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Den 15. februar 2018 kan

Lillian og Bent Tomsen
#1105, 1028 - 15 Avenue SW
Calgary, AB, T2R 1M9

fejre diamantbryllup.

Et stort tillykke fra naverne i Calgary

Så er der igen gået 3 år og „Den farende Svend“ kan købes indbunden.
Det er Årene 2015-2016-2017.   Pris: 200 kr. + forsendelse
Bestillingen bedes sendes til hovedkasserer:
hovedkasserer@gmail.com

Det er godt hvis det sendes til mig direkte for så kan jeg måske nå at få dem indbunden så
jeg kan have dem med til pinse i Aalborg

Med kno

Frode Zachariassen

Hovedkasserer

CUK Naverne

Den farende Svend

Velkommen til nye medlemmer

Fremover vil vi i Svenden også byde velkommen til

nye medlemmer i Naverforeninger under CUK.

Oplysninger om nye medlemmer sender

foreningerne til adr@naverne.com

Informationer, der er fremme senest den 10. i

måneden kan nå at komme med i næste nummer af

Svenden

---

CUK Naverne byder velkommen til:

D. 04-02-2018

Nyt medlem i Samsø Naverne

Christian R. Nielsen
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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

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

Tak til Vejle og Silkeborg for telegrammer i anledning af mit
jubilæum.
Med kno, Ingolf Rasmussen, Randers

Nancy og jeg vil hermed sige tak for de pæne ord på forsi-
den af DfS februar. Det har været 25 spændende år på
godt og ondt, og nu skal det være slut, så der kan komme
en anden til. Min fader sagde engang da han blev 60 år og
stoppede med alt sit foreningsarbejde, lad de unge komme
til. Så det ordsprog følger jeg nu.
Med kno

Nancy og Frode Zachariasen

Hovedkasserer CUK Naverne

Morten Clausen og Gert Dyreholt takker HB for opmærk-
somheden ved deres fødselsdage. Ligeledes takker Nak-
skov Naverforening for opmærksomheden ved vores 15
års dags genopstandelsen som Naverforening under CUK.
Og en stor tak for de telegrammer m.m. jeg fik fra DE naver-
foreninger der sendte mig en tillykke hilsen på min 75 års
dag, ja selv fra Thailand fik jeg en hilsen, tak Chriss.
Henning Brogaard Nakskov

Tusind tak for hilsener, som jeg modtog i anledning
af min 75 års fødselsdag. En særlig tak til medlemmerne og
foreningen i Næstved, hvor formanden mener at jeg er
gået ind i ’den 4. alder.’
Også stor tak for telegram fra foreningen i Vejle.
Mange hilsener fra Lisa Kristiansen

Tusind tak for opmærksomheden ved min 75 års fødsels-
dag. Tak til L.A., Sverige, H.B., København, Herning, med
mange flere. På facebook, SMS, breve, kort. Jeg havde en
dejlig dag med sol hele dagen med venner og familie.
De bedste hilsener ‘Pigen fra Fyn‘.

D. 23-3-2018 Preben Herling (Hillerød)
90 år Gl. Strandvej 84 A,

3050 Humlebæk

D. 25-3-2018 Jørgen Christiansen (Thorshavn)
60 år Guldbergsgade 23, 1.th.

8600 Silkeborg

D. 25-3-2018 Jørgen Hansen (Holbæk)
80 år Digterparken 20,

4500 Nykøbing Sj

D. 26-3-2018 Mogens Andersen (Hillerød)
95 år Roskildevej 160 A, lejl. 11, Tolleruphøj

3600 Frederikssund

D. 1-4-2018 Carl Henning Birkkjaer (Calgary)
70 år 555 - 60th Avenue SE,

Calgary, AB T2H 0R1
Canada

D. 2-4-2018 Ib Høeg Rasmussen (Samsø)
60 år Brundby Hovedgade 81,

8305 Samsø

D. 4-4-2018 Birgit Henriksen (Slagelse)
80 år Færøvej 26, 2.tv.,
NV 4200 Slagelse

D. 10-4-2018 Frank Lukassen (Randers)
85 år Møllevænget 21,

9550 Mariager

D. 13-4-2018 Tove Dahl (Randers)
75 år Bjellerupparken 7 D, st.tv.,

8930 Randers

D. 3-4-2018 Hans Sørensen (Calgary)
10 år 202 Fortress Manor SW,

Calgary, AB, T3H 4Z2
Canada
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CUK - Frederikssund 

Generalforsamlingen 2018 

*** Husk generalforsamling *** 

fredag den 6.april 2018 kl.19:30 

Forslag til generalforsamlingen skal 

være formanden 

i hænde senest den 1.april 2018 . 
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Vi ser frem til at være værter for et rigtigt godt stævne i Aalborg i dagene 19 til og med 21 maj, og det afholdes dels i
Håndværkerhuset, Kattesundet 20, 9000 Aalborg og i 3F bygningen på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Program.

Lørdag d. 19/5

l Indskrivning i Håndværkerhuset kl. 10.00 til 14.00
l Fanemarch og fotografering fra Håndværkerhuset kl. 14.00 til 16.00
l Hulen i Håndværkerhuset har åben til kl. 17.00 med mulighed for køb af lidt mad og drikke.
l Huleaften i 3F bygningen.

Søndag d. 20/5

l Morgenmad i Håndværkerhuset               kl. 08.00 til 10.00
l Delegeretmøde/frokost i 3F bygningen på Hadsundvej 184 kl. 10.00 til   ?
l Udflugt for ikke delegeret, samlingssted Håndværkerhuset. kl. 10.00 til ca. 15.30
l Hulen i Håndværkerhuset har åben til kl. 17.00 med mulighed for køb af lidt mad og drikke.
l Festaften i 3F bygningen.               kl. 18.00 til ca. 24.00

Natmad ca. kl. 23.30

    l Mandag d. 21/5
                l Morgenmad i Håndværkerhuset           kl. 08.00 til 10.00

Sluk efter i Håndværkerhuset          kl. 10.00 til   ?

Da der er en rigtig god forbindelse med kollektive busruter bliver der ikke tilbud noget fælles her, men vi vil være
behjælpelig med hensyn til ruter og tider.

Velkommen til Aalborg i Pinsen 2018.

Håndværkerhuset 3 F Hadsundvej 184

Vi har nuværende aftalt rabatter med følgende hoteller
Hotel Aalborg Østerbro 27, 9000 Aalb. Tlf. 98121900
10 % på værelsesprisen  Kode:   CUK
Best Western Prinsen Hotel Prinsensgade 14, 9000 Aalb. Tlf. 98133733
10% på værelsesprisen Kode:    Pinse
Cabin   Fjordgade 20, 9000 Aalborg Tlf 96 203000 Skal bookes online på www.cabin.com,
 10% på værelsesprisen Kode: CCUK
Hotel Helnan Phønix Vesterbro 77, 9000 Aalborg Tlf 98 12 00 11
Enkelt værelse 675 kr. Dobbelt værelse 775 kr.  Kode: Naverne
Eller søg på nettet på http://www.visitaalborg.dk/aalborg/overnatning for
øvrige overnatningsmuligheder. Vi arbejder løbende på gode tilbud på overnatning, og vil
løbende orientere om dette.
Vi har været i kontakt med Vandrehjem og campingpladser, dog uden at have fået nogen aftaler med disse. Men disse er
gode muligheder for god og billig overnatning.
Tilmelding i år giver vi mulighed for en elektronisk løsning. Så har du mulighed så vil vi gerne at du bruger den, da det
gør vores registrering lettere, hjælp evt. en naver bror med denne løsning.
Du går ind på vores hjemmeside   www. naverneaalborg.dk på vores første side vil du finde et link, som du klikker på
og du vil komme til tilmeldingsblanketten.
Eller indsend som følger:



  5.
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Tilmeldings blanket:
Klip ud og udfyld:

Du kan skanne blanketten og sende til aalborgnaverne@gmail.com
eller sende pr. post til:  Svend-Erik Jensen. Plateauet 10   2sal, 9000 Aalborg.  senest 15 april.

Vi ses i Aalborg, det bliver et godt stævne netop fordi du kommer med.
med kno
Naverne i Aalborg

Navn:

Adresse:

Post nr.: By:

Tlf. nr.: email:

Cuk-forening Delegeret:(sæt  X)

lørdag Søndag mandag ------------------------- Pris i alt

Stævnemærke  100.-kr. ----------------------------------------------------------------

Huleaften 125,-kr. -------------------------------------------
Delegeret frokost 125.- kr. ------------ --------------------------------------------

Udflugt m. frokost 250.-kr. -------- -----------------------------
Festaften 285.- kr. -------- --------------------------------------------

Natmad festaften 50.- kr. -------- -----------------------------
Morgenmad 60.- kr. -------- --------------------------

------------------------------------------ ---------------------------------------------------------  I alt

Indbetalt på konto Reg : 9236     konto nr.:   4582334582      100 %                         kr.

FREDERIKSSUND
Huleaften i Frederikssund den 2.2.2018. Som jeg husker
var vi 14 personer til huleaften hvor Formand Per og
bestyrelsesmedlem Poul-Erik stod for hulevagten. Der blev
serveret en lækker middag med sammenkogt og is til
dessert. Til kaffen havde Kisser lavet en dejlig kage så alle
gik mætte fra bordet. Klokken blev brugt flittigt, da Per
formand og Kaj Hansen havde haft fødselsdage og til
Anita Bondy som havde 10 års jubilæum i CUK-
Frederikssund. ET STORT TILLYKKE, og tak for
skænkene. Så det er ved at være en madklub og sanger
forening her i Frederikssund Naverforening. Klokken blev
mange før vi fik sunget minderne.
Nu glæder vi os til at Murerne fra Hillerød kommer og får
gule ærter den 21-02-2018.
Med kno

Poul-Erik Christoffersen

CUK- Frederikssund ønsker tillykke til
Gunner Vilhelmsens fødselsdag den 23.marts 2018
Næste hulemøde er fredag den 2.marts 2018 – Hulekassen
tømmes
Hulevagten har Hulemor\Bestyrelsen
Husk at melde afbud til Lis Hansen på tlf. 42171076
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HØRNING
Vi var samlet 8 naver og navervenner den 3. februar til nytårs-
taffel, alle var festklædte, og hulen var pyntet fint op, og der
var dækket et festligt bord. Festen blev startet med et glas
champagne, og vi ønskede hinanden et rigtig godt nytår,
herefter satte vi os til bords, og indledte som vi plejer med
”Når samlet er ” hvorefter Christian, i formandens fravær
indledte mødet med at gennemgå Svenden, og vi kom frem
til at der skulle afsendes 2 telegrammer. Christian gjorde
opmærksom på, at hvis der var nogen der havde nogen for-
slag der skulle med på delegeretmødet, så skal de afleveres
til bestyrelsen så de kan fremlægges ved næste hulemøde.
Christian har udarbejdet nogle regler som skal gælde for
CUK medlemmer der ønsker at gå på valsen, og vi blev enige
om at dem skulle bestyrelsen tage sig af, på et bestyrelses-
møde der vil blive berammet inden næste hulemøde i marts.
Hermed sluttede Christian den officielle del af pogrammet
og vi gik i gang med at fejre det nye år. Kalle meddelte at
festen i dag var gratis, såvel både mad og drikke, og menuen
bestod af sild, herefter pølsebord og hertil også et par lune
retter. Efter at silden var skyllet behørigt ned, holdt Chri-

HOLBÆK
Så kom vi i gang med et nyt år. Per er fyldt 60 år siden
sidste møde og havde taget rigtig meget dejligt smørbrød
med i denne anledning. Der var nok mad til flere dage,
selv om vi gjorde hvad vi kunne. Vi var 16 til den årlige
Naver Bowling. En bane var gået ned, så kampen blev
afgjort på tre baner. Efter vi var færdige tog vi i hulen,
hvor vi fik lidt kaffe og en snak om de mere eller mindre
gode resultater. For Per gik det ikke så godt: Det blev til
en sløv sidste plads, som udløste en trøstepræmie. 1-
præmien gik til Jesper. Ole stod for maden, som bestod af
en god skipper lapskovs med det hele. Jørgen ønskes
tillykke med 80 års fødselsdagen den 25-03-2018.

HILLERØD
Vi har en meget kompetent formand i Arne, som tilmed
sætter en ære i ikke at skilte dermed. Ham skal den danske
naverbevægelse være stolt af, thi han tilbringer jævnligt
lange perioder ad gangen under ækvatorlinjen, hvor han
gør alt for at inspirere og udbrede kendskabet til vore
stolte traditioner og rejsende svende. Og de mange
hjemsendte beretninger fra den modsatte side af kloden
bevidner, at han har gjort det godt og nu fortjener at
komme hjem og sidde roligt igen bag foreningens
formandstøjler. - - - I fortsættelse af forrige måneds
indlæg om at udnytte tiden kan vi måske spørge hinanden
- hovedbestyrelse, bestyrelser, og alle andre: kunne vi ikke
gøre mere for at få naverbevægelsens ånd synliggjort? Det
kunne være nede på torvet, artikler i lærlingenes og
svendenes fagtidsskrifter, TV eller radioprogram,
avisartikler m.m., mulige forslag er legio. Naverne bør
ikke kun være os aldrende svende og møer med gamle
minder, men en bevægelse rettet mod mennesker fyldte
med ungdommens iver, gåpåmod og lyst til at øge deres
faglige viden og sociale kompetencer og oplevelser under
andre himmelstrøg end de danske. Vi har haft glimrende
naver-arrangementer på Hjerl Hede m.m., men har de ikke
været af mere retrospektiv karakter? Nå, alt dette kun som
et opråb til organisatoriske eksistenser blandt naverne
imod fremadrettede aktiviteter, til gavn for interesserede
unge og for medlemstallet. - - - Januars huleaften og
messe havde deltagelse af 6-7 stykker begge gange. - - -
Hulefars driftige og dygtige viv, uundværlig for Hulefars
pligter og aktiviteter, Hanne, ønsker vi rigtig god bedring
og hurtig tilbagevenden efter de opståede fysiske gener og
udfordringer. - - - Nu venter Karls sild på os til februar-
messen den 24., og den 24. marts kl. 13 har vi
generalforsamling – husk at betale kontingent forinden! - -
- Tilmeldinger til Hulefar Peder på 48170712 eller
27940134.
Med kno, Bent

HERNING
Vores kære hule skal flyttes inden sommerferien på grund
af renovering i hele ejendommen. Så der bliver nok brug
for både flyttekasser og hænder da fulde brummen også
skal rydes. Vi ved ikke om der skal springes et par møder
over ingen vi igen kan komme tilbage til hulen. Så har
vores kassere kommet til at sætte penge ind på FRU
Lauges konto i stedet på HR. Lauges konto og dem ser
han nok ikke noget til mere. Der blev også snakket en del
om grise mad skal der jo snakkes om. Alt bliver brugt på
en gris i dag der kun hylet der ikke bliver solgt men det
kommer vel også en dag. Så havde Borgmesteren lavet en
dejlig suppe fra rester fra fryseren det er godt vi har den.
Med kno bord

Peder

stian, som fungerende formand året nytårstale, han mente at
vi kunne godt tillade os at være lidt stolte af os selv, vi havde
været ret aktive i det forgangne år, vi var gået aktivt ind i
arbejdet med at tilslutte os CCEG, vi havde skaffet helt ungt
blod ind i CUK, og dermed prøvet af den vej at sikre CUK‘s
fremtid, det er nu mest Christians fortjeneste. Hørning Na-
verne var også involveret i oversættelsen, til et forståelig
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KØBENHAVN
2018 lagde vi meget forsigtigt ud med Svende-Hulemøde
den 16. januar hvor vi var et mindre pænt - sludder - et
pænt mindre selskab på 4. Men heldigvis havde vi besøg
af Søren, så vi blev en håndfuld. Søren der var iklædt
dragten, var grundet bøvl med det ene ben i en periode
hjemme fra valsen. Men det trak gevaldigt i ham for at
komme af sted igen så hurtigt som muligt. Det var herligt
atter at have noget ungdoms blod i hulen. Det sker jo
desværre ikke så tit. Jeg har dog kontakt med en anden
ung gut - Tor, der gerne vil afsted når hans skole slutter til
sommer. Tor har haft en lærer, der tidligere har været
medlem i foreningen. Det var orgelbygger Jørgen Ellesøe.
Ak ja minderne får i disse dage en ekstra tand. Vi fik
naturligvis en herlig eftermiddag, hvor formanden efter
mange år skulle prøve, om han stadig kunne spise
spaghetti uden hage-/mave smæk. Det kunne han! Lørdag
den 27.1. var det atter tid til at fejre vores denne gang 119
års stiftelse og 105 år som CUK-forening. Sikke en fest!
Vi var 18 der havde en pragtfuld dag. Herunder Carl-Otto
og Jan fra Frederikssund. Sidstnævnte havde dog 2
kasketter på, da han først og fremmest var der som HB-
næstformand. Jan medbragte en dejlig flaske snaps fra
CUK, som endda var formandens mærke. En STOR tak
for flasken og telegram fra HB, samt telegrammer fra
Silkeborg, Vejle & Frederikssund. Snakken gik ekstra
lystig med hjælp fra Carl-Otto der som bekendt sjældent

NAKSKOV
Hulemødet d. 2/2 var en forkert dag vi havde hulemøde,
sygdom og en fødselsdag var skyld i at vi kun var 5
fremmødte, så det blev en tam affære. Hulemødet,
spisning m.m. sluttede allerede ved 21.30-tiden, og det var
tidligt når vi først plejer at slutte ved 23.00-tiden. Næste
gang er der generalforsamling så håber vi alle er raske,
plus vi regner med at Ole Hansen
vender tilbage som medlem, efter en lang sygdoms
periode.
Generalforsamling fredag d. 2/3 kl. 18.00
Rafling fredag d.16/3 kl. 19.00
Hulemøde fredag d. 6/4 kl. 18.00

er mundlam. Og sikke en herlig kost, kreeret af Kvickly
(hovedretten), den pragtfulde citronfromage med bid i af
svigerinde Jonna og Anni’s bagværk. I øvrigt går mine
tanker til Kate & de 4’s planlagte gave til foreningen, der
til stor ærgrelse havnede i rendestenen og ikke i vores
hals. Som det hedder: hvor der handles, der spildes:-), og
det er tanken der tæller. Alligevel var stemningen så god,
at vi efter at have sunget minderne, undtagelsesvis
fortsatte med at synge fra sangbogen. Den 4. marts er det
tid til årets første Søndagsmesse. Som altid godt selskab,
med et mindre morgenbord, lidt god frokost, varme og
nok til at slukke tørsten med. Og så kære kammerater,
indbydes hermed til vores unikke Schweizerdag lørdag
den 17. marts kl. 13.00, hvor Peter „bogholder“ igen-igen
er på (Alpe)toppen med gryder og pander. I år er det
lykkedes os at sammensætte de „originale“ menu: KRKFS
= Kalbsbratwurst, Rösti, Kirschtorte, Feldschlösschen,
Schwyzerkaffi. I skrivende stund er tilmeldingerne - trods
deadline den 11. marts, langt fremme. Så vær vaks ifald du
vil nå at få en plads til himmelriget. Dagen får virkelig
alpehorn til at gjalde, og kobjælder bimle og bamle.
Tilmelding til Niels „2 m“ på mobil 29851699 eller fastnet
33150985. Uf Wiederluege mitenand! - Og så er der
Svende-Hulemøde tirsdag den 27. marts, hvor vi
naturligvis ses igen, ‘ik? Sidst men absolut ikke mindst,
indkaldes hermed til den årlige Generalforsamling med
efterfølgende Søndagsmesse i Hulen søndag den 8. april
kl. 10.30. Indkaldelse og afholdelse sker i henhold til
vedtægterne, hvor eventuelle forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før. Vi begynder som altid med lidt
morgenmad. På falderebet: Husk at Københavner Naven
som altid, kan ses på CUK’s hjemmeside under
København.
Arrangementer:
  4.3.  kl. 10.30 Søndagsmesse
17.3.  kl. 13.00 Schweizerdag
27.3.  kl. 13.00 Svende-Hulemøde
  8.4.  kl. 10.30 Generalforsamling
                          - derefter Søndagsmesse
Med kno i bordet

Niels „2 m“

dansk, af den tekst der er sat i messingpladen på CCEG kunst-
værket i Geneve. Hørning Naverne har også været med til at
ændre i Svenden, så vi får bedre mulighed for at sende hils-
ner ved fødselsdage og jubilæer. Vi er også i Hørning gået
aktivt ind i brugen af de sociale medier, idet vi annoncerede
vores åben mølle arrangement på Facebook, hvilket viste
sig at have en god effekt. Christian nævnte også at vi ikke
kunne gøre disse ting uden vores partner, og vil gerne sige
en stor tak til dem for deres opbakning. Han sluttede med at
ønskes for os alle at vi må bevare et godt helbred i det kom-
mende år, så vi kan have det godt både privat og i CUK regi.
Kalle takkede Christian for det store arbejde han har lagt i
CUK, og fortsat lægger, herefter fortsatte vi spisningen.
Da alle efterhånden var blevet mætte, og vel tilpas, sprang
bomben, alt havde været gratis ind til nu, men nu kom det
amerikanske lotteri, og her var prisen lige blevet fordoblet,
så det der blev tabt på gyngerne, blev tjent ind på
karrusellerne, nå men der blev nu udsolgt alligevel og der
var heller ikke sure miner. Der var 6 gevinster og familien
Hansen tog godt for sig, Karen 3 og Jens 1, de 2 sidste gik til
Kirsten og Christian, og alle gevinster var skrabelodder, men
desværre var der kun små gevinster et par stykker.
Omkring kl 1800 sang vi minderne, og sluttede dage som
sædvanlig med oprydning og opvask, endnu en dejlig dag i
hulen var til ende.
Flemming.
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RANDERS
På Ole Olsens fødselsdag (den 2/2) var vi 16 mand om
bordet til hulemøde. Freddy havde været rundt til alle med
reservationen til bowling, så vi kunne se, at tiden er rykket
lidt. Der er bowling søndag den 11/3. Vi spiser kl. 12 og

ODENSE
I Odense afholdt vi generalforsamling den 7. februar. Der
var et fint fremmøde og Arne var dirigent. Indkommende
forslag var der 3, som alle blev vedtaget og under valg
blev Arne genvalgt til kasserer. Under eventuelt blev der
talt om kommende udflugter for medlemmerne. Man blev
enig om at rykke mødetidspunktet for hulemøde frem, da
det var mere praktisk for nogle af medlemmerne. General-
forsamlingen sluttede med at vi fik biksemad med æg og

efter spisning var der aktion til fordel for festkassen.
Med kno Ole Bøwig

NÆSTVED
Til hulemødet d. 09. 02 bød formanden velkommen til de 12
medlemmer, der var mødt. Vi drøftede den kommende
generalforsamling. Lisa blev kaldt op og fik overrakt et
telegram med indhold fra foreningen, samt et hvor
medlemmerne havde samlet ind. Lisa blev, som tidligere
nævnt, 75 år d. 28. 01. Hun kvitterede med at give en
omgang. Tak for det. Det er ved at være tid til
forårsrengøring i Hulen. Hvis vi får noget forår. Frost og
kulde har lagt sig som en dyne om os, men det får vel også
ende. Husk påskefrokost Langfredag. Der bliver hængt
seddel op til tilmelding. Vi får en ny telefon i Hulen. Det
viser sig, at det ikke har været muligt at kontakte os.
Det går ikke.
Hilsen Marianne

NYSTED
Hulemøde den. 1. februar 2018 kl. 19:00. 8 svende mødte til
hulemødet. På dagsorden var sommerudflugten den. 15.
maj hvor vi nu er tilmeldt med 14 personer i alt, til en tur på
Bakken hvor vi skal på sejltur og efterfølgende frokost.
Udflugten holdes fælles med Stoppestedets venner, for at
reducerer udgiften til transport. Det bliver nok med afgang
fra Stoppestedet kl. 08:00 og hjemkomsten er ca. kl. 18:00.
Benny & Anne havde kokketjansen og det var Lasagne de
serverede denne aften, ros til dem begge for en yderst
velsmagende ret. Det blev aftalt at Andy & Richard står i
år for at pudse vinduer i hulen dette år, arbejdet udføres
inden næste hulemøde. Ordinær generalforsamling
afholdes den. 1. marts 2018 kl. 19:00. Dagsorden ifølge
vedtægterne og vil blive udsendt til medlemmer på mail
senest 3 uger før generalforsamlingen. Der vil blive
serveret brunkål denne aften, som vil være gratis for
medlemmerne. Minderne blev sunget efter en rolig aften.
Med kno

Oldermanden

SAMSØ
Nyt fra Samsø. Hulemøde d 4/2. Eftersom sekretæren
desværre var ramt af en dødsensfarlig mande forkølelse, er
det følgende baseret på sandfærdige beretninger fra folk
der opholdte sig i hulen. Mødets højdepunkt var
optagelsen af et nyt medlem hos Samsø Naverne.
Christian R Nielsen overlevede ritualerne, gik endda frisk
til monster kruset uden at klynke. Christian har sejlet som
matros og kok og bor nu på Samsø, velkommen hos os. 
Formanden havde bagt hjemmelavet leverpostej, efter
sigende meget velsmagende og mon ikke der blev nydt en
pils til, et møde man svært gerne havde deltaget i.
Med kno Mogens

bowler fra 14-15. Det bliver en god dag :o) Elo fortalte om
festen i Vejle, hvor 7 fra Randers havde en rigtig dejlig
aften med god musik og dans. Alle var også glade for de
fine muligheder for overnatning. Tak for det, Vejle. Der
kommer nok folk fra Randers igen en anden god gang. Elo
kunne også fortælle, at vedtægterne nu er sendt til trykke-
ren. Tak for indsatsen, Elo. Vi glæder os til at se resultatet.
Frank har fået lovning på en vejrhane fra Sønderborg. Den
har navermotiv og kunne se godt ud på gavlen af Hulen.
Elo og KB henter den, og Jan har lovet at hjælpe med di-
verse tilladelser hos kommunen, så den kan blive sat op.
Tak til de raske gutter og tak til Sønderborg.
Den nye kasserer (mig) havde ikke helt fundet alle knap-
perne i netbank, så hun måtte pænt spørge, hvem der
skulle have hvor mange krydser i kontingentregnskabet.
(Ups) Hun takker for hjælpen og fortæller, at nu har hun
fundet ud af det, så alle kan roligt betale på samme måde,
som de plejer. Ingolf ringede med klokken for at fejre sit 30
års jubilæum og sige tak for telegrammet. Bitten ringede,
fordi hun havde haft fødselsdag. Begge blev behørigt
hædret med hatten og blærerøvssangen. Tak for skænken,
begge to. Herefter var de dejlige karbonader med stuvede
ærter og gulerødder. Tak for mad, Anne Marie og Elo. Det
smagte nok engang dejligt. Efter maden forsøgte vi os med
en sang, der udelukkende bestod af tal. Det havde vi væl-
dig morskab over, men om vi nogensinde fik den sunget
rigtigt, tør jeg ikke sige :o) I skrivende stund glæder vi os
til fastelavn. Vi glæder os også til næste hulemøde, som er
den 2/3. Her vil KB på (næsten) 65 nemlig stå for maden.
Tillykke med de 65 den 3/3, KB. Der er bowling den 11/3 kl.
12 og hulesøndag den 25/3.
Med kno, Helle
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SØNDERBORG
Hulemøde d. 2-2 18. Børge bød velkommen så sang vi nr.
70. der var 7 frem mødt. så fortalte Børge at Hans havde
det godt og gik hjemme med gå stativ, god bedring fra os,
håber snart at se dig. og at et medlem havde meldt se ud,
og et nyt medlem får vi dåb d.2-3-18. mere sender, John
fortalte at Susie og John var til vinter fest i Vejle og tak til
Vejle P.S ses næster år. Så gik snakken på krys og tværs af
bordet der komme brød på bordet og hyggen gik.   HUSK
G.F. D.16-3-2018. KL.19.  FORSLAG 14 DAG FØR G.F. TIL
FORMAND.

MED KNO I BORDT JOHN

VEJLE
Navermøde i Vejle den 26. januar 2018. 9 fremmødte.
Formand Hans tager straks ordet og beretter om en lystig
og glad Vinterfest. Hvor vi takker de fremmødte. EN STOR
TAK SKAL LYDE TIL RANDERS. ÅRHUS. FREDERICIA
OG SØNDERBORG, fordi i gerne vil være sammen med os,
det er også dejligt at se jer alle. Tak for gaven fra
Sønderborg, som Otto finder en god plads til. Herefter
nogle emner til vores Generalforsamling som alle bør
betænke inden. Mulig kontingent stigning. Og et nyt
medlem, Søren som er en kending af huset. Håber bladet
når frem inden. Så lidt fremlæggelse af foreløbige
resultater, ang. næste års store begivenhed: VEJLE bliver
100 år, og holder Pinsestævnet. Det gav en del dialog,
både ang. rammerne og økonomien, vi klarer det nok. Så
lidt dialog om vores hoved hane ang. vand og udgifter,
flere ideer blev luftet. Træls når der ikke er lukket rigtig og
vand fosser ud, vores kasser er ikke glad. når han får en

SLAGELSE
Hulemøde d. 2. februar 2018: Vi indledte med sang nr. 12
efter Arnes ønske og det var nok en af dem vi synger for
sjældent, men vi har jo lov at øve os. Der var desværre
stort frafald pga. sygdom og vi ønsker alle god bedring,
men vi blev 7 medlemmer som blev grundigt orienteret af
Jan-Erik Johansen fra HB, om CCEG og hvad vi kan
benytte os af eller bidrage med til denne organisation som
er vores europæiske sammenslutning for berejste svende.
Også CUK. Stor tak til Jan-Erik. Så fik vi lavet tilmeldingen
til generalforsamlingen og maden er bestilt hos Louis.
Herefter var det tid for den kulinariske afdeling hvor der
blev drøftet stort og småt. Undertegnede forlod hulen ca.
kl. 21:30.
Med kno i bordet.

Erik

Arrangementer og mærkedage.
2. marts kl. 18:30: Hulemøde.
10. marts: Lis Sørensen 60 års fødselsdag.
4. april: Birgit Henriksen 80 års fødselsdag.
6. april kl. 18:30: Hulemøde.
4. maj kl. 18:30: Hulemøde.
19. – 21. maj: Pinsestævne i Aalborg.

SILKEBORG
Der har ikke været megen aktivitet her i foreningen siden
sidst, der har været hulemøde
Den 28 jan. Med deltagelse af 9 personer, meget hyggeligt
med sang snakken om forskelligt. Vi holder Brunkåls fest
den 17. marts med vores Dejlige piger, håber der bliver
mange til sådan en hyggelig dag. Vi vil her i foreningen
også ønske et stort tillykke med Frodes Jubii, og havde
stor glæde at han var med til månedsmøde.
Det er lidt en død periode vi er i på nuværende, nogle er
udenlands og andre glemmer at det nu er søndag og der er
møde, så endnu en opfordring til Vores kære medlemmer
(mød op engang imellem og støt foreningen.)
Vi glæder os til at Alex holder sit 30 Års jubii som medlem
her i Naverne Silkeborg, det bliver en stor Dag.
Månedens Vits.
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ÅLBORG
Hulemøde og generalforsamling d. 2-2-2018. Præcis kl. 19
blev sandhedens lys tændt og Arne kunne byde
velkommen til 18 svende, hvor efter vi sang nr. 32. Fluks
gik vi i gang med generalforsamlingen. Preben blev til stor
overraskelse for ham selv valgt til dirigent. Af formandens
beretning fremgik at vi nu er 29 medlemmer, og at flere er
på vej ind, en meget tilfredsstillende udvikling. Vores
lørdagsmøder er også rigtig godt besøgt, det er dog en
udfordring at finde værter til disse lørdage, så en
opfordring til alle om at komme på banen. Forberedelserne
til pinsestævnet skrider fremad, men efter hånden som vi
nærmer os pinsen, vil der blive brug for alle gode kræfter.
Ebert har dog meddelt at han ikke er i stand til at hjælpe
ved pinsestævnet, i stedet har han doneret 2000 gode
danske kroner til foreningen. Formanden lovede på
stående fod, at der aldrig mere fra hans mund, skulle lyde
noget om to ører og spændskiver i forbindelse med Ebert,
når bøde kassen tømmes, stort bifald til Ebert. Kassereren
fremlagde regnskabet, som viste at vores økonomi ser
fornuftig ud, Rune vil gerne have indført øl kort, således at
man køber et kort til 100 kr., og så krydser af når man køber
en genstand, et stort flertal sagde ja til denne ordning. Iver
blev valgt til bestyrelsen i stedet for Kaj, som ikke
ønskede genvalg. Anders blev genvalgt som suppleant.
Kurt N. blev nyvalgt som suppleant. Kaj blev valgt til
billagskontrollør, Bjarne, der p.t. befinder sig i Thailand,
kan glæde sig over at være genvalgt som bilagskontrollør
suppleant. Bestyrelsen har stillet forslag om, at man vil
forbeholde sig ret til at aflyse sommerudflugten, såfremt
der ikke er over 50 % af medlemmerne der er tilmeldt.
Forslaget blev vedtaget. Det blev enstemmigt vedtaget, at
man fremover starter hulemøderne kl. 18,00. Næste
hulemøde d.2. marts starter altså kl. 18,00, men kom endelig
i god tid, der er hygge om det runde bord, før hulemødet
starter. Så kom aftenens højdepunkt, nemlig gule ærter
med det hele, som May igen i år havde fremtryllet. Herlig
middag. Et andet vigtigt punkt denne aften var optælling
af bødekassen, den indeholdt 1.221 kr., her vandt May
puljen idet hun var tættest på det rigtige beløb. Vi nåede at
synge minderne, inden en fornøjelig aften sluttede.
Med kno

Svend-Erik

ÅRHUS
Hulemøde 12.1. 13 personer var mødt op til årets første
møde. Formanden bød velkommen og ønskede et godt
nytår. Hilsen fra Preben Neessen. Claus kommer til
Danmark 18.1. Hilsen fra Viggo som kommer til Danmark til
Maj. Otto og Else tager til vinterfest i Vejle. Silkeborg
naverne kommer og besøger os en gang til forår. Otto
foreslog at vi sang nr. 28. Kl. 20.30 kom Ivar fra Ålborg ind
gennem døren. Jeg tror ikke helt han vidste hvor han var
havnet henne, for han bad om en Thy Classic. Så rejste vi

os og sang velkomstsangen
for Ivar. Snakken gik lystig.
Så blev der serveret sild, og
oste og pålægsfad, som Else
havde anrettet i køkkenet.
Den 9.2. var der atter samlet
13 pers. i hulen. Formanden
startede med at fortælle os
at der var koldt derude.
Siden sidst: Ole Bøjstrup
havde haft fødselsdag og fik
i den anledning overrakt
telegram og en flaske, han
takkede og sagde at han

gerne ville have haft telegrammet sidste år, så han kunne
ha vist det til han gæster. Næste møde skal vi have gule
ærter, Lisbeth L.J. har forbarmet sig til at lave, men vi
skulle ikke forvente at det hun gjorde det fremover. Efter
ærterne skal der spilles banko, hulefar køber 20 gevinster
til de 10 spil vi skal have. Hulemøde den 9.3. er formanden

på skiferie i Schweiz. Ole B. gjorde opmærksom på at han
var flyttet til Hornslet, hvorefter han ringede 3 gange på
klokken og sagde at han også betalte maden i aften. Tak
for det. Ole M. fortalte at han ikke havde modtaget flere
udgaver af Svenden. Så var vi tilbage ved Post Nord. Otto
og Else havde en hilsen med fra Vejle, de havde overnattet
i en boligforening for 350 kr. så kan det vist ikke gøres
billigere. Børge ringede med klokken da han var blevet 1 år
ældre.  Hulen har 50 års jubilæum i år den 20. dec. Det må
fejre til vores stiftelsesfest den 21.12. Ole B. fik hatten og
blæren. Børge afstod. Så sang vi nr. 85 for Ole B. og nr. 38
for Børge, da vi mente sangene passede til dem. Endnu en
gang tillykke. Næste møde er den 9/3, samt hulemøde med
ledsager den 23/3.
Med kno Chefsekretæren…

melding på det, det er jo en ekstra udgift. Så var der ellers
servering. Div. lækre sager fra fest suppleret med andre
lækkerier. Under middagen kom samtalen ind på Håndbold.
Der blev så opstillet væddemål, ang. aftenens kampe.
Således formuleret: De som holdt på det tabene hold skulle
smide 10 kr. i bødekassen, medens de glade vindere
hoverede retmæssigt. Bagefter skulle de, som holdt på de
vindene smide 20 kr. i bødekassen…. Der blev også
hoveret lidt…. Dejlig glad aften.
MED VIKAR KNO PER

Generalforsamling den 23. februar Møde den 23. marts



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,
Dahleruosvej 11, 4583 Sjællands Odde
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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