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Preben Nissen kan den 14. maj fejre sit 25. jubilæum som medlem af naverne.
Preben er født i Vejle og blev i sin tid medlem på foranledning af Jens Buhelt.
Preben har i mange år sejlet verdenshavene tynde for at lede efter olie, når man
snakke med ham på de sociale medier kunne han ligeså godt være i havet nord
for Alaska som i havet ud for Brasilien, hvor der blev ledt efter olie. Desværre
blev han fyret sidste år efter at have sejlet skibet til Europa. Preben har i mange
år boet i Brasilien og det er meget sjældent han kommer i hulen i Århus, faktisk
har jeg aldrig set ham. Men håber han kommer forbi engang så vi kan fejre hans
jubilæum. Vi vil fra Århus Naverne ønske dig tillykke med dit jubilæum
og håber snart at se dig.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Århus Navernes formand fylder 65 år.
Ole Lindeborg kan den 2. maj fejre hans 65 års fødselsdag.  Ole er født i
Holstebro og udlært tømrer i 1974. Startede som selvstændig i 1976 og drev
virksomhed frem til 1980, rejste til Norge og drev virksomhed frem til 1989.
Rejste og arbejdede herefter rundt i Verden til 1993. Blev indmeldt i C.U.K.
den 17.3.1995 og kan prale af at have været formand i Århus i 20 år.
Møder altid til hulemøderne, på nær han er ude at stå på ski.
Stort tillykke fra Århus Naverne.
Med kno Chefsekretæren…

Vi ses i Ålborg til Pinse.Vi ses i Ålborg til Pinse.Vi ses i Ålborg til Pinse.Vi ses i Ålborg til Pinse.Vi ses i Ålborg til Pinse.
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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

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

Mange tak til både CUK v/HB samt til Vejle Forening for
gratulationshilsner i anledning af min 75 års fødselsdag
den 13. marts.
Med kno

Leif Larsen, Aalborg

Hjertelig tak for de fine gavekort og hilsener fra Hovedbe-
styrelsen, Frederikssund, Vejle og Hillerød i anledning af
min 90 års fødselsdag.
Med kno i bordet 

Preben Herling

Vi i Borås Naverforening vil takke for alle hilsner og
lykønskninger da foreningen havde 65-års jubilæum. 
Det blev godt fejret. 
Otto og Hanne

D. 16-5-2018 Solvejg Weitling (Fredericia)
70 år Silkeborgvej 189, Lund

8700 Horsens

D. 18-5-2018 Kaj Jeppesen (Calgary)
80 år 375 Glamorgen Cressent SW,

Calgary, AB T3E 5B7
Canada

D. 22-5-2018 Poul Bagger Steenfeldt (Aalborg)
70 år Drosselvej 39, Vester Hassing

9310 Vodskov

D. 24-5-2018 Ejvind Villadsen (Calgary)
80 år #342, 30 Sierra Morena Ldg. SW, Calgary,

AB, T3H 5H2,
Canada

D. 10-6-2018 Lis Jessen (Aalborg)
60 år Hesselvej 16, Hvalpsund

9640 Farsø

D. 4-6-2018 Jytte Andersen (Vejle)
10 år Skamlingvejen 142,
NV 6093 Sjølund

D. 20-6-2018 Annika Håkansson (eks. A) (Stockholm)
10 år Stackö Stålsäter,

S-597 93 Åtvidaberg
Sverige

D. 20-6-2018 Peter Nilsson (Stockholm)
10 år Stackö Stålsäter,

S-597 92  Åtvidaberg
Sverige

D. 29-6-2018 Henning Bek Andersen (Silkeborg)
10 år Estrupsgade 16, st.tv.,

8600 Silkeborg

D. 1-7-2018 Klaus Helsøe (Frederikssund)
10 år Brinch Have 5, 2.tv.,
NV 2630 Tåstrup

D. 1-7-2018 Carl Otto Enevoldsen (Frederikssund)
50 år Dahlerupsvej 11,

4583 Sjællands Odde

D. 2-7-2018 Lis Pedersen (Næstved)
25 år Lodshavnen 47,

4736 Karrebæksminde

D. 4-7-2018 Bodil Rasmussen (Slagelse)
10 år Teglparken 18,
NV 4200 Slagelse

D. 14-5-2018 Preben Neesssen (Århus)
25 år Av Evaristo Veiga 179

Praia dos Amores
Balnèariio Camboriù
CEP 88330-000
Brasilien
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Mindeord.

Tirsdag den 20. marts havde Færgemanden brug for en dygtig matros, og ”valget”
faldt på Finn Edward Olesen, der mønstrede ud på sin sidste rejse.
Finn sejlede i sine unge dage på langfart, indtil Søværnet kaldte. Efter at have aftjent sin værnepligt, blev
Finn ansat hos DSB. Et arbejde han bestred indtil han nåede pensionsalderen. Finn var i nogle år Hyttevært i
Vejle, indtil helbredet begyndte at begrænse Finn’s aktiviteter. I de sidste tre år, satte helbredet desværre en
stopper for hans deltagelse i aktiviteterne i Vejle Naverforening. Vejle Naverne vil mindes Finn som en
hjælpsom og aktiv Naver, i de 46 år han nåede som medlem i Vejle.
Ære være dit minde.
På Vejle Navernes vegne.
Kaj Jepsen
Næstformand

Mindeord for Erland Nielsen

Erland blev født den 8. april 1921 i Faaborg, her voksede han op og blev udlært som snedker, efter læretid ville
Erland gerne ud og se sig lidt om i verden, men der var krig og grænserne var lukkede så der gik lidt tid inden at
han kunne komme af sted, turen gik til Sverige nærmere bestemt Stockholm hvor Erland fandt noget arbejde,
under opholdet i Stockholm stiftede han bekendtskab til andre danskere og blev optaget i den lokale
Naverforening, og det blev til mange ture til Navertorpet på Ingarø. Nu var det sådan at Erland var en
stræbsom og flittig ung mand, så samtidig med at han arbejdede som håndværker læste han også til Ingeniør,
han kørte lige igennem studiet og fik sin eksamen. Herefter rejste Erland hjem og gik ind som medejer af
Fredensborg Rundstokkefabrik som han senere overtog og drev indtil sin pensionering. Erland var meget aktiv
i Naverforeningen og var i de sidste mange år æresmedlem i CUK. Det kneb lidt med helbredet i de sidste år,
men han var til det sidste altid god for en skarp replik. Erland vi vil savne dig. Æret være hans minde.
Hillerød Naverforening

CUK Naverne byder velkommen til:

D. 02-03-2018

Nyt medlem i Naverne Aalborg

Ingeborg Nielsen

D. 06-04-2018

Nyt medlem i Naverne Aalborg

Mads Kollerup
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Formandens Spalte.
Nu er vi så ved at nærme os Pinsestævnet i Aalborg, så lige en lille reminder
om at tilmelde den/de valgte delegerede til HB inden den 14. maj, så materialet
der skal bruges på delegeretmødet er klar. Vi i HB ser frem til et
Delegeretmøde, hvor de forslag samt emner, der kommer på dagsordenen,
bliver behandlet på en konstruktiv og seriøs måde, som kan bruges i det
fremtidige CUK-arbejde i alle foreninger. Vel mødt i Aalborg.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

Den 24. maj 2018 kan
Ejvind Villadsen
# 342, 30 Sierra Morena Landing SW
Calgary, Alberta, T3H 5H2
Canada
fejre sin 80 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary

Den 5. maj 2018 kan
Jan Sørensen
221 Shannon Estates Terrace SW
Calgary, Alberta, T2Y 4C5
Canada
fejre sin 75 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary.

Den 5. maj 2018 kan
Jens Kaack
133 Riverview Court SE
Calgary, Alberta, T2C 3V7
Canada
fejre sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary.

Den 18. maj 2018 kan
Kaj Jeppesen
375 Glamorgan Cressent SW Calgary,
Alberta, T3E 5B7
Canada
fejre sin 80 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary.

HB – Møde 10. marts Odense
Formanden bød velkommen til mødet som er det sidste i denne
termin.     2. HB. har gennemgået Odenses foreningens
vedtægter, HB kan ikke godkende dem, da de ikke stemmer
overens med de vedtægter som er vedtaget, som er godkendt på
Odenses foreningens generalforsamling i 2017. HB. må i stedet
regne med de vedtægter som er vedtaget på deres
generalforsamling i 1996.
3. HB. har gennemgået de forslag som er indsendt og skal
behandles på delegeretmødet i Aalborg den 20. maj 2018.
Nyt møde den 18. maj Kl. 19.
Referent
Ove Graae.

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

FREDERIKSSUND
Frederikssund 6. april 2018.
Formanden bød alle velkommen til den årlige generalforsamling i
vor forening. Der var fremmødt 11 Nav og 5 NV denne aften. Inge
Henriksen blev igen i år enstemmigt valgt til ordstyrer og hun
takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen
var lovlig varslet og hun styrede generalforsamlingen med en god
ro og orden og hård hånd, som hun plejer at gøre. (Vi har vel
respekt når Inge taler). Som stemmetæller blev Anita og Birgit
valgt. Formanden og Sekretærens og det reviderede regnskab som
blev fremlagt af Inge Henriksen, da vor kasser måtte melde afbud
på grund af sygdom, blev de alle enstemmigt godkendt. Da vor

kasserer Poul Berg igennem 15 år har valgt at trække sig for posten som kasser på grund af hans helbred, vil vi alle i
CUK-Frederikssund takke Poul Berg for hans store arbejde med, at passe på vores finanser. De indkommende forslag fra
HB var forholdsvist hurtigt overstået, så den delegeret kan have dem med på delegeretmødet i Ålborg i pinsen.
Bestyrelsen havde et forslag med angående om tiden var løbet fra vor årlige kogesild i januar måned? Der blev
enstemmigt vedtaget, at vi skal fortsætte med kogesild, men, at der ved siden af kogesild skal laves og tilbydes et
alternativt måltid til dem, som ikke spiser kogesild og, at dette skal offentliggøres i den Farende Svend i god tid
(november - december). Jan-Erik Johansen havde et forslag vedrørende vedtægtsændring til § 9. Navervenner.
”Er tiden inde for at ændre § 9 at der kan optages en Naverven for hver 3Nav, til at vi åbner op for flere navervenner i
CUK-Frederikssund?” Min begrundelse for spørgsmålet er, at vi kan få flere medlemmer og, at nye

Den levende Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
Kære Navere.
Superfrisk hilsen fra Hygum Hjemstavnsgård. Vi er igen
godt i gang med at gøre gården klar til ny sæson.
I får hermed vores program:

Aktivitetskalender 2018

Børnedyrskue
Lørdag den 26. maj kl. 12.00-17.00

Historisk dyrskue
Søndag 27. maj 10.00-17.00

Højsæson
24. juni – 31. aug. fra 11-16

„Landsbyen i arbejde“
Lørdag / søndag 21.- 22. juli
Kl. 10.00-17.00

Høstdage:
Torsdag til søndag d. 23. - 26. august
kl. 10.00 – 17.00
Oplev høsten som i gamle dage
Med bl.a. le og selvbinder.

Efterårets arb. i mark og husholdning

Pløjedage:
Lørdag/søndag 22. – 23. september
Kl. 10.00 – 17.00
Pløjning med veterantraktorer
Pløjning med heste søndag

Åbent i efterårsferien uge 42
Fra søndag 14.okt. til søndag 21. okt.
11.00 – 16.00
Onsdag den 17. okt. Kartoffeldag

”Ind under jul”
Lørdag 24. nov. kl. 12.00-16.30
Søndag 25. nov. kl. 10.00-16.30
Juleforberedelser i Den gl. Gård. Ret til ændringer
forbeholdes
Vi håber at se og forventer måske også at nogle af jer
dukker op i løbet af året.

HUSK at I skal tilmelde jer til mad en uge før ankomst
på tlf. 40 60 34 81 Anne-Sophie Nielsen.

Kontingent for året er kr. 150 kr. pr. person, kan betales på
konto 2451 7300103299 eller i billethuset 1. gang man kommer.
Hvis der er forudbetalt, ligger der medlemskort i billethuset.

Venlig hilsen
Hygum Hjemstavnsgård



  6.

HERNING
Vi har haft besøg af 10 glade navere fra Silkeborg og vi var
da 9 fra Herning, så der var fyldt godt op i Hulen. Der blev
ringet med klokken flere gange og delt historier. Det var
rigtig hyggeligt. Tak for det Silkeborg, i er altid velkommen
og det er i nok også på City Cafe hvor også Helle gav en
omgang. 21/3 havde vi vores hulemøde og der var mødt 11
op. Fam. Vagner stod for det varme mad, mørbradgryde,
det er da noget man aldrig bliver træt af, det smagte
herligt. TAK for det Vagner og co. Vagner har taget 50
billeder af hulen, da vi skal ud sidst i april. Det skal jo
gerne være det samme igen, når vi flytter tilbage med alle
sagerne fra hele verden. Formanden har fået nøgle til
midlertidig opbevaring af vores sager, men ved ikke hvor
lokalet er. Det må vi jo finde inden vi bliver sat på gaden.
Sidste hulemøde er den 18/4 og der kommer mad fra Give,
vi glæder os. Søndags møde den 6. maj er i „Hønsehuset“ i
Sinding. Hulemøde den 16. maj i Lind hos formanden. Så
havde vi vores årlige Generalmøde 6. april med 15
deltagere. Startet med sang når samlet er vor naverfolk, så
er der god stemning. Det er nemt at holde Generalmøde i
Herning, alt bliver vedtaget, formandens beretning,
regnskab m.m. formanden blev genvalgt. Der var dog et

lille minus, vores kassere vil holde op, så det nedstemte vi
alle. Så skulle bødekassen tælles op og det er jo altid
spændende. Bankpigerne Merete og Ketty fik det til
2.277kr. men banken fik det til 2358kr., så dem tager vi. Der
er nu godt 8.000kr. på bogen, så det må blive en fin bustur
vi kan få. Vagner (dirigent) sagde tak for god ro og orden.

Og Inge Henriksen modtog genvalg som revisor
Lis Willemoes Hansen blev enstemmigt valgt som hulemor
for en toårig periode.  Alex Christensen blev ligeledes
valgt som bilagskontrollant for en toårig periode.
Anitta Bondy blev ligeledes enstemmigt valgt som
bilagskontrollant-suppleant for en etårig periode.
Poul-Erik Christoffersen påtog sig igen at være
Skramleriforvalter i vor forening for en etårig periode.
Og som delegeret til pinsestævnet i Ålborg blev Carl-Otto
Enevoldsen enstemmigt vedtaget til, at varetage CUK-
Frederikssund interesser som delegeret på Pinsestævnet.
Hulevagtener var hurtigt overstået og da der ikke var
noget under eventuelt, kunne ordstyren takke for en god
ro og orden og erklære generalforsamlingen 2018 for slut.
Efter al dette formelle, var det på tid at få noget ned i
maven og halsen. Her kom der gang i klokken, da Gunner
ville fejre sin fødselsdag med os og Poul-Erik for valget
som ny kasser. Vi takker for skænken Efter et par hyggelige
timer, var det tid til minderne og sige tak for i aften.
Næste huleaften er den 4.maj og hulevagten har Alex og
Vibeke. ”HUSK, at dem, som har hulevagten skal
kontakte hulemor 8 dag før for at koordinere huleaften
vedrørende mad/indkøb m.m.
Hvis man ikke kan komme til en huleaften, skal man
kontakte hulemor senest onsdagen før et hulemøde.”
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Poul-Berg med fødselsdagen den 25.maj 2018
Med kno i bordet

Sekretæren

navervenner, kan blive en aktiv person for CUK-
Frederikssund. Der var en enig stemning, at dette godt
kunne indføres med 1/1. Det vil sige, at der kan være en
Nav for en NV, men, at der aldrig må være flere NV. end
Nav.
Pkt.8. Valg.
Per Vejen blev enstemmigt valgt som formand for en ny 2
års periode. Som ny kasser blev Poul-Erik Christoffersen
valgt for en et års periode, da han ifølge vedtægterne er på
valg i ulige år. Som næstformand blev Per Jensen igen
valgt for et år, da han ligeledes ifølge vedtægterne på valg
i ulige år. Som bestyrelsesmedlem blev Lis Hansen valgt i
stedt for Poul-Erik Christoffersen som blev ny kasser.
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HØRNING
Generalforsamling d 6-4-2018. Mødet startede som vanlige
kl. 19,00 hvor vi tog den sædvanlige: Kan du huske…. Vi
var desværre plaget af et stort frafald af forskellige helt
legitime årsager, men sådan er livet arbejde uddannelses
kursus og meget andet. Men vi var en pæn flok der mødte
op. Derefter gik vi straks i gang med det vigtigste punkt
ved generalforsamlingen MADEN. Menuen stod på
flødestuvede kartofler med sukkerglaseret skinke og salat,
en herlig spise. Da det var fortæret mente hulefar også vi
skulle have dessert: En Underberg som Hulen gav, så var
middagen også helt perfekt. Sådan en flerrettet middag kan
kun udløse ros.

Så kom tiden til den skemalagte generalforsamling. Kalle
blev ordstyrer. Det gik slag i slag megen munterhed og
snakken, men vi nåede at komme igennem alle punkterne
med et godt og seriøst resultat. Der var genvalg overalt,
selvom formanden forsøgte at gemme sig, blev han
genvalgt. Selve referatet er sendt ud til samtlige
medlemmer, for det er alt for kedeligt at sætte i bladet. Da
generalforsamlingen var overstået, trængte vi til en god
kop Kaffe og det fik vi. Mens snakken gik om løst og fast,
sov begge hunde under bordet. Det er jo nok sidste gang
de får lov til at komme med, ærgerligt nok! Det kan være
skyld i vi er nogle der skal blive hjemme som hundesittere,
hvis ikke der kan findes pasning. Hulemødet sluttede
klokken 23,00 og så var der nogle der skulle vaske op.
En helt igennem hyggelig og givende aften.
Skrevet som husket!
Niels Vase

HOLBÆK
Vanen tro startede vi med Oles biksemad inden
generalforsamlingen. Ervin blev dirigent og kasserer for en
dag, da Arne vores kasserer var forhindret i at deltage. Det
har været et godt år og oveni i det, viste årsregnskabet et
lille overskud. Der var genvalg til alle som var på valg.
Sidste punkt på dagsordenen var indholdet i bødekassen.
Indholdet af bødekassen slog sidste års rekord og Ebert
kom tættest på med sit gæt. Efter generalforsamlingen fik
vi Bjarnes store og flotte æblekage.
TL

HILLERØD
I Jylland bor der efter sigende folk, der aldrig har været i
København. Hvis nogen af dem tilfældigvis også skulle
være naver, så må det være deres pligt – som visse andre
har det med Mekka én gang i løbet af livet – at gæste
naverhulen i Kbh. mindst én gang i deres liv. Det gjorde vi
fra Hillerød den 17. marts, hvor der var annonceret
”Schweizerdag”: den fantastisk naver-udsmykkede hule
henne om hjørnet og nede i kælderen kan tage pusten fra
én med alle sine overvældende og spændende ting og
sager, en helt egen stemning. Og Schweizer-øllerne, s.-
pølserne, og da især den formidable Zuger-Kirsch Torte
kan være primært formål for besøget, bedre kage har du
ikke smagt i dit lange liv! Nye sange lærer man også
dernede, alt ledet fermt af Niels 2-m. - - - Med munden nu
løbende i vand må vi også berette lidt om vor
generalforsamling ugen efter. Skipperlabskovsen gled
lystigt ned ad flere omgange, og bestyrelsen fik uden
protester lov at fortsætte, dvs. Arne: formand, Karl:
næstformand, Bent: sekretær, bisiddere: Ole og John. Også
de påpasselige revisorer, Annie og Per, får fremover lov at
gøre deres pligter. Alt dette blev myndigt ledet af Lasse.
Det er ikke så ofte, vi får besøg udefra på huleaftenerne,
men skulle nogen sidde med tanken om at gæste os, skal
vi allerede nu fortælle, at vi også er blevet enige om, at fra
september starter huleaftenerne allerede kl. 18, vi må
imødekomme de sultnes vaner. - - - Disse plus alle andre
bør huske at melde sig til arrangementerne hos Hulefar
Peder på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

Så var det tid til det mere alvorlige maden gule ærter med
alt tilbehør: flæsk pølse og grisehaler så var der var ro i
hulen.
Med kno i bord

Peder

spændende. Bankpigerne Merete og Ketty fik det til
2.277kr. men banken fik det til 2358kr., så dem tager vi. Der
er nu godt 8.000kr. på bogen, så det må blive en fin bustur
vi kan få. Vagner (dirigent) sagde tak for god ro og orden.
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RANDERS
Lad mig starte med at lægge mig fladt ned og sige

undskyld til Sønderborg, Regnar, Frank og andre gode

mennesker for min forkerte fremstilling af, hvordan vi

har fået vores fine vejrhane. Her er sagens rette

sammenhæng: Vejrhanen var Jørgen Schaffers

personlige – ikke foreningens. Den stod i hans have.

Regnar har passet på den, men kan ikke tage den med til

sin nye bolig. Han tilbød den til Frank, og vi var glade

for at takke ja. Vi sætter den op som minde om en god,

gammel naverkammerat og sender en stor tak til

Jørgens efterladte.

Vi havde en dejlig dag med bowling den 11/3. Maden var
som altid fortrinlig, og der var ”tarteletter, Harry” til den
store guldmedalje. Bente Løwe havde aldrig bowlet før,
men hun fik alligevel en fin placering:o) Den store vinder
blev Hans efterfulgt af KB og Freddy. Vi siger tillykke.
Fredag den 6/4 var vi 16 til hulemøde og havde den store
fornøjelse at have besøg af Kaj og Lis. Tak for det, I er
altid velkomne. Kaj kunne fortælle om en rejsedagbog,
som foreningen netop har modtaget. Den er lagt på
hjemmesiden og er interessant læsning. Tak for
oplysningen, Kaj. Den må vi læse. Jan havde forgæves
forsøgt at få tiden til at stå stille, så vi kunne starte mødet
med spisning, men selv om han kan mange ting, måtte vi
vente med maden – til gengæld lød klokken fint, da han
ringede med den. Tak for skænken, Jan. Freddy havde fået
et fint brev, fra Jyske Bank. Det var stilet til vores gamle
formand, Henning Dalsgård, og indeholdt en
kontoopgørelse på nogle få øre – Freddy fik stor
opbakning til lukningen af kontoen. Vores udflugt går i år
til Dansk Motormuseum ved Grenå med spisning på
Skakkes Holm. Det er buffet inkl. drikkevarer, så vi blev
enige om at sætte prisen på udflugten til 200 kr. Århus vil
gerne komme og se vores hule. De er velkomne, og Hans
og Freddy aftaler en dato med dem. Vi glæder os. Hans
sørger for de varme pølser til traveturen, og undertegnede
finder lidt spiseligt til hjemkomsten. Freddy ringer til Julle.
Turen starter ved Randers Bro Kristi Himmelfartsdag, den
10/5 kl. 10. Tilmeldingen er i gang, og turen koster 75 kr.
Gæster er velkomne. Freddy ønskede Frank tillykke med de
85 år, og Frank kvitterede ved at ringe på klokken. Derefter
måtte han sidde et pænt stykke tid med blærerøvshatten,
for Bente skulle ”lige” tage et billede… Til sidst kunne han
dog række hatten til Jan, så vi kunne synge igen – nu vi
var i træning:o)  Nu var det tid til spisning, og det var
næsten ligesom juleaften, for Jan kunne fortælle, at
grydelåget havde tabt en skrue ned i suppen. Den fandt vi

ODENSE
Hulemødet den 5. april forløb godt. Mødet startede kl.
12.00 da vi tog hensyn til vores medlem, der arbejder i
Sydamerika. Han skulle hente sin søn på skolen kl. 15.00.
På mødet talte vi om udflugter og besøg i foreningen.
Slagelse vil besøge os og ville gerne prøve at sejle på
Odense Å, så vi fandt en dag hvor der er musik om bord
på båden. Det var muligt lørdag den 7. juni, så den dag
satser vi på og håber, at vejret som os, også er i godt
humør med solskin og fuglekvidder på Åen. Fra båden går

NÆSTVED
Langfredag var vi 17, der mødtes i Hulen til påskefrokost.
Alle havde et bidrag af en eller anden slags med, så vi
havde en hyggelig eftermiddag med bægerklang og sang.
Klokken blev næsten 20, inden de sidste forlod Hulen efter
endt oprydning. Endnu en succesrig dag som vi gentager
næste år. Til hulemødet bød næstformand Ove velkommen
til de fremmødte medlemmer.  Nu er foråret kommet – hvis
vejret holder – derfor blev det besluttet, at inden
hulemødet d. 04.05 skal der gøres ekstra rent. Det betyder,
at der startes kl. 14. Vi håber, at mange har lyst til at
deltage. Ove holder traditionen tro åbent hus d. 23.06 kl.
13, hvor grillen tændes. Mad og drikkevarer medbringer
man selv. Ved den efterfølgende spisning gik snakken
lystigt om det lange bord. Der blev udvekslet historier og
skrøner fra livet i ”Langtbortistan”, både øster- og
vesterude.
Hilsen Palle & Marianne

NYSTED
Hulemøde den. 5. april 2018. Ved månedens hulemøde var
7 svende mødt. Der blev afholdt forsinket
generalforsamling som forløb efter dagsorden uden
afvigelser. Richard Jensen blev valgt til suppleant for
bestyrelsen i stedet for Ole Wiberg, eller var der genvalg
til alle. Der blev afholdt konstitueret møde efter
generalforsamlingen og her er der heller ingen ændringer i
år. Der bliver afholdt udflugt den 15. maj med afgang fra
Den Gamle Stationsbygning kl. 08:00 og hjemkomsten
forventes ca. kl. 19:00. Turen går til en sejltur på Lyngby
sø med efterfølgende frokost på Bakken for de 12 tilmeldte
deltagere. Arne Andersen tager sig af forplejningen til
busturen og sørger for at øllet er koldt. Der var blevet
gættet om indholdet i sparebøssen og vinderen blev
Richard Jensen som kom tættest på det rigtige tal som
udløste en flaske brændevin. Præmien blev sponsoreret til
middagen af vinderen. Andy havde været månedens kok
og serverede Lasagne, som han høstede stor ros for.
Næste hulemøde er torsdag den. 3. maj som er det sidste
møde inden sommerferien.
Med kno Oldermanden

vi gennem skoven op til ”Karls lund”, som er et gammelt
traktørsted i skoven. Der er der udendørs servering og
musik i haven, så det er det rette sted at lave et ”Pitt stop”
inden vi tager tilbage til Hulen.
Ole Bøwig
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SLAGELSE
Hulemøde d. 6. marts 1018: Her var mødt 8 medlemmer
frem. Kassereren hentede vores alderspræsident, Iris Rafn.
Han agerede ved denne lejlighed frisør, så Iris kunne
ankomme standsmæssigt i hulen. Herefter blev udflugt til
Odense behandlet. Birgit takkede for lån af hulen til sin 80
års fødselsdag og sender samtidig en stor tak for alle

SILKEBORG
Nyhedsbrev fra Silkeborg Naverne. Hej Silkeborg Navere,
ved ikke hvad der gik galt i marts. Men Jeg var i hvert fald
ikke lige med hvor der SNER. Der skal FALDE en STOR
UNDSKYLDNING HERFRA. (aldrig ske igen). Vi havde en
dejlig dag med Brunkål D.17 sammen med Vore Dejlige
piger og det var en Rigtig hyggelig dag. Og det smagte
bare dejligt så stor ros til køkkenet. Vi havde Månedsmøde
den 25 med deltagelse af 10 personer, Vi havde et forslag
omkring vedtægts ændring til HP- bestyrelsen, som vi
gennemgik og blev vedtaget, det er sendt til
Hovedbestyrelsen. Dagen var en hyggelig dag med sang
og klokken ringede flere gange i løbet af dagen. Vi har
været på besøg hos Herning Naverne D. 18-03, hvor vi tog
toget tidlig morgen, og der var bare dækket med
morgenbord og en lille 1. Det var en rigtig hyggelig/sjov
dag. Stor Tak til Herning med ringen på klokken og god
sang og historier. Tog sent hjem med tog tilbage til
Silkeborg, fordi der var nogle der lige skulle forbi et lille
sted på vej hjem. Siden har vi haft Generalforsamling her
den 07-04-18, med deltagelse af 11 medlemmer, vi drøftede
forskelligt og forslag fra andre foreninger til Delegeret
møde i Ålborg blev også gennemgået og dem, vi kunne
godtage, blev vedtaget. Efter mødet fik serveret Dejlig
Gule ærter med alt tilbehør. Godt gået Drenge, rigtig dejlig
dag.
Månedens Vits.

Med kno Christian

nødvendigt at minde vores højt ærede formand om et
hængeparti vedr. en omgang gule ærter der ikke rigtigt
blev realiseret. Formandens spæde forsøg på at glatte ud
med citat „Jamen det er jo vinter mad“ citat slut, blev
forkastet af de fremmødte, og vi venter en reaktion i sagen.
Et herligt møde i hulen, hvor klokken bimlede lystigt.
Med kno 

Mogens

SAMSØ
Hulemøde d 8/4 2018. Formand H P ringer mødet ind på
slaget 12 med en, efter sekretærens opfattelse, mistænkelig
imødekommende attitude. Der var omdelt sang bøger og vi
lage ud med en smuk udgave af ”Når samlet er vor
Naverflok”, en smuk oplevelse der kun kan efterlade os
Navere med en tom følelse over endnu engang at blive
forbigået af Danmark har talent. H P giver herefter ordet til
Flemming der som altid møder velforberedt. Flemming er
som tidligere nævnt udpeget som vores rep. til
pinsestævnet, og havde da også medbragt indkomne
forslag til afstemning. Efter en fin gennemgang af de
fremlagte forslag skred vi til afstemning, og Flemming fik
hermed mandat til at fremlægge Samsø Navernes holdning
til tingene. Vores årlige havne/gril fest blev vendt, og vi er
som udgangspunkt blevet enige om at søndagsmøde d 17

/6 kl. 12 afholdes med
umådeholden indtagelse af
branket kød og alkohol på
Ballen havn, vi håber på
godt vejr, og fuldt fremmøde
som tidligere arrangementer.
Vores forbliven i hulen var
også til debat, da vores
lokaler efter renovering er
sat i udbud til højst
bydende. Samsø Naverne
drøfter i den forbindelse at
lægge en kontrakt ud på
borgmesterens hoved til
højstbydende. Formand H P
ringer herefter mødet af
angiveligt i den tro at den
hellige grav er velforvaret,
MEN dedikerede medlemmer
fandt det

ikke, men Frank fandt pakningen… Efter den dejlige suppe
nåede vi at markere sangaftenen med en pæn flok af de
bedste viser fra bogen. Hvor er det dejligt, når vi synger,
så ruderne klirrer. Til slut tog vi Minderne, og kunne sige
godnat efter en dejlig aften. Næste hulemøde er fredag den
2/5. Undertegnede sørger for varme hveder. Der er travetur
den 10/5 kl. 10 fra Randers Bro. Hulen er søndagsåben den
13/5. Vi glæder os til pinsestævnet i Ålborg den 19-21/5.
Med kno, Helle
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ÅRHUS
Hulemøde med ledsager den 23/3 var der mødt 12
personer. En hyggelig aften, med lidt sang og klokkeklang,
Søren var blevet et år ældre, nemlig 74 år.
Den 6. april havde vi vores årlige generalforsamling. Vi
startede med spisning kl. 19.00. 2 stykker højtbelagt
smørebrød. (Havde jeg vidst det, havde jeg spist hjemme
fra.) Så sang vi nr. 20 og 18. Formanden havde et
hængeparti med Frank Ibsen, der i mellemtiden var fyldt 70
år, og i den anledning fik overrakt en gave. Vi var desværre
løbet tør for telegrammer, så det må han have til gode. Vi
planlægger et besøg hos Randers Naverne, evt. til deres
grillfest den 6. juli. Otto er ved at arrangere et museums
besøg til ”Ebeltoft Militærhistoriske Samling” med
bespisning. Efter generalforsamling fik vi sunget nr. 35.
Frank fik også lige lov at ringe med klokken. Efter en gang
kaffe og småkager begyndte folk at bevæge sig hjemad.
Preben Neesen ønskes tillykke med hans 25 års jubilæum
den 14. maj. Formand Ole Lindeborg ønskes tillykke med
hans 65 års fødselsdag den 2. maj.
Husk næste hulemødet den 4. maj.
Med kno Chefsekretæren..

ÅLBORG
Hulemøde 6/4 kl. 18.00. Formanden Arne var forhindret i at
komme, så næstformanden Svend-Erik ringede med
klokken og tændte sandhedens lys. Svend Erik. bød
velkommen til 16 svende og Mads Kollerup, der skulle
optages som medlem i Foreningen. Vi sang
velkomstsangen. Så lukkede skramleriforvalteren vinduer
og døre, hvorefter optagelsen kunne begynde. Svend-Erik
informerede Mads om hvordan man skal opføre sig samt
forholde sig i hulen, hvilket Mads lovede at gøre.
Hvorefter Mads blev optaget, så vi ønskede alle Mads
velkommen og tillykke med optagelsen. derefter skulle der
findes to til at servicere os denne aften, det blev Mads og
Leif P. Der blev også fundet huleværter til de to næst
hulelørdage. Så spiste vi wienerschnitzel og derefter
dessert, som Kurt Kok var mester for. Mads slog på
klokken, og fik blærerøvshatten på, med sangen til følge.
Vi sang så nr. 74 jeg elsker i al dets gang. Kurt Nørgaard,
Benny og Brian stod i kø ved klokken, for at give en
omgang. Vi sang så En skærsliber forårsdag.
Kurt Nørgaard fortalte historien om naveren der fik husly/
overnatning på en gård. Gårdejeren spurgte om han ville
sove sammen med geden eller oppe på høloftet, naveren
foretrak høloftet. Om morgenen sagde gårdmanden, at
pigen havde anrettet med morgenmad, vi kalder hende
geden. Bjarne sang en gaardmandssang.
Så var det tid at synge Minderne. Hvor efter det gik lystigt
for sig, naturligvis inden for vore ordensregler.
Jeg har ikke lige styr på hvornår vi sluttede Hulemødet.
Med kno i bordet. Ivar.

PS. Vi glæder os til at vi ses til Pinsestævne i Aalborg.

VEJLE
Mødet den 23. marts. Startet med at synge, ”Jeg elsker
hver Naverhule”. Og så måtte vi desværre holde et minuts
stilhed, Finn Olesen tog ud på den sidste rejse den 20.
marts, han havde været Nav i 46 år. Vi var 4 fra Vejle til
bisættelse 28. marts, Kaj stod med fanen, svært, når vi i
gennem omkring 2 år har besøgt Finn hver mdr, og set
hvordan det er gået ned af bakke. Vi har haft god kontakt
med et af børnene, så vi fik sagt farvel til Finn. Ærer være
Finns minde. Så fik vi optaget et nyt medlem, Søren
Simomsen, så Søren fik velkomst sangen, og gav en
omgang, vi takker. Jytte Andersen er flyttet til Vejle, så nu
har vi en Naverven mere. Velkommen Jytte. Lis lavede
forloren hare, med rødkål, hjemmelavet agurkesalat og
rugbrød, der blev spist godt, så godt jeg havde købt
ekstra fars.
Pinsemorgen åbner Neller kl. 8, tag dit brød med og Neller
har kaffe klar.
Fredag den 25. maj har vi møde. Den 15. juni bliver vores
forening 99 år, ja tiden går.
Den 16. juni har vi grilldag, Kaj og Lis står for det. Så ring
til Kaj 30 70 55 76 eller Lis 29 63 44 86 senest den 11. juni.
MED KNO LIS

SØNDERBORG
D.16-3-18. G.F. Børge bød velkommen og fortalte at
Henning ikke kunne komme og det var han ked af, da han
havde styret G.F. i mange år som ordstyrer, men det tog
Børge sig af, så kom det i gang. Børge blev valgt for 2 år
som formand og dem der var i bestyrelsen blev genvalgt.
Børge slutter med tak for ro og orden. Så kom der brød på
bordet og hygge. Hulemøde d.6-4-18. Vi var 3 til hulemøde,
da der var afbud, så det var Kurt, Gitta, John, og de
hyggede dem og aften gik.
Med kno i bordet John

opmærksomhederne denne dag. Lis Sørensen havde 60 års
fødselsdag d. 10. marts, men kunne desværre ikke holde
noget pga. sygdom. Men begge 2 skal have endnu et stort
TILLYKKE herfra. Så var det tid for det kulinariske indslag
og her var Birgit den glade vært med smørrebrød pga.
fødselsdagen. Hulen blev forladt i god ro og orden ca. kl.
22:00.
Med kno i bordet.

Erik

(Efter referat fra Ejner.)

         Birgit Henriksen



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

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

Her er plads til din annonce.



     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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