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3. april 2019
Holger Tjerrild 60 års jubilæum
Holger Tjerrild, kan den 3. april fejre sit 60 års naverjubilæum,
Holger arbejdede som ung i Norge – Sverige og Tyskland,
hvor han også fandt sin hustru. Holger er tømrer og har speciali-
serede sig i at lave trapper, hvor de fleste blev eksporteret til
Tyskland. Holger er en lun ” fætter, han spreder hygge og god
stemning omkring sig. Holger har engang lavet egetræsbordet i
vores hule, et bord som er blevet brugt flittig i rigtig mange år,
og det er vi dig taknemmelige for.
Holger er i dag stadig glad for at komme i hulen, og kommer der
ofte, hans hustru Edika er god til at tage ham med i vores hule,
og hvor er det dejlig når du/i kommer.
Hjertelig tillykke med 60 års jubilæet, ønskes du af os i Århus
Naverne
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Tillykke
Ole Højsgaard Frederiksen fyldte 80 år den 26. marts 2019, Ole blev udlært som anlægsgartner i 1961, i 1962 rejste
Ole til Schweiz for at arbejde og blev indmeldt i Naverforeningen i Zürich i 1962 efter nogen tid rejste Ole hjem
igen, i 1964 rejste Ole så ud igen, denne gang til syd Tyskland og arbejdede der indtil 1964 hvorefter han rejste hjem
og blev indmeldt i Hillerød Naverforening så han er en af veteranerne på stedet, fra Tyskland hjembragte han Christa
som vi også ser i hulen, det sætter vi meget pris på. Ole drev i mange år en mindre anlægsgartnervirksomhed i Birke-
rød og var kendt som en vellidt og ordholdende håndværker i lokalområdet som satte sit præg på mange af de store
have arealer i området. Da pensionsalderen bankede på døren nedlagde Ole sin virksomhed har siden brugt sin tid på
sin egen have. Ole har i mange år været et sikkert medlem af bestyrelsen for Hillerød Naverforening og har altid
støttet loyalt støttet op om foreningen og dens aktiviteter.
Tillykke med fødselsdag Ole, vi håber at du har haft en god dag.
Med kno Hillerød Naverforening

Den 16/4 2019 kan Finn Hougaard Jensen fejre hans 80 års fødselsdag.
Finn har i hans unge dage arbejdet i flere år som tømrer i forskellige byer
på Grønland. Finn er nu bosat i Brabrand. Vi ser ham ikke så tit, men
håber at se ham i hulen, så vi kan fejre ham behørigt.
Stort tillykke fra Århus Naverforening.
Med naverhilsen Chefsekretæren…

80 års fødselsdag
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FØDSELSDAGE

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.

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

Velkommen til nye medlemmer
I Svenden byder Naverne 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

JUBILÆUM

D. 6-5-2019 Vibeke Christensen (Frederikssund)
25 år Stenbjerghuse 2, st.th.,
NV 4600 Køge

D. 29-03-2019 Hanne Søndergaard (Vejle)
75 år (Forsinket tillykke, da der er kommet nye

oplysninger)

D. 16-4-2019 Finn Haugaard Jensen (Århus)
80 år Sigridsvej 43, st. tv.,

8220 Brabrand

D. 17-4-2019 Åse Heimly (Samsø)
60 år Skolebakkevej 26,

8305 Samsø

D. 26-4-2019 Chriss Christiansson (Stockholm)
65 år c/o Naverne Torpvägen 4,

S-134 64 Ingerö
Sverige

D. 26-4-2019 Merete Nielsen (Herning)
65 år Kromaj 110, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

D. 3-5-2019 Vagner Sørensen (Herning)
85 år Langstrømpevej 15, 2.,

8600 Silkeborg

D. 8-5-2019 Steen Englyng (Los Angeles)
70 år 4135 Tenango Road,

Claremont, CA 91711
USA

D. 8-5-2019 Søren Stokholm (Herning)
70 år Hovedvejen 48, Flovlev

7790 Thyholm

D. 10-5-2019 Ole Krog (Calgary)
65 år 78 Niven Place NW,

Calgary, AB T2K 5Y1
Canada

D. 12-5-2019 Claes Ohlin (Zürich)
70 år Adetswilerstr 12 A,

CH-8344 Bäretswill
Schweiz

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

D. 19-01-2019
Nyt medlem i Naverne Vejle
Torben Søndergaard

D. 21-01-2019
Ny Naverven i Naverne Vejle
Hanne Søndergaard

D. 23-02-2019
Nyt medlem i Naverne Hillerød
Ole Petersen

D. 01-03-2019
Nye medlemmer i Naverne Næstved
Eva Koren Mouritzen
Kaj Erik Larsen

D. 01-03-2019
Nyt medlem i Naverne Frederikssund
Kim Nyrnberg
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TAK - TAK - TAK - TAK
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mindeord for Hanne Langhoff Hellerup

En af Hillerød Naverforenings trofaste navervenner,
Hanne Langhoff Hellerup, er den 4. marts 2019 gået ud
på sin sidste rejse, Hanne var i mange år hulemor i
Hillerød Naverforening og vi lærte hende at kende som
en varm og venlig person, altid i godt humør og klar
med en kvik bemærkning. Hanne du har altid sørget
godt for os når vi mødtes i hulen med mad og kaffe,
Peder sørgede for det der skulle serveres afkølet. I de
sidste par år havde Hanne det ikke så godt med
helbredet og kom derfor ikke så meget i hulen, men når
hun mødte op så var det stadigvæk Hanne med et par
hurtige bemærkninger og et glimt i øjet.

Vores tanker går til Peder og børnene.

Æret være Hannes minde.

Hillerød Naverforening

Tak for venlig opmærksomhed ved min 70 års fødselsdag.
Med kno Bjarne Nielsen.

Mange tak for opmærksomheden i anledningen af min 60
års fødselsdag.
Med kno Bente Løwe

Randers Naverne

Mange tak for breve og telegrammer til
min 65 års fødselsdag.
Med kno i Bordet Helle Vilhelmsen Zürich.

I anledning af min 75 års fødselsdag vil jeg gerne takke for
hilsner fra Vejle – Randers – Herning - m.m.
Hilsen TOT - Tonny

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

Pinsestævnet i Vejle.

Det er desværre ikke lykkedes med, at campere ved Domus. Det vil sige, at det er tilladt at parkere der fra lørdag til
mandag. Problemet er, at der ikke vil være toilet om natten, og der vil heller ikke være strøm.

Jytte Andersen vil som sædvanligt tage sig af campingfolket. Jyttes tlf. nr. er 60947670, og mail adresse:
jytte57@gmail.com.

Overnatningsmuligheder i Vejle i forbindelse med Pinsestævnet 2019

Bed and breakfast: Jagtvejen og Lille Bjerggade Vejle: kontakt Siesta-Vejle: webside: www.siesta-vejle.dk,
e-mail siesta-vejle@hotmail.com, eller tlf.:45 75711482 mobil 45 25649809.

Vejle City Camping Helligkildevej 5, 7100 Vejle (ca. 3 km fra Domus ) kontakt  www.vejlecitycamping.dk,
På campingpladsen har de tilbud i pinsen på 25 m2 hytter, incl. Rengøring max 5 personer max 4 voksne til 2500,00 kr.
for 3 overnatninger.

Hvis i booker online på BB hotel Orla Lehmannsgade, bliver man bedt om at gentage e-mail adressen. I det felt hvor
e-mail adressen skal gentages, erstatter man det med koden CUK. Ved at benytte koden, bliver de 10% rabat
fratrukket før man betaler.

Efter nogle misforståelser, skal det pointeres, at stævnemærke er obligatorisk.

Med kno
Hans Emborg

Indskrivning til Pinsestævnet!

Indskrivningen vil være lørdag den 8. fra kl. 1000 til kl. 1200. Derefter kommer borgmesteren, han vil være vært ved et glas
vin og en pindemad. Efter kl. 1200 vil han byde velkommen til Vejle. Så vil vi se om det kan lade sig gøre at tage et
billede, enten på rådhustrappen eller i byrådssalen. Derefter vil vi gå med fanerne til Domus.
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FREDERIKSSUND
Gule ærter 2019.
Onsdag den 20.februar 2019 havde vi besøg af 19 personer
fra Murenes Efterlønsklub til gule ærter. Det blev til et par
hyggelige timer med snak og sang og musikken stod
Annita og Claus fra Glarmestrene for. Og der skal ligeledes
lyde en stor tak til Lis Hansen, som havde det store
arbejde med at lave disse gule ærter. Ligeledes en stor tak
til Per Jensen og Poul-Erik, som var med til, at få det til at
blive en god dag.

Referat fra HB-mødet den 02.marts 2019.
Dagsorden:
1: Velkomst v/Formanden
2: Indkomne forslag.
3: Information ang. Nye lokaliteter til Arkivet.
4: Fremtidig kommunikation i HB
5: Evt.
6: Ny mødedato.
1:Formanden bød velkommen til de fremmødte HB-medlemmer, hvor sekretæren havde meldt afbud grundet sygdom. God
bedring Ove. Velkomsten var ikke langvarig, idet HB-medlemmerne løbende er i kontakt med hinanden.
2:Der var indkommet 2 forslag, som skal behandles og sættes under afstemning på delegeretmødet den 09. juni 2019 i
Vejle. HB gennemgik forslagene, der var rettidig indsendt. Efterfølgende vil de blive tilsendt alle CUK-foreninger, så de på
deres kommende møder, kan drøfte forslagene.
3: Igennem meget lang tid, har der været drøftet mulighederne for, at finde andre lokaliteter til Arkivet, idet lokalet I
Aarhus er blevet for lille til, at opbevarer CUK’s effekter. Derfor er der pt. også lejet et lokale i Them, så der har længe
været behov for, at finde andre lokaliteter. Det er nu lykkedes, idet Skanderborg kommune har accepteret, at CUK
overtager lejemålet af Møllen i Hørning, efter at CUK-Hørning desværre pr. 31-12-2018 måtte indstille aktiviteterne i
foreningen. Flere af medlemmerne er nu overflyttet til andre CUK-foreninger. I skrivende stund afventer CUK, at
Skanderborg kommune giver besked, hvornår vi skal mødes ved Møllen, for at besigtige lokaliteterne, og underskrive
kontrakten. Der er fra kommunens side givet tilsagn om, at huslejen vil være den samme, som foreningen betalte. Der vil
på et senere tidspunkt, blive oplyst om hvornår der er behov for hjælp til nedpakning og flytning af arkivet.
4: Kommunikationen i HB både internt som eksternt, kan til tider godt forbedres, hvilket vi i HB vil bestræbe os på.
5: Under evt. blev det kommende pinsestævne drøftet. Der refereres ikke yderligere fra evt.
6: Det næste HB-møde vil blive afholdt efter Pinsestævnet.
Med kno
Reservesekretæren

Huleaften den 1.marts 2019.
Så var det tiden, at vores bødekasse skulle tømmes og
gøres op. Vi var samlet 13 personer, så Ludvig den 13
måtte på bordet. Efter en kort velkomst af formanden og en
lille sang, var det på tide, at fylde maverne med en god
omgang brunkål, som hulemor Lis Hansen havde lavet til
os. Midt i maden lød klokken. Det var vores ærede
næstformand Per Jensen, som lige skulle sikre sig, at den
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HILLERØD
Vi kunne fristes til at citere ”for de gamle, som faldt, er der
ny overalt”. Og gid det altid var så vel, men med vor kære
Hulemor Hannes alt for tidlige død har vi i sandhed mistet
en kæmpe. Hun var med sin djærve, snusfornuftige facon
en, vi gerne lyttede til, når hun belærte os om alt det lækre
hjemmelavede ”sådan gjorde min mor” og ”sådan gjorde
min svigermor”, men da også om hendes oplevelser og liv
i Ungarn, turen for et par år siden til Californien, og meget
mere. I flere måneder kunne hun med stativ, iltapparater
m.m. ikke komme hjemmefra, men hun står levende i vor
erindring og vil fortsat gøre det. - - - Ved vor sidste messe,
23/2, var vi 11 deltagere, og her havde vi sandelig den

HERNING
Der var en grund til at der ikke var noget i Svenden sidste
gang. Der var ikke rigtig noget at skrive om da vi ikke har
nogen hule. Vi i bestyrelsen har været til møde med
fællesbo og det var ikke det vi havde forventet. Det var en
spand kold vand i hovedet. Det vil koste os 175.000KR. at
komme tilbage til vores lille hule. Det var jo ikke lige det vi
havde forventet og de penge har vi slet ikke. Flemming har
så meldt os ind i LLO så må vi se om de kan gøre noget. Vi
har heldigvis Fam. Lauge som stiller deres hus til rådighed
til vores møder. Mange tak for det. Som det er sket en del
år er min kusine fra Spanien på besøg i februar og hendes

glæde, at endnu en ønskede optagelse som naverven i vor
kreds: nemlig Anne Lise Lundgaard. Hun havde ingen
problemer med det store krus og skal være hjertelig
velkommen. - - Formand Arne har svært ved at holde sig
fra rygsækken, og under hans nylige store tur rundt i
Colombia modtog vi hele seks store, fyldige og dejlige
beretninger fra det spændende land. Nu er han hjemme
igen i hel behold og uden at have været fanget i nogen af
de hyppige bande-krydsild over ”den hvide sne”. Og
endnu mere havde han at tilføje derovrefra til vor
velbesøgte huleaften, 8/3, hvor mønstrede 13 deltagere.

rejseplan er at der bliver lavet mad til onsdagsmødet.
Menuen var hvis ok, der var der nogle der ville have
opskriften. Der var mad til 20 men 12 naver og venner
spiste op godt klaret. Vi har haft besøg fra Silkeborg og
Sønderborg og det er godt der kommer nogle udefra for at
besøge os. Det hjælper også at TOT havde fødselsdag så
der var lige et par DR. Nielsen på hans regning.
Tak for det Tot.
Med kno i bord

Peder

Det er Tømmer Kim Nyrnberg. Kim fortalte, at 14 dage efter
sin svendeprøve dog til Grønland, hvor han var fra 1977 -
1985, hvor han arbejde som tømmer på forskellige
byggerier bl.a. På Tulle. Efter optagelsen af Kim, var det
tid til at tømme bødekassen. I år var der 3.837,50 kr. og
Birgit Karre var nærmest med sit gæt på 3.850 kr. Og
vægten var 3kg 783g og det var Per Vejen som kom tættes
på med et gæt på 3 kg 800 g.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Per Jensen med sit 40-års jubilæum i CUK-Naverne.

Den 1.apil 2019
Alex B. Christensen med fødselsdagen den 29-04-2019.

Husk Generalforsamlingen 2019 den 5.april 2019
starter kl. 19:00 og ikke 19:30.

Med Kno.
Jan Johansen

virker til næste hulemøde i april, hvor han den 1.4.2019 kan
fejre sit 40-års jubilæum i CUK-Naverne. Vi fik også denne
aften et nyt medlem i CUK-Frederikssund.
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NAKSKOV
8 naver og navervenner var mødt op, vi aftalte at vi holder
generalforsamling, til næste hulemøde d. 5/4. Vi skal have
valgt en ny næstformand og en ny revisor, og vi skal have
skiftet bank, da banken skal have 1000 kr. for at sætte nyt
navn på vores konto, at skifte bank er gratis. Efter mødet
skulle forbenede atter op i ædetruget til en gang vellavet
kyllingefilet ret. Tak til Jytte der stod for maden denne
gang. Da alle var mætte kom der gang i snakketøjet, denne
gang blev det om ØK og hvad de har haft at skibe, og
hvad de var nu, derefter kom turen til flådens skibe, alt
blev vendt og det gjorde det lidt lettere da Bo medbragte
en bog om alle Øk ́ s skibe, o samtidig om flådens fra 1945
og til 1995, og så var der noget at snakke om. Hulemødet
sluttede i god ro og orden. Næste hulemøde d. 5/3 kl. 18.00
Rafling d.19/3
Med kno i bord Henning Brogaard

LOS ANGELES
Der kom 35 navere og gæster til naverdalen på en lidt kølig
men solrig fredag. Vi fik ordnet og ryddet op omkring
hulen så vi er klar til vores 85th store festdag i april. Ved
hjælp fra tidligere formand Kent Hanson og hans rbejdere
og flere navere har vi nu fået installeret en ny kloak
ledning fra Hulen ned til hovedledningen. Så nu er vi klar
til den store fest. Nu ser vi frem til godt besøg fra Danmark
og Canada og til at alle naverne hjælper til med at gore
denne dag til en dejlig dag. Vi har bestilt Hula Hula
dansere og en Hawaiian trommer slager, så
underholdningen skal
nok blive god.
Med Kno

Arne O/bo

KØBENHAVN
Til stor glæde, var Egnens dag om-/gendøbt til Sønderjysk
Daw, da Merethe (Bimseline) var blevet overbevist om
igen at stå for den altid populære spise. Mange flere
havde nok tilmeldt sig ifald de kendte dertil. Alligevel var
vi den 16.2. hele 19 der kunne mæske os i herlighederne, så
de (næsten) stod ud af ørerne. Sikke et herligt syn og
stemning - positivt ment naturligvis. Igen, godt klaret
Merethe! Undtagelsesvis, havde vi ingen Svende-
Hulemøde i februar, men havde dog som nævnt i sidste
nummer, Søndagsmesse den 3.2. Fastelavn har på mange
måder altid været en stor fast tradition hos os, som der
stadig tales om her hvor vi holder til. Nye tider, med dertil
hørende udfordringer har ændret meget. Alligevel
fastholder vi mange af vore traditioner, herunder fastelavn.
Mange er vi desværre ikke mere, men sjovt har vi det altid.
Og dog. Vi var sørme 11 der den 3.3. - trods manglende
udklædning og tøndeslag, igen havde en pragtfuld dag
MED fastelavnsboller, der underligt nok ikke blev spist op.

Overblæren fik fri, og de hele aber blev størrelsesmæssigt
til kyllinger. Men vi manglede ikke noget, og fik atter slået
et slag for kammeratskabet. Der indkaldes hermed til
C.U.K. & NRHF i Københavns årlige ordinære
Generalforsamling, i Hulen søndag den 7. april kl. 13.00.
Indkaldelse og afholdelse sker i henhold til gældende
vedtægter, hvor eventuelle forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før. Foreningen jo er din, så det
er som altid vigtigt at du kommer. Efterfølgende afholder
vi Søndagsmesse, hvor der er lidt godt at spise - og drikke.
Torsdag den 25. april er det atter tid til Svende-
Hulemøde. Forhåbentlig har påsken ikke taget livet af jer
på grund af for mange påskeæg, lam, kyllinger og andet.
Arrangementerne i april kan ske under andre former. God
påske til alle her som der!
Arrangementer:
7.4.   kl. 13.00   C.U.K. & NRHF Generalforsamling
& Søndagsmesse

25.4.   kl. 13.00   Svende-Hulemøde

Med kno i påskebordet
Niels „2 m“

HOLBÆK
Ved sidste hulemøde prøvede vi igen med lidt sang. Det er
vi ikke så gode til, selv om Ervin ellers hjalp godt til med
sin harmonika. Vi har nu fået styr på den kommende Ø-tur
som går til Esbjerg og Fanø. Det bliver en 4 dages tur
d.30.05 – d.02.06. Overnatning bliver på Sjelborg
Campingplads. Til den årlige Bowling var vi 16 spillere og
6 hepper. Efter spillet tog vi i hulen og talte lidt om det der
gik godt og det der ikke gik så godt. Kirsten fik en
trøstepræmie og Torben og Jesper fik henholdsvis 1. og 2.
pladsen. Menuen som Ole stod for, var en dejlig
sammenkogt ret og Bjarne havde lavet æblekage til kaffen.
TL

Til fastelavn i 
København, kommer 
Abeburet med 3 hele 
aber med tilhørende kat 
(til tønden) og scepter 
til kattekongen

frem. Foruden scepter, 
iklædes kattekonge 
behørigt kåbe og 
sovseskål

Herligt! - - - Her fra Hillerød sender vi et stort til lykke til de
lidt fjernt - befindende losangelessere med jeres 85 års
jubilæum! - - - Vi kan lige nå at minde om vor
generalforsamling, 30/3 kl. 13. Og huleaften 12/4.
Tilmeldinger, helst senest en uge før, til Hulefar Peder, tlf.
27940134.
Med kno, Bent
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SAMSØ
Generalforsamling. 3/3-19. Formanden åbnede
generalforsamlingen, med 1.min. stilhed for nu afdøde
Mogens Guldmand. Trist. Vi har haft et godt år med en
god grillfest, julefrokost, Nytårstaffel. Vi har også haft par
runde fødselsdage der Flemming og Thor fyldte 70 år og
Ole 80 år. Da vi nu ikke er så mange og Tordenskjold
soldater er til stede, blev det genvalg på alle hylder. Ny i
bestyrelsen Lars Gammelgaard. GF. gik godt, med god ro
og orden. Protokol opdateret efter Mogens. Vi sender
Flemming Skødt til pinsestævne i Vejle. Vi har som sagt før,
fået et nyt medlem. John Piil overført fra Holbæk til Samsø.
Han fortalte lidt om sig selv. Arbejdet i Schweiz.
Retrotekniker, Vest Tyskland i 3 år. Hvor han derefter slog

RANDERS
Søndag den 3/3 var vi 11 til fastelavn. Henning var
superflot som sit eget australske ungdomsbillede og
præsterede også at slå katten af tønden med bare arme i
den kolde blæst – godt gået Henning. Før vi kom dertil,
var der hulemøde, hvor Freddy fortalte om de mange
planer med vores åbne hus. Vi håber at se nogle af de
unge (næsten)håndværkere på dagen. Vi vendte også
vores udflugt til august, og Elo foreslog Flyvestation
Karup. Det lød rigtigt spændende. Flere forslag er dog
stadig velkomne. Vi får ordnet betonen og trappen
udenfor, og måske får vi endda et gelænder, så vi kan
komme sikkert op og ned. Vores bowling er flyttet til 31/3.
Det bliver en god dag. Her kunne vi slukke sandhedens
lys og gå i gang med Hans og Bentes dejlige frikadeller og
flødekartofler – det var ikke så ringe endda. Tak for dejlig
mad og drikke. Efter den gode mad kastede vi os over
tøndeslagningen. Stoffer var overdommer og holdt godt
øje fra vinduet. Tak for det, Stoffer. Anne Marie blev
kattedronning, og undertegnede blev konge. Vi blev
behørigt fejrede, og alle kunne så gå over til over sidste
punkt på dagsordenen: Fastelavnsboller, kakao og
flødeskum – tilsat lidt gode historier og hygge. Det var
heller ikke så ringe endda. Næste hulemøde er den 5/4. Her
er der også sangaften. Freddy laver mad. Vi siger tillykke
til Frank, der har 40-års jubilæum den 6/4.
Med kno, Helle

ODENSE
Den 6-3 havde vi GRF. Vi var mødt tidlig da hulemors
regnskab skulle gennemgås. Det blev godkendt. Der på
tog vi fat på frokosten. Efter maden, GRF som var blevet
udsat fra den 6-2. Formanden havde glemt beretning.
Regnskab blev ikke godkendt, vi ser på det til næste møde.
Valg af bestyrelsen blev alle genvalgt uden protest. Nyt
blev at sekretæren igen skulle skrive til bladet. Vi snakkede
om vores blå tur som gerne måtte være en hverdag, så
Arne også kunne deltage. Det bliver nok Svendborg. Vi
drøfter det til næste møde. Og så ser vi frem til et
godt Pinsestævne i Vejle.   
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 01. 03 bød formanden velkommen til de 11
medlemmer samt til Eva og Kaj, der var mødt til optagelse
og Frank, der var mødt for 2. gang. Efter en sang blev Eva
kaldt op til det runde bord. Efter at have fået emblem om
halsen fik hun støvlen, som hun klarede at tømme. Derefter
blev Kaj kaldt op. Efter samme ritual fik han også tømt
støvlen. Vi byder dem begge velkommen og glæder os til
mange hyggelige timer sammen. Vi ser ligeledes frem til at
optage Frank, når han møder næste gang. Mødet sluttede
med endnu en sang, hvorefter vi gik ned til selskabeligt
samvær. Det blev næsten midnat, før de sidste fik afsluttet
en meget hyggelig aften. Der er hængt seddel op med
tilmelding til påskefrokost Langfredag d. 19. 04. Det er en
god tradition og altid meget hyggeligt.
Hilsen Marianne

NYSTED
Hulemøde & generalforsamling 7. marts 2019 Ved aftenens
hulemøde og generalforsamling var 8 svende mødt og
generalforsamlingen blev afholdt ifølge foreningens
vedtægter. Flemming Larsen blev valgt til dirigent, et job
han styrede til alles tilfredshed. Oldermanden aflagde
bestyrelsens beretning og kom vidt og bredt rundt i hvad
der var sket i året som svandt. Valg af bestyrelse. Der var
genvalg til Alex V Jensen, Andy Bæhr og Bruno Kamper
og Richard V Jensen blev genvalgt til suppleant. Benny
Svendsen blev genvalgt til bilagskontrollant. Opkrævning
af kontingent på kr. 400,- udsendes af oldermanden pr.
mail. Det blev vedtaget under eventuelt at vi tager på
udflugt igen i år og at det er samme betingelser som sidste
år, sammen med Stoppestedets venner onsdag den 29. maj.
Turen går til Faxe kalkbrud og Stevnsfortet herefter spiser
vi frokost. Bøssen var optalt og vinderen af gætteriet blev
Flemming som vandt 1 flaske brændevin som straks blev
sponsoreret til aftenens middag som var Brunkål med
flæsk. Foreningen konstituerede sig denne aften og der
blev ingen ændringer i posterne. Efter minderne blev
sunget blev der holdt 1 min stilhed for at mindes Bjørn
Alfred Pedersen. Ære være hans minde.
Med kno Oldermanden.
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VEJLE
Navermøde/ Generalforsamling i Vejle den 22/02-2019. Til
generalforsamlingen var der fremmødt 15, hvorefter der
blev sunget nr. 22 Langt fra hjemmet. Formanden bød
velkommen, og iflg. dagsorden skulle der vælges en
dirigent/ordstyrer. Per Hemmingsen blev enstemmigt valgt.
Per takkede for valget, og oplæste herefter dagsorden, der
blev godkendt. I Formandens beretning blev der redegjort
for det forgangne års aktiviteter, og information om, hvor
langt vi var i forberedelserne til Pinsestævnet. Det er nu
kun små detaljer, der mangler at falde på plads, så er Vejle
klar til det ” Store ryk ind ” til Pinse. Beretning godkendt.
Kassererens regnskab var som altid i skønneste orden, så
det blev enstemmigt godkendt Der var ingen forslag, så
næste punkt var valg af næstformand. Kaj ønskede ikke at
modtage genvalg. Ny næstformand blev Per Hemmingsen.
Valg af Kasserer var genvalg. Valg af Skramleriforvalter var
også genvalg, så Neller tager en tørn mere. Valg af
bestyrelsessuppleant: Kaj Jepsen blev valgt. Bjarne
Nielsen og Carsten Christensen fortsætter en periode mere
som medlem af Hytteudvalget. Som bilagskontrollanter
blev Inger Emborg og Jytte Andersen valgt, og Ketty
Lützen (Strit) blev valgt som suppleant. Hans og Per blev
valgt som delegerede til Pinsestævnet. Festudvalget
fortsætter uændret med Otto Hansen og Bjarne Nielsen.
Fanebærer blev Per Hemmingsen. Under evt. som ikke
refereres, blev der vendt og drejet mange ting. Dirigenten/

SØNDERBORG
Sønderborg 1-3-2019. Børge bød velkommen nr.28. Børge
fortalt til dem der ikke var der d. 21-2 2019, den dag
Krestian holdt et foredrag for Tømmer Efterløn klub og
Pensionist klub Sønderborg. Det var Henning Phil der
havde fået gang i det sammen med Krestian, det er noget
vi kan anbefale til andre foreninger, vi havde også en gæst
Stefanie, F.B.S. fik lidt nyt ude fra verden. Gitta havde lavet
asparges suppe, den var god. TAK.  
Med kno i bordet John

STOCKHOLM
Vintern börjar släppa sitt grepp över Ingarö och Torpet.
Även om det inte är samma aktivitet som under
sommarhalvåret så har vi hunnit med att fira Lucia, ha en
god och hyggelig Torskmiddag samt ett årsmöte. Våra
ungdomar dyker ofta upp på våra fester och de planerar
även egna aktiviteter. Traditioner hålls vid liv och nya
skapas! Några av ungdomarna blev även invalda i

SLAGELSE
Generalforsamling fredag d. 15. februar 2019: Søren
Kirkeby havde sendt forslag ang. dato for
generalforsamlingen. Dette blev vedtaget og vil fremover
være den 3. lørdag i februar. Alle som var på valg blev
genvalgt. Årets Nav i Slagelse blev Inger Nielsen som vi
ofte må afbryde i køkkenet når vi f.eks. skal synge. Endnu
engang et stort TILLYKKE Inger! Fuldt referat fra
generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til
bestyrelsen. Hulemødet d. 1. marts 2019 måtte vi
desværre aflyse pga. mange afbud.
Med kno i bordet: Erik

Kommende arrangementer og mærkedage!
5. april: Hulemøde kl. 18:00. - Herefter er Grethe og Erik
vært for traktementet.
9. april: Søren Kirkeby 20 års jubilæum
14. april: Linda Mørkeberg 75 år.
3. maj: Hulemøde kl. 18:30.
7. juni: Hulemøde kl. 18:30.
7. juni: Bodil Hjorth Rasmussen 60 år.
15. juni: Erik Hjorth Andersen 70 år.
5. juli: Hulemøde kl. 18:30.
6. juli: Udflugt. – Tilmelding til Erik.
Lørdag d. 3. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter Grill
kl. 13:00. – Tilmelding til Erik.
OBS! Forbehold for trykfejl.

Årets Nav i Slagelse

styrelsen nu på årsmötet vilket ger ny energi till vår
förening. Nu ser vi fram emot våren, värmen och många
besök på Torpet av våra Naverbröder och Naversystrar
från när och fjärran. Ett fint besök som vi har haft i vintras
vill vi gärna dela med oss - Skogens Konung kom och
hälsade på oss på Torpet som ni ser på bilden.
Med Naverhilsen, Johnny Håkansson
Ordf. Stockholm

på klokken. Velkommen skal du være. Vi har haft besøg af
en ung tysk naver på rejse CCEG. Høflig flot ung mand. HP
formand åbnede sine døre for ham til en overnatning, og
en bid brød. Tror de hyggede sig gevaldig.
Undertegnende holder åbent hus i hulen til sin 60 års dag.
17.april kl. 13- til 18. Med kno i bordet Åse.

Næste møde Hulemøde 7/4. - søndagsmøde 28/4.
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ÅRHUS
Den 23/2 var der gule ærter på programmet. 17 personer
var mødt op. I aften havde vi en gæst, Jan fra Ålborg
naverne.  Alle nød de gule ærter, i andre ved ikke hvad i
gik glip af. Efter spisningen var der banko spil, Anders B.
råbte vist nok Sodoku da han pladen fuld, gad vide hvad
han tænkte på. Børge råbte banko 3 gange på den samme
plade uden held, men det lykkes ham vist alligevel at vinde
til sidst. En hyggelig aften. Hulemødet den 8/3, formanden
bød velkommen og kaldte det forår, men stadig for koldt til
de korte bukser. I aften havde vi en gæst, Malte der er
snedker fra Flensborg og på valsen. Formanden fortalte at
siden sidst havde vi optaget Solvejg og mindes Leif der
var på hans sidste rejse. Vi har fået 4 nye medlemmer,
overflyttet fra Ålborg, eller har vi. (                               )
De gule ærter var bestået, så de opfordrede til genvalg.
Der var kommet 2 forslag til pinsestævnet, som vi kigger
på til generalforsamlingen. København naverne har solgt
deres hule. Vores nye medlem fra Hørning Herbert Busse
fik overrakt hans diplom, og fortalte om hvordan han var
kommet i naverkredsen, spændene ”foredrag”. Han
sluttede med at ringe med klokken. Den 23/3 er der
hulemøde med ledsager, hvor Grethe Strange med hjælp fra
”sønnike” fortæller om deres tur til Thailand. Den 12/4 er
der generalforsamling, tilmelding pga. spisning. Grethe
ringede med klokken pga. fødselsdag. Ole M. havde et
blad med fra Ålborg. Otto og Anders havde været i Holme
og holde foredrag. Vi sang også lidt, nr. 84 m.m. Malte gav
en støvle øl, den rummede vist 7 øl, som gik på omgang,
havde vi fulgt deres regler havde jeg vist skulle give den
næste. Husk skiveskydning den 26/4.
Chefsekretærens sidste ord.

AALBORG
Vi var 15 til stede: Preben, Irene, Rune, Ole Hald, Jann
Leth, Brian, Povl C., Jan Sort, Gunnar, Poul U., Per F, Kurt
Nørgaard, Erik Q., Ivar og Ole Michael fra Århus
Foreningen. Vi holder fremover hulemøde/aften den
1.torsdag i måneden kl. 18:00:00 (men hvor vi først spiser
kl. 19:00:00 grunden hertil er at vores kasserer og kok Rune
er blevet folkepensionist, har taget arbejde med at køre
bus fast 45 timer i ugen + i de fleste uger også har
ekstraarbejde.) Formanden Preben tændte sandhedens lys
kl. 18:30:00 og spørger undertegnede, om jeg vil tage
referat, det svarer jeg naturligvis ja til, da det jo er en
æressag at få lov hertil (jeg takker medlemmerne for den
store tillid de har til mig). Formandens ord: vi har nogle
punkter på dagsordenen i dag. 1. vi skal bruge to hjælpere
til servering af mad og drikkevarer, samt oprydning, hertil
meldte Irene og Ole Hald sig. 2. Vi mangler hulevagt lørdag
den 13/4 + hjælper. Vi mangler hulevagt lørdag den 27/4 +
hjælper. 3. Følgende 25 års jubilæums medlemmer i
Foreningen får blåt slips/snor m. emblem + en nål: Irene,
Gunnar, Poul U. og Kurt Nørgaard. 4. Pinsestævne
regnskab, omdeles og Rune forklarer. 5. Vi er klar med
opgørelsen fra vores 100 års jubilæumsfest, Rune har
tallene. 6. Delegerede til Pinsestævnet i Vejle: Preben og
Gunnar. Pinsestævne deltagere: Preben, Linda, Gunnar,
Bente, Rune og Ivar. Herudover kommer måske flere til.
7. Naver venner? (vi tænker stadigvæk). 8. Sommerudflugt
er sat til den 31/8-2019 (Hanstholm er i spil, forslag
modtages). 9. Nye billeder til fotorammer.
10. Bødekasserne tømmes i dag, til vores sommerudflugt
(som sædvanlig kr.5 kr. pr gæt.) Tak for ordet Formand
Preben. Alt foregik i ro og orden under mødet, kun i et
tilfælde måtte skramleriforvalteren træde i karakter, (da det
jo ifølge vores vedtægter paragraf 9 stk. 7 er skramleri
forvalterens job at påse at alt under møderne oregår efter
gældende regler) og gøre opmærksom på at ifølge politiets
forskrifter, har man ikke lov til at slå nogen ihjel, bare fordi
en kommer med et forslag (dette blot til orientering).
Herefter var maden klar dansk bøf m. løg, rødbeder samt
div. Det var Rune der stod for maden, stor tak til Rune.
Bødekasserne blev gjort op, det blev til kr. 996,- det var
Gunnar der kom tættest på med kr. 3,- skarpt forfulgt af

Rune med kr. 10,- Gunnar slog på klokken, med hat og
sang til følge. Så kom det amerikanske lotteri frem, jeg
behøver vel ikke at skrive at Preben vandt 1 fl. vin og at
jeg ikke vandt, Jan Sort vandt 1 fl. vin. Siden sidst jeg
skrev i bladet er der sket det, at Jann Leths islandske
fårehund, der blev 17 år er død. Jann ringede til mig og var
meget ulykkelig, så han ville hurtigt muligt have en ny
hund, men han vidste at der kunne være lang ventetid på
at få en. Jann spurgte mig om jeg vidste hvor han kunne
købe en islandsk fårehund. 
Som den problem knuser jeg er, fandt jeg frem til en kennel
der har islandske fårehunde, men de havde pt. ingen
hvalpe. men de fandt så frem til en 6 år gammel islandsk
fårehund, som havde brug for et nyt hjem, så Jann fik ny
hund med det samme, derfor blev Jann glad, hunden blev
glad og jeg blev også glad. Der blev denne aften slet ikke
tid til at synge, vi tager revanche til vores næste
hulemøde/aften. Det var en god og hyggelig aften. De
gamle tog hjem ved 22 tiden og vi unge blev lidt længere.
Med kno

Ivar 

P.s. Til chefredaktøren, Aalborg staves ikke med Å. 

Ordstyren takkede herefter for god ro og orden.
Foreningen var vært ved lidt mad, TAK til Inger, der stod
for det. Sidste år skrev jeg, om ikke andre havde lyst til at
lave lidt mad til mødet, så det kan gå på skift, i ser jo selv,
hvad der er på bordet, så det skulle da ikke være et
problem. Velkommen til Hanne Søndergård, vores nye
naver ven. MØDE DEN 29. MARTS. HUSK DER ER
RENGØRING DEN 15. APRIL. INGER OG HANS HAR
FORÅRS FROKOST DEN 20. APRI, GIV DEM BESKED
OM DU KOMMER, PÅ TLFNR INGER 24 44 40 01 Eller
HANS 27 84 90 09. SÅ GIV DEM BESKED I GOD TID,
MINIMUM 10 PERSONER. MØDE I APRIL ER DEN 26.
MED KNO LIS



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: Carl-Otto Enevoldsen

Dahlerupsvej 11, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 4035 5056
E-mail: carl-otto@live.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

som sender besked videre til HB-formand og hovedkasserer m.v.
Deadline den 10. i måneden for labels til næste blad.

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:
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422- 7178 0759
E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com
(Ny E-mail oplyses senere)
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
Konto:53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet konto:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Hjælpekasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them
Tlf.: 2064 6412 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com

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 – 2784 9009

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

     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

   GDPR:
   Se information om persondatapolitik

   i CUK Naverne på hjemmesiden.

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

            Levende musik fredag / lørdag

     LUMSKEBUGTEN

     LUMSKEBUGTEN

 BAR - BODEGA - BILLARD

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

            Levende musik fredag / lørdag



AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

  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

TRIN NED
NØRREGADE 45
ODENSE C.

TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

Om du skal bruge bukser, jakke, skjorte
eller smykker, så er vi leveringsdygtige
på det hele.

Send os en mail påkim@3tn.dk eller ring 66 12 30 75.
Du kan også besøge vores webshop på 3trinnedshop.dk
- Vi leverer til hele landet!

Tøj til arbejde & fritid

FBH Navertøj finder du i
3 Trin Ned
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