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Introduktion til at tage af sted på
Valsen.
Møde i Naverhytten i Vejle.

CCEG Træf 2020
Weekenden fra den 02.10-04.10.2020 er det
årlige CCEG træf. I år er det nede i 91757
Treuchtlingen, i Bayern. Normalt vil der være
ca. 90-120 hjemvendte og rejsende fra hele
Europa. De Rechtschaffenen Fremden Maurer
und Steinsetzer er værter i år. I år sker der en
særlig begivenhed: vi SCUK Naver bliver
Stævne Forening til 2021 . Vi får mulighed for
at vise, hvad vi kan, og organisere en rigtig god
fest og generalforsamling. Plus at CCEG har
stiftelses Fest. Lige til dette tidspunkt kan jeg
ikke sige noget om program, eller hvilket hotel
de har til os. Men jeg vil meget gerne opfordre
til, at der komme nogle fler med en kun os
Delegerede.
CUK er anerkendt under de Svende ! De, der får
lyst til at deltage, giver mig besked. Så kan jeg
sende hurtige informationer ud, lige så snart jeg
får dem. Lad os satse på, at den Corona Pandemi
er ikke i sin anden bølge, og vi kan deltage i
Festen.
Giv mig besked, min mailadresse er:
ch-riedel@outlook.dk
Fællesbilledet er fra 2019 i Dümmer, foran
CCEG Huset.
Med Kno i Bordet Christian fra Sønderborg

Lørdag den 13. juni mødtes 6 lystige svende i
Hytten for at snakke om, hvad der kunne være
gode råd til en ung svend, der ønsker at tage på
valsen gennem CUK.
Anders Baumann
Jeg ankom til Vejles hule efter lidt forvirring
om, hvor jeg skulle samles op. Jeg blev fint taget
i mod af de gode svende fra Vejle. Vi fik serveret
rundstykker og kaffe, der skulle synges i gang.
Derefter stod det på gode råd på landevejen fra
både højre og venstre skulder ved det runde
bord. Der blev også fortalt gode, gamle
historier. Det bliver man både tørstig og sulten
af, så der blev serveret en lækker frokost. Efter
flere sange og historier nåde dagen sin ende.
Med kno
Jens Breinholt

03-07-2020 Carit Nielsen (Slagelse)
75 år
Skovengen 3
4450 Jyderup
DK
05-07-2020 Søren Peter Munk (Silkeborg)
85 år
Lindeparken 2, st. tv8600 Silkeborg
DK
08-07-2020 Lis Pedersen (Næstved)
75 år
Lodshaven 47
4736 Karrebæksminde
DK
09-07-2020 Hans Sørensen (Calgary)
85 år
202 Fortress Manor SW
Calgary AB, T3H 4Z2
Canada

18-07-2020 Bjarne Mortensen (Næstved)
70 år
Dalumvej 30
4700 Næstved
DK
23-07-2020 Per Gjerløv (Hillerød)
90 år
Rådhusparken 54, 1. tv.
3450 Allerød,
DK

Tak Tak Tak Tak
Jeg vil gerne sige mange tak til Hillerød
Naverne for opmærksomheden ved mit 30
års jubilæum d.12-1. 2020.
Margit Norlin.

11-07-2020 Kristian Poulsen (Los Angeles)
85 år
161 Oak Meadow Road
CA 91024 Sierra Madre
USA

Formandens meddelelser:

11-07-2020 Torben Lundegaard (Holbæk)
60 år
Nybyvej 51
Tølløse Mark
4340 Tølløse
DK

Mødet i Frederikssund.
På baggrund af indlæg, der har været i Svenden,
blev der afholdt møde i Hulen i Frederikssund
Lørdag den 16. Maj, hvor deltagerne var Formanden, nuværende Næstformand samt
Sekretæren for CUK-Hillerød. Fra HB deltog
Formand,Næstformand samt Hovedkasserer.
”Mødet blev afholdt i en god atmosfære. Og
parterne enedes om, at indlæg i DfS bør skrives
og udformes i overensstemmelse med bestemmelserne i Forretningsorden for DfS, så ingen
skal føle sig stødt over tone eller indhold.
Ligeledes bør reglerne for indlæggenes længde
tydeliggøres fra tid til anden i bladet. Der var
bred enighed om, at der nu er lagt låg på denne
omgangs skriverier, og at vi skal se fremad i
fællesskabets gode ånd.

12-07-2020 John Reitz (Sønderborg)
65 år
Ramsherred 8 A
6310 Broager
DK
13-07-2020 Bent Sørensen (Vejle)
80 år
J. P. Skovsvej 24
7080 Børkop
DK
15-07-2020 Andy Poul Bæhr (Nysted)
60 år
Adelgade 2 B
4880 Nysted
DK
18-07-2020 Poul Møller Sørensen (Aalborg)
75 år
Gammel Strandvej 9, st. th.
9000 Aalborg
DK

2

På mødedeltagernes vegne,
Kaj Jepsen
Formand CUK

Det Runde Bord
Da jeg i 2014 vendte hjem fra min tur på valsen,
fulgte, endnu et par eventyrlyst-drevne efterveer,
inden jeg forsøgte at slå mig ned.

Først et halvt år på filosofi-kursus på en høkole for
at ”lande” nogle af tankerne fra landevejene.
Bagefter fik jeg hyre som maskinist og underviser
på Skoleskibet Danmark
Vi sejlede med en flok matros-elever over Atlanten
og tilbage igen mens de lærte søfartens grundlæggende færdigheder.

En af eleverne var Anders Bischoff.
Anders er en festlig gut, som spiller harmonika og i
øvrigt forstår at skabe sammenhold og fællesskab.
Det nød vi alle sammen godt af på det togt. Da jeg
afmønstrede, fortsatte Anders og andre elever deres
rejser og karrierer inden for det maritime.
5 år senere fik jeg et opkald fra Anders, der fortalte
at han var begyndt at se på slægtsforskning. En af
grundene til dette, var at man jo som omrejsende og
rodløs matros (og nav) godt kan komme til at ønske
sig finde nogle af sine rødder.
Han fandt ud af noget mere af historien om sin
bedstefar, Carl Edvard Bischoff, der havde været
afsted på valsen omkring årene 1911 til 1914,
præcis hundrede år før jeg selv gik på landevejene.
Anders huskede at jeg ombord på Skoleskibet havde
holdt et foredrag om min valsetid, og han tog nu
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kontakt til mig for at spørge, om jeg kunne vurdere
hans bedstefars efterladte papirer. Kunne de vise at
han virkelig havde været på valsen?
Så vidt jeg kan se, er der ingen tvivl om den sag.
Men så fortalte Anders også at der i hans familie,
fra generation til generation, var blevet videregivet
denne oplysning:
Carl Edvard Bischoff har skåret/graveret sit navn i
navernes runde bord i naverhulen i Schweiz.
Nu tænkte jeg: Der har vist været en hel del huler i
Schweiz. Men når man tænker på årstallet og det
faktum at hans navn blev skåret ind i boret, så er der
måske en chance for, at der kunne være tale om
vores sagnomspundne Runde Bord fra Geigergasse.
Anders fortalte mig desuden at hans far før ham, i
sin tid havde eftersøgt dette bord uden at kunne
finde det.
Et af de affotograferede papirer, jeg fik tilsendt var
et notat med en adresse i Zürich.
Jeg lagde mærke til at adressen er den samme som
den, hvor vores kammerat Flemming bor. Jeg skrev
til Flemming og forhørte mig om Bordet. Han
fortalte mig at Bordet i sin tid blev opkøbt af
honorar-konsulen og efterfølgende ville sønnen til
Konsul Blas ikke sælge det i 1980. Siden den gang
er det uvist hvor Bordet befinder sig.
Med denne nye viden blev Anders selvfølgelig
interesseret i at fortsætte sin far’s forsøg på at
opspore det sagnomspunde Bord med sin bedstefars
indgraverede navn.
Et eventyr-mysterium og en sløjfe, der måske vil
kunne blive bundet på flere gamle fortællinger.

Bestræbelsen på at få opklaret dette mysterium
inspirerer nemt min navnebror til at drage ud på en
rejse, der vil kunne bringe klarhed over sagen.
Men nu er spørgsmålet:
Kan vi naver måske på yderligere vis hjælpe Anders
på sit eventyr?
Kunne dette blive til en rejse, som vil blive støttet
og fulgt af naver i CUK? Hvis nogen kender til flere
detaljer i historien, modtages disse gerne på mail:
andersonmail@sol.dk
Med Kno i Bordet, Anders, Århus afd

Tilmeldingsblanket til udsat Pinsestævne
den 11. - 12. og 13.sepetember 2020
CUK-Holbæk-100års jubilæum
Navn:
Adresse:
Postnr.:
By
CUK-forening:
Tlf.nr:
E-mail.

Fredag

Pris
Stævnemærke

100 kr.

Huleaften

125 kr.

Delegertfrokost

125 kr.

Udflugt med frokost

250 kr.

Festaften

250 kr.

Natmad Festaften

50 kr.

Morgenmad

50 kr.

I alt.

Lørdag antal

Søndag antal

Pris i alt

XXXXX

Indbetalt på konto

100%

TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 09.august 2020
Til Formanden Ole Puggaard - E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Husk tydeligt navn, forening og adresse. 100 % af deltagerprisen til
reg.nr. 0517 konto 364862

•
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Program for udsat pinsestævne.
11-13.september 2020
Indskrivning fra kl. 14.00 til 19.00 på kulturkasernen
Der kan købes sandwich mm.

•

Huleaften kl.18.00 til 23.00 spisning starter kl.19.00
Lørdag d.12-09

•

08.00 Morgenmad i hulen samt indskrivning

•

09.30 Fotografering

•

10.00 Udflugt/frokost

•

10.30 Delegeretmøde

•

12.15 til 13.00 Delegeret frokost

•

13.00 Delegeretmøde forsætter

•

18.00 til 24.00 Festaften
Søndag d. 13-09 kl. 08.00 Morgenmad i hulen derefter sluk efter.

