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Reception i Silkeborg
I anledning af at Peter ”Ederkop” Poulsen
lørdag den 2. august
kan fejre 40 års jubilæum,som naver,
holder vi på dagen en
reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,
med lidt godt til ganen
og et par genstande til at skylle det ned med.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendig
senest d. 27. juli
Boje 60 72 70 86 – N. Peter 26182681
mail: jane-niels-peter@privat.dk
Peter ”Ederkop” Poulsen / Silkeborg naverne
Hovedbestyrelsen 2014

Åbent hus i anledning af
vores Guldbryllup
I anledning af
Kate og Arne Jakobsens
Guldbryllup den 12. september 2014
vil vi gerne invitere jer alle til at fejre vores store dag sammen

Fredag den 12. september 2014
Hotel d’angleterre viste sig desværre at være optaget, så det bliver i
stedet for i

Selskabslokalerne
Falkenborgvej 8, 3600 Frederikssund
kl. 08:00 til lidt godt at spise og drikke.
Kim Larsen, Anne Linnet og Birthe Kjær underholder et andet sted, og kunne
desværre ikke komme, men “båndmusik” vil der blive til ca. kl.?
De venligste hilsener
Arne og Kate Jakobsen

2.

FØDSELSDAGE
D. 03.08.2014
75 år

Arvid Brunstedt Nakskov
Solsikkevej 32
4900 Nakskov

D. 06.08.2014
65 år

Freddy Christensen Randers
Bøsbrovej 45B, 1th.
8940 Randers SV

D. 06.08.2014
75 år
NV

Anny Elfenbein København
Elbagade 35, 2.th.
2300 København

D. 09.08.2014
70 år

Bent Donald Kolding
Bjergbyvej 1, Seest
6000 Kolding

D. 13.08.2014
65 år
NV

Marianne Pedesrsen Næstved
Morbærvænget 13, Fensmark
4700 Næstved

D. 14.08.2014
70 år

Arne Herløv Olsen Los Angeles
25482 Charro Drive
San Juan Capistrano
CA 92675 USA

D. 19.08.2014
65 år

Ingolf Rasmussen Randers
Glarbjergvej 99, 1tv.
8930 Randers NØ

D. 19.08.2014
50 år
NV

Hanne Nielsen-Petersen Randers
Bjerregravvej 69
8920 Randers NV

D. 29.08.2014
65 år
NV

Peter Rasmussen
Solbakkevej 2
4700 Næstved

TAK - TAK - TAK - TAK
Et kæmpe TAK til H.B. og hvem der ellers har Indstillet mig
til en sådan „Ærestitel“. Da jeg ikke fik mit „Hørerør“ med
var det først til allersidst at jeg blev klar over at « det var
mig det skulle gå udover « endnu en gang tak det har fyldt
mig med Stolthed. Til Naverne i Herning vil jeg også sige
TAK for et Fantastisk godt Stævne, fra starten med Huleeftermiddag, aften, Delegeretmøde, Festaften til Slukefter
mandag i Hulen. Man kunne jo mærke den Nationale stolthed ved deres vin udvalg, der var både Røde og Hvide
vine, et godt Stævne hvor man mødte mange gamle venner
og lærte nye at kende. Tak Herning.
Med Kno « Æresmedlem » Geert Stage
Jeg siger hermed tak for den megen opmærksomhed der
blev udvist ved min 65 års fødselsdag. Jeg kan ikke overkomme at takke hver enkelt, men jeg er meget glad for alle
hilsener og jeg havde en herlig dag.
Med kno i bordet.
Erik Hjort Andersen, Slagelse.
Vi vil gerne fra Herning foreningen sige mange tak, fordi I
mødte så talstærkt op til pinsestævnet. Vi var rigtig glade
for at se så mange feststemte mennesker. Vi siger tak for de
mange gaver rundt omkring fra. Bestyrelsen vil også gerne
sige tak til alle der gav en hånd med i forberedelserne og
under afviklingen af stævnet. Der var mange ting der
skulle „klappe“, men ved fælles hjælp
kunne det altså LYKKES.

Næstved

Mindeord

JUBILÆUM
D. 02.08.2014
40 år

Peter Poulsen Silkeborg
Bregnevej 18
8600 Silkeborg

D. 30.08.2014
25 år
NV

Nancy Zachariassen
Præstemarken 10A
8653 Them

Herning

Vores gode hjælpsomme medlem og kammerat Jørn
”Dirty” Friis er d. 5. juli taget på sin sidste rejse efter
kort tids svær sygdom. ”Dirty” var udlært som tømrer i
Silkeborg, og har som sådan arbejdet på Grønland og i
Irak. Han var til det sidste med i vores bestyrelse, og
stillede sig altid i forreste række, når vi manglede en
hjælpende hånd.
Han vil blive savnet i foreningen.
Ære være hans minde.
Naverne i Silkeborg

3.

Mindeord over en Fighter.
En god kammerat og Nav, Jørgen Henriksen, er ikke
længere iblandt os. Han tog ud på sin sidste rejse
onsdag d. 18. juni 2014, kun 76 år gammel. Han blev
bisat d. 26. juni og, efter Jørgens ønske, blev der holdt
en lille mindehøjtidelighed i hulen. Ligeledes efter
Jørgens ønske, blev der ydet et bidrag til kræftramte
børn i stedet for en stor krans. Jørgen var uddannet
Tømrer og blev senere selvstændig mester. I slutningen af 1960-erne rejste Jørgen til Sverige hvor han
arbejdede en årrække. Han blev medlem af Slagelse
Naverforening i 1997 hvor vi nød godt af hans store
evner og mange fortællinger om sit rejseliv, men ikke
mindst var han altid god for en herlig historie eller lidt
”spind”. Som en følge af sin store entusiasme blev
Jørgen valgt ind i bestyrelsen og i 2009 blev han valgt
til årets Nav i Slagelse. Da Jørgen blev alvorligt syg
for nogle år siden, var vi mange der ikke troede at han
klarede skærene. Men vi havde gjort regning uden
Jørgen for det skulle han nok bestemme. Det var dog
åbenlyst at det pinte Jørgen at han ikke havde samme
mobilitet og kræfter længere, men i hulen ville han –
lige til det sidste.
Vore tanker er hos Birgit og hele Jørgens familie i
denne svære tid.
Æret være Jørgens minde.

Vi har nu mistet et æresmedlem af hele CUK Naverne
Søren Hvejsel der i Pinsen i Odense 2011 blev
Udnævnt til æresmedlem af hele CUK-Naverne for tro
tjeneste gennem 25 år. Søren blev indmeldt i Silkeborg
Naverforening (der i øvrigt stadig eksisterer) CUK i
1986 efter et par måneder blev han valgt som suppleant til bestyrelsen på generalforsamlingen for senere
at blive valgt som kasserer som han bestred i 10 år,
Herefter blev han valgt ind i Hovedbestyrelsen for
Naverne hvor han blandt andet var med til at revidere
HB vedtægter og andre foreningers vedtægter. Medens han sad i hovedbestyrelsen, blev han valgt til
formand for Silkeborg Naverforening, hvor han sad
ind til generalforsamlingen i 2007. Her valgte Søren at
gå af og lade en yngre generation komme til for at
fortsætte som næstformand. Søren har igennem sine
25 år i CUK været med i bestyrelses arbejdet i ca. 24 år,
så det er godt gået. Sørens ordsprog var altid:
”Kan i holde jer fugtige svende”.
Efter længere tids sygdom kunne han ikke mere, så
han er nu taget på sin sidste rejse og vore tanker går
til familien.
Ære være Sørens minde.
Med kno
Frode
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Formandens spalte.
Den 26. juli afholdes HB-mødet i Odense, hvor fremtiden for DfS vil blive drøftet.
Umiddelbart efter mødet, vil der til alle foreninger blive tilsendt, hvad HB er nået til ang. Digitalisering af Svenden.
Herefter har foreningerne 3 måneder til at meddele HB, hvad foreningerne hver især er blevet
enige om.
Til alle foreninger:
Den 01.September ændrer undertegnede adresse fra:
Bøgevang 16, Brejning 7080 Børkop
Til:
Münstervej 36, Strib 5500 Middelfart.
Tlfnr. Samt e-mail adresse vil være den samme som nu. Desværre har vi ingen
internetforbindelse før end den 08.September. Beklager.
Med kno
Lis Dallris Jepsen
Kaj Jepsen.

4.
Referat af Delegeretmøde d. 8/6 2014
Dagsorden:
1. Velkomst til Herning
2. Overrækkelse af stævnebanner og stævnesang
3. Valg af dirigent og referent
4. Godkendelse af forretningsorden/dagsorden
5. Appel
6. Formanden oplyser om jubilæer m.m.
7. Valg af stemmetæller
8. HB beretning ved formand Kaj Jepsen
9. Hovedkassens regnskab ved Frode Zachariassen
10. Beretning – Den Farende Svend ved Richard Schmidt
11. Beretning om hjemmesiden ved Ole Michael Strange
12. Beretning om arkivet ved Vagner Sørensen
13. Rejsefonden/FBSH
14. Indkommende forslag/indlæg
14a Orientering fra HB ang. Svenden
15. Næste års stævneby.
16. Valg af næstformand Henning Brogaard
17. Valg af hovedkasserer Frode Zachariassen
18. Valg af Chefredaktør Richard Schmidt
19. Valg af HB-suppleant Laila Dideriksen
20. Valg af bilagskontrollant Erling Jørgensen
21. Valg af bilagskontrollantsuppleant Johnny Vallentin
22. Valg af hjælpekasserer til Hovedkassen
23. Evt.
1. Vi startede med velkomstsangen. Så bød Kaj Jepsen
velkommen på HBs vegne, han ville gerne byde velkommen til dette års delegeretmøde i Herning. Til foreningen
her i Herning, vil jeg på CUKs vegne, sige tak for at I vil
stå som arrangør af Pinsestævnet. Nu er det ikke første
gang at Pinsestævnet bliver afholdt i Herning. En særlig
velkomst skal lyde til de af CUKs æresmedlemmer, der er
inviteret til at deltage i Delegeretmødet - frokost samt
festmiddagen. Endnu en gang velkommen j til et forhåbentligt sagligt og konstruktivt delegeretmøde.
2. Ole Johansen fra Århus afleverede stævnebanneret til
Flemming Lauge fra Herning med ønske om at de ville
blive ligeså stolte over at have det, som de havde været
det, det forgange år. Flemming modtog banneret, takkede
for sidste års pinsestævne og oplyste, at Herning foreningen, som jo har 50 års jubilæum i år, er udsprunget fra
Århus afdelingen. Ole modtog af Kaj, et minibanner til
minde om pinsestævnet 2013.
3. Otto Westergaard og Hans Emborg blev valgt som dirigenter. Ove Graa og Laila Dideriksen blev valgt som referenter.
4. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af punkt
14a. Orientering fra HB ang. Svenden. Og rettelse af
punkt 21, der skulle stå bilagskontrollantsuppleant. Forretningsordenen blev godkendt.

5. Appel: Der er 29 stemmer til stede. Ud af de 32 der
kunne være, hvis alle var mødt op.
6. Navere der er taget på den sidste vandring.
Mogens Jensen Roskilde
Arthur Nielsen Stockholm
Wilki Kristensen Calgary
Gunnar Nielsen Herning
Frans Langhoff Hillerød
Hans Olsen Silkeborg
Arne J. Kristensen Holbæk
Bent P. Larsen Vejle
Arno Franck Sønderborg
Michael Nielsen Aarhus
Per Lykkemark Calgary
Frits Tvillum Fredericia
Per Madsen Nysted
Keld Nielsen Frederikssund
Bent O. Hansen Herning
Kaj Ove Knudsen Herning
Kurt Eriksen Nakskov
Vi holdt et minuts stilhed for disse.
Mærkedage.
25 år.
Bent Thomsen Calgary
Svend Erik Jensen Aalborg
Per Vejen Frederikssund
Edward C. Belknap Los Angeles
Preben K. Larsen Aarhus
Ole Erik Hansen Vejle
Tage Hammelsving København
Kaj F. Bjørn Los Angeles
Jerry Lee Los Angeles
Irene Andersen Aalborg
Henning B. Phil Sønderborg
30 år.
Per ”Skilt” Jacobsen Roskilde
Jørgen Nielsen Stockholm
40 år.
Howard E. Hansen Los Angeles
Frank Ibsen Aarhus
Ole B. Hansen Aarhus
Ingrid Olsen Stockholm
Helle Vilhelmsen Zürich
Geert Stage Zürich
Inge Henriksen Frederikssund
60 år.
Otto Madsen Stockholm
Forenings Jubilæum.
Stockholm 100 år. Aarhus 100 år.
Odense 115 år.
København 115 år.

5.
7. Flemming Laugesen og Vagner Sørensen blev valgt som stemmetællere.
8. HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen.
HB har i den forløbne tid været repræsenteret ved jubilæer samt bisættelser, og har afholdt HB-møder i Ungarsk Vinstue
i Odense, hvor der er et rigtig hyggeligt lokale som bliver stillet til rådighed når vi er der. HB vil herigennem foreløbig
sige Ungarsk Vinstue tak for husly, samt en rigtig god forplejning. Med hensyn til den henvendelse HB fik fra journalist
Birthe Boye Vestergaard, der ville skrive om danskere på valsen, er der desværre ikke sket noget siden sidst. Når artiklen
var færdig, ville HB få tilsendt artiklen samt fotos. Artiklen har jeg modtaget, men desværre har jeg ikke modtaget nogen
fotos endnu. Artiklen omhandler tømreren Rasmus fra København, og ville blive bragt i Svenden, når chefredaktøren
finder plads. Henvendelsen fra Anne Lütschau der efterhånden er 3 år gammel, er ikke blevet til mere. Det er 2½ år siden, der sidst var henvendelse fra hende, så det blev ikke til noget.
I korte træk kan HB berette, at FBSH endelig er helt afsluttet. Nærmere under punktet på dagsordenen.
Medlemstallet i vores foreninger ser ud til, at have en lille fremgang, men det er stadig svært, at få fat i de unge. Om det
er ukendskab til, hvordan de starter ud hjemmefra DK, eller meget lidt kendskab til vandrelivet skal være usagt. Derfor
er der to personer der har barslet med et nyt tiltag. Personerne er vandrende smed Anders Baumann og Christian Riedel,
der er medlem i Hørning. De har talt en del sammen, og stillet det spørgsmål: Hvorfor kan CUK ikke sende de unge på
valsen? Der er ingen regler der siger, at det skal være foreninger tilsluttet CCEG. Jeg har talt med Christian, der har
scannet vandrebogen ind og sendt den til mig. Det er så meningen, at ud fra den, skal CUK lave deres egen vandrebog,
med de samme oplysninger ang. Personen der er i besiddelse af bogen. Både Anders og Christian er klar over, at det ikke
er noget man kan gøre i løbet af en uge. Tanken og ideen er virkelig god. Kan vi derved skaffe interesse og bedre information om CUK, er der ingen tvivl om, at det på længere sigt vil bidrage til, at øge medlemstallet og bringe gennemsnitsalderen ned. Derfor er det vigtigt, at så mange foreninger arbejder på, at få deres udkast samt beskrivelse af, hvordan en CUK vandrebog skal være. Der er selvfølgelig visse restriktioner ang. Beklædningen som de vandrende CUKér
bærer. Men det løser sig hen ad vejen.
Suzi Apelgren, som gæstede os i går, kunne via mail informere HB om, at med hensyn til Hjerl Hede – projektet, har det
været en tur i Brüssel (EU) hvor det ligger til behandling ang. EU-tilskud. Suzi skrev, at der var kommet en meget positiv tilbagemelding. Så mon ikke 2015 er realistisk at satse på, at projektet vil blive gennemført.
Der er CUK-foreninger, der økonomisk har det lidt svært, og en portoforhøjelse fra Post Danmark, gør det ikke lettere,
idet kontingentet til hovedkassen er blevet hævet. Som I har læst i Svenden, er Roskilde naverforening stillet i bero pr.
01-04-2014. Medlemmerne har opsagt deres medlemskab, bortset fra nogen enkelte, der er overflyttet til Holbæk, som
Roskilde havde et godt og tæt samarbejde med. HB vil ikke gisne, om det er grundet kontingentforhøjelsen til hovedkassen, der har resulteret i at foreningen er stillet i bero. HB fik information angående forening i februar-marts af daværende kasserer Christian Sørensen. Der blev herefter drøftet, hvad der skulle gøres angørende de CUK-effekter, der fandtes i hulen i Roskilde. I henhold til love og vedtægter fra CUK, skal HB (arkivet) opbevare effekterne, indtil foreningen
genoprettes, eller der bliver dannet en ny forening. I er alle bekendt med, at der ikke er meget plads på arkivet, så effekterne fra Roskilde ville ikke kunne være der. HB og Christian Sørensen, der talte på foreningen og bestyrelsens vegne
blev enige om følgende: Effekterne vil blive opbevaret på Håndværkermuseet i Roskilde, der bestyres af Håndværksmestre, hvor Christian er én af mestrene, der står for museet. På museet står effekterne i et særskilt rum, så besøgende kan
se dem, og få nærmere information om CUK. HB håber på de delegeredes tilkendegivelse af, at indtil videre er og var
det den rigtige beslutning. HB har anmodet Christian om, at tilsende HB deres protokoller, så historikken ikke går tabt.
På nuværende tidspunkt, har HB endnu ikke modtaget protokollerne fra Roskilde, men mon ikke de dukker op, når der
er faldet lidt mere ro på. Det er trods alt en svær beslutning, at stille en forening, der har bestået siden 1927 i bero. Vi
kan kun håbe, at foreningen genopstår.
På hovedbestyrelsens vegne
Kaj Jepsen, Formand CUK.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.
9. HB kasserer Frode Zachariassen gennemgik regnskabet for CUK naverne 2013, som også har været vist i Svenden.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
10. Chefredaktør Richard Schmidt berettede om den farende Svend.
Har i nogen sinde følt, at blive sendt tilbage til sidste år hundrede. Det skete da min mail boks blev hacket. Ikke sjovt.
Mistede alle mine mails fra jeg startede i jobbet. Jeg var heldig at have sendt alle mail til det næste blad til Hans E. så
han kunne øve sig. Ellers havde det været et problem at få lavet bladet. Det er altid et puslespil at få lavet et blad. Kunne
godt tænke mig lidt mere fyldstof til bladet en gang imellem, da der ikke altid er nok, andre gange lidt for meget.
Bladet kommer som regel til tiden, på nær når trykkeren glemmer at aflevere bladet hos postvæsenet.
Næste måned er det Hans der skal lave bladet mens jeg er i L.A. håber det lykkes for ham. Skal nok hjælpe ham i gang.
Jeg kan se at Ole Michael er begyndt at lægge de første tre sider af svenden på den nye hjemmeside.
Sender fremover den færdige ”Farende Svend” til ham i PDF.

6.
11. Beretning om hjemmesiden ved Ole Michael Strange.
Ikke alt går altid som planlagt... Jeg vidste ikke, at jeg også var kommet til at sige ja til styre medlemslisten i CUK, men
da one.com slukkede for ‘computersproget’ ASP blev det dels nødvendigt at redde medlemskartoteket - og dels gav det
anledning til at grundrevidere medlemslisten, da der over tid er opstået en del fejlregistreringer.
Vi har allerede rettet fejl i 300 medlemsregistreringer - og jeg beder nu foreningerne kontrollere det print, jeg har lavet
til hver forening, så alle lokale medlemmer bliver kontrolleret. Rettelser bedes sendt til Hovedkasserer Frode Zachariassen. Da ASP blev slukket viste det sig også at slukke for hele vores gl. hjemmeside - og at få flyttet vores webadresse
naverne.com voldte også stort besvær før det gamle webhotel ville give den fra sig. Heldigvis var vi allerede i gang med
at opbygge den nye hjemmeside - på naverne-cuk.dk - som i virkeligheden er ca. 30 hjemmesider; nemlig en for hver
forening, fælles for CUK, Arkivet og HB. Alle foreningerne får derfor et print med hjem - og som webmaster hjælpe jeg
gerne med at opdatere oplysningerne, så send en mail så jeg kan hjælpe. Af nyt på hjemmesiden er at billeder fra den
gamle hjemmeside nu er lagt ind, så send gerne en mail med oplysninger, hvis du kan hjælpe med billedtekster, årstal
m.v. Og så er vi i gang med at oprette en funktion, så nyheder kan sendes til en særlig mailadresse og komme automatisk
på hjemmesiden. Dette vil gøre opdateringer meget lettere i fremtiden. Og så hjælper jeg gerne foreningerne med dels at
logge ind, så lokalredaktøren selv kan opdatere - og dels ved at lægge informationerne på. Og jeg kommer gerne ud og
laver et lille kursus, for f.eks. flere foreninger i et område, hvor vi kan gennemgå, hvordan foreningerne kan bruge
hjemmesiden og holde den opdateret.
Med kno i bordet, Ole Michael Strange, webmaster og medlem i Århus olemita@hotmail.com
12. Beretning om arkivet ved Vagner Sørensen
Jeg takker for ordet og vil sige tak for invitationen til at deltage i pinsestævnet. Siden sidst fik vi tilbudt hjælp i arkivet
fra en person der havde søgt job og som ville opkvalificere sig i henhold til arbejdsmarkedet. Det var en periode på 3
måneder og skulle hjælpe os i arkivet. Vi var himmelhenrykte at nu kunne vi få vores ting gennemgået og registeret. Det
blev klart præciseret at vi ikke var arbejdsgivere og Kaj Lindskjold skulle stå for aftalen og da det var en mand som gav
sig ud for at han gerne ville og kunne lave arbejdet for os, så fik han frie tøjler.
Der blev lavet aftaler med vedkomne Bo Stavnsbo, som fik en tid til først at gennemgå arkivet og han skulle derefter
komme med et forslag. Jeg kontaktede ham en formiddag nogle uger senere og meddelte ham at jeg ville komme i arkivet samme dag. Han var lige den dag bundet at en anden aftale, så vi måtte finde en anden dag. Jeg kunne ved selvsyn se
at der ikke var sket noget synligt i arkivet. Jeg kontaktede Kaj Lindskjold og fik kun det svar nogen tid herefter at Bo
Stavnsbo havde lagt noget i arkivets computer og der var der et dokument på 6 stk. A4 sider af 3 måneders arbejde.
Aktivering er en svær ting og der er brugt og bliver stadig brugt meget blæk på den slags sager.
Kaj Lindskjold fik ikke nogen aftale med lejerne at lokaler ved siden af arkivet og vi er nu i gang med at gå de gamle
årgange at Dfs. igennem og reducere dem til fra 25 til 5 eksemplarer Frode har lovet at vi får de manglende blade fra
2008 og frem.
Jeg har en rigtig god medhjælp i Elo Bjerking, som er ved at finde sig godt tilrette og ordner de forskellige hylder, så vi
kan få et overblik over hvad vi har. Han er god til vores udstyr og skaffer tingene frem så vi hele tiden er kørende.
Vi står med et kommende problem at vores computere og især programmerne bliver forældede indtil nu har vi selv betalt
det hele af egen lomme. Jeg startede i sin tid med Windows 3,0 og et enkelt tekstprogram, nu har jeg købt computer nr. 6
med Windows 8,1 og Office 365 programmet til 79 kr. om måneden.
Vi yder et stort økonomisk bidrag til arkivarbejdet vi får lidt til benzinen og det er ikke fordi vi nu kommer og beder om
flere penge, men det er dyrt at køre et arkiv hvis man skal betale bare lidt for timerne der bliver brugt.
Vagner Sørensen
13. Rejsefonden FBSH
Formanden gennemgik problemet med rejsefonden, som der jo har været skrevet om i Svenden. De 36.000 Kr. Som kassereren med uret havde lånt, er nu betalt tilbage til rejsefondens kasse. Der har været møde med de 5 foreninger om, at
nedlægge fonden. Dette er CUK imod, fordi man vil dele pengene i 5 lige store dele, hvilket ikke er en fordel for CUK,
da vi jo er flest medlemmer i fonden, - Men vi blev nedstemt med 4 mod 1. Samtidig har man fra fonden ikke aflagt
regnskab for 2013, sådan som CUK har efterlyst. Forsamlingen gav HB bemyndigelse til at antage en advokat, så man
kan få orden i tingene.:
14. Indkommende forslag og indlæg.
Der er kommet flere forslag, som er modtaget for sent. Disse må tages op under punktet eventuelt.
Frederikssund havde indsendt et indlæg omkring optagelse af nye medlemmer. De ønsker at de håndværkere som pendler mellem Norge og Danmark, vil kunne optages i CUK, på samme vilkår som de håndværkere der har arbejdet i udlandet mere end et år. Delegeretmødets holdning til dette var, at det er de enkelte foreninger, der skal tage beslutninger
herom, men fra delegeretmødets side, opfyldte de kravene da de var lønnet i Norge. Frederikssund havde indlæg omkring hjemmesiden, som de trak, da de kunne forstå på Ole Michael Stranges indlæg, at der skete meget på dette område.

7.
14a. Den farende Svend
HB anmodede de forskellige foreninger om, at tage stilling til, inden for nærmeste fremtid, hvorvidt de fremover vil
modtage Den Farende Svend som hidtil, eller som digital udgave sendt pr. Mail. Dette pga. Portostigning.
Nogen foreninger gav udtryk for, at de kun vil modtage Svenden digitalt. Andre at der skulle være mulighed for at modtage svenden som hidtil, da det ikke er alle der har en computer, også er der noget rart ved at sidde med et blad i hånden,
og det er en del af vores historie. Der var forslag om at tage Svenden ud af kontingentet, og lade det være valgfrit, om
man ville abonnere på den. Der blev spurgt om man havde undersøgt, mulighed og pris ved det tyske postvæsen. Hans
Emborg fra Vejle, ville tilbyde at sætte labels og frimærker på bladende, for at sænke prisen.
17 ud af de 29 delegerede stemmer, pålagde HB, at sende det ud til generalafstemning.
15.Stævneby – Nakskov skal være stævneby i år 2015. Og Samsø lagde billet ind på Pinsestævnet i år 2016.
16. Henning Brogaard blev genvalgt som næstformand.
17. Frode Zachariassen blev genvalgt som Hovedkasserer.
18. Richard Schmidt blev genvalgt som Chefredaktør.
19. Jan-Erik Johansen blev valgt som HB- suppleant.
20. Erling Jørgensen blev genvalgt som Bilagskontrollant.
21. Johnny Vallentin blev genvalgt som bilagskontrollantsuppleant.
22. Laila Dideriksen blev valgt som hjælpekasserer til Hovedkassen.
23. Eventuelt.
De forslag fra Odense som ikke var kommet ind til tiden, kommer på delegeretmødet til næste år. Det drejer sig om vedtægter for Håndværkernes Rejsefond. Og om at arkivbestyreren også vælges på delegeretmødet.
Med hensyn til udstillingsvognen, som er den fine campingvogn, de delegerede kunne se ude foran lokalerne for delegeretmødet, - der normalt holder til i Frederikssund, så kan man tale med HB om et tilskud til bro eller færgeafgift, hvis
man vil låne den i de forskellige foreninger.
Christian Riedel kunne godt tænke sig, at CUK begyndte at sende fremskrevne ud.
Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Der blev sunget ”Minderne”.
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FREDERIKSSUND
Frederikssund Juli 2014.
Juni måned blev en travl måned for foreningen og udstillingsvognen. Vi har
været på Andelslandsbyen Nyvang sammen med Holbæk foreningen og til Frederikssund Byfest og ligeledes i gen i år på Jægerspris Festen.
Hulemødet i juni måned, var flyttet til fredag den 13-6-2014, hvor vi var på
Frederikssund byfest med udstillingsvognen.
Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor
vi var 15 personer denne aften. Det må
siges, at være et flot fremmøde. Der
blev hygget og sunget sange fra den
lille blå, og til publikums store fornøjelse og Per Vejen fik igen vist sin kunnen
som tømmer. Igen i år gik Jægerspris Festen godt. Og Ole Puggaard og Bjarne
Madsen fra Holbæk besøgte os om lørdagen, og der var en stor interesse hos
publikum for, at høre om CUK-Naverne og vores forening.
*Husk grillaften i hule fredag den1.august 2014 kl.19:30* Hvor bestyrelsen vil byde på en lille pølle med tilbehør.
Lørdag den 30.august 2014 er der åbent hus og loppemarked på Græse Gl. Skole fra kl. 10:00 – 16:00
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen Søren Bisgård den 5.august 2014.
Med kno i bordet
Jan Johansen.

8.

HERNING

KOLDING

Sekretæren „hænger lidt i bremsen“ er først nu vågnet op
efter pinsestævne. Så I får lige lidt gamle nyheder nemlig
fra vores generalmøde d.4/4. Vi havde genvalg til diverse
poster, så vi har stadig Flemming som formand. Gunnar
Hansen som suppleant til bestyrelsen og revisor suppleant Peter Tønder. Regnskabet blev godkendt. Bødekassen
blev tømt 1668,50 - og så gik vi i gang med de gule ærter rigtig gode som sædvanlig, men hvad med grisehalerne,
hvor var de!!!! De der ikke var til generalmøde vil modtage
et mere fyldestgørende referat så snart jeg har det klart.
Undskyld forsinkelsen, men, men.
Rigtig god sommer til alle.
Naverhilsen Jonna.

Hulemøde fredag den 27/6 2014. Ervin havde været heldig
at fange tamme ål nok til et lille ålegilde med 6 gæster og 6
navere om bordet. Tak til Herning for et godt Pinsestævne
fra Kolding.
Med kno i bord Arne Brogaard.
Forår 1959 var vi færdige i Halstakammer og jeg var
hjemme i Vildmosen til påske. Der var masser af arbejde i
Brønderslev, hvor jeg havde et godt og lærerigt år. Et par
af mine jævnaldrende var allerede kommet i eget hus, hvilket jeg først kom 7 år senere.
Med naverhilsen Arne

HILLERØD
Hilsen fra Hillerød-naverne, hvor vi har kunnet glæde os
over et par dejlige arrangementer i juni:
Huleaftenen d. 13/6 var velbesøgt med 14 deltagere. Vi
havde glæde og fornøjelse af at have besøg af naverformand fra Californien, Arne Olsen, og hans søster, Lis
Olsen, og især disse to bragte stemningen i top med adskillige sangmusikalske indslag til øllets og drammens pris.
Alle drog velfornøjede hjem. Sæsonafslutningen d. 28/6
var en stor succes med 32 deltagende og foregik som så
mange gange før i det gæstfri hus og den spændende
have hos hulefar & hulemor i Blovstrød, begunstiget af
dejligt vejr. Karl grillede lækre bøffer på den effektive hjemmegjorte pladejernsgrill, og snakken gik livligt i stue og
under parasoller. Et elorgel, som vi har haft i nogle år, blev
under moro bortauktioneret – må køberen, Ove Graae,
blive glad for sin investering! Samme gæster, Ove & Jytte
fra Næstved, ville komme igen næste år, og Ole Peters tryllede med sin harmonika fra sit store repertoire af evergreens og viser. – Endnu en dejlig dag i naverflokken. Og
så? Ja, rygtes det for meget, kan vi nok snart ikke være her
for nye medlemmer!
Med håb om, at alle har eller har haft en god sommer, kno i
bord, og på gensyn efter sommeren til huleaften d. 12/9,
Bent

KØBENHAVN
Vi var hele 10 til Ferie-Hulemødet den 18.6., heriblandt
Johnhart og Doris der var interesseret i at blive optaget.
De havde været på besøg i Andelsbyen og var blevet godt
informeret af naverrepræsentanterne på stedet. Herligt, så
nu må vi jo se. Herlige mennesker, og begge har været
utrolig mange steder som henholdsvis maskinfører og kok.
De viste da også flaget, ved at blive nr. 1 og 3 i gættekonkurrencen om bødekassens indhold der igen var imponerende efter et bare halvt år: kr. 4.513,50! Musiker-Johnna
blev toer. En STOR tak til alle! Johnhart og Doris lagde
ædelt deres pengepræmier ned i bøssen. Meget mere er
der ikke at fortælle i denne sommertid. Men frygt ej, allerede i næste nummer begynder løjerne igen med en spændende opstart på halvårsprogrammet. Første møde bliver
den 7. september. Jeg ønsker alle en fortsat god sommer
og vil til sidst men absolut ikke mindst takke Herning for et
fantastik Pinsestævne!
Med kno i bordet
Niels „2 m“

NÆSTVED
Når disse linjer læses, håber jeg, at alle nyder sommeren.
Der sker ikke det store, da vi som sædvanligt holder lukket
i juli. Men vær obs. på at Hulen åbner igen torsdag d.
31.07. Vi glæder os til udflugten d. 30.08, hvor vi skal ud at
sejle med postbåden fra Nakskov. Det bliver spændende at
gå i land på de små øer.
Fortsat god sommer til alle.
Hilsen Marianne

RANDERS
HOLBÆK
Det sidste møde inden sommerferien var en varm dag.
Vores formand fortalte om sine oplevelser ved årets pinsestævne. Den aften gik snakken mest om den overståede øtur. Vi kan slet ikke vente med at høre, hvor den næste tur
går hen. Peter ønskes tillykke med
25 års jubilæum d. 19-09-14 i CUK.
TL

Lørdag den 28/6 fik Hanne og Hans deres udestue indviet
på festlig vis, da vi havde vores grillaften der med Jan som
chefkok og Hanne som chefhøne. Vi lagde ud med et kort
hulemøde, hvor vi besluttede at tage på endags tur til september og gemme Amerikanerhytten til en anden god gang
– måske til foråret for ikke at ligge tæt på Moselturen?
Bestyrelsen laver de endelige planer, så de kan komme
med i næste blad. KB kunne ikke komme til hulemøde, men
han var åndeligt til stede – han havde sendt ”En Enkelt”

9.
med til os. Tak for det KB. Hans afsluttede hulemødet med
en bordbøn, så han kunne bruge udestuen igen til næste
grillaften. Jeg husker ikke alle punkterne, men et af dem
handlede om ønsket træfsikkerhed i forhold til toiletkummen, og et andet gik på, hvornår nøgenløb var tilladt –
mængden af fleecetrøjer og tæpper samt aftenvindens
temperatur indikerede dog, at det sidste punkt næppe ville
blive aktuelt… I løbet af aftenen fandt vi så ud af, at chefkokken og chefhønen gerne må beholde pladsen, at Elly er
rigtig god til at fortælle historier til pigerne, og at Bitten og
Elly måske skal tage et kort med, når de skal til Tånum?
Vi forsøgte os ud i kroketspillets finurligheder. Her var
Tove den, der var bedst til at skyde egen kugle langt væk,
men Hans var den bedste til at bruge køllen til billardkø.
Jeg ”husker ikke”, hvem der vandt, men det gule hold fik
en flot andenplads… Vel inde i varmen igen gav Jan en
omgang for at fejre en veloverstået eksamen. Tak og tillykke. Endnu større tillykke siger vi til Freddy, der bliver 65
den 8/8, til Ingolf der bliver 65 den 19/8 og til Hanne, der
bliver 50 den 19/8. Hulen er lukket i august. Vi mødes til
hulemøde fredag den 5/9.
Med kno
Helle

SILKEBORG
Der var mødte 11 navere op til mdr. mødet d. 29. juni, og vi
startede med at synge ”Når samlet er”
Derefter kunne formanden meddele at Søren Hvejsel var
taget på sin sidste rejse, samtidig oplyste
han at, at Jørn ”Dirty” Friis var indlagt på Hospits i
Stautrup, formanden har sammen med Ole E.
besøgt ham, og man kunne se at sygdommen havde holdt
sit indtog. Det var et trist møde, for knap
8 dage senere (d.5.juli) drog også Jørn på sin sidste rejse.
Et lyspunkt er der dog trods alt, idet
Alex Lehmann er kommet hjem fra sygehuset, efter nyresvigt, og i skrivende stund er i god bedring.
Med kno Boje / N. Peter

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 4. juli 2014 var vi mødt 11 medlemmer og
aftenen blev indledt med sang nr. 28 hvorefter der blev
holdt et minuts stilhed til ære for Jørgen Henriksen som
tog ud på sin sidste rejse d. 18. juni. Protokollen blev læst
op og formanden blev pålagt at ringe rundt når det er tid
for rengøring af terrasse og flagstang. Vi blev enige om at
skrotte vore gamle havemøbler og anskaffe nye borde.
Der arrangeres Grill i Hulen lørdag d. 6. sept. 2014 og
september- hulemøde flyttes til denne dag kl. 13.00. Hans
tænder op i grillen så den er klar efter hulemødet og man
medbringer selv madvarer. Grethe har lovet at lave kold
kartoffelsalat til alle. Birgit Henriksen overrakte Jørgens
stok, som er utrolig flot, til foreningen så den kan hænges

op i hulen. Hans efterspurgte telegrammer og kuverter som
formanden fremskaffer til næste hulemøde. Så var det tid
for den kulinariske afdeling og jeg ved ikke om det var
varmen eller fordi vi er blevet lidt ældre, men kassereren
prøvede at give en omgang uden at nogen kunne konsumere den. Han var ret hurtig til at slette den fra betalingssedlen? Nå, men hulen blev forladt i god ro og orden ca.
kl. 22:00.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer i Slagelse:
1. aug. Kl. 18:30: Hulemøde
5. sept. Kl. 18:30: Hulemøde. Flyttet til lørdag.
6. sept. Kl. 13:00: Hulemøde og Grill – tilmelding til
Hans på 24 47 29 58
26. sept. Kl. 18:00 – 23:00: Sct. Michaels Nat
3. okt. kl. 18:30: Hulemøde

STOCKHOLM
Det har været en stille sommer på Ingarø i år. Kurt og Kisser fra Frederikssund, Ole Bøwig fra Odense og Flemming
og Vibeke fra Viuf har besøgt os. Midsommerfesten blev
fejret og 15 personer deltog til smørrebrødsbordet og ligeså til middagen. Det var Kenneth og Anna som stod for
maden, og alt var toppen. Vi takker. Det var ikke så varmt
her, så øllen holdt sig kolde, og Isak holdt en tale for sin
far Johnny, som fylde 50 år. Boulespelet, som vi hade 4. juli
var vinnerne Kristian og Rie, vi ønsker tillykke med sejren,
det gjorde I godt.
D. 15.08.14 Hulemøde kl. 19.
D. 22.08.14 Gesællaften kl. 19.
Onkel Anders.

VEJLE
Mødet den 27. juni 2014. Startet med at synge nr. 40, vi
samlet er i vennelag, passer nok godt, da vi kun var 7 pers,
og Inger. Er det ferie tid? Gåturen blev desværre aflyst, der
var kun få der havde meldt sig til, Kaj og jeg var ellers klar
til at lave grill mad. Den 24. juni havde jeg Enker til kaffe,
det er en dejlig dag, de nyder det og især udsigt, vejret var
godt, og de hygger sig. Der er også gang i om vi kan få
lavet vejen bedre, men det skal jo forbi en masse personer,
så hvornår vides ikke. Lidt mad fik vi også, takket være en
fryser, og det blev rester fra Kajs fødselsdag, i spiste ikke
nok. En STOR hilsen til Horst og Tommy, god bedring til
jer. 27. juli er Inger og Hans værter, laver lidt frokost.
17. august er Strit og Bjarne, lidt frokost.
24. august er det Inger og Hans lidt frokost
31. august er det Strit og Bjarne lidt frokost.
Vi har Tommy Christiansen, der har 45 års jubilæum den 15.
august, vi ønsker stort tillykke fra Vejle.
Så vi sluttede i god orden, men med regn og torden. God
sommer derude.
Med kno Lis

10.

ÅLBORG
Den 21.6. drog 21 naver inkl. koner på sommerudflugt ud i
den vide verden, nemlig til Skagen. Vi mødtes klokken 9 på
banegården i Aalborg. Kurt havde organiseret en trækvogn, jeg tror, den var blevet brugt under karnevallet til
transport af øl. Den var læsset med kaffe, masser af rundstykker, øl, vin, vand og morgenbitter. Arnes kone havde
bagt lækre muffins efter en thailandsk opskrift, som hun
delte ud i dagens løb. Vi kunne forsyne os fra vognen hele
dagen, og det endda gratis, 9.20 steg vi på toget til Frederikshavn, vognen med lidt besvær løftet ind, på vej nordpå
nød vi kaffen med tilbehør, i Frederikshavn skiftede vi til
regionaltoget til Skagen. Da vi kom til Skagen skinnede
solen, det havde regnet det meste af vejen. Ivar var også
ankommet, han var cyklet fra Sindal, det tog ham 4 timer. Vi
havde 3 timer til rådighed, hver især kunne gøre, hvad man
havde lyst til, klokken 15 skulle vi mødes på Jørgens spisehus ved havnen.
Vi delte os i grupper, jeg fulgtes af med Joan, vi osede og
havde det sjovt, undervejs mødte vi mange Aalborgenser
som vi kendte. Vi var inde hos en glaspuster, vi beundrede
nogle flotte vaser, han fortalte, han havde udviklet en ny
måde, at gøre overfladen glat, jeg spurgte, om jeg tak til
alle kunne bruge metoden til mit ansigt, det mente han
ikke, men han havde noget andet, så vi fik hver en stor
hjemmelavet bjesk, men den har ikke hjulet endnu. På Jørgens Spisehus fik vi god mad, Kai var meget træt, han
havde trukket vognen det meste af tiden gennem Skagen.
Da det blev tid at vende næsen hjemad, stoppede vi ved et
Ishus, inden vi i højt humør steg på toget og Ivar på hans
cykel. Det var en dejlig dag, tak til alle dem, som arrangerede den.
Den 28.6. mødte 22 op til spisning af rester, fryseren skulle
tømmes inden sommerferien, det ordnede May og Poul
dagen før. Kurt tilberedte med hjælp af mig noget lækker

mad, der var sild, bøf med spejlæg, tarteletter, steg og resterne af en and. Stemningen var høj, Sven Erik og Leif
havde besvær med at følge med at dele genstande ud, så
mange gange blev der ringet på klokken. Kurt mødte sin
overmand i at fortælle vittigheder, nemlig Mays svigersøn.
Tak for en god formiddag og en god sommer til alle.
Med naverhilsen Irene Andersen

ÅRHUS
Formanden åbnede mødet, hvor der var 19 navere tilstede,
han fortalte om det nylig overståede Pinsestævne, som var
forløbet ganske godt. Ved Delegeretmødet blev der diskuteret om, hvorledes bladet skulle ud i fremtiden, enten
digitalt eller ved almindelig omdeling, man skal dog være
klar over, at det er en dyr “ting”, den koster nemlig H.B.
mere end 100.000 kr. årligt. På den baggrund blev vi i Aarhus så prøveklud sådan at forstå, at vi får bladet både
traditionelt og digitalt, hvor vi så efter nytår skal tage stilling til om hvilken måde vi ønsker det på! Nakskov ønskede at afholde næste stævne. Der blev holdt en lille tale
for Jens Buhelt, da han havde 75 års fødselsdag, flasken
han fik, skænkede han til hulen, vi kvitterer med tak. Ellers
gik snakken lystigt og der blev også slået på klokken, det
var Holger der på grund af at han fyldte år dagen efter,
ville af med en øl. Formanden kunne videre fortælle, at der
ikke var flere møder i denne måned, og han ønskede alle en
god sommer.
Næste hulemøde den 08.08.14.
Sekretæren Århusnaverne.
Den 23. august fugleskydning i hulen kl. 09.00, morgenmad serveres af sidste års fuglekonge. Fugleskydning
foregår i år i bygningen ved siden af hulen. Tilmelding til
hulefar på tlf. 29 45 99 93, eller i hulen senest ugen før.

GLARMESTEREN
og hans svende
Håndværker- og naversange
Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere
Salg af 2 CDér “En rastløs sjæl“
og “Foran for masten“.

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk
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