
  

 

 

 

 

 

 

 

 

På HB’s vegne vil jeg hermed ønske alle CUK’er i 

ind-og udlandet samt deres familie en rigtig 

glædelig jul samt et godt nytår med tak for 

samarbejdet i det forgangne år. 

På HB’ vegne 

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand CUK 

 

 

*OBS* 

Desværre, men fra 2020 vil prisen, for CCEG Bladet 

Bulletin, stige ! Den nuværende pris var beregnet på 

det gamle oplæg med den dårlige kvalitet i billede og 

papir. Det nuværende print koster, bare i produktion, 

mere end 54% mere. 

Den kommende pris vil være 120 kr. om året.  

Alle dem, der ikke ønsker at modtage CCEG-Bulletin 

mere pga. prisstigning, er nødt til at give mig/HB 

besked. Når vi ikke hører noget, fra jer, vil det blive 

betragtet som bekræftelse på prisstigningen, og at I 

fortsat ønsker at modtage CCEG-Bulletin. 

Min Mailadresse: ch-riedel@outlook.dk, men vi 

modtager  gerne flere bestillinger. CCEG finansieres 

delvis ved abonnement af CCEG-Bulletin. At være en 

europæisk paraplyorganisation er ikke billigt ! 
Med kameratskablig Naverhilsen 

Christian fra Sønderborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygum Hjemstavnsgård vil gerne ønske alle en 

glædelig jul og et godt Nytår. 

Vi havde en fantastisk god weekend den 23.- 24. 

november, med rigtig mange glade gæster og 

hobbyfolk i stalden, der fik sig nogle gode snakke og 

handler. 

2019 har været et fantastisk år på gården med over 

3400 gæster, der har nydt at komme tilbage i tiden og 

for en stund at have tid til ren afslapning og aha 

oplevelser. 

Tak til jer alle og især til jer, der deltog i vores arrange-

menter i år. Vi glæder os til at se jer i 2020, hvor vi 

starter den 24. maj med Historisk Dyrskue.  

 

.  

Redaktøren og hans ansatte ønsker glædelig jul 

Nr. 12. december 2019 årg. 117 
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Fødselsdage: 

 
D. 3-12-20198  Edwind C. Belknap (Los Angeles) 

80 år      616 Norumbega Drive 

 Monrovia, CA 91016 

 USA 

 

D. 4-12-2019 Erling Lindegren (København) 
85 år Elbagade 35, 2. tv. 

NV 2300 København  

 Danmark 

 

D. 8-12-2019 Finn C. Pedersen (Næstved) 

75 år Morbærvænget 13 

Fensmark  

 4684 Holmegård 

 Danmark 

 

D. 12-12-2019 Inge Henriksen (Frederikssund) 

65 år Højstedgårdsvej 4 

 Slaglunde 

 3660 Stenløse 

 Danmark 

 

D. 24-12-2019 Flemming Rønne (Næstved) 

80 år Ramsherred 6, 2. th. 

 4700 Næstved 

 Danmark 

 

D. 31-12-2019 Flemming Holm Larsen (Nysted) 

65 år Strandvejen 89 

NV 4880 Nysted 

 Danmark 

 

Jubilæer: 

 
D. 3-12 2019 Naverne CUK 

120 år c/o Formand Kaj V. Jepsen 

 Münstervej 36 

 Strib 

 5500 Middelfart 

 Danmark  

 

D. 3-12-2019 Michael Mortensen (Calgary) 

10 år 802 – 23 Avenue NW, 

 Calgary, AB, T2M 1T2 
 Canada 
 

D 4-12-2019 Lotte Hansen (Slagelse) 

10 år Akacievej 24 

NV 4200 Slagelse 

 Danmark 

 

D. 4-12-2019 Paula Mortensen (Næstved) 

10 år Dalumvej 30 

 4700 Næstved 
 Danmark 

 

 

 
Tak, for alle telegrammer og hilsner på min 50 års 

fødselsdag.  

Med Kno i Bordet  

Christian Riedel,  

Sønderborg 

 

Jeg takker hermed hovedbestyrelsen og Frederikssund og 

Vejle naverne for opmærksomheden i anledning af min 75 

års fødselsdag. Tænk at jeg er blevet så gammel. 

Med Kno i bordet 

Anita Bondy  

Frederikssund 

 

 

 

 

 
Som nævnt i det sidste nr. af DFS, deltog jeg i CCEG-

kongressen i Dümmer, hvor det blev besluttet, at CUK 

afholder CCEG-kongressen i 2021, hvilket der så i 

løbet af 2020 samt i 2021 vil blive klarlagt og 

tilrettelagt, hvor og 

hvornår i 2021 kon-

gressen afholdes. Der 

vil løbende blive in-

formeret om dette i 

DFS.  
Hen over sommeren 

har CUK-Sønderborg 

drøftet den forestå-

ende begivenhed i 

Dybbøl, der vil mar-

kere 100 års-dagen 

for genforeningen. 

Der har været afholdt 

et par møder med  
CCEG-forenings med- 

lemmer fra Flensborg 

angående et fælles samarbejde i Dybbøl den 11. juli 

2020, hvilket der var stor interesse for blandt de 

Fremmedskrevne. De vil arbejde videre med at 

tilrettelægge, hvilke håndværk de vil bidrage med, og 

der vil blive afholdt nyt møde i Sønderborg med de 

Fremmedskrevne. Markeringen af Genforeningen blev 

nævnt i Dümmer, og blandt dem, der var tilstede, både 

dem der var på Valsen, samt de CCEG-for-

eningsmedlemmer, der deltog, blev informationen 

modtaget med stor interesse. Disse møder, samt et par 

møder med Projektudvalget i Sønderborg har 

resulteret i, at en ansøgning til Projektfonden i 

Sønderborg, har udløst et beløb på 25.000 kr. til de 

udgifter, der måtte komme i forbindelse med, at 

CCEG-medlemmerne sammen med CUK, har fået 

Tak  Tak  Tak  Tak  Tak 

Formandens Spalte 

Rart at se, at der bliver sør-

get godt for vore udsendte. 

(redaktøren) 
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tildelt en plads på aktivitetspladsen på mellem 50 og 

100 m2. Så CUK-foreningerne kan godt sætte kryds i 

kalenderen den 11. juli 2020, så vi kan være talstærkt 

til stede denne dag. Der vil være parkeringsplads til 

rådighed ved Hulen i Sønderborg, også for cam-

pingvogne, idet det grønne areal bag ved hulen må 

benyttes. Der vil løbende blive informeret i DFS. 
I forbindelse med, at der pt. ikke har været til-

kendegivelse fra nogen medlemmer ang. videreførelse 

af hjemmesiden, skal fremtidige henvendelser ang. 

ind- og udmeldelser af medlemmer, adresseændringer, 

medlemmer på sidste rejse, samt oplysninger-

informationer, der skal på hjemmesiden, - som nævnt 

i DFS september - fremsendes til: 

Hovedkasserer Jan Erik Johansen på mailadresse: cuk-

hovedkasserer@outlook.com    

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand HB.  

 

Navere på tur til Færøerne 

Huleindvielse i Torshavn 
Det var med stor spænding vi drog af sted mod 

Færøerne. Vi var fire navere fra Aalborg og en 

naverven fra Aarhus. Der var to, der sejlede derop, 

Jann og Grethe. Vi andre tre, Rune, Ivar og mig, 

Preben, tog med natbus til CPH lufthavn i Kastrup. 

Laaang tur. Flyet afgik planmæssigt, og det var dejligt. 

God flyvetur uden uvejr, skyet og kun et kig på 

landskab en gang imellem. Så spændingen steg, da vi 

endelig skulle ned gennem skyerne og se øerne for 

første gang.  

Der er utroligt flot deroppe. Grønt og meget forskelligt 

i højde. Virkeligt imponerende. Vel ude af flyet tog vi 

bus til Thorshavn og gik resten af vejen til 

”Rabarberhuset”, som er Jørgens hus. Jørgen er den 

lokale naver og var også vores vært, mens vi var der. 

Huset rummer adskillige værelser, og der kom til at bo 

mange navere mens vi var der. 
Jørgen er en travl mand, og havde vist regnet med at 

se os noget senere, så vi tog med ham i bilen rundt til 

hans gøremål, og byggepladser. Det var fint at se, hvad 

han og hans mænd/kvinder går og laver. Det blev en 

lidt stille aften, efter en lang rejse, uden megen søvn. 

Hver morgen lavede Jørgen morgenmad på ”hans” 

etage. Der var en super udsigt derfra, ud over 

Thorshavn og selve havnen. Hyggeligt at sidde 

bænket, og Jørgen fortalte hvad vi kunne opleve. Vi 

lejede en bil af ham, og fik kørt flere fine ture.  Vi 

kunne lige være fem i bilen. Rune fik førersædet til eje, 

og vi andre indrettede os efter pladsforholdene. 

Vi fik besøgt mange fine steder. Vi havde forberedt os 

hjemmefra, men det blev flere gange Jørgens forslag, 

vi  fulgte.  De fleste turister var væk, så der var 

desværre lukket mange små serveringssteder, men vi 

klarede den alligevel. Én af de sidste dage skulle vi 

”arbejde”. Vi skulle levere nogle el-rør og dåser til en 

elementfabrik. Det blev også en stor oplevelse, for det 

var ad virkeligt små snoede bjergveje. Men vi kom da 

frem, mens vi talte om, at der vel måtte ligge en havn 

ved den fabrik, for her var det ikke særligt nemt at få 

en lastbil op. Med alle de elementer, de støbte, og der 

skal jo også råvarer til. Til vor store overraskelse 

sluttede vejen ved en meget lille bygd. Meget lille. 

Ingen havn, kun klipper og store bølger. Så lastbilerne 

skulle altså også den besværlige vej, vi havde kørt!! 

Men det var en fantastisk flot tur at køre, fine udsigter 

næsten hele tiden. Vi fik, som i de forrige dage, også 

kørt i tunneler gennem bjergene. Det er altid 
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spændende at se hvad der er på den anden side, når 

man kommer ud. anledningen til, at vi var på 

Færøerne, var jo huleindvielse, og fejring af 

Naverforeningens 45 år. Og det blev også til 

faneindvielse for Naverne Torshavns nye fane.!  

Fanemarch blev det også til, ned til Rådhuset. Der blev 

fanerne pakket i bil, og vi gik videre på guidet rundtur 

i Thorshavns gamle bydel.  Det var inden, vi igen 

skulle i hulen og hygge os. Det lykkedes at lave 40 

siddepladser til spisning og samvær. Rigtigt fint 

arrangement. Levende musik blev det også til. Super 

hyggeligt, med megen snak over bordene. 

Næste dag var vi på fælles udflugt i bus, og Jørgen 

havde fundet et par steder, der kunne interessere os. 

Han er meget spontan, så hvis det ene ikke duede, fandt 

han bare på noget andet at køre til. F.eks. kørte vi 

FORBI et bryggeri !!! Det var lukket ☺. Jørgen var 

rigtig god til at fortælle os gamle historier og sagn fra 

Færøerne.  EN SUPER OPLEVELESE AT VÆRE PÅ 

FÆRØERNE.   
TAK til Jørgen for et godt arrangement. 

Med kno, 
Preben Adriansen   

MOSELKOMITEEN MEDDELER 

Da der ”kurserer” en masse ”rygter”, meddeler ”Mo-

selkomiteen”, at Bussen i år kørte for sidste gang, og 

at Moselkomiteen også vil gå ned i ”gear”. 
Margit Servazi lukker ”Restauranten” for ”FREM-

MEDE” gæster og tager kun imod HUS-gæster og 

selvfølgelig Naverne, når de kommer fra 2020. 
Så fra næste år bliver det som fra starten af Moseltref-

fen, at alle kører selv med bil, tog, skib, cykel eller an-

det. 
Datoen bliver den samme: sidste weekend i august; 

næste gang den 29-30. august 2020. Hver indkvarterer 

sig selv hos Margit, og alt efter hvem og hvor mange 

der kommer, kan vi aftale ture o.s.v. 
Vi takker alle, der har deltaget i de mange år, Mosel-

treffet har fundet sted, og selvfølgelig er vi der igen til 

næste år. Iskal bare anmelde jer til Margit. 
Adressen er     Margit Servazi 
                        Weinhaus Servazi-Zenzen 
                        Rømerstrasse 4 
                        De 56820 Mesenich 
  
Tlf.  0049 2673 4560 
Fax 0049 2673 04607 
Vi vil skrive i Den Farende Svend i god tid. Og nu Øn-

sker vi jer alle en rigtig God Jul og et Godt Nytår. 
Med Kno i Bordet, Moselkomiteen Torben H. Chri-

stensen, Flemming Laugesen, Ole Bøvig, Geert Stage. 
CCEG delegeretmøde i Europa Huset i Dümmer:  
1. november drog jeg på tur til CCEG delegeretmøde i 

Europa Huset i Dummer, ca. 15 km vest for Schwerin 

i Tyskland. 

Nu er jeg på ingen måde delegeret udvalgt til det 

officielle møde, men det lugtede lidt af farende svende 

og godt selskab. Så 6 bajere i tasken og et par ekstra 

strømper samt lidt Arnbitter. En solid jakke, høj hat 

samt anstændig, respektabel påklædning til begi-

venheden – og så ellers til toget, hvor jeg mødtes med 

CUK landsformand Kaj. 

I Flensborg mødtes vi med Christian Riedel og Malte 

Hoppe. Vi fortsatte til Hamborg, hvor Gert Stage 

sluttede sig til. 

En fin samtale-tur med mange anekdoter gjorde tiden  
kort. 

Vi brugte ganske få sekunder på at arrangere logi, men 

en fin andægtigt stund på at skåle os klar og sætte tøjet 

inden ankomsten til delegeretmøde-huset. 
Det tis-regnede. Men vi blev indskrevet, fik en art 

gulaschsuppe, og så tog vi hul på vore øl billetter. De 

sælges kun i runde, tal lærte jeg. 

Nå ja, engang skal jo være den første til forlods at købe 

50 fadøl. 

Den ankomne gruppe voksede over aftenen til godt 60 

mand. 

Sproget var blandet grundet nationalitet. Tysk var 

mere eller mindre hovedsprog. Så Fransk - de var flere 

end os – dansk, og hvis ikke, så engelsk. 
Den generelle påklædning var Kluften. Variationen lå 

i farven, detaljerne og hattene. 

Kendemærkerne, sorte slips, røde slips, blå slips, uden 

slips, men  emblem i øverste knap, store knapper i rigt 

mål jævn fordelt, CUK emblem orden,  samt en god 

del med det grønne CCEG et sted på vest eller jakke. 

Les Compagnions fra Frankrig var iklædt, hvad jeg vil 

kalde civilt. Alle byder hinanden hånd og personlig 

hilsen.  

Som en dreng opvokset i et til tider politisk aktivt 

miljø, træffer det lidt de første 30 gange at se et nyt 

menneske dybt i øjnene og hilse hinanden som 

Kammerat. Men det kommer med øvelsen. 
Midt sidst på aftenen -  dvs da 60 mand havde tømt 

300 liter øl i maven - takkede flertallet af det danske 

kontingent af og tog til Sovestrup. 
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Så kom lørdag. Og dermed Delegeret-møde. 

Dvs Kaj, Gert og Christian sad ved bordet i ca. 8 timer 

- dog med en frokostpause - men helt og aldeles uden 

øl. 

Malte og jeg selv derimod deltog i noget helt andet. 

Bevares, vi gik andægtigt ind i mødesalen nu og da for 

at høre lidt. 
Men primært tog vi begge del i svendenes 

uforbeholdne og meget ligefremme sammenkomst. 

Og det var ganske gemytlig. Det foregik mestendels 

stående, syngende, og skålene kom ofte. 
Jeg selv fik "af iset" mine franske  kundskaber, som 

jeg reelt ikke har brugt i dette årtusinde. (faktuelt siden 

1982/84). Men de blev ikke fornærmet. 

Vore internationale rejsekammerater udviste åbenhed 

og varme. 

Der var mange spørgsmål ang CUK. Og de var glade 

at vi deltog. 

Heraldik. Lidt spøjst formuleret, men de fleste hæftede 

sig ved, at CUK deltagerne havde forskellige farver 

bånd til at bære emblemet. 

Frokost og aftensmad samt fælles foto foregik 

ukompliceret og nemt. Alle deltog aktivt i at klemme 

sig sammen samt slæbe borde og bænke udenfor til at 

stå på. Oprydningen derefter skete nærmest som ved 

trylleri. 

Aftensmaden bød på grillkylling, "hakse", samt pølser 

med brød og mere øl. 
Sådan ca. klokken halv sent lørdag aften trak  jeg og 

enkelte andre os diskret tilbage. 

Jeg selv var glad og sprog-træt. 

Søndag morgen sov vi helt til kl 7.45, fik morgenmad 

og tog på sightseeing i Schwerin. 

På returen blev Gert sat af i Hamborg, Malte havde fået 

et lift der, hvor han skulle hen, så Christian kørte Kaj 

og mig til toget i Flensburg, og vi tog afsked med ham. 

På den sidste del af rejsen, dvs i toget fortalte Kaj mig 

en del om historien bag de forskellige tyske grene af 

farende svende. Tak for det. 
Denne rejse gør jeg gerne igen. Det var gode folk, jeg 

mødte ved dette møde. 

Indholdet af delegeretmødet bliver efter aftale 

refereret af Gert Stage, men kommer, så vidt jeg 

forstod, først i CCEG skriftet Bulletin. 

Med Kno og glæde 

Per 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Calgary: 
Den 29. november 

2019 kan 
Teddy Juliussen, Cal-

gary 

fejre sin 75 års fødsels-

dag. 

 

Et stort tillykke fra 

foreningen i Calgary 

 

 

 

 

Frederikssund: 

Svendeaften 1. november 2019 

På denne lidt kolde og regnfulde aften, var vi samlet 

12 personer til en hyggelig aften 

i hulen. 
Vi havde besøg af Niels "2 m" 

og Leif Ove Nielsen fra CUK-

København. Det var dejligt, at de 

havde lyst til 

at besøge os. 

Og vi takker 

mange gange 

for    gaven. Klokken blev ligeledes 

flittigt brugt, da Carl-Otto og Kisser 

og Niels "2 m" måtte høre dens 

lystige klang ud i lokalet. Vi takker 

mange gange for skænken. 
Efter et par hyggelige timer, var det tid til at synge 

minderne og takke af for denne gang. 

Da det er sidste gang, at DFS udkommer inder jul, vil 

vi i bestyrelsen i CUK-Frederikssund ønsker jer alle 

og jeres familier en rigtig glædelig jul. 
Næste gang er julefrokosten den 

7.december kl.13:00 i hulen. Husk en 

gave til gavespillet på ca. 30 kr. og 

prisen er som det plejer 125 kr. pr. 

person. 
  

           

 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødsels-

dagene til: 
Klaus Helsøe den 5.december 2019 
Inge Henriksen den 12.december 2019 

 

 

 

Forenings meddelelser 
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Hillerød: 

Kender alle mon Thorsvang Samlermuseum? Ellers  

følg med her: Til denne dejlige lokalitet nede på Møn 

gik nemlig den 11. oktober vor efterårs-naverudflugt, 

og nok til en bus var vi. Ingen andre steder kan som 

her vore nostalgiske tilbageerindringer og –længsler 

hos gamle drenge og piger få frit løb; hvem husker ikke 

rationaliseringsmærkerne, brød- og mælkekuskenes 

medbragte lækkerier, datidens metal- og trælegetøj. 

De gamle uniformer, værktøjerne for rok-, stok-, pibe-

kanon- liren-, lurendrejerne, som Bedstefar sagde. Ak 

ja, synd for dem, der ikke nåede at komme med på 

vognen ned til denne dejlige sydhavsø. Grine- og 

oplevelsesmætte af alle disse spændende indtryk, også 

incl. beskyttelseskælderen med den realistiske op-

levelse af luftalarmernes sirener og gasmasker, kom vi 

ind i stuen ved siden af til endnu en udfordring, nemlig 

museets lækre tag selv-buffet, stedets egne snapse osv. 

Og hvem oplevede ikke frokostens lyksalighed, da vor 

Ole Peters satte sig til flygelet og smukt gengav 

melodier fra efterkrigstidens musicals! - - - Klare (?) 

igen i bussen og videre til Fanefjord Kirke, hvor 

samme polyhistor Ole Peters gav foredrag om kirkens 

fantastiske gamle væg- og loftmalerier -  næsten som 

at høre salig Palle Lauring. Herfra var der ikke langt 

ad de idyllisk beliggende, snævre markveje (dog 

asfalterede) til Fanefjord Skovpavillon, hvor 

eftermiddagskaffen med den næsten for høje og alt for 

lækre lagkage blev indtaget, inden vi mødige, men 

fornøjede kunne lade os transportere nordpå igen. - - - 

Huleaften 8/11, endnu en Ole: her havde Gartner-Ole 

medbragt sin gæst, Ole, tidligere maskinarbejder, nu 

ingeniør. Han har rejst i mange lande, bl.a. i arbejde 

med sukkerfabrikker. Et sådant besøg bringer altid 

glæde, spreder snak og samtaler i hulen, og tilfører 

spændende nyt. Kommende nav? - - Nu ikke mere for 

den 5-øre. Næste møde, jo julen nærmer sig, bliver vor 

julefrokost til denne måneds messe, sidste lørdag i 

måneden. - - - Tilmeldinger til Hulefar Peder på tlf. 

27940134. 

Med kno, Bent 

 

Holbæk: 

Det sidste møde var godt besøgt; selv vores kasserer 

var til stede. Vi var flere til at lave mad, så vi fik forret, 

hovedret og dessert, mindre kunne ikke gøre det. 2 

dage efter hulemødet, tog vi på vores indtil videre 

sidste hestetur. Vi var heldige med vejret, da solen 

skinnede det meste af dagen. Vi så skoven og 

landskabet i alle efterårsfarverne. Efter en dejlig tur, 

spiste vi frokost i Kristians værksted. Den 31. oktober 

holdt HB bestyrelsesmøde i vores hule. 
TL 
 

København: 

Vi var 9 ud af 11 medlemmer svarende til en mødepro-

cent på 82 % til Svende-Hulemødet den 17.10, hvor vi 

ligeledes afholdt et mindre bestyrelsesmøde. Det er 

vist første gang i historien, at så mange i procent duk-

ker op, når foreningen kalder, og som det kan læ-

ses længere nede i teksten, tyder det på, at opbaknin-

gen fortsætter fremover, trods vi endnu mangler en ny 

hule. Ikke mindst til de planlagte udflugter, som vi jo 

igennem mange år har savnet. Vi fik dejlig Kvickly-

smørebrød og flyvsk æblekage fra Anne-Lise. Næh, 

der mangler aldrig noget, når vi samles og er rigtig 

danske, der hygger. 
Fredag den 1.11. repræsenterede Leif og undertegnede 

København i  Frederikssund til deres hulemøde i deres 

skønne omgivelser i Græse. Sikke en beværtning og 

dejligt hus blandt de (så vidt jeg husker) 14 frem-

mødte  frederikssundere, hvor en del dog var en pæn 

bid vej hjemmefra. Og nøj hvor blev der sunget. Fre-

derikssund har den tradition, at når der blev trukket i 

klokkestrengen for/til en omgang, skal vedkommende 

foruden at få blærerøvsangen vælge en sang fra naver-

sangbogen. Endnu engang tak for en god aften!  

Novembers Svende-Hulemøde den 7.11. var igen 

yderst godt besøgt, så det kan vi i det mindste glæde os 

over efter udflytningen. Vi var 11, heraf igen 9 med-

lemmer. Flot, flot. Det var en pragtfuld dag med et eks-

tra godt humør. Vi nød gode håndværkermadder fra 

mad-ud-af-huset-butikken 100m fra formanden i 

samme gade. Så mere lokalt kunne det ikke blive. Vi 

rundede af med en ost, der ville noget, og Irsk Kaffe. 

Mums. Vi fik afrundet uafsluttede punkter fra sidst. 

Ikke mindst næste halvårs program. Joh, Københav-

nernaverne og venner er her fortsat! 

Ja så rinder året allerede ud; hvor blev 2019 dog af? Et 

år, hvor vi i København i hvert fald har oplevet mere 

end sædvanlig. Både hvad angår tristhed men absolut 

også glæde, og vi er klar til mindst 1 år mere. 

Vi forventer atter næsten at afslutte året med Banko-

spil & mad lørdag den 7. december kl. 13.00.  Banko-

spillet bliver halvt så stort, som vi er vant til, men 

stemningen og overdådigheden er den samme, så 

"snydt" bliver du ikke. Heller ikke hvad sidegevinster 

angår, så der skulle være garanti for et eller andet! Vi 

spiser før spillene, men hvad, det må du se frem til med 

spænding og glæde. Tilmelding - der allerede er stor - 

er til formanden den 1. december på mobil 29851699. 

MEN bemærk at der er meget få pladser! 
Aller, aller sidste møde i år bliver Jule-Hulemødet 

torsdag den 19. december kl. 13.00, hvor det er tid til 

at sige tak for i år samt god jul og godt nytår til hinan-

den. Det har været et år hvor jeg føler at vi på en måde 

er rykket tættere sammen. Vi skal traditionen tro have-

dejlige æbleskiver og solbærrom for ikke at forglemme 

årstidens småkageudvalg. Bødekassen skal tælles op, 
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hvilket vist bliver nemt denne gang. Københavnerna-

ven for næste halvår frigives som den plejer denne dag. 

HUSK at tilmelding er obligatorisk. 
Jeg ønsker hermed alle egne og udenbys medlemmer 

af C.U.K. Navervenner samt jer med interesse for na-

vernes virke en glædelig jul og et godt nytår. 

Arrangementer: 

30.11. kl. 13.00  Jul i Holbæk 

7.12.   kl. 13.00  Bankomad & spil 

19.12. kl. 13.00  Jule-Hulemøde 

Med kno i julebordet 
Niels "2 m" 

 

Los Angeles: 

Formand, Flemming Juliussen inviterer til Mortens 

Aften med hygge og sange i Naver-Hulen i Monrovia, 

lørdag den 23. november. 

Menuen står på andesteg, rødkål, kartofler med sovs, 

røde og hvide vine. Køkkenchef Max Christensen står 

for madlavningen. 

Vores damer og “girlfriends” er også inviteret. Vi 

forventer fuldt hus eller ca. 65 personer.  

Vi siger Tillykke til Joan og Peter Hansen som lige har 

fejret deres 60 års Jubilæum. 

Afgående president Arne H. Olsen føler sig nu meget 

bedre efter 6 mdrs. Kemo-Therapy. Også takket være 

søde Bodil, som tog sig godt af ham. 

Vores gode Naver medlem Niels Mikkelsen er 

desværre gået på sin sidste rejse. Må han hvile i fred. 

Den 11. december afholder Naver-damerne en 

Julefrokost. Alle er velkommen. Bring en julegave. 

Den 13. december skal Naver-mændene ha’ en jule-

middag takket være Connie og Kathy. Efter kaffen 

afholder vi den årlige generalforsamling. Kris Poulsen 

styrer mødet. 

Med Kno’, Arne Brinkland, Sekretær. 
 

  Foto af Joan og 

Peter Hansen. 60 

års jubilæum, (de 

blev gift I 

København)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nysted:  

Hulemøde den. 7. november 2019. 8 svende var mødt 

til månedens hulemøde. Mødet drejede sig om vores 

nyligt afholdte udflugt til Christiansborg. Turen 

foregik med bus med vores altid stabile chauffør Per 

Jensen. Et par små drikkepauser blev holdt undervejs 

til hovedstaden. Kursen var sat til Pile Alle´ nr. 10, 

hvor frokosten skulle indtages kl. 12:00 i Hansens 

gamle familiehave. En særdeles lækker frokost blev 

indtaget, og til dem, som var til stegt flæsk og 

persillesovs, var der også i rigelige mængder; desuden 

var snapsene store og velskænket. Efter frokosten kl. 

14:00 gik turen til Christiansborg, hvor vores 

Naverven Lennart Damsbo Andersen tog imod os og 

sørgede for rundvisningen på borgen. Tak til Lennart, 

som lavede en fin rundvisning. Herefter gik turen retur 

 
til de sydlige himmelstrøg, hvor vi anløb ca. kl. 19:00. 
Julefrokosten er fastsat til næste hulemøde 5. december 

2019, og vi mødes i hulen allerede kl. 17:00, hvor vi 

samler vores effekter og forhaler til Stoppestedet, hvor 

julefrokosten holdes. Der vil ikke være udskænkning 

under forhalingen. Listen med (hvem laver hvad) 

udsendes af Oldermanden forinden, så svendene ikke 

er i tvivl om, hvad de skal tage med til julefrokosten. 

Aftenens kok var Niels Hansen som havde lavet 

Skipperlabskovs, og som sædvanlig var det dejlig 

velsmagende ret. Tak til Niels. Minderne blev sunget 

og hulemødet sluttede i god ro og orden. 

Med kno Oldermanden 
 

 

Næstved: 

Der var mødt 14 medlemmer til hulemødet d. 01.11.  

Finn informerede om, at Hulen var kalket færdig. Det 

kan holde i 10 år. Så håber vi, at der er yngre til at tage 

over. 
Ove fortalte om sit besøg i Hulen på Færøerne. Det 

havde    været nogle hyggelige dage. 
Der er sat seddel op med tilmelding til julefrokost 

lørdag d. 14.12 kl. 13. Husk, at alle skal have en 

pakke med til en værdi af ca. 30 kr. Husk at sætte 

X i kalenderen. 

Året er ved at rinde ud. Når dette læses, er vi i fuld 

sving med forberedelser til den kommende jul og 

nytår. 
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Vi ønsker derfor alle i ind- og udland en rigtig glædelig 

jul samt et godt nytår.  

Hilsen Marianne         
 

 

Odense:   
Odense d. 9-11. 
Onsdag den 6 var der gule ærter, som Ole havde lavet. 

De smagte fortræffeligt. Det var uden grisehaler; de 

store er ikke til at få fat i, men der var andet kød til. Vi 

var 5, der deltog. Birgit havde haft fødselsdag, så hun 

gav en omgang til dem, der ville have. Arne skal selv 

bruge sine lokaler i december, så ingen julefrokost der. 

Vi blev så enige om at holde en forsinket julefrokost i 

januar. Det bliver så onsdag den 8-1 kl. 13. Vi bestiller 

smørrebrød udefra, og hulemor køber ind til lidt ost. 

Ole henter det. Der var almindelig god stemning, selv 

om der var lidt baggrundsstøj. 

Vi ønsker Kaj god bedring. Alle i indland og udland 

ønskes en rigtig god jul og godt nytår. 

De bedste hilsener  

Pigen fra Fyn. 
 

  Randers: 

Randers 9/11 2019 

Fredag den 1/11 var vi 11 mand i Hulen. Heriblandt en 

velkommen gæst, Ole Michael, der ovenikøbet med 

stort held afprøvede klokken. Den virkede. Tak for 

skænken, Ole Michael, og kom snart igen :o) Vi lagde 

ud med nr. 28 og fortsatte derefter med velbehag til 

Anne Maries dejlige smørrebrød. Tak for mad og 

drikke, Anne Marie, og endnu engang tillykke. 

Til den ekstraordinære generalforsamling blev Hans 

valgt som dirigent. 

Eneste punkt var valg af ny kasserer. Der var ingen 

kandidater. Vi blev derfor enige om at undersøge, 

hvorvidt vi kan købe os til regnskabsføring hos en pro-

fessionel. Freddy påtog sig denne opgave og fik derfor 

overdraget alle papirer med mere. 

Vi blev også enige om at køre bestyrelsen videre med 

Freddy og KB, indtil regnskabsopgaven er afklaret. Vi 

forventer at kunne vælge det 3. medlem af bestyrelsen 

efter nytår. 

Dermed var generalforsamlingen slut, og vi gik over 

til almindeligt hulemøde. Elo har været til møde med 

de andre foreninger i huset igen. Der er aftaler på vej 

omkring rengøring af fælles områder. Det bliver sik-

kert en måned ad gangen til hver forening – og selv-

følgelig gør vi rent efter os selv ved arrangementer. 

Målerskabet er stadig låst inde, men der arbejdes på en 

løsning. Køkkenet behøver ikke at blive skiftet, men 

får nok en foryngelseskur. Vi er glade for det gode 

samarbejde både med kommunen og med de øvrige 

foreninger. Tak til Elo for at repræsentere os. 

Der er hulemøde fredag den 6/12. Hans sørger for 

forplejning. Hulen er søndagsåben den 15/12. Der er 

nytårs tamtam i Hulen den 31/12 kl. 10-12. Underteg-

nede medbringer en æbleskive eller to. 
Med kno, Helle 
 

 

Samsø: 

Søndagsmøde 20.10.19. Stille i hulen for tiden, med få 

fremmødte.  

Folk har travlt med sit. Vi 

havde Gule ærter nede ved 

Jørn i hans beskyttede bolig. 

Så kunne Pv. også komme, da 

de ikke kan komme op i hulen, 

da trapperne er 

for stejle. Vi var 

kun 7 fremmød-

te. Igen nogle velsmagende gule ærter. 

Sluttede af i hulen. 
Hulemøde 3.11.19 Igen få fremmødte. 

Forbereder os til rengøring i hulen, inden 

vi starter på julemåneden.  

Annette Ramsbøll takker for alle telegrammer fra 

CUK til hendes 60 års dag. Og en speciel tak til Samsø 

Naverne for al opmærksomhed.   Det varmede. tak. 

Næste møde 17.11.19, hvor det står i rengøringens 

tegn. 

Hulemøde 1.12.19 

15.12.19 Julefrokost. 

Med kno 

Åse Heimly 

 

 

Silkeborg: 

Nyhedsbrev fra Silkeborg Naverne november. 
Ja, så er november jo også gået for dette dejlige år 

2019. Med meget hygge og samvær i Hulen både 

onsdag og søndag. Vi havde månedsmøde den 27-10 

19 kl. 10 med fremmøde af fremragende 8 dejlige 

medlemmer. 

Formand Boje åbnede mødet med at sige velkommen, 

og derefter sang vi ”Når samlet er vor Naverflok”. Der 

var ingen nyheder fra hans side, og der blev spurgt, om 

der var andre, og det var ikke tilfældet. Så derefter 

blev der afsluttet med en omgang til alle på Hulens 

vegne, og med ”Tak for God ro og Orden”. 

Der er opsat tilmelding til vores årlige julehygge 

den 15. december med vores dejlige piger, så husk 

at skrive jer på listen til en hyggelig dag med sang 

og julegløgg. 

Husk, alle er velkomne sammen med Naver, det 

gælder også vore dejlige fruer. Der er en mail på vej 

til alle medlemmer med vores nye kalender for år 2020 

samt mail- adresser på alle medlemmer med en sådan. 
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Så HUSK vores NYTÅRS TAFFEL d. 05-01-2020 

kl. 10,00. 

Er også opslået med tilmelding så husk at skrive jer 

på. Stort TAK til alle, vi skulle jo gerne starte det 

NYE år med MANER, og HUSK, ALLE ER 

VELKOMMEN TIL VORES MØDER for at blive 

hørt og komme med input. Knus ALLE. 

Til sidst til alle Naver i Danmark en RIGTIG 

GLÆDELIG JUL OG ET VELSIGNET GODT 

NYTÅR. 
Kno Chr. 

Mdr. vits: 

Der var julebal i den borgerlige, og Anders havde da 

også fundet en sød pige, som han dansede med flere 

gange. 

Midt på aftenen, foreslog hun pludselig at de tog 

hjem til hende. 

Udenfor var der både mørkt og tåget. 

- Det gør ikke noget, sagde Anders og tog en kæmpe 

lommelygte op af lommen. 

- Sig mig Anders, har du haft den i lommen hele 

aftenen? 

- Ja det har jeg da. 

- Så kan vi godt gå ind og danse videre. 

 

 

Slagelse: 
Hulemødet d. 1. november 2019 indledtes med sang 

nr. 42 fra sangbogen. Vi var 9 medlemmer denne aften, 

hvor vi hilste Søren Kirkeby velkommen tilbage. Han 

har heldigvis ikke glemt at lave kaffe. Vi blev enige 

om at ændre Jul i Hulen (gløgg og æbleskiver) til Jule-

frokost i Hulen. Tiden er ikke ændret, og man med-

bringer også en lille gave, som tidligere. Der var ikke 

stemning for at markere stiftelsesdagen d. 22. novem-

ber. Så var det tid for indtagelse af medbragte skorper 

og denne gang havde Grethe stegte sild med. Helle var 

den glade giver af de klare dråber denne aften. Min-

derne blev sunget ca. kl. 22:00, hvor Inger igen havde-

klargjort hulen. (Hun risikerer snart at blive valgt til 

”Hulemor”). 

Hulen blev forladt kort efter. 
Med kno i bordet. 
Erik 

 
 
Kommende arrangementer og mærkedage 2019. 

4. december: Lotte Hansen 10 års jubilæum 

6. december: Hulemøde kl. 18:30. 
15. december: Julefrokost i Hulen kl. 13:00. 
Bindende tilmelding til Erik senest d. 6. dec. af 

hensyn til bestilling. Pris: Ca. 175,- kr. p.p. 
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel.  

Tilmelding til Ejner. 

OBS! Forbehold for trykfejl og ændringer. 

 

Sønderborg: 

Sønderborg d.1-11-2019.  Hulemøde.  
Børge bød velkommen til de 5, der var mødt. Christian 

var der en lørdag og fik vores wc-dør vendt, så nu går 

den ikke indad mere. Der mangler et par småting, som 

Børge tager sig af. D 29-10-19 var John til møde med 

”Kultur Event. Idræt og Fritid” om vores mange m2, vi 

kan få til d.11-07-2020. 50-100 m2 fik vi, så nu 

kommer der en arbejdsgruppe, og hvor mange, det 

bliver, ved vi efter d. 9-11-19, når vi har haft et møde 

med de tyske foreninger. Der kommer meget mere, når 

alt er på plads.  
GOD JUL OG ET GODT NYT ÅR.  

C.U.K. Sønderborg  

med kno i bordet 

John 

 

 

Vejle: 

Ordinært oktober måneds møde in The House of the 

Vejle Navers. 8 tilstedeværende. Resten var med deres 

unger på efterårsferie. 
Kassemesteren tog straks ordet. Han sagde, at netop nr. 

82 har han aaaaaaaldrig hørt nogen synge. Så sang In-

ger først solo for ham, og vi andre stemte i lidt efter 

lidt. Men så blev der skålet og straks nr. 83 skrålet. 

Skål og så nr. 84 - Skål. 
Nu greb så formand Hans ind: Alt for megen løsslup-

pen glæde og ballade samt drikfældighed, uden at for-

manden havde fået lige så meget gennem halsen som 

gennemsnittet. Det går ikke. 

Så startede han bare mødet med at gøre annonce for 

novembers lørdags gule ærter osv. Direkte tilmelding 

til Hans og Inger. Det bliver ubetinget midt-novembers 

hotteste ærte-party i hytten. Kom og vær med live i 

stedet for at se filmen af os andre feste på Internettet. 

Der har været en henvendelse - sagde Formand Hans - 

fra Brejning Efterskole..... DIREKTE CITAT: Vil 

gerne komme og se noget usædvanligt. Den tog Inger 

og Hans ... i  Naverhytten. Og de vil gerne komme igen 

- dem fra Brejning, der kom for at kigge - til foråret. 

Da vil de gerne medbringe elever, som skal se det 

usædvanlige. 

Hmmm... Inger og Hans igen, men nu for børn. Men 

til foråret. 
Referenten vil lige påpege, at det nærmest er den 

ærede Formands ord i citatform, der er nedgriflet om 

dette emne.....Uha.. Skål. 2 gange. 
Og der hastes videre. Vejle Naverne har reelt snøftet 

en tåre af mangel på fester siden Pinsen. Så 30. novem-

ber mødet opgraderer vi. (Sludder vi har da både 

haft grilldag og ålegilde- rettet af redaktøren.) På 

med Senillen, og så laver vi Julefrokost den 30. no-

vember. Julesild: Strit, Inger, Lærke samt medsøstre i 

nissepige kostume. Samt snaps og øl; men spis brød 
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til. Vi sang sådan set både nr. 57 og lidt 59 undervejs i 

dette indlæg. 
Så kom vi til emnet:  Medlemshvervning. Ibsgård 

mente, at en direkte kontakt virker bedst - og delte sin 

egen historie: Hentet korporligt i Fakta for så at blive 

slæbt på den hæderkronede beværtning Borgerkroen, 

der beriget med pilsnere og derefter poppet i en bus og 

fragtet direkte til Naverhytten, og senere lidt ritualer. 

Og så var han aktivt medlem lige siden. Referenten 

medgiver, at det er en meget målsøgende metode at ud-

vide medlemsstaben på.  

Nu blev så aftenens retter serveret, lune som kolde. 

HENNYS stegte sild i marinade går man aldrig fejl af. 

Flere varme stegte ål og godt pålæg.  

Kassemesteren tog nu ordet. Og det blev hans farve-

rige og visuelle beretning fra hans/kassemesterens ny-

lige udflugt til Bourbon Street, New Orleans - samt Li-

vets gang og musiknydelse. 
Aftenens eventyr ebbede stille men kraftfuldt ud mel-

lem kl. 19 og 24. 
Med dette referat, samt opfordring til, at jer, vi savner, 

dukker op for at berige gruppen med ånd og spøjse hi-

storier, vil jeg på vegne af Naverne i Vejle ønske alle i 

det ganske ind og udland en fantastisk november, en 
bragende december og samt en fantastisk Jul. 
Og husk: Det er aldrig for sent at komme til Vejle og 

deltage vores Hule-hygge. 

Med Kno Per 
  

   

Aalborg: 

Huleaften den 7.11.19 
Vores formand Preben bød velkommen til huleaften 

den 7. november. Vi var fra starten 15 Navere samlet. 

Lidt senere kom der en mere (det her arbejde tager 

meget af ens fritid). 

Efter at lyset var blevet tændt, begyndte vi med dags-

ordenen. Første punkt var valg af 4 hjælpere, nemlig 2 

til servering og oprydning og 2 til servering af 

drikkevarer og holde styr på regnskabet. 

Næste punkt var valg af kokke de næste Huleaftener 

og lørdagsmøder. De første blev besat, der var flere 

som lige skulle hjem og kikke i kalenderen (eller 

spørge overhovedet i familien). 

Næste punkt var Håndværkerhusets Julemarked. Vi 

skal sørge for udskænkning i kantinen af æbleskiver, 

vafler, gløgg og kaffe, og i Hulen er der stuvet hvidkål, 

frikadeller og dejlige drikkevarer. Der bliver nok at se 

til, men vi får et par dejlige dage, nemlig den 17. og 

18. november. 

Der kom et udmærket forslag fra Rene med hensyn til, 

at medlemmerne kunne komme og sælge nogle af 

deres egne juleting. 

Til slut sang vi nr. 32, og lyset blev slukket. 

De dejlige Mortensænder var derefter klar til 

servering. Menuen var veltillavet andesteg med 

tilbehør frembragt af Kurt K, og det smagte som 

sædvanligt godt. Efter maden begav vi os ud i den store 

sangkunst, men det var ikke det hele, der lød lige godt. 

Vi sluttede med minderne kl. 20.30, inden de første 

skulle hjem. Lidt senere sluttede den dejlige aften for 

de sidste medlemmer. 
   Med kno i bordet  

Gunnar   

    

 

  Århus: 

Den 25.10. var vi 8 personer, der var mødt op til 

bowlingturneringen, som var blevet udsat til kl. 20. da 

vi ikke kunne få baner før. Efter en times tid begav vi 

os alle til hulen, hvor der var flere der ventede os, så vi 

var 11 i alt denne aften. Ole Michael havde bevogtet 

hoveddøren, da denne ikke må stå åben pga. 

narkomaner m.m. Da vi var blevet sultne, gik hulefar i 

køkkenet for at lave mad, og Richard satte kaffe over, 

og dækkede bord. Det var lige før, de ville give ham 

forklæde på. Herbert Busse ringede med klokken, da 

han lige var blevet et år ældre, efterfulgt af Ole M. der 

var glad for, at han måtte være med, selv om han ikke 

bowlede. Efter et par timers hygge opfordrede Otto til, 

at vi gik i gang med opvasken, inden han skulle hjem 

og sove. Lige til slutresultaterne fra bowlingen: 

Konge, Ole L. med 145 point.  2.pladsen Frank Ibsen 

med 127 point.  
Hulemøde den 8/11 bød formanden velkommen, især 

til vores gæst, Frank Guldberg, der var tagdækker fra 

Berlin og bosat i Århus. Vi sang velkomstsangen, 

efterfulgt af en sang fra Frank på tysk. Så blev 

resultaterne fra bowlingen hurtig læst op. Døren til 

kælderen skal altid være låst, så formanden vil foreslå 

Ejendomsbestyrelsen at han vil sætte en elektronisk 

adgangskontrol op. På lørdag har vi stiftelsesfest, hvor 

der er 18 tilmeldte. Den 6. december har vi julefrokost, 

husk tilmelding. Der var kommet en hilsen fra Claus 

L. Ole M. havde en hilsen fra hans mor Grethe S. Han 

havde fundet nogle gamle CUK mærker, samt 

postkort, som han delte ud af. Søren K. og Ole L. 

havde repareret vores flossede gulvtæppe, så vi fik bud 

på at passe på samlingerne. Nu tør vi næsten ikke sidde 

ved bordet længere. Otto W. ringede med klokken da 

han var fyldt 71 år. Det gav ham blæren. Så kom der 

gang i sangstemmerne; der blev sunget bl.a. nr. 47-29-

25-22-86-13. Man blev helt tør i halsen. Efter en gang 

smørrebrød, kaffe og den daglige opvask gik vi hver 

til sit, eller hvem ved… 
Husk julefrokost den 6.12. og julehulemøde den 20.12. 

Med kno  

Chefsekretæren 
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Blev din svigermor virkelig sparket ihjel af 

jeres egen hingst? 

Ja hun gjorde. 

Det var en rasende masse mennesker, der 

var med til begravelsen? 

-Ja, men de fleste kom nu for at give bud 

på hingsten. 

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. 75869335 - 30705576 - E-mail: liskaj-d-

j@mail.dk 
 

Næstformand:   
Carl-Otto Enevoldsen, Dahlerupvsej 11, 4583 

Sjællands Odde.   Tlf.: 4035 5056 - E-mail: carl-

otto@live.dk 
 
 

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 DK 4353470000388708 ~ 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 
 

Fungerende redaktør: 
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle 

Tlf.: 75830901 - 27849009  

E-mail: h.emborg8@gmail.com  
Deadline: Den 10. i måneden. 
Bladforsendelse til udland. Ved manglende levering af 

"Den farende Svend" kontakt:  Hans Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

Carl-Otto Enevoldsen   -  vedr. adr. m.m. se ovenfor. 
 

Arkiv: Henvendelse til Elo Bjerking 
Tlf.: 5573 5615 - E-mail: amelo@webspeed.dk 
GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  
 

 

 

 
Husk vinterfesten i vejle den 18. januar 2020 

 

Kan du give mig én eneste grund til, at 

du kommer hjem på denne tid af natten? 

Ja, bartenderen ville også gerne hjem  

i seng! 

 

mailto:amelo@webspeed.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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