
  
 

 

 

Nr. 10. oktober 2019 årg. 117 

Til Info. 
Da der er sket en omstrukturering i administrationen af Den Farende Svend – 
Medlemslisterne og hjemmesiden bør henvende sig til følgende indtil, at HB, har fundet en 
permanent løsning til dette. 
 
Den Farende Svend 
Hans-Emborg redigerer og udsender Den Farende Svend. Alt der skal i den Farende Svend 
bedes sendes til Hans Emborg på mail h.emborg8@gmail.com, og han beder om, at man 
husker, at sidste frist for indlæg til DFS. Er den 10ende i måneden. 
 
Medlemslister 
Medlemslisterne tager hovedkassereren sig af indtil der er fundet en der vil overtage disse 
lister. Så alt hvad der har med medlemslister at gøre, skal sendes til                                     
cuk-hovedkasserer@outlook.com 
 
Hjemmesiden. 
Hvis man har brug for hjælp til hjemmesiden kan man kontakte web-
cuknaverne@outlook.com 
 
Varesalg. 
Vareslag varetages af hovedkassereren i stedt for Frode Zachariassen,  Så alt hvad der har 
med varesalget at gøre, skal fremover sendes til 
 cuk-hovedkasserer@outlook.com 
 
Med kno i bordet 
HB-Bestyrelsen 
SCUK-Naverne 

 

 

Naver-arrangement 
Lørdag den 5/10 2019 kl. 12-16  
 
Håndværksmuseet  
Lille Rosengaard 16  
8900 Randers C 
Der er gratis adgang. 

Har man selv været på valsen er man særligt 
velkommen! 

 

 Husk gule ærter i Vejle den 
16. november kl. 1300 

mailto:h.emborg8@gmail.com
mailto:cuk-hovedkasserer@outlook.com
mailto:web-cuknaverne@outlook.com
mailto:web-cuknaverne@outlook.com
mailto:cuk-hovedkasserer@outlook.com
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Fødselsdage:  

 
D. 3-10-2019 Torben Jensen (Næstved) 
75 år Grimstrupvej 98 C, 2.th. 
 4700 Næstved 
 Danmark 

D. 15-10-2019 Ebbe Stoffregen (Samsø) 
80 år Tværvej 24, Langemark 
 8305 Samsø 
 Danmark 

D. 16-10-2019 Niels Jørgen Hansen (Nysted) 
65 år Adelgade 65 
             4880 Nysted 
    Danmark 

D. 17-10-2019 Ole Hald (Aalborg) 
70 år Hestehaven 27 
       9560 Hadsund 
     Danmark 

D. 21-10-2019 Christian Riedel (Sønderborg) 
50 år     Ringweg 4 
      D-25917 Achtrup 
     Tyskland 

D. 25-10-2019 Fin Alfred Larsen (Hillerød) 
80 år  Lodsstræde 6 
     2791 Dragør 
     Danmark 

D. 31-10-2019 Anita Bondy (Frederikssund) 
75 år           Hjortespringparken 34 
          2730 Herlev 
        Danmark 
Jubilæer:  

D. 1-10-2019 René Andersen (Los Angeles) 
10 år   1437 Cheviotdale Drive 
Nv    Paasadena,  CA  91105 
      USA 

D. 1-10-2019 Erik Møller ( Los Angeles ) 
50 år   23946 Whitefield Place 
     Valencia,  CA  9154 
      USA 

  

     
 

 

 
 

Jeg vil hermed sige tusind tak for telegram fra Vejle, H.B.  
og København samt telefonhilsner m.v. i anledning af  
min 80 års dag den 6. august. 
Anny Elfenbein 
Naverven og tidligere Hulemor i København 
 

  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

averne i Calgary. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
een Meddeler.  
Moselkomiteen meddeler at Bussen kørte i år for sidste 
gang og Moselkomiteen vil også gå ned i gear. Margit 
lukker Restauranten for fremmede gæster og tager kun 
imod Husgæster og dem hun selv indkvarterer fra næste år 
Så fra næste år bliver det som fra starten af Moseltræffet 
at alle kører selv med Bil ,Tog ,Skib eller andet. Datoen 
bliver den samme "sidste weekend i August". Hver 
indkvarterer sig selv hos Margit og alt efter hvem og hvor 
mange der kommer vil vi aftale om ture osv. Vi takker alle 
der har deltaget i de mange år Moseltræffet har fundet sted 
og selvfølgelig er vi der igen til næste år ,i skal bare melde 
jer til hos Margit Margit Servazi Weinhaus Servazi-
Zenzen Rsmerstrasse 4 De 56820 Mesenich T1f.0049 
2673 4560 Fax 0049 267304607 E-mail servazi-
zenzen@t-online.de Vi vil selvfølgelig skrive i Den 
Farende Svend om træffet i god tid  
Med kno i Bordet Moselkomiteen. 

 

TAK – TAK – TAK – TAK 
 

Tak til alle i ind- og udland for den store opmærksom-
hed ved min 70-års fødselsdag. 
Med kno,  
Freddy, Randers. 
 
Tak for opmærksomheden ved min 70-års fødselsdag. 
Med kno,  
Ingolf, Randers 
 
 ----  000   ---- 
 

 
 
Det er med stor sorg, at vi må meddele at   
Niels Bartholdy, Calgary,  
er taget på sin sidste rejse den 28. august 2019 
Æret være hans minde. 
Naverne i Calgary. 
 
Mindeord. 
Vi må desværre meddele at vores gode Naver ven 
Jørgen Falsteen er stille sovet ind fredag den 06. 
september 2019.  
Vil savne og mindes ham med altid det gode humør når 
der var fester, og hyggelige samvær. 
Æret være Jørgens minde. 
Naverne Silkeborg. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rettelser til adresselisten 
SAMSØ (21-05-1985) 
FORMAND: Hans P. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17 
 8305 Samsø - tlf. 61367748 

Mail sendes til: 
margrethe.soerensen@gmail.com 

KASSERER: Annette B. Rasmussen 
 Brundby Hovedgade 82, 8305 Samsø 
 Tlf.: 20457151 
 Email: mosterdaysi@gmail.com 
HULE: Hjemmeværnsgården 
 Onsbjerg Hovedgade 26, 8305 Samsø 
 Hulefar Ib Knudsen, tlf. 23315438 
MØDE: 1. søndag i måneden kl. 12.00 
 søndagsmøde 3. sø i md. kl. 11.00 
MEDL: 14 N + 4 NV 
 
 

Formandens meddelelser: 

Kære Vejle 
Tusind tak for jeres hilsen i anledning af min fødsels-

dag. 
Mange hilsener fra 

Marianne – Næstved Naverforening 
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50 år Moseltræf 1969 - 2019 den 
22. til 26. august  

For bussen startede vores Jubilæ-  
ums-Moseltræf torsdag morgen kl. 
04,30, for os andre lidt senere og 
Bussens ankomst til Mesenich var 
ventet ca.21,00, så den kom næsten 
præcist k1. 22,15, men den måtte jo også køre en lille 
omvej, da Mesenich var blevet lukket i begge ender. 
Vi, der var kommet i forvejen, modtog bussen med lys 
og lamper, så den kunne finde vej. Efter ankomsten 
fik man først lidt at spise og drikke; derefter fordelte 
Stefani værelserne, så man kunne komme til ro efter 
den lange rejse. Fredag efter morgenmaden var der 
velkomst og Fane lndmarsch med sang. Senere på 
formiddagen gik vi ned til Moselfloden. Vi skulle ud 
at sejle. Turen gik til Treis-Kadern med ophold flere 
steder, en flot sejltur med de mange vinmarker op til 
begge sider, de små landsbyer, slotte og borge, og en 
sluse skulle vi også igennem. (Da vi kom forbi 
Cochem, sprang Kirsten og Karen-Magrethe fra 
borde. De skulle vist ud og shoppe). Vi andre sejlede 
videre til Treis, hvor Bussen og Ole i bil hentede os, 
og så kørte vi også til Cochem og holdt en lille pause. 
Senere kørte vi tilbage til Mesenich hvor grillen blev 
startet op. Freddy og Geert + Hollandsk Håndlanger 
stod som sædvanlig og vendte pølser og bøffer, til de 
næsten var sorte. Musikken havde også stillet 
instrumenterne op. Vores Orkester Haldur, Moll og 
Vaskebræt spillede både til maden og bagefter. Der 
var sang og dans til sent på aftenen. Lørdag kørte vi 
så langs Mosel ned til Koblenz, hvor Mosel og Rhinen 
løber sammen, her var der først en tur med By-
Expressen rundt til nogle af de mange seværdigheder 
i byen. Tilbage skulle vi så med svævebanen hen over 
Rhinen op til borgen "Ehrenbreitstein" - en af de 
største fæstninger i hele Europa. Her kunne man så 
komme ind i de mange gange, rum og sale. Fra 
borgen var der en fantastisk udsigt til Koblenz, 
Rhinen og Mosel. Da vi skulle hjem, manglede 2 
personer, som efter telefonisk kontakt selv tog toget 
og bussen tilbage. Så var der festaften med flot 
dækkede borde og en festmenu af det fineste man 
kunne tanke sig: Oksekødssuppe med tilbehør, 
svinefilet medallion med asparges bagt i 
bernaisesauce, oksekæber i rødvinssauce,kalkunfilet 
med kantareller, saisonnens blandede grøntsager, 
kartoffelgratin, ris, kroketter, dessert choko -Panna-
cotta, creme brülee, kaffe og kransekager, som Karen 
Magrethe havde lavet. (Endnu engang Tusind TAK 
Karen Magrethe). Ole vores toastmaster og 
pauseklovn underholdt os fra starten af. Først bød 
Margit os velkommen med et glas Moselsekt og 
takkede os for de mange år, vi havde været sammen, 
og vi takkede med 2 kæmpestore buketter blomster 

med flotte vaser til Margit og Stefani. Ole havde også 
fået lavet en sang til festligheden, og vores orkester 
spillede op til dans. Først k1.02,00 slukkede Stefani 
lyset, men der sad stadig 10-12 stykker derude. 
Hvornår de kom i seng, ved de vist ikke engang selv. 
Søndag efter morgenmaden var der kI.10,00 
vinsmagning som sædvanlig, og kl.12,00 var der igen 
gullasch på bordet. Senere var der Faneudmarsch med 
sang, fotografering og til sidst Minderne i kreds med 
hele personalet, som vi også takkede for deres indsats. 
Turen til Beilstein måtte vi aflyse, da bussen ville 
bruge længere tid til at køre derhen, end vi kunne 
opholde os der. K1. 17,15 var der afgang med skibet 
til fyrværkeriet i Cochem, der som sædvanligt var 
imponerende. Mandag morgen måtte vi tage afsked 
med bussen, som vendte næsen hjemad. Og nu SLUT.  
Med kno i Bordet Geert 
 

    Så synges sidste vers.         Og fanerne bæres ud. 
 
 
Tak 
Tak til alle de involverede til vores sidste Moseltræf, 
samt for et hyggeligt samvær i Moselbussen. 
Også en speciel tak til vores 2 dygtige chauffører. 
Uden jer var det jo ikke gået. Også en tak til Merete 
for at servicere os, så vi aldrig kom til at tørste. 
Hilsen Frank og Bente (Fru Hyacint)  
 
 

 
 Formanden fra Aalborg,  
Preben Adriansen 
Min første Moseltur. 

 
Efter flere års tilløb blev det endelig til noget. Ivar og 
jeg havde talt om det i nogle år, og NU skulle det 
være. Så vi fik os tilmeldt og glædede os ligesom små 
børn til jul. Desværre måtte Ivar melde afbud, men jeg 
kom på bussen i Aarhus med vores fane og min ba-
gage. Efter et par stop gik det af sted ned ad motorve-
jen mod Mesenich. Flemming og Torben var gode, ru-
tinerede chauffører som kørte, så vi nærmest svævede 
af sted. Da jeg satte mig i et sæde i bussen, viste det 
sig, at det blev ”mit” sæde, så det var spændende 
hvem der kom omkring mig. Det var alle søde og imø-
dekommende personer. Min sidemand/kvinde blev 
Birgit fra Frederikssund forening. Grethe havde luret, 
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at vi var et par nybegyndere, som så kunne sidde sam-
men og opleve alt det nye sammen. Det blev et rigtigt 
hyggeligt venskab, og vi endte vist ligesom et ældre 
ægtepar til sidst (kone 2). Tot og Lillebror var meget 
villige til at fortælle, hvad der skulle ske, så vi glædede 
os. 
Som så ofte var der kø på motorvejen, men det tog 
bestemt ikke humøret fra flokken. Tværtimod blev der 
tid til at spille på de medbragte musikinstrumenter. 
Det blev hurtigt til en hel fest, mens bussen roligt kom 
videre i køen og senere med fri bane. Der blev holdt 
de selvfølgelige tissepauser og chaufførskifte på tu-
ren. Da det var blevet mørkt, kom vi igennem Cochem 
langs floden. Der var rigtigt gang i de mange forskel-
lige ”weinhaus und Bierkeller”. Det så virkeligt lo-
vende ud, syntes jeg. Vi kom frem trods lokalt vejar-
bejde og kunne gå det sidste lille stykke op til vort ho-
tel. Med vores ”første øl” sad vi så endelig der og nød, 
at stolen ikke gyngede. Vi fik også god mad til øllet. 
Geert Stage og Ole Bøwig bød velkommen og fulgte 
flere af os til der, hvor vi skulle bo. Selve hotellet 
havde ikke værelser nok, så vi blev placeret i private 
værelser omkring i byen. Efter at have placeret bagage 
forsvarligt vendte flere af os dog straks tilbage til vo-
res øl, som i nogle få tilfælde stadig var den første.  
Det blev ikke sent den aften. 
Næste morgen var jeg spændt på at se omgivelserne i 
dagslys. Det var fantastisk. Vinmarker på de flotte 
bjergskråninger, på begge sider af den smukke Mosel-
flod.  Jeg gik lidt omkring for at se lidt af byen og da 
jeg kom tilbage, stod der nogle søde Navere ved en 
bil. Jeg tænkte at de måske var ved at hente bagage og 
gik derhen, men de havde ”møde” og Dr. Nielsen var 
med. Jeg blev også helbredt.  
Cirka veludhvilet mødte vi til dejlig morgenbuffet og 
derefter faneindmarch og sang. Meget stemningsfyldt.  
Vi skulle ud at sejle på Mosel. Det var en rigtig flot 
morgen og der blev taget mange billeder af de fine 
vinskråninger og de hyggelige huse i de små byer, 
som vi passerede på vores udflugt. Bussen hentede os 
og tog os tilbage, dog kun til Cochem, hvor vi havde 
et par rigtig hyggelige timer i den smukke og stem-
ningsfyldte by. Derefter videre hjem, da vi skulle have 
grill aften med musik, sang og snak. Det blev bestemt 
en hyggelig aften, som for nogle stykker af os sluttede 
på et lille hyggeligt Weinhaus. Det var jo med at holde 
sig til dem der ”vidste noget”. 
Lørdag var der udflugt til Koblenz, hvor vi efter en  
rundtur med ”Altstadt-expressen” skulle opleve mere. 
Vi besøgte en stor gammel fæstning og for at komme 
derop var vi med svævebane ud over Mosel. Super ud-
sigt over byen og floderne Mosel og Rhinen som løb 
sammen lige her. Der var storslået. Om aftenen havde 
vi festaften. God mad, vin og levende musik og hygge.  

Søndag var vi nogle, der var til vinsmagning i Kelle-
ren på hotellet, mens andre gik fine ture op på bjerget. 
Efter middagsmad havde vi faneudmarch. Minderne 
og en tårevædet afsked med Margit og personalet. 
Derefter fotografering på trappen, med faner og det 
hele. Det var rigtigt sørgeligt at skulle sige farvel til 
en så stærk tradition på 50 år - snøft. Nå, vi kørte til 
Beilstein og undervejs var der sluk efter, før vi skulle 
udforske byen. Vi sejlede tilbage med skib til 
Cochem. Der var vinfest, og et helt utroligt stort og 
flot fyrværkeri afsluttede aftenen, før vi sejlede hjem 
til Mesenich. Der var lige tid til lidt ekstra sluk efter 
på det lille Weinhaus før godnat. Mandag morgen var 
der farvel til stedet og dem, der selv var kørt dertil. 
Det er altid hårdt, når vi har hygget os sådan. Tak for 
det. Efter en laang bustur hjemad - lidt stille i forhold 
til udturen - gjorde vi holdt ved en grænsebutik. Han-
del og varme pølser på p-pladsen. Flemmings forsy-
ninger fra bussen. Derefter nordpå. Lidt før vi skulle 
af, gik vi rundt i bussen og fik sagt ordentligt farvel 
og tak for samværet. Vi nåede lige til Fredericia 3 mi-
nutter før mit tog skulle køre. Tak til de dygtige chauf-
fører. TAK for en god og minderig tur. 
 
Aalborg Navernes sommerudflugt d. 31/8 2019.                    
Rune havde timet og tilrettelagt det hele. 
Vi var 23 personer der tog med på sommerudflugt til 

Hanstholm. Flot fremmøde (sidste gang var vi kun 
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13). 
Vi startede i bus fra Håndværkerhuset i Kattesundet 
kl. 8:00 
Erik Q var chauffør på bussen. Efter at alle havde ind-
taget deres pladser, kørte vi til Vejlernes Naturcenter, 
hvor vi nød vores medbragte kaffe og morgenbrød. 
Der var også tid til at kigge os lidt 
omkring. Det var et herligt vejr (den sidste sommer-

dag i år), solen skin-
nede fra en skyfri 
himmel, og op af da-
gen blev der omkring 
28 graders varme. 
Rune (vores kasse-
rer) var allerede 
kommet i julestem-
ning; i hvert fald var 
alle drikkevarer gra-

tis under turen. Rune sagde dog, at vi godt kunne spare 
lidt på drikkevarerne, da vi skulle huske på, hvor ondt 
det kunne gøre i hovedet dagen efter (sagt med et kas-
serer-glimt i øjet). 
Kl. ca. 10 efter morgenkaffen kørte vi videre til Hanst-
holm havn. Kl. ca. 10:30 gjorde vi et stop på havnen, 
med mulighed for at kigge os lidt omkring. Kl. ca. 11 
var vi ved Bunkermuseum Hanstholm. Her gik vi så 
rundt og kiggede på de mange ting fra 2. verdens krig. 
Der var mange forskellige kanoner, og Linda nøjedes 
ikke med at kigge på dem; hun ville også se om de 
virkede. Kl. ca. 13 kørte vi videre langs kysten til Klit-
møller, hvor vi gik rundt og hyggede os nede ved 
stranden. Grethe og undertegnede fandt nogle køer 
(altså sten med huller i). Vi fik også taget en del bille-
der undervejs 
bla. et billede 
med Na-
verne, der var 
med på turen, 
samt et bil-
lede, hvor 
også vores 
gæster var 
med. Rune 
havde bestilt 
mad til os på 
Stenbjerg Ba-
dehotel til kl. 
15:30, så her spiste og hyggede vi rigtigt. Herefter 
startede Erik Q bussen op, og vi kørte hjemover med 
en pause undervejs. 
En fantastisk sommerudflugt. Stor tak til Rune. 
Med kno 
Ivar 

 

  
Den fungerende redaktørs små 
problemer: 

 
Hvis vi skal hjælpes ad med at få 

bladet ud til tiden, bedes I sende jeres indlæg så 
hurtigt som muligt. 

Næste problem er, at hvis I har billeder, der skal med, 
bedes I sende disse på mail, og ikke på sms.  
Jeg er jo ikke professor i det med PCere og telefoner, 
så vær venlig at hjælpe mig lidt på vej. 
Der er jo nogle sider i bladet som er til rådighed, så 
hvis nogen af jer ligger inde med stof, der er relevant, 
så vær elskværdig at sende mig det.  
Jeg håber, ikke at have glemt alt for meget; har jeg 
det, så undskyld! 

Med kno 
Hans Emborg 

 
Fra DFS oktober 1969 

MINDERNES SANG 
Melodi: I flugt går tiden over livets bølge  
 
Skjønt vandringsstaven stedt til evig hvile  
og svenden startet har sit eget bo; 
tit vil i sülle timer længsler ile 
i hastig flugt fra hjemmets trygge ro.  
Du frie liv. I lykkelige dage.  
En sorgløs ungdoms drømmefyldte sind.  
De gyldne minder bleve os tilbage  
og flettes skal i Evets kampe ind.  

Et temingskast og stolte ege segned’  
og riger brast i verdemsstormens brag.  
Kun ét holdt stand, af trofast omsorg hegned’  
sig voksed’ stolt og stærk vor naversag.  
Et værn i nød. Et skjold mod livets farer.  
En havn, når hjemvé gjorde hjertet tungt,  
på fremmed kyst en trofast venneskare.  
Det væld af minder holder sindet ungt. 
  
Men alle I, hvis længsler mod det fjerne,  
blev stængt i ufreds lange, dystre år.  
For eder skal vi gamle svende værne  
om landevejens poesi. Men når  
hver bom er sprængt, hvert pigtrådshegn det trange 
range,  
er vejret bort i fredens morgengry  
skal I på valsen juble vore sange,  
skal vandrelivet blomstre frem påny. 
 »Bedstefar« 
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Frederikssund. 
Frederikssund september 2019 
Til svendeaften den 6.september 2019, var vi mødt 16 
personer op. 
Det var Kim Nyrnberg og Carl-Otto, som havde baks 
tørnen denne aften, og det klarede de flot de to, med 
dejlige hulemadder og hjemmebagt ciabattabrød. 

Det var også 
dejligt, at se 
Torben Silving 
og Poul-Berg i 
hulen igen. 
Klokkens dejlige 
lyd gjaldede med 
dens lystige lyd, 
da både Kim og 

Torben slog på den. Vi siger tak for skænken. 
Det var også denne aften, at vores tidligere formand 
Kurt Rasmussen skulle have sit 40 års mærke i det 
rundebord, da Kurt Rasmussen har 40-års jubilæum i 
CUK den 13.9.2019. 
Vi ønsker alle Kurt et stort tillykke med jubilæet. 
Da julen 2019 nærmer sig med raske skridt, skal vi jo 
have vores julefrokost lørdag den 7.december 2019. 
Man skal tilmelde sig til kassereren Poul-Erik 
Christoffersen senest den 24.11.2019. 
Næste huleaften er fredag den 4.oktober kl. 19:30. 
Hulevagten har Karsen & Gunner 
* Husk at give besked til hulemor hvis i ikke kan 
komme* - på tlf. 42 30 39 75 
 

 
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til 
Poul-Erik Christoffersen med fødselsdagen                    
den 09-10-12019 
Kurt Rasmussen med fødselsdagen den 21-10-2019 
Anita Bondy med fødselsdagen den 31-10-2020 
Med kno  
Gumminaveren. 
 
Herning. 
Så er ferien forbi, og BODEGAEN var flyttet til høn-
sehuset ved Sinding. Vi var 17, så der var fyldt op i 
det lille hus. 
Det var hyggeligt at mødes igen, og der var fint besøg 
af den fungerende redaktør og frue og Jytte ikke at 
forglemme. 
Så er der dato på vores udflugt: det bliver lørdag 
den 28. september Kl. 10.00 fra Herning banegård. 

Turen går til Elvis museum ved Randers. En rundtur 
tager ca. 1-2 timer, og derefter spiser vi på Memphis 
Mansion. Bus og indgang betales af bødekassen. 
Frokost er for egen regning. Der vil kunne købes øl og 
vand på turen i bussen - måske også Dr. Nielsen. 
Efter frokosten tager vi til naverhulen i Randers, og 
de har nok også en øl, der kan købes. 
Seneste tilmelding er til Hulemøde i LIND den 18.  el-
ler på tlf. til formanden 23 66 60 80 eller 97 22 25 88 
Håber, der møder mange op og tager humøret med. 
Med kno i bord 
Peder 
 
Hillerød. 
50 års medlemskab af Hillerød Naverforening 
Karl Rudolf Jensen har den 13. september 2019 
været medlem af Hillerød Naverforening i halvtreds 
år. Det er lang tid. Karl har i årenes løb haft forskellige 
funktioner i foreningen og har i de sidste mange år 
været næstformand i foreningen - en 
position, som han har betjent med 
stor ildhu. 
Karl du ønskes rigtig hjertelig 
tillykke med jubilæet fra Hillerød 
Naverforening. 
Med venlig hilsen 
Arne Esbensen  

75 års Fødselsdag. 
Her den 29. september 2019 fylder Knud Lindgreen 
75 år; det er jo en rigtig pæn alder. Knud har lavet lidt 
forskelligt her i livet. I en del år var han sømand i 
danske farvande, sejlede som kok på et lille turskib, 
som sejlede turister rundt imellem de danske øer. Her 
var Knud manden, som skulle sørge for, at passagerne 
blev ordentlig bespist, og at de i øvrigt befandt sig 
godt på skibet. Maden blev ofte tilberedt under trange 
kår på skibet, men det klarede Knud.      Knud du 
ønskes rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen fra 
Hillerød Naverforening. 
Med venlig hilsen  
Arne Esbensen 

Referat 
Så er vi i gang igen. Sommeren har krævet sit på 
hjemmefronterne og tilbudt andet udenfor. Det 
nyslåede græs har kildret friskt i næseborene, lårene 
var stadig lækkert gyldenbrune på Bellevue. 
Helsingborg og Svensken var et besøg værd. O som 
de siger derovre: Hvad er ligheden mellem kvinder og 
en parkeringsplads: Alle de gode er optaget; resten til 
handicappede. - - - Tilbage, og ikke mindst, her i 
foreningen: Karl Maler havde 50 års naverjubilæum 
her den 13. Det gik naturligvis ikke stille af, og vi 
ønsker Stort Til lykke med det. Formanden har 
arrangeret udflugt den 11. oktober til Møn, og på slig 

Foreningsmeddelelser: 
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vis kommer vi endnu en gang glade og fornøjede ind 
i det grånende efterår. Og inden det hurtigt bliver jul 
igen, ønsker vi foreløbig alle: Vel mødt! - - -Hulefader 
Peder ønsker tilmeldinger til alle arrangementer på 
mobil 27940134 
Med kno, Bent 

 
København. 
Intet nyt siden Havemessen hos Anne-Lise og O.B. 
den 3.8., da sommerferien stadig var i fuld gang. 
Første arrangement herefter var Svende-Hulemødet 
den 5.9. hos formanden, der i anledning af sin fødsels-
dag dagen før gav frokosten. Naverven Anni havde 
bagt hele 2 kager til kaffen. Vi havde mere end 5 for-
nøjelige timer, der bare "fløj" afsted. Undervejs af-
holdt vi et mini-bestyrelsesmøde, hvor vi blev enige 
om, at de planlagte besøg til andre naverhuler skulle 
gennemføres, og - med mindre et alt for stor frafald - 
ville foreningen sponsorere egen bustransport. 
Oktober måneds Svende-Hulemøde er torsdag den 
17. oktober hos formanden. HUSK tilmelding! 
Det var meningen, at vi i denne måned skulle besøge 
foreningen i Frederikssund. Men da vi havde flyttet 
vores visit i Hillerød til den 28.9., ville det derfor ligge 
for tæt på. I stedet vil vi komme til Frederikssund til 
deres møde fredag den 1. november. Skulle dette dej-
lige blad være tidligt ude før dagen, og du har lyst til 
at deltage, kan du prøve at høre formanden om der sta-
dig er plads. Vi har vist ikke vist vore åsyn, siden de 
afholdte lam på spyd, så det er 
sandelig på tide. Så er vi i gang! 
Med kno 
Niels "2 m" 
Arrangementer: 
17.10.  kl. 13.00 Svende-Hulemøde 
1.11. kl. 19.30 Tur til Frederikssund (afgang ca. kl. 
18.00) 
 
 
Næstved. 
Sommeren er forbi. Fredag d. 06. 09 bød formanden 
velkommen til de 13 medlemmer, der havde trodset 
den silende regn og var mødt til det første møde i 
efteråret. Så er det hyggeligt at være inden døre i godt 
selskab. 
Vi fik lavet liste over, hvad der skal laves på de 
kommende arbejdsdage i oktober. Der bliver brug for 
mange hænder, hvis vi skal nå det hele, men det er en 
god, hyggelig og anderledes måde at være sammen på. 
Da der ikke var mere på programmet, gik vi ned til 
hyggeligt samvær. Her ventede lækre stegte ål og 
stuvede kartofler. Det smagte herligt. Tak til Lis & 
Frank. 
Hilsen Marianne    

Odense.  
Den 4. sep. havde vi besøg af Glarmesterens Svende 
på U.V. 4 mand høj - nej den ene var en pige. De spil-
lede for os og publikum, som var der. Og sikke en af-
ten. Hønse Jens med dame var mødt op. Og pludselig 
kommer Solveig fra Horsens. Efter lidt musik var vi 
oppe og spise chili con carne, som smagte himmelsk 
- hvorefter svendene fortsatte med at spille. Solveig 
gav også et nummer på Anitas sav. Ja så blev vores 
Moseltræf afsluttet. 50 års jubilæum. Det var en dejlig 
varm oplevelse. 34-35 grader det meste af tiden. Men 
der var hygge, sang og god snak, så varmen klarede vi 
også. 
Vi havde grill aften fredag aften med levende musik. 
Lørdag havde vi fest aften hvor der var dækket flot op 
på terrassen. Lækker mad og kransekage, som Karen 
Margrethe havde bagt hjemme og taget med til os alle. 
Vi takker. Søndag havde vi sejltur til Chocem hvor der 
var et meget flot fyrværkeri. Jeg vil gerne takke alle 
for alle de gode timer, vi har haft gennem mange år. 
Vi ses måske igen i MOSEL. Den 2. oktober aflyser 
vi de gule ærter. MEN den 6. nov. laver Ole gule ær-
ter. Det glædet vi os til. Husk, vi har møde den første 
onsdag i måneden kl. 13. 
De bedste hilsener pigen fra Fyn. 

 
Randers. 
Randers 9/9 2019 
Lørdag den 17/8 havde vi en dejlig udflugt til Møn-
sted Kalkgruber. Vi var 10 mand af sted – og vi var 
søreme også 10, da vi kom hjem, selv om vi havde 
vandret rundt i minegangene ���� 
Vores guide fortalte meget spændende om minen og 
dens historie, og der var også tid til at se udstillingen 
over jorden. 
Vi fik dog aldrig svar på dagens store spørgsmål: 
Hvor mange rundkørsler er der i Viborg? 
Vi sluttede besøget af med bøf og bløde løg på Møn-
sted Kro. Der var rigtig sovs, og vi fik sandelig også 
tallerkner… 
På vej hjem blev vi foreviget ved Jyllands Midtpunkt 
og var derefter klar til at tage alle rundkørslerne igen. 
Tak til Freddy for gratis forplejning i bussen – og til 
Hans for at organisere den. 
Et par dage senere var vi på en lidt længere bustur – 
til Mosel og 50-års jubilæet. Sikke en fantastisk tur. 
Trafikken gled så fint på vej ned, at Bente kunne kon-
statere: ”Nu blev vi overhalet af en sommerfugl”. Men 
vi kom fint frem og blev godt modtaget i Mesenich. 
Tak til alle jer, der var med til at planlægge, køre, or-
ganisere, servere, smile, hygge og alt det andet. I 
gjorde det godt.  
Fredag den 6/9 havde vi hulemøde. Her var vi 12 del-
tagere inklusive Ole Michael, der var forbi med en 
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masse til arkivet. Tak for det, Ole Michael. Det er altid 
hyggeligt at have dig på besøg. 
Vi kom til at slide lidt på klokken og sangstemmerne, 
for både fødselarerne, gæsten og hende, der kom for 
sent, måtte lige høre den sprøde klang. Skål og tak for 
skænken. 
Elo havde været til møde med kommunen og de andre 
foreninger i huset, og han fortalte om snakken og af-
talerne. Vi har fået en telefonliste, så det er let at kon-
takte de andre. Der arbejdes på at flytte strømtavlerne 
ud, hvor vi alle kan komme til dem. Der bliver set på 
risikoen for oversvømmelse i kælderen ved kraftigt 
regnvejr. Der arbejdes på at lave nyt køkken. Vi skal 
mødes igen og aftale, hvordan vi kan hjælpes ad med 
at holde huset og omgivelserne fint i orden. Alt i alt et 
rigtigt godt møde. Stor tak til Elo for at repræsentere 
os. 
Freddy fortalte om vores fælles arrangement med 
Håndværksmuseet, som løber af stablen lørdag den 
5/10 kl 12-16 – dagen efter vores generalforsamling. 
De har en udstilling om naverne, hvor de låner vores 
gine med kluften, og de skriver på deres hjemmeside. 
” Kom og hør om rejserne og arbejdet i udlandet samt 
om hulen i dag. Og om de særlige regler for samværet. 
Har man selv været på valsen er man særligt velkom-
men!” 
Der er gratis adgang, så kom glad 😊😊  
Freddy kunne også fortælle, at vi får fint besøg lørdag 
den 28/9. Her kommer Herning nemlig forbi Hulen og 
hilser på. Det glæder vi os til.  
NB: Hulen er derfor lukket søndag den 29/9. 
Vi har generalforsamling fredag den 4/10 kl. 19. 
Dagsorden ifl. vedtægterne. På valg er KB, Helle og 
Jan. 
Hans laver suppe. 
Hulen er søndagsåben den 13/10 og 27/10. 
Med kno, Helle  

Samsø. 
Hulemøde 1.september. 2019. 
Efter en lang, varm, travl sommer, var vi mødt 8 na-
vere op til hulemøde. Flemming holdt en fyldig beret-
ning fra pinsestævne i Vejle. Grundig gennemgang af 
forskellige punkter. 

Vi er ved at planlægge en 
efterårstur et eller andet 
sted. Vi er ikke gode i for-
vejen til at komme uden for 
Samsø. Gennemgik rettel-
ser i adresselisten. Nu 
skulle alt være på plads. 

Hyggeligt at få hilst på Otto Westergaard, Århus, her 
i sommer. Vi ønsker vores kære Naverbror Ebbe Stof-
fregen stort tillykke med de 80 år. 15.10 2019. 
Med kno fra Åse. 

Silkeborg.  
Silkeborg Nyt. September 2019 
Hejsa Alle Navere i Silkeborg; her er så Mdr. nyheder. 
Vi havde månedsmøde d. 28-08-2019, hvor Boje bød 
velkommen til 7 fremmødte medlemmer (Super flot.) 
Vi startede mødet kl. 10.05, hvorefter vi sang Når 
samlet er vor naver flok. 
Efter sangen sagde Boje tak og spurgte, om der var 
nogle der have noget, Der var Henning (Skipper), som 
ville fortælle om vores Banko, og det går godt 
derudad. Boje spurgte andre, om der var noget, men 
det var der ikke, så mødet sluttede Kl. 10.25. 
Herefter gav vi en omgang på hulens vegne. 
Ved lodtrækning af solgte øl kort vandt Mads Kai 2 
stk. øl kort tillykke. 
Det var de store nyheder i denne omgang. 
Kno Christian 
 
Mdr. vits. Konen gik i haven med måsen i vejret 
og lugede.  
"Åh", sagde manden, "din bagdel ligner 
fuldstændig en kuglegrill." 
Senere, da de var kommet ind i huset, begyndte 
konen at støvsuge og gik således også denne 
gang rundt med numsen i vejret. Igen kom 
manden med kommentarer om at hendes "popo" 
lignede en stor kuglegrill. 
Om aftenen, da de var kommet i seng blev 
manden lidt kærlig og ville gerne have et lille 
put. Så sagde konen: "Der er vist ingen grund til 
at starte grillen op for sådan en lille pølse". 

 
 
Slagelse. 
Hulemødet d. 6. september 2019 indledtes med sang 
nr. 29 fra sangbogen. Vi var 9 medlemmer mødt frem. 
Formanden og hans kone, Grethe, måtte melde fra ved 
Sct. Michaels Nat d. 27. sept. p.g.a. forestående flyt-
ning, og man kan jo godt frygte, hvad de øvrige med-
lemmer pønser på, for det var næsten som om, der 
blev råbt ”HURRA”?.  ”Jul i Hulen” var der bred enig-
hed om at afholde søndag d. 15. dec. kl. 13:00. Arne 
havde klippet en artikel ud fra ”Sjællandske” 30. au-
gust med overskriften ”Fremtidens håndværkere mø-
der fortiden”. Her fortælles, at 200 ZBC-elever blev 
orienteret om tidligere tiders håndværk og ritualer på 
Slagelse Museum. Jeg kunne godt have brugt en ori-
entering fra Slagelse Museum eller Erhvervsskolen 
ang. denne event, for det ville jo have været naturligt 
at Slagelse Naverforening var repræsenteret ved 
denne lejlighed. Men sådan forløb det desværre ikke? 
Der var enighed om, at ved hulemødet i okt. bliver der 
vist en halv time fra filmen om Brunkulslejerne i 
Søby. Så var det tid for den kulinariske side og her 
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kom ”sjatterne” på bordet, for Inger ville gerne rydde 
op i flaskejunglen. Og tak for det. Inger havde også 
medbragt en herlig banankage for at høre, om den 
kunne bruges til Sct. Michaels Nat. Og DET kan den 
så afgjort. Inger stod igen for opvask m.m. godt hjul-
pet af Birgit og Helle. Så, da vi forlod hulen efter kl. 
21:00, var alt i skønneste orden. 
Med kno i bordet. 
Erik 
Kommende arrangementer og mærkedage 2019. 
4. oktober: Hulemøde kl. 18:30. 
1. november: Hulemøde kl. 18:30. 
22. november: 77 års stiftelsesdag for Slagelse 
Naverforening. 
4. december: Lotte Hansen 10 års jubilæum 
6. december: Hulemøde kl. 18:30. 
15. december: Jul i Hulen kl. 13:00. 
Tilmelding til Erik. 
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel.  
Tilmelding til Ejner. 
OBS! Forbehold for trykfejl og ændringer. 
 

Sønderborg 
Sønderborg d.10-9-19.  Så fik vi et nyt medlem Malte, 
som blev døbt d.17-8-19 af vores formand Børge. 
Velkommen MALTE til Sønderborg. Så nu er vi 10 
naver og 2 navervenner og ikke det, som står i 
Svenden 6 n og 2nv.  D. 26-8-19 var der et møde, hvor 
Kaj og John skulle til møde ang. Genforening - 100 
året på Dybbøl. John måtte på sygehuset, så det var 
Kaj, der måtte lave alt TAK for det KAJ. D.5-9-
19.  var der musik i hulen. Susie havde lavet mad til 
de 11, der var der. D. 12-10-19 er der møde i hulen 
med de tyske foreninger ang. 100 års jubi på 
Dybbøl.  P.S JULEFROKST: HVAD SIGER I TIL D. 
16-11-19 KL12 ? 
MED KNO I BORDT JOHN 
 
Vejle. 
Navermøde i Vejle den 30. august 2019 
Mødet startede med nr. 28 Når samlet er vor 
Naverflok. Vi var 12 og en gæst, da Erik havde taget 
hustruen Birgit med; dejligt at se jer. 
Den 27. august var 3F seniorer i Hytten til den årlige 
grilldag. Det var hyggeligt, og vi kunne sidde ude 
heldigvis, for sidst på eftermiddagen begyndte det at 
regne. Ellers er der ikke så meget. Det skulle jo have 
været sommer, ja ind i mellem. 
Neller havde købt ind til mørbradgryde, som Inger og 
Lis laved. Der var kartofler og ris til. Der blev faktisk 
spist op, så det må have smagt godt. Vi sang også lige 
nr. 91 Navens pris, skøn sang, foreslået af Neller, der 
syntes om den. 

HUSK møde den 27. september samt den 25 
oktober. 
Den 16. november har vi ” Gule Ærter ”, og som 
altid er der tilmelding til: Hans Emborg, tlf.: 75 83 
09 01 eller 27 84 90 09 -  senest den 10. november. 
Med kno Lis 
 

Aalborg.  
Til hulemøde/aften torsdag d. 5/9-2019 var vi 17 til-
stede: Jann Leth - Mads - Brian - Preben - Kurt Kok - 
Henrik - Rune - Leif P. - Ingeborg. - Jan Sort - Kurt 
Nørgaard - Erik Q. - Poul U. - Per F. - Ole Hald - Gun-
nar - og Ivar. Et flot fremmøde. Mads havde endda 
taget fri fra arbejde for at komme. Preben sagde til un-
dertegnede, at han nok til hulemødet skulle huske at 
spørge mig, om jeg ville skrive referat. Men det 
glemte han, (så er det jo godt, at man kan tage noget 
af sig selv). 
Formanden Preben ringede med klokken og tændte 
sandhedens lys. 
Formandens ord: Hej alle svende, dejligt at se så 
mange. Velkommen til jer alle. 
Vi har nogle punkter på dagsordenen i dag: 
(1) To hjælpere til div. servering af mad og drikkeva-
rer, samt oprydning. (Hertil meldte Mads og Henrik 
sig). 
(2) Lørdagsvagter. Mad på huleaftner, det må gerne 
være menige medlemmer. 
(3) Nye medlemmer? er der nogen der kunne være pa-
rate? 
(4) Vi kunne godt tænke os en hulefar/mor - evt. et 
par, der kunne hygge om os og passe hulen. Det kunne 
være "Ildsjæle", der vil gavne vor sag, selv om de ikke 
selv kan blive naver. 
(5) Sommerudflugt lørdag d. 31/8. Super vellykket. 
(6) Foto: Alle der ikke har et vellignende foto i vor 
lille fotoramme, kan få taget et nyt. Det er hos Ivar. 
Tak for ordet Formanden Preben.  
Vi havde 2 fødselarer: Ingeborg 70 år og Per F. 75 år 
de fik hver sit telegram og et par flasker vin. 
Undertegnede, er blevet kontaktet af formanden for 
"Foreningen Danske Slægtsforskere i Aalborg" Jane 
Christiansen. De vil gerne have os til at holde et fore-
drag for dem om naverne. Jeg har så aftalt med Jane 
Christiansen, at vi så laver en bytter, så de holder et 
foredrag for os om slægtsforskning. Jeg har foreslået 
og aftalt med Jane Christiansen at de efterforsker op-
lysninger om Harald Hein. Harald Hein var stenhug-
ger, medstifter af "Foreningen for berejste Håndvær-
kere i Aalborg" d. 1/1-1919. Harald Hein blev d. 10/9-
1937 valgt til formand i foreningen. Harald Hein var 
frihedskæmper, blev taget af tyskerne og herefter 
sendt til koncentrationslejren Neuengamme. Harald 
Hein døde i Neuengamme d. 5/2-1945. 
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Harald Hein har en Mindeplade i vores Runde bord + 
naturligvis sin 10 års plade. Jeg har sendt de notater, 
som jeg igennem tiden har gjort mig om Harald Hein, 
og Jane Christiansen/"Foreningen Danske Slægtsfor-
skere i Aalborg", søger så herudover de oplysninger, 
som de kan finde om Harald Hein. Jane Christiansen 
kommer lørdag d. 26/10 kl. 13-15 altså umiddelbart 
efter vores normale Lørdagsåben, som jo er kl. 11-13. 
Jane Christiansen holder så foredrag for os fra kl. 13-
15 (incl.pause og tid til spørgsmål). Fremover vil vi, 
hvis det har medlemmernes interesse, nogle gange af-
holde et foredrag, efter normal Lørdagsåben. Alle vil 
kunne byde ind med at holde et foredrag (hvilket 
emne det e,r bestemmer man selv, blot skal det være 
noget seriøst). 
Den, der byder ind først, kommer forrest i køen. 
Så der er mulighed for at komme til Lørdagsåben og 
evt. tage foredraget med. Mandag d. 11/11 har jeg af-
talt med Jane Christiansen, at "Foreningen Danske 
Slægtsforskere i Aalborg" får et foredrag om naverne, 
på Stadsarkivet i Aalborg eller i Hulen, det er op til 
Jane Christiansen.  
Vi sang nr. 32 Naver kæk. Så var maden klar, Rune 
havde været i Nibe efter 10 kg. ål. Kurt Kok stod for 
tilberedningen og maden i øvrigt. 
Ål-æægee det var i hulen. Alle smovsede og blev godt 
mætte. En fantastisk spise, tak for det Kurt Kok. 
Gunnar Danielsen slog på klokken og gav en omgang, 
da han var blevet Årets Nav, Gunnar havde medaljen 
i bånd om halsen. Preben var også oppe og slå på klok-
ken, så det blev også til en omgang fra ham med hat 
og sang til følge. 
Undertegnede kunne fortælle, at dagen nu var tiltaget 
med 1 time. Kurt Nørgaard mente, at det var 5 timer. 
Andre mente, at det egentlig nu måtte være i afta-
gende. Alle var et stort spørgsmålstegn; måske tænke 
de, at undertegnede havde spist søm. Men der var en 
naturlig forklaring: Vi havde fået vasket og pudset 
vinduer (det var vist ikke sket siden år 1625). Vi 
havde bestyrelsesmøde d. 3/9, og d. 4. og 5/9 havde 
undertegnede taget rengøring og oprydning i hulen. 
Vi sang nr. 15 I et vinhus. Per F. slog på klokken og 
gav en omgang med hat og sang til følge. 
Per F. havde lige vundet en sag om dødsgaver, og Per 
F. fortalte om arveloven. Leif P, som går og filosofe-
rer over de mærkeligste ting, ville høre om, hvordan 
man bedømmer, om en person er ved sine fulde fem. 
Er det en læge, der bedømmer det. Hvad nu, hvis læ-
gen ikke er ved sine fulde fem, hvem skal så bedømme 
det. Så kan det jo fortsætte i det uendelige, indtil det 
kommer til Verdens Mægtigste Mand TRUMP. (Vi 
blev enige om, at det må være en skønssag, som hver 
enkelt person må bedømme). 
Vi sang nr. 30 Snedkersangen (Snedker Leif P.s for-
slag). 
Men det lød ikke godt, (måske var der for få snedkere 

til stede). Vi sang Når samlet er vor naverflok. 
Vi sang Minderne 
En herlig og gemytlig aften. 
Med kno 
Ivar 
 
Århus. 
Den 17. august var det tid til vores årlige 
fugleskydning. Vi mødtes kl. 9 til morgenbord 
serveret af sidste års fuglekonge Otto Westergaard. 
Ole Bøjstrup kom lidt for sent; han kører vist efter 
soluret. Han kørte allerede efter kaffen, men gav lige 
en omgang, inden han smuttede. Solvejg måtte 
desværre melde afbud. Efter morgenmaden var det tid 
til at få hængt fuglen op, så vi kunne komme i gang 
med skydningen. Efter instruktøren havde læst 
reglerne op, gik vi i gang med at skydningen. Otto var 
så næsvis, at han skød næbet ned, som kostede ham 
en omgang. Synd for formanden, da det plejer at være 
ham, der klarer det. Efter vi havde skudt det meste af 
fuglen i stykker - det var ikke nemt, den var godt 
genstridig - gik vi op for at få frokost, men hulefar 
havde glemt at købe ind. Men vi klarede os, da der var 
så meget til overs af Ottos overdådige morgenmad. 
Tak for det. Efter spisningen fortsatte vi med 
skydningen for at aflive fuglen, og det lykkedes for 
Børge. Så tillykke med den nye titel som fuglekonge. 
Børge kvitterede med at ringe med klokken, og fik 
overrakt skærfet og hatten. Vi fik at vide, at 
skydningen var gratis i år, imod at vi hjælper med lidt 
lydisolering ved lejlighed. En hyggelig aften. Den 
27.9. er der hulemøde med ledsager. 11. oktober er der 
hulemøde. 25.oktober er der bowling. Husk 
tilmelding. Efter Herbert og Richard havde ordnet 
opvasken, kunne vi godt gå hjem. 
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.  
 
 
 

 
Hygum Hjemstavnsgård 

Åbent i efterårsferien uge 42. 

Søndag den 13. til 20. okt. fra kl. 1100 - 1600 

Onsdag den 16. oktober kartoffeldag 

 

 

”Man bliver frustreret første gang, at man 
ikke kan anden gang, men det er intet imod 

den følelse, man får, anden gang man 
opdager, at man ikke kan første gang.” 

mailto:amelo@webspeed.dk
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