
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Nr. 5 maj 2020 årg. 118 

Kære Naver/Navervenner i CUK 

Det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at udsætte pinsestævnet på grund 

af problemerne om forsamlingsfrihed. Det ville ikke være forsvarligt at afholde 

stævnet med de nuværende tilstande. Der er en stor del af os, der er i 

risikogruppen. 

Jo længere tid vi trækker den, vil det også få økonomiske problemer. Der skal 

bestilles pins/programmer mm. Der er i øjeblikket 11 tilmeldte. Alle går vel og 

venter på, hvordan det hele udvikler sig. 

Men når det er sagt, har vi fået Mikkel fra Kulturkasernen til at trylle os frem 

til en ny dato og det bliver d. 11-09, 12-09 og 13-09-2020. 

Vi håber at den nye dato ikke afholder jer fra at møde frem; hoteller og 

campingpladser er der ikke lavet om på. 

Nyt tilmeldingsskema og program findes i Svenden, og er der nogle af dem der 

har indbetalt eller ikke kan deltage i hele stævnet, vil de selvfølgelig få pengene 

tilbage. Send konto nr. og de vil blive indsat, men ellers bliver de overflyttet til 

ny dato. Da vi ikke har nogen erfaring med at afholde pinsestævne på denne 

årstid, har vi en bøn om at tilmelde jer så hurtig som muligt. Man kan så 

udskyde betaling til 07-08-2020. Så har vi lidt styr på, hvad vi økonomisk kan 

klare indkøb mm. Der er ting der skal bestilles 6 uger før stævnet. 

På gensyn d.11-12-13 september 

PBV. Ole Puggaard 

 
Randers Naverforening 

75 års jubilæumsfest 
udsat på grund af coronasituationen 

ny dato følger 
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Fødselsdage; 

05-05-2020 Michael Mortensen (Calgary) 

60 år 96 Railway Avenue, PO. Box 53 

 Drumheller AB TOJ  oYO 

 Canada 

06-05-2020 Elo Bjerking (Randers) 

75 år Skovparken 34 

 8450 Hammel 

22-05-2020 Annelise Grevy (København) 

75 år Baltorpvej 231, 4. tv. 

NV 2750 Ballerup 

 

 

 

Tak -Tak -Tak. 

Vi takker mange gange for telegrammet fra be-

styrelsen i CUK-Herning i anledningen af vores 

guldbryllup.️ 

De varmeste hilsner 

Vibeke og Alex. 

 

Tak til Vejle og HB for opmærksomhed ved min 

85 års fødselsdag 

Med kno 

Arne Brogaard – Kolding 

 

Tak for hilsner 

Tak for hilsner i anledning af min runde fødsels-

dag 12/3 2020 - selvom det var dagen hvor meget 

lukkede ned og jeg også måtte aflyse min plan-

lagte fest, så blev det en OK dag med tid til at 

filosofere lidt over livet... 

Tak for telegrammer fra HB og fra foreningerne i 

Frederikssund, København, Samsø, Vejle, Aal-

borg og Århus. 

Også tak til Vejle og Århus for hilsen ved mit 35 

års jubilæum 1/4 2020. 

Ole Michael Strange, Århus 

 

Tak for en overstrømmende opmærksomhed ved 

min fødselsdag. Tak for telegrammer, mails og 

hilsener på Face book og ikke mindst 

telefonopringninger. Så mange tak alle sammen. 

Med kno - Hans 

I disse tider hvor vi ikke kan samles, er det da 

godt vi stadig kan modtage mails og breve/tele-

grammer, og i den forbindelse vil jeg gerne sige 

tak, for de mails og telegrammer, jeg har modta-

get i forbindelse med mit 25 års jubilæum som 

medlem af CUK I Århus. Det er dejlig der er så 

mange der har husket mig, desværre har jeg ikke 

haft mulighed for at sige tak og slå på klokken i 

min egen hule endnu, men den tid kommer nok. 

Mvh. 

Ole Lindeborg 

Århus Naverne 

 

Lars Gammelgaard Samsø takker for al opmæ-

rksomhed på hans 65 års dag. 

Tak for de mange lykønskninger på min 75 års 

fødselsdag. Der var mange fra Danmark og 

desuden fra Tasmanien, Australien, Californien, 

Sverrig og Tyskland. Det glædede mig meget, at 

så mange ønskede at markere min fødselsdag. 

Ole Bøwig 

---------- o o o ---------- 

 

HB.  Møde Odense. 07.03.2020 

Tilstede var Kaj Jepsen, Carl Otto Ene-

voldsen,  Ove Graae, Hans Emborg, Jan Erik 

Johansen og Christian Riedel. 

Formanden bød velkommen og aflagde 

referat. 

Formandens beretning. 

Velkommen til dette HB-møde her i Odense 

den 07-03-20, der er det sidste, inden vi mødes 

igen til Pinse. Som det fremgår af dagsorden, 

er der forskellige emner, der skal drøftes. Der 

er fra næstformanden i Hillerød fremsat ønske 

om, at HB er til stede som observatør ved deres 

generalforsamling den 28. marts 2020, idet der 

er fremsendt dagsorden til medlemmerne, der 

ikke er forenelig med foreningsnormer, samt 

der er oplyst det fulde cpr-nummer på 

personer, der er medlemmer i foreningen. 

Dette er i strid med Datalovgivningen. 

Velkommen.  

Med kno   Kaj Jepsen   Formand CUK 

   

   

TAK  -  TAK -  TAK 
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Punkt. 2.   udgik. 

Punkt. 3. Behandling af indkommende forslag fra 

formanden i Hillerød angående Karl Jensen. 

Bestyrelsen vedtog at sende 2 observatører til 

deres generalforsamling. Det blev Jan Johansen 

og Carl-Otto Enevoldsen som deltager. 

Der er indkommet forslag fra Børge Dantoft 

Sønderborg. Forslaget skal behandles på dele-

geretmødet i Holbæk.  

Punkt. . Kopiering af Hjemmesiden fra 

nuværende Typo 3 til Word Press, der opdateres. 

Hvilket ikke er tilfældet med nuværende Typo 3 

(Udgaven er fra 2006) Vi har fået 3 tilbud der skal 

behandles på delegeretmødet i Holbæk, og 

Kassereren ansøger fonde til udgiften. 

Punkt  5. Orientering ang. DFS. v/ Hans Emborg 

Hans mener, at det kører godt, og han får 

materialet til bladet ind i god tid, og trykkeren er 

hurtig færdig med bladet, så det kan komme ud til 

tiden. 

Punkt.  6. Eventuelt. 

Christian orienterede om det arrangement, som 

afholdes i Sønderborg i forbindelse med 100 år 

for genforeningen. 

Punkt   7. Nyt møde. Datoen bliver fastsat ved 

stævnet i Holbæk. 

Referat.   Ove Graae 

 

 

 

I skrivende stund, kender vi ikke mu-

lighederne for, at Holbæk kan afholde 

Pinsestævne sidst i Maj. Vi håber alle, at 

tingene falder så meget på plads, at det kan 

afholdes. Vi kan kun vente til sidst i April, 

hvor der forhåbentlig er afklaring ang. 

størrelse af tilladte forsamlinger. 

Der er nu 3½ måned til, at den store 

genforeningsceremoni i Dybbøl afvikles, hvor 

der er både dansk og tysk tv, samt forskellige 

dagblade til stede. I efteråret 2019 blev der 

taget kontakt til CCEG-foreninger i 

Flensborg, for at høre, om de var interesseret 

i et samarbejde i forbindelse med fejring af 

100 Års dagen for genforening. Der var ikke 

meget betænkningstid for de tyske foreninger. 

Møder i Hulen i Sønderborg blev aftalt, og 

interessen for at arbejde sammen med CUK er 

igennem disse møder blevet styrket. I den 

forbindelse, blev der som tidligere nævnt, 

ansøgt om tilskud fra en fond, som 

Sønderborg kommune havde. Ansøgningen 

skulle påtegnes et formål/arbejdstittel, så i den 

forbindelse hedder det: Samarbejde på tværs 

af fag og grænser.  

I samarbejde med de Tyske CCEG-foreninger 

kan vi i CUK synliggøre os, overfor både unge 

Håndværkere, der enten er udlært, eller bliver 

det i nærmeste fremtid. Vi kan i den 

forbindelse få kontakt til personer, der 

opfylder CUK’s kriterier for at blive optaget, 

samt gøre de unge opmærksom på, i 

samarbejde med Vandregesellerne, de unikke 

muligheder der er, for at komme ud i verden, 

samtidig med, at de tilegner sig en stor viden 

og erfaring omkring deres fag. Sidst men ikke 

mindst: De unge mennesker lære at stå på egne 

ben. 

Lad ikke denne store mulighed gå vores 

”næse” forbi. 

Som tidligere nævnt, afholdes det den 11.Juli, 

og i den forbindelse, har CUK-Sønderborg 

fået stillet den gamle skole med faciliteter til 

rådighed. 

Ligeledes er der i den forbindelse lavet udtag 

til byggestrøm, så campister kan parkerer på 

pladsen ved Hulen og få strøm. Ligeledes er 

der toilet og badefaciliteter, så lad os møde 

talstærk op, og vise at CUK eksisterer. Der vil 

i de næste par måneder blive informeret 

nærmere. Men HUSK at sætte kryds i 

kalenderen den 11. Juli. 

Nu her hvor det er den 31. Marts, har 

Statsministeren i går på pressemødet udtalt, at 

der, hvis folk overholder de restriktioner, der 

er, vil der langsomt blive åbnet op for 

Danmark efter Påske, så når dette læses, er vi 

alle blevet klogere på, om ikke der alligevel 

bliver Pinsestævne fra den 30 Maj i Holbæk  

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand HB.  

 

 

 

 

Formandens spalte 
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Kære Naver! 

Sig nærmer tiden hvor vi igen åbner for Hygum 

Hjemstavnsgård… 

Det vil så sige, at så længe corona’en raser, er der 

ingen aktiviteter. 

Historisk Dyrskue den 24. maj er derfor aflyst. 

Hvornår vi så er på banen igen, kan følges på 

vores Hjemmeside: 

 www.hygumhjemstavnsgaard.dk   

En lille opfordring: Betaling af årskontingent 150 

kr. pr. person kan indbetales på konto 9740 887 

57 04010 eller Mobile Pay Kontor 390 334. 

Side 10 i Den farende Svend april, bedes I se bort 

fra.  

Vi håber at se jer i sommer. Pas godt på jer selv 

og hinanden. 

Venlig hilsen Hygum Hjemstavnsgaard 

 

 

 

 

Calgary:  

Den 5. maj 2020 kan 

Michael Mortensen, 

Calgary, fejre sin 60 

års fødselsdag. 

Tillykke fra foreningen 

i Calgary. 

 

 

Den 6. maj 2020 kan 

Thomas Krog, 

Calgary, fejre 10 års 

medlemskab af CUK. 

Tillykke fra foreningen 

i Calgary. 

 

 

 

Frederikssund: 

Som alle ved, er i jo desværre alle ramt af 

COVID-19 epidemien. Håber at alle kommer 

godt igennem den. 

Men dette har jo indebåret, at vores gene-

ralforsamling i april måned måtte aflyses. 

Hvis alt går vel? er den i første omgang flyttet til 

fredag den 15.maj 2020. 

Men hvis der ikke er blevet åbnet op for, at man 

igen kan mødes mere end de 10 personer, som 

myndighederne har bestemt, kan denne dato 

yderligere blive rykket til et andet tidspunkt. 

Men bestyrelsen vil herefter kontakte jer alle med 

en ny dato for afholdelse af vores general-

forsamling. 

Men indtil at vi kan ses igen, så pas godt på jer 

selv derude, og kom godt igennem denne svære 

tid som vi alle befinder os i. Og lad os alle sende 

de varmeste tanker til vores sundhedspersonale 

og andre i det offentlige, som kæmper en kamp 

for, at vi komme godt igennem denne krise. 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med 

fødselsdagen til 

Alex Christensen 29-04-2020 

Med kno Sekretæren. 

 

 

Hillerød: 

Her i skrivende stund den  9. april, sender vi 

tankerne 80 år tilbage til en anden invasion og 

dens efterfølgende mange konsekvenser for os og 

alle øvrige europæere. Og til den nuværende 

invasion,  virussen: Igen har vi fået en foreløbig 

udsættelse for gensynet med hulevennerne, nu til 

15. maj. Vor hidtidige tornerosesøvn blev abrupt 

forstyrret af den omvæltende pandemiske virus. 

For at redde flest mulige liv fra den usynlige 

fjende standses virksomheder, vi skal alle blive 

hjemme, børnene kan ikke komme i skole, bnp 

kommer til at falde ca 6%, osv. osv. Nå, de fleste 

af os klarer den vel, indpodede med 

overlevelsesgener fra – og vaccinerede mod – 

pest, polio, kopper, tuberkulose, den spanske 

syge osv. – Og i disse hjemme-tider er det godt, 

at vi så bl.️a.️ har ”Svenden” til opmuntring og 

naver-info. Så meget desto mere, i disse liv og 

død tider, kan det ærgre, at vort blads sider og 

spalteplads skal fyldes ud med personfnidder ( 

Næste 6 linier er slettet af redaktøren, for som 

Bent ganske rigtigt skriver er personangreb ikke 

hjemmehørende i DFS.) - Kammertonen ja, den 

ved vi, at vor egen Per, lige straks 90, er mester 

for. Han skulle her i april have holdt foredrag om 

sin tid som nav i Sverige, det må vi nu have til 

Foreningsmeddelelser: 

 

 

 

 

 

 

http://www.hygumhjemstavnsgaard.dk/
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gode til maj eller måske senere. Og ellers må vi 

glæde os over de udsprungne blade og til en 

forhåbentlig god sommer. 

Med kno, Bent 

 

Holbæk: 

Der indkaldes til udsat Generalforsamling d.21-

08-2020 

Dagsorden ifølge lovene. 

Spisning kl. 19.00  

Tilmelding spisning til undertegnede senest 16-

08. 

Med KNO Ole P. 

 

 

Kolding: 

Verner har aflyst vores hulemøde den 31. april 

på grund af den frygtede Coronavirus. 

Ligeledes er vort besøg i minibyen også udsat til 

efter sommerferien, så håber vi, at Corona-

virusen er overstået. 

Med kno 

Arne Brogaard 

 

København: 

Ligesom alle herhjemme og verden over, er vi her 

i København naturligvis ligeledes ramt af den no-

get uhyggelige virus der florerer. 

Meget er der derfor ikke at berette, og selvom om 

der i skrivende stund meget langsom, forsigtigt så 

småt forsøges at åbne Danmark op igen, er ALLE 

arrangementer indtil videre AFLYST. Lad os 

håbe at der snarest er mere (godt) nyt. 

Svende-Hulemødet den 26.4. blev aflyst. Gene-

ralforsamlingen & Svende-Hulemødet den 15.4. 

og besøget i Slagelse den 1.5. er udskudt. Svende-

Hulemødet den 19.5. hænger ligeledes i en tynd 

tråd. 

I sidste nummer af bladet, kom der desværre ikke 

et (korrekt) billede med af  vores Naverven Sven 

Aage, der fyldte 80 år den 22. april. Så her er det 

rigtige 

- endnu engang undskyld! 

Det var ordene for denne gang. Dog vil jeg lige 

sende Holbæk en hilsen. I er 

i vores tanker, og ser endnu mere frem til stævnet 

i september. 

 

Med kno 

Niels "2 m" 

Formand 

 

 

LA: 

Her i Los Angeles holder vi os 6 fod fra hinanden, 

naar vi er ude og shoppe, eller paa arbejde. 

Vi har imellem os nogle sygeplejersker og brand-

folk som vi sætter meget pris paa. 

Men i det store og hele er Syd Kalifornien paa 

"Lock-Down". 

Naver Hulen er ogsaa lukket for alle (4) Danske 

klubber, i April og maaske ogsaa i Maj maaned. 

Men ingen syge i LA Naver Club. 

Den Danske Kirke i Yorba Linda har Søndags 

Gudstjeneste paa Face Book kl. 11. 

Vi ønsker jer alle et helsebringende Foraar. 

Med kno' Arne B 

 

Næstved: 

Verden er af lave. Tænk at vi i 2020 skulle opleve 

dette. Skræmmende og uvirkeligt. Næsten alt er 

lukket ned. Vi er her - men på afstand. 

Der er ikke meget at berette om, da vi, som alle 

andre, har lukket ned. Det betyder, at vi ikke har 
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haft hulemøde i april, vores GF er udsat og vores 

påskefrokost er aflyst.  

Hvornår vi kan ses igen, vides ikke. Vi savner 

hyggen og samværet. 

I mellemtiden må I passe godt på jer selv og 

hinanden.  

Hilsen Marianne 

 

 

Odense: 

Bestyrelsen i Odense har nogle tiltag i skuffen, 

når Corona er overstået. Vi håber at komme godt 

i gang igen, når regeringen tillader større for-

samlinger.     

Ole Bøwig 

 

Randers: 

Ligesom resten af landet har Randers afdelingen 

været lukket ned i april, og det er den også i maj. 

Der er altså ikke hulemøde før tidligst i juni. Vi 

skal nok give besked.  
Vi vil meget nødig bryde traditionen med Kristi 

Himmelfarts traveturen den 21/5, så med over-

holdelse af alle sikkerhedsforskrifter omkring af-

stand, deltagerantal m.v. vil selve turen blive gen-

nemført. Vi medbringer hver især mad og drikke 

til eget forbrug, og vi vinker farvel til hinanden i 

Fladbro – men derfor kan det jo godt blive hyg-

geligt       

Vores jubilæumsfest, der var sat til den 20/6 er 

udsat, til Danmark åbner igen. Vi lægger en dato 

ud, når vi har den. 

Vi glæder os til pinsestævnet i september. 

Med kno, Helle 

 

 

Samsø: 

Kære alle. 
Vi udsætter alle møder i Naverne, indtil vi ved 

lidt mere. 

Sekretæren kunne fejre 25 års jubilæum i stilhed. 

Der kom 3 navere med blomster og gave. Det var 

en hyggelig overraskelse, da jeg ikke regnede 

med det, i disse tider. Vi udsætter fejringen til det 

er over, og vi kan mødes igen. Næstformand 
havde champagnen klar, og jeg fik 25 års nålen på. 

Stor tak til HB, Vejle, Randers for telegrammer og 

speciel tak til Samsø. 
Den dag vil jeg altid mindes. 

Håber i alle har det godt derude. Og lad os holde 

os Coronafri. 

Med venlig hilsen 

Samsø Naverne 

 

Silkeborg: 

Naver Nyt Silkeborg. 

Hejsa. Her i Covi-19 tider sker der ikke så meget. 

Har aflyst vores generalforsamling i marts, og der 

kommer ikke så mange i klubben; det er 

foreståligt. Man skal passe på sig selv og også 

tænke på vores kollegaer i denne tid. Jøren 

Grundtvig (Foto) har haft 75 års fødselsdag. Stort 

Tillykke. Som skrevet sker der ikke megen, så jeg 

vil slutte her med God ønske til alle 

At de kommer over disse tider. 

Kno 

Christian 

 

Mdr. Vits: Det var en blondine der hele tiden gik 

ud til sin postkasse. 

Så en dag kom naboen hen, og spurgte, hvorfor 

hun hele tiden smækkede med postkassen. 

- Det er fordi min computer hele tiden siger 

"YOU GOT MAIL". 

 

 

Slagelse: 
Hulemøde d. 3. april 2020 blev desværre aflyst 

p.g.a. faren for coronasmitte. Derfor er vi nødsa-

get til at udsætte Ejners kulinariske indslag ved 

dette hulemøde. Vi har desuden måttet aflyse 

både sammenkomst med Københavns Naverfor-

ening og hulemødet d. 1. april. Pinsestævnet i 

Holbæk er udsat til d. 11. – 13. september hvor 
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Søren og jeg deltager hvis forholdene tillader det. 

I skrivende stund håber vi at hulemødet d. 5. juni 

kan gennemføres, men mere derom senere. Da vi 

ikke synes der er noget at synge for, er minderne 

udeladt på ubestemt tid?  

Med kno i bordet. 

Erik  
 

 

Lørdag d. 1. august: Hulemøde kl. 12:00. 

Herefter Grill kl. 13:00. – Tilmelding til Erik. 

15. maj: Inger 75 år. 

5. juni: Hulemøde kl. 18:30. 

3. juli: Carit 75 år. 

3. juli: Hulemøde kl. 18:30. 

Lørdag d. 1. august: Hulemøde kl. 12:00 – 

herefter Grill kl. 13:00. – Tilmelding til Erik. 

25. august: Harry 85 år. 

4. september: Hulemøde kl. 18:30. 

2. oktober: Hulemøde kl. 18:30. 

9. oktober: Grethe 75 år. 

6. november: Hulemøde kl. 18:30. 

22. november: 78 års stiftelsesdag for Slagelse 

Naverforening. Julefrokost kl. 12:30. 

4. december: Hulemøde kl. 18:30. 

31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ---- 

Tilmelding til Ejner. 

 

 

Sønderborg:  

Marts 

På grund af Coronavirus bliver der også hos 

Sønderborg Naverne alt officielt aflyst. Ingen 

huleaften og ingen Generalforsamling. Men når 

situationen tager længer tid bliver Sønderborg 

Naverne nok informeret om de ting, der er 

vigtige. Generalforsamlingen bliver afholdt på et 

senere tidspunkt. Men vi står ikke stille. Vi for-

bereder lige så stille vores Hule til den store gen-

foreningsfest. Tagrenderne er renset, og elektri-

keren er i gang med, at vi kan få strøm udendørs 

til nogle byggetavler. Campingvogne skal jo have 

strøm. Forberedelserne til genforeningsfesten 

kører videre, men kun over mail og whats ap. Et 

informationsbrev er i arbejde, men vi mangler 

nogen informationer til at sende ud. Vi går du fra 

at mange CUK Naver vil tag chance og være med 

til det. Nyder Genfor-eningsfest og det samvær 

med de Tyske Foreninger. 

Den dato er:    11.07.2020 

Bliv raske og behold jeres humør  

Hilsen Christian, Sønderborg Naverne  

 

Vejle: 

April 2020 

Først vil jeg sende en hilsen til alle der modtager 

Svenden. Håber alle har det godt, både ude i 

verdenen og i Danmark. PAS PÅ DIG SELV. Vi 

kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, 

hvornår vi mødes i Vejle. Så hvis du følger med, 

når Mette Frederiksen taler til os, så ser vi om vi 

kan mødes den 24. April. Så efter Påske kan vi 

kun håbe at det kan blive bedre. Ellers ring til 

Hans, 24 87 90 09  eller Lis  29 63 44 86, om der 

er møde. Vores udflugt til Kolding Naverne og 

Miniby, den 16. Maj er aflyst til i efteråret.  

Pinsestævne er pt, et stort spørgsmål, for hvad 

siger vores regering ??. Bliver der Pinsestævne, 

så husk vi IKKE har møde den 29. Maj. Vores 

grilldag den 27. Juni skulle vi gerne have. Så til 

den tid er det Kaj og Lis, der skal have besked, 

om du deltager. Nærmere herom senere. Så lige 

pt er der mange spørgsmål.  

OPDATERING  MED FORBEHOLD : 

Møde den 24. April aflyst. Møder i Maj, Juni  

Juli, er afhængig af, hvad regering siger.  

VI LEVER EFTER HVAD METTE FREDE-

RIKSEN SIGER. ELLERS RING TIL HANS 

ELLER LIS.  HVIS OG HVIS, DER ER MØDE I 

SOMMER, SÅ ER DET MED TILMELDNING, 

HVIS DU KOMMER. VI  VED JO IKKE NO 

GET :     ANG GRILLDAG ER OGSÅ ET STORT 

SPØRGSMÅL, HVOR MANGE MÅ VI VÆRE .       

MED KNO  HANS OG LIS . HUSK PAS PÅ JER 

SELV.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mærkedage og arrangementer i 2020: 
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Glæder og genvordigheder for den 

hjemvendte nav. 

 
Min tid på rejsen som håndværker varede kun i lidt 

over 3 år. 

Det er jo ikke så meget, sammenlignet med mange an-

dre naver fra CUK. Verden ændrede sig kun ganske 

lidt i den relativt korte tid der gik, imens jeg -på en 

måde- var trådt uden for det almindelige samfunds 

normalitet. 
Men mit syn på det almindelige samfund kunne godt 

nå at ændre sig en del. Et andet og udvidet perspektiv 

på hverdagslivet og kulturen, er noget af det, man kan 

få med hjem fra valsetiden. Det er på en måde den 

klassiske fortælling: Hjem-ud-hjem. 
-Og det er jeg glad for på trods af op og nedture. Jeg 

ønsker den samme mulighed for andre unge svende. 

Dette ønske er en stor del af grunden, til at jeg stadig 

gerne vil være aktiv i naver-traditionen: For at hjælpe 

til med at holde sådan en mulighed levende. 

 
Men det var bestemt heller ikke al tiden på valsen, der 

var en dans på roser.️ Jeg blev også “slået til gulvet” 

flere gange. 

På mange punkter har det givet anledning til en masse 

overvejelser, som har bevirket en slags utilpassethed. 

-Eller følelse af ikke længere at være helt vel-integre-

ret! 

 

• Hvor kan jeg nu høre til henne?! 
 

• Jeg bryder mig ikke længere om at blive foto-

graferet! 

 

• Det føles underligt at kunne skifte mellem så 

meget forskelligt tøj! 

 

• Smart-phones og “sociale” medier føles mest 

som ting, der får sjælen til at visne! 

 

• Jeg savner min vest og min hat! 

 

Men frem for alt har jeg fået en stor længsel efter det 

enkle, det jordnære og det meningsfulde. 

Hvis man springer af et lyn-tog et par sekunder, stiller 

sig på perronen og kigger på at lyntoget drøner videre 

derudad, inden man springer på igen, -så kan man 

være “uheldig” at få tid nok til at tænke og spekulere 

over: “Hvor er toget egentlig på vej hen...?” 
Mange andre snakker selvfølgelig også om synet på 

samfundet: Der er for eksempel opstået en “krænkel-

ses-paratheds-kultur”.️.️.️ 

Jeg tror, det hænger sammen med at mange gode 

gamle rammer, normer og format er blevet opløst. Det 

gør mange af os usikre, -og i jagten på tryghed søger 

vi, -mere panisk end før, accepten fra andre. Det er 

blevet meget udbredt at råbe højt på de “sociale” me-

dier om hvordan man er blevet urimeligt behandlet. 

Budskabet sender vi ud med spredehagl. Måske for-

søger vi at indsamle en mængde “følgere”, der som en 

anden folkedomstol kan give os “krænkede” medhold.️ 

-Men er det ikke bare en tom ansvarsfraskrivelse? 
Hvad er der mon blevet af almindelig anstændighed, 

respekt og værdighed? Måske fandtes det i højere grad 

før min levetid, men i vores forening vil vi vel også 

gerne bevare god traditionel skik og brug? 

Det håber jeg i hvert fald, og det er en anden grund til 

at jeg ønsker at blive i CUK. 

Jeg har fornemmet en masse gode gamle værdier i 

mødet med andre naver. Vi mødes jo blandt andet for 

at holde liv i nogle uvurderlige, specielle traditioner, i 

sammenhold, glæde og fællesskab. Respekten for den 

anden. Kammeratskab og broder-ånd. 

Jeg nyder meget at lære naver-sangene at kende og at 

være med til at synge dem i flok. Der er også en hel 

del visdom i nogle af teksterne! 

Jeg nyder at høre naverspin, uforglemmelige historier 

og minder fra utrolige tider og fjerne steder. 

I hulen vokser der en fornemmelse af familiær følelse, 

og når vi holder gang i alle de små spøjse skikke, giver 

det et glimt af tilhørsforhold. Jeg glæder mig over at 

få “Svenden” med papirs-posten. Bare Svenden ikke 

ender med at blive (mis)brugt som et pseudo-socialt 

medie! 
I mine møder med mange forskellige laug og forenin-

ger for rejsende håndværkssvende, har det været på-

faldende hvor mange stridigheder og hvor meget fnid-

der og respektløshed der har været imellem de forskel-

lige fraktioner af traditionen. Traditionen -ja, det er jo 

i bund og grund den samme tradition vi alle samarbej-

der for at holde i live. 
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Men jeg har også på det seneste glædet mig meget 

over at høre i hvor høj grad den overordnede organi-

sation, CCEG, arbejder for at samle os. Og især også 

for at få os naver rigtigt med! 
Der er nogle rigtig gode kræfter på spil. Vores brødre 

vil os! 

På forsiden af min vandrebog er der indgraveret et bil-

lede af et par hænder fra to svende fra forskellige na-

tioner der mødes i et håndtryk. Omkranset af en uen-

delig og ubrydelig kæde. 

I en tid med megen usikkerhed, splittelse, fysisk af-

stand, genoptaget grænsekontrol og fællesskabers op-

løsning, er det bestemt værd at huske på modet til at 

række hånden frem til den fremmede. I mindet om -

og dyrkelsen af rejsetiden, hvor glæden ved at mødes 

og samle nationer var vores største fokus, kan vi for-

håbentlig stadig inspirere fremtidige generationer til 

at gøre noget lignende når det igen bliver muligt. 
Jeg glæder mig over at være med i et fællesskab, der 

handler om at være samlende og ikke om at skabe 

splid. 

Som sagt har mange af de medlemmer fra forskellige 

laug og foreninger, jeg har mødt, kun haft ganske lidt 

til overs for andre laug. Nogle har ligefrem udtalt sig 

hånligt om andre. Selv i det laug, hvorigennem jeg rej-

ste, har jeg mødt mistro og fordømmelse. 

Dér og i andre laug har det eksklusive nogle gange 

desværre udviklet sig til at være ekskluderende. 
Den dag idag har jeg endnu ikke helt afrundet og fær-

digmeldt min rejsetid på officiel vis, som det hører sig 

til i den del af traditionen. Det skyldes mange af mine 

lidt negative oplevelser, hvor kammeratskabet blev 

sat i baggrunden. Det gav mig en modvilje imod at 

besegle troskab til den slags til tider hykleriske fore-

tagender. Men i virkeligheden skal jeg bare komme 

mig over mine dårlige oplevelser og tilgive diverse 

misforståelser. Det kan bare tage noget tid at komme 

ind på sporet igen! 

Derfor var jeg også glad for muligheden for at kunne 

melde mig ind i CUK og fortsætte mit ønske om at 

støtte den gode tradition for rejsetidens værdier. Her 

lader der ikke til at være så meget fokus på at nogle 

andre laug “er forkert på den” og sådan.️ Det ser mest 

ud til at være en selskabelig forening, der dyrker de 

gamle traditioner og fælles minder. Her er man ikke 

ekskluderende, men byder kammerater velkommen. 

I CUK er der bestemt mange gode kræfter på spil. Her 

er en stor kultur-skat. Jeg har hørt snak om at naver-

traditionen måske kan blive optaget på UNESCO’s li-

ste for immateriel kultur-arv. Det ville helt sikkert 

også være noget værd, og en grund til at holde fanen 

højt. Lad os håbe at vi bare kan findes værdige nok til 

sådan en hædersplads. 

Hvis vi har interne stridigheder, er jeg sikker på at vi 

kan finde en værdig og ordnet måde at løse uhensigts-

mæssigheder og misforståelser på, uden at det skal 

blive til ucharmerende mudderkastning. Alle involve-

rede parter må kunne få lov til at blive hørt og respek-

teres inden vi flyver til tasterne og udbasunerer vores 

harme i offentlighedens fordømmende arena. Jeg sy-

nes det ville være synd at se Den farende Svend blive 

brugt til platform for at lufte sure opstød. Lad os mø-

des om gode foretagender og dyrke dem. 
Jeg glæder mig til Pinsestævner, til hulemøder og til 

at trække i kluften igen. Jeg glæder mig til CCEG-

træf, til at synge naversange og til at mødes med kam-

merater. 

Der er mange ting, jeg gerne vil. Udforske og være 

med til at bevare sangskatten. Hjælpe til med at nye 

svende kan blive sendt afsted med god forudgående 

instruktion. 

Og jeg vil gerne kunne finde min egen plads i traditi-

onen og som hjemvendt. 

Men til tider er alle de ædle ideer og ønsker en meget 

større mundfuld end hvad en simpel svend kan finde 

overskud til på en almindelig hverdag. Har I det også 

sådan? 

Måske kommer det lidt nærmere hver gang vi i frem-

tiden igen kan række hånden til hinanden og inspirere 

til glædeligt, samlende møde i fælles bestræbelse på 

at virke for en god sag. 

 

Med kammeratskabslig naverhilsen og kno i bordet, 

Anders, r.frd.Scheinheimisch Nav. 
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Ti lmeld ingsblanket  t i l  udsat  P inses tævne  

 den 11 .  -  12 .  og  13 . sepe tember  2020  

CUK-Holbæk-100års  jubi læum  

Navn:    
Adresse:   
Postnr.:   

  By  
CUK-forening:   
Tlf.nr:   

  E-mail.  
 
  

  Pris Fredag Lørdag 
antal 

Søndag 
antal 

Pris i alt 

Stævnemærke 100 kr.     

Huleaften 100 kr.     

Delegertfrokost 125 kr.     

Udflugt med 
frokost 

200 kr.     

Festaften 250 kr.     

Natmad 
Festaften 

50 kr.     

Morgenmad 50 kr.     

I alt. XXXXX     

Indbetalt på 
konto 

100%     

 

 

TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 09.august 2020 

Til Formanden Ole Puggaard - E-mail: o.puggaard@hotmail.com 

 

 

Husk tydeligt navn, forening og adresse. 100 % af deltagerprisen til  

reg.nr. 0517 konto 364862 

 

 
 

 

mailto:o.puggaard@hotmail.com
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Jeg ser i avisen, at de fleste berømte 

 mænd har ubetydelige fædre. 

-Ja, men så har min søn da gode  

chancer her i livet.  HAVNEGADE 33, VEJLE TLF: 27508707 

LEVENDE MUSIK FREDAG / LØRDAG 

LUMSKEBUGTEN 

RAFLING  

DART 

BILLARD 

 

Redaktøren 

ønsker alle et 

rigtigt godt nytår 

2020 

 

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.: 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.  
 

 

 

-Nu er det mindst 12. gang jeg ser Dem her i 

byretten, siger dommeren strengt. 

-Kan jeg måske gøre for, at dommeren ikke 

for længst er avanceret til landsretten, svarer 

vor gode ven Basse 

 

 

-Det er noget vrøvl, at spiritus nedsætter 

viljestyrken. 

-Jo mere man drikker, desto fastere er man 

besluttet på at fortsætte! Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard 

mailto:amelo@webspeed.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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-Spiritus har en mærkelig indvirkning på 

kvinder. 

-Jo mere man drikker, desto kønnere bliver 

de! 


