
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Alle Naver/venner 

Så fik Mette åbnet op for forsam-

lingsforbuddet, og der er åbnet til 

100 personer. Vi kan holde vores ud-

satte pinsestævne d.11-13 septem-

ber, hvis der ikke bliver en fase 2. 

 Jeg vil så bede jer om er at tilmelde 

jer hurtigst muligt, så vi har noget at 

gå efter, selvfølgelig har vi et budget, 

men da vi ikke har nogle tal på afhol-

delse i september, og da vi her d.10-

07 kun er tilmeldt 26, vil vi være tak-

nemlig for hurtig tilmelding, da 

nogle ting skal bestilles næsten 2 må-

neder før afholdelse.  

Så vi i Holbæk er trukket i arbejdstø-

jet igen og kører på. 

På gensyn 

PBV. 

Ole P 
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15-08-2020 Frank H. Pedersen (Næstved) 

70 år Lodshaven 47 

 4736 Karrebæksminde 

 DK 

 

18-08-2020 John Piil Clausen (Samsø) 

80 år Brovej 3 

 Sejrby 

 4592 Sejrø 

 DK 

 

20-08-2020 Keld Verner Madsen 

(Frederikssund) 

70 år Sigerslev Øenvej 14 

 3600 Frederikssund 

 DK 

 

24-08-2020 Kurt Rossen (Sønderborg) 

75 år Dybbøl Bygade 43 

 Dybbøl 

 6400 Sønderborg 

 DK 

 

28-08-2020 Kaj Frydendal (Odense) 

80 år Snebærvænget 5 

 Korup 

 5210 Odense NV 

 DK 

 

Jubilæer: 

 

08-08-2020 Christian Christensen (Stockholm) 

20 år Lundevej 8 B, 1.sal 

 4400 Kalundborg 

 DK 

 

31-08-2020 CUK -Holbæk 

100 år Kasernevej 4 

 4300 Holbæk 

 

 

 

 

Tak for hilsener og gaver til min 85 års 

fødselsdag. 

Vi mødes ved søndagsmøde den 20. september 

til lidt til halsen. Alle er velkomne. 

Med kno  Per Vendelbo 

TUSIND TAK 

for telegrammer og andre hyggelige hilsner i an-

ledning af vores 75-års jubilæum den 17/6. 

Vi glæder os til at fejre det med jer, når vores for-

ening er fyldt 76 år – det bliver den 19/6 2021       

Med kno 

Randers Naverforening 

 

 

Tak for alle lykønskningerne på min 75 års fød-

selsdag. 

Tak for telegrammer, SMS er og telefonopkald. 

Det glædede mig meget, at mange ønskede at 

markere min fødselsdag. 

Med kno 

Lis fra Næstved 

 

Hjertelig tak for de mange lykønskninger - her-

under telegram fra Vejle og København - som jeg 

modtog i anledning af min 75 års fødselsdag den 

22. maj. 

Anne-Lise,  

Naverven i København. 

 

 

 

 

 

 

 

Der har i den forgangne tid været et par ” smuttere 

” mht. mærkedage, der desværre ikke var kommet 

med i Svenden. Det beklager HB og ikke mindst 

Redaktøren. Vi mennesker er nu engang ikke 

fejlfri, men ved at hjælpe hinanden, kan fejlene 

minimeres, så derfor: Vil I ikke rundt i 

foreningerne give Redaktøren besked om et eller 

flere medlemmers mærkedage, så vi på behørig 

vis får det sat i Svenden. Fortsat god sommer og 

på gensyn i Holbæk. 

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand CUK  

Formandens meddelelser: 

 

 

 

 

 

 

     Tak – Tak - Tak 
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Adresseliste 

AALBORG (01-01-1919) 
FORMAND: Preben Adriansen 

Paletten 6 9200 Aalborg SV  

tlf. 21452754, E-mail: 

Formanden@naverneaalborg.dk 

KASSERER: Rune Jensen-Blokø 

Nr. Trandevej 90 9000 Aalborg 

tlf. 21757300,  

E-mail: kasseren@naverneaalborg.dk 

HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg 

Møde: torsdag i md. kl. 18 (ej juli og august) og 4. 

lørdag kl. 11-13 (ej juli og august) 

WEB: naverneaalborg.dk 

Medl. 26 Nav. 

 

Frederikssund (21-06-1971) 
Formand: Per Vejen 

Ryttervænget 27, 3650 Ølstykke 

Mobil. 27 30 97 77 

E-mail: 4vejen@gmail.com 

KASSERER: Poul E. Christoffersen 

Østersvej 6, Over Dråby Strand 

3630 Jægerspris 

Mobil: 20 34 45 76 

E-mail. pecevg@paradis.dk 

Hule. Græse Skolevej 21A 

Græse GI. 1. fredag i måneden, kl. 19.30 

Web. CUK-Frederikssund.dk 

Medl. 17 Nav + 6 NV 

Herning (03-12-1964) 
Formand: Flemming Laugesen 

Vestparken 28, Lind 7400 Herning 

tlf. 97222588, 23666080 

E-mail: goflaugesen@gmail.com 

Kasserer: Kaj Helmuth Kristensen 

Nis Petersens Vej 20, 7500 Holstebro  

tlf. 97420939, 28485669 

E-mail: kajhelmuth@gmail.com 

Hule  Pt. Vestparken 28 Lind 

Møde.3. onsdag i md. kl. 17.30 med mad samt 1. 

søndag i md. kl. 10-12. Ferie i juli måned      

Medl. 13 Nav + 8 NV 

 

Hillerød (19-03-1920)  
Formand 

Arne Espensen, 

Tingstedet 7, 3450 Allerød 

Tlf. 21585493 

E-mail: aesbensen@yahoo.dk 

Kasserer: Carsten Liberg Nielsen 

Ryttervænget 212, 3480 Fredensborg 

tlf. 52 50 90 80, E-mail: carsten@liberg.dk 

 

Hule. Rønnevangs Alle 5, 3400 Hillerød 

Huleaften den anden fredag i måneden kl. 18.00 

Messe: Sidste lørdag i måneden kl. 13.00.) 

Medl. 15 Nav + 6 NV 

HOLBÆK (31-08-1920) 
FORMAND: Ole Puggaard, Kikhøjparken 13 B 4300 

Holbæk, tlf. 23108842 

E-mail: o.puggaard@hotmail.com 

Kasserer: Arne Østergaard 

Klint Strandvej 52 4500 Nykøbing SJ 

lf. 29881357, E-mail: arne@amekaparts.com 

Hulen: Kasernevevj 4, 4300 Holbæk 

Møde. 3. fredag i md. kl. 19.30 (ingen møde i juli) 

Medl. 15 Nav + 1 NV 

KOLDING (08-07-1942) 
Formand: Verner K. Lauritsen 

Østerbrogade 25 st. 6000 Kolding 

tlf. 75529840, 28297712 

E-mail: verner4@stofanet.dk 

Kasserer: Bent Donald Eriksen 

Bjergbyvej 1 Seest 6000 Kolding 

Tlf. 75 52 22 32 - 20 95 22 32 

E-mail. donalderiksen@gmail.com 

Hule. Agtrupvej 109, st. 6000 Kolding 

Møde. Sidste tirsdag i md. kl. 19.00 (lukket juli)    

5 Nav + 2 NV 

 

NÆSTVED (11-10-1985) 
Formand: Finn C. Pedersen 

Morbærvænget 13 

Fensmark, 4684 Holmegaard 

tlf. 55546697, 40136697 

E-mail: fincp@stofanet.dk 

Kasserer: Lisa Kristiansen 

Sandrøjel 11, 2670 Greve 

Tlf. 40433362. E-mail: lik@hlaug.dk 

Hule: Kompagnistræde 1, 4700 Næstved 

tlf. 28948410 

Møde: 1. fredag i måneden. Åben for medl. og 

inviterede gæster torsdag/fredag kl. 15-18 

Medl. 17 Nav + 7 Nv 

ODENSE (11-09-1900) 

FORMAND: Ole Bøwig 

Brandsøvænget 4, 5000 Odense C 

Tlf. 40363816. 

E-mail: naver1@outlook.dk 

KASSERER: Arne P. Jørgensen 

Kirkevej 15, Nr. Højrup 5450 Otterup 

tlf. 40535595 

HULE: Bredstedgade 2, 5000 Odense C 

 c/o Ungarsk Vinstue 

MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 18.00 

MEDL: 5 Nav + 3 Nv 

 

 

mailto:Formanden@naverneaalborg.dk
mailto:aesbensen@yahoo.dk
mailto:verner4@stofanet.dk
mailto:donalderiksen@gmail.com
mailto:fincp@stofanet.dk
mailto:lik@hlaug.dk
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  RANDERS (17-06-45) 
FORMAND: Freddy Christensen 

Bøsbrovej 45 B 1.th 

8940 Randers SV 

tlf. 40135105 

Al henvendelse går igennem formanden 

HULE: Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV 

MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00.  

Hver anden søndag kl. 11-13. 

Se kalender 

Medl. 8 Nav + 7 Nv 

 

SAMSØ (21-05-1985) 
FORMAND: Hans P. Petersen 

Onsbjerg Vestermark 17, 8305 Samsø 

tlf. 61367748 Mail sendes til: 

rogersorensen43@gmail.com 

KASSERER: Annette B. Rasmussen 

Brundby Hovedgade 81, 8305 Samsø 

Tlf. 20457151,  

E-mail: moserdaysi@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. 1.00 

Medl. 12 Nav + 4 Nv 

 

SILKEBORG (09-10-1937) 
FORMAND: Niels Erik Boje 

Lindeparken 44 st.tv. 8600 Silkeborg 

tlf. 60727086 E-mail Post til sekretæren 

KASSERER: Kaj-Erik Westergren 

Skolegade 45 st.th 8600 Silkeborg 

tlf. 28965947, E-mail: kajrik.w@gmail.com 

SEKRETÆR Christian Martinsson 

Sankelmarksvej 4 8600 Silkeborg 

tlf. 60934731 E-mail: kasila@vip.cybercity.dk 

HULE: Skolegade 19, 1 8600 Silkeborg 

Post til sekretæren 

MØDE: onsdag og søndag kl. 10.00 - 12.00 

MEDL: 17 Nav 

 

SLAGELSE (22-11-1942) 
FORMAND: Erik Hjorth Andersen 

Ahornvej 9 4230 Skælskør 

tlf. 23 35 34 96, E-mail: eha@gladeliv.dk 

KASSERER: Ejner Petersen 

Solbakkevej 13, 4180 Sorø. 

E-mail: ejnere@gmail.com 

HULE: Fruegade 36, 4200 Slagelse 

MØDE: 1. fredag i måneden 

WEB: cuk-slagelse.dk 

MEDL: 8 N + 8 NV 

 

 

HULE:  SØNDERBORG (05-11-1966) 
FORMAND: Børge Dantoft 

Redstedsgade 26 6400 Sønderborg 

Tlf. 74488042, 20465461 

E-mail: bdantoft@gmail.com 

KASSERER: John Reitz 

Ramsherred 8A, 6310 Broager 

Tlf. 20 15 35 47. E-mail: john.reitz@mail.dk 

HULE:  Flensborg Landevej 2 

Dybbøl 6400 Sønderborg 

MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00 

3. lørdag i md. Lørdagstræf kl. 11.00 

MEDL: 10 Nav + 2 NV 

 

VEJLE (15-07-1919) 
FORMAND: Hans Emborg 

Højtoft 8, Grejsdalen 7100 Vejle 

tlf. 27 84 90 09, E-mail: h.emborg8@gmail.com 

KASSERER: Carsten Christensen 

Chr. Wintersvej 40B 7100 Vejle 

tlf. 29 92 55 39  

E-mail: carsten1940@hotmail.com 

HULE: Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle 

MØDE: Sidste fredag i måneden kl.18.00 

MEDL: 21 N + 6 NV 

 

ÅRHUS (13-11-1913) 
FORMAND: Ole Lindeborg Johansen, 

Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg 

tlf. 30 95 06 65, E-mail: bj@byggefirmaet-

johansen.dk 

KASSERER: Børge Andersen 

Sonnesgade 14, 1. 8 8000 Århus C  

tlf. 86 25 33 99, 61 33 99 90 

E-mail: babha@stofanet.dk 

HULE: 

Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C 

E-mail: post@aarhusnaverne.dk 

MØDE: 2. fredag i måneden.   December 1. og 3 

fredag 

MEDL: 32 Nav 

 

BORÅS (21-02-1953) 
FORMAND: Otto Hansen 

Johannelundsgatan 13 

S-506 40 Borås, Sverige 

tlf. 46 33 41 54 89 

E-mail: hanne.samuelsson@me.com 

MEDL: 1 Nav + 1 NV 

Stockholm 
FORMAND: Johnny Aage Håkansson 

Pålsbodagränd 11 2 tr 

S-124 75 Bandhagen, Sverige 

Tlf. +46-(0)70 61 67 486 

E-mail: johnny.hakansson@unionen.se 

 

 

mailto:rogersorensen43@gmail.com
mailto:moserdaysi@gmail.com
mailto:kajrik.w@gmail.com
mailto:kasila@vip.cybercity.dk
mailto:eha@gladeliv.dk
mailto:ejnere@gmail.com
mailto:bdantoft@gmail.com
mailto:john.reitz@mail.dk
mailto:h.emborg8@gmail.com
mailto:carsten1940@hotmail.com
mailto:bj@byggefirmaet-johansen.dk
mailto:bj@byggefirmaet-johansen.dk
mailto:babha@stofanet.dk
mailto:post@aarhusnaverne.dk
mailto:hanne.samuelsson@me.com
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 KASSERER: Christian Olsen 

Borevägen 3, Kummelnæs 

S-132 37 Saltsö-Boo, Sverige 

Tlf. +46 87 47 97 76 

E-mail: strangemark@punkt.se 

HULE: Torpvägen 4 S-134 64 Ingarö, Sverige 

Tlf. +46 703808905 

MØDE: Se hjemmeside 

MEDL: 25 Nav + 1 Nv 

THORSHAVN (01-10-1974) 
FORMAND: Jørgen Christiansen, Geróisvegur 9 

FO - 187 Hvitanes, Færøerne 

Tlf. +298 221384 

E-mail: blink-hus@blink-hus.fo 

MØDE.? 

MEDL: 1 N 

 

SCHWEIZ 

BERN 

KONTAKT: Geert Stage, Lauterbachstrasse 7 

CH 4665 Oftringen, Schweiz 

Tlf. +41 627979167 

E-mail: g.stage@bluewin.ch 

 

ZÜRICH (05-06-1880)  

FORMAND: Frank Petersen 

Schaffhausenstr. 118 

CH-8412 Aesch bei Neftenbach 

Tlf. +41 523155760, +41 796712460 

E-mail: frank@petersen.ch 

KASSERER: Flemming Vilhelmsen 

Ueberlandstrasse 341, CH-8051 Zürich 

Tlf. +41 443212823 

E-mail: f.vilhelmsen@hotmail.ch 

HULE: Hos Frank Petersen, 

Schaffhausenstr. 118 

8412 Aesch bei Neftenbach 

MØDE: Sidste torsdag i måneden kl. 20. 

Web: www.naverne-cuk.dk 

Medl.: 16 Nav 

 

USA : LOS ANGELES (05-04-1934) 
FORMAND: Flemming Juliussen 

18243 East Cypress Street, Covina, CA 91723 

Tlf. +1 62 63 39 10 75 

E-mail: flem22@verizon.net 
KASSERER: Steen Brydum, 

1351 Pelham 68 F Sealbeach, 

91740 Californien, Tlf. +1 94 92 02 52 00 

Email: sbrydum@emasch.com 

SEKRETÆR: Arne Brinkland, 1442 E Sunview 

Drive, Orange, CA 92865, Californien 

Tlf. +1 71 49 98 34 54 

 

 

E-mail: arneblan@pacbell.net  

HULE: Naverdalen, 616 Norumbega Drive 

Monrovia, CA 91016 Californien 

Tlf. +1 71 49 98 34 54 

MØDE: 2. fredag i måneden. Happy Hour kl. 17.00 

Møde kl. 19.00 

MEDL: 20 Nav + 20 NV 

CANADA: CALGARY (05-02-1958) 

FORMAND: Jens Laursen, 

1919 - 49th Avenue SW 

Calgary, Alberta T2T 2V3, Canada 

Tlf. +1 4032434895, +1 4038187538 

E-mail: jclaursen@shaw.ca 

KASSERER: Teddy Juliussen 

1712 - 61 Street NE 

Calgary, AB, T1Y 1N2, Alberta, Canada 

Tlf. +1 4032801914, +1 4035602190 

E-mail: dan.can@shaw.ca 

MØDE: 1. torsdag i måneden kl. 19.00 

MEDL: 46 Nav 

 

CUK-Naverne (03-12-1899) 
HB-CUK-Naverne 

FORMAND: Kaj V. Jepsen 

Münstervej 36, Strib, 5500 Middelfart 

Tlf. +45 75 86 93 35, +45 30 70 55 76 

E-mail: liskaj-d-j@mail.dk 

KASSERER: Jan Erik Johansen 

Kirkevej 9, 4520 Svinninge 

Tlf. +45 71 78 07 59 

E-mail: 

cuk-hovedkasserer@outlook.com 

Næstformand: 

Kommer ny til september 2020 

Redaktør af DFS: 

Hans Emborg 

Højtoft 8, Grejsdalen 7100 Vejle 

Tlf. 27 84 90 09 

E-mail: h.emborg8@gmail.com 

Indlæg til DFS skal være redaktøren i hænde senest 

den 10 i måneden. 

HB-Sekretær. Ove Graae 

Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde 

Tlf.: 2086 3931 

E-mail: ovegraae@gmail.com. 

Arkiv Henvendelse til Elo Bjerking 

Tlf.: 5573 5615 

E-mail: amelo@webspeed.dk 

Kontaktperson til C.C.E.G. 

Christian Riedel, Ringweg 4 D-25917 Achtrup 

Tyskland, Tlf.+ 45 71 35 96 98 E-mail: ch-

riedel@outlook.dk 

Hjemmesiden: http://naverne-cuk.dk/ 

web@cuknavenre.com 

mailto:strangemark@punkt.se
mailto:blink-hus@blink-hus.fo
mailto:f.vilhelmsen@hotmail.ch
mailto:flem22@verizon.net
mailto:sbrydum@emasch.com
mailto:arneblan@pacbell.net
mailto:jclaursen@shaw.ca
mailto:dan.can@shaw.ca
mailto:liskaj-d-j@mail.dk
mailto:h.emborg8@gmail.com
mailto:amelo@webspeed.dk
mailto:ch-riedel@outlook.dk
mailto:ch-riedel@outlook.dk
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København: 

Vi fik afholdt Ferie-Hulemødet den 18. juni. Vi 

var 5 der flyttede mødet ud i Hansens gamle Fa-

miliehave. Det blev en dejlig overdådig dag, intet 

manglede og vejret var med os. 

Ellers er det jo sommerferie. En eventuel udflugt 

i begyndelsen af august er stadig på tegnebrættet. 

Det samme gælder en mulig Havemesse - eller to. 

Medlemmerne vil blive/er blevet kontaktet di-

rekte. 

Mere har jeg ikke denne gang at berette. Det er jo 

ferie, ik'? 

Fortsat god sommer - trods det spøjse vejr! 

Med kno   

Niels "2 m" 

 

LA: 

Ja hejsa til alle Naverne her i sommervarmen. 

I Los Angeles længes vi at være sammen igen, 

så vi afholder en udendørs picnic/møde den 10 

Juli med grillet Hot-Dogs og en kold øl. 

Vores gode ven Bruce Bro, er taget på en 500 

miles vandretur i The Rocky Mountains.  

Vi donerer til den Danske kirke en halv dollar 

for hver miles, han gennemfører.  

Bent Olsens bageri i Solvang fejrer 50 års jubi-

læum. Se artiklen vedlagt. 

med kno, Arne B 

 

Olsen’s Village Danish Bakery, In Solvang. 

Celebrates 50 years, on August 1st, 2020. Bent 

Olsen arrived in Solvang from a small town in 

Aerø Denmark more than 55 years ago. Where he 

learned how to bake French bread, cakes and 

pastry at his 100 yr. Old family owned bakery in 

Taasinge, South 

Denmark. In the 

1960’s Bent moved 

to California, and 

worked as a baker in 

the Santa Barbara 

area, where he also 

attended Santa 

Barbara City 

College. This is 

where he met Susy, 

a lovely woman, and 

a native of Italy, 

they fell in love, and married in the mid 1960’s. 

In the summer of 1970, they got an irresistible 

offer on buying a small bakery on Mission Drive 

in Solvang, they bought it, and on August 1, 1970 

they opened Olsen’s Danish Village Bakery. 

Over the years the bakery has expanded, due to 

the many satisfied customers, who loves to visit 

the friendly bakery, where you now can sit and 

enjoy Danish pastry & coffee inside or outside, 

by the sidewalk at this well visited European style 

bakery. They have also expanded into opening a 

Hotel across the street, bakery breakfast included. 

Bent and Susy has many friends from all over the 

USA, and both of them love to sit down and talk 

and exchange news. Here in California many of 

us appreciate their friendly service, and often 

Bent will drive to Los Angeles to deliver baking 

goodies when one of the Danish Clubs or the 

Danish Lutheran Church has a special event. At 

some point during that Aug. 1st special day, they 

will, for a limited time ??, sell Danish Pastries, at 

a special prize, going back to the 1970 opening. 

So go and visit them, they will love to see “jer 

allesammen”. We love you both, and wish you a 

very special day on Sat. August 1st . A.B Bent 

and Susy 

 

Frederikssund: 

Frederikssund juli 2020. Så går vi i gang igen 

efter denne Covid-19 epidemi, som desværre har 

lagt al aktivitet ned siden marts måned. Derfor 

mødes vi igen fredag den 7.august kl.19:00 til 

GENERALFORSAMLING 2020.  

Hulevagt har bestyrelsen. Husk at melde afbud til 

formanden senest den 1.august 2020 på tlf. 27 30 

97 77 Det er fordi der bliver bestilt smørrebrød.  

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødsels-

dagen til: 

Forenings meddelelser: 
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Søren Bisgaard den 05.08.2020 

Kim Nyrnberg den 26.08.2020  

Med kno Sekretæren 

 

Herning: 

Vi var 11 samlet til gril i haven i Lind. Menu:  

koteletter, pølser og kartoffelsalat, og det kan de 

bare lave i Lind 

Vejret var med os og HR. Lauge var mester for 

grillen. Alt til ug, men vi da nogle der måtte 

springe pølserne over, da vi havde fået nok af kø-

det og den gode kartoffelsalat. Tak atter en gang 

for at fam. Lauge vil have os på besøg. 

Søndagsmøde den 2/8 havde vi snakket om at 

tage til Hønsehuset, men da fam.Lauge skal passe 

junior, er det bedst, at det foregår på bodegaen, 

hvor de kan holde øje med ham. Så den 2/8 er i 

LIND. 

Så ønsker vi forslag til udflugt. Hygum hjem-

stavn er nævnt, men kom endelig med nogle for-

slag. Vi har penge, siger kassereren, men har dog 

problemer med at sætte penge ind bødekasse med 

mere. Der skal et kort til, og det havde Helmut 

Ikke, så det måtte laves, men nu skulle der være 

penge på kontoen. 

Så god ferie til alle (det har i jo hele året)???? 

Kno i bord 

Peder 

 

 

Hillerød: 

En del af følgende blev ikke sendt i forrige 

nummer af Svenden p.g.a. lang artikel om Per 

Gerløv.  - - En ven har det som en af sine 

sindsamourøse lidenskaber regelmæssigt at tilse 

nogle, af andre ellers ubekendte,  ørnereder i 

fjernere dele af de smålandske skove. Han er 

optaget af at bidrage til disse luftens majestæters 

overlevelse i stadig mere betrængte miljøer. - - På 

lignende vis gør vi på det jordnærmere plan hver 

vort for at tilføre en betrængt naverbevægelse 

såvel foder som omsorg, så hver og en af os 

mestendels pensionerede landevejenes 

betvingere og naverhulernes opløftere iblandt 

vennernes og mindernes mangfoldigheder må 

tage hjem efter messer og huleaftener, efter sild, 

rullepølse, latter og fryd, opløftede på favnende 

ørnevinger. - - - Og nu: Efter tre måneders 

afsondring og afholdenhed som følge af den også 

flyvske covid/corona lagde vi hårdt og direkte ud 

med vor årlige generalforsamling den 12. jun. 

Lidt mere animeret end sædvanlig blev den, og 

det blev til ny næstformand og kasserer samt 

ændrede bestemmelser vedr. navervenner.  Vi 

takker Karl for lang og trofast tjeneste som 

næstformand. - - Sommerfest har vi også nået, 

den 27. juni og sammen  med Hjernesagen: 

Udendørs, høj sol, smuk stegt og sprød lille gris, 

lige til at sætte tænderne i.  Og som sidste år dejlig 

swingende musik af bandet ”No Name”. - - Vi ses 

2. fredag i september til efterårets 1. huleaften.   

Tilmeldinger som sædvanlig til Hulefar Peder på 

27940134 

Med kno, Bent 

 

Holbæk: 

Så fik vi endelig lov til, at holde et hulemøde 

igen. Vi havde en rigtig god grillaften og Søren 

var grillmester. Vejret var næsten med os, så vi 

sluttede af inde i hulen. Der var 3 gæster og de 

viste stor interesse for at komme igen efter 

sommerferien. Vi er nu godt i gang igen med at 

arrangere ”Pinsestævne” og håber selvfølgelig at 

se mange af jer til stævnet. 

TL 

Husk generalforsamling d.21-08- 2020 kl.20.00   

Dagsorden iflg. lovene                                                     
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Næstved: 

Endnu en måned er gået. Der har i gennemsnit 

været 9 besøgende om torsdagen. Alt forløber 

planmæssigt, og alle nyder hyggen og samværet. 

Vi var nogle, der var i Karrebæksminde og se 

Flemming Rønnes kunstudstilling. Det var et flot 

arbejde, hans nevøer havde lavet. Det var også 

velbesøgt. Men det var ærgerligt, at det ikke var 

annonceret tidligere. Mange kender Flemming, 

og nogen havde måske haft tid og lyst til at køre 

en tur til Karrebæksminde. 

Vi har haft 3 fødselsdage i juli. Arne fyldte 75 år 

d. 5.7, Lis fyldte 75 år d. 8.7 og Bjarne fyldte 70 

år d. 18.7. Stort til lykke til jer alle 3. Vi ser frem 

til at kunne fejre jer i Hulen. 

Det er ikke besluttet, hvornår vi starter med at 

holde hulemøde. Vi har også et hængeparti med 

hensyn til generalforsamling.  

Fortsat god sommer til alle. 

Hilsen Marianne 

 

Odense: 

Den 5/7-20 

Odense har ligget stille i lang tid på grund af 

Corona, og samtidig har vores mødested været 

lukket, men onsdag den 5. august starter vi med 

hulemøde igen. På hulemødet skal vi planlægge 

klubbens årlige udflugt og aktiviteter for resten af 

året. Som oplysning, naverven Kirsten 

Rasmussen er ikke længere medlem af Naverne i 

Odense. 

Ole Bøwig. 

 

Randers: 

Sætternissen eller mailsystemet drillede i sidste 

måned, så her er en lille opdatering: 

Kristi Himmelfartsdag drog 8 gæve gutter og 

quinder af sted fra Randers Bro på vores årlige 

travetur til Fladbro. Traditionen er hermed holdt 

i hævd, og vi havde en dejlig tur med fint vejr. 

Vi bar hver især egen mad og drikke, så oppak-

ningen blev lettere undervejs – det blev blærerne 

også, hvis man ellers kunne finde skjul       

Den 3/7 kunne vi så endelig mødes indendørs. 

Det var hos Hans og Bente til vores grillaften, der 

startede med en ekstraordinær generalforsamling. 

Her var kun et punkt, det var valg af kasserer. Un-

dertegnede blev valgt. 

Herefter var der almindeligt hulemøde, hvor 

Freddy fortalte om de mange dejlige hilsner, vi 

havde fået i forbindelse med vores jubilæum den 

17/6. Vi blev enige om at skubbe festen et helt år 

og fejre vores 76-års jubilæum lørdag den 19/6 

2021, så sæt et stort kryds i kalenderen       Denne 

gang skal det lykkes. 
Freddy kunne også fortælle, at de gode folk fra 

Silkeborg kommer på besøg den 15/8. Det glæder 

vi os til.  

Nu var det tid at lægge de velmarinerede kotelet-

ter og de pænt store pølser på grillen, så vi 

kunne spise, hygge, snakke og nyde en god aften 

i naverselskab. Tak for det, Hans og Bente. I be-

holder pladsen. 

Vi må desværre sige farvel til Jytte Møller, der 

har meldt sig ud af foreningen. Kære Jytte, tak 

for de mange gode snakke i Hulen. Du vil blive 

savnet, og vi håber, du indimellem vil komme på 

besøg. 

Da covid-tiden ifl. formanden har været kedelig, 

har vi besluttet at holde hulen åben i august. Der 

er søndagsåbent den 9/8, besøg fra Silkeborg 

den 15/8 og søndagsåbent igen den 30/8. 

 

Med kno, Helle 

 

 

Slagelse: 

Hulemøde d. 3. juli 2020.  Vi var 9 medlemmer 

denne aften, som startede med sang nr. 72 fra 

sangbogen. Formanden og kassereren havde me-

get tidligt på dagen været hos Carit for at lykøn-

ske ham på 75 årsdagen. Selve hulemødet var 

hurtigt overstået, da eneste punkt var tilmelding 

til Hulemøde + Grill d. 1. august. Lige pt. er der 

13 tilmeldinger. Ejner gjorde opmærksom på, at 

rengøringsholdet samles i hulen tirsdag d. 7. juli 

kl. 10:00. Da hulemødet sluttede, måtte Hans Vi-

cevært forlade selskabet af helbredsmæssige år-

sager. Arne forespurgte, om nogen af de tilstede-

værende havde bekendte med coronaudbrud her i 

Danmark. Heldigvis var der ingen, som kendte til 

sådanne tilfælde, men det betyder bestemt ikke, 

at vi nu kan slække på sikkerheden og være lige-

glade med denne fare. At holde afstand og ren-

gøre hænder m.m. vil, lang tid fremover, være en 

del af vor hverdag. 

Så var det tid for madpakkerne og de gled hurtigt 

ned, godt hjulpet af de klare dråber som Birgit og 
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Erik havde medbragt pga. overståede fødsels-

dage. Minderne blev sunget ca. kl. 21:00, efter at 

Helle og Grethe havde vasket op. 

Med kno i bordet. 

Ref. Helle 
 

 

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: Julefrokost kl. 12:30. 78 års 

stiftelsesdag.  

4. december: Hulemøde kl. 18:30. 

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

Tilmelding til Ejner. 

 

Samsø: 

Grill. 

Vores årlige sommerfest og grill på Ballen havn. 

20. Juni. Godt fremmøde og altid hyggeligt. 

Annette kom med lækre salater og undertegnede 

med hvidløgssmør/kryddersmør. Denne gang 

blæste vi ikke væk. Drømmevejr og masser sang 

og hygge. 

Stort tillykke fra Samsø Naverne til vores kære 

naverbrødre. 

John Piil. 18/8-1940. 80 år.🇩🇰 

Keld Madsen. 20/8–1950. 70 år.🇩🇰 

Åse Heimly 

 

 

Sønderborg: 

Hulemøde Den 3-7-2020. 

Til vores hulemøde var vi 9 Naver/Navervenner, 

og vi havde også besøg af Jens, som tager af sted 

i August.Det er altid meget hyggeligt, når vi kan 

samles mange personer til et godt møde, selv om 

vi har ferie. Christian og Jens fortalte lidt om 

deres ophold i Vejle-hulen. 

Det var jo kun kort nævnt i DFS. Jens fortalte om 

sin planlægning til sin Afskedsfest, så han er 

allerede meget spændt. Alt var på plads, og vi var 

alle meget sultne. Henning havde lavet gode ben, 

nye kartofler og en fantastisk god sovs, og Gitta 

syntes, at hun ville overraske med citronfromage, 

og vi siger mange tusind tak for mad. Vi prøver 

at synge lidt mere; det lykkedes, selv om vi ikke 

ramte de rigtige toner hver gang. Vi holder vores 

Lørdagstræf den 18-7-2020. Kl 11-14. Hold jer 

frisk og munter, til vi ses. 

MKB. Christian og Børge Formand. 

 

 

Vejle:  

Møde I Vejle 

Der var rengøring i Hytten den 10.Juni, hvor vi 

udover rengøring, også fik afprøvet de nye 

remedier til afrensning af taget. Der er også 

blevet beskåret på skråningen ned mod Ibæk 

Strandvej, så nu har vi igen en herlig udsigt til 

fjorden. 

Til det første officielle møde, der fandt sted den 

26.Juni, efter at forsamlingsforbudet var hævet, 

havde 10+ et kommende medlem, fundet vej til 

Hytten på en lun juniaften. 

Mødet startede med sang nr.69 ” Når vi ind i 

hulen træder ”, hvorefter formanden tog ordet, og 

bød velkommen til de fremmødte. På grund af ” 

Frk. Corona ” var der ikke meget at berette om, 

var det tiden til, at optage et nyt medlem, der 

hedder Jørgen Bruhn, og han har i mange år 

arbejdet i Grønland. Efter at formanden havde 

informeret Jørgen om, hvad det vil sige at være 

Nav, og hvilke forpligtigelser der følger med at 

være Nav, blev han behørig spurgt: Ønsker du 

stadig at blive optaget som medlem? Svaret kom 

Mærkedage og arrangementer i 2020: 
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promte klart og tydeligt Ja, det vil jeg. Alle rejste 

sig, og sang velkomstsangen. 

Dagen efter mødet, var der linet op til den årlige 

Grillfest, der ligeledes var blevet rykket en uge. 

Der var besøg af John og Sussi fra Sønderborg, 

Frank og Bente fra Randers, der havde taget turen 

fra Mols, for at hygge sig sammen med et par og 

tyve andre, der nød grillmaden udendørs, idet 

vejret viste sig fra solskinsiden. En god dag, hvor 

der blev opfrisket minder, og måske smuttede der 

nok også lige lidt spind. 

En stor forsinket tak til Neller, for åbning af 

Hytten Pinsemorgen, samt for hans sponsorat af 

gasbrænder-tagrensvæske samt teleskobrør til 

tagrens..Jens Ibsgaard er nu kommet i den alder, 

hvor han en gang imellem må støtte sig til 

Klokken, hvilket også var nødvendigt til mødet, 

hvilket udløste den sædvanlige bod. 

Det årlige Ålegilde, der normalt er den 

tredie lørdag i September, er udsat til den 

tredie lørdag i Oktober,såfremt der ikke 

sker noget drastisk med ” Frk. Corona” 

idet den lørdag i September blot er en uge 

efter det udsatte pinsestævne.   
Med kno 

Kaj Reserveskribent. 

 

 

Århus:  

Så er vi på banen igen. Fredag den 12/6 var der 

mødt 12 personer op til vores første møde efter 

korona nedlukning. I mellemtiden har vi haft et 

par runde fødselsdage. Erik Eriksen var blevet 90 

år. Glæder os til at se dig i hulen og fejre dig. Ole 

Michael var blevet 60 år, og fik i den anledning 

overrakt et telegram og en flaske brændevin af 

formanden. Han forærede flasken til hulen, ikke 

nok med det ringede han også med klokken og 

gav en omgang. Mange tak.  

Vores nye medlem Elo Bjerking, overflyttet fra 

Randers var også blevet en gammel mand, og 

havde rundet de 75 år. Han fik også overrakt 

telegram og gave af formanden. Elo takkede og 

fortalte at det havde været en stille men god 

fødselsdag, og takkede mange gange for 

hilsnerne. Hans kone Ann Marie havde meldt sig 

ind i Samsø. Derfor ringede også han med 

klokken for at give en omgang.  

Vores formand Ole L. havde haft 25. års 

jubilæum, så vores næstformand satte nålen på 

ham. Det tog sin tid men det lykkes til sidst. I den 

anledning giver Ole smørrebrød til General-

forsamlingen, der er flyttet til den 10. juli. Ole var 

lidt skuffet over at der ikke var sørget for et 

telegram og en gave for ham, så det må han have 

til gode til næste gang. Ole M. havde en hilsen 

med fra Solveig og ringede med klokken på 

hendes vegne. Vi må takke hende når hun dukker 

op i hulen. Formanden takkede for god ro og 

orden. Så foreslog Anders B. at vi skulle synge 

Århus navernes velkomstsang, nr. 4, men der var 

vist ikke rigtig nogen der kunne melodien, men vi 

fik os da sunget igennem den. Kønt lød det ikke. 

Men så sang vi nr. 28. Meget bedre. Elo ringede 

med klokken i anledning af hans fødselsdag. Så 

kunne vi lige så godt finde hatten frem og synge 

en masse blæren, mens vi nu havde smurt sang-

stemmen.  

Efter sommerferien er der hulemøde den 14. 

august, samt fugleskydning den 29. august. Lige 

til orientering har der sneget sig en fejl ind i vores 

kalender. Der er ingen møde den 2. oktober. Så 

var det tid til kaffe og madder. Efter en hyggelig 

aften var det til tid at bryde op og sige på gensyn. 

Husk: Hold afstand! 

Med naverhilsen Chefsekreæren… 
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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 + 40929705 

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.  

 

 
 

 
- Tror du nogensinde, man lærer kvinder at 

kende? 

- - Næppe! Men man kan vel ha’ det meget sjovt i 

læretiden 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

mailto:amelo@webspeed.dk
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 
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