
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skrivende stund, hvor Covid 19 ikke 

har vist tegn på, at den er på retur, og 

hvor vi snart skal fejre jul forhåbentlig 

sammen med familien, vil vi fra Ho-

vedbestyrelsen ønske alle medlem-

mer i CUK i både ind- som udlandet en 

rigtig glædelig jul - og pas godt på jer 

selv og familien. 

På HB’s vegne 

Kaj Jepsen 

Formand CUK 
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01-12- 2020 Johan Frausing (Silkeborg) 

65 år Nylandsvej 17 

 8600 Silkeborg 

 Dk. 

 

04-12-2020 Hans Jørgen Nielsen (Randers) 

65 år Bjerregravvej 69 

NV 8920 Randers NV 

 Dk. 

 

03-12-2020 Klaus Helsøe (Frederikssund) 

70 år Brinch have 5, 2.tv. 

NV 2630 Tåstrup 

 Dk. 

 

09-12-2020 Bruno Kamper (Nysted) 

65 år Vantorevej 38 

 4880 Nysted 

 Dk. 

 

18-12-2020 Ketty Lützen (Vejle) 

75 år Søndermarksvej 91 C 

NV 7100 Vejle 

 Dk. 

 

31-12-2020 Kristian Sørensen (Holbæk) 

75 år Abbetvedvej 9 A 

 Gevninge 

 4000 Roskilde 

 Dk. 

 

Jubilæer: 

 

01-12-2020 Steen Englyng (Los Angeles) 

25 år 4135 Tenango Road 

 Claremont CA, 91711 

 USA 

 

18-12-2020 Jens Buhelt (Århus) 

50 år Mølholm Landevej 8 

 7100 Vejle 

 Dk. 

 

 

 

 

  

 

 

Mindeord. 

Det er med sorg jeg må meddele, at Harry 

Frankjær den 14 oktober er taget på sin sidste 

rejse. Harry var NV og blev meldt ind i Slagelse 

d. 1. januar 2014. Han deltog gladelig i vores 

huleaftener og alle arrangementer, og så sent som 

vores grillfest d. 1. august havde vi stor glæde af 

hans herlige humor.  

Harry blev 85 år, og vore tanker går til de 

efterladte. 

Æret være Harrys minde. 

På Slagelse Naverforenings vegne: 

Erik Hjorth Andersen 

 

 

Mindeord. 

Så er Iris Rafn desværre ikke blandt os mere. Iris 

tog på sin sidste rejse d. 19. oktober 2020 efter et 

langt og indholdsrigt liv. Iris blev NV d. 1. marts 

2007, men havde mange år inden haft sin gang i 

hulen i.f.b. med at hendes livs kærlighed, Arne 

Rafn, var Hulefar og Skramleriforvalter i en lang 

årrække før sin bortgang. Desuden var de naboer 

til hulen i Fruegade, og det var svært for Iris at 

forlade dette kvarter i Slagelse. 

Vi vil altid huske Iris for hendes gode humør og 

dejlige latter. 

Æret være Iris´s minde. 

På Slagelse Naverforenings vegne: 

Erik Hjorth Andersen  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En stor tak for lykønskninger på min 60-års fød-

selsdag, for fine kort fra CUK Naverne i Frede-

rikssund, Vejle og fra hovedbestyrelsen. 

TAK        TAK 
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Og især for hilsner og gave fra naver og naver-

venner i Næstved Naverforening. 

Mange arrangementer bliver igen corona-aflyst, 

men jeg håber, at vi ind imellem ses til hygge i 

hulen torsdage og fredage. 

Med kno, Eva Mouritzen (Næstved Afd.) 

 

 

 

 

 

 

 

HB beretning fra stævnet i Holbæk, fortsat fra 

november nr. 

Den 30 Juni fremsendte Ole Bøwig på vegne af 

bestyrelsen i CUK-Odense en skrivelse til 

Kirsten Rasmussen hvori han meddelte hende, at 

hendes medlemskab af CUK-Odense pr. den 01 

Juli var ophævet. Begrundelsen for ophævelsen 

var, at bestyrelsen havde behandlet hendes 

handlinger i foreningen, hvor de havde 

konstateret, at hun ikke havde den rette naverånd 

til foreningen iht. stk.21 i vedtægterne.( Det er 

Love og vedtægter for CUK ) Bestyrelsen 

påpeger også, at hun i flere år aktivt har arbejdet 

på at nedlægge foreningen. Ligeledes påpeger de, 

at hun har søgt råd og vejledning hos tidligere 

Hovedkasserer Frode Zachariassen om, hvordan 

man nedlægger en forening, og deler formuen. 

Ovennævnte ophør af medlemskabet har HB 

ingen mulighed for, at afdække om påstandene er 

korrekte, idet Kirsten Rasmussen er Naverven 

med 47 års medlemskab i CUK-Odense. 

På baggrund af bestyrelsen i CUK-Odense’s 

påstande om, at Frode Zachariassen har rådet og 

vejledt Kirsten Rasmussen bringer HB ind i 

ophævelsen af medlemskabet idet den påstand, er 

direkte i modstrid med stk. 24 i CUK-Love og 

vedtægter, med evt. eksklusion af Frode 

Zachariassen til følge. På den baggrund samt de i 

beretningen nævnte påstande afholdte HB  den 

25. Juli et møde i Odense, hvor  Ole Bøwig-Frode 

Zachariassen samt Kirsten Rasmussen var 

tilstede, for at de hver især kunne fremlægge 

deres svar på skrivelsen samt de påstande, der var 

tilkendegivet i skrivelsen fra bestyrelsen i CUK-

Odense. Ligeledes ville HB have svar på de 

påstande, som er nævnt i beretningen. 

Påstanden ang. Frode Zachariassen var og er 

ubegrundet, idet Ole Bøwig ikke svarede på, 

hvorfor han ikke havde kontaktet Frode 

Zachariassen, samt han flere gange svarede: ”Det 

har Kirsten sagt.” Der kom så at sige ingen 

forklaring fra Ole Bøwig ang. de emner, der blev 

spurgt ind til. HB påpegede over for  Ole Bøwig, 

at de nuværende og tidligere forhold, der har 

fundet sted i CUK-Odense, ikke er en formand 

langt mindre et Æresmedlem værdig, hvorefter 

Ole Bøwig svarede: I kan jo annulerer mit 

Æresmedlemsskab. 

Med tilbageblik på de episoder/hændelser, der 

har været i tidens løb, vil HB anmode 

foreningerne om at overveje og drøfte med 

medlemmerne, om det var tiden for at nedsætte et 

udvalg, der kan være behjælpelig med at udrede 

tvistigheder og andre problemer, der kan opstå i 

foreningerne. Drøft emnet med medlemmerne, 

og i forening udarbejde et forslag, der kan 

fremlægges og sættes under afstemning på 

delegertmødet til Pinsestævnet i 2021. 

Denne beretning fra HB kan lyde som ” Sure 

opstød ”men når HB gang på gang får tilsendt 

mail eller læser direkte usande påstande må det 

være nok. Derfor har HB drøftet, hvilke adfærd 

samt ikke mindst CUK-ånd, det forpligter at være 

Æresmedlem. Med de i beretningen nævnte 

episoder, er det HB’s klare holdning at: 
At Ole Bøwig ikke mere er værdig til, at bære 

emblemet som Æresmedlem. Ole Bøwig’s ad-

færd over for HB samt pli og tale over for 

mangeårig medlemmer af CUK-Odense Na-

verne, er ikke en formand værdig langt min-

dre et Æresmedlem af SCUK-Naverne. Når 

man får Æresmedlemsemblemet overrakt, er 

den et bevis på, at den der bærer emblemet, 

har udvist kammeratskab, hjælpsomhed samt 

ikke mindst gjort et stort arbejde i CUK, både 

for at få indlemmet nye medlemmer, men også 

for CUK-foreningsarbejdet. Det er desværre 

ikke det, der har kendetegnet Ole Bøwig i de 

senere år. Det er så vidt HB er bekendt med, 

første gang at et Æresmedlemsskab bliver/ er 

blevet ophævet.  

 
Beretning vedrørende DFS: 

Man kan vel sige, at det var noget pludseligt at 

blive kastet ud i opgaven som redaktør. 1 måned 

efter pinsestævnet i 2019 fik jeg meddelelsen om, 

at Richardt ikke ville mere. Selv om det var en 

smule overraskende, måtte jeg jo træde til, da jeg 

jo var suppleant. 

Formandens meddelelser: 
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2:Hjælpemidler. 

Jeg havde vel også forventet, at der var noget på 

lager, som fyldstof i tilfælde af, at der ikke var 

nok til at fylde bladet. Så jeg startede helt på bar 

bund med at skulle finde et program, lave en 

skabelon til bladet o.s.v., Jeg fik senere at vide af 

Frode, at der var et helt sæt af indbundne blade. 

Dem vil jeg mene skulle være på arkivet, for det 

fylder jo ikke i mit hjem hvis jeg anvender 

bladene på internettet. 

3. Redigering: 

I forretningsordenen for DFS står der, at forenin-

gernes indlæg må max. være på 20 linier, eller 

175 ord af hensyn til den begrænsede plads i 

bladet. 

Rekorden denne gang er 511 ord, 52 linier og 

desuden 4 billeder. 

Hvis der indsendes mere stof end den afsatte 

mængde, kan man ikke forvente, at det hele 

kommer med. Det der skal stå i bladet, er det der 

har interesse for andre, og det skal være i CUK´s 

ånd. Ingen personlige angreb, bagtalelser eller 

lignende. 

Så derfor er det min mening, at redaktøren har ret 

til at redigere. 

Det er ikke, og har aldrig været min mening, at 

slette noget af et indlæg, hvis der er plads til det 

indsendte. 

4: Bestræbelser på at komme tidligt ud. 

Det har hele tiden været mig magtpåliggende at 

få bladet ud så hurtigt som muligt. Det mener jeg 

også er lykkedes indtil nu. Så en lille bøn, man 

behøver ikke at vente til den 10. med at sende det 

man vil have i bladet. Jeg vil ønske, at man sender 

løbende så man ikke sidder med det hele den 10. 

i måneden. 

5: Udsendelse af DFS 

Problemet med labels, og rettelser i disse anser 

jeg ikke som mit job. Men de forskellige 

foreninger må lære at indsende rettelser til 

adresser, fødselsdage, jubilæer og lignende, i 

stedet for bagefter, at klage over fejl. Det er jo let 

nok f.eks at eftersende blade, men 34,00 kr. for at 

eftersende et blad i Danmark er jo da en post, og 

hvor kommer pengene fra? 

6: Forretningsorden for DFS. 

Det er mit ønske, at forretningsordenen for DFS 

bliver moderniseret, den vi arbejder efter er jo 

flere generationer gammel. Så kunne vi ikke være 

fælles om, at kigge på den til næste dele-

geretmøde. 

7: Trykkeren. 

I de ca. 5 år, jeg har udsendt DFS, har der ikke 

været nogen problemer af nogen art.  2 – 3 dage 

efter trykkeren har modtaget bladet, ringer han og 

siger ¨jeg har nogen hæfter til dig¨.  Så det virker 

bare.  

 

Redaktøren efterlyser en reserve redaktør. 

Vedkommende skal kun træde til i tilfælde af 

sygdom, eller anden pludselig opstået forhin-

dring. 

Ligeledes eftersøges en reserve til afhentning og 

udsendelse af DFS. Interesserede kan henvende 

sig til undertegnede eller formand Kaj Jepsen. 

Tlf. numre og mailadresser findes på anden 

bageste side i bladet. 

Med kno 

Hans Emborg 

 

 

Ny næstformand i HB: 

 

Per Jensen (Frederikssund) 

Græsted Hovedgade 36 

3230 Græsted 

 

HB. Møde Slagelse  17.10.2020 

Velkomst ved formanden. Og ny næstformand  

Per Jensen og Erik Andersen. 

Tilstede var hele bestyrelsen. 

Evaluering af delegeretmødet i Holbæk. Det 

gik efter al forventning, trods de stramninger som 
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på tiden er indført i hele landet på grund af Covid 

19. 

Et rigtigt godt stævne og en stor ros til alle 

hjælpere som gjorde det godt. 

Der kom forslag fra Vejle, som blev gennemgået 

og som vil komme senere i svenden. 

Herefter berettede redaktøren om den farende 

Svend, og han vil gerne have en frivillig hjælper, 

håber der er nogle som vil hjælpe. 

Formanden orienterede om den kommende 

CCEG Kongres, som skal afholdes i Sønderborg, 

og pointerede, at det er HB i tæt samarbejde med 

Sønderborg kommune, samt CUK-Sønderborg, 

som står for arrangementet. Grunden til, at 

kongressen afholdes i Sønderborg er, at de 

faciliteter, som bliver stillet til rådighed af 

kommunen, kan CUK ikke finde andre steder, 

uden det vil blive en bekostelig affære, hvilket 

ikke er tilfældet i Sønderborg. Nærmere infor-

mationer vil fremkomme, når tiderne forhå-

bentlig bedre sig inden for de næste måneder.  

Nyt møde blev foreslået i Silkeborg 6 marts kl.11 

Referat 

Ove Graae 

 

 

Frederikssund: 

2020 har været et dumt år for foreningen på grund 

af Covid-19. 

Dette har haft indflydelse på vores aktiviteter i 

CUK-Frederikssund. 

Bestyrelsen har måtte træffe beslutninger om 

aflysninger af hulemøder og vores julefrokost 

2020. Men vi håber, at vi igen kan ses i hulen til 

kogesild fredag den 8.januar 2021? Men I vil få 

nærmere information om dette på Facebooksiden 

(CUK-Frederikssund) 

og Hjemmesiden 

(www.cuk-frederiks-

sind.dk), om dette kan 

lade sig gøre 

 

Vi vil fra bestyrelsen i 

CUK-Frederikssund ønske alle medlemmer og 

jeres familier en rigtig glædelig jul. 

 
 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fød-

selsdagen til 

Klaus Helsøe den 05.12.2020 med de 70 år. 

Inge Henriksen den 12.12.2020. 

 

Næste hulemøder er fredag den 8.januar. 2021? 

Hulevagten har bestyrelsen  

Med kno 

Jan-Erik Johansen 

 

 

Herning: 

Vi var 12 deltagere til onsdagsmøde i Give nede 

ved Harald og Lilly. Vi var 5 fra Herning, der 

havde taget toget derned, så der var ikke nogle, 

der skulle køre derfra. 

Der jo alkohol på bordet. Vagner kunne fortælle, 

at han mente, han var det ældste medlem af 

CUK, men der var en fra Sverige der havde været 

medlem i 67 år, så Vagner er nr. 2, men det er vist 

måneder vi snakker om. Han har også lavet et ud-

kast til vores kalender til næste år - flot som sæd-

vanlig. 

Julefrokost ved vi ikke noget om; det er op til fru 

Frederiksen. I får besked, når der er nyt. 

Søndagsmøde den 6/12 AFLYST. 

Der blev snakket bryllup, når man ikke er med-

lem af folkekirken. Jeg betalte selv 200 kr. En 
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kunne fortælle, han var blevet gift med en præ-

stedatter uden at betale. Der er nogle der har for-

bindelser. 

MENY: Lilly havde fået en ny måde at lave ham-

burgerryg på, og det smagte kanon + tilbehør 

bønner kartofler og aspargessovs. Til slut æble-

kage. Jeg tror ikke der var mange der skulle have 

mere den dag, selvom vi startede kl.1300.Tusind 

tak for en herlig dag fra os alle. + 3 kokke-

huer. Da Harald havde fået pengene talt op, var 

der lige til DR.Nielsen tak for det.  

Vi sluttede på Herning banegård, og så var der 

nogle der ville på CITY CAFE. Jeg siger ikke 

hvem, men de bor lidt syd for Herning. Der er 

kommet ny ejer og han støtter bladet. Så fik vi en 

snak med ham flink fyr. 

Vi har også været i HØNSEHUSET. Der er nu så 

hyggelig ude på landet, men det er lige ved at 

blive mandagsmøde også. Det trækker ud, når 

man er i godt selskab. 

MED KNO I BORD 

PEDER 

Hillrød: 

Naverne har givetvis vandret en del, i al fald før 

automobilets markedsføring. Jeg faldt over en 

interssant beretning af C.C. Hornung, f. 1802, 

hattemager og senere fabrikant af 

”jernpianoforter”. Han vandrede i 1820 ned over 

den tyske hede til Hannover, overnattede i 

hattemagerne og andres laug, for hvilke han ikke 

har meget til overs: ”Her sad henved 60 Svende, 

som for Størstedelen var fremmede, og gjorde sig 

til gode med Brændevin, Øl, Tobak og Passiar. 

Af deres Tale blev det mig klart, i hvilken Grad 

Vandrelivet blev misbrugt til Vagabonderen. . . . 

De fægtede sig frem ved den saakaldte Ge-

schenck og ved Betleri og blev paa den Maade en 

Blodigle paa Samfundet. For deres yngre Kam-

merater var de just ikke de heldigste Raadgivere; 

thi ifølge deres Mening bestod Hæderligheden 

kun i Svir og Driveri.” - - Nåda: det var vel disse 

Laug, de senere mere eller mindre organiserede 

naver hyppigt frekventerede i især Tyskland. Mu-

sikken spillede ikke efter Hornungs hat, - men 

spændende kunne det da være at kende de nordi-

ske navers samarbejde og samvær med de 

Zünfte-organiserede mestre og fagarbejdere og 

med de løsere Knechte og Tagelöhner. Også om 

forholdet mellem arbejdet og flaskerne. Skål for 

kammertonen! - - Tilmelding til vore møder: Hu-

lefader Peder på 27940134 

Med kno, Bent 

 

 

København: 

Årets generalforsamling blev endelig afholdt den 

15.10., hvor deltagelsen var på flotte 91 % af 

medlemmerne. Det er meget længe siden møde-

procenten var så stor - men vi er jo heller ikke så 

mange tilbage.... Men stadig trofaste og ihærdige 

for vor videre beståen. Desværre er der endnu 

ikke noget nyt om en ny Hule. Ellers gik general-

forsamlingen stort set godt, med nogenlunde god 

ro og orden. En del blev debatteret, hvor bølgerne 

enkelte gange gik lidt højt, men det kan jo ofte 

være svært at undgå.  

Medlemmerne, der var på valg, blev genvalgt. Vi 

startede med at spise og efter generalforsamlin-

gen var der Svende-Hulemøde. Intet vådt og tørt 

manglede, selvom der blev gået til den. Men det 

er jo også længe siden, vi sidst var sammen. 
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Vi startede kl. 13.00, og formanden lukkede de 

sidste ud ved 20.00-tiden (tror jeg nok). 

Sildebordet den 31.10. måtte vi desværre aflyse. 

Vi skulle lige samle os efter generalforsamlingen 

og tage bestik af de nye anbefalinger og regler 

omkring I ved nok hvad. Det er sgu en underlig 

tid, der desværre nok varer en rum tid endnu. 

Derfor er resten af året resterende program stadig 

med forbehold for afvikling. 

Giv venligst selv undertegnede besked om I 

umiddelbart vil deltage i arrangementerne, ifald 

de fuldføres. Se dem nedenfor. 

Selvom det er lidt underligt i skrivende stund, øn-

sker jeg hermed alle medlemmer hjemme og ude 

samt alle andre her, der og alle vegne en glædelig 

jul. 

Med kno i det runde julebord 

Niels "2 m" 

 

Arrangementer med forbehold: 

  5.12. kl. 13.00  Bankospil & mad 

17.12. kl  13.00  Jule-Hulemøde 

=== 

Vi har ingen mærkedage. 

 

Det var ordene herfra. Hils omkring dig. 

De kraftigste naverhilsner 

Niels "2 m" 

København 

 

 

 

LA: 

 

Vores oktober møde med masker og afstand gik 

fint. 

Leif Arildsen stegte Krebinetter for 15 Navere, 

deriblandt 2 nye medlemmer, 

Neco Hansen (Politimand) og Paul Mikkelsen 

(Hi Tech). 

Nu kommer vi tæt på flere store helligdage, så vi 

skal være forsigtige, med, hvordan vi arrangerer 

Naver komsammen, pga denne forbandede virus, 

som vi her i USA ikke har under kontrol. Resten 

af de Danske klubber her i LA, inkluderet vore 

Danske Kirke har de samme besværligheder. 

Ha det godt, 

med kno'-- Arne B 

 

 

 

Udendørs naverhygge. 

 

Næstved: 

Planlægning er altid godt, men der kan også hur-

tigt komme noget, der bremser planerne. Det 

skete d. 23.10, da MF kom med nye restriktioner. 

Det vil igen ramme os, da vi ikke må være flere 

end 10 forsamlet☹. Det betyder, at vores ud-

satte generalforsamling, der skulle finde sted d. 

06.11 inden hulemødet, endnu engang er udsat. 

Vi afventer igen. 

Det kommer også til at gå ud over vores julefro-

kost, da det er blevet et forbudt emne. Vi håber, 

den kan holdes på et senere tidspunkt, når der for-

håbentlig er kommet mere ro på det hele. Hvis det 

sker. 

Vi prøver at holde humøret oppe og mødes stadig 

i Hulen torsdag og fredag. Nu igen med tilmel-

ding. Vi spritter udvendig og indvendig☺, det 

skader vel aldrig. 

Når næste nummer af DFS kommer, nærmer vi 

os julemåneden. Den har de vel ikke inddraget. 

Derfor ønskes alle i ind-og udland en rigtig glæ-

delig jul samt et godt nytår. 

Pas ekstra godt på jer selv og hinanden, hvis det 

er muligt 

Hilsen Marianne 

 

 

Odense: 

Hulemødet er forlagt til ”Bogense Hotel”, det er 

et godt gammelt hotel vi kender. Først er det fru 

Jørgensen TAXA der kører os til Bogense, hvor 

vi tager frokosten på Hotellet. Efter spisningen er 
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der studie af byen. Første besøg er hos Villy Her-

mansen, som har et lille hyggeligt udskænknings-

sted. Efter et par øl, går turen til Øjet, en restau-

rant fra 1780. De lave stuer har en særlig charme. 

Efter at have suget atmosfæren til os går turen til 

havnen, som har flere vandingssteder. Efter endt 

rundtur går turen til Ungarns Vinstue, hvor hule-

mødet afsluttes. 

Ole Bøwig   

 
Randers: 

Det bliver en kort beretning denne gang – Hulen 

venter stadig på, at det bliver trygt at åbne den. 

Freddy giver lyd, når det er ok, og vi glæder os. 

Vi siger tillykke til Hans, der bliver 65 den 4/12. 

Med kno, Helle 

 

 

Samsø: 

Hulemøde 1 november. 2020. 

Ikke mange til hulemøde. kun 6. Kunne blive 

bedre. Men vi hyggede os og fik sunget nogle 

sange. 

Alle havde noget at fejre, så der blev slået lidt på 

klokken. 

Stolt over at vi har haft hele 3, som har haft 25 

års jubilæum på lille Samsø i 2020. 

Vi har investeret i vaskemaskine i vores 

Naverhule. Det bliver dejligt. 

Vi vil ønske tillykke med 25 års jubilæum til Per 

Vendelbo. 24.11.2020. Stort tillykke fra Samsø 

afdeling. 

Vi respekterer Coronatiden med antal 10 per-

soner til julefrokosten. Og vi er fuldtallig. 

Vi fra Samsø afd. vil ønske God Jul og Godt 

Nytår til alle Cuk.Navere i ind- og udland. 

Specielt til vores egne navere og navervenner 

som bor i Norge og udenøes 

Vi fik lavet om på julefrokosten som bliver 

15.11.2020. 

6.12. ... Hulemøde. 

20.12. Gløg og æbleskiver. 

3.1 .21 Hulemøde. 

Kno fra Åse. 

 

 

Silkeborg: 

 

Hej igen til Silkeborg nyheder, Vi havde måneds-

møde D. 25-10-20, og der var mødt 9 dejlige na-

vere op, og det var dejligt. 

Formand Boje åbnede mødet kl. 10,05 og sagde 

velkommen til de fremmødte, og derefter sang vi: 

Når samlet er vor Naver Flok. 

Boje sagde derefter, at han havde ingenting at 

fortælle siden sidst (heller ikke sket noget.) 

Derefter blev der spurgt, om der var andre der 

havde noget, og her var så Johan fremme med et 

forslag omkring, om vi kunne ændre søndag mø-

det til en lørdag, da han ikke har mange mulighe-

der for at deltage i Hulens møder p.g.a.. hans ar-

bejde. Der kunne også være andre der hellere 

ville en lørdag frem for søndag, da dem der stadig 

er på arbejdsmarkedet og vil hygge, men har no-

get mandag morgen. (ikke for at man drikker sig 

i hegnet om søndagen, så det giver sig selv, men 

måske lørdag.) HVAD VED JEG. 

Og det blev positivt modtaget efter lidt diskus-

sion om, hvordan vi så skulle gøre,  så det blev 

vedtaget at vi laver en PRØVEPERIODE PÅ 2 

MÅNEDER fra D. 1-01-2021. MÅNEDSMØ-

DET ER OGSÅ ÆNDRET TIL EN LØR-

DAG. 

Vor Kære Hulefar havde fødselsdag, men var fra-

værende. Han har åbenbart fundet en kærlighed 

på FYN, som er vigtig, men Fødselsdagsøl blev 

vi ikke fri for. Han havde købt ølkort på forhånd, 

så det blev flittigt brugt.  

Formand Boje har fødselsdag 09-11-2020 og bli-

ver 7tiår, så den 08-11 på søndagsmødet gav han 

en dejlig frokost og tilbehør; det var en god dag. 

Vor nye Næstformand Kenneth holdt en god tale 

for Formanden Og Kai Erik kom også med en 

god tale. De havde kendt hinanden i mange år og 

blev også indmeldt i naverne sammen for 21 år 

siden Så i det hele taget en GOD for Formanden.  

Vinder af månedens. solgte ølkort blev. Skipper 

(Henning) 

Det var alt for denne gang. 

Kno Christian 

P.S. Husk vores JULEFROKOST D. 28.11-20 
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Slagelse: 

 

Lørdag d. 17. oktober blev der holdt HB-møde i 

hulen. Det blev en herlig dag, som startede med 

opdækning ved Hans Vicevært og Erik allerede 

om fredagen, så der også kunne sættes lidt varme 

på. Om lørdagen blev mødet indledt kl. 11:00 af 

HB-formand, Kaj Jepsen (referat herfra bliver of-

fentliggjort af HB). Ejner, Grethe og Erik sørgede 

for både mad og drikke. Hulen blev forladt i god 

ro og orden ca. kl. 15:30.  

Hulemødet d. 6. november 2020: Indledningen 

til hulemødet startede med oplysning ang. co-

ronasituationen og vi blev enige om ikke at 

synge. Vi var 7 medlemmer denne aften, hvor vi 

diskuterede fremtidige arrangementer. Forman-

den fremlagde sine bekymringer omkring hulens 

eksistens både m.h.t. økonomien, men også hvis 

vi bliver tvunget til at holde lukket i forbindelse 

med coronaen. Kassereren kunne heldigvis bero-

lige ang. Økonomien, og en evt. nedlukning må 

vi tage op, når/hvis det bliver aktuelt. Status er 

pt. at alle arrangementer, undtagen hulemøde 

med max 10 deltagere, er aflyst. Husk derfor at 

tilmelding/afmelding ved de næstkommende hu-

lemøder er vigtig til undertegnede for at vi kan 

overholde de fastsatte restriktioner.  

Birgit fremkom med det forslag at hulemøder bli-

ver afholdt om lørdagen kl. 12:30, men det var 

der ikke stemning for lige pt.  

Så var det tid for den kulinariske time og her blev 

stemningen ikke mindre af, at Grethe påtog sig 

betalingen af drikkevarer. Tak for skænkene og 

en rigtig hyggelig aften. Efter at Hans Vicevært, 

Birgit og Grethe havde stået for oprydning, op-

vaske o.m.a. blev hulen forladt ca. kl. 21:30. 

Med kno i bordet. 

Erik       

Sønderborg: 

 

Vi var 6 personer der var mødt op. Christian var 

så uheldig ved grænsen; for at komme over skulle 

han vise en corona test, (da han jo ikke skulle på 

arbejde), så han kørte hjem igen, det var jo synd, 

da Henning havde lavet gode ben med kartofler 

og sovs og grønsager, og vi siger mange tak for 

mad Henning; det smagte skønt.  

Og vi mødes så til julefrokost den 21-11-2020. Vi 

bliver højst 10 personer, vi glæder os.  

MKB.  

Børge 

 

Vejle: 

Ja så er år 2020 snart gået. Sikke dog et år, med 

aflysninger ikke kun i Vejle pga. Covid 19. Vi i 

Vejle nåede at have morgenkaffe i Hytten i Pin-

sen, fint besøgt. Vores Ålegilde og Gule ærter 

blev aflyst, ligesom en del møder.  

Men vi var så heldige, at Holbæk kunne holde 

Pinsestævnet ( lidt forsinket ), som var godt, og 

der var bare TJEK på sagerne, læs Covid 19. 

MEN VI HAR IKKE MØDE RESTEN AF 2020 

I VEJLE. SÅ MÅ VI SE I 2021. SÅ EFTER 

NYTÅR RING TIL HANS ELLER LIS ANG. 

EVENTUEL MØDE. 

Ønsker alle derude, som hjemme i DK en forhå-

bentlig glædelig Jul, samt et godt Nytår. 

TIL ALLE UDE SOM HJEMME: PAS PÅ JER 

SELV OG HINANDEN. 

Med kno fra Vejle 

Lis. 

 

Vejle tænder et lys for fremtiden. 

 

 

 

Fra Slagelse Naverforening. 
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Århus: 

Den 9.10. var der mødt 13 personer op til hule-

møde. Formanden bød velkommen.  

Vi havde overvejet at afholde skiveskydningen, 

som vi måtte udsætte, men da der var gæster i sel-

skabslokalet ved siden af, kunne det desværre 

ikke blive til noget. Sidste møde havde vi haft et 

spændende foredrag. Næste møde er bowling, 

hvor der skal bæres mundbind. Tilmelding til hu-

lefar.  

Rie havde sørget for en bårebuket til Antons bi-

sættelse.  

Der var en hilsen fra Claus L. der lige havde haft 

fødselsdag, samt en hilsen fra Holger Tjerrild og 

Frank Ibsen. Så er der snart stiftelsesfest. Otto 

havde en hilsen fra Elo Bjerking. Ole M. havde 

en hilsen fra Rie i Stockholm. Otto kom med en 

beretning fra delegeretmødet i Holbæk. Grethe S. 

synes det havde været en spændende udflugt de 

havde været på. Jann fra Ålborg vil gerne optages 

i Århus. Anders Baumann havde en hilsen fra 

Anders Biskop.  

Ole Bøjstrup ringede med klokken for at give en 

omgang, da han nok mente at det var sidste gang 

han kom i hulen, da han ikke måtte køre i den in-

dre del af byen i hans gamle kassebil pga. miljø-

reglerne, men lad os nu se, vi foreslog ham at par-

kere uden for byen, og cykle resten af vejen. 

Solvejg ringede også med klokken, de fik begge 

blæren. Så sang vi nummer 29, hvor Solvejg kom 

til at synge kling, kling, klang, som koster en om-

gang, men da hun ikke var bekendt med reglerne 

og lige havde givet en omgang, slap hun. Så var 

det Richard der synes det var hans tur til at ringe 

med klokken, da han lige havde haft fødselsdag, 

og var blevet fuglekonge. En hyggelig aften der 

sluttede efter en gang kaffe og brød.  

Den 23.10. havde vi vores bowling turnering. Der 

var desværre en del der havde meldt afbud i sidste 

øjeblik, så vi var kun 4 navere og en gæst. Ole L. 

blev konge stærkt forfulgt af Richard, Børge og 

Ole Hull. I hulen var der 4 der ventede på os, hvor 

vi oplæste resultaterne fra bowlingen.  

Desværre havde statsministeren været på banen i 

mellemtiden, så møderne i november er desværre 

aflyst, Vi må se om vi kan åbne igen i december, 

men jeg tvivler.  

Jens Buhelt ønskes tillykke med hans 50 års jubi-

læum den 18.12. 

Hvis ikke vi ses mere i år, må i alle sammen have 

en god jul og et godt nytår. 

Med kno Chefsekretæren. 
 

 

Aalborg: 

Her i Aalborg afdeling sker der nærmest intet på 

medlemsfronten, men vi har holdt en arbejdsdag 

i Hulen, så den vil være opdateret til vores forhå-

bentligt snarlige forsamlinger. 

Hulen er nu klargjort så fint, at vores nyere med-

lem Anita vil overtage ansvaret for kabyssen. og 

også nødvendige indkøb, så den, der har ansvaret 

for maden, har ”grundtingene”, og ”kun” skal 

købe råvarer til selve måltidet. Men selvfølgelig 

skal man gøre rent efter sig selv efter et arrange-

ment! 

Dermed håber vi at der er flere, der vil byde ind 

på en opgave, med at hygge om os andre i hulen, 

når vi mødes. ☺ 

Vi har et par medlemmer, der er /har været ret 

syge, og vi har besøgt dem med en lille gave og 

en hilsen fra vort sidste hulemøde. Det blev mod-

taget med TAK, med rørt stemme. 

Det var det praktiske. Og så vil jeg, og hele be-

styrelsen hermed ønske alle navere og naverven-

ner en rigtig glædelig jul, og vi glæder os til et 

rigtigt godt nytår sammen med jer. 

Med KNO 

Formand 

Preben Adriansen 
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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:   
Per Jensen 

Græsted Hovedgade 36                       

3230 Græsted 

Tlf: 60823982   

Mail: lindaogper@goingnowhere.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 
 

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.  

 

 
 

 

- Marius, der er sprunget et vandrør! 

- Ja, det bliver sgu` da ikke bedre af, at du 

sidder og tuder…  

 

. 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

City Cafe’en 
v/ Kristian Wittenkamp 
Fonnesbechsgade 4 
7400 Herning. 

 

mailto:amelo@webspeed.dk
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

 

 

Lums

kebug

ten 

Raflin

g 

Dart 

Billar

d 
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