
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwingli museum i Schweitz; se artiklen side 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2. februar 2020 årg. 118 

Husk!!!!           

Generalforsamlingen 

i Vejle er grundet 

indtrufne  

forhåbentlig 

”glædelige” 

omstændigheder 

flyttet til fredag den 

21. april 2020 kl. 1830 

i naverhytten. 

 

Svendevandringer i lavstiden, ca. 
1500-1860 
Lavsystemet i Danmark har rødder helt til-
bage til det 12. og 13. århundrede. I det 16. og 
17. århundrede var det tyske lavsystem 
(Zünfte) og vandretraditionen også fuldt ind-
ført i Danmark. Dette betød, at en dansk 
håndværkersvend skulle begive sig ud på de 
europæiske landeveje, dvs. på valsen. Traditi-
onelt varede turen 3 år og en dag. De danske 
svende blev sammen med de svenske og nor-
ske kaldt ’navere’, en forkortelse for ’skandi-
naver’. 

De danske håndværkerlav bestemte, hvem 
der måtte drive håndværksvirksomhed i byer 
med lav. Lavene var organiseret efter bran-
che og bestod af håndværksmestrene i byen. 
Lavene havde stor magt. De fordelte arbejds-
opgaver og havde kontrol med prisfastsættel-
sen. Den enkelte håndværker var tvunget til 
at opfylde lavenes kriterier, hvis han ville 
have forhåbning om at få arbejde i byen og 
måske endda slå sig ned som håndværksme-
ster. Her var turen ’på valsen’ et krav. 

Håndværkernes tur ’på valsen’ havde flere 
formål. Den decentraliserede uddannelse hos 
håndværksmesteren var langtfra altid til-
strækkelig. Praksissen med at vandre på de 
europæiske landeveje skulle sikre, at hånd-
værkssvendene opnåede tilstrækkelige fær-
digheder og kendskab til forskellige faglige 
traditioner og metoder. Den skulle socialisere 
håndværkeren ind i lavenes branchespeci-
fikke skikke og traditioner, som også havde 
til formål at ekskludere dem, som ikke var 
medlem af lavene og dermed ikke havde væ-
ret på valsen. Man havde derfor også særlig 
påklædning, særlige tiltaleformer mv. Yder-
mere fungerede vandringerne som en måde, 
hvorpå arbejdsmarkedet kunne reguleres. De 
institutionaliserede vandringer betød, at et 
evt. arbejdskraftsoverskud kunne drage hen, 
hvor der var et arbejdskraftsbehov. 

 

Til eftertanke: 

En ekspert, er en mand der altid har en god 

grund til at gætte forkert. 

Min nabo er altid villig til at låne mig sin 

plæneklipper, jeg må blot ikke fjerne den fra 

hans have. 

Er du syg, drik en whisky. Bliver det værre 

drik to. Hjælper det ikke fortjener du ikke 

den tredje. 
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03-02-2020 Ebert Christensen (Holbæk) 

90 år Strandmøllevej 136 

 4300 Holbæk 

 

03-02-2020 Helle Rygaard   (Slagelse) 

60 år Rådmansvej 24 

 4230 Skælskør 

  

11-02-2020 Karl Kristiansen (Calgary) 

75 år 51 Brighton Cressent 

 Calgary AB T2Z 1E7 

 Canada 
 

 15-02-2020 Claus-Peter Jessen (Sønderborg) 
 70 år Lilleskovvej 9 

  6440 Augustenborg 

 

 20-02-2020 Erik Eriksen    (Århus) 

 90 år Sommersmindevej 18 

  Skæring 

 8250 Egå 

Jubilæum 

 

25-02-2020 Lis Dallris Jepsen  (Vejle) 

45 år Münstervej 36                  

Strib 

5500 Middelfart 

  

 

 

 

 
Forhåbentlig er alle kommet godt over Jul og 

Nytår, og nu hvor vi så småt er ved at forberede os 

på Pinsestævnet i Holbæk, vil HB hermed minde 

foreningerne om, at Forslag der skal behandles på 

delegeretmødet, skal være HB i hænde senest 01. 

marts 2020. 
Forslag til Årets Nav samt Æresmedlem af CUK 

tilstiles ligeledes HB i god tid. Forhåbentlig er alle 

kommet godt over Jul og Nytår, og nu hvor vi så 

småt er ved at forberede os på Pinsestævnet i 

Holbæk, vil HB hermed minde foreningerne om, at 

forslag, der skal behandles på delegeretmødet, skal 

være HB i hænde senest 01. marts 2020. Er klar 

over, at det måske ikke er alle i foreningerne, 

valgte og til HB tilmeldte delegerede, der har Pc, 

men oplys en mailadresse, hvor materialet kan 

blive sendt til. 

Det materiale, der er lagt på hjemmesiden, er: 

Forretningsorden for Delegeretmødet  -  Forret-

ningsorden for DfS – Velkomstsang - Sang ved 

Banner - Overrækkelse samt Minderne. 

Materialet er lagt under NAVERNE/ Pinsestævne, 

og når der er klikket på det, fremkommer der 

øverst en linie med: Materiale til delegeretmødet. 
Som tidligere nævnt i DfS, vil Dagsorden samt HB- 

Beretning blive tilstilet de i foreningerne valgte og 

til HB tilmeldte delegerede senest 3 uger før 

afholdelse af Delegeretmødet. 

Indkomne forslag vil blive til stilet foreningerne 

iht. CUK-Love og Vedtægter, der siger Senest 2 

måneder før afholdelse af Delegertmødet. 

 

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand HB.  

 

TIL CUK-NAVERNE. 

Vedr. Datalovgivningen. 

HB har været i kontakt med Datatilsynet vedrørende, 

hvad vi må have af dataoplysninger på medlemmer i 

vores forening SCUK-Naverne. 

Databeskyttelsesreglerne gælder for behandling af 

personoplysninger, uanset størrelsen af den 

organisation eller virksomhed, der foretager be-

handlingen. 

Rettigheder og pligter: 

Foreningers registrering af oplysninger om 

medlemmerne er omfattet af databeskyttelsesretten. 

Det er Datatilsynets opfattelse, at en forening kan 

registrere almindelige oplysninger som f.eks. 

indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller 

hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt 

også kunne registrere oplysninger af mere speciel 

karakter som f.eks. oplysninger om et medlems bedste 

score, golfhandicap, certifikat niveau m.m. 

Ved videregivelse af medlemsoplysninger skal der 

ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to 

situationer: 

Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. 

kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes 

(medlemmets) samtykke under forudsætning af, at 

bladet kun distribueres til medlemmer. 

Derimod kræver videregivelse i form af 

offentliggørelse på internettet det enkelte medlems 

samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at 

medlemskab af en forening, uanset at denne måtte 

være en ukontroversiel - f.eks. en sportsforening, er 

en privat sag.  

Tilsynet lægger også vægt på, at der vil være en risiko 

for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til 

uvedkommende formål, f.eks. markedsføring.  

Offentliggørelse af en oplysning om en persons 

medlemskab kræver derfor det enkelte medlems 

samtykke. 

Datatilsynet ligestiller i sin praksis lukkede sider på 

Formandens meddelelser: 
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internettet med et foreningsblad m.v. under 

forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password 

eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang 

til den pågældende side. 

Hvilken oplysninger om medlemmerne er omfattet af 

datalovgivningen? 

Det er i orden, at en forening registrerer almindelige 

oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-

oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En 

forening vil som udgangspunkt også kunne registrere 

oplysninger af mere speciel karakter som f.eks. 

oplysninger om et medlems bedste score, 

golfhandicap, certifikat niveau m.m. 

Man må som udgangspunkt gerne videregive sådanne 

oplysninger internt i foreningen, fx i form af en 

medlemsliste i et medlemsblad, der alene distribueres 

internt i foreningen, eller på en lukket internetside, 

hvor kun foreningens medlemmer har adgang 

Det kræver dog et samtykke fra det enkelte medlem, 

hvis man ønsker at offentliggøre en medlemsliste på 

det åbne internet. 

• Efter Datatilsynets opfattelse er et medlem-

skab af en forening, uanset at denne måtte 

være en ukontroversiel, fx en sportsforening, 

en privat sag. 

• Hvis man masseudsender en e-mail med in-

formationer mv. til alle foreningens medlem-

mer, skal du være opmærksom på, hvor man 

angiver modtagernes e-mailadresser. 

• E-mailadresser på modtagere af en sådan 

masseudsendelse bør ikke fremgå af selve e-

mailen, og du bør derfor placere modtagernes 

e-mailadresser i e-mailens bcc-felt, således at 

modtagerne ikke kan se hinandens e-mail-

adresser. 
Hvordan beskytter vi personoplysninger?  

Den dataansvarlige eller databehandleren er forpligtet 

til at vurdere de risici, som en behandling indebærer, 

og gennemføre passende tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger, der kan begrænse disse 

risici. 

Medlemslisterne administreres af HBs hovedkasser 

og HB-formanden, samt redaktøren af Den Farende 

Svend, samt kasseren og evt. formanden i de enkelte 

foreninger i SCUK-Naverne. Oplysninger, som 

indgår i medlemslisterne, er følgende: 
Labelsnr.            

Til distribution af Den Farende Svend Medlemsbog. 

Nummeret på medlemmets medlemsbog i SCUK-

Naverne Status.   

Om medlemmet er aktivt i foreningen  

DFS. Hvem der modtager DEN Farende Svend 

Fornavn & Efternavn på medlemmer i SCUK-

Naverne.     

Navernavn. Hvis det enkelte medlem har et 

kaldenavn. 

Erhverv. Medlemmets erhverv. 

Adresse. Medlemmets adresse. 

• Post.nr & By Medlemmets postnummer &    By-

navn. 

• Sted. F.eks. Bynavn under postnummer. 

• Privat telefonnummer. Medlemmets fastnet tele-

fonnummer. (Hvis det opgivet) 

• Mobiltelefonnummer. Medlemmets Mobilt tele-

fonnummer. (Hvis det opgivet) 

• E-mailadresse. Medlemmets e-mailadresse (Hvis 

denne er opgivet) 

• Anden informationer. F.eks. bestyrelsesposter – 

Æresmedlem m.m. 

• Naverdato. Medlemmets indmeldelse i SCU-Na-

verne. 

•     Fødselsdag og årstal. Medlemmets fødselsdag og 

årstal (Ikke de sidste 4 ciffer i cpr-nummeret.) 

Når et medlem melder sig ud eller af anden grund 

ikke længere er tilknyttet SCUK-Naverne, skal 

oplysningerne på det enkelte medlem straks slet-

tes på medlemslisterne, 
Disse oplysninger, skal opbevares med største 

forsigtighed og må derfor ikke ligge som faste 

oplysninger på en computers HD, men gemmes enten 

på en USB-stik ellen en ekstern HD, samt at de 

personer har sikret sig, at de har et anerkendt 

virusprogram installeret på deres computer og tablet 

m.m. 

 

 
 

 

Calgary. 

 

   
 

 

Frederikssund.  

Svendeaften den 10.1.2020. 

Så blev det tid til årets første 

huleaften i foreningen i 

2020. Vi var samlet 11 

personer til de traditionelle 

kogesild. Vi takker Poul-

Foreningsmeddelelser: 

Den 11. februar 

2020 kan Karl Kri-

stiansen, Calgary 
fejre sin 75 års 

 fødselsdag. 

Tillykke fra for-

eningen i Calgary
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Erik for de pragtfulde sild og hulemor for frikadeller 

med kartoffelsalat og Bente Berg for hendes dejlige 

kringle til kaffen. Og tak til Gunne Vilhelmsen for 

gaven til foreningen. Klokkens lystige klang lød ud i 

lokalet, da Inge Henriksen og Jan Johansen syntes, at 

de ville fejre deres fødselsdage med forsamlingen. (Vi 

takker for skænken) Efter 

et par hyggelige timer, 

hvor Per Jensen – Karsten 

Henriksen og Poul Berg 

fik den ide, at de lige 

skulle have vægte på, 

hvad en af dykkerskoene 

vejer, måtte den gamle bismervægt i brug. CUK-

Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til 

Kaj Hansen den 02-02-2020 Claus Salomonsen den 

02-02-2020 Per Vejen den 18-02-2020  
Protokol 2019/2020 CUK-Frederikssund.  

Dette sker i hulen i februar 2020 • Næste huleaften er 

den 7.februar 2020 og hulevagten har Kurt og Kisser 

• Den 19.febuar 20120 kl.11:00 kommer murenes 

efterlønsklub til gule ærter. Hulevagten har 

Bestyrelsen. 

 

Herning. 

Vi var 11deltagere til årets sidste møde. Menuen var 

tarteletter og æbleskiver. Det kan godt være at de har 

rådhuspandekager i København, men kom til 

Bodegaen i Lind der har de æbleskiver til 7 stjerner. 

Tak for mad fam. Lauge. Og vi gik ikke sultne fra 

bordet. Det gode var, at Bodegaen betalte. De havde 

vist vundet 36 kr. i lotto. Vi må vel snart skylde dem 

et eller andet (hvad siger i naver og navervenner). Der 

var en enkelt juleøl tilbage og den havde Wagner 

forelsket sig i skål. 
2020 den 5/1 var vi til første møde. 10 deltagere. Nu 

har vi fået opsigelse, og rummet skal tømmes til den 

1.april. Så vi mangler et sted, hvor alt skal være plus 

nogle til at hjælpe. Det kan jo ikke passe, at fam. 

Lauge skal hænge på alt. Kom AN. 

Mens vi sad ved det dejlige morgenbord med alt, hvad 

hjertet kan begære, kom der en stor stemme frem og 

sagde, han havde 35 års jubilæum som naver, og det 

var Borgmesteren. Der blev ringet med klokken ikke 

1 gang men 2 gange. Tak for det, men du har jo kassen 

alligevel TAK. 
Nu håber jeg, I kan se vores vanskelige situation, og 

håber, I vil hjælpe med, hvad I kan. 

Forsat GODTNYTÅR  

Med kno i bord 

PEDER 
 

Hillerød. 

Et årti er svundet og et nyt oprundet. Må det blive til 

glæde for alle i naverflokken m.fl.! Så at vi også i 

2030 har fornøjelige begivenheder at se tilbage på. - - 

Julens kulinariske strabadser er overstået. Kan det 

mon ses på nogen af os? - - Formanden er som 

sædvanlig gået i front og har valgt at løbe eventuelt 

overskydende sul af sig ved Stillehavets bredder. Nye 

horisonter, nye glæder. - - Langsomt skal vi igen kaste 

os ud i den ordinære generalforsamling; det bliver den 

28. marts 2020 kl. 13. Diverse dokumenter i det 

øjemed er allerede sendt ud til medlemmerne. - - Og 

skulle nogen ellers have lyst at aflægge os et 

velkomment besøg, har vi huleaften kl. 18 hver anden 

fredag i hver måned, og messe kl. 13 sidste lørdag i 

hver måned. - - Alle tilmeldinger til Hulefar Peder på 

27940134. 

Med kno, Bent 

                                                                                                                                                                         

Holbæk. Årets sidste møde sluttede, som det plejer, 

med gløgg og æbleskiver.  Vores æresmedlem Ebert 

ønskes stort tillykke med 90-års fødselsdagen d. 3. 

februar. 

Vi afholder generalforsamling 20-03-2020. Dags-

orden iflg. Lovene. Tilmelding til biksemad kl. 

19.00 er senest 15-03-2020 til Ole på tlf. 23 10 88 12 
TL 

København.  

Af flere grunde måtte Jule-Hulemødet den 19. decem-

ber aflyses, og dog. For Sven Aage troppede uventet 

op (havde ikke tilmeldt sig og dermed ikke fået be-

sked), og Bimseline - Merethe, skulle alligevel til Kø-

benhavn, så mødet blev alligevel gennemført. Selvføl-

gelig med de annoncerede æbleskiver m.v. Bødekas-

sen blev tømt, og dens indhold var yderst flot, nemlig 

kr. 1.940,00. Det har jo været et særligt år 2019. 

Kæmpe tak til bidragsyderne"! Den nye Københavner 

Naven blev udskudt til det første arrangement i 

20'erne, nemlig Stiftelsesfesten. Det blev nogle hyg-

gelige timer med livlig samtale på alsisk, køben-

havnsk, rigsdansk (og sydsjællandsk?). I februar må-

ned har vi "kun" Svende-Hulemøde torsdag den 13. 

februar hos formanden. HUSK tilmelding gerne i god 

tid. Et altid varmt møde i en kold tid. Ked af at erfare, 

at Herning nu definitiv også er er blevet huleløs, om-

end på en noget mere barsk måde. Håber de snart finde 

en ny, der nok bliver lidt nemmere end her i hovedsta-

den. Pøj-pøj herfra. Til sidst: I begyndelsen af marts 

måned har vi i tankerne at besøge Næstved. Da det er 

er lidt længere væk, kræver det ifald mere planlæg-

ning, hvorfor I snarest muligt bedes oplyse om jeres 

interesse for turen. Kunne være skønt, hvis vi - som vi 

nu engang kan blive - er en større samlet flok på tur. 
Med kno i bordet 

Niels "2 m" 

Arrangementer: 

13.2.   kl. 13.00   Svende-Hulkemøde  

 6.3.   Kl. ??        Tur til Næstved 
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Nysted. 

Hulemøde den. 08-01-2020 Ved årets første 

Hulemøde var 8 svende mødt, og på grund af nytår var 

mødet flyttet en uge. Ved den kommende 

generalforsamling den. 5. marts bliver dagsorden 

ifølge foreningens vedtægter udsendt til alle 

medlemmer senest 4 uger før. Ved næste hulemøde 

gættes om indholdet af bøssen, så dem, som ikke 

møder op til næste hulemøde, må gætte via e-mail til 

Oldermanden. Der blev indbetalt kr. 50,- pr. medlem 

til bøssen for diverse drikkevarer under julefrokosten. 

Benny meldte sig til næste måneds kok og Sven Erik 

og Hanne havde lavet de traditionelle oksehaler, som 

smagte fortrinligt. Minderne blev sunget og det var tid 

til at gå hvert til sit efter dette første hulemøde i det 

nye år.  
Oldermanden 
 

Næstved.  

I 2019 foregik årets sidste arrangement d. 14.12. 

JULEFROKOSTEN. Der var mødt 24 festklædte og 

forventningsfulde medlemmer og venner til en 

julepyntet Hule. Vi havde som sædvanlig en fantastisk 

dag med lækker frokost, sang og bægerklang. I en 

pause i spisningen blev der holdt auktion over de 

pakker, vi alle havde haft med. Det er altid et 

underholdende indslag, og det indkomne beløb gavner 

vores økonomi. Vi sluttede ved 21-tiden. Ingen gik 

sultne hjem. Stor tak til alle for bidrag. Flere ønskede 

ikke penge for den mad, de havde medbragt, indslag 

og højt humør. 
Den 03.01 bød formanden velkommen til årets første 

hulemøde. Alle var kommet godt ind i det nye år.  

Ove overrakte 2 telegrammer til formanden i 

anledning af hans 75 års fødselsdag i december. Et fra 

foreningen og et fra medlemmer med underskrifter og 

bidrag. Finn takkede og kvitterede med at give en 

omgang til den efterfølgende spisning.  

Vi forventer besøg i marts, hvilket vi glæder os til. 

Ligeledes er vi ved at planlægge GF i marts. Mere 

herom i næste nummer af DFS. 

Frank oplyste, at han gerne vil komme og synge og 

spille for os, hvis der er stemning for det. Det er der. 

Det foregår FREDAG D. 14.02 KL. 15. Det betyder, 

at Hulen åbner 1 time tidligere end normalt. Frank vil 

tage sanghæfter med, så vi kan synge med. Kom og 

vær med til at have en hyggelig eftermiddag. 
Hilsen Marianne 

 

 Odense.  
 Odense den 9-1 2020 
Den 14. august 1973 fik naverne i Odense deres egen 

hule. Det blev vedtaget, at der også skulle være 

navervenner. Derved blev jeg meldt ind. Min 

baggrund var, at min eks-mand var naver. Det er 46 

år, gode og pragtfulde år, som jeg har haft meget 

glæde af. Her har jeg været hulemor ca. 30-35 år; 

desuden sekretær, og festudvalg.   Den 4-1 20 blev jeg 

ringet op af Ole Bøvig, at jeg ikke var velkommen 
i “hulen” mere. Der ville ikke blive nogen møder, så 

længe jeg kom der.  Stemningen er dårlig, når jeg er 

der. Vi har haft aflyste møder maj, juni,  juli, august. 

November var der gule ærter, som jeg deltog i, men 

gik tidligt, da jeg var syg af helvedesild.  Det var 

derfor en stor overraskelse, at jeg modtog Oles tlf. 

opringning. Så jeg ved ikke lige, hvornår jeg skulle 

have fornærmet dem ????????? 
Det sidste ord er ikke sagt endnu.  

De bedste hilsener Pigen fra Fyn.     

Vi ses til pinsestævnet. 
  

 

Randers.  
Vi var 12 deltagere til nytårs-tamtam. Det gav et fint 

kor til Hennings fødselsdagssang, som han kvitterede 

for med en omgang. Vi siger tak for skænken til Hen-

ning og tak til Stoffer for at følges med ham i Hulen. 
Bitten og Freddy havde pyntet Hulen fint med diverse 

ting med lyd i samt pust-selv-balloner. Dem kom der 

vældigt gang i, så der var fest, farver og nytårsknald. 

Vi overvejer at købe en ny portvin til næste år, for den 

ene af flaskerne er vist ved at have så god en alder, at 

den ikke er god mere 😊 
Den 3/1 var vi 8 medlemmer til hulemøde. Flokken 

blev suppleret af Otto og Richard, der havde lagt deres 

vej forbi. Tak for det – I er altid velkomne. 

Efter nr. 28 kunne vi kaste os ud i Bittens dejlige 

smørrebrød. Der var noget for enhver smag, og der var 

nok til, at Bitten og Freddy kunne få resten med varm 

mælk dagen efter. 

Tak for mad Bitten, og tillykke med fødselsdagen den 

18/1.  

Freddy uddelte program for første halvår.  

Vi vendte vores 75 års jubilæumsdag, som er den 

17/6. Det er en onsdag, så vi satser på at fejre det lør-

dag den 20/6 med åbent hus i Hulen og fest om afte-

nen. Vi sætter endelig tid og sted i næste nummer af 

Svenden. 

Vi talte om pinsestævnet i Holbæk, som vi glæder os 

til. 

Vi har 3 forslag til vores årlige udflugt. Vi bestemmer 

os på et hulemøde inden længe. Det kan være en sejl-

tur med Lillebjørn eller med Svanen. Det kan også 

være en aften med Randers Revyen.  

Efter den officielle del blev de fine nye lys pustet ud, 

og snakken kunne flyde frit. Otto fortalte om sin tid i 

Grønland og om diverse spændende naveroplysninger 

fra den nye bog om naverlivet, som han var så heldig 

at få i julegave. Tak for det, Otto.  

Der er hulemøde fredag den 7/2, og undertegnede sør-

ger for det spiselige 

Hulen er søndagsåben den 16/2. 
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Til fastelavn den 23/2 er Hans klar på (eller var det 

med?) tønden. Her vil der søreme også være lidt fast 

føde efterfulgt af fastelavnsboller og kakao. Det star-

ter kl. 11, og det koster 75 kr. 

Med kno, Helle 

 
 
Samsø. 

15/12 2019. Jule hyggemøde. 
Vi var 12 fremmødte til julehygge. Ole fra København 

og John fra Sejerø havde taget vejen hid til os.  Der 

blev startet med en sang. Bordet blev dækket med sild 

og snaps. Der blev øvet på en ny Samsø sang, som 

John Piil har lavet. Den skal redigeres lidt. Så bliver 

den god. Formand HP viste sit 25 års slips frem og 

gav en omgang. 

Derefter gik vi i gang med det lækreste, flotteste pøl-

sebord. Der manglede ingenting. 

Tak til Lars, som fik ordnet opvaskemaskinen og sat 

på plads. Nu fungerer det perfekt. En rigtig god jule-

hyggedag, som sluttede med minderne. 

Godt Nytår. 

5/1 2020 til årets første hulemøde var vi 8 fremmødte.  

Der blev lavet oversigt over oprydning i hulen og 

smidt nogle ting ud, der har overtrådt datoer. Lavet 

status til Nytårstaffel. Tror vi er heldige og kan blive 

op til de 25. 
Vi har jo nogle flittige navere, som altid stiller op, når 

der skal hentes og bringes øl, vin etc. Hvad skulle vi 

have gjort uden dem. 
God tur kære Naverbror Lars Gammelgaard, som ta-

ger 1 måned i Grønland i februar. Nedtælling af dage. 

Med kno Åse. 

2/2 2020 Hulemøde. 
16/2 2020 Søndagsmøde. 
 

 

Silkeborg.  

Silkeborg Ny Jan. 2020 
Hej kære medlemmer, Rigtig Godt Nytår til alle. 

Håber, de alle kom godt igennem og humøret højt til 

det nye årti. Det har været en meget stille måned. kun 

hulemøder onsdag og hygge om søndagen, men det 

har også været hyggeligt. Der har ikke været 

månedsmøde her i december, så der er ingen nyheder 

deromkring. 

Vi havde Nytårs Kur den 05-01-2020, og der var mødt 

hele 15 personer deriblandt 3 dejlige piger, som kom 

sammen med deres herrer. Godt gået piger. 

Det var en rigtig hyggelig dag med champagne og 

kransekage, så alt i alt blev det til en dejlig dag. 

Her til sidst skal der skrives:  SØRG LIGE FOR AT 

BESØGE HULEN BARE EN GANG IMELLEM. I 

ER JO TRODS ALT MEDLEMMER, og UDEN 

JERES STØTTE LEVER VI IKKE LÆNGE. SKAL 

VI STÅ SAMMEN ELLER HVAD. 

Der var som omtalt ikke månedsmøde i december. 

Men der blev lodtrækning af solgte ølkort for dec. Og 

der Vandt Chr. Martinsson. Stort tillykke til ham. Her 

i jan. har vi Peter Tanghus, som bliver 85 år. Og her 

fra Hulen skal der lyde et stort HURRA og stort 

tillykke med denne dag (knus Peter). Det var, hvad jeg 

kunne tilbyde denne måned, men vender stærkt 

tilbage i næste, da der jo kommer mange i dette NYE 

ÅR til månedsmøder for at fortælle deres nyheder, 

hvad vi GLÆDER OS TIL. TAK TIL ALLE. 

Kno Chr. 

Mdr. Vits 

Jeg er en mand på 32 år, lykkelig gift med min dejlige 

hustru, og vi har 2 dejlige børn. Den seneste tid har 

min kone købt meget nyt tøj. Hun er også begyndt at 

gå meget ud alene. Når jeg spørger, hvem hun er 

sammen med, svarer hun altid: "ikke nogen du 

kender". I forgårs ringede hendes mobil, og da jeg 

ville række hende den, vrissede hun, at jeg aldrig 

skulle røre hendes telefon. Hver torsdag, når hun 

kommer hjem, bliver hun sat af længere nede ad 

vejen. Men i torsdags besluttede jeg mig for at finde 

ud af, hvem som kørte hende hjem. Så jeg gik ud i 

indkørslen og gemte mig bag min BMW. Da jeg 

kiggede ned, så jeg til min store overraskelse, at den 

lækkede lidt olie. Nu er mit spørgsmål: Er det normalt 

at en BMW 750 lækker olie, når den kun har kørt 

30.000 km?? 

 

 

Slagelse.    
15. december 2019: Jul i Hulen var i år lavet om til 

Julefrokost med dejlig mad fra Ottestrup Forsam-

lingshus.  Hans havde dækket et par flotte borde. Og 

det var herligt igen at se Harry og ”Kammertjeneren” 

(Poul Erik). De medbragte gaver blev fordelt ved, at 

to terninger bestemte prisen for hver enkelt deltager. 

Vi havde købt maden til 175,- kr. pr. kuvert, men kas-

sereren mente, at vi ”kun” skulle tage 100,- kr. for det. 

Og ganske vist: ”Hvad man sætter til på gyngerne, 

kommer ind på karussellerne”. Foreningen fik et over-

skud på 500 – 600 kr. Ganske flot. Birgit blev den hel-

dige vinder af mandelgaven, som var 2 fl. rigtig god 

rødvin. Grethe frembragte, ganske ufrivilligt, dagens 

dramatik, idet hun faldt pladask over madkassen og 

kort efter blev meget fraværende, således at vi måtte 

have et par Falck-folk ud for at genopfriske hende. 

Men det hele endte godt, og da først ”snakketøjet” 

igen kørte for Grethe, mente Falck-folkene, at hun 

godt kunne genoptage julefrokosten. Jeg opdagede 

ikke, hvem der deltog i oprydningen, men lur mig om 

ikke Inger har haft en finger med i spillet. I hvert fald: 

Tusinde tak til dem, som var med. Ejner sørgede for 
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at aflevere servicet til Ottestrup Forsamlingshus, da 

han og Karen kørte hjem.   
 31. december 2019: Vanen tro blev der på årets sid-

ste dag, arrangeret Nytårstaffel, og atter var det Karen 

og     Ejner, der var arrangører. Desværre måtte Karen 

blive hjemme p.g.a. sygdom, men det blev alligevel 

en herlig formiddag, hvor alle 14 deltagere nød godt 

af Ejners eminente servicering. Anna Lise, Linda og 

Inger bistod rigtig flot ved afrydning og opvask. Tak 

for en herlig formiddag.    
3. januar 2020: Det var et noget pauvert fremmøde 

ved dette første hulemøde i 2020, men vi fire (Hans, 

Ejner, Søren og Erik), som mødte op, havde en hyg-

gelig aften, hvor vi dog forskånede vores naboer for 

højlydt sang. Der var enighed om, at menuen til gene-

ralforsamlingen bliver forloren hare. Hulemødet i au-

gust bliver rykket frem til lørdag d. 1. august. kl. 12:00 

med efterfølgende Grillfest. Jul i Hulen (julefrokost) 

bliver d. 22. november kl. 12:30. Så var mødet slut, 

og klemmerne kom på bordet. Hulen blev forladt ca. 

kl. 21:00.Med kno i bordet. 
Erik  

 

3. februar: Helle 60 år. 

7. februar: Hulemøde kl. 18:30. 

15. februar: Generalforsamling kl. 13:00. 

6. marts: Hulemøde kl. 18:30. 

13. marts: Ejner 80 år. 

3. april: Hulemøde kl. 18:30. 

1. maj: Besøg fra København – Hulemøde. 

5. juni: 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. 
 

Sønderborg.  

Sønderborg d.6-12-19, Hulemøde. John bød velkom-

men til de 6 og en gæst, som var mødt op.  Vi tog 

nr.28. John fortalte, at Børge og John har haft et møde 

med kommunen, om at måtte bruge skolens sal og 

køkken i 2020 til genforening, om vi måtte sætte 

strømstik op ude, og om vi måtte lave en bruser nede 

i kælderen. Det kunne vi bare gøre - bare jeg ikke skal 

betale, sagde han. Så nu er det frem med arbejdstøjet 

i det nye år. HUSK at sætte et kryds ved d.11-07-2020 

til genforeningsfest. Håber at se mange C.U.K. med-

lemmer. LØRDAG D. 15-02-2020 er der rengøring af 

hulen; så mød op. HUSK KONTIGENT. OG G.F. 21-

03-2020, KL 12. ET GODT NYTÅR FRA C.U.K. 

SØDERBORG.  
MED KNO I BORDET JOHN 

(Indlæget skulle have været i Januar nummeret af 

DFS, men redaktøren glemte det, så derfor UND-

SKYLD    Sønderborg med kno Hans Emborg) 

D.31-12-19 tog vi afsked med 2019 med en sildemad 

i Hulen. Vi fik også tømt Sputnik, og det har været et 

godt år, for der var da 1.850 kr. i. Kl 13 lukkede vi 

hulen. Et godt nytår 

Sønderborg d. 06-01-2020. Hulemøde. Vi var ikke 

mange, da der er noget sygdom for tiden, så de gik 

glip af Hennings svenskpølseret, og den var god. De 

der var mødt op tog godt fat. Tak til Hen-

ning.   PS.LØRDAG 15-02-2020.KL.10, ER DER 

REGØRING AF HULEN SÅ MØD OP, Husk kontin-

gent,  G.F. 21-03-2020  KL 12.  

Med kno i bordet John 
 
Vejle.  

GODT NYTÅR. 
Så havde vi det sidste møde i 2019  den 27 december. 

Formanden bød velkommen, til et lille antal, 7. Dejligt 

at se Jytte og Peter, så altså 9 personer. To måtte der 

ringes efter! Neller syntes, vi skulle synge nr. 69, Når 

vi ind i hulen træder.  

Hans kom med et forslag: kig ind til 

Fremtidsværkstedet; de laver så mange forskellige 

ting; måske lige noget, du kunne være med til. Der kan 

også købes lidt let mad til middag. 

Inger stod for lidt let mad, det var dejligt. Tak Inger.  

DEN 27. JANUAR ØNSKER VI ERIK OLE 

HANSEN STORT TILLYKKE MED 75 ÅR.  

LIGESÅ ØNSKES JOHNNY LINDSKJOLD 

JUNIOR TILLYKKE MED 30 ÅRS JUBILÆUM .           

OBS. OBS. GENERALFORSAMLINGEN ER 

FLYTTET TIL 21 FEBRUAR 2020,  KL 18.30     

Møde den 31 Januar . 
MED KNO LIS  

 

 

Aalborg. 

Til hulemøde/aften torsdag d. 9/1 - 2020 var vi 18 til 

stede: Henrik, Jann Leth, Gunnar, Kurt Kok, Preben, 

Hans, Brian, Poul U. Poul Erik, Leif P , Irene, Ole 

Hald, Kurt Nørgaard, Per Fuglesang, Erik Q, Ivar, Ole 

Michael fra Århus Foreningen, samt en gæst 

Peter Vad. Rune måtte pludselig melde afbud da han 

blev "arbejdsramt". Han skulle køre togbus, da toget 

til Århus fik problemer. 
Formanden ringede med klokken og tændte sandhe-

dens lys. 

Undertegnede skrev referat, og havde taget en lille 

skriveblok med 7×7 cm. da Formanden ikke synes, at 

jeg skulle skrive så meget i Bladet; jeg fyldte for " 

meget" 

Mærkedage og arrangementer i 2020: 
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Formanden's ord: Hej alle svende, velkommen til vo-

res møde i dag. Dejligt at se så mange. Vi har 8 punk-

ter på dagsordenen i dag. 

(1)  To hjælpere til div. servering af mad samt opryd-

ning, drikkevarer samt oprydning. Man byttes under-

vejs, så alle får ro til noget mad. (hertil meldte Kurt 

Nørgaard, Henrik, Erik Q samt Kurt Kok sig). 

(2)  Hulevagter: Til det nye år er laver en overordnet 

plan, som omdeles i hulen. Der skal man skrive sig på 

til en lørdagsvagt, helst sammen med en makker. Så 

må man bytte indbyrdes, hvis man bliver forhindret. 

Skemaer skal fyldes med vagter. Det er altid muligt at 

spørge Rune om, hvad der evt. kan serveres fra fryse-

ren. 

(3) Mad på huleaftner: Det må gerne være menige 

medlemmer. Jann Sort har feks. Sagt, at han tænker 

på en "fasanaften". 

(4)  Ølkort er på vej i trykken, kr. 100,- for 10 "klip", 

løse genstande stiger til kr. 12,-. Mad om lørdagen sti-

ger til kr. 30,-. 
(5)  Stiftelsesfest nu på lørdag d. 11/1. Hjælpere skal 

starte kl. 13. Der skal dækkes bord og pyntes lidt op. 

Kurt Kok er allerede i gang. Festen starter kl. 15 med 

bobler i glasset. Vi glæder os.  

(6)  Generalforsamling torsdag d. 6/2. Bemærk at det 

ikke var i "Svenden", men I har fået besked. 

(7)  Nye medlemmer? Er der nogen, der kender nogen, 

der kunne være parate? 

(8)  Vi kunne godt tænke os en Hulefar/Mor, eller evt. 

et par, der kunne hygge om os og passe hulen. Det 

kunne være "Ildsjæle", der vil gavne vor sag, selvom 

de ikke selv kan blive Navere. 

Tak for ordet. 

Formanden Preben. 
Det skæppede godt i bødekassen, da 3 medlemmer 

havde glemt deres emblem. 

Så var maden klar; det var Kurt Kok, der var mester 

for den: kogt torsk med div. tilbehør, samt en fanta-

stisk sennepssovs, tak for det Kurt Kok. 

Peter Vad gav en omgang, med sang og hat til følge. 

Peter Vad er sælger, og han fortalte om sit arbejde og 

alle de lande han havde arbejdet i.  

Peter Vad er Vendelbo, han tænker på at blive medlem 

af Foreningen. Undertegnede sagde at det ville være 

godt, da vi har haft stor succes med Vendelboer i For-

eningen. 

Vi sang nr. 15 I et vinhus og 32 Naver kæk. 

Leif P. og Per Fuglesang, forsøgte at synge nr. 19 (må-

ske de skulle tage et sangkursus på aftenskolen ). 

Nåå ja, det blev alligevel et referat der fylder lidt, men 

der var mange sider i den lille skriveblok. 

En hyggelig og dejlig aften i hulen. 

Ps. Husk Generalforsamling d.6/2.  
Med kno 

Ivar 
 

Århus..  

Julehulemøde 2019 
Denne aften er altid en særlig aften, således også i år. 

Vi var en pæn flok, der var mødt op i hulen denne 

aften. Formanden åbnede mødet som sædvanlig, og på 

denne, det sidste hulemøde i 2019, var der hilsener fra 

Ole Michael, som var på ferie i Thailand, og fra Søren, 

som var på ferie på de Kanariske øer. Også fra Claus, 

som jo bor i julemandens land. Formanden ønskede 

alle en glædelig jul og et godt nytår. Senere på aftenen 

fik vi æbleskiver og solbærrom; begge dele blev 

indtaget i rigelige mængder. Vi sang nogle af vores 

julesange, inden vi skulle have tømt bødekassen, men 

inden bødekassen blev tømt, blev den sendt rundt en 

sidste gang, inden vi kunne byde på hvor mange penge 

der var i kassen. Budene faldt flittig fra alle de 

tilstedeværende. Der var bud fra 400 kr. til 1100 kr., 

men alle var alt for pessimistiske, for da vi havde fået 

bødekassen talt op, viste den sig at indeholde 1257 kr. 

- et pæn beløb, som vi siger tak for i hulen. Nu skulle 

vi så se, hvem der havde det gæt, der var nærmest, og 

det var Børge med 1100 kr., så han fik puljen i skålen 

fra dem der havde gættet. Tillykke til Børge, som 

syntes, vi skulle have del i pengene, så han gav en 

omgang.  

Det var også aftenen, hvor alle fik den nye kalender 

og en julehilsen fra formanden med hjem. Den 3. 

januar var Otto og undertegnede en tur oppe og hilse 

på Randers naverne til deres hulemøde. Vi siger tak 

for en hyggelig aften. Det er altid hyggeligt at komme 

ud og besøge andre foreninger. 

Foreningen ønsker vores hulefar Ole Hull Kristensen 

stort tillykke med hans 75års fødselsdag den 15. 

januar. Samt Erik Eriksen tillykke med de 90 år den 

20.02.2020.  

Næste hulemøde er den 14.02.2020.  

Gule ærter serveres lørdag den 29.02.2020. Med kno 

Chefsekretæren… 
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Dette er lige en lille beretning fra Albrecht Hansens 

dagbog, som ligger på vores hjemmeside. 
Snedkermester Albrecht Hansen blev efter sin Valse-

tid medlem af CUK-Køge, hvor han i en periode var 

formand. Kortet viser hans “ Vandring “ i Europa. 

Denne korte beretning samt kortet, kan måske få vores 

medlemmer til at kigge ind på hjemmesiden. 

Med kno 

Kaj 

 

Oplevelser i Øst-Schweitz 1931. 

Fortalt af  Snedkermester Albrecht Hansen ….. 
Når man har opholdt sig et stykke tid i Schweitz og 

har tilegnet sig lidt af deres mærkelige sprog, kan man 

ikke undgå at lægge mærke til, at der bliver talt meget 

om tro og religion Når man kom på et nyt arbejdssted, 

så kunne man være sikker på, at ens ar-

bejdskammerater kom og spurgte – ”er du katolsk 

eller reformert?”. Noget man jo aldrig ville gøre i 

Danmark. 

I alle byer og landsbyer er der altid to kirker, en 

katolsk og en reformert. Den schweitziske reformator 

hedder Ulrich Zwingli; en anden mindre kendt 

reformator er Farel Calvin som kun opholdt sig i det 

fransktalende Schweitz. 

Ulrich Zwingli var født i Wildhaus i Øst-Schweitz. En 

af mine arbejdskammerater, som var født og opvokset 

i Wildhaus, fortalte, at Zwinglis fødehus var indrettet 

som museum, og huset var fuldstændigt bevaret som i 

Zwinglis tid. Videre fortalte han mig, at der fandtes 

mange ejendommelige barokke møbler i huset. 

Altsammen fra da Zwingli boede der. 

Da jeg altid har interesseret mig for gamle møbler, og 

jeg fik at vide, at egnen omkring Wildhaus var meget 

køn, besluttede jeg mig til at tage en tur til den egn og 

så samtidig besøge det gamle hus i Wildhaus. Ved 

første lejlighed, hvor jeg havde to fridage til rådighed, 

tog jeg med toget til Unterwasser, som ligger ca. 6 km 

før Wildhaus. Det var så min mening, at jeg ville tage 

de sidste km til fods. 

Det var en meget smuk egn, og jeg var heldig med 

vejret. Halvvejs mellem Unterwasser og Wildhaus 

gjorde jeg et lille ophold for at spise min medbragte 

madknude. Medens jeg sad der i vejkanten og spiste, 

kom landposten fra Wildhaus gående. Han var meget 

interesseret i, hvad jeg var for en karl, og han havde 

åbenbart god tid, for han satte sig ved siden af mig, og 

jeg fik meget egnshistorie at vide af ham. Pludselig 

sagde han til mig: ”Vil du høre mere, kan du jo gå med 

på den sidste del af min postrute?” 

Så traskede jeg med ham på den sidste del af ruten, og 

så tilbage til Wildhaus. Jeg skal love for, at han var en 

god fortæller, og han kom ind hos mange interessante 

bjergbønder, som alle af postmanden fik at vide, at jeg 

var en dansk håndværkersvend, som ville se deres 

kønne land. 

Postmanden hed Methler og var 57 år. Han havde 

været landpost i 30 år. Han var meget let til bens. Når 

det gik op ad bakke, havde jeg mange gange svært ved 

at følge med. Da vi kom tilbage til Wildhaus, var vi 

blevet så fine venner, så han inviterede mig med hjem 

til hans Lillemor. Jeg skulle da have noget at spise 

sammen med dem, og selvfølgelig skulle jeg overnatte 

hos dem. Så kunne jeg jo besøge Zwingli-huset dagen 

efter. 

Zwinglis hus var et bjælkehus, tilhugget af meget 

groft tømmer. Inventaret og møblerne var også udført 

af groft bearbejdede egeplanker. 

Alt i alt var det en meget interessant og indholdsrig 

tur, jeg havde til det smukke Øst-Schweitz og 

Wildhaus. 
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Holbæk Navernes Historie: Uddrag fra vores Pro-

tokol 
Start af club for berejste Skandinaver i Holbæk.  

Tirsdag aften den 31. august 1920 samledes cirka 20 

berejste Haandværkere i Cafe Haabet. Hr. Skrædder 

Danielsen Møllestræde 2 bød velkommen og udtalte 

haabet om at faa dannet en Skandinavisk Forening i 

Holbæk, hvorefter et udkast til lovene blev oplæst, og 

som med enkelte Ændringer blev vedtaget. 

Til Bestyrelsen blev følgende valgt: Skrædder Da-

nielsen Møllevej 2 som Formand, Maler Henriksen 

Jernbanevej 12 Næstformand, Sekrætær Blik-

kenslager Max Nielsen Chr. Hansensvej 21, Kasserer 

Snedker P Jensen Chr. Hansensvej 21. Supelant, 

Maler Otto Nielsen Blegdammen og Pottemager 

Gerhardt Nielsen som Revisorer.  

Skandinavisk Forening, afdeling i Holbæk er et led i 

C.U.K. som har sit Hovedsæde i Zyrik, hvis opgave er 

at samle berejste Haandværkere, samt at virke for 

oplysning blandt Unge Haandværkere. Nærværende 

Forening er dannet som selskabelig Forening samt at 

virke for Oplysning blandt unge Haandværkere, som 

agter sig til Udlandet.  

Efter Foreningens Stiftelse nød man Kaffen og sang 

et par Naversange, samt opfriskede gamle Rejse-

minder, der for fleres vedkommende ikke altid havde 

været præget af Turistlivets Behagelighed. H.R. 

Henriksen Sekretær  

Efter en Ekstra ordinær generalforsamling 02-12-

1920 blev der indført Ballotion, og hvad er så det. 

Hemmelig afstemning.  

Efter start af foreningen skulle der afholdes fest, 

her uddrag fra protokol:    
Udvalgsmøde Den 7. November 1920. Alle Udvalgets 

Medlemmer var samlede, man blev enige om at 

afholde en Fest. Søndag Den 30. Januar 1921. Man 

tænkte sig at arrangere Festen saaledes. Kl.7.1/2 

opførelse af et lille 1 akts stykke. der varede ca 1.Time 

og derefter Bal efter forventet tilladelse til Kl.1. nat. 

Udvalgsmøde 2. 8. Januar 1921. Alle Udvalgets Med-

lemmer var samlede for at tilrettelægge Festen. Man 

blev enige om følgende: at bestille Hr. Flemming 

Hansens Orkester at sætte Prisen til 2 Kr. pr. deltager 

at de enkelte Medlemmer får tilstillet en Tegningsliste 

samt 10 Billetter. Dekorationen af Salen overlades til 

Malerne. Følgende fik Roller tildelt til Stykkets 

Opførsel. Danielsen, Poulsen, Otto Nielsen, Ludvig 

Christensen og Henriksen. Max Nielsen og Niels 

Jensen henholdsvis som Maskinmester og Regissør.  

Ordinært Møde den 3. februar. Vinterfesten. Fo-

rmanden aabnede Mødet og bød Velkommen og 

takkede Deltagerne, der havde medvirket ved Vin-

terfesten, Festen var forløbet over alle forventninger; 

ikke alene havde deltagerne moret sig godt, men man 

venter ogsaa et godt overskud. Foreningen har dermed 

vist, at den kan afholde en fest, hvor alle kan deltage.  

Holbæk får nyt rundt bord. 

Fredag den 19-4-23. Ordinært Møde. Formanden 

aabnede mødet og bød Velkommen Protokollen oplæ-

ses og godkendes. Man gik derefter over til at indvie 

vores Nye Naverbord. Da der var stemning for at blive 

fotograferet, sendte man bud til fotografen. Installatør 

Jensen udtalte nogle pæne ord om vores nye Bord, at 

Bordet var et Symbol paa Kammeratskab aand, og 

som giver minder fra Den Tid, vi gik paa Rejsen, naar 

vi er samlet om dette. Aftenen forgik meget gemytlig, 

med flere Bolle Puns, som sluttede hen af morgen-

stunden. 

Der gøres opmærksom på, at det er direkte afskrift af 

gl. protokol. Ole Puggaard  

 

   Hulen i Holbæk               Et medlem i Holbæk? 

            Huleaften den 21.10.2011 
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Blev din svigermor virkelig sparket ihjel af 

jeres egen hingst? 

Ja hun gjorde. 

Det var en rasende masse mennesker, der var 

med til begravelsen? 

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

hingsten. 

www.naverne-CUK.dk       
HOVEDBESTYRELSEN: 

Emner til behandling i HB, skal være formanden i 

hænde senest den 25. i måneden. 
 

Formand:  
Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib, DK 5500 Middelfart 

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

j@mail.dk 
 

Næstformand:   
Carl-Otto Enevoldsen, Dahlerupvsej 11, 4583 

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

otto@live.dk 
 
 

Hovedkasserer: 
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge 

Tlf.: 5943 1422 - 7178 0759 

E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com 
(Ny e-mail oplyses senere) 

Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark 

Konto 53470388708 

Arbejdernes Landsbank fra udlandet: 

Konto DK 4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK 
 

Hjælpekasserer: 
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them 

Tlf.: 2064 6412 - E-mail: hovedkasserer@gmail.com 
 

Sekretær: 
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde 

Tlf.: 2086 3931 - E-mail: ovegraae@gmail.com 
 

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

Tlf.: 75830901 - 27849009  

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

"Den farende Svend" kontakt:  Hans Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

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

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

Naverne på hjemmesiden.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Hvorfor finder du dig i, at konen har taget 

sig en elsker? 

Nåh, det gør jeg egentlig ikke, men hun har 

faktisk taget to, så jeg er i mindretal….  

 

Men var det nu klogt af dig at komme 

ædru hjem! 

Det var ikke klogskab, - det var fattigdom! 

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


12 

 

 


