
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Naver og Navervenner 

Holbæk er godt i gang med for-

beredelserne til Pinsestævnet og 

fejring af vores 100 års jubilæum. 

Vi synes selv, at det kører godt, så 

vi skal nok nå det, så i forhåbentlig 

får nogle gode dage i Holbæk. Vi 

har fået Kulturkasernen stillet til 

rådighed til afvikling af stævnet, og 

den ligger lige over for vores hule, 

så vi har det hele tæt på. Inde i 

bladet er der tilmelding til stævnet 

og oplysninger om overnatning. 

Ang. campingpladser skal man 

være hurtig, da der foregår andet i 

byen. Program vil fremkomme 

senere. Så på gensyn 30-31 maj 

samt 01 juni 2020. 

Nr. 1. januar 2020 årg. 118 

Stubmøllen (ca. 1700, flyttet 1875 og 
1938). Fredet 1964. 

Holbæk kommunes byvåben 

Holbæk Kaserne var oprindelig infanteri 

og artillerikaserne.  

Den blev opført som følge afHærloven af 

1909 og indviet i 1913.  
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  Peter Tanghus   (Silkeborg) 10-01-2020
20 85 år  Bøgealle 16 

     8600 Silkeborg 

15-01-2020 Ole Hull Kristensen   (Århus) 

75 år Brobjerg Parkvej 75 

8250 Egå 

24-01-2020  Max Christensen  (Los Angeles) 
90 år 10116 Olivia Terrace 

Sun Vally CA 91352 

USA 

27-01-2020 Erik Ole Hansen  (Vejle) 

75 år   Svendsgade 13 C, 2.tv. 

    7100 Vejle 

30-01-2020  John Gyldenstrand     Los Angeles) 

80 år   404 East Maple Avenue 

    El Segundo CA 92677 

    USA 

Jubilæum 

05-01-2020  May Helvorskov      (Aalborg) 

20 år   Niels Juels Gade 9, 1. th. 

9000 Aalborg 

16-01-2020  Clas Ohlin      (Zürich) 

45 år Adelswielerstrasse 12 A 

CH- 8344 Bäretswill 

Schweiz 

26-01-2020  Kristian Sørensen  (Holbæk) 

30 år Abbetvedvej 9 A 

Gevninge 

4000 Roskilde 

Tak til Næstved og Vejle naverforening for opmærk-

somheden ved min 75 års fødselsdag. 

Med kno 

Poula Mortensen, Næstved 

Stor tak til Vejle-Randers-København-Frederikssund 

samt HB for telegrammer til mit jubilæum. 

Med Kro 

Ole P. Holbæk 

Hjertelig tak for hilsener i anledning af min 75 års 

fødselsdag. 

Finn C. Pedersen, Næstved 

København vil gerne sige tusinde tak for hilsner/tele-

grammer og gaver (kluk, kluk) i forbindelse med fejring 

af "Proppen's" og Navervennerne's henholdsvis 100 år 

og 85 år til Frederikssund, Slagelse, HB, Pigen fra Fyn, 

Annette & Bruno og ikke mindst Jonna & Jørgen. 

Niels "2 m", Formand. 

Tak for telefonhilsner og telegrammer fra Vejle, Køben-

havn og Niels "2 m", som jeg modtog i anledning af min 

85 års fødselsdag den 4. december. 

Erling Lindegren, Naverven og 

tidligere Hulefar i København. 

Stor tak til Vejle-Randers-København-Frederikssund 

samt HB for telegrammer til mit jubilæum. 

Med Kro Ole P. Holbæk 

På delegeretmødet i Vejle den 09. juni 2019 blev 

kopiering af materialet til brug for de valgte 

delegerede drøftet, idet der hvert år er ” spild ” 

af det kopierede materiale. Det er trods alt 

mellem 15 og 20 ark papir i hver kuvert, så når 

der er kuverter i overskud, vil det betyde penge 

ud af hovedkassen. Vi er alle klar over, at det er 

en unødig udgift, så derfor fremkom der fra 

Aarhus en opfordring til, at det materiale, som er 

gengangere år efter år, bliver lagt på CUK-

hjemmesiden, så foreningerne kan printe det ud 

og videregive det til den/de valgte delegerede. 

Det materiale der så bliver lagt på hjemmesiden 

er:  

Forretningsorden for Delegeretmødet - 

Forretnings-orden for DfS- Velkomstsang- Sang 

ved BannerOverrækkelse samt Minderne. 

Dagsorden samt HB- Beretning vil blive tilstilet 

de i foreningerne valgte og til HB tilmeldte 

delegerede, senest 3 uger før afholdelse af af 

Delegeretmødet. 

Indkomne forslag vil blive tilstilet foreningerne 

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

måneder før afholdelse af Delegeretmødet. 

Foreningerne har sikkert på nuværende 

tidspunkt lavet Aktivitetskalender for 2020, men 

forhåbentlig er der plads til, at I kan sætte et stort 

kryds i Aktivitets- 

Kalenderen den 11. juli 2020, og deltage i 

arrange mentet i Dybbøl i anledningen af 100 

års dagen for genforening.  

På HB’s vegne vil jeg ønske alle i ind- og 

udlandet et rigtig godt nytår. 

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand HB.  

Formandens meddelelser: 

TAK  TAK  TAK  TAK 
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Husk stævnemærke er obligatorisk. 

Overnatningsmuligheder i Holbæk.  

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58 4300 Holbæk tlf.59430616.  

Priser ved oplysning Naverne. Enkelt. V 750,00   dobb. 850,00 kr. 

 www.hotelstrandparken.dk  

Hotel Sidesporet Ahlgade 1B 4300 Holbæk tlf. 59442919.  

Værelser lørdag: enkelt. 945,00 dobbelt. V. 1045,00 kr. Værelser Søn-mandag enkt.745,00 dobbelt. 

845,00 kr. www. Sidesporet.dk>hotel.  Det er faste priser ingen rabat.  

 

Camping: 

Tempelkrogens familiecamping Krogvejen 2 4390 Vipperød tlf.59181307 

www. Tempelkrogens-familiecamping.dk 

Camp One Holbæk Fjord Sofieminde Alle 1 4300 Holbæk tlf.63606363 www.holbaekfjord.dk 

http://www.hotelstrandparken.dk/
http://www.hotelstrandparken.dk/
http://www.holbaekfjord.dk/
http://www.holbaekfjord.dk/


 

 

 

Frederikssund.  

Frederikssund Julefrokosten 2019. 

Så blev det dagen, hvor der igen skulle holdes 

julefrokost i foreningen. Det blev en rigtig dejlig 

dag sammen med de 18 personer, som var 

tilmeldt til julefrokosten i år. Det var også rigtig 

dejligt at se Cristina og Claus, som kom hjem helt 

fra Als for at feste med os. Ligeledes havde vi 

også besøg af Lille Carl og Ole Petersen fra 

Hillerød.  

Men vi manglede Alex og Vibeke i vores mitte, 

men de var desværre ikke i 

stand til at komme på grund 

af Alex, som fornylig igen 

er blevet opereret i sit knæ 

igen, og derfor skulle holde 

sig i ro. Men vi ønsker ham 

al godt med genoptrænin-

gen og ser frem til, at de 

igen kommer i hulen. 

Det var også på tide, at 

Claus med 16 års forsinkelse kunne få slået sit 5 

års mærke i det runde bord. Men bedre sent eller 

aldrig.    

Vi takker alle Poul-Erik som havde bestilt den 

dejlige julemad; der manglede ikke noget. Og en 

stor tak til Lis Hansen for den dejlige risalamande 

og den fantastisk dejlige Engelske Julekage. 

Klokkens lystige lyd hørtes også i stuen, idet 

Claus – Anitta – Kim samt formanden slog på 

den. Kim som repræsenterede Nitten med en 

omgang til bordet. 

 

 

 

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund ønsker alle og 

jeres familier et rigtigt godt nyt år, og takker for 

alt i det gamle år og med ønske om, at 2020 vil 

blive et rigtigt godt år for foreningen. 

 

*** HUSK AT NÆSTE HULEAFTEN ER  

FREDAG ER FREDAG DEN 10.JANUAR 

2020  TIL KOGESILD. *** 

Med kno 

Gumminaveren 

 

 

Herning. 

Onsdagsmødet den 20/11 var til mou vejr, havde 

formanden bestemt, og derfor fik vi dejlig varm 

suppe, og han havde da ret. Vi har da vist fået vo-

res del af det regnfulde år. Vi var 11, der var mødt 

op på bodegaen. Formanden kunne fortælle, at 

der havde været møde med fællesbo, og vi er op-

sagt pr. 1.4 2020. Advokaten Tomas ville gerne 

have en udregning ang. de 170.000 kr., som det 

ville koste at sætte hulen i stand, men det får vi 

nok ikke. De vil ikke have os, og det må vi affinde 

os med. Ny hule skal findes. Der er tilmeldt ca. 

20 til vores julefrokost, så det er fint, og lotteri er 

købt. Den 6/12 var så kommet, hvor vi var samlet 

21 stk. omkring et langt bord og en 6-7 retters 

meny. Der var noget for en hver smag, og nok var 

der i fadene. Vi startede med at synge på valsen 

med Haldur med orkester. Det er nu dejligt, når 

der er lidt musik til. Tak Haldur også med dine 

indfald, men dem kender I jo nok. Man kan godt 

sige, at Herning naverne også vandt i lotteriet, da 

der kom et par venlige mennesker helt fra Søn-

derjylland og sponserede en 22 år gammel jule-

snaps. Selv folk, der ikke drikker snaps, skulle da 

lige have en lille en, og den var god.  Måske det 

var alderen, men den er bedre end den fra Ålborg, 

syntes jeg. TAK FOR DEN. Der var også en fin 

dame nede fra  trekantsområdet, der var med, og 

hun er vant til, at man kun spiser en ret af hver 

tallerken, og så er det bare ind med en ny. Stak-

kels opvaskemaskine med 6 retter at komme 

igennem. Jeg tror, at alle vil synes, vi havde en 

god aften - og halv nat for nogle. Vi sluttede af 

med minderne, og Haldur gav den gas. Der skal 

også lige være en stor tak til fam. Laugesen, der 

har lagt et stort arbejde i festen. Den kommer jo 

ikke af sig selv. 

+ de har tørret 1500 sider fra hulen for at finde en 

lejekontrakt. 

Nu en god jul og et godt nytår til alle 

                        Med kno i bord 

                               Peder  

 

Foreningsmeddelelser: 
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Hillerød 

14 var vi den sidste lørdag i november - spændte 

optroppede til munterhed og den store jule-

frokost. Men nogle gange skal der vel også brød 

under smørret – og, nåh nej sagde yndigheden 

ved afhentningen, det havde hun helt glemt. Og 

glemsomhedens moro voksede dobbelt op, da 

man ved hjemkomsten med de fyldte kasser lige 

så bagdelen af formanden; han var skam afsted de 

10 km, for man havde også glemt at give os 

spætterne med til remouladen. Omsider kunne vi 

fylde ganen med godterne, og garanteret ingen 

gik sultne fra borde. - - Men i overspisningens 

fylde, og i de sidste tiders tilsyneladende 

determinante eskatologiske epoke, har vi det da 

ikke ofte, som om vi har set den opstandne 

Lazarus og med ham forstået, at nu er det vist slut 

med overmodet? Tiden er rykket nærmere, hvor 

nødvendigheden kræver en mere beskeden 

livsførelse, om ikke på navens vilkår i her-

bergerne eller efterkrigens kartoffelsupper 

rundtom, så dog på et fordrende fællesskabsplan, 

hvor fødderne stadig kan nå jorden, og hvor vi 

kan se lys forude, også for vore efterfølgende 

generationer. Og så er vi vel også dermed nået 

hen, hvor vi med en blanding af alvor og glæde 

kan ønske hinanden en Glædelig Jul og et sundere 

nyt år! 

Med kno, Bent 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Holbæk.  

Så blev det vores formand Oles tur til at få en 25 

års nål. Ole havde forberedt sig, så han havde 

lavet høns i asparges til os, desværre var vi kun 5, 

som deltog i mødet den aften. Vores julefrokost 

var til gengæld meget bedre besøgt. Tak til dem 

som deltog fra København. Efter vi havde spist 

en masse god julemad, blev det tid til rafling om 

de medbragte gaver. En absolut ikke retfærdig 

leg, som vi godt kan lide. Connie var den heldig,e 

som fik mandelgaven, og det var en flaske 

Portvin.  

Godt nytår fra Holbæk.  

 

 

København.  

Lørdag den 16.11. var en særlig dag i mands 

minde for os i København. 

Her fejrerede vi nemlig "Proppen", der rundede 

100 år den 13.11., og Navervennerne (der ikke 

bare hos os er en vigtig del), der fyldte 85 år den 

21.11. Sikke en fest, der blev afholdt i Sundby 

Sejlklub, hvor der var dansk buffet med hvad der-

til hører af vådt som tørt. Vil vove at påstå, at der 

ikke manglede noget.,Vi var 20, heriblandt Pigen 

fra Fyn - Kirsten, Carl-Otto fra Frederikssund & 

HB, Søren Kirkeby, Slagelse samt Sten fra Næst-

ved. Stemningen var i top, snakken gik, og et par 

sange blev sunget. Undertegnede fik sagt nogle 

bevingede ord, som desværre (?) ikke alle fik 

hørt, da der også var gang i snakken ved nabobor-

det. Ak ja. Men absolut en minderig dag. Ærger-

ligt, at ikke flere foreninger syntes, at Naverven-

nernes oprettelse på den ene eller anden måde 

skulle markeres.  

Lørdagen efter var Anni, Leif og jeg til julefro-

kost i Holbæk. Jeg mangler ord for alt det gode, 

der blev stillet på bordet. Også her var stemnin-

gen i højsæde, og man følte sig virkelig velkom-

men, selv om det er meget længe siden sidst :-

).Tak for 5 hyggelige timer. Rart at gense gamle 

kendinge og hilse på nye. Trods de p.t. mindre 

forhold, var vi den 7.12. - der jo også var en lør-

dag - 12, der deltog i vort traditionsrige banko-

mad + spil. For at samle kræfter begyndte vi med 

en dejlig juleplatte (til hver) med M.G.S. (Mange 

Gode Sager), blandt andet et mørt stykke ande-

steg. Leif havde dertil arrangeret et "min-

dre" ostebord, der ligeledes faldt i god jord, eller 

rettere i maven. Derefter spillede vi 6 almindelige 

spil og 1 ekstraspil. Det vil sige, at det blev til 2, 

da kassereren og formanden sponsorerede det, de 

havde vundet. De resterende 10 "gik" mere eller 

mindre hjem med 1 - eller flere! - gevinster. Det 

gik lystigt til. Da vores egne plader var opmaga-

sineret, havde vi lånt et bankospil, der krævede 

lidt øvelse. Også for formanden, der atter var 
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numummeropråber, og som aldrig før lavede lle-

renumre (læs fejl) end normalt. Dog udenat ud-

løse et mistillidsvotum. Selvfølgelig var der kaffe 

og småkager, og til afslutning en praaagtfuld ris a 

la mande a la Leif og dertil naturligvis en skøn 

portvin. I al beskedenhed, igen en succesfuld 

sammenkomst. Januar måned i det nye år har 2 

arrangementer, nemlig Stiftelsesfest 

meropråber, og som aldrig før lavede op tillere-

numre (læs fejl) end normalt. Dog udenat udløse 

et mistillidsvotum. Selvfølgelig var der kaffe og 

småkager, og til afslutning en praaagtfuld ris a la 

mande a la Leif og dertil naturligvis en skøn port-

vin. I al beskedenhed, igen en succesfuld sam-

menkomst. Januar måned i det nye år har 2 arran-

gementer, nemlig Stiftelsesfest 

- 121 år - lørdag den 18. januar og Svende-Hule-

møde torsdag den 30. januar. HUSK (gerne hur-

tig) tilmelding til begge dage. Efter jule- og nyt-

årsferien, bliver det rart at ses igen, ik'? Det var 

ordene for i år. Jeg ønsker alle her og der et rigtig 

godt nytår! 

Med kno i bordet 

Niels "2 m" 

Arrangementer: 

18.1.   kl. 13.00   Stiftelsesfest 

30.1.   kl. 13.00   Svende-Hulemøde 

 

 

Los Angeles 

Jah så er det Juul igen om 3 uger her i LA. 

Vi har lige fejret Mortens Aften med en hyggelig 

komsammen med vores søde damer. 

Det gik rigtigt godt; vi var 72 personer, og det er 

maximum af, hvad vores "Hule" kan rumme. 

Vores 2 kokke, Max og Eli fra Fyn, bagte 16 saf-

tige ænder i ovnen - jah det var sku godt klaret.  

Vi solgte lotteri billetter for at betale 2 piger for 

rengøring og opvask. 

Derefter var der sku' $180- i overskud, som blev 

vundet af 2 af vores Danske gæster for $90- til 

hver. 

Her i December har vi Generalforsamling og valg 

(genvalg ?) af vores bestyrelse. 

Den Danske Soldater Klub i LA, tænker på at af-

holde deres møder her i vores Hule, da deres 

Klub-Hus bliver solgt til Januar. De har cirka 25 

medlemmer; flere af dem er Navere, også mig 

selv. 

Vi ønsker jer alle en hyggelig Jul, and a Happy 

NewYear. 

Med Kno'  

Arne Brinkland 

New year 2020, Naver Birthdays; 

Steen Hansen-56  

Russel Walker-68  

Leif Gyldstrand-89 

Friday, January 10, 2020- Fish Dinner ? 6:30pm 

NOTE: WE Need cooks for January. 

 

 

 

Næstved.  

Hulemødet d. 06.12 bar præg af, at flere 

medlemmer var fraværende grundet julefrokost. 

Men vi var dog mødt 11. Vi drøftede vores 

kommende julefrokost, hvor det lader til, at alt er 

på plads. Desuden havde vi nogle interne 

konstruktive drøftelser. Da der derefter ikke var 

mere på programmet, gik vi ned til hygge og 

socialt samvær. Nu ser vi frem til, hvad 2020 

bringer af nye tiltag og spændende udfordringer. 

Vi sluttede med at synge Minderne, inden vi gik 

hver til sit kl. 22:15. 

Hilsen Marianne  
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Randers. 

Lørdag den 23/11 var der 10 hygsomme medlem-

mer til julefrokost i Hulen. Ifølge sædvanligvis 

velunderrettet kilde forlyder det, at snakken gik 

livligt, klokken ringede lystigt, og maden var 

god. Stemningen blev heller ikke ringere af de 

gode gaveflasker, der var i barskabet 😊 

Flasken gik til Tånum for den nette sum af 724 

kr,, og minsandten om ikke den fluks blev done-

ret til Hulen, så vi kan sælge den igen næste år. 

Tak til Hans og Bente. 

Bødekassen havde fået et dejligt tilskud fra Her-

ning, da de var på besøg, så den indeholdt hele 

1264 kr. Henning kom tættest på – kun 400 kr. 

fra. 

Dagen efter var vi det meste af et bord samlet til 

rester. Alt smagte stadig godt, og vi havde nogle 

gode timer sammen. Tak til alle for den fine jule-

stjerne, der lyser op i stuen. 

Fredag den 6/12 var der 7 til hulemøde. Hans og 

Bente fejrede Hans’ fødselsdag ved at give tarte-

letter med høns i asparges. De bekom alle vel. 

Til hulemødet efterlyste Freddy forslag til, hvor-

dan vi skal fejre vores 75-års jubilæum til som-

mer – det bliver en god dag. Han kunne også for-

tælle, at han skal holde foredrag for  

OK klubben i Aarhus sammen med Otto i februar 

og for Elforbundets seniorafdeling i marts. Det 

sidste foredrag bliver måske i Hulen. 

Efter det officielle kom der gang i skrabelod-

derne, og KB vandt til en omgang. De 7 siger tak 

for skænken 😊 

Der er nytårs tamtam i Hulen den 31/12 kl. 10-12. 

Undertegnede medbringer nogle af dem, der sma-

ger godt med flormelis. 

Der er hulemøde fredag den 3/1. Freddy og Bitten 

laver mad. 

Hulen er søndagsåben den 12/1 og den 26/1. 

Til nytår må vi desværre sige farvel til Peter og 

Jytte, der har valgt at melde sig ud. Det er vi kede 

af. Vi kommer til at savne de gode snakke, de 

gode historier og de gode grin i Hulen. Vi ønsker 

jer alt godt og håber, I vil komme på besøg i Hu-

len 

Med kno, Helle    

 

 

Samsø 

Hulemøde 1.12.19. 

Først en undskyldning til Annette, hvor nissen 

var så uartig at sætte et forkert efternavn ind. Han 

er godt nok tidlig i gang med at drille. 1 dec. Hu-

lemøde og 25 års jubilæum. 

Tillykke H.P Formand med 25 års jubilæum i 

Samsø Naverne. Flemming, næstformand holdt 

en kort tale, hvor han højtideligt derefter fik sit 25 

års slips påsat. Han kvitterede med at slå på klok-

ken til en omgang. 

Tillykke og tak. HP takker for opmærksomheden 

fra Hb og alle andre, der huskede på ham. Tak for 

gaven fra Samsø afd. Derefter gik vi over i gløgg 

og æbleskiver. Hyggelig dag. Næste møde. Hule-

møde 5/1 2020. 

18/1 Lørdagsmøde/ Nytårstaffel 

Vel overstået jul og Godt nytår ønskes der fra 

Samsø afdeling. 

Med kno i bordet fra  

Åse. 

 

Silkeborg.  

Måneds nyt dec. 2019 Naverne Silkeborg. 

Vi havde Månedsmøde søndag den 24-11-2019, 

og der var 8 personer, der mødte op. Formand 

Boje åbnede mødet kl. 10,05, hvorefter vi sang 

Når samlet er vor Naverflok. 

Han fortalte, at han havde mødt en i familien, som 

gerne ville komme og fortælle om sit ophold på 

Grønland, hvad vi ser frem til i løbet af foråret. 

Derefter blev ordet givet til andre fremmødte, 

men der var ikke noget, så vi sluttede kl. 10,30, 

hvorefter der blev givet en omgang på Hulens 

vegne. Mdr. Vinder af solgte ølkort blev Skipper, 

stort tillykke. 

Den 30-11-2019 havde vi julefrokost, og der var 

mødt 14 personer, så det var en dejlig dag med 

masser af god mad, som var tilberedt af forskel-

lige medlemmer. Alle var i godt humør, og der 

blev sunget en masse fra sanghæftet. Senere blev 

der spillet lidt op til festlighed, ved at Karin havde 
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taget sin Guitar med, så der blev sunget lidt af 

hvert og hygget, så alt i alt en rigtig god dag. Tak 

til alle for deres deltagelse og den gode mad, de 

havde fremstillet. TAK. 

Vil Ønske alle et rigtig Godt Nytår. Og husk mød 

talstærkt op i 2020. 

Kno Chr. 

Mdr. Vits: 

Faderen kommer ind i stuen forklædt som jule-

mand.Han tager lille Victoria op på sit skød, og 

pludselig spøger hun: - Far, hvem vejer egentligt 

mest - mig eller stuepigen? 

 
Han sagde til sin svigermor: - Ja julemanden har 

da i det mindste den helt rigtige indstilling - kom-

mer kun på besøg én gang om året... 

 
- Far siger, at han har købt en gammel fransk rød-

vin til juleaften.- Har vi ikke længere råd til at 

købe en ny? 

 

Slagelse 

Hulemødet d. 6. december  2019 indledtes med 

sang nr. 83 fra sangbogen. Vi var 8 medlemmer 

denne aften, hvor Søren fortalte om sin deltagelse 

ved 100 års jubilæet for ”Proppen”. Det var her-

ligt igen at se Hans Vicevært, som havde strejfet 

rundt i det spanske. Vi fik forhandlet (med kasse-

reren) betalingen for den kommende Julfrokost, 

ned til 100 kr. Samtidig var der enighed om at 
ændre auktionen over medbragte gaver om til, at 

det bliver terningerne, der bestemmer prisen. Så 

var det sidste gang i lang tid, at Helle deltog ved 

noget i hulen, da hun, stort set, emigrerer til Tai-

land. I hvert fald 3 mdr. til en start. Tilmelding til 

Nytårstaffel vil foregå ved Julefrokosten d. 15. 

december. Det er med en vis flovmand, at vi sen-

der et forsinket tillykke med 10 års jubilæet til 

Lotte Hansen, men det er så meget mere velment.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Så nåede vi frem til den kulinariske afde 

ling, og her hjalp de klare dråber med at få skor 

perne ned gennem svælget. Helle var den glade 

giver p.g.a. en kommende fødselsdag, som afhol-

des ”in absentia”. Minderne blev sunget kl. 

21:00, hvorefter hulen blev forladt i god ro og or-

den. 

Med kno i bordet. 

Erik 

Kommende arrangementer og mærkedage 

2019 

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

Tilmelding til Ejner. 

 

 

Vejle.  

Navermøde i Vejle den 29. november 2019. 

Trods begyndende juletravlhed, havde 14 

medlemmer fundet vej til Hytten til mødet, der 

startede med sang nr: 72 - Nu til samling alle 

Naver. Efterfølgende tog formanden ordet og 

indledte med at informere de tilstedeværende om, 

at der desværre er to medlemmer, der har udmeldt 

sig af foreningen. Der har ligeledes været ” Gule 

ærter ” spisning i Hytten, hvilket som sædvanlig 

var veltillavet - og besøg udefra, hvilket for-

manden hermed siger dem tak for. En stor tak til 

” kokkepigerne ” Inger og Strit, der har lovet, at 

de også i 2020 vil kokkerere.  

Til sidst mindede formanden om, at der som 

sædvanlig er ” Vinterfest ” lørdag den 18. Januar 

2020, der som sædvanlig afholdes i Frem-

tidsværkstedet, Strandgade i Vejle. 

Som en forhånds appetitvækker vil menuen være: 

Forret: Rejer m. Surimi, asparges-brød-smør 

og dressing 

Hovedret: Krydret fransk andebryst m. 

rødkålssalat m appelsin-valnød. 

Helstegt svinemørbrad m. bacon soltørret 

tomater, små stegte kartofler, blandet salat 

krydder sauce samt brød og smør. 

Dessert: Hjemmelavet is m vafler. 

Natmad: Biksemad med spejlæg. 

Prisen for at deltage er 200 kr. pro person 

inklusiv 2 genstande.  

Tilmelding til Hans Emborg senest 08. januar 

2020 på tlf: 75830901 eller 27849009. 
CUK i Vejle ønsker hermed alle CUK’ere i ind-og 

udlandet et rigtig godt nytår med tak for besøg i Vejle 

i det forgangne år.    

Husk sidste møde i 2019 er fredag d. 27. 

december kl. 18,30 

Kære 

Lotte.Tillykke 

med Jubilæet d. 
4. december. 
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Med kno 

Reserveskribenten  

Kaj 

 

Aalborg.  
Til hulemøde/aften torsdag d. 5/12 - 2019 var vi 

16 til stede: Jann Leth, Erik Q, Mads, Jan Sort, 

Preben, Per F, Poul U, Leif P, Rene, Kurt Nør-

gaard, Poul-Erik, Gunnar, Ole Hald, Rune, Ivar 

samt Ole Michael fra Århus Foreningen. 45 

Snedkere og Tømrere var til fest i lokalet under 

os i Haandværkerhuset. Nogle af dem var en tur 

oppe hos os, før vores møde. De fik en kort ori-

entering om Naverne. Flere af dem havde rejst på 

deres fag. Dem, der var oppe hos os, ville så in-

formere de andre, der var til fest. Så måske kan vi 

få nogle medlemmer derfra.  

Klokken 18:30 ringede Formand Preben med 

klokken og tændte sandhedens lys. Formandens 

ord: Hej alle svende velkommen til vores møde i 

dag, dejligt at se så mange. Der blev valgt 4 hjæl-

pere til div. servering af mad og drikkevarer, samt 

oprydning. Hulevagter: Lørdag d. 14/12 Rune + 

hjælper: Poul U. 28/12 slettes. 11/1-2020 Ivar. I 

det nye år laver vi en overordnet plan, som opsæt-

tes i Hulen. Der skal man skrive sig på til en lør-

dagsvagt, gerne sammen med en makker. Så må 

man bytte indbyrdes, hvis man bliver forhindret. 

Mad på huleaftner: det må gerne være menige 

medlemmer. Jan Sort har sagt, han tænker på en 

"Grønlandsk aften". (Jan mener dog at der ikke 

mere er så mange fisk omkring Grønland, så det 

bliver 

evt. en fasan aften). 9/1 Kurt Kok, 6/2 Rune. Ju-

lemarked i huset var meget dårligt dækket af 

medlemmerne. Vi kan forvente en kontingent-

stigning, hvis medlemmerne ikke deltager mere i 

opgaverne ! Næste år laver vi plan med ca. 3 ti-

mers vagter; det skal give overblik og nemmere 

vagter.  

Stiftelsesfest lørdag d. 11/1. Hjælpere skal starte 

kl. 13:00. Der laves en arbejdsplan, og så er der 

brug for nogle aktive medlemmer til arbejdet. 

Meld jer allerede i dag, så vi kan lave en god plan. 

Festen starter kl. 15:00 (Jann Leth og Grethe har 

meldt sig som hjælpere, samt Poul U.  

Generalforsamling torsdag d. 6/2: Bemærk, at 

dette er en indkaldelse !!!. Desværre er indkal-

delse ikke kommet i bladet p.g.a. en fodfejl.  

Nye medlemmer ? Er der nogen, der kender no-

gen, der kunne være parate ? (Rune vil kontakte 

Teknisk Skole, for at høre, om de kunne være in-

teresseret i at få et foredrag om Naverne. Tak for 

ordet, formanden Preben. Næstformanden Gun-

nar slukkede Sandhedens lys. Herefter var maden 

klar: rigtig Julemad m. grønlangkål og efterføl-

gende risalamande m. kirsebærsovs. Rune var 

mester for maden, og det gjorde han godt; tak for 

det Rune. Vi sang nr. 32 Naver kæk (det lød gan-

ske godt denne gang). Ole Hald havde en idé om 

at invitere De Fremmedskrevne fra en forening i 

Wismar i Tyskland ind i hulen, når nogle med-

lemmer derfra kom forbi 

Undertegnede var d. 11/11 på Aalborg Stadsarkiv 

for at holde et foredrag om Naverbevægelsen for 

Foreningen: Danske Slægtsforskere Aalborg. 

Onsdag d. 4/12 var der en Pensionistforening på 

besøg i Hulen, til spisning. Det var Rune, Preben, 

Gunnar og Ole Hald, der stod for det. Gunnar gav 

dem et foredrag, og de var rundt og se de forskel-

lige værksteder i Håndværkerhuset.  

Jan Sort slog på klokken med hat og sang til 

følge. Snakken gik om fiskeri. Jan Sort havde væ-

ret på Anholt for at fiske, men der var ingen fisk. 

Kurt Nørgaard er dykker, og han sagde, at der er 

mange fisk ved Anholt. (måske de kunne samar-

bejde, så Kurt Nørgaard svømmer rundt og finder 

fiskene, sætter dem på krogen, og Jan Sort træk-

ker fiskene op). Preben slog på klokken med hat 

og sang ti følge. En berigende, hyggelig og mun-

ter aften i Hulen. Aalborg ønsker alle Navere og 

deres familier i ind- og udland en god Jul, samt et 

godt Nytår. 

Med kno 

Ivar 

 

Århus..  

Den 16.11. var hulen fyldt, da vi afholdt vores 

årlige stiftelsesfest. Solweig glædede sig så 

meget til festen, at hun allerede mødte op dagen 

før, men måtte tage skuffet hjem igen. En festlig 

aften med en masse dejlig mad og hygge. Der var 

præmieoverrækkelse til alle de glade vindere af 

årets konkurrencer. Lidt amerikansk lotteri blev 

der også tid til med en masse præmier.  

Den 6.12. var 19 pers. mødt op til julefrokosten, 

hvor der blev serveret en masse dejlig mad, 

hygget og sunget en masse sange.  
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Den 20.12. har vi julehulemøde. Glædelig jul og 

et godt nytår til alle. Ses i 2020. 

Med kno Chefsekretæren… 

 

For 50 år siden skrev vor daværende 

trykker Kaj Fønss Bach følgende i DFS:  

Manden der gør det - Fra Arilds tid har naver haft 

deres mødesteder for at drøfte fælles anliggender 

— og dette mødested blev slet og ret kaldt for 

hulen. Som oftest var det et hjørne af Herberg zur 

Heimat, og her indrettede man sig med 

bordbanner og en hylde med naverkrus og diverse 

faciliteter til rejselivet. Mange af disse huler står 
for den farende svend som et andet hjem, hvor man 

traf kammerater og »embedsmænd« fra 

naverorganisationen og fik geskænk, understøttelse 

eller gode råd om arbejdsforhold og oplysning om logi 

o. 1. Mange af disse huler er nu borte eller erstattet 

med andre lokaler med mere moderne tilsnit. En af de 

berømteste samlingssteder for naverne: Geigergasse 

nr. 5 i Zürich eksisterer dog endnu, men som kristelig 

hospitz — altså stadig samlingssted for unge på 

farten. Ved hjemkomsten fra valseturen har mange i 

Skandinavien oprettet naverhuler for ved de 

regelmæssige sammenkomster at have et sted med 

duften fra de herlige rejsedage. Den flotteste i den 

retning er utvivlsomt hulen i Helsingør, der 

efterhånden er ved at være landskendt og i hvert fald 

en stor attraktion for byen Helsingør. Hulen i Slagelse 

og den i Hillerød, hvor man har selvstændig ejendom, 

er også noget af en seværdighed — selv om man ikke 

må forklejne hulen i Folkets Hus, der er københavner-

navernes herlige samlingssted. Ja, jeg tænker i denne 

forbindelse også på Vejle med den hyggelige hytte, 

der ligeledes er landskendt. — Sådan kunne jeg blive 

ved og nu kommer jeg til det med overskriften af 

denne artikel: Manden, der gør det. Thi det er jo en 

kendt sag, at der er meget at gøre ved en sådan hule, 

der er renholdelse, vedligeholdelse ja — det er i det 

hele taget en stor opgave med at gøre denne hule til et 

virkelig hyggeligt og rart samlingssted. Hyggen 

kommer, når lokalet er rent og propert. Og det er vel 

ofte hulefar eller skramleriforvalteren, der påtager sig 

dette. Men manden, der gør det, må have hjælp, så han 

kan se, at alle er interesseret i at holde en hule i samme 

stand, som vi ønsker at se lokalet, såvel når vi 

kommer, som når vi går fra hulemøde. En hule er vort 

naverhjem og må være lige så rart og hyggeligt at 

komme i som vort eget hjem — og et lokale som vi 

viser frem med naverstolthed. Kai Fønss Bach. * 

 

Forening For Berejste Skandinaver 

TIL CUK-Naverne. 

Jeg vil ønske jer alle og jeres familier et rigtig godt og 

lykkebringende nytår, og tak for det gamle år, som er 

gået. 

2019 har været et turbulent år. Især efteråret, hvor der 

skete en udskiftning i HB. 

Det er jo første år, at jeg har stået for hovedkassen 

alene, og selv om jeg stadig kan trække på vores 

tidligere hovedkasserer Frode Zachariassen, har jeg 

måtte finde min måde at gøre tingene på. 

Jeg kunne godt tænke mig, at man i de enkelte 

foreninger vil være mig behjælpelig med at komme 

med adresseændringer m.m. og udmeldelser, Den 

sidste Rejse og ikke mindst nye medlemmer, som 

måtte komme til i god tid, så jeg har mulighed for at 

få ajourført de nye medlemslister, som er blevet sendt 

til foreningerne. Det har indflydelse på, hvor mange 

eksemplar af DFS, som der skal trykkes hos 

trykkeren, og til portoen til PostNord. 

Lad os i fællesskab finde ud af det, så man undgår at 

der er nogen medlemmer, der ikke modtager DFS, og 

at det er de rigtige oplysninger, som foreningerne 

bliver faktureret for i kontingent til HB. 

I ønskes alle et godt nytår. Lad os håbe, at 2020 bliver 

et fantastisk godt år for SCUK-Naverne  

kno i bordet 

C.U.K.- Hovedbestyrelse 

CUK-Hovedkasserer 

Jan-Erik Johansen 

Kirkevej 9, DK-4520 Svinninge 

Tlf. 71 78 07 59 

E-Mail cuk-hovedkasserer@outlook.com      
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

 

Blev din svigermor virkelig sparket ihjel af 

jeres egen hingst? 

Ja hun gjorde. 

Det var en rasende masse mennesker, der var 

med til begravelsen? 

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

hingsten. 

www.naverne-CUK.dk       
HOVEDBESTYRELSEN: 

Emner til behandling i HB, skal være formanden i 

hænde senest den 25. i måneden. 
 

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

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

j@mail.dk 
 

Næstformand:   
Carl-Otto Enevoldsen, Dahlerupvsej 11, 4583 

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

otto@live.dk 
 
 

Hovedkasserer: 
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge 

Tlf.: 5943 1422 - 7178 0759 

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

Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark 

Konto 53470388708 

Arbejdernes Landsbank fra udlandet: 

Konto DK 4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK 
 

Hjælpekasserer: 
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them 

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

Sekretær: 
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde 

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

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

Tlf.: 75830901 - 27849009  

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

"Den farende Svend" kontakt:  Hans Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

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

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

Naverne på hjemmesiden.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Jeg ser i avisen, at de fleste berømte 

 mænd har ubetydelige fædre. 

-Ja, men så har min søn da gode  

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

LEVENDE MUSIK FREDAG / LØRDAG 

LUMSKEBUGTEN 

RAFLING  

DART 

BILLARD 

 

Redaktøren 

ønsker alle et 

rigtigt godt nytår 

2020 

 

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