
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCEG Træf 2020 

Weekenden fra den 02.10-04.10.2020 er det 

årlige CCEG træf. I år er det nede i 91757 

Treuchtlingen, i Bayern. Normalt vil der være 

ca. 90-120 hjemvendte og rejsende fra hele 

Europa. De Rechtschaffenen Fremden Maurer 

und Steinsetzer er værter i år. I år sker der en 

særlig begivenhed: vi SCUK Naver bliver 

Stævne Forening til 2021 . Vi får mulighed for 

at vise, hvad vi kan, og organisere en rigtig god 

fest og generalforsamling. Plus at CCEG har 

stiftelses Fest. Lige til dette tidspunkt kan jeg 

ikke sige noget om program, eller hvilket hotel 

de har til os. Men jeg vil meget gerne opfordre 

til, at der komme nogle fler med en kun os 

Delegerede. 

CUK er anerkendt under de Svende ! De, der får 

lyst til at deltage, giver mig besked. Så kan jeg 

sende hurtige informationer ud, lige så snart jeg 

får dem. Lad os satse på, at den Corona Pandemi 

er ikke i sin anden bølge, og vi kan deltage i 

Festen. 

Giv mig besked, min mailadresse er:  

ch-riedel@outlook.dk 

Fællesbilledet er fra 2019 i Dümmer, foran  

CCEG Huset.  

Med Kno i Bordet Christian fra Sønderborg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til at tage af sted på 

Valsen. 

Møde i Naverhytten i Vejle. 

 

Lørdag den 13. juni mødtes 6 lystige svende i 

Hytten for at snakke om, hvad der kunne være 

gode råd til en ung svend, der ønsker at tage på 

valsen gennem CUK.  

Anders Baumann 

Jeg ankom til Vejles hule efter lidt forvirring 

om, hvor jeg skulle samles op. Jeg blev fint taget 

i mod af de gode svende fra Vejle. Vi fik serveret 

rundstykker og kaffe, der skulle synges i gang. 

Derefter stod det på gode råd på landevejen fra 

både højre og venstre skulder ved det runde 

bord. Der blev også fortalt gode, gamle 

historier. Det bliver man både tørstig og sulten 

af, så der blev serveret en lækker frokost. Efter 

flere sange og historier nåde dagen sin ende. 

Med kno 

Jens Breinholt 

Nr.7  juli 2020 årg. 118 

mailto:ch-riedel@outlook.dk
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03-07-2020 Carit Nielsen (Slagelse) 

75 år Skovengen 3 

 4450 Jyderup 

 DK 

05-07-2020 Søren Peter Munk (Silkeborg) 

85 år Lindeparken 2, st. tv- 

 8600 Silkeborg 

 DK 

08-07-2020 Lis Pedersen (Næstved) 

75 år Lodshaven 47 

 4736 Karrebæksminde  

 DK 

09-07-2020 Hans Sørensen (Calgary) 

85 år 202 Fortress Manor SW 

 Calgary AB, T3H 4Z2 

 Canada 

11-07-2020 Kristian Poulsen (Los Angeles) 

85 år 161 Oak Meadow Road 

 CA 91024 Sierra Madre  

 USA 

11-07-2020 Torben Lundegaard (Holbæk) 

60 år Nybyvej 51 

 Tølløse Mark 

 4340 Tølløse 

 DK 

12-07-2020 John Reitz (Sønderborg) 

65 år Ramsherred 8 A 

 6310 Broager 

 DK 

13-07-2020 Bent Sørensen (Vejle) 

80 år J. P. Skovsvej 24 

 7080 Børkop 

 DK 

15-07-2020 Andy Poul Bæhr (Nysted) 

60 år Adelgade 2 B 

 4880 Nysted 

 DK 

18-07-2020 Poul Møller Sørensen (Aalborg) 

75 år Gammel Strandvej 9, st. th. 

 9000 Aalborg 

 DK 

18-07-2020 Bjarne Mortensen (Næstved) 

70 år Dalumvej 30 

 4700 Næstved 

 DK 

23-07-2020 Per Gjerløv (Hillerød) 

90 år Rådhusparken 54, 1. tv. 

 3450 Allerød,   

 DK 

 

 

 

Jeg vil gerne sige mange tak til Hillerød 

Naverne for opmærksomheden ved mit 30 

års jubilæum d.12-1. 2020. 

Margit Norlin. 
 

 

 

 

 

 

 

Mødet i Frederikssund. 

På baggrund af indlæg, der har været i Svenden, 

blev der afholdt møde i Hulen i Frederikssund 

Lørdag den 16. Maj, hvor deltagerne var For-

manden, nuværende Næstformand samt 

Sekretæren for CUK-Hillerød. Fra HB deltog 

Formand,Næstformand samt Hovedkasserer. 

 ”Mødet blev afholdt i en god atmosfære. Og 

parterne enedes om, at indlæg i DfS bør skrives 

og udformes i overensstemmelse med bestem-

melserne i Forretningsorden for DfS, så ingen 

skal føle sig stødt over tone eller indhold. 

Ligeledes bør reglerne for indlæggenes længde 

tydeliggøres fra tid til anden i bladet. Der var 

bred enighed om, at der nu er lagt låg på denne 

omgangs skriverier, og at vi skal se fremad i 

fællesskabets gode ånd. 

På mødedeltagernes vegne, 

Kaj Jepsen 

Formand CUK 

 

Formandens meddelelser: 

 

 

 

 

 

 

Tak  Tak  Tak  Tak  
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Det Runde Bord 

Da jeg i 2014 vendte hjem fra min tur på valsen, 

fulgte, endnu et par eventyrlyst-drevne efterveer, 

inden jeg forsøgte at slå mig ned.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først et halvt år på filosofi-kursus på en høkole  for 

at ”lande” nogle af tankerne fra landevejene. 

Bagefter fik jeg hyre som maskinist og underviser 

på Skoleskibet Danmark 

Vi sejlede med en flok matros-elever over Atlanten 

og tilbage igen mens de lærte søfartens grund-

læggende færdigheder. 

 

En af eleverne var Anders Bischoff. 

Anders er en festlig gut, som spiller harmonika og i 

øvrigt forstår at skabe sammenhold og fællesskab. 

Det nød vi alle sammen godt af på det togt. Da jeg 

afmønstrede, fortsatte Anders og andre elever deres 

rejser og karrierer inden for det maritime. 

5 år senere fik jeg et opkald fra Anders, der fortalte 

at han var begyndt at se på slægtsforskning. En af 

grundene til dette, var at man jo som omrejsende og 

rodløs matros (og nav) godt kan komme til at ønske 

sig finde nogle af sine rødder. 

Han fandt ud af noget mere af historien om sin 

bedstefar, Carl Edvard Bischoff, der havde været 

afsted på valsen omkring årene 1911 til 1914, 

præcis hundrede år før jeg selv gik på landevejene. 

Anders huskede at jeg ombord på Skoleskibet havde 

holdt et foredrag om min valsetid, og han tog nu 

kontakt til mig for at spørge, om jeg kunne vurdere 

hans bedstefars efterladte papirer. Kunne de vise at 

han virkelig havde været på valsen? 

Så vidt jeg kan se, er der ingen tvivl om den sag. 

Men så fortalte Anders også at der i hans familie,  

fra generation til generation, var blevet videregivet 

denne oplysning: 

Carl Edvard Bischoff har skåret/graveret sit navn i 

navernes runde bord i naverhulen i Schweiz. 

Nu tænkte jeg: Der har vist været en hel del huler i 

Schweiz. Men når man tænker på årstallet og det 

faktum at hans navn blev skåret ind i boret, så er der 

måske en chance for, at der kunne være tale om 

vores sagnomspundne Runde Bord fra Geigergasse. 

Anders fortalte mig desuden at hans far før ham, i 

sin tid havde eftersøgt dette bord uden at kunne 

finde det. 

Et af de affotograferede papirer, jeg fik tilsendt var 

et notat med en adresse i Zürich. 

Jeg lagde mærke til at adressen er den samme som 

den, hvor vores kammerat Flemming bor. Jeg skrev 

til Flemming og forhørte mig om Bordet. Han 

fortalte mig at Bordet i sin tid blev opkøbt af 

honorar-konsulen og efterfølgende ville sønnen til 

Konsul Blas ikke sælge det i 1980. Siden den gang 

er det uvist hvor Bordet befinder sig. 

Med denne nye viden blev Anders selvfølgelig 

interesseret i at fortsætte sin far’s forsøg på at 

opspore det sagnomspunde Bord med sin bedstefars 

indgraverede navn. 

Et eventyr-mysterium og en sløjfe, der måske vil 

kunne blive bundet på flere gamle fortællinger.  

 

Bestræbelsen på at få opklaret dette mysterium 

inspirerer nemt min navnebror til at drage ud på en 

rejse, der vil kunne bringe klarhed over sagen.  

Men nu er spørgsmålet: 

Kan vi naver måske på yderligere vis hjælpe Anders 

på sit eventyr? 

Kunne dette blive til en rejse, som vil blive støttet 

og fulgt af naver i CUK? Hvis nogen kender til flere 

detaljer i historien, modtages disse gerne på mail: 

andersonmail@sol.dk 

Med Kno i Bordet, Anders, Århus afd 

mailto:andersonmail@sol.dk
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T i l m e l d i n g s b l a n k e t  t i l  u d s a t  P i n s e s t æ v n e  

 d e n  1 1 .  -  1 2 .  o g  1 3 . s e p e t e m b e r  2 0 2 0  

C U K - H o l b æ k - 1 0 0 å r s  j u b i l æ u m  

Navn:    

Adresse:   

Postnr.:   
  

By  

CUK-forening:   

Tlf.nr:   
  

E-mail.  

 
  

  Pris Fredag Lørdag antal Søndag antal Pris i alt 

Stævnemærke 100 kr.     

Huleaften 125 kr.     

Delegertfrokost 125 kr.     

Udflugt med frokost 250 kr.     

Festaften 250 kr.     

Natmad Festaften 50 kr.     

Morgenmad 50 kr.     

I alt. XXXXX     

Indbetalt på konto 100%     

 

TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 09.august 2020 

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

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

reg.nr. 0517 konto 364862 
 

Program for udsat pinsestævne. 
11-13.september 2020 

Indskrivning fra kl. 14.00 til 19.00 på kulturkasernen 
• Der kan købes sandwich mm. 

• Huleaften kl.18.00 til 23.00 spisning starter kl.19.00 

Lørdag d.12-09 

• 08.00 Morgenmad i hulen samt indskrivning 

• 09.30 Fotografering                                                                                                                              

• 10.00 Udflugt/frokost   

• 10.30 Delegeretmøde 

• 12.15 til 13.00 Delegeret frokost 

• 13.00 Delegeretmøde forsætter 

• 18.00 til 24.00 Festaften 

Søndag d. 13-09 kl. 08.00 Morgenmad i hulen derefter sluk efter. 

 
 

 

 

mailto:o.puggaard@hotmail.com
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Forespørgsel: 

Mit navn er Flemming Andersen; jeg er medlem 

af CUK Stockholm, men bosat i Viuf Danmark. 

Som pensionist skal man jo have tiden til at gå 

med noget, og min interesse er film, gamle film 

og særligt CUK film. 

Jeg har lånt Anton Paulsens smalfilm om CUK, 

og hvilken oplevelse, at se dem og overspille 

dem til DVD. Som Christian Riedel sagde:  

”Det er jo CUK historie”. 

Der er også film, som Erling Rasmussen har 

lavet. Jeg har fået tilladelse til at bruge dem. Så 

her er mit spørgsmål. 

Er der nogen som har film, det være sig 

smalfilm, VHS, VHS-C, Video 8, ja næsten alle 

film, så vil jeg/vi gerne låne dem, og overspille 

dem til en film om CUK. 

Er der noget privat på filmene, bliver det 

selvfølgelig klippet fra. Det er kun det, der har 

med CUK Naverne at gøre, der har interesse. 

Alle bidragsydere vil blive nævnt til slut i 

filmen. 

På forhånd tak. 

Med kno. 

Flemming Andersen 

Nyvang 35 

6052 Viuf 

DK 

21748533 

 

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

 

Den levende Landsby 

Hygum Hjemstavnsgaardård 

        

Juni 2020 

Hygum Hjemstavnsgård har det som køerne der 

skal på græs først i foråret. 

Vi er så klar til at modtage gæster i vores skønne 

omgivelser. 

Vi starter vores højsæson den 24. juni med 

åbning af vores museum, 

 

Dagligt fra kl. 11.00 til 16.00 frem til 31. august. 

Man er altid velkommen til at medbringe sin 

madkurv, den kan eventuelt nydes på terrassen 

med den flotte udsigt, og som altid er vi parate 

med de gode fortællinger fra gamle dage. 

Den 18. og 19. juli, kl. 10.00 til 16.00, har vi 

Landsbyen i Arbejde, hvor der er fuld aktivitet i 

alle kroge af vores ”levende museum”.  

Den 8. og 9. august, kl. 10.00 til 16.00, er der 

arbejdende værksteder med fokus på pil. 

 Den 20. – 23. august, kl. 10.00 til 16.00 kan 

Høsten opleves, som i gamle dage, Høstoptog 

med sang på vej i marken og efterfølgende en 

lille snaps til høstfolket fra grøntsagsfolket, så 

de  ikke også hugger hovederne af kålene ved 

samme lejlighed; en meget gammel tradition 

som vi holder i hævd. 

Der er Børnedyrskue den 22. august. 

Hvis du ønsker mad i disse 3 weekender, 

bestilles dette hos Anne-Sophie Nielsen på tlf.: 

40603481 og betales på dagen. 

Vi glæder os til at komme i gang igen og håber 

at se nogle af jer, når I nu er på tur rundt i 

Danmark.  

Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74,  

Sdr. Hygum, 6630  Rødding 

Tlf. 74845566  

www.hygumhjemstavnsgaard.dk 

       hygumhj@gmail.com 

 

 

 

 

Calgary: 

 
Den 9. juli 2020 

kan Hans Søren-

sen,  Calgary 

fejre sin 85 

års fødselsdag. 

Tillykke fra Na-

verne i Calgary. 

 

 

 

Foreningsmeddelelser: 

 

 

 

 

 

 

http://www.hygumhjemstavnsgaard.dk/
mailto:hygumhj@gmail.com
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Den 24. juli 2020 kan  

Alf K. Rasmussen, 

Calgary fejre sin 65 

års fødselsdag.  

 

Tillykke fra 

Naverne i Calgary. 

 

 

 

Frederikssund: 

Frederikssund juni 2020. 

Så går vi i gang igen efter denne Covid-19 

epidemi, som desværre har lagt al aktivitet ned 

siden marts måned. Håber, at alle er kommet 

godt igennem den? 

Til jeres orientering, var bestyrelsen og Jeanette 

Boeskov (Kurt & Kissers datter) samlet til et 

møde lørdag den 6.juni 2020 i hulen for at drøfte 

de forberedende tiltag til, at CUK-

Frederikssund vil afholde Pinsestævnet i 2021, 

da foreningen der har 50års jubilæum. 

Da der som er planlagt holdes der lukket i juli 

måned på grund af sommerferien. Så der intet 

møde i hulen. 

Derfor mødes vi igen fredag den 7.august 

kl.19:00 til GENERALFORSAMLING 2020. 

Hulevagt har bestyrelsen. Husk at melde afbud 

til formanden senest den 1.august 2020 på tlf. 

27 30 97 77 - Det er fordi der bliver bestilt 

smørrebrød. 

 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med 

fødselsdagen til 

Lis Willemoes Hansen den 11.07.2020 

Vibeke Christensen den 25.07.2020 

 

I ønskes alle en god sommer og vi ses igen i 

august. 

 

Med kno 

Gumminaveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herning: 

 

Endelig kom dagen hvor vi kunne holde vores 

Generalmøde. Vi har ikke set hinanden 

siden 18/2, så der var stor gensynsglæde. Vi var 

15 der havde fundet vej til Bodegaen i Lind, 

og startede med en sang. Det er også længe si-

den vi har gjort det. 

Vi startede med valg af dirigent og igen blev 

Wagner valgt. 

Formandens beretning. 

Der var ikke så meget at sige. Vi har stadig ikke 

nogen hule, og vores ting er atter blevet flyttet. 

Mosel var sidste gang, og der var 18 fra Herning 

med. Måske de laver en tur selv. 

Harald gav en omgang på grund af genvalg - tak 

for det. 

Wagner sluttede af med tak for god ro og orden. 

Så kommer vi til det næstvigtigste, maden: gule 

ærter med alt tilbehør fremstillet af fam. Lauge-

sen og Borgmesteren. 5 stjerner og 1 fra Miche-

lin. 

Det blev besluttet at næste møde er den 24/6 på 

Bodegaen og søndagsmøde 2/8 er i 

hønsehuset i Sinding. 

Der var også lige et par fødselsdage der blev fej-

ret Tot og Borgmesteren. 

 

Med kno i bord 

Peder  
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Hillerød:   

90 års fødselsdag i Hillerød 

Her den 23. juli 2020 fylder Per Gjerløv 90 år, 

og derfor vil vi gerne sige et rigtig hjertelig og 

velment tillykke til Per. Per har været medlem 

hos os i 17 år og har været og er stadigvæk et 

aktivt og trofast medlem hos os. Per er udlært 

elektriker og har senere læst til civil ingeniør 

med afgang fra DTU, det hed nok noget andet 

dengang. Han var med til at bygge landets første 

computer, som blev bygget på Danmarks 

Tekniske Højskole; efter lidt genvordigheder i 

opstarten kørte den ganske fint. En del af Pers 

første år inden for computerteknik foregik i 

Sverige, efter nogle år der gik turen tilbage til 

Danmark og herfra til Saudi Arabien i et par år 

og så hjem til Danmark igen, hvor det blev til en 

lang karriere inden for den hastigt voksende 

computerverden. Da Per gik på pension, blev 

det tid til andre ting, som han gerne fortæller 

om, blandt andet en sejltur over Atlanten, hvor 

han var ude og svømme med hvaler.                                                                                                                                                            

Per vi ønsker dig rigtig hjertelig tillykke og 

håber at du får en god fødselsdag. 

Arne Esbensen, Hillerød Naverforening. 

 

Holbæk: 

Husk generalforsamling d.21-08- 2020 

kl.20.00   Dagsorden ifg. lovene                                                                                

Tilmelding til spisning kl.19.00 Til Ole P. 

 

København: 

Selvom der foreningsmæssigt stadig ikke er no-

get at berette om siden sidst, vil jeg alligevel 

melde mig under fanerne.  

I skrivende stund lysner det mere og mere med 

genåbningen af Danmark. Så mon ikke, når 

disse linjer læses, vi atter med påpasselig-

hed kan mødes i lystigt lag? Thi det savner vi! 

18. juni var sidste programsatte møde inden 

sommerferien. Forhåbentlig kan jeg i næste 

nummer skrive, at dette Ferie-Hule-

møde blev afholdt.  

For at savnet ikke skal blive for stort kan vi - 

som nævnt sidst - igen i år håbe på 1 - 2 Have-

messer i løbet af sommeren. Ligeledes pusler vi 

med en udflugt med ophold den første weekend 

i august. Yderligere herom senere. 

God sommer til alle her som der. Tyder på at 

den kan blive noget mere "livlig"  

end de seneste måneder. 

 

Med kno i havebordet 

Niels "2 m" 
 

LA: 

Dear Navers. 

Her i Los Angeles er vi ogsaa begyndt at aabne 

restauranter osv. 

Midt i genaabningen, har vi haft civile demon-

strationer over hele USA, med ildebrande og 

forretnings indbrud. 

Men,vi Navere har alligevel besluttet os til at 

have en komsammen i Naver-Dalen i midt Juni. 

Vi er godt trætte af at sidde og kukkulure inden 

dørs. 

Vedlagt et photo fra Soldater-klubbens uden-

dørs frokost den 5. Juni. (Danmarks befrielses 

dag) 

Som ogsaa har flere Naver-medlemmer. 

Med kno og maske, 

 Arne B. 

 

 

Næstved: 

Sommeren er kommet ifølge kalenderen. Vi har 

haft åben hule hele maj måned 1 gang om ugen. 

Det har fungeret fint, derfor fortsætter vi i juni.  

Normalt skriver jeg ikke om mad, men det er 

begrænset, hvad der er af nyheder derfor en 

undtagelse. 

Frank havde røget ål. Da han kom i Hulen om 

eftermiddagen, havde han et fad med nyrøgede 

ål og tilbehør med☺. 
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Ugen efter lavede Carsten pariserbøf☺ 

Tak til jer begge for et godt initiativ. Det 

lokkede samtidig en ekstra genstand ned. 

Vores ældste medlem Flemming Rønne har i 

mange år malet billeder, kort, tegninger og lavet 

skulpturer. Han har 2 nevøer, der har taget 

initiativ til at udstille nogle af hans værker. Det 

foregår på Fiskerimuseet i Karrebæksminde.   

Selv om vi nu må være op til 50 mennesker 

samlet, gør det ikke den store forskel, da vi 

stadig skal holde afstand. Det er derfor vigtigt, 

at man tilmelder sig hos Ove. 

Hilsen Marianne  

 

Samsø:  

Hulemøde 7 juni. Samsø Naverne.  

Hyggeligt hulemøde, hvor vi var flere end vi 

plejer. Selv formanden kunde være med denne 

gang. Han er ellers travlt optaget i denne tid. Vi 

fik besøg af Elo fra Århus Naverne og hans 

kone. Vi er så heldigt at få Elos kone overflyttet 

som naverven fra Randers til Samsø. Og det har 

vi plads til. Velkommen skal du være. Hygge-

ligt møde.  

Hulemøde efter sommerferien 6.sep kl. 12 

Søndagsmøde 20.sep kl. 12. 

Det bliver afholdt ved Jørn, med et forsinket 25 

års jubilæum for Åse. 

God Corona fri sommer fra Samsø Naverne.  

Med kno i bordet  

Åse. Samsø Naverne.  
 

 

Slagelse: 

Hulemøde d. 5. juni 2020 kl. 12:00. 

Formanden bød glædesstrålende velkommen til 

9 fremmødte medlemmer og foreslog at vi sang 

nr. 28. På Sørens opfordring, fremlagde forman-

den forslag ang. deltagelse ved DM i Skills 

2022, som bliver afholdt i Høng. Forslaget vil 

blive fremlagt ved Delegeretmødet til septem-

ber i Holbæk.  

Vi blev enige om en rengøring i hulen tirsdag d. 

7. juli kl. 10:00, og rengøringsholdet består af 

Hans Vicevært – Inger – Ejner – Erik. Ejner 

medbringer morgenbrød. Så var det tid for de 

medbragte madpakker. Minderne rungede atter 

i hulen ca. kl. 14:30.   

Med kno i bordet. 

Erik  
 

 

3. juli: Carit 75 år. 

3. juli: Hulemøde kl. 18:30. 

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

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

25. august: Harry 85 år. 

4. september: Hulemøde kl. 18:30. 

2. oktober: Hulemøde kl. 18:30. 

9. oktober: Grethe 75 år. 

6. november: Hulemøde kl. 18:30. 

22. november: Julefrokost kl. 12:30. 78 års 

stiftelsesdag.  

4. december: Hulemøde kl. 18:30. 

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

-- Tilmelding til Ejner. 

 

 

Sønderborg 

Pinse stævnet er aflyst! 

Men i det sønderjyske er vi en lille gruppe Na-

vere der syntes at vi alligevel godt kunne mø-

des, til en dag med arbejde Pinse lørdag. 

Der var også nogle gæster med. Selv vores yng-

ste medlem Malte kom fra Bayern, men for ham 

lykkedes det kun, fordi han var på vej til Køben-

havn, hvor han har en kortvarig ansættelse. 

Oprindelig var mødetiden først sat til kl 10. Men 

Kurt, Malte og Christian var mødt tidligere op, 

så de begyndte at sætte bord og stole ud på ter-

rassen til morgenmaden. Efter morgenmaden 

gik vi i gang med ukrudt og klippede græs og alt 

det andet. Så startede vi på fælles Morgenmad 

udenfor, og selvfølgelig startede vi med en sang 

Efter den officielle start begyndte vi så alle med 

at rydde op, reparere forskellige ting, og fik ren-

gjort det meste af Hulen. 

Der var en super stemning og et fantastisk dej-

ligt vejr, som gjorde sit til. Efter få timer var alt 

færdig. Så var der tid til kaffe, med hjemmelavet 
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kage, så besluttede vi det sku være det. Sønder-

borg d. 5-6-2020.  

Hulemøde  d..24-5-20. Kom noget bag på mig, 

da Børge-Christian-Susie kom ud til mig; må 

sige det, at det lykkedes dem at over raske mig 

med at blive årets nav, for jeg vidste ikke, hvad 

jeg skulle sige. En stor tak til Sønderborg for 

den opbakning I har givet mig. Uden dem var 

det nok ikke lykkedes. EN TAK ER KUN ET 

FATTIG ORD MEN TAK ALLE  JOHN. P.S 

ses i HOLBÆK.        

Så til Huleaften så er vi kommet i gang. Børge 

fortalte et par ting. Susie havde lavet mørbrad-

gryde; det var noget alle kunne have de 11 mand 

der var mødet. Gitta havde lavet æblekage og 

det var jo flødeskum ah-ah. Det var en god 

hygge efter så lang tid.  

MED KNO I BORDET JOHN 

 

Men Formand Børge meldte ud, at fordi det var 

gået så godt, så stod Sønderborg afd for mad og 

drikke hele dagen. Der kom gang i fortællin-

gerne og Naversangene. 

Der var en god og hyggelig stemning. Vi sagde 

farvel til de første kl 20. Medens vi yngre fe-

stede videre. Efter lidt morgenmad smuttede vi 

i hver sin retning. 

Tak for en rigtig god Pinse træf i Sønderborg. 

I de her tider er det også vigtigt, at vi møder op 

igen. Ja den huleaften var savnet af mange. Og 

tusind tak til Gitta for den gode kartoffelsalat, 

og en stor tak til Sussie. 

Vores gæst er den Rechtschaffene Stenhugger 

Lukas Bonning. Han bliver følgesvend til Jens. 

En ung murer, der vil på traditionelle vis på Val-

sen under CUK. De to fik snakket rigelig sam-

men. En termin for Jens’ afskedsfest bliver fast-

lagt og diskuteret. 

At være Naver er for mig lidt mere end bare ord 

eller den dragt jeg bære. Det er også det sociale 

sammenhold og den hygge vi har ! Hold jer ra-

ske og mist ikke jeres gode humør. 

Med Kno i bord Christian og Børge Sønderborg 

Naverne. 

 

 

Vejle: 

Pinse i Vejle. 

Efter at der i 3 måneder ikke har været nogen 

aktivitet hos Naverne i Vejle, startede vi 

langsomt op her til Pinse. Som sædvanlig var 

det Neller, der åbnede Pinsemorgen, hvor der 

var kaffe og morgenbrød. Det var første gang i 

flere år, at flere af os havde været i Hytten 

Pinsemorgen, idet vi har deltaget i de af andre 

foreninger afholdte Pinsestævner. 

Vejret var med os, og vi var enige om, at hvis 

ikke ” Frk. Corona” havde sat en kæp i hjulet, 

havde vi hygget os i Holbæk, og var ved at 

forberede os til de forskellige gøremål, der 

skulle finde sted i løbet af dagen. Vi var på intet 

tidspunkt mere end 7-8 personer indendørs, for 

vejret indbød til at nyde kaffen og 

rundstykkerne udendørs. 

I løbet af dagen havde 17 personer lagt vejen 

forbi Hytten, hvor vi trods den lidt svære tid var 

enige om, at dagen var vellykket. 

Nu hvor forsamlingsantallet er hævet fra den 

08.Juni til 50 personer, kan vi med rolig 

samvittighed begynde at holde møder, og 

afvikle planlagte aktiviteter. Så derfor afholdes 

der, som tidligere annonceret i Svenden:, 

Møde den 26. Juni Kl. 18.30 

Grilldag den 27. Juni Kl. 13.00. Tilmelding 

senest den 22.Juni til Lis Tlf: 29634486 eller 

Kaj Tlf: 30705576. 

Vel mødt til både møde og grilldag. 

Bent Sørensen ønskes hjertelig tillykke med 

80 års dagen den 13. Juli 

Møde den 30. Juli. 

Med kno 

Lis 

 
 

ÅRHUS:_ 

Ja, så har formanden indkaldt til hulemøde på 

fredag, 12.6. kl. 20. Det er også et par dage 

siden, vi var sammen sidst. Der er jo en del ar-

rangementer, vi har måttet aflyse, og en del 

frokoster i forbindelse med alle de helligdage, 

der har været, vi har måttet undvære, så vi har 

noget at indhente. Håber alle er kommet godt 

igennem krisen, og håber vi snart ses igen. 

Næste møde ifølge kalenderen er hulemøde 

fredag den 10.7. God sommer alle sammen. 

Med kno Chefsekretæren. 
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Aalborg: 

Så kunne vi endelig mødes til hulemøde igen. 

Så i Aalborg var der hulemøde torsdag d 11 juni. 

Der var mødt 12 navere. Ikke det store tal, men 

meget godt, eftersom vi stadig overholder 1 

meter mellem hver påbuddet. 

Formand Preben udtrykker på alles vegne glæde 

over, vi igen efter så lang tid kan mødes. Dette 

var der stor enighed om. 

På dagsordenen var det kommende pinsestævne 

der er udsat til d 11-13 september. På stævnet er 

der stillet forslag til ændring af vores vedtægter, 

således det måske bliver lettere at tiltrække de 

unge, der er sendt på valsen. Dette forslag var 

der opbakning til fra alle tilstedeværende. 

Dermed gives mandat til dette ved stævnet fra 

Aalborg.  

Så er det blevet besluttet man vil prøve at holde 

hulen åbent, når Håndværkerhuset, hvor hulen 

befinder sig øverst oppe, holder åbent hver 

onsdag. Dette nåede vi kun en enkelt gang inden 

coronaen lukkede store dele af Danmark ned. 

Umiddelbart kom der ingen. Det kan skyldes, 

det er første gang, men vi ser tiden an for nu, til 

efter sommerferie, hvor det måske prøves igen. 

Der blev talt om bemanding af hulen på lørdags 

åbent. Vi fandt heldigvis folk nok, selvom det 

til tider er svært at få dækket alle tider. De næste 

gange der er lørdags åbent er 13 juni og 27 juni. 

D 13 juni er i skrevne stund allerede overstået 

med et meget sølle fremmøde på blot 4 mand. 

Vi håber der kommer flere forbi os d 27 til en 

snak og gode røverhistorier. Ellers stod menuen 

i hulen på karbonader med stuvede grøntsager 

og til dessert jordbær med fløde. Så ved vi 

sommeren for alvor er startet. Tak for mad til 

Rune. 

Med kno  

Anita Holt 

 

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

 

 

 

 

 

 

Albrecht Hansens bog fortsat fra sidste nr. 

Først gennem Tyskland, så den herlige tur langs 

Rhinen, gennem Elsas over Strasbourg til midt 

Frankrig, over Lyon til syd Frankrig, langs 

Rivieraen til den spanske grænse. Derefter ind i 

Spanien, som jeg valsede i, til jeg havnede i 

Barcelona, hvor jeg fandt 3 ugers arbejde.  

På alle disse ture mange oplevelser, men herom 

senere. Nu var det igen blevet februar, så jeg fik 

igen længsel efter mit andet fædreland, 

Schweiz. Så jeg valsede over Grenoble ind i 

Schweiz. Kort tid efter stod jeg igen i 

Richterswil.  

Hos snedkermester Brunner fik jeg en hjertelig 

modtagelse og 50 Fr på forskud, jeg var nemlig 

helt flad.  

Så gik jeg til familien Neuhaus i Etjelstrasse. 

Her fik jeg også en hjertelig modtagelse, og mit 

gamle værelse var fri. På værkstedet var der 

kommet en 5-6 nye svende, og et par af mine 

gamle venner var rejst, heriblandt min gode ven 

Fritz Muller. Jeg fik igen meget interessante 

opgaver. Samværet på pensionatet havde jeg 

også meget glæde af. Vi var næsten ude-

lukkende unge mennesker, og nu havde de fået 

lært mig at spille deres særprægede kortspil. Nu 

arbejdede jeg i Richterswil til i december 

måned, så udløb min arbejdstilladelse og kunde 

først fornyes i februar.  

Vi var så 7 danske håndværkssvende, som 

gennem Naverforeningen i Zürich, lejede os ind 

i en bjerghytte i Amden (Centralschweiz) ca. 

1500 m oppe i bjerget – men herlig udsigt over 

bjergene og ned over Wallensøen. Kam-

meraterne, jeg var sammen med var: Anton 

Nielsen, maler fra Slangerup. Han var vores kok 

og nærmest som en fader for os alle. Så var der 

Knud Petersen, maler fra Nordfyn, - Bjørn 

Petersen, maler fra Aalborg, - brødrene Tage og 

Børge Jepsen, malere fra Fredericia, - Helge 

Pedersen, maler fra Svendborg til slut 

undertegnede.  

Vi havde det herligt sammen, og vi havde en 

god jul sammen. 
 

 



11 

 

 

 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard 

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.  
 

 

 

 

-Hvordan traf du så din kone? 

-Ren og skær fejltagelse.  

-Jeg stod og piftede efter en taxa… 

 

 

-Har du nogensinde truffet min kone? 

-Ja jeg har haft fornøjelsen. 

-Så var det ikke min kone! 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 
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