
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillykke til Ole Puggaard, 

Holbæks nye æresmedlem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hilsen fra Jens. 

Blot et lille skriv til alle jer der sidder derhjemme 

i hulerne, fra en svend på landevejen. 

Med ca. 2 måneder inde i min tur tænkte jeg, at 

det vil være passende med et livstegn. 

Den første uge gik med, at jeg spadserede ud af 

min "forbudte zone" på 50 km. Ugen efter gjorde 

jeg det igen, da jeg var med til en fest i Hannover 

og fulgte en ung snedker afsted den første uge. 

Den tredje uge fulgte jeg ind hjem fra landvejen. 

Så de 3 første uger stod den på 150 km gåtur og 

tungeben. Derfra snakkede jeg med en hjemrejst 

i Wolfsburg, som havde et murerfirma, og han 

kunne godt bruge en dansker for en rum tid. Det 

gik godt, og jeg arbejdede der i 3 uger. Efterføl-

gende ville jeg ned og besøge Malthe i Ebern og 

har nu arbejde i Bamberg et stykke tid endnu.  

Billedet er fra en af de første dage på landevejen; 

det var nogle af dem som sendte mig afsted. 

Med kno  

s.C.U.K Nav Jens 

 

 

Nr. 11 november 2020 årg.  
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02,11,2020 Eva Koren Mouritzen (Næstved) 

60 år Kildebrøndsvej 22 

 Fensmark 

 4684 Holmegaard 

 DK 

 

06,11,2020 Jørn Spring    (Vejle) 

80 år Mimersgade 6 B, st. tv. 

 8700 Horsens 

 DK 

 

09,11,2020 Niels Erik Boje (Silkeborg) 

70 år Lindeparken 44, st. tv. 

 8600 Silkeborg 

 DK 

 

09,11,2020 Anders Falberg Larsen (Århus) 

50 år Petersborgvej 81 

 9000 Aalborg 

 DK 

 

25,11,2020 Anne  Gudme Knudsen (Sønderborg) 

70 år    Lykkevej 8               

 Øster Højst 

 6240 Løgum Kloster 

 DK 

 

26,11,2020 Carsten Jessen Christensen (Vejle) 

80 år Chr. Wintersvej 40 B 

 7100 Vejle 

 

Jubilæer: 

 
10,11,2020 Annie Birgitte Sonne (Hillerød) 

20 år Golfbakken 4 E 

 3300 Frederiksværk 

 DK 

 

11,11,2020 Kaj Helmuth Kristensen (Herning) 

40 år Nis Petersensvej 20 

 7500 Holstebro 

 

24,11,2020 Per Vendelboe (Samsø) 

25 år Søtofte 3 A 

 Tranebjerg 

 8305 Samsø 

 DK 

 

27,11,2020 Frank Petersen (Zürich) 

40 år Schaffhausenstr. 118 

CH-8412 Aesch bei Neftenbach 

Schweiz 

 

28,11,2020 Else Larsen (Holbæk) 

40 år Østergade 48 

 4340 Tølløse 

 DK 

 

 
 

 

 

 

Tak Tak og af hjertet Tak på min 65 års fødselsdag. 

Posten kom i dag d. 2. Oktober med de mange tele-

grammer 19 stk. og 9 personlige breve alle mærket 

med CUK logoet og flag. Og 1 enkelt personligt brev, 

som jeg blev meget rørt over - sendt fra København. 

Aldrig har jeg oplevet dette før, og telefonen stod hel-

ler ikke stille :-)  

Den ringede konstant, så jeg var nøt til at oplade den 

hele tiden, alle med glade hilsner og lykønskninger på 

min 65 års dag.  

Så af hjertet tak for alle jeres hilsner på min fødsels-

dag, det er virkelig noget der styrker vores fællesskab 

i CUK. 

Jeg håber vi ses i Frederikssund i 2021. 

Mange søde hilsner og Kno og stokken mod Nord. 

Sten Sjøgren (Næstved afd )  

 

 

Redaktøren efterlyser en reserve redaktør. 
Vedkommende skal kun træde til i tilfælde af sygdom, 

eller anden pludselig opstået forhindring. 

Ligeledes eftersøges en reserve til afhentning og 

udsendelse af DFS. Interesserede kan henvende sig til 

undertegnede eller formand Kaj Jepsen. Tlf. numre 
og mailadresser findes på anden bageste side i bladet. 
Med kno 

Hans Emborg 

 

 

 

 
HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 

Ved Formand Kaj Jepsen 

Delegertmødet den 12. September 2020 i Holbæk. 

 

På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde de 

tilstedeværende velkommen til dette års Delegeret-

møde i Holbæk 

Til foreningen her i Holbæk vil jeg på CUK’s vegne 

sige tak for, at I vil stå som arrangør af Pinsestævnet. 

En særlig velkomst skal  lyde til de af CUK’s 

æresmedlemmer, der er inviteret til at deltage i 

Delegertmødet-frokosten samt festmiddagen. Endnu 

en gang velkommen til et forhåbentligt sagligt og 

konstruktivt delegertmøde. 

Formandens meddelelser: 

 

 

 

 

 

 

TAK        TAK 
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Navere der er taget på den sidste vandring. 

 

Ib Larsen  Holbæk 

Niels Bartholdy Calgary 

Jørgen Falsten  Silkeborg 

Erik Ole Hansen Vejle 

Henning Nissen Herning 

Christian Reinhart Petersen Thorshavn 

Ebert Christensen     Holbæk 

(Æresmedlem i Holbæk) 
Søren Stokholm Herning 

 

Mærkedage. 
25 År. 

Hans P.L. Petersen Samsø 

Ole Puggaard                         Holbæk 

Preben Adriansen Aalborg 

Ole Lindeborg  Aarhus 

Åse Heimly  Samsø 

 

40 År. 

Andre Wetli  Zürich 

Kurt Rasmussen Frederikssund 

 

45 År. 

Clas Ohlin  Zürich 

Lis Dallris Jepsen Vejle 

Aage Håkanson Stockholm 

 

50 År. 

Karl Jensen  Hillerød 

Erik Møller  Los Angeles 

 

60 År. 
Jørgen Hansen  Calgary 

65 År. 
75 År. 

CUK-Randers Naverforening. 

 

100 År. 

CUK-Vejle Naverforening 

CUK-Holbæk 

 

120 År. 

SCUK-Forening for Berejste Skandinaver 

 

 

HB-Beretning ved formand Kaj Jepsen. 

På baggrund af uheldige omstændigheder, har CUK-

Nakskov set sig nødsaget til, at stille foreningen i bero 

fra den 01.Januar 2020, og foreløbig et halvt år frem. 

Dette understreger endnu en gang nødvendigheden af, 

at vi kommer op af stolene og gøre en indsats, for at 

tiltrække nye medlemmer. Det er den tredje CUK-

forening, der enten er ophørt eller stillet i bero, inden 

for de sidste 3 år. 

Søndag den 09.August 2020 vil blive husket som en  

”Mærkedag ” for CUK. Det var på denne dato, at 

CUK efter mange års stilstand, sendte en Svend på 

Valsen. Hele forløbet omkring dette blev bragt i 

Svenden, så der er ingen grund til, at HB her i 

beretningen gentager, hvad alle forhåbentlig har læst.  

For 45 år siden var der et indlæg i Svenden, der var 

skrevet af ”Knast” efter pinsestævnet i 1975. HB vil 

her gengive det betydningsfulde indhold af indlægget, 

idet det omhandler de problemer CUK stadig slås med 

ang. nye medlemmer. 

CITAT: Vi må forny os, ikke sådan at forstå, at vor 

gamle CUK skal laves om, men vi er alt for mange, 

der trækker på hver sin hammel, når det gælder 

samarbejde. Det kan ikke nytte, at foreningerne 

stivner. Vi må og skal have flere med, dog ikke for 

enhver pris, men der findes mange, som burde stå i 

vor forening, og det er dem, vi skal have fat i, og det 

kan vi få, men der må gøres en indsats. Og hvori 

ligger så den? Vi kan jo ikke gå på gader og stræder 

med vores brochurer. Men var det ikke en ide at 

forsøge sig hos de stedlige fagforeninger og se, om 

ikke også der kunne blive plads på deres kontorer for 

vore tryksager, som fortæller lidt om naverne. 

En anden ting vi ikke må glemme er, at der flere steder 

i landet sidder naver fra andre foreninger, der har 

stillet deres foreningsarbejde i bero. Her er også 

svende at finde. Vi skal dog også indadtil styrke vor 

organisation, intet må forsømmes i den henseende. 

Medlemmernes fremmøde til arrangenmenter i hu-

lerne er den bedste opbakning man kan give sin 

bestyrelse, thi intet er mere til at ødelægge et godt for-

eningsarbejde, når medlemmerne svigter møderne. Er 

møderne ikke interressante nok, må medlemmerne 

sige til, komme med nye ideer, så bestyrelsen har 

noget at arbejde med. CUK skal også fremover være 

navernes samlingssted uden skelen til stand-fag eller 

alder. Her samles naverne til en insats for CUK og for 

vort kammeratskabs fremme.Vi må også inden for vor 

forening se at finde frem til en fælles optagelses-

ceremoni. Det kan jo uden at være alt for prangende, 

godt gøres til noget, som både kan være festligt og 

alvorligt. 

Siden vi mødtes til Delegeretmøde i Vejle, har den 

efterfølgende tid været noget hektisk, især for HB, 

idet kort tid efter Delegeretmødet, meddelte 

Redaktøren af DfS. at når han havde afleveret DfS Juli 

til trykning, stoppede han som redaktør. Der blev for 

nogle år siden, stillet forslag om, at vælge Hjæl-

peredaktør samt Hjælpekasserer, så CUK ikke kom i 

samme situation, som vi havde med frafald af først 

redaktør, senere webmaster. I forbindelse med, at 

redaktøren stoppede med kort varsel, konstituerede 

HB den valgte hjælperedaktør som redaktør, indtil det 
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officielle valg af redaktør i 2020.  Denne kon-

stituering fik nogle kommentarer med på vejen 

såsom: Det kan HB ikke, det skal være en af HB-

suppleanterne der går ind som redaktør? 

Hvis ikke HB har mandat og hjemmel til at kon-

stituere en på delegeretmødet valgt person, så med-

lemmerne får mindst mulige gener ud af situationen, 

hvem har så? Hvis en af de valgte HB-suppleanter 

skulle træde til, havde DfS ikke udkommet, før end 

der var blevet valgt en redaktør her på dele-

geretmødet, idet de 2 HB-suppleanter intet kendskab 

havde/har til Pc-opgaver af den art. Dette har de 

bekræftet, så hvorfor denne negative kritik af HB’s 

beslutning. Der er beslutninger som skal tages med 

meget kort varsel, og når det ikke strider imod 

gældende CUK-Love og Vedtægter, og ikke kræver 

afgørelse fra de valgte delegerede, er det HB’s klare 

holdning, at når der opstår den form for problemer, 

har HB mandat til at træffe sådanne her og nu 

afgørelser, der tjener medlemmerne bedst.   

Det er ikke alle afgørelser, der er ligetil at træffe. I 

tiden efter delegeretmødet i Vejle, blev der fra CUK-

Aalborg tilstilet HB en indstilling til eksklusion af 

CUK af et medlem fra foreningen. Der blev efter et 

par ”måske” lidt uheldige udmeldinger fra HB, 

indkaldt til høring af begge parter, på opfordring af et 

medlem fra en anden forening, idet vedkommende 

påpegede, at der var måske nogle aspekter fra begge 

parter, der ikke helt var belyst. Dette møde fandt sted 

i Vejle, hvor begge parter blev hørt, og efter at HB 

havde bedt parterne om at holde 10 min. Pause uden 

for lokalet, gennemgik HB begge parters frem-

læggelse. Efter dette blev parterne kaldt ind, hvorefter 

HB’ beslutning om eksklusion af medlemmet var 

endegyldigt blev bekendtgjort. Eksklusionen af Arne 

Poulsen Nielsen bevirker, at han ikke kan søge om 

optagelse/overflytning til en anden forening under 

CUK. 

Efter dette var blevet bekendtgjort, blev formanden 

for den forening, der havde optaget 3 andre medlem-

mer som overflyttet foruden ovennævnte medlem, når 

der kun var 1 ud af de 4, der havde fået medlemsbogen 

behørigt og korrekt afmeldt. Desuden var 2 af med-

lemmerne i restance i den forening, de forlod. HB 

ville gerne have svar på dette, idet HB på flere 

delegertmøder var blevet påmindet om love og regler, 

der skulle følges, så det var noget mærkeligt, at de i 

den forening havde ” overset ” love og regler i det 

ovennævnte. 

Svaret var, at formanden ikke lige havde styr på, hvad 

deres kasserer lavede mht. overflytning, hvilket kan 

lyde mærkeligt, idet det må formodes, at ved en 

overflytning eller optagelse, bliver hele bestyrelsen i 

foreningen inddraget mht. kriterier for overflyt-

ning/optagelse er til stede, før end medlemmerne 

tager stilling til, om de siger ja eller nej. 

Denne meningsudveksling HB og foreningens 

formand imellem, fik den konsekvens, at annoncen i 

DfS blev stoppet med denne begrundelse citat: Vedr: 

Annonce. Efter den oplevelse jeg havde med 

formanden og en anden i bestyrelsen, for denne 

forening i forbindelse med eksklusionen af en af vores 

medlemmer ønsker jeg ikke længere at have annonce 

i vores blad, så længe der er denne modstand mod en 

af vores medlemmer. Og vil tage annoncen op igen på 

et senere tidspunkt. Citat slut. 

HB og især undertegnede samt den anden i besty-

relsen vil gerne vide: Hvem er den anden i besty-

relsen? Hvem er det medlem i foreningen, som der er 

denne modstand imod? I det ovennævnte citat er 

formanden og en anden i bestyrelsen nævnt. Er det 

HB-formanden og en fra HB der refereres til, eller er 

det formanden og en fra bestyrelsen fra den forening, 

der skriftligt havde indgivet eksklusionsbegæring af 

Arne Poulsen Nielsen. 

HB og især i den sidste tid er det HB-formanden der 

står for skud.   

Kritik der er berettiget og konstruktivt samt 

korrektioner af handlinger er altid berettiget. Men når 

det kommer til direkte skriftlige usandheder siger 

undertegnede stop. I forbindelse med at der stod i 

Svenden, at CUK-Odense havde optaget et medlem, 

der skulle på ”Valsen/Rejse” og var derfor blevet 

udstyret med en Vandrebog, som var blevet tilsendt 

Formanden i CUK-Odense, med min underskrift på 

linien i Vandrebogen hvor der stod: præsident for 

SCUK. 

Efterfølgende er der rettet henvendelse til CUK-

Odense ang. Claus Skøtts medlemskab i CUK-

Odense, samt hvorfor han ikke var tilmeldt med-

lemsregistret som medlem i Odense. 

Følgende svar blev afsendt fra formanden i CUK-

Odense Ole Bøwig den 05. Februar 2020 til 

Hovedkasserer Jan E. Johansen. Citat: Hej Jan, jeg fik 

at vide af Kaj Jepsen, at Claus Skøtt ikke er registreret 

som medlem. Det undrer mig lidt, da alle hans 

rejsepapirer er udstedt af Kaj Jepsen, men ok hans 

navn er Claus Skøtt, adressen er” På valsen i Au-

stralien ”Claus skal ikke have bladet, da der sjældent 

er en adresse at sende det til, og aftalen er at han 

betaler 100,00 kr. om året i kontingent. Ved andre 

rejseforeninger er svendene kontingentfri når de er på 

Valsen. De begynder først at betale når rejsetiden er 

færdig. Det må være HB der laver en regel om dette, 

om ikke andet, kan vi høre om det til Pinsestævnet: 

Citat slut. 

Skrivelse den 06.Februar 2020 fra Formanden Ole 

Bøwig i CUK-Odense til Jan Erik Johansen. Citat: 

Emne: Re: Medlem. Som jeg skrev til dig, fik jeg 

rejsebogen af HB formand Kaj Jepsen, og bogen var 

udfyldt, derfor troede jeg at når HB formand udfyldte 
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den var det registreret hos HB kassereren. Jeg be-

klager at der er en del misforståelser angående 

udsendelse af en svend som går på valsen, især når 

Kaj Jepsen er involveret i udsendelsen. Jeg ser med 

forventning at der kommer en vejledning på dette, da 

man ikke kan bruge de almindelige optagelseskriteriet 

i HB vedtægter. Angående slips er det ikke et krav, 

men Claus fik en nål og en rejsebog, underskrevet af 

Kaj Jepsen, Kaj fik alle oplysninger på Claus. 

Kriteriet for rejsebogen blev behandlet på dele-

geretmødet i Vejle, hvor man talte om reglerne. Citat 

slut.  

Disse påstande/beskyldninger kunne og ville jeg ikke 

sidde overhørig, idet de er usande. 

For at dokumenterer de fra CUK-Odense’s formand 

påstande/oplysninger til HB hovedkasserer er usande, 

kontaktede jeg Claus i Australien via mail, og jeg 

citerer: 

Den 10.Februar 2020 afsendt følgende mail til: Claus 

Skøtt (cskoett@gmail.com) 
Hej Claus. Det er en fin beretning fra Australien, som 

Christian har vidresendt til mig, den vil blive sat i 

Svenden, så andre kan se, hvad du oplever dernede. 

Vi i hovedbestyrelsen er noget uenig med Ole Bøwig 

ang. de personlige informationer, der er påtegnet i din 

Vandrebog. Hvem har udfyldt de 2 sider side 4 og side 

5, hvor fødselsdag-hjemsted-uddannelse(fag) og 

hvornår du blev sendt ud. Ole Bøwig påstår det er 

mig, der har udfyldt den, hvilket jeg afviser. Det 

eneste jeg har skrevet i Vandrebogen er mit navn, 

hvor der er en  linie hvor der står: Præsident for 

SCUK. Har du en mulighed for, at tage et foto af de 2 

sider og maile dem til mig, og fortælle om din 

Vandrebog ikke blev udfyldt af Ole Bøwig i Odense, 

den dag du blev optaget. Mange hilsner og fortsat god 

tur Down Under. 

Kaj Jepsen. Ca 2 timer efter, havde jeg følgende svar 

samt foto fra Claus. Citat: 

Der hvor der står Wanderbuchinhaber? Dem udfyldte 

jeg selv, pr Oles anvisning. Har vedlagt foto. Mvh. 

Claus.   

Den 10 Februar 2020 blev Formanden for CUK-

Odense pr. e-mail og brev anmodet om at komme til 

HB-mødet lørdag den 07.Marts, der skulle afholdes 

på adressen: Vester Stationsvej 15 5000 Odense, for 

at forklare dine påstande. Ole Bøwig blev i mail og 

brev gjort opmærksom på, at såfremt han ikke 

fremmødte, vil emnet med tilhørende dokumen-

tationer for de påstande som du har fremført,  blive 

forelagt de delegerede på delegertmødet i Holbæk den 

31.Maj 2020.  

Mandag den 09.Marts 2020 kom følgende svar fra Ole 

Bøwig: CITAT: 

Hej Kaj, jeg beklager at jeg på grund af, har været på 

arbejde Lørdag og søndag, ikke kunne komme til 

kaffemøde i Fru Rasmussens kælder. Citat slut. 

Hvornår er HB-møder blevet lavet om til 

Kaffemøder? Den i mailen nævnte Fru Rasmussen har 

adressen Brummers Plads 3, Odense, og det omtalte ” 

Kaffemøde ” blev afholdt i Fælleslokalet Vester 

Stationsvej 15 Odense. Der er at læse i DfS April 

under Foreningsmeddelelser følgende i indlægget fra 

Odense CITAT: Vi holdt hulemøde og talte om 

generalforsamlingen. HB formanden indlæg blev 

diskuteret og vi CUK navere ment at det er påfaldende 

at HB formanden har stillet flere gange til vores 

generalforsamling uden at han var blevet bedt om det. 

Citat slut. 

Jeg er ikke klar over, om Ole Bøwig ser spøgelser i 

form af min skikkelse til deres generalforsamlinger i 

Odense. I 2017 var jeg sammen med daværende 

Hovedkasserer Frode Zachariassen daværende HB-

Næstformand Jan Erik Johansen til generalforsamling 

i Odense pga. de på daværende tidspunk valgte 

billagskontrollanter havde anmodet HB om at 

gennemgå foreningens regnskab, idet de ikke kunne 

godkende regnskabet. 

Indtil det famøse besøg hos Naverne i Odense den 

05.Februar 2020, har jeg IKKE gæstet Hulen i 

Odense, hverken med eller uden invitation.   
Der verserer åbenbart mange meninger og gisninger 

iblandt CUK-foreningerne omkring den tidligere 

webmasters ophør med, at føre medlemsregister samt 

hjemmesiden. 

Som det blev bekendtgjort på delegertmødet i Vejle, i 

en skrivelse fra den tidligere webmaster, der blev 

oplæst, at han af grunde, som blev nævnt i skrivelsen, 

ønskede at fratræde senest den 31-12, gerne før, idet 

der i skrivelsen blev tilkendegivet, at HB bla. 

modarbejdede samt kritiserede ham for den måde 

førte medlemslisterne på. 
Idet hverken tidligere eller nuværende Hovedbe-

styrelser har ført forsvarende eller anklagende dia-

loger igennem Den farende Svend, men udelukkende 

fremført dem på delegeretmøderne, vil den nu-

værende Hovedbestyrelse fortsætte denne linie, og 

fremføre deres synspunkt og holdninger til de 

beskyldninger, der blev fremsat i skrivelsen. 

Den måde, som den tidligere webmaster førte 

medlemslisterne på, har HB ikke kritiseret web-

masteren for. Tværtimod har han gentagende 

modtaget ros og anerkendelse for hans arbejde.  

Der blev ligeledes i skrivelsen tilkendegivet, at pga. 

den måde som HB modarbejdede ham på, samt 

chikane der ligeledes blev udøvet af HB i forbindelse 

med det frivillige arbejde han udførte for CUK, var 

han igen blevet stresspåvirket, så han blev nødt til at 

stoppe med opgaverne. 

Hvis og når det forholdt sig som tilkendegivet i 

skrivelsen, blev det drøftet i HB hvad der var bedst 

for begge parter. Konklusionen blev, at HB den 

25.Juli anmodede webmasteren om at mødes, så de 

mailto:cskoett@gmail.com
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misforståelser kunne blive drøftet igennem, for de 

tjente hverken Webmasteren- HB langt mindre CUK. 

Webmasteren kunne bestemme dato tid og sted, 

hvilket webmasteren afslog med begrundelsen, at det 

havde han ikke overskud til. 
Efterfølgende tog HB det helbredsmæssige hensyn, så 

stresspåvirkningerne ikke blev forværret, pga. at han 

i værste fald skulle ”døjes” med HB indtil den 31-12-

2019. 

Derfor besluttede HB at fritstille webmasteren fra den 

05-08-2019. Efter få dage fra den nævnte dato, kunne 

HB læse at webmasteren havde proklameret, at han 

var fyret af HB, hvilket er ukorrekt. HB tog det hel-

bredsmæssige hensyn, samt den tilkendegivelse fra 

webmasteren, at han gerne stoppede før den 31-12.      
Webmasteren blev i 2018 udnævnt som Årets Nav, 

som en påskønnelse samt anerkendelse for det store 

arbejde, han havde lagt i at få medlemslisterne samt 

hjemmesiden a’jourført, efter det store dilemma, som 

CUK stod i, efter den tidligere wemaster, der brat tog 

på den sidste rejse. 

Der bliver ligeledes nævnt i skrivelsen, at HB har sat 

ham i ”Bad Standing”. Det er ikke HB’s opfattelse, at 

CUK er at sidestille med HA eller for den sags skyld 

en af de andre   ”Klubber” hvor personer kommer i 

”Bad Standing”.  Som tidligere nævnt, ville HB ikke 

være medvirkende til, at webmasterens stresspåvirk-

ning skulle blive forværret, hvis du fortsat skulle være 

webmaster frem til 31-12-2019, derfor blev du frit-

stillet.     

Fortsættes i næste nr. 
   

 

Hygum Hjemstavnsgård 

Kære Naver 
2020 har været et underligt år for museet. Corona 

pandemien har dikteret forløbet af vores arran-

gementer. Vi skal dog ikke klage; vi har haft en del 

flere gæster på gården og især i skoleferien langt flere 

end forventet.  

Over 1200 gæster har indtil nu nydt at komme tilbage 

i tiden og for en stund, at have tid til ren afslapning og 

aha oplevelser. 

Vi er desværre nødt til at aflyse vores november 

arrangement den 21. – 22. november, vi kan ikke 

forsvare at have så mange mennesker ind i stalden, 

hvor der er hobbyudstilling. 

Vi er klar til at modtage gæster igen i 2021. Vi stater 

ud med Historisk Dyrskue, Børnedyrskue samt 

”Landsbyen i arbejde” weekenden den 12. – 13. juni. 

Derudover er Hygum Hjemstavnsgård altid åben efter 

aftale. Er I på tur en onsdag, er I meget velkommen til 

at kigge ind forbi mellem kl. 10.00 og 14.00. 

Medbring selv madkurv, som kan nydes på området, 

ude eller inde alt efter vejret. Hygum Hjemstavnsgård 

siger tak for samarbejdet i 2020 og vil gerne ønske 

alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.  Vi håber at 

se mange af jer i 2021.  

Naverne stod for rebslagning for børn. 

 

Confederation des Compagnonnages Europeens-

Europæische Gesellenzynfte  C C E G 

Årshovedforsamling den 2-4 okt. I Treuchtlingen 

Bayern Tyskland 

Vi Delegerede Christian, Malte og Geert skulle 

deltage. Vi mødtes fredag eftermiddag, hvorefter vi 

blev indkvarteret på en art Faghøjskole, småt men 

godt nok. Om aftenen tog vi så til ”svendehuleaften” 

10 km. uden for Byen, hvor der var sat store Telttage 

op, ved siden af Brandvæsnets Depot (hvorfor ved jeg 

ikke). Der var sat borde og bænke op, og ved siden af 

stod en stor ” Pizza Ovn” så derfra fik vi noget at spise 

- ”selvbetjening” lidt at drikke fik vi også. God stem-

ning der var også en del unge valsende svende, tyske, 

franske og senere også en dansk.Vores nye Valsende 

Jens dukkede pludselig op, han var allerede kendt 

blandt en del af de unge (han er altså godt undervejs),. 

En rigtig hyggelig aften, men også uden Mobiltelefon 

(vi var så langt ude på landet at der ingen forbindelse 

var, så da vi skulle hjem måtte vi vente på en af 

arrangørerne. Han ville køre os, bilen var en Veteran 

Brandbil -en ny oplevelse.  

Lørdag morgen Delegeret møde,  der startede kl 9.15 

efter dagsordnen. Velkommen fra ”r.Frd.murer og 

Stenhugger”. Velkommen fra Præsidenten. 

Derefter de øvrige punkter på Dagsordenen 

Beretninger fra Bestyrelsesmedlemmerne. 

Kasseprøvning (det var os i år ). 

Kasseberetning. 

Beretninger fra de forskellige afdelinger. 

Og da alt skal oversættes frem og tilbage, tog det sin 

tid 

Kl. 12.30 middagspause 

Derefter Fotografering. 

Overrækkelse af C C E G Fanen til næste afdeling, og 

det var jo CUK Naverne i År. 

Kl.15.00 fortsatte mødet med forskellige indslag bl.a. 

vores nye Vandrebog blev udførlig debatteret, CCEG 

Internet skulle fornyes, og meget andet  

Kl.19.45 kunne præsidenten endelig slutte mødet. 
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Til Aften fik jeg endelig min Currywurst uhm, 

Christian og jeg sad ved bord med 4 Franskmænd. 2 

af dem havde sidste år på Christians opfordring været 

på Færøerne i Torshavn og arbejde, og de ville helst 

derop igen og restaurere det halve af Byen. Synge var 

også her forbudt, men de unge franske kunne ikke 

lade være så de sang for fyldt bryst, (så langt ude på 

landet kunne der ikke ske noget). Søndag tog vi det 

roligt med Morgenmaden. Senere gik vi ned til 

Togstationen, hvor vi så langsomt tog afsked fra 

hinanden. 
Med kno i Bordet Christian, Malte og Geert 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Frederikssund:  
Frederikssund 02.oktober 2020 
Allerførst undskylder jeg mange gange, at jeg 

desværre havde overset, og glemte at sætte vores kære 

æresmedlem Carl-Otto Enevoldsens fødselsdag den 

9.september 2020 i sidste referat. Jeg bøjer mig i 

støver og undskylder mange gange. 

Vi var samlet 8 personer til trods for denne dumme 

Covid-19 situation til et par hyggelige timer med en 

god omgang gullasch med hjemmebagt brød og dejlig 

æblekage, som Kim havde fremtryllet. (Det var rigtigt 

godt). Det blev noget anderledes hulemøde, da der 

ikke blev sunget som traditionen er, nå der er blevet 

slået på klokken. Men vi siger tak for skænken til 

Anitta Bondy og Poul-Erik. 

 

Bestyrelsen har besluttet, 

at vi til trods for Covid 

alligevel afholder julefro-

kost lørdag den. 5.decem-

ber 2020 kl.13:00 i hulen. 

Men hvis der kommer 

flere stramninger om forsamlingsforbud, for-

beholder bestyrelsen sig muligheden for en evt. 

aflysning af julefrokosten. 
Men i år bliver det platter i stedet for buffet som vi 

plejer. 
Tilmelding er bindene og skal foregå til kasser Poul-

Erik Christoffersen senest lørdag 28.11.2020 

på tlf. 20344575 eller på mail: peceva@paradis.dk. 

Prisen er 125 kr. + gave til ca. 30 kr. til gavespillet. 

 

 
Herning: 

Kaj Helmuth blev indmeldt i Marmorilik, af den le-

gendariske Carl Otto. Og var således med til at stifte 

foreningen, som fik 

navnet Marmorilik 

81. Han var med i 

Marmorilik 81, ind-

til minen = byen 

blev nedlagt i 1990, 

både som kasserer 

og formand. 
Han blev derefter 

overført som med-

lem i Herning. Kaj 

Helmuth har som la-

gerforvalter m/m ar-

bejdet på det meste 

af Grønland i over 

20 år. Derefter var 

han i en periode i 

Tanzania i forbindelse med Motorvejsbyggeri. 

Vi har stor glæde af Kaj Helmuth, og han har bestyret 

posten som kasserer med stor punktlighed siden 2003 

og forhåbentlig lang tid fremover. 

Vi vil fra Herning Naverne ønske ham stor tillykke 

med jubilæet og ønsket om alt vel fremover. 

Med knoslag 

 

 

Herning Naverforening. 
Hulemøde den 16/9 foregik som vanlig på bodegaen i 

Lind. Vi var 9 deltagere. Det er ikke mange, men det 

er jo den kære cov 19 der er skyld i det. Håber det 

snart er ovre. Det går heller ikke så godt med at få 

brugt bødekassen. Udflugt til hjemstavns tur blev ikke 

til noget, da de har lukket for resten af året, og så snak-

kede vi om ålegilde i Vejle, men de har kanslet det. 

Så har vi Pårup Kro tilbage, hvis vi skal bruge lidt 

penge. Det kan vi så snakke om i Give til næste ons-

dags møde 21/10, ellers må det vente til næste år. 

Menyen var boller ris karry og rødbeder og som altid 

til 5  
Søndags møde den 4/10. Endelig kunne vi komme ud 

i hønsehuset, og der var varmet. Formanden havde 

Forenings meddelelser: 
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været ude dagen før og tændt for varmen. Det er en 

skam der ikke er flere der kan finde vej dertil det er 

meget hyggelig. Der kom dog gæster sydfra (VEJLE) 

Strit og Bjarne havde fundet vej. Jeg ved ikke, om det 

var derfor, at det var det længste møde jeg har været 

til på en søndag. For da rundstykkerne var spist og et 

par dr. nielsen plus det løse var kommet indenbords, 

så startede Flemming grillen.  

Man kan vel altid spise en pølse som han siger og det 

gjorde vi så behøver man ikke mere den dag. 

Tak til fam. Lauge. 

Med kno i bord 

Peder 

 
Et glemt jubilæum fra sidste blad: 

18,10,2020 Peter Johan Lind Jensen (Herning) 

25 år Anlægsvej 8, 1-55, 7600 Struer 

 
 

Hillerød:  
Jeg har netop fra en sød veninde i Oslo modtaget en 

bog titlet ”Det er aldri for sent å gi opp”, hvad det så  

end måtte være, hun hentyder til. Men den bog har vor 

alderspræsident hos Hillerød Naverne, Per, med sine 

90 nok ikke læst. For der er da ekstra skub i ham på 

det sidste. Her sidst til messen serverede han 

skipperlabskovs for de otte fremmødte, og oven på det 

fortsatte han levende med beretninger fra sine yngre 

dage: f.eks. om hvordan han med arbejdskammeraten 

blev sendt pr. cykel fra Roskilde til Fjenneslev for at 

lægge lys ind i et husmandssted, og meget mere. 

Inspiration til videre bordsnak, hvor vi kom omkring 

flere cykel-præstationer, sidste færge på Storebælt, 

nonner, færgedrift Malmø-Helsingør osv. Labs-

kovsen lagde sig til rette med de mange skvulp, og 

fornøjelsen var stor. - - Som sædvanlig: ring hulefar 

Peder for deltagelse i næste møder, tlf. 27940134 

Med kno, Bent 

 

København: 
Igen-igen måtte vi desværre aflyse en sammenkomst, 

nemlig Svende-Hulemødet den 24.9. Håber det snart 

kun kan gå en vej igen, nemlig fremad. 
Torsdag den 12. november er månedens Svende-Hu-

lemøde. Lad os krydse fingre og tæer for at det lyk-

kes. Søndag den 22. november skulle vi have været til 

Julefrokost i Slagelse. Men ak, også Slagelse døjer 

med restriktionerne, så julefrokosten må vi have til 

gode, da den i skrivende stund (også) er blevet aflyst. 

Spørgsmålet er ligeledes om vi kan aholde Banko-

spil & Mad lørdag den 5. december. Vi tales ved 

herom når vi nærmer os ik´? 
Sidst men ikke mindst endnu engang tak til Holbæk 

for et godt stævne.  

Godt at I trods mange udfordringer fik det afholdt. 

Dejligt at se de forskellige igen. Undertegnede blev 

der især holdt godt øje med, og jeg havde mine per-

sonlige blødningsstopper og 2 trappeliftførere.  

Hvad er det man siger? Tak er kun et fattigt ord. Men 

det er velment! 

 Med kno, Niels "2 m" 

Arrangementer med forbehold: 

31.10.   kl. 13.00   Sildebord 

12.11.   kl. 13.00   Svende-Hulemøde 

  5.12.   kl. 13.00   Bankospil & Mad 

 
 
La: 
LA Naver Picnic under Egetræet.  

Skrevet og fotos af: Arne-B-Land   

Tre Danske klubber:  LA Naver Klub- den Danske 

Soldaterklub- og det Danske Broderskab- havde i år 

besluttet at afholde en picnic sammen den 26. 

September i Naver-Dalen. På trods af bjergbrandene 

10 miles væk, afholdt vi det stadig.  Ingen problemer 

eller røg, kun lejlighedsvis TV helikopter støj fra en 

nærliggende landingsplads. Omkring 48 mennesker 

mødte op for at nyde en dag i Naver-Dalen, og fik 

deres temperatur taget. 
LA Naver-formand Flemming Juliussen bød alle 

velkommen under det 100 år gamle egetræ, hvor 

picnicborde og farverige paraplyer og danske flag så 

indbydende ud. MEN vi alle, forsøgte også at 

opretholde social afstandtagen og iført ansigtsmasker. 

Tilbage til skovturen. Bruce Bro "The Hiking Viking" 

var på besøg. Han afsluttede for nylig en 500-mile 

Rocky Mountain trail vandretur, og med stor humor 

fortalte han os alt om vandreturen. 
Dansk Broderskab grundlagt i 1899 i Minnesota, 

fejrede deres 121 år.  Formand, og også Naver 

medlem, Richard Rowse gav os en novelle om 

Broderskabet-og så havde vi en stor "SKOAL" Deres 

damer inviterede os alle derefter til at dele deres store 

kage-dessert og kaffe. Mange tak. 

Med kno,  

Arne-B-Land 
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Næstved: 
Så sker der lidt igen. Til hulemødet d. 02.10 bød 

formanden velkommen til de 10 medlemmer. Også 

velkommen til Gitte Tauber og Lis Svane, der ønsker 

at blive navervenner, samt Henrik, der var mødt til 

optagelse. 

Det blev besluttet, at vi igen åbner Hulen både torsdag 

og fredag. Begge dage fra kl. 15, indtil andet bliver 

meldt ud.  

Så var det tid til at kalde Henrik op til det runde bord. 

Da han havde svaret ja de rigtige steder, fik han 

støvlen med indhold. Det klarede han i fin stil. 

Velkommen til Henrik. Vi er sikre på, at det bliver til 

gensidig glæde og gavn. 
Inden hulemødet d. 06.11 holder vi den udsatte GF kl. 

18.  

Nu håber vi ikke, at der kommer nye stramninger fra 

MF d. 18.10. Vi må planlægge ud fra, hvordan 

situationen er i dag og tage det derfra. Der var ingen 

sang, men bægerklang har ingen forbudt os endnu, 

bare vi er færdige inden kl. 22☺☺ 
Hilsen Marianne    

 

Odense: 
Hulemødet gik over al forventning, stemningen var 

god. Der blev talt om lidt af hvert, og man blev enige 

om, at foreningsudflugten skulle gå til Bogense. 

Bestyrelsen laver detaljer for turen. Alle glæder sig til 

udflugten. 

Ole Bøwig 

 

Randers: 
Tusind tak til de gode folk i Holbæk for et velorgani-

seret, coronasikkert, hyggeligt og interessant pinse-

stævne. Alt klappede, udflugten var forrygende, og 

begge aftener forløb i god stemning. Vi kommer igen, 

når I fylder 200 😊 
Vores generalforsamling den 2/10 blev aflyst pga sti-

gende smitte i Randers. Freddy sender besked om, 

hvornår vi kan holde den på sikker vis.  

I skrivende stund er Hulen lukket. 

Hold humøret højt og pas på jer selv og hinanden. 

Med kno, Helle 

 

 

Samsø: 
4. Oktober. Hulemøde Samsø Naverne. Jeg vil starte 

med at takke Holbæk, for et vellykket godt pinse-

stævne. Det var så hyggeligt. 
Vi var hele 10 fremmødte til oktober hulemøde. 

Dejlig med det gode fremmøde. Selv formanden fik 

tid til at komme. Mit 25 års jubilæum blev også fejret 

et halv år for sent, da mit jubilæum ramte starten af 

Corona tiden, og vi 

kun var få som 

kunne komme. Tak 

til Samsø Naverne. 

Vi fik dejlig smør-

rebrød og ostemad. 

Det var så hyg-

geligt. Fik sunget 

men desværre for 

lidt. Flemming fik 

fortalt lidt fra pin-

sestævnet i Holbæk 

Formanden tog op 

angående pinse-

stævne 2022, men 

vi er desværre for 

få til at lave et sådan stort arrangement. 
Næste møde. 1/11. 

Med kno i bordet fra Åse Heimly.  

 

 

Silkeborg: 
Silkeborg Nyt. Okt. 2020 
Hej Igen her fra Silkeborg. Ja siden sidst er der ikke 

sket meget, men vi havde månedsmøde d. 27-09-20 

med at der var mødt hele 5 dejlige Navere op. 

Efter at Formand Boje bød velkommen sang vi Når 

samlet er vor Naverflok. Og det må man sige at VI 

var. Nogle nyheder fra formanden siden sidst, det var 

ikke tilfældet, men JO, vi har haft Generalforsamling 

Og der blev der vedtaget, at vi nu skal til at optage 

Naver Venner, som for nogle syntes er en god ide, 

men lad os se, hvad det bringer sig fremadrettet. 

(håber at det vil ske, for dem). 

Sekretær Chr. lavede frikadeller med stuvet hvidkål 

som middag efter månedsmødet, og der var 3 spisende 

gæster, som nød godt af det. (ikke så dårligt). 

Der var ikke andet på programmet så mødet afsluttede 

med en omgang fra Hulen. 

Med Kno 

Christian 
 

Slagelse: 
Hulemødet d. 2. oktober 2020:  
Da vi kun var 5 medlemmer denne aften, kunne vi 

tillade os at starte med en sang idet afstandskriterierne 

vedrørende coronavirus nemt kunne overholdes. Så 

det blev ”Vi håndværkssvende..”. Formanden orien-

terede om det udsatte Pinsestævne i Holbæk og sender 

referat fra delegeretmødet til medlemmerne. Desuden 

har HB bebudet at holde deres møde her i hulen d. 17. 

okt. Der var enighed om, at ved alle arrangementer 

resten af året, bliver MAX 14 deltagere tilladt, og hvis 
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vi er flere end 8 deltagere, må der ikke synges. Dette 

går bl.a. ud over planlagt besøg fra København d. 22. 

nov. som vi desværre har aflyst. ÆV! Desuden vil 

tilmeldingen til annoncerede arrangementer foregå 

efter ”først til mølle princippet”. D. 7. okt. er der 

besøg i hulen af Lions Venner i Slagelse (se 

nedenfor). Så var det tid for den kulinariske oplevelse 

og her hjalp de klare dråber åbenbart gevaldigt på 

talegaverne, og vi havde en rigtig hyggelig aften, som 

de fraværende desværre gik glip af. Efter at Grethe 

havde ryddet af og vasket op, forlod vi hulen ca. 

21:30.   
Hulen d. 7. oktober 2020.  Vi havde besøg af 5 med-

lemmer fra Lions Venner i Slagelse kl. 14:30, som 

gerne ville se hulen og høre noget om Naverne. Hans 

Vicevært stod for anretning af kaffebordet, men måtte 

desværre forlade os tidligt da ”Mor Linda” skranter 

lidt pt. (God bedring, Linda). Så man måtte ”nøjes” 

med Ejner og undertegnede til orientere gæsterne. Det 

blev alligevel en herlig eftermiddag med sang og 

spind og glade gæster. Hulen blev forladt i god ro og 

orden og i ryddet tilstand.  
Med kno i bordet. 
Erik   
  

 november: Hulemøde kl. 18:30. Mad v/Grethe. 

Tilmelding senest 1. nov. – Max 14 deltagere.   

22. november: 78 års stiftelsesdag. Julefrokost kl. 

13:00  v/Ejner. – Max 14 deltagere. 

4. december: Hulemøde kl. 18:30. 

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

Tilmelding til Ejner. - Max 14 deltagere.  

 

 

Sønderborg: 
hulemøde.den 2-10-2020. 
Jeg skulle hilse fra Christian Riedel. Han skulle jo til 

cceg træf, derfor kunne han jo selvfølgelig ikke også 

være her. I sidste uge blev jeg ringet op af Jens, om 

jeg kunne hjælpe ham med adressen til Malte og 

telefonnummer, det fik han så. Han havde det godt, og 

ville så besøge Malte i Ebern i Tyskland. Vi havde 

vores hulemøde den 2/10. Og der var mødt 7 personer. 

Niels Vase havde taget billeder med, som vi så så på 

storskærm, og tak for det Niels. Og Gitta havde lavet 

mad, og tusind tak for det Gitta, (og Kurt). Husk nu at 

melde jer til vores julefrokost, som afholdes den 21-

11-2020. Tilmelding senest onsdag den.18-11-2020. 

Og Gitta står for julefrokosten. Og husk hulemødet 

den 6-11-2020. 

Med kno 

Børge Dantoft 

 

 

Vejle: 
Hulemøde i Vejle den 25. september. 
13 personer var mødt op - imponerende i disse tider. 

Formandens beretning. Der var rosende ord om 

stævnet i Holbæk, godt arrangeret og god stemning, 

gode lokaler var der også. Så med alle disse Corona 

regler kunne det ikke være meget bedre. Også et 

tillykke til Ole Puggaard med udnævnelsen var der. 

Derefter udspandt der sig en del tale om afholdelse af 

fester, og møder i fremtiden. Man enedes om, at 

møderne vil blive afholdt efter planen men med en 

opfordring til medlemmerne om, at er man sløj, så 

bliv hjemme, derimod skulle man ikke afholde fester 

af hensyn til frk. Corona. 

Der blev solgt en del vand, så imponerende mange var 

i stand til at køre hjem efter mødet. 

De gule ærter den 21. november blev der ikke taget 

stilling til, så hvis man ikke kommer til oktober 

mødet, hvor der vil blive besluttet, om der bliver 

gule ærter, så ring til Hans Emborg på tlf: 

27849009, for at få besked.  

Tillykke til: 

Jørn Spring 80 år den 06-11-2020 

Carsten Jessen Christensen 80 år den 26-11-2020 

Med kno  
Hans 

 

 

Århus: 
Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var 

fem på cykeltur, nå nej, der var fem til hulemøde den 

11. 9. Det var alt vi kunne skrabe sammen denne 

aften.  Der var vist også fem til hulemøde i Holbæk, 

hvad alle de andre lavede ved jeg ikke, kan være de 

nød resten af sommeren. Vi hyggede os i hvert fald i 

hulen et par timer eller tre. 
Den 25.9. var der hulemøde med ledsager, hvor 13 

personer var mødt op i hulen hvor Claus fra Tranbjerg 

fortalte om hans 3 måneders tur til Asien (Kina, 

Korea, Japan). Han fik et par timer hvor han viste 

billeder og fortalte om hans spændende tur. Havde vi 

ikke stoppet ham var han blevet ved et par timer 

endnu. Kan være han kommer igen og fortsætter en 

anden gang. Næste hulemøde er den 6. november. 

Den 13. november er der stiftelsesfest, hvor vi skal 

hygge os og have noget godt at spise. Sidste 

tilmelding den 5.11. 

Stort tillykke til Anders Larsen med hans 50.års 

fødselsdag den 9. november. 

Med kno Chefsekretæren…    

Mærkedage og arrangementer i 2020: 
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www.naverne-CUK.dk       
HOVEDBESTYRELSEN: 

 
Emner til behandling i HB, skal være formanden i 

hænde senest den 25. i måneden. 
 

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

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

j@mail.dk 
 

Næstformand:   
Per Jensen 

Græsted Hovedgade 36 

3230 Græsted 

 

Hovedkasserer: 
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge 

Tlf.: 5943 1422 - 7178 0759 

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

Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark 

Konto 53470388708 

Arbejdernes Landsbank fra udlandet: 

Konto DK 4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK 

 

Hjælpekasserer: 
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them 

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

Sekretær: 
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde 

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

Redaktør: 
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle 

Tlf.: 27849009 + 40929705 

E-mail: h.emborg8@gmail.com  
 

Deadline: Den 10. i måneden. 
 

Bladforsendelse til udland. Ved manglende 

levering af "Den farende Svend" kontakt:  Hans 

Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

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

Arkiv: Henvendelse til Elo Bjerking 
Tlf.: 5573 5615 - E-mail: amelo@webspeed.dk 

 

GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  

 

 
 

 

Er du overtroisk Bisse? 

- Ja da. Det er for eks. tallet 13 der har bragt mig 

herind! 

- Såe? 

- Joe, 12 nævninge og en dommer! 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

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

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 
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