
  
 

 

 

 

 

 

 

TAK til naverne i HOLBÆK 
for et rigtig vellykket arrange-
ment! 
Tak for sidst til alle deltagere. 
 
Mere om det afholdte pinsestævne i næste nr. 
af DFS. 

 
 
 
 
 

Kære Naver/Navervenner 

Så fik vi overstået vores udsatte Pin-
sestævne. 

Jeg vil gerne hermed sende en STOR TAK 
TIL ALLE. 

f/ Holbæk Naverne 
Ole P 
Læs mere under ”Foreningsmeddelelser”. 

 

Nr. 10 oktober 2020 årg.  
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01,10,2020 Sten Sjøgren (Næstved) 
65 år Stigsnæs Landevej 588 
 Holten 
 4230 Skælskør 
 
09,10,2020 Grethe Hjort Andersen (Slagelse) 
75 år Ahornvej 9 
NV 4230 Skælskør 
 
14,10,2020 Otto Hansen (Borås) 
95 år Johannelundsgatan 13 
 S-50640 Borås 
 Sverige 
 
16,10,2020 Arne Andersen (Nysted) 
65 år Kirkestien 13 
NV 4880 Nysted 
 
Jubilæer: 
16,10,2020 CUK Nysted 
65 år Adelgade 61 
 4880 Nysted 
 
26,10,2020 Claus H. Krems (Silkeborg) 
30 år Østerild Byvej 57 C, st. 
                      Østerild 
                      7700 Thisted 
 
 
 
 
 

Tak til alle, der sendte mig hilsener og telegrammer 
til min 70 års fødselsdag, den 15. august. Også tak til 
HB og Frederikssund, der ”forsøgte” at gøre mig 5 år 
ældre, og Fr.Sund, der  også syntes, at min fødselsdag 
skulle ændres til 18. august. Tak alligevel. 
Med kno 
Frank Pedersen 
Næstved 
 
P.G.A. mine 80 leveår: 
Stor tak for telegram fra H.B. Kaj Jepsen og Jan Erik 
Johansen, og fra Vejle bestyrelse og naverhule. Lige 
så stor tak for telegram fra Samsø bestyrelse ved H. 
P. og Åse H. og naverhule samt telefon hilsen fra Lars 
G. og Åse H. 
Kno i Bordet 
John Piil Clausen 

 
Tak for opmærksomheden ved min 95 års fødselsdag, 
den 1. september 2020, tak både for telegrammer te-
lefonhilsener og andet. 
Med kno 
Otto Madsen  
Kullsvedsvägen 1, 3tr 
S-139 32 Värmdö 
Sverige 
 
 
 
 
På HB’s vegne vil jeg hermed rette en stor tak til 
CUK-Holbæk, der under de svære forhold, der i 
øjeblikket er pga. en ” vis frk. Corona ” alligevel fik 
gennemført det udsatte Pinsestævne. Et stort arbejde, 
der blev udført til UG med kryds og bolle, så derfor 
endnu en gang: GODT GÅET HOLBÆK, ENDNU 
EN GANG TAK. 
Jeg vil personligt endnu en gang give CUK-Holbæk 
en stor undskyldning for min glemsomhed: Jeg så til 
min skræk, da Lis og jeg kørte igennem Uggerløse, at 
der manglede en vigtig passager på bagsædet: Det var 
HB-fanen, som ikke var kommet med. Jeg beklager 
endnu en gang. 
Med kno 
Kaj Jepsen 
Formand CUK 
 
 
Fra jeres nye næstformand i HB 
Hermed undskylder jeg min måde at modtage valget 
som næstformand på. Jeg fik tolket det helt forkert. 
Jeg er meget genert, og jeg burde have rejst mig for at 
fortælle, hvem jer er eller var gennem mine 40 år i 
CUK-Naverne. Og jeg burde også have givet hånd til 
hele HB inklusiv Ole Puggaard, som har gjort et stort 
stykke arbejde for CUK og Holbæk. Jeg burde også 
have givet en lille en til tørsten. 
Så en stor undskyldning skal i alle have. Håber, at jeg 
kan gøre bod på det til vores pinsestævne i 
Frederikssund i 2021. 
Med kno i bordet 
HB-CUK-Naverne 
Næstformand Per Jensen 
 

Efterlysning. 
Journalist Sara Alfort har rettet henvendelse til CUK, 
om der er nogle CUK’er, der har oplysninger om 
Plakatkunstner Ib Antoni, der iflg. hendes viden var 
Naver, og gik på valsen i slutningen af 40’erne til 
begyndelsen af 50’erne. Han boede i Rågeleje, og 
døde i 1973. Sara kan kontaktes på e-mail 

Formandens meddelelser: 
 
 
 
 
 
 

TAK        TAK 
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sara.alfort@gmail.com, hvis der er nogle fra CUK, 
der har oplysninger. 
Med kno Kaj 
 

Efterlysning. 
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 
mail adresser findes på anden bageste side i bladet. 
Med kno 
Hans Emborg 

 
Ophavsret: 

CUK. NAVERNE Forening For Berejste Skandina-
ver HB-CUK-Naverne WEB-ansvarlig Jan-Erik Jo-
hansen, Kirkevej 9, DK-4520 Svinninge Tlf. 59 43 14 
22 – 71 78 07 59 E-Mail: web-cuknaverne@out-
look.com  
Til info om indlæg til Den Farende Svend. CUK-Na-
verne er blevet omfattet af et krav på ophavsretten til 
et foto der illustrerede en portion biksemad, som har 
været bragt i Den Farende Svend i februar 2018 under 
indslaget fra CUK-Holbæk. Til orientering er dette 
foto som Louises Food & Photography har gjort krav 
på, at CUK-Naverne har krænket deres ophavsret på. 
HB-CUK-Naverne har indgået forlig med Louises 
Food & Photography for at få lukket denne sag. Der-
for opfordres man til at være påpasselig med, hvad 
man henter af billeder eller anden fotos på internettet, 
uden at man laver en kildeangivelse på, hvor man har 
hentet dette, eller indhente en tilladelse af indehave-
ren til brug i sit indlæg i Den Farende Svend. Dette 
gælder faktisk også billeder, der er taget i hulerne el-
ler andre aktiviteter. Man skal bekendtgøre, at man 
agter at offentliggøre enten på hjemmesiden 
http://www.naverne-cuk.dk/ eller i DFS Hvad er op-
havsret? Kilde: https://support.google.com/le-
gal/answer/3463239?hl=da ” Citat start: Hvad er op-
havsret? Hvilken slags værker er omfattet af ophavs-
ret? Ophavsret giver indehaveren eneret til at bruge 
værket, med visse undtagelser. Når en person opretter 
et originalt værk, der er fastsat i et fysisk medie, ejer 
vedkommende automatisk ophavsretten til værket. 
Mange slags værker er berettiget til ophavsretlig be-
skyttelse, for eksempel: • Audiovisuelle værker, så-
som tv-udsendelser, film og onlinevideoer • Lydopta-
gelser og musikkompositioner • Skriftlige værker, så-
som foredrag, artikler, bøger og musikkompositioner 
• Visuelle værker, såsom malerier, plakater og rekla-
mer • Videospil og computersoftware • Teaterværker, 
såsom skuespil og musicals Copyright Office har op-
lysninger online, og du kan tjekke med en advokat, 

hvis du ønsker flere oplysninger. Er det muligt at an-
vende et ophavsretligt beskyttet værk uden overtræ-
delse? Ja, i nogle tilfælde er det muligt at anvende et 
ophavsretligt beskyttet værk uden at krænke indeha-
verens ophavsret. Hvis du vil have flere oplysninger 
om dette, kan du læse om fair use (rimelig anven-
delse). Det er vigtigt at bemærke, at dit indhold kan 
fjernes som svar på en påstand om krænkelse af op-
havsret, selv hvis du har... • Givet kildeangivelse til 
indehaveren af ophavsretten • Afstået fra at tjene 
penge på det krænkende indhold • Opkrævet penge 
for en kopi af det pågældende indhold • Bemærket lig-
nende indhold, der vises andre steder på internettet • 
Købt indholdet, herunder en papirudgave eller digital 
kopi • Optaget indholdet selv fra tv, biograf eller radio 
• Kopieret indholdet selv fra en lærebog, en filmpla-
kat eller et foto • Erklæret, at "ingen krænkelse af op-
havsretten er tilsigtet" • Nogle indholds skabere væl-
ger at gøre deres værker tilgængelige for genbrug med 
visse krav. Hvis du vil have flere oplysninger om 
dette, kan du læse om Creative Commons-licenser” 
Citat slut. Med kno i bordet HB-CUK-Naverne  
WEB-Ansvarlig Jan-Erik Johansen, 
Kirkevej 9, DK-4520 Svinninge Tlf. 59 43 14 22 – 71 
78 07 59 E-Mail: web-cuknaverne@outlook.com 
 
 
Mosel: 
Vi var 3 par som mødtes hos Margit i Mesenich, nem-
lig Geert og Anne Marie, Jytte og Peter Neis og Me-
rete og Torben. 
Vi mødtes til morgenmad og aftensmad. Vi hyggede 
os ude og inde og snakkede om gamle dage, minder 
er der nok af. 

Dagene gik med traveture i vinbjergene og tur til 
Cochem, Trier, Ernst, Zell og andre byer. 
Det er som altid dejligt at være ved Mosel. 
Det er som at komme hjem.  

mailto:sara.alfort@gmail.com
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Selv om alt var anderledes pga. Corona, var det en 
skøn tur, og vi håber at gentage den til næste år. 
Alle er velkomne, men skal selv sørge for at bestille 
værelser hos Margit og selv sørge for at komme der-
ned. 
Med naverhilsen 
Merete og Torben 
 
 
Frederikssund: 
 
Frederikssund 04.september 2020 
Vi var mødt 13 og Lises datter Ninna og hendes 
dejlige søn Villads. Han bliver måske et kommende 
medlem af CUK-Frederikssund? 
Vejret var ikke det bedste, så vi måtte fortrænge ind i 
hulen. Det var også dejligt at se Poul & Bente Berg 
samt Alex og Vibeke igen i hulen. 
Vi sige mange tak for kage til Bente Berg og en stor 
tak til vores æresmedlem Carl-Otto Enevoldsen som 
forærede foreningen en dejlig stor gasgrill. Vi kan kun 
takke ham mange gange for den fine gave. 
Efter et par hyggelige timer, var det på tide at synge 
minderne med hænderne godt sprittet af så vi 
overholdt kravet. 
. 

 
 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med 
fødselsdagen til 

Poul Erik Christoffersen den 09.10.2020 
Kurt Rasmussen den 21.10.2020 

Anitta Bondy den 31.10.2020 
Næset hulemøder er fredag den 2.oktober. 2020 

Hulevagten har Kim Nyrnberg og Per Vejen  
 
 
Herning: 
Vi har haft 2 søndags og et enkelt onsdagsmøde. Vi er 
ca.10-12 stk hver gang. Søndagsmødet i hønsehuset 
måtte desværre aflyses 
på grund af sommeren ikke var med os den dag, så det 
blev atter bodegaen i Lind der inviterede. 
Vi har stadig ikke fundet ud af, hvor vi skal hen på 
udflugt og bruge penge. Da vejret er ved at være usta-
bilt, skal det nok ikke være for meget udendørs. Der 
holdes jo ålegilde i Vejle engang i okt. Så kan vi tage 
toget og lade ålen svømme i snaps. Det er kun et for-
slag??? 
Hulemødet onsdag 19. august på bodegaen, hvor der 
på spisekortet stod kyllingfilet på grøntsagsbund - 
kartofler og bearnaise sauce. 
Den tog vi alle, og som sædvane var det til mange 
stjerner  

Tak mange gange til fam.Lauge. Der er ikke noget at 
sige til, at deres piger tager toget fra djævleøen for at 
komme hjem til det 5 stjernede hotel. Der var lige en 
enkelt klage; den kom fra TOT, for hvor var Mikkel 
(barnebarn) der kommer med øl til ham, så han måtte 
selv gå de 5 meter for at hente, og det er jo også meget 
for en gammel mand. 
Og så havde Borgmesteren taget i sommerhus, da vi 
skulle have møde, og hvad skete der, ikke nok DR.NI-
ELSEN. Det må aldrig ske mere; jeg har stadig trauma 
over det. Kan man få noget støtte fra regeringen - de 
støtter jo mange ting. 
Med kno i bord 
Peder 
 
Hillerød 
Skal vi ikke lægge julen hen i maj-juni? Så får vi må-
ske gaver, vi også kan bruge i sommerferien. I al fald 
har vi jo skudt pinsen her hen i september, hvad na-
verstævne, HB-beslutninger mm. angår. Kommer der 
gaver ud af det? Vi får se. Efter undertegnedes be-
skedne mening kunne f.eks. HBs vejledning i det IT 
tekniske måske trænge til en opgradering, tiden løber 
jo med os, ikke sandt? Og måske kunne det være enk-
lere at finde bestemte ting på HBs hjemmeside. Men 
om så skulle være, behøves vel ikke et Pinsestævne. 
Og måske kommer der slet ikke i år noget Pinse-
stævne med landsbaseret hygge på tværs, det ser i al 
fald i skrivende stund, 8. sept., ud til, at restriktioner 
igen vil spænde ben for os som for så meget andet. - - 
- Vor egen Hillerød-efterårsåbning og huleaften på 
fredag kan coronaen dog vist ikke spænde ben for, og 
den glæder vi os til. Med de få nødvendige tilretninger 
i forhold til DfS nr. 8 har vi nu en glimrende oversigt 
over hinandens mødedatoer og åbningstider; og vil 
man besøge os i Hillerød, er det altid godt lige at ringe 
til Hulefar Peder på 27940134. 
Med kno, Bent 

Holbæk:  
Kære Naver/Navervenner 
Så fik vi overstået vores Pinsestævne, og jeg vil tro, 
eller jeg ved det, et pinsestævne uden vi sang 
minderne har nok ikke fundet sted. Vi fik dog et par 
sange på parkeringspladsen, men på trods af 
problemerne synes jeg, at med jeres gode humør og 
tålmodighed fik vi det afviklet i en god stemning og 
tak for det. Lidt musik fra Edvin og Ole fredag og ikke 
mindst festaften ved Glarmesterens Svende, der fik os 
op i det høje gear. Stor tak. Jeg vil også takke 
Svinninge Bageri v/ Inge og Rene for levering af brød 
til hele vores stævne samt Jakon a/s for trykning af 
program. Så er stafetten hermed givet videre til 
Frederikssund. Jeg håber for jer, at vi til den tid har 
lidt mere styr på Coronaen.  

Forenings meddelelser: 
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Jeg vil også gerne takke alle deltagende foreninger for 
gaver til vores udsatte Pinsestævne. Så håber jeg ikke, 
jeg har glemt nogen. Stor tak til Alle 
F/ Holbæk Naverne 
Ole P 
 
København: 
August måned blev klubmæssigt rolig, da vi som altid 
holder sommerferie i også den måned. Udflugten vi 
pønsede på blev som bekendt aflyst/udsat, og en eller 
to havemesser blev det heller ikke til i år. Selv om vi 
er rimelig "heldige" i Danmark, trykker virussen alli-
gevel en hel del. Det betyder desværre, at det plan-
lagte halvårsprogram hænger i en tynd tråd. Vi må se 
fra gang til gang. For en ordens skyld vil jeg alligevel 
igen indkalde til den udsatte årlige Generalforsam-
ling for CUK & NRHF med efterfølgende Svende-
Hulemøde torsdag den 15. oktober kl. 13.00. Indkal-
delsen sker i henhold til vedtægterne, hvor eventuelle 
forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før. Men som nævnt, tages der forbehold for afhol-
delse. Det gælder ligeledes Sildebord lørdag den 31. 
oktober kl. 13.00. 
Men da Fisk er gooodt, må du alligevel gerne tænke-
over, om du har en (egen) specialitet. Det ku' jo være. 
I vil blive kontaktet om situationen senest 1 uge før. 
Det var ordene for denne gang. 
Med kno Niels "2 m" 
 
Arrangementer med forbehold: 
15.10.  kl. 13.00  Generalforsamling & Svende-Hu-
lemøde 
31.10.  kl. 13.00  Sildebord 
 
LA: 
Kære alle Navers. Disse er mærkelige Corona Virus 
gange. Når vi ser tilbage for blot et år siden, nød vi 
vores Naver møder med god mad, forfriskning og 
glade sange. Vi er stadig i godt humør, men det soci-
ale liv har ændret sig. Nu kan vi ikke sidde inde i en 
restaurant eller vores Naver Hule og nyde god mad og 
samtale. Vi er nødt til at blive udenfor, når mere end 
10 personer. Naver-arbejdsholdet afslutter det nye la-
gerskur. De har arbejdet på det en eller to dage om 
ugen, og den 11. september skal Skuret males og af-
sluttes klokken 17, så vi kan invitere dem til en kold 
Carlsberg-øl. Tak gutter. MEN- vi vil ikke lave mad 
til dig, så medbring din egen mad og måske lidt ekstra 
at dele. Se nedenfor.  
14. august naver-mødet blev ikke aflyst alligevel. 
Som arbejde besætning og andre nuværende Naver 
medlemmer, besluttede at mødes alligevel. De skulle 
være udenfor, men det blev besluttet at flytte ind på 
grund af 105 F hedebølge. Connie Hanson lavede mad 
til 15 Naver. Hendes mand Kent Hanson donerede en 

kold flaske Aquavit. Arne Olsen fejrede sin 76 års 
fødselsdag og sponserede de "kolde drikke" for alle.  
The Hiking Viking Bruce Bro, har afsluttet sin 500 
Mile vandretur på og over Rocky Mountains, han er 
færdig med sin 6 ugers vandreture August 12. For et 
par dage hans ben var i smerte, men langsomt fik han 
sin styrke tilbage og færdig. Mange af os har på sin 
indsats doneret til en velgørende organisation som 
Den Danske Kirke og Rebild Soc. - Hvis han sluttede, 
er der indtil videre blevet lovet i alt 27.000,00 kroner. 
Great Job Bruce, vi vil se dig igen senere på året. Fre-
dag September 11, Naver møde / middag 17:00, vil 
være udenfor under den store gamle Oak Tree, men 
det er også hyggeligt og "hyggeligt" --. Medbring din 
egen mad. Du kan medbringe en grill til din madlav-
ning. Lad Flemming vide, at du kommer Se nedenfor. 
Naver Picnic, lørdag sep. 26 i Naver Dalen. 12.00. For 
Navers-Naverettes, familie og venner. Danske Hot-
Dogs og Hamburgers m.m. & Salat vil blive serveret, 
vil Broderskabet donere desserten. Kokke er: Peter & 
Steen Hansen. Medbring venligst en pris for den år-
lige "Picnic Tombola" Forfriskninger vil blive serve-
ret. Omkostninger $ 15 / pers. Picnic borde har nye 
beslag til paraplyer, kan du medbringe din farverige 
egen paraply. BEMÆRK: Hvis du er utilpas med en 
picnic crowd, er det ok at blive hjemme. FORBE-
HOLD til Flemming se nedenfor: Vi anbefaler at bære 
ansigtsmaske og social afstandtagen. Badeværelserne 
vil have sæbe og Sanitizer & papirhåndklæder. Det 
nye lagerskur er nu klar til indløsning af Navers, Sol-
daterne og Det Danske Broderskab. Fredag 9 oktober 
Naver møde, håber vi at have en sædvanlig Middag / 
møde, med social time kl 5. Ring til reservation. Her-
over: The New storage shed ALL RESERVATIONS 
TO: Flemming Juliussen Top Right: 2019 picnic Te-
lefon: 626-339-1075 E-mail: flem22@verizon.net 
Right: En del af Picnic-området Arne B, LA Naver 
sekretær. Se jer alle i Naver-Dalen.Sep.11 også lør. 
Sep.26 Tillykke med fødselsdagen i september: Niels 
Lund-75, Leif Juliussen-78, Gari Medford-78, Peter 
Hansen-82, Jørgen K Andersen-86 Naver Medlem 
September Jubilæet: Ken Olsen 
Arne B, LA Naver secretary. 

 
 
Næstved: 
Livet går stille og roligt. Vi har stadig Hulen åben 1 
gang om ugen, hvilket er hyggeligt socialt. Vi har nu 
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besluttet, at vi starter hulemøde d. 2. oktober. Det 
glæder vi os til, og vi håber at se medlemmer, vi ikke 
har set i lang tid. Desuden håber vi på en optagelse, 
som har været undervejs længe. Måske bliver det ikke 
muligt at synge – ikke fordi vi ikke kan, men det 
kræver jo ekstra afstand. 
Der er ikke meget at berette om, men det håber vi der 
bliver fremover. 
 Hilsen Marianne  

Odense: 
Hulemødet i september, gik ganske godt, alt åndede 
fred og ro, og der var en dejlig stemning på mødet. 
Der blev talt om mange ting, og alle hyggede sig. Der 
blev talt om en kommende julefrokost. Det eneste 
problem vi havde var datoen for julefrokosten, men 
den fastsætter vi på næste hulemøde. 
Ole Bøwig 

Randers: 
Fredag den 4/9 havde vi første rigtige hulemøde efter 
coronalukningen. Undertegnede kunne desværre ikke 
komme, men er orienteret af en betroet udsending 
(Jan) 
Der var 6 Randersfolk og en velkommen gæst, Ole 
Michael. 
Det var så længe siden, vi havde mødtes sidst, at det 
var svært at huske, hvordan det plejede at være, men 
forslaget om at starte med nr. 28 blev vel modtaget. 
Freddy havde lavet dejlig mad, og efter spisningen 
kunne mødet så begynde. 
Freddy fortalte om den hygsomme dag med besøg fra 
Silkeborg. Der var 9 fra hver by, og snakken og klok-
keringningen gik lystigt. Tak for besøget, Silkeborg. 
I er velkomne igen en anden gang. 
Efterårsprogrammet er på vej, og musikken er bestilt 
til vores 76-års jubilæum næste sommer. 
Der er en journalist fra ”Din Avis”, der gerne vil høre 
om naverlivet. Hun er desværre ikke på arbejde, når 
Hulen er åben, så vi prøver at finde en hverdag, hvor 
hun kan komme forbi. 
Vi er glade for at høre, at vores formand skal være 
ordstyrer sammen med Ole Puggaard til pinsestævnet. 
Efter den officielle del trængte Ole Michael til lidt 
musik, så han slog på klokken og kunne fluks under-
søge, om hatten passede – det gjorde den ���� 
Der er generalforsamling fredag den 2/10. Dagsorden 
efter vedtægterne. Freddy og Hans er på valg. Beth 
bliver optaget som naverven. 
Hans har lovet at lave mad – og vi satser på, det er 
kartoffelsuppe.  
Hulen er søndagsåben den 11/10 og den 25/10 

Med kno, Helle 
 

Samsø:  

Så er vi tilbage efter en lang sommerferie. Ja en 
nydelig og mærkelig sommer må man sige. 
Alle har været optaget med sit.  Har aldrig oplevet en 
sommer med så mange cyklister, både store …og 
turister i de 20 år jeg har boet på Samsø. 
Dejligt at komme tilbage i naverhulen....Vi har haft 
coronaen til at bestemme en del over jubilæum og 
fødselsdage. Nogle ting udsat. 
Vi optager en ny naverven til hulemøde 4. oktober. 
Glæder os. 
Per Vendelbo holder brunch i hulen 20/9. 85 år. 
Åse holder forsinket 25 års jubilæum 18/10. 
 
Keld Madsen 70 år. 
Per Vendelbo 25 års jubilæum 6/12. 

Med kno Åse. 
 

Silkeborg: 
September nyt fra Silkeborg. 
Hej alle gode Navere i silkeborg, ja så har vi endelig 
haft generalforsamling i klubben. Og som vanlig var 
der ikke den store tilslutning, så jeg ved ikke lige, 
hvad jeg skal sige eller ikke sige. 
Det er sørgeligt, at der ikke kan komme flere, det er 
jo medlemmerne som har noget at sige og komme 
med gode forslag til, hvad klubben skal gøre, for at 
der komme flere i hulen. Jeg som sekretær har 
besluttet at der ved hvert månedsmøde laves en varm 
ret efter mødet Kl. 12,00. 
Så der kan man komme og nyde en dagens Ret. Der 
vil koste kr. 35,00 pr. person. Så med dette forslag 
håber jeg, der vil komme ca. 8 personer, så vil det løbe 
rundt. Så nok om det, der sker jo alligevel ikke en 
levende fis alligevel.  
Så tilbage til det gode. Vi har som skrevet haft 
Generalforsamling d. 30-08-2020 med deltagelse af 
hele 10 dejlige navere, hvoraf de 5 var fra bestyrelsen 
(så Godt Gået). 
Der blev åbnet med sang. Hvor samlet er vor Naver 
flok, og så gik det ellers godt resten af formiddagen, 
(referat kan læses i hulen.) hvis man vil følge med i 
hvad der sker i hulen.(kan også læses i næste udgave 
som referat.) Den 09-09-20 havde vi bestyrelsesmøde 
for at lave ny bestyrelse, da Jesper Kristensen valgte 
at sige fra som næstformand. Så der skulle vælges en 
ny til bestyrelsen som blev Jørgen (foto). Ved 
bestyrelsesmødet blev der besluttet, at Kenneth Kock 
blev næstformand, som alle klappede til. Det var et 
rigtig dejligt møde og nogle gode smørrebrød der var 
indkøbt. Det var sådan jeg vil udtrykke mig for denne 
gang, så der kommer så selvfølgelig meninger. Så 
dem får i næste gang, så pas på jer selv og jeres 
dejlige.  



7 
 

Husk månedsmøde D. 27-09-20 Kl. 10,00 morgen 
kaffe fra kl. 09,00 
Og Husk selvfølgelig DAGENS RET kl. 12,00 
(altid en overraskelse). 
Med kno 
Christian 
Husk Vi SES. 

Mdr. Vits: 
En ung brunette går til lægen og siger, at hendes krop 
gør ondt, uanset hvor hun rører ved den. Umuligt siger 
lægen, vis mig det. Hun trykker med pegefingeren på 
albuen og skriger af smerte, så trykker hun på sit knæ 
og endnu et skrig lyder. Det samme sker da hun 
trykker på sin ankel og skulder. Lægen siger: Du er 
ikke rigtig brunette, vel...?? Nej, siger pigen, jeg er 
blondine. Det tænkte jeg nok siger lægen, din finger 
er brækket! 

Slagelse: 
Hulemødet d. 4. september 2020:   
Hans Vicevært havde heldigvis sat lidt varme på i hu-
len og der var også vasket gulv. Tak for det. Vi var 11 
som startede med at synge nr. 29. Da vi ikke afholder 
bankospil længere, blev vi enige om, at Grethe forhø-
rer sig hos venner af hulen, som kører bankospil, om 
de kan bruge rekvisitterne. Der var ikke stor interesse 
for at deltage ved Skills 2022 i Høng. Så formanden 
forelægger det til HB ved delegeretmødet i Holbæk. 
Grethe står for forplejningen ved hulemødet i nov. 
pga. sin, forhåbentlig, veloverstået 75 års fødselsdag. 
Ejner havde en kærlig hilsen med fra Harry med tak 
for opmærksomhed ved hans 85 års fødselsdag. Så var 
det tid for det kulinariske indslag, og her havde Inger 
og Carit sørget for sildebord, smørrebrød og herlige 
ostemadder, som blev nydt med stort velbehag. Godt 
suppleret af diverse herlige drikke såsom sodavand og 
kaffe m.m. Så kl. blev næsten 22.00 før vi sang min-
derne og kunne tage hjem efter en dejlig aften i godt 
selskab. Forinden havde Inger, Carit, Helle og Grethe 
ryddet op og vasket af.  
Med kno i bordet. 
Erik   
 
  
2. oktober: Hulemøde kl. 18:30. 
9. oktober: Grethe 75 år. 
6. november: Hulemøde kl. 18:30. Grethe står for 
maden. Tilmelding senest 1. nov.   
22. november: 78 års stiftelsesdag for Slagelse 
Naverforening. Julefrokost kl. 13:00  v/Ejner. 
4. december: Hulemøde kl. 18:30. 
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ---- 
Tilmelding til Ejner. 

 

Sønderborg: 
Huleaften Sønderborg afd. 
Vi var 5 personer, og en gæst fra Århus. Det var jo 
Anders, det er altid dejligt, når han kommer på 
besøg. I kan ikke gætte hvad vi fik at spise: 
grillpølser og kartoffelsalat og brød. Det blev da en 
hyggelig aften. Christian fortalte lidt om planer for 
næste år. Anders blev i hulen til næste dag. Gitta 
laver mad til næste gang, og det hilser vi 
da velkommen. Vi ses den 2-10-2020. Husk at 
tilmelde jer senest onsdag den. 30-9-2020.så gitta 
ved hvor mange vi bliver tak.  

MKB. Børge. 

 

Vejle: 
Vores møde den 28 August var godt besøgt, vi var 16 
personer.  Formanden åbnede mødet, og Kaj foreslog, 
at vi startede med at synge nr, 69, Når vi ind i hulen 
træder. Den 25 August, var 3F Seniorer i hytten til 
deres årlige grilldag, det nyder de.  Strit har haft 
strikkeklubben en aften, som også de nyder at være i 
hytten. Den 21 august, blev Kaj ringet op af Johny fra 
Lumskebugten, der stod to svende fra Tyskland. Så 
måtte der lige findes ud af, hvem der kunne hjælpe 
dem, så tak til Neller og Per. De blev i hytten et par 
dage. Kevin og Felix , de kom fra Rolands Brüder, 

dejligt at hytten kan bruges, selv i disse corona tider.  
 
Tak til Inger for mad, der var lidt fra grilldag, så godt 
med en lille fryser. 
 
ANG :  ÅLEGILDE, SÅ HUSK DET ER DEN 17 
OKTOBER. DEM DER IKKE SPISER ÅL, LAVES DER 
PANERET FLÆSK.  TILMELDING TIL HANS  40 92 97 
05  ELLER  27849009  SENEST DEN 11 OKTOBER.     
HUSK  MØDE DEN 25 SEPTEMBER 

MED KNO LIS  

 
 

Mærkedage og arrangementer i 2020: 

http://velkommen.vi/
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Aalborg: 
Referat af Naver møde 3/9 2020. 
Formand Preben bød velkommen tilbage efter en 
meget lang pause, det er rigtig godt at se hinanden 
igen efter så lang tid. 
Nogle ting er stadig ikke helt som de plejer, bl.a. må 
vi ikke synge, hvilket ellers hører med, men vi 
respekterer naturligvis myndighedernes ret-
ningslinjer. 
Der var heldigvis villige hjælpere til dagens møde, 
serveringen står vi selv for mens hjælperne står for 
drikkevarer og let oprydning, tak for indsatsen 
Til årets pinsestævne er Aalborg desværre ikke 
repræsenteret, men Preben sender besked om hvad 
vores holdninger er, selvom vi ikke kan være til stede. 
Hulevagterne hver anden og fjerde lørdag i måneden, 
hvor der er åbent for medlemmer og andre der vil se 
vores hule, er en rigtig hyggelig tjans. Den fordeles 
mellem vores medlemmer samt evt kendte folk af 
huset, der vil give en hånd. Man er altid et par stykker 
om det, således vi kan hjælpes ad, og arbejdet ikke 
bliver hårdt. Disse vagter fordeles via et opslag på 
vores tavle, hvor man kan skrive sig på. Endnu er vi 
ikke helt på plads med efterårsvagterne. 
Vi har en udmelding af Naverne Aalborg, det er 
desværre et bestyrelsesmedlem, så vores suppleant er 
indkaldt indtil næste generalforsamling. Da Ivar har 
holdt hulen og været vores skramleriforvalter, vil der 
fremover være en opgave der skal løftes. Ivar brugte 
rigtig mange timer på opgaven, og for ikke at drukne 
det nye bestyrelsesmedlem i opgaver talte vi om, om 
der fremover skal deles lidt om opgaven mest for at 
holde hulen ren og pæn. Dog vil der også være mere 
specielle opgaver som at holde værktøj, indretning 
m.m. som det skal være og at samle vores historie og 
evt udbrede den via foredrag. Det skal vi på en eller 
anden måde have samlet rigtig flot op efter Ivar, der 
har gjort en kæmpe indsats med netop dette. 
Vi får rigtig god mad på vores huleaftner. Dagens 
menu var stegt ål. Tak til Rene og Poul-Erik for god 
mad. Resten af årets møder er allerede afsat til 
medlemmer der vil lave god mad. Så vel mødt. 
Sommerudflugten er lavet en del om, vi skulle have 
været på Hjerl Hede, men det må blive en anden gang. 
I år mødes vi kl 12 og hygger i Fjordbyen i Aalborg, 
et hyggeligt sted for folk, der lever lidt som på 
Christiania. Der vil der være stegt pattegris og andet 
hyggeligt. Igen vil det blive med passende afstand, 
sprit osv, men ikke mindst med godt selskab og god 
mad. 
Nye medlemmer, det er altid vigtigt at tiltrække nye 
medlemmer hvis muligt. Vi bør alle tænke over, om 
der er egnede kandidater, vi kan komme i tanke om. 
Vi har fået lavet en fantastisk flot lille folder til vores 
lørdagsvenner, også en der kan bruges til at gøre 

opmærksom på os i kredsen af håndværkere, hvornår 
datoer er hen over efteråret. Endnu et godt tiltag. 
Der bliver virkelig tænkt over at gøre det spændende 
at være med og ikke mindst muligt, at vi alle tager et 
nap for at gøre møderne hyggelige heroppe nordpå.  

Med kno i bordet          
Referent  Anita Holt 

Århus:  
Til hulemødet den 14.8. var der mødt 11 personer op. 
Formanden bød velkommen, en særlig velkomst til et 
par svende som Anders B. havde med, så vi måtte 
finde sangbøgerne frem og synge velkomstsangen. Til 
vores fugleskydning kommer Claus og Birgithe hjem 
fra Grønland for at deltage i skydningen. Ole M. og 
Grethe Strange har været en r på Samsø og lagde 
vejen omkring naverhulen. Richard havde en hilsen 
fra Otto der var røget en tur på hospital. Anders havde 
sidste weekend været i Esbjerg for at være med til at 
sende Jens Breinholt, en 22 årig murer på valsen. Ole 
Michael havde en hilsen med fra Solveig og ringede 
med klokken på hendes vegne, da hun desværre var 
blevet kidnappet af familien, og ikke kunne deltage til 
mødet. 
Så var det tid til kaffe og brød. Hulen gav en sildemad 
pga. de havde fået varmepenge tilbage. Så foreslog 
Anders at vi sang nr.11, efterfulgt af nr.28, på 
opfordring fra Ole M. Anders B. ville også give en 
omgang, da vi ikke var ret mange. Det blev til en 
masse sange senere på aften. En hyggelig aften der 
fortsatte til langt ud på aftenen. 
 

Til fugleskydningen den 29.8. var det sidste års 
fuglekonge Børge der stod for morgenmaden. Tak for 
det. Klokken 10 gik vi i gang med skydningen, vi var 
11 skytter i år, kan ikke huske at vi har været så mange 
før. Ole M. holdt øje med os fra sidelinjen.  Erik C. 
tog sig af næbet, som kostede ham en omgang, han 
tog sig også af venstre vinge samt halen. Richard tog 
halsen, og Anders Baumann højre vinge. Kl. 12. var 
det tid til frokost, et overvældende måltid. (Hvis i vil 
vide hvordan de stegte sild smagte, bare spørg 
Herbert). Vores skytteinstruktør Jan havde taget noget 
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røget dyrekølle med, den smagte bare vidunderligt. 
Det var en sommerbuk han selv havde skudt. Han har 
lovet os en til næste år. Så var det tid til at optage 
skydningen, da vi skulle være færdig kl. 15. da der 
kom et nyt selskab. Vi skød på livet løs på den 
stakkels fugl for at aflive den, men lidt i tre var den 
stadig i live, så vi fik alle et sidste skud inden vi skulle 
forlade banen, men fuglen var stadig i live. Vi skyndte 
os at befri fuglen og tage den med op i hulen, hvor vi 
ved lodtrækning måtte finde ud af, hvem der blev 
fuglekonge 2020, og fik lov at aflive fuglen. Den 
heldige/uheldige vinder blev Richard. Han fik 
overrakt skærfet og hatten. Som jeg nævnte tidligere, 
havde vi fint besøg fra Grønland, og Birgithe L. var 
blevet 60 år for 3 år siden, så formanden overrakte 
hende et telegram samt en flaske Ålborg, som hun 
forærede til hulen. Så ringede hun med klokken, så 
hun fik hatten på og blæren. Der blev sunget et del 
sange i aftenens løb. Foreningen ønsker Otto Hansen 
tillykke med 95.års fødselsdagen den 14.oktober.  

Næste hulemøde er den 9.10. Den 23.10. er der 
bowling, husk sidste tilmelding den 10.10. 

Hilsen Chefsekretæren. 

 

Stockholm: 
Vi har haft en fin sommar på Ingarö-torpet. En hel 
del kroppsarbete har dock behövts för att städa i 
förråd, rensa bland växtligheten och måla de vita 
knutarna.  
Men det är bara trevligt när alla hjälps åt och det finns 
öl till hands att svalka sig med. 
Midsommarafton blev som vanligt en välbesökt fest 
med lekar och god mat. Tack till hulefar och hulemor, 
Kenneth och Anna, som ordnade med allt! 
Ungdomsgruppen har under sommaren haft spel-
kvällar där det dukats fram dricka och snacks och 

sedan har det 
spelats kort och 
brädspel till långt in 
på natten. 
 Så härligt att se hur 
våra ungdomar 
trivs på Torpet och 
att de fortsätter att 
samlas härute.  
 
Den 29 augusti ha-
de vi en kombine-
rad årsfest/grekisk 
afton. God stäm-
ning, nära till skratt 
och fantastisk mat – 

återigen frambringad av Kenneth och Anna. 

Nästa sommar hoppas vi på många besök av våra 
Naver-vänner från när och fjärran – vi saknar er här 
på Ingarö. 
Ta hand om er allihop! 

Med Naverhälsning 
Johnny Håkansson 
Ordförande 
 
Otto Madsen – 95 år 
Otto blev medlem i Stockholms-Naverna 1 juni 1954 
och har under alla år hjälpt till och stöttat vår förening 
med outtömlig energi. 
Han har under sina år i Stockholms-avdelningen hun-
nit med att både vara Hövding på Torpet och Ord-
förande samt under många år varit en aktiv ledamot i 
vår styrelse. 
Den 1 september i år fyllde vår kära Otto 95 år.  
Vi vill med anledning av denna högtidsdag från 
Stockholms-Naverna rikta ett stort tack till Otto 
”Store Fisker” för hans insats för föreningen, 
för hans alltid goda humör och kanske framförallt för 
alla sånger som Otto tonsäkert har inlett på våra 
träffar.  
Stort Grattis Otto!  

Hälsningar 
Johnny Håkansson 
 
 

Skills 

Hej alle 

I foråret blev der holdt Skills i Bellacentret, hvor 
deltagerne inden for forskellige fag, bl.a. håndværk, 
viser, hvad de kan. 
Efter flere år er det fint at andre i CUK også kan se 
idéen med, at vi præsenteret os ved Skills. Tak for det, 
Erik Hjord Andresen ! 
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Men der ligger et stort forarbejde: 

• Hvordan vil vi præsentere os? 
• Med hvilke ting, vil vi reklamere for os? 
• Husk at publikum under hele Skills mest er 

unge? 
• Vil vi være der alle dage eller kun en enkel 

dag? 
• Hvem skal forberede det og ikke mindst; 

hvem kan deltage? 
• Hvem kan/vil styre det udvalg af folk og 

ideer ? 
Jeg kommer gerne og gør en indsats. Men jeg kan ikke 
tage ekstra fri fra mit arbejde, og mange kørsel over 
Storebæltsbroen er også lidt for dyrt for mig. Så vi 
skal være flere om at klare denne opgave. 
Til Skills i foråret 2020 i Bellacenteret var jeg på 
besøg. 
De ’Rechtschaffene Fremde’ var også på besøg. De 
var alle i den tyske kluft, og jeg bar som Naver også 
min kluft. Dette gjorde dog ikke, at der kom 
spørgsmål, så det er ikke nok bare at være med i 
kluften. Pga. den kort tid til Februar  er det spørgsmål, 
om vi skal begynde og forberede, men tag den chance 
og tag et kik inden vi brækker noget over knæ. 
Så kom I bare med forslag, så vi kan finde en god 
måde at præsentere os på. 

MKB Christian 

 

Beretning DFS: 

1: Begyndelsen. 
Man kan vel sige, at det var noget pludseligt at blive 
kastet ud i opgaven som redaktør. 1 måned efter 
pinsestævnet i 2019 fik jeg meddelelsen om, at 
Richardt ikke ville mere. Selv om det var en smule 
overraskende, måtte jeg jo træde til, da jeg jo var 
suppleant. 

2: Hjælpemidler. 
Jeg havde vel også forventet, at der var noget på lager 
som fyldstof, i tilfælde af at der ikke var nok til at 
fylde bladet. Så jeg startede helt på bar bund med at 
skulle finde et program, lave en skabelon til bladet 
o.s.v., Jeg fik senere at vide af Frode, at der var et helt 
sæt af indbundne blade. Dem vil jeg mene skulle være 
på arkivet, for det fylder jo ikke i mit hjem, hvis jeg 
anvender bladene på internettet. 

3. Redigering: 
I forretningsordenen for DFS står der foreningernes 
indlæg må max. være på 20 linier, eller 175 ord af 
hensyn til den begrænsede plads i bladet. 

Rekorden denne gang er 511 ord, 52 linier og desuden 
4 billeder. 
Hvis der indsendes mere stof end den afsatte mængde, 
kan man ikke forvente, at det hele kommer med. Det 
der skal stå i bladet, er det der har interesse for andre, 
og det skal være i CUK´s ånd. Ingen personlige 
angreb, bagtalelser eller lignende. 
Så derfor er det min mening, at redaktøren har ret til 
at redigere. 
Det er ikke, og har aldrig været min mening, at slette 
noget af et indlæg, hvis der er plads til det indsendte. 

4: Bestræbelser på at komme tidligt ud. 
Det har hele tiden været mig magtpåliggende at få 
bladet ud så hurtigt som muligt. Det mener jeg også 
er lykkedes indtil nu. Så en lille bøn, man behøver 
ikke at vente til den 10. med at sende det, man vil have 
i bladet. Jeg vil ønske, at man sender løbende, så man 
ikke sidder med det hele den 10. i måneden. 

5: Udsendelse af DFS 
Problemet med labels, og rettelser i disse anser jeg 
ikke som mit job. Men de forskellige foreninger må 
lære at indsende rettelser til adresser, fødselsdage, 
jubilæer og lignende, i stedet for bagefter at klage 
over fejl. Det er jo let nok f.eks at eftersende blade, 
men 30,00 kr. for at eftersende et blad i Danmark er 
jo da en post, og hvor kommer pengene fra? 

6: Forretningsorden for DFS. 
Det er mit ønske, at forretningsordenen for DFS bliver 
moderniseret. Den jeg arbejder efter er jo flere 
generationer gammel. Så kunne vi ikke være fælles 
om at kigge på den til næste delegeretmøde. 

7: Trykkeren. 
I de ca. 5 år, jeg har udsendt DFS, har der ikke været 
nogen problemer af nogen art.  2 – 3 dage efter, 
trykkeren har modtaget bladet, ringer han og siger: 
¨jeg har nogen hæfter til dig¨.  Så det virker bare.  

Med kno 
Hans Emborg 

 

 

Hans er tirsdag den 15.09. blevet indlagt på 
sygehuset (ikke corona !), så Inger har færdiggjort 
bladet. 
Vi beder jer bære over med eventuelle fejl eller 
mangler ! 

Venlig hilsen 
Hans og Inger Emborg 
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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:   
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.: 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.  
 
 
 

 
 

Har din kone kørekort! 

Nej- bilen så sådan ud, da jeg købte den. 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 
Rafling 

Dart 
Billard

 

mailto:amelo@webspeed.dk
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Redaktøren 
ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 
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