
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nr. 4  april  2021  årg. 119 

 

 
 

Pinsestævnet den 22. - 24. maj 2021 
CUK-Frederikssund - 50års jubilæum 

Flyttes til september 
 

Da vi ikke på nuværende kender retningslinjerne efter den 23.marts 2021, har 

vi det svært med at melde ud om pinsestævnet i maj måned 2021 

 

Hvad angår pinsestævnet, så har bestyrelsen i CUK-Frederikssund besluttet 

at udsætte stævnet til den 

3. - 5.september 2021. 

 

Dette skyldes, at vi ikke ved, hvilke retningslinjer der gælder fremover, og 

hvor mange man må forsamles efter den 23.marts 2021. Samt hvilke retnings-

linjer, der gælder for vaccinationer. 

 

Derfor har vi måtte træffe denne beslutning angående flytningen af pinse-

stævnet i maj måned til september måned 2021 

 

Men følg med på vores hjemmesider 

http://www.cuk-frederikssund.dk/ 

http://naverne-cuk.dk/ 

Eller på Facebooksiden CUK-Naverne 

Der vil med jævne mellemrum blive lagt oplysninger ud, når der er noget nyt 

om Pinsestævnet 
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Fødselsdage: 

 

02-04-2021 Søren Kirkeby (Slagelse) 

75 år Parkvænget 22,  1 

 4230 Skælskør 

 

12-04-2021 Ilse lauritsen (Hillerød) 

80 år Stevnsvej 3 K  

 4600 Køge 

 

21-04-2021 Egon Skovmose (Calgary) 

80 år 466 Summerwod PL. SE 

Aierdrie AB  T4B  1W5 

Canada 

 

24-04-2021 Anders Baumann (Århus) 

40 år Uraniavej 4 

 8260 Viby 

 

28-04-2021 Ketty I. Jensen (Herning) 

70 år Ægirsvej 2 

NV 7500 Holsterbro 

 

Jubilæer: 

 

01-04-2021 Hans Frederiksen (Slagelse) 

30 år Møllevangen 15 

 4200 Slagelse 

 

01-04-2021 Hans Mikkelsen (Calgary) 

50 år 716 Heritage Driwe SW 

 Calgary AB T2V  2W5 

 Canada 

 

02-04-2021 Kaj V. Jepsen (Vejle) 

45 år Münstervej 36 

 5500 Middelfart 

 

03-04-2021 Lars Gammelgaard (Samsø) 

10 år Østervej 22 

 Kolby 

 8305 Samsø 

 

03-04-2021 Edith Eleonor Jensen (Samsø) 

10 år Badskærgyden 3 

NV Onsbjerg 

 8305 Samsø 

 

08-04-2021 Ejner Petersen (Slagelse) 

60 år Solbakken 13 

 4180 Sorø 

 

30-04-2021 Else Marie Petersen (Zürich) 

45 år Sonnenbergstrasse 39 

 ZH-8630 Schwerzenbach 

 Schweiz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusind tak for opmærksomheder til mit 40 års ju-

bilæum. Det være sig både telegrammer, elektro-

niske hilsner, telefonopringninger og ikke mindst 

gaver fra Herning Naverne og fra Jytte. 

I denne corona-tid, hvor man savner kontakten 

med sine venner, luner det en gammel svend. 

Jeg ville hellere have holdt en lille hygge-fest! 

Men det må vi jo ikke. 

Med naverhilsen 

Flemming Laugesen 

 

TAK – TAK - TAK 
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Davs Naverbrødre, 
Nu er der sæt gang i nogen ting og idéer. Som jeg 

kun forstår af de meste, vil det være fint, når vi 

får sponsorer med ind. Som drikke-leverandør er 

det Bryggeriet Fuglsang (Haderslev). De har også 

sodavand og lignende. Med dem vil det være alt 

i en hånd. Forslaget går til Fadøl. Mad er gode 

gammeldags danske retter. Måske en Gullasch 

suppe om fredagen. Fordi folk kommer jo løs 

hele fredag aften. Vi må se, hvad vi gør med dem, 

der kommer tidligere. Men den dag den sorg.  Et 

telt vil også være fint med bar udenfor eller der-

inde. Når vi selv kan styre mad og drikke-salg, 

vil der være en gode skilling til overs.  

Jeg selv er begyndt at undersøge, om vi kan låne 

Sønderborg Slots Riddersal til selve Delegeretaf-

ten. Inde i slottet findes en lille udstilling fra 

Zynftens (kluftens) tider. Her ligger jo også vores 

rødder. Som jeg har fundet ud af, er teltudlån i 

Sønderborg en der hedder Kær Teltudlejning. 

Hos dem kun man låne alt. Jeg har ikke kontaktet 

dem endnu. Vi skal først blive enige om en plan-

lægnings størrelse. Jeg håber på mindst 100 per-

soner. Men det kan blive til flere, fordi dette 

CCEG træf kan være en af de første store Sven-

defester efter nedlukningen. 

Vær så god og svar her over denne mail. Så har 

alle med det samme jeres kommentar, tanker eller 

fremskridt, og vi har en hurtigere kommunikation 

! 

Med Kno i Bordet Christian 

 

 

Hej. 

Indledende gruppe møde:  

Dato : 27 marts. Tid: 10.00 

Sted : Hytten i Vejle. 

Formål : Sætte de store rammer. 

Hvem : De, som er på den foreløbige liste af 

kontaktpersoner. 

Afbud :  Kun hvis man har en underskreven sed-

del med fra Mor Mette ovre på Christiansborg 

Med Kno Per 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktøren efterlyser en reserveredaktør. 

Vedkommende skal kun træde til i tilfælde af 

sygdom, eller anden pludselig opstået forhin-

dring. Ligeledes eftersøges en reserve til af-

hentning og udsendelse af DFS. Interesserede 

kan henvende sig til undertegnede eller for-

mand Kaj Jepsen. Tlf. numre og mailadresser 

findes på anden bageste side i bladet.  

Med kno    

Hans Emborg 

 

 

 

 

 

 

 

Calgary: 
 

Den 21. april 2021 kan Egon Skovmose,        

Calgary, fejre sin 80 års fødselsdag. 

Tillykke fra naverne i Calgary. 

 

 

 

 

 

Redaktøren har ordet  

 

 

 

 

 

Forenings meddelelser 
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Den 5. april 2021 kan Hans Mikkelsen, Calgary, 

fejre 50 års jubilæum som medlem af CUK.   

Tillykke fra naverne i Calgary 

 

Frederikssund: 
CUK-Frederikssund - Marts 2021 

Da vi ikke på nuværende kender retningslinjerne 

efter den 23.marts 2021, har vi det svært med at 

melde ud om pinsestævnet i maj måned 2021. 

Hvad angår pinsestævnet, så har bestyrelsen i 

CUK-Frederikssund besluttet at udsætte stævnet 

til den 3-5.september 2021. 

Dette skyldtes, at vi ikke ved, hvilke 

retningslinjer der gælder fremover, og hvor 

mange man må forsamles efter den 23.marts 

2021. Samt hvilke retningslinjer, der gælder for 

vaccinationer. 

Derfor har vi måtte træffe denne beslutning 

angående flytningen af pinsestævnet i maj måned 

til september måned 2021 

Men følg med på vores hjemmeside  

http://www.cuk-frederikssund.dk/ 

Pinsestævnet 2021 

Hvad angår generalforsamlingen i CUK-Frede-

rikssund vil vi komme tilbage med en udmelding 

på denne, når vi ved noget mere om Corona 

situationen. 

Men følg med på hjemmesiden www.cuk-

frederikssund.dk og på CUK-Frederikssunds 

Facebook side. 

Med 

kno 

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund 

 
 

Herning: 
Da " Lind Bodega " (nuv.  Hule) stadig er lukket 

iflg. Mette Frederiksen, og vi endnu ikke ved, 

hvornår vi ses igen, skal der trods alt fra Herning 

afd. lyde 2 stk. store tillykke til hhv.: 

Flemming  Laugesen (Marmorilik Mølle-Bums ) 

for sin 40 års Jubilæumsdag i  CUK den 7. marts  

og ligeså til 

Peter Christian Tønder ( Thule Messe-checker ) 

for sin 10 års Jubilæumsdag  i CUK den 16. marts 

2021 

Mange tak for jeres trofasthed. Håber på snarligt 

gensyn. 

 

Med kno i bordet  -  

p.f.v. 

Kaj Helmuth 

 

 

 

 

  

 

   

  

http://www.cuk-frederikssund.dk/
http://www.cuk-frederikssund.dk/
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Hillerød: 
Det er jo lidt en trist tid lige nu, alle aktiviteter er 

jo nedlukket, og vi går lidt rundt hos hinanden og 

hyggesnakker. Det er jo meget rart, men vi ville 

jo hellere mødes i hulen og nyde en god snak med 

lidt mad og lidt tilbehør af det flydende, men ind-

til Mette F. og corona-19 giver lov sker der jo in-

genting.                                 

I Hillerød er vi kommet i den bedrøvelige situa-

tion, at foreningens udmærkede sekretær Bent 

Caspersen har solgt hus og hjem, læsset indbo og 

familien op på ladet af Christianiacyklen og er 

flyttet til en anden landsdel, så vi står og mangler 

en der kan skrive og fortælle nogle gode histo-

rien, så indtil andet er bestemt er det underteg-

nede der står for skriveriet. Vi kommer til at 

savne jer begge to Mira og Bent, held og lykke i 

det Syd Sjællandske. 

Med Kno   Arne Esbensen 

 

 

Holbæk: 
Lidt til Svenden Fra Holbæk. 

Hvis Corona/Forsamlings forbuddet tillader det 

vil der blive afholdt generalforsamling. 

d.16-04-2021 kl. 19.00 Dagsorden ifl. lovene. 

Tilmelding til spisning kl.19.00 

Med Kno 

Ole P.  

 

 

København:  
Nu er foråret mere eller mindre i gang. Lad os 

håbe at vi (snart) også er det. 

Februar måneds Svende-Hulemøde blev ikke til 

noget. 

Ej heller Forårsøvelsen den 6. marts, og mon ikke 

vi måtte skyde en hvid pil efter Svende-Hulemø-

det den 25. marts? Ak ja. 

Men vi håber at April måned og nu sommertid, 

kan få os i gang igen. Der indkaldes derfor også i 

dette nummer til CUK's & NRHF's årlige ge-

neralorsamling - p.t. hos formanden om det kan 

lade sig gøre - lørdag den 15. april kl. 13.00 med 

efterfølgende 

Svende-Hulemøde. Indkaldelsen sker i hen-

hold til vedtægterne, hvor eventuelle forslag skal 

være formanden i hænde senest 8 dage før. Selv-

følgelig kommer du, 'ik? HUSK tilmelding i god 

tid! Da vi forhåbentlig skal til Pinsestævne i Fre-

derikssund, er maj måneds  Svende-Hule-

møde programsat allerede torsdag den 6. kom 

maj du søde milde, som altid kl. 13.00. 

Sluttelig må jeg med sorg meddele, at vores gen-

nem mange år utrolige "gæste"kok og svigerinde 

til kasserer Leif Ove, er taget på sin sidste rejse 

den 23. februar. Ære være Jonna's minde. 

Med kno, Niels "2 m" 

Planlagte arrangementer: 

15.4.   kl. 13.00   C.U.K.'s & NRHF´s ordinære 

generalforsamling. Derefter Svende-Hulemøde 

  6.5.   kl. 13.00   Svende-Hulemøde 

Med kno 

Niels "2 m", København 

 

 

LA: 
News fra Los Angeles Naver Club  

Her i LA kan vi fra den 5. Marts mødes udendørs, 

med Max. 30 personer. 

Så vi har vores næste Frokost møde Fredag den 

12 Marts, hvor Kris Poulsen og Bodil Olsen ser-

verer Frikadeller og Medisterpølser og sildemad 

med en forfriskning. Flere af os LA Navere over 

65 år har også fået det første af 2 vaccine skud. 

Den Danske Kirke i LA, havde også inviteret os 

Naver med børn til Fastelavns fest, hvor 50 pers. 

var tilladt at deltage, efter temperaturtagning. Det 

var rigtigt sjovt, både for børnene og de voksne. 

Mange tak til  Pastor, Anne-Grethe Nielsen og 

Kirken for invitationen. Naver medlem med post-

buds uniform; Arne Brinkland havde dekoreret 

tønden, og lagt en ulden sort "Kat og poser med 

lakrids ned i bunden. 

Med kno' Arne B  

 

Vedlagt Foto's 
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Næstved: 
Livet går sin stille gang. 

Det fungerer fint med at holde Hulen åben. Der 

er fuldt hus både torsdag og fredag, hvor 5 perso-

ner kan mødes og drøfte dagens/ugens begiven-

heder og genvordigheder. Nu venter vi spændt på 

næste udmelding. 

Vores formand har bestridt posten i 25 år. Til 

lykke Finn. 

Vi har haft besøg af en yngre tømrer, der kalder 

sig Nat. Han har midlertidigt bosat sig i Næstved, 

hvor han skal studere de næste 6 måneder. Han 

tog på valsen i 2014. Vi fik et indblik i hans op-

levelser, hvilket var spændende at høre. 

Hilsen 

Marianne 

 

 

Odense: 
Hulemødet forløb over al forventning, stemnin-

gen var god og alle de tilstedeværende hyggede 

sig, ja selv ”Ohms Lov” blev gennemgået og an-

dre håndværker realiteter ting blev behandlet. Det 

var helt utroligt at være til et hulemøde, uden der 

konstant kom negative udgydelser, Ja det var en 

hel befriende oplevelse. Men alt var godt og den 

gode stemning gjorde, at der røg noget ekstra af 

den velsmagende mad ned, så kokken måtte 

melde alt udsolgt. Ikke fordi der var mad nok, 

men folk kunne ikke stoppe da det var så vel-

smagende. Næste hulemøde er planlagt og maden 

er, forret stegt sild i lage og hovedret, Biksemad 

med spejlæg. 

Ole Bøwig 

 

 

Randers: 

Endelig – måske 😊 

Nu er der så mange meldinger om genåbning, at 

vi tør vove det ene øje og indbyde til huleaften 

fredag den 9/4 kl. 19. 

Vi håber, det kan lade sig gøre – hvis ikke det 

kan, ringer vi (Freddy) rundt. 

I Hulen har vi masser af sprit til både indvortes 

og udvortes. Vi krydser fingre for at få det i brug 

😊 

Vi glæder os også til traveturen Kristi Himmel-

fartsdag den 13/5 og med lidt held et pinsestævne 

i pinsen – stor ros til Frederikssund for allerede 

nu at have en reservedato. 

Vi beder jer også sætte kryds i kalenderen lørdag 

den 19/6, hvor vi fejrer vores 76-års fødselsdag – 

det er jo sådan et pænt, rundt tal. Vi fortæller 

mere om fødselsdagen i næste nummer. 

Med kno, Helle 

 

 

Silkeborg: 
Hej, Ja der sker jo ikke meget i disse tider, så der 

er heller ikke meget at fortælle. 

Havde månedsmøde d. 27-02-21 med deltagelse 

af 5 medlemmer, og det var hurtig overstået 

Vores kære næstformand Kennet underrettede 

om, hvad der var sket i Feb. Mdr., og det var ikke 

meget at fortælle, så det var hurtig overstået. Se-

nere på formiddagen kom vores formand forbi 
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sammen med konen og hans mentor som er hans 

datter, for at lige at vise, at han har det GODT, 

han har dog tabt nogle kilo, men stadig i godt hu-

mør, selv om det er en hård omgang han har været 

igennem, og skal stadig holdes til, så han kan 

blive ordentlig rask igen, Dejligt se ham igen.  

Der sådan at Hulen igen holder åben om sønda-

gen, og LUKKET lørdage fremadrettet. 

Det har så resulteret i, at 2 af vore GODE med-

lemmer har sagt op, og det er vi da kede af, men 

2 kan som ikke i sig selv holde hulen oppe da vi 

jo er 20 + 2. 

Vores Generalforsamling D. 27-03-21 er udskudt 

indtil videre, og alle skulle have fået mail om-

kring. Mangler vist at sende et par breve, men nu 

kan de læse det her i Bladet.  

Herfra skulle der ikke være flere nyheder så, PAS 

GODT PÅ JER SELV DERUDE. 

Kno Christian. 

 

 

Slagelse: 
Da vi ikke har haft mulighed for at holde 

hulemøderne, har det været meget småt med 

indlæg i Svenden fra Slagelse. Men vi fornemmer 

lys forude og håber meget på at kunne mødes i 

april. Om ikke andet så til en udendørs seance d. 

10. april kl. 11:00 hvis vejret tillader det. Det ville 

være herligt om vi kunne hylde vores kasserer, 

Ejner Petersen, en lille smule og give ham kredit 

for det store arbejde han har gjort, siden han blev 

valgt til kasserer d. 1. marts 1991. For ikke at tale 

om de mange ting han har gjort for vores 

forening, siden han blev meldt ind i SCUK i 

Zürich d. 8. april 1961 og kom til Slagelse 

Naverforening året efter. Han er en mand som 

aldrig siger nej til at give en hånd med, og der er 

ikke den ting i hulen han ikke har været mester 

for at renovere. Nu er det heldigvis ikke nogen 

nekrolog for både Ejner og ”Mor Karen” er stadig 

i fuld vigør (måske på lidt nedsat tid?) selv om de 

begge rundede 80 år i 2020.  

Forhåbentlig på snarligt gensyn og med kno i 

bordet. 

Erik 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg: 
Vi havde vores hulemøde den.5-3-2021. 

Vi var mødt fem personer, og vi hyggede os. Der 

blev snakket om meget forskelligt, og Sussie 

skulle lave maden, men hun var kommet på 

glatis, da hun havde været til kortspil og fået lidt 

under vesten, men for os var det da skønt da Sus-

sie så havde bestilt fra den nærmeste grillbar, og 

det siger vi da mange tusind tak for. Johns mor 

var lige forbi med billeder fra de pinsestævner 

han havde liggende, og meget andet, og det tak-

ker vi for. 

MKB. Børge. 

 

 

Vejle: 
I Vejle går det vel som alle andre steder, ingen 

aktivitet, bortset fra at et af vore medlemmer, 

Neller har 4 venner, som jævnligt kommer for at 

drikke - undskyld spise deres søndagsfrokost. 

Sidst de var i hytten, var der også en journalist fra 

VAF, så Neller fik lavet en aftale med vedkom-

mende om at skrive en artikel om Hytten og for-

eningen, så onsdag den 17. marts skal Kaj og un-

dertegnede mødes med ham og en fotograf i Hyt-

ten. 

Tillykke Kaj med den 2. april; der har du jo været 

medlem af foreningen i 45 år. Derfor et stort til-

lykke og et rungende HURRA for dig, så kan du 

altid få lov til at give en omgang når Mette Fre-

deriksen giver lov til at forsamles igen. 
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Lis har i de sidste 3 referater fra Vejle bedt vore 

medlemmer om at sende mig deres mail adresser. 

Grunden er, at man jo hurtigt nemt og billigt 

kunne sende besked. Så nu skriver jeg igen min 

mailadresse i det forfængelige håb, at nogen rea-

gerer. Min mail adresse: h.emborg8@gmail.com  

Foreningen ønsker følgende tillykke: 

Den 02,04,2021 Kaj Jepsen 45 års jubilæum. 

Den 06,04,2021 Niels Erik Thomsen 69 år. 

Den 12,04,2021 Johnny Jr. Lindskjold 54 år. 

Den 20,04,2021 Per Hemmingsen 58 år.  

Den 23,04,2021 Jørgen Bruhn 78 år. 

Den 25,04,2021 Lis Dallris Jepsen 74 år. 

 

Med kno 

Hans 

  

 

Århus: 
Ser ud til at der hellere ikke blev hulemøde i 

marts måned, men hvis vi ellers må mødes igen, 

har vi hulemøde fredag den 9. april, hvor vi ellers 

skulle have generalforsamling, som foreløbig er 

udsat til 7. maj. Så har vi skiveskydning fredag 

den 23. april og varme hveder den 29. april, 

dagen før St. Bededag. 

Tillykke til Anders Baumann med hans 40. års 

fødselsdag den 24. april. Håber at vi snart ses i 

hulen igen. 

Med kno i bordet Chefsekretæren 

 

Zürich  
Zürich afd. lever stadig, selv om vi kører på 

epidemien, som alle andre lande. 

Jeg var ikke klar over, at det var så hårdt at blive 

75. Ugen efter snublede jeg over min home trai-

ner og brækkede knæskiven, så det endte med 7 

uger på hospitalet i gips. Men nu er jeg sluppet af 

med gipsen, og skal lære at gå igen, for vi bor på 

4 sal, uden elevator, men det går fremad, især når 

man ved, at der serveres en lille bornholmer 

Nord, når man er oppe i lejligheden og kan nyde 

den sammen med konen, som også har været på 

hospitalet for at få et nyt knæ, så hun har benet i 

gips til den 1. April, og derefter kommer arbejdet 

i vores kolonihave. 

Med kno i bordet Flemming og Helle Zürich afd.  

En enkelt episode fra Albrecht Hansens bog 

December 1928. Jeg var lige ankommet med Ex-

prestoget fra Paris til Bruxelles, og nu hastede jeg 

mod Banegårdsudgangen. Jeg vilde gerne hurtigt 

finde et spise- og overnatningssted. Pludselig 

kom to grand voksne mænd op på siden af mig, 

og viste mig diskret deres Politiskilte, og bad mig 

uden at vække opsigt, at følge med dem. Jeg blev 

nu ført ind på et kontor på selve Banegården, hvor 

endnu en Politimand var til stede. Og nu be-

gyndte, et for mig meget mærkeligt forhør – om 

hvor jeg kom fra, og hvor jeg de sidste 2 måneder 

havde opholdt mig, og hvad jeg i den tid havde 

bedrevet? Jeg kunde slet ikke forstå, at de hele 

tiden afbrød mig og påstod, at jeg kun var fyldt 

med løgn, - og de påstod, at mit pas var falsk, og 

at jeg lige så godt kunde give op med mine løg-

nehistorier, for nu havde de endelig fået mig i 

Saksen. Jeg forstod ikke et muk af det hele. Og 

ydermere påstod de, at jeg ikke var dansk Stats-

borger, men polsk. Og jeg blev selvfølgelig mere 

og mere desorienteret. Men efter ca. 1 times for-

hør fandt de i min Rygsæk et brev fra mor, - af-

sendt fra Køge til min daværende adresse i 

Schweitz. Så først gav de op og gav mig en und-

skyldning. De bestilte et værelse på et nærlig-

gende Hotel til mig, samtidig fik jeg udbetalt 50 

fr., som en slags skadeserstatning. Jeg bad dem 

nu give en menneskelig forklaring på al det po-

styr, de havde forvoldt mig. Den fik jeg omgå-

ende. De havde fra Interpol i Paris fået medde-

lelse om, at en efterlyst polsk storforbryder vilde 

ankomme med samme Exprestog, som jeg kom 

med, og hans Signalement passede godt nok med 

min person. Og de viste mig et fotografi af stor-

forbryderen. Og ja, jeg måtte også indrømme, at 

han lignede mig. Og hermed var jeg en lille ople-

velse rigere fra min udenlandsfart. 
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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 

Tlf: 60823982   

Mail: lindaogper@goingnowhere.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: frode26@mail.tele.dk 
 

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.  

 

 
 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

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

 

Læst på en toiletdør for nogen tid siden.  

For oven på døren stod at læse,- 

Jesus lever! 

Under dette stod- 

Får vi så ingen påskeferie mere! 

 

mailto:amelo@webspeed.dk
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