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Fødselsdage: 

 

09,12,20231 Gunnar Danielsen (Aalborg) 

80 år Vestergade 11 

 9400 Nørresundby 

 

11,12,2021 Palle Svendsen (Næstved) 

75 år Horsebjergvej 21 

 4700 Næstved 

 

17,12,2021 Erik Nielsen (Vejle) 

75 år Parkvej 16 

 6040 Egtved 

 

 

Jubilæer: 

 

06,12,2021 Jens Kristian Ibsgaard (Vejle) 

25 år Fredensgade 6 

 7100 Vejle 

 

17,12,2021 Børge Holm Andersen (Århus) 

50 år Sonnesgade 14, 1.8 

 8000 Århus C 

 

 

 
 

 

 
 

Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden til 

min 70 års fødselsdag. Tak for alle gaver og en 

dejlig dag i Hulen.    

Kno                                                              

Sanne Ritter. 

 

 

Julefrokoster, Julefester, Vintersolhverv, Nytårs-

tamtam, Vinterfester 

Hygge i huler og hjem. 

Regn og blæst omkring CCEG stævnet i slut 

oktober har lagt sig. 

Aldrig har så mange haft så få at takke for så 

meget. Udsagnet fra II Verdenskrig passer 

fortrinligt på support og praktik gruppen bag 

CCEG stævnet. 

Nu kommer vinterkvartalet. Og vi har en 

fantastisk undskyldning for at blive lidt længere i 

hulerne rundt omkring.  

Corona rasler med sablen igen. Og det gør for-

anstaltningerne også. Pas på jer selv og hinanden.  

På både HB og egne vegne vil jeg ønske alle en 

fantastisk Jul og et drøngodt Nytår. 

HB Formand  

Per Hemmingsen 

 

 

 

 

 

Frederikssund: 
Til hulemødet d 5/11-21 var der 12 fremmødte 

personer - naver samt navervenner. Alle nød vist 

nok kokkens (Kim) dejlige mad. Selv om kartof-

lerne måtte vente lidt med at komme i kog. Ingen 

problemer med det; vi fandt da bare sangbøgerne 

frem. Torben havde endelig tid til at besøge os i 

hulen. Dejligt at se dig Torben. Ellers forløb af-

tenen roligt. HUSK lige, vi afholder julefrokost d 

4/12-21 kl. 13, og glem ikke en pakke. Pris 140 

kr til reg 2580 kontonr 6448308322 (Poul). Vi 

ønsker Helsøe tillykke med dagen i December. 

Hk Per. 

 

 

 

Herning: 
Til hulemødet i september var vi samlet 10 

naver/venner i Lind. Flemming berettede om et 

fint naverstævne i Frederikssund. Herefter spurg-

te han, om der var stemning for, om vi skulle 

deltage ved CUK-stævnet i Sønderborg. Det ville 

man overveje. Derefter blev der en længere 

diskussion om El biler/busser i Herning, idet man 

om kort tid vil få EL bybusser. Selveste Benny 

Engelbrecht (transportminister) havde æren for at 

klippe den grønne snor. Bybusserne er nu 

klimavenlige og behagelige at køre med. Det var 

en festdag sidst i september i Herning. 

Der var også en festdag ved hulemødet d. 20/10, 

hvor vi fejrede Grethe Laugesens 70års fød-

selsdag (12/10). Stort tillykke. Der blev hyg-

gesnakket frem og tilbage om forskellige emner. 

Naverhilsen Peter 

TAK    TAK      TAK 

 

 

 

 

 

Foreningsmeddelelser! 

 

 

 

 

Formandens spalte! 
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Hillerød:  

Efteråret har jo lige så stille sneget sig ind på os, 

og vi er gået i gang igen med Hulens normale 

aktiviteter. Fredag den 8. oktober havde vi vores 

huleaften. Der var 10 fremmødte. Lise sørgede 

godt for os med enebærgryde; det smagte godt, 

og der blev spist godt til. Det var en hyggelig 

aften, og der blev snakket godt igennem. 

Lørdag den 30. oktober afholdt vi vores messe, 

Snakken gik godt, og det var en rigtig hyggelig 

eftermiddag, der blev spist godt af hulemadderne, 

der var 11 fremmødte. 

Så har vi her i næste måned, november, en dame 

der fylder rundt, tillykke med det Lise. Jeg håber, 

at du får en god fødselsdag, og at Carsten sørger 

for dig og får dig fejret behørigt. 

Så har vi også vores næstformand John Nielsen, 

som har været medlem i Hillerød Naverforening 

i 45 år, det er jo længe. John er jo en ret så 

selskabelig mand, som altid sørger godt for dem, 

som kommer til at sidde ved siden af ham til 

vores sammenkomster, eller de har måske mest 

følt det bagefter, når de skal gå derfra. Tillykke 

med de mange års medlemskab John. 

Med kno Arne/Hillerød     

 

 

Holbæk:  
Til Hulemødet d.15-10 var der fyldt godt op. Vi 

havde jo en 40 års jubilar, der ville give hulemad, 

og jeg må nok sige, at det var et af de større ar-

rangementer, vi har haft. Oksesteg med alt di-

verse tilbehør og dessert. 

Vi fik også styr på julefrokosten hvad mad angår. 

Ø-tur blev også fremlagt, og det ender nok med 

en tur til ur. Husk Gløgg og æbleskiver d. 17/12   

Holbæk ønsker alle Naver/Navervenner en Glæ-

delig Jul samt et Godt nytår 

Med Kno 

Ole P. 

 

 

 

København: 
Formanden var den 15.10. til ophængning af 

Hustømrerforeningens næsten 4 meter lange 

laugsskilt på deres bygningsfacade i Faksega-

de. Det var et led i et længere optog fra kl. 07.00-

17.00 (uden mig) fra Mølle Allé til Arbejdermu-

seet i Rømersgade med 4 stop undervejs, herun-

der Faksegade. Bygningen skal renoveres, og 

blandt meget andet skal Tømrerkroen genetable-

res. OG så er tanken, at vi efter færdiggørel-

sen, får mulighed for at få en egen hule på stedet. 

Spændende, ik'? Det blev meget kort nævnt under 

formandens tale, og da skiltet blev efterspændt, 

blev et par vers af minderne sunget med musik, 

så det gav et lille gys og optimisme. Men der 

kommer til at gå nogen tid.  

"Mini-oktoberfest" den 21.10. var i bogstavelig 

forstand mini, men som navere og navervenner er 

kendt for, naturligvis hyggelig. Vi havde igen 

dejlig besøg af Ole fra Hillerød, og undervejs fik 

vi bl.a. aftalt det sidste omkring Frodes flotte ju-

bilæum. De sidste fandt udgangen efter 6 timer! 

Torsdag den 16. december er der Jule-Hule-

møde, som altid kl. 13.00. Det er jo hos Jacobsen, 

vi er, så mon de så har Jacobsen juleøl - golden 

naked christmas ale? 

Hvis I ikke har fået nok af julefrokoster på denne 

dag, kan vi jo eventuelt nappe en lille én tørt som 

vådt. Som til alle sammenkomster er der tilmel-

ding, til denne er det den 9. december. Sluttelig, 

vil jeg ønske alle her, der og allevegne en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. Ak ja som året trods 

udfordringer er gået hurtigt.  

Med kno i julebordet 

Niels "2 m" 

 

Arrangement: 16.12. kl. 13.00   Jule-Hulemøde-

Det var ordene for denne gang. Vi har ingen mær-

kedage. 

 

 

 

LA: 
Dags dato har vi ikke afholdt vores Mortens Af-

ten dinner party. Men om et par dage kan vi. Der-

for er der ikke så meget at skrive om ud over at 

ønske glædelig jul og godt nytår til alle naverne i 

Danmark, Sverige, Færøerne, Canada og så selv-

følgelig også Los Angeles.     

I December afholder Los Angeles Naver Club ju-

lemiddag sammen med den Danske Soldaterfor-

ening, og der forventer vi også mange deltagere. 

Desuden ønsker vi vores sekretær Arne Brink-

land en god bedring efter hans operation i ryggen. 

Vi har mistede en god naver Ejler Kabel, som tog 
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på hans sidste rejse den 23. Oktober efter et lang 

ophold på hospitalet. Æret være hans minde.  

God jul og godt nytår fra Los Angeles 

Med Kno Arne O/bo 

 

 

 

Næstved: 
Fredag d. 05. 11 kunne formanden byde vel-

kommen til 13 medlemmer. Vi drøftede den 

kommende julefrokost, som vi glæder os til. 

Husk at alle medbringer en pakke.  

Der indkaldes til ekstraordinær generalfor-

samling i Hulen d. 17.12 kl.18. 

Dagsorden vil blive udsendt på mail. 

Efter en hyggelig aften sluttede vi med at synge 

Minderne, inden vi gik hver til sit ved 22-tiden. 

December og dermed julen nærmer sig; derfor 

ønskes alle i ind- og udland en rigtig glædelig jul. 

Hilsen Marianne 

 

 

Randers: 

Her skulle være et referat af vores udsatte gene-

ralforsamling. Vi mødtes også som aftalt den 

5/11, men da Freddy var blevet indlagt et par 

dage tidligere, besluttede vi at udsætte general-

forsamlingen en sidste gang. Så: 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Hu-

len fredag den 3/12 klokken 19. Dagsorden ifl. 

vedtægterne. Hans og Freddy er på valg. 

Kære Freddy – rigtig god bedring. Vi glæder os 

til at se dig i Hulen igen. 

En aflyst generalforsamling stod heldigvis ikke i 

vejen for en hyggelig aften. Hans m.fl. dykkede 

ned i posen med de gode historier, så snakken gik 

lystigt med en god blanding af grin og ”tøhø”       

Vi fik valgt menu til julefrokosten, og vi aftalte, 

at ”Den store kasse med julepynt” bliver åbnet 

klokken 11 den 20/11. Så er Hulen (og måske 

nogle af os) godt pyntede, når julefrokosten star-

ter. 

Vi ses til: 

Julefrokost lørdag den 20/11 kl. 13 

Rester søndag den 21/11 kl. 11 

Generalforsamling fredag den 3/12 kl. 19 

Nytårstamtam fredag den 31/12 kl. 10 

Med kno, Helle 

 

Samsø: 
7 fremmødte til november hulemøde. 

Vores kære Edith diskede op med lækkert smør-

rebrød og dejlige ostemadder. Coronaen lagde jo 

stopper for hendes store fødselsdag. Tak kære 

Edith. Lagde planer og meny til vores julefrokost 

som bliver afholdt 19 dec. Annette står for den. 

Vi andre står for hygge.  

Ellers går hverdagene, som de skal. 3 smittede af 

Corona herovre. God bedring til Flemming. Mvh.                                                                

Åse Heimly. Samsø afd.  

 

 

 

Silkeborg: 
Silkeborg Nyt Nov. 2021 

Hej igen vore gode Navere Silkeborg. 

Havde månedsmøde d. 31-10-2021 kl.10. Der var 

mødt 6 dejlige medlemmer op denne dag 

DEJLIGT. 

Der blev sunget sang nr. 2 Når samlet er vor 

naverflok. 

Derefter blev dagen ført af næstformanden 

Kenneth, da formanden ikke var til stede. Han var 

til sin søns bryllup dagen før; vi tænkte Las 

Vegas, men nej, det var i den midtjyske hede det 

foregik. Dejlig dag og en lang nat men en rigtig 

dejlig dag. 

Næstformanden skriver i referatet, at Sanne 

Ritter havde en dejlig dag i Hulen på hendes 70 

års dag Med dejligt smørrebrød og hvad der ellers 

tilhører. Det var en god dag. 

Bestyrelsen har haft møde omkring vores nye 

kalender for 2022, så den vil snart blive sendt ud 

til alle på mail, og til dem uden kommer der brev. 

Manne Bæk har 25 års jubii sidst i november og 

holder en slags åbent hus i Silkeborg d. 05-12-

2021 kl. 12,00. Hvis man ønsker at deltage, skal 

der ringes til Hulefar for tilmelding på tlf. 

50331337 senest den 29-11-2021 for tilmelding. 

Til sidst vil jeg lige minde jer om vores 

JULEFROKOST D. 27-11-2021 kl. 12,00, 

Så HUSK AT MØDE OP TIL EN HYG-

GELIG DAG. 

Dette var disse nyheder, der kunne trylles frem 

for denne gang. 

Kno Christian 
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Stockholm: 
Gåsemiddag i Stockholm 30/10 2021 

En hyggelig aften med god mad og godt selskab 

er værd at huske. 

I alt 26 var samlet til den årlige Gåsemiddag på 

Torpet, heraf to gæster fra Silkeborg og samt to 

medlemmer fra Holbæk og to fra Århus. 

Johnny havde skrevet en svensk version af vel-

komstsangen, så alle kunne synge med, da ikke 

alle talte dansk. Med den blev de to fra Holbæk 

budt velkommen, da de var på Ingarö for første 

gang. 

Gåsestegen var forberedt af Kenneth og suppleret 

med meget andet godt, så der var meget god og 

fin mad til alle. 

Som ekstrapunkt blev Aage Håkansson fejret, da 

han rundede 90 et par dage efter. 

Der er desværre ikke længere mange af de 

’gamle’, der kunne være med, men Otto og Aage 

satte gang i festen med mange underholdende 

kommentarer. 

En stor del af deltagerne var en gruppe unge, der 

trofast kommer på Ingarö – og hér er der god 

grund til at ønske foreningen i Stockholm stort 

tillykke. 

Det kan godt være, at de ikke har samme 

baggrund som os andre – og det kan godt være, 

at de ikke kender meget til de traditioner, der er 

baggrund for, at Naverne og Torpet findes. Men 

dét er så den pædagogiske opgave, der ligger for 

os – for de unge skal føre Torpet videre, så dejligt 

at se dem være med. 

Tak for en hyggelig aften. 

Ole Michael, medlem i Århus    

  

                        

Du vän, som med ungdomens längtan i bröst  

Du vän, som med ungdomens längtan i bröst      drog ut för att lyckan din söka     

med krafttag i händer. Stäm upp din röst! 

vi kunskap ock händighet öka 

:,: som lugnt och fritt går genom kampens rus  

Välkommen till vårt muntra Naverhus :,:     

 

Välkommen bland fränder som enade stå 

och värna vad ägas av  alla 

i trofast förening runt världen vi gå 

tills hembygdens toner os kallar 

:,: Med ungdoms kraft och mod nu höj ditt krus 

Välkommen till vårt muntra Naverhus :,: 

Tekst af: Johnny Aage Håkansson 

Sønderborg: 
Den 05.11.2021 i Dybbøl  

Vi har haft vores 55 år stiftelsesdag og Julefro-

kost. Udtaget en arbejdsramt Malte, var alle Søn-

derborg Naver til stede. Nogen lidt forsinket, 

men, vores sputnik er altid taknemmelig for Ga-

ver . Vi har også haft 5 gæster med. Børges søn 

med kone, 2 farende svendinder og en interesse-

ret, som muligvis vil gå på valsen under CUK.  

Vi startede lidt forsinket, men efter en kort vel-

komst af formand Børge startede vi med sang 

nr.1.  

Bagefter fik jeg ordet for nogle kedelige oplys-

ninger om nogle tal og informationer om det vel-

lykkede CCEGstævne. Ja så var det hurtig over-

stået, og vi kunne begynde med Julefrokost. 

Alt var fint forberedt med et veldækket bord. Selv 

vores lille bar var dekoreret med julepynt. Så bli-

ver de velsmagende ting dækket op. Lige som det 

skal være med sild, hvidkål, brød, ja alt hvad der 

høre til en god julefrokost, og alt i den rigtige 

rækkefølge. Mens vi holdt en lille spisepause, tog 

vi lige chancen, og vores medlem Hans T. Peter-

sen (Pitchen) fik lov til at lægge sin 25 års ju-

bilæmsplade ind i det runde Bord. Det sidste søm 

kostede en lille omgang; vi skal jo også have det 

godt under mødet. Bagefter fortsætte vi med ma-

den. Afslutningen var risalamande med kirsebær-

sovs. Snakken gik hele tiden på kryds og tværs. 

Susi havde forberedt amerikansk lotteri. Vi fik 

det meget sjovt med det. Ganske få personer delte 

det store bjerg af gevinster imellem sig. Ja sådan 

kan det gå. Først på et sent tidspunkt opdagede 

vi, hvor sent det var blevet. Stor Tak til vores 

gode kokke. Kaj, Lis og Susi for en velsmagende 

Julefrokost. Vi hyggde os på den bedste måde, ja 

det er noget, vi virkelig kan i Sønderborg na-

verne. Have det godt og hyggeligt med de andre   

Husk nu vores næste hulemøde den 03.12. klok-

ken 19.00. Vi har den aften tema minder. Kom-

mer I nu med nogle gode fortællinger og Billeder.                                                          

Med kno Christian 

 

 

 

Vejle: 
Hule møde 29 okt. Vi var alt i alt 17. 

Grønlands Bent fra Brejning kommer og sætter 

sit medlemskab på pause. Han er dog stadig 

ganske velkommen, også når pausen er overstået.  

Startede med sang nr. 28 for at varme op. 
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Da rejste sig så Formand Hans i alt sin magt og 

vælde. Wilhelm stod for tur. Trods det faktum, at 

Wilhelm har gæstet os flere gange, givet om-

gange, fået lift hjem osv, giver han på direkte 

forespørgsel klart udtryk for, at han fortfarende 

stadig ønsker optagelse. Ceremoni, sang nr. 1 etc. 

Wilhelm Hin Søfarende er nu officielt og ende-

gyldigt optaget i Vejle Naver Hule. 

Formand Hans udpeger herefter Per til at give et 

referat af dels CCEG Træf i Sønderborg sidste 

weekend, dels festen samme sted. Der kom lidt 

Ref. lidt anekdoter, og tak fra CCEG gutterne for 

et godt stævne.  

Per ønsker at vi synger nr. 15, så han kan lære 

melodien. 

Så blev det Wilhelm for meget. Han bankede højt 

og lydligt for at hæve stemningen. Blære sang!!!! 

Så blev det Henrik Due. Han medbragte en 

kreation. Det afstedkom alenlange samtaler om 

hvad og hvor osv. Men nu var det altså hakket 

kalv og gris, kogte kartofler og stuvede grøn-

sager. Diverse teknologiske redskaber fundet, og 

der blev søgt. Sågar sproglig/kulturbaggrund un-

dersøgt. Karbona: stegt over kul – italiensk. 

Krebi :fransk, stege metode ikke kendt. Nu 

fastholder vi altså Henrik Dues udsagn: Han har 

lavet karbonader til os. Og der var mange, og de 

var saftige. Og han har sågar doneret det hele. På 

Hele Hulens Vegne: Tak. Kom Du bare igen. 

Husk: mødet i november er ekstraordinær 

generalforsamling vedrørende muligt salg af 

jord. 

Herefter skal lyde ønsket om en glædelig jul samt 

et godt og lykkebringende nytår til alle. 

Med Kno  

På Sekretær Henriks vegne 

Per 

 

 

Zürich: 
Efter en vinter et forår og en sommer til at 

glemme har efteråret nu rådet bod på noget af det. 

Sidste uge i August hed det ”Moseltreffen”. Vi 

var hele 5 deltagere inde hos Margit Servazi. Ole 

Bøvig, Jytte og Peter Neis og os Annemarie og 

Geert Stage. Vi havde nogle dejlige dage med 

hyggeligt samvær, god mad og drikke, men ingen 

Fyrværkeri (covid ). 

Til Stævnet i Frederikssund måtte jeg desværre 

melde afbud.  

Nu efter 1 ½ år mødtes Zürich Veteranerne 

Hanne og Toni, Lillian og Manfred, Else Marie, 

Susanne og Claes, Annemarie og Geert. Helle og 

Flemming måtte desværre melde afbud. Vi havde 

en dejlig middag og eftermiddag. Da Naver-

klubben i Zürich nu i flere år har ligget ”Brak”, 

var det dejligt, at vi Veteraner (alle med 2 piks) 

kunne mødes.              

I Oktober startede vi bilen med retning nord. Vi 

skulle til CCEG 70 års Jubilæumstref i Søn-

derborg. Med 2 overnatninger undervejs nåede vi 

grænsen, hvor vi først skulle have en Hotdog. Su-

sanne og ”Hønse”Jens fra Kolding havde invi-

teret til et par overnatninger i deres sommerhus i 

nærheden af ”Skamlingsbanken”. Tusind tak for 

kost og logi. Inge og Karsten fra Frederikssund 

kom også. Vi havde et par dejlige dage med en 

masse ”kan du huske” fra tiden i Zürich. 

Fredag til Søndag CCEG 70års Jubilæumstræf i 

Sønderborg, hvor jeg igen kunne møde en masse 

gamle og nye kammerater og venner ved god mad 

og drikke, og et ”Maraton” Delegeretmøde. Jeg 

vil gerne sige tusind T A K for et dejligt stævne 

(hundekoldt men Skønt). Fantastisk hvad i fik 

stillet på benene. Tak til Sønderborghulen, 

Festkomiteen, ja alle Naver og Venner, der lagde 

hånd til. Det kalder jeg KAMMERATSKAB. 

Nu sidder vi derhjemme i Schweiz og lægger 

planer. Vi ville jo gerne til Pinsestævne i Tors-

havn, Moseltreffen sidste weekend i August, og 

også gerne til CCEG træf i Alsace i Frankrig, og 

så er det budget nok (med sikkerhed) over-

skredet, (men rødt er jo også en flot farve ikke.                                              

Vi glæder os i hvert fald. Pm det lykkedes, ved vi 

først bagefter. 

Med Kno i Bordet   

Geert Stage 

 

 

Aarhus: 
Den 22. okt. var der endelig tid til at komme ud 

og spille bowling. Der var mødt syv navere og en 

gæst ”Rune”. Rune kunne automatisk kalde sig 

dronning, da der ikke var nogen modstand. Den 

dag han skal modtage hans præmie, bliver han 

nok nødt til at stille op i kjole. Ole L. vandt med 

119 point, tæt forfulgt af resten af deltagerne. 

Efter kampen tog vi i hulen for at afslutte som vi 

plejer.                                       

Der var mødt 11 op til hulemøde den 5.nov. 

Resten var nok taget til J-dag. Inden formanden 
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nåede at byde velkommen, ringede ”Mester” 

Malte med klokken. Han havde gjort hans 

Mesterlære færdig i Tyskland, så nu kunne han 

kalde sig Mester. Flot klaret.  

Formanden bød velkommen, godt syv minutter 

for sent og kunne berette at dette var vores sidste 

ordinære møde i år, resten er ekstra ordinære. 

Siden sidst har vi haft bowling. Vi skulle have 

haft optaget Thobias i aften, men han mødte ikke 

op, så det må vente til en anden gang. Leif 

Nørgaard var kommet på besøg, det er to år siden 

han sidst var i hulen. Formanden overrakte han et 

telegram og en flaske i anledning af hans 70 års 

fødselsdag som han har sidst på måneden, men da 

vi ikke ved hvornår vi ser ham i hulen igen fik 

han hans fødselsdagshilsen nu. Leif takkede og 

foræret flasken til hulen, da han havde hele 

kælderen fyldt med sprut. Han skulle da bare 

invitere os en dag.  

Der er stiftelsesfest på næste lørdag. Vi fik oplyst 

menuen. Der er som sagt tilmelding. Pris 199 kr. 

Husk det er i galla i år. (Så må jeg hellere hjem 

og se om smokingen stadig passer.)  

Foreningen bliver desværre nødt til at hæve 

kontingentet til 50 kr. om måneden, så det årlige 

kontingent bliver 600 kr. Stigningen vil træde i 

kraft fra det nye år. Det skyldes, at H.B. har sat 

deres kontingent op til 45 kr. om måneden, og da 

vi kun giver 40 kr., kan det ikke hænge sammen. 

Håber alle er indforstået med det, ellers må vi 

drøfte på den kommende generalforsamling.  

Ole M. havde en hilsen fra Rie og Christian, han 

havde været i Stockholm til deres gåsemiddag.  

Vi fik en kort beretning fra CCEG stævnet i 

Sønderborg. Det var vist gået over al forventning. 

Leif ringede med klokken. Så synes Anders at det 

var på tide med en sang, det blev nr. 11. Så 

ringede han med klokken, da han var flyttet en 

seks til syv gange siden sidst. Så måtte vi jo 

hellere finde hatten frem og synge blæren for de 

glade giver. Så foreslog Richard sang nr. 22. Han 

synes at det vidst var lidt for tidlig med en 

julesang.  

Så var det tid til kaffe og smørrebrød. Atter en 

hyggelig aften.  

Fredag den 3.dec. er der julefrokost og den 

17.dec. julehulemøde.  

Vi ønsker Børge Andersen tillykke med hans 50. 

års jubilæum i C.U.K den 17. dec. 

Med kno Chefsekretæren… 

 

17. december 2021 

Børge Andersen 50 

års jubilæum.          

Han arbejdede i sine 

unge år på Thule air 

base i Grønland som 

elektriker. Efter nogle 

år i det kolde Nord, 

vendte han hjem til 

DK igen, hvor Børge 

fortsatte sit arbejde 

som elektriker. Børge 

har i rigtig mange år ydet en stor indsats i hulen. 

Han har bl.a. været sekretær, og har nu i mere end 

25 år været kasserer i foreningen. Børge ønskede 

sig fritaget for at være kasserer ved sidste 

generalforsamling. Og vi vil gerne sige tak for 

den store indsats han har ydet for foreningen. Vi 

i Århus naverne ønsker hjertelig tillykke med dit 

jubilæum. Og glæder os til at fejre dig i vores 

hule.                                                            

Århus Naverne  

Ole Lindeborg 

 

 

 

Aalborg: 
Hej Svende 

Vi har lige haft hulemøde med 12 tilmeldte. Den 

ene var en gæst, som lige måtte udenfor under 

hulemødet, Det er Allan, som havde rejst i mange 

lande. Jeg hørte ikke lige det hele. Det sker jo, når 

man skal sidde for bordenden. Men det var dejligt 

med hans interesse for naverne, og han fik også 

prøvet at få hatten på. Tak for det. Vi fik sunget 

en del denne gang. Det er ellers ikke vores stærke 

side ☺ 

Nr 32 er lidt obligatorisk, og hertil kom flere 

andre, og selvfølgelig ”minderne”. Rigtigt hyg-

geligt. 

Vores sædvanlige ”Andemenu” for November 

blev lavet af Rune. Det var veltillavet som så 

mange andre gange. Tak for det. Så der var også 

vin på bordet ved flere svende af denne grund. 

Vi er nogen der allerede har bestilt turen til 

Færøerne til Pinse. Da vi fortalte det, var der 

straks et par stykker flere, der meldte, at de også 

ville derop. 
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Jeg fik også fortalt om det vellykkede CCEG- 

stævne, som CUK var vært for, i CUK Søn-

derborgs lokaler. Tak for et godt stævne, med 

rigtigt mange friske svende og kvinder. 

I forbindelse med, at vi skal til Færøerne, be-

sluttede vi at holde en billedaften til et hulemøde. 

Billederne kommer fra en tidligere tur, hvor vi 

var til Thorshavn CUK huleindvielse. Der var vi 

på flere udflugter med mange gode oplevelser og 

billeder. Det bliver nok i januar. 

Husk vores lørdagsåbent 

Næste hulemøde er d.2/12, hvor Rune vil ”jule” 

for os. 

KNO 

Formand 

Preben Adriansen 

 

 

 

Thorshavn: 

Til orientering angående pinsestævne 2022. 

Vi har lejet Havna Handverkafelags Festloka-

ler,som er velegnet til Pinsestævne. 

Adressen er Stoffalág 60 Tórshavn. Det er ca. 1 

km. fra Hulen og vores Bed and Breakfast. 

Personale til at lave maden og servere den er også 

på plads, og underholdning og musik til festaften 

er også på plads. 

Til dem, der ikke har fået værelser i vores Bed 

and Breakfast, vil jeg være behjælpelig med at 

finde overnatningsmuligheder, når I har tilmeldt 

jer. Hulen og Bed&Breakfast adresse er Tvørgøta 

13 Tórshavn. 

 Med kno i bordet 

Jørgen Christiansen 

 

 

CCEG-stævne i Sønderborg 

22. – 24. oktober 2021 var der mange mærkelige 

hatte at se omkring Sønderborg. 

Årsagen var, at Naverne i Sønderborg lagde Hule 

og husrum til CCEG’s årlige generalforsamling, 

hvor dels de formelle sager blev drøftet af de de-

legerede om lørdagen, og dels hvor stemningen 

nok bedst kan beskrives som en folkefest, hvor 

rejsende og hjemvendte festede stort set døgnet 

rundt. 

Det sidste er en meget præcis beskrivelse: Da 

køkkenholdet stod op for at stille morgenmad 

frem til de første, var de sidste endnu godt i gang 

med at holde liv i festen oppe ved baren. 

Og hvilken bar! Christian Riedel havde lejet en 

bartrailer fra et tysk øldepot, og sammen med 

lovformeligt importeret fadøl var der gode 

forsyninger til de tørstige Svende. 

Og Svende er M/K, for selv om ikke alle 

foreninger i CCEG har piger som medlemmer – 

så var pigerne flot repræsenteret ved stævnet i 

Sønderborg. 

En lille gruppe havde i godt et halvt år stået for 

planlægningen, og der var flere spændende 

udfordringer undervejs; bl.a. kunne kommunen 

pludselig ikke huske, at de havde aftalt, at vi 

kunne låne lokaler på skolen ved Hulen i 

Sønderborg – og så er der en tradition for, at 

deltagerne i CCEG-stævnet i stor udstrækning 

ikke er forhåndstilmeldt… 

Det sidste giver jo enhver planlægger og 

kogekone rigeligt med grå hår, for hvordan 

bestiller og laver man mad til en større forsamling 

uden at vide til hvor mange? 

Alting lykkedes dog og de ca. 109 deltagere blev 

mætte, glade og tilfredse – ikke mindst på grund 

af den store indsats, som 20 frivillige hjælpere fra 

forskellige foreninger i CUK sammen med en 

flok trofaste fremmedskrevne gjorde for at passe 

bar, stille mad frem, soignere toiletter og meget 

andet. 

Stor tak til alle og også tak til Solvejg og Basse 

for musikalsk bidrag. 

Ole Michael Strange, medlem i Århus  
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Den levende Landsby 

 

 

Hygum Hjemstavnsgård 

  

             

Aktivitetskalender 2022 

Arbejdsdage: onsdag åbent for besøg 

1.feb. – 30.nov.  kl. 10.00 - 14.00. 

 

Pilefestival & håndværk før og nu 

Lørdag/søndag 21. – 22. maj kl. 10.00 – 16.00 

Historisk Dyrskue / Børne Dyrskue 

Lørdag 11. juni kl. 10.00-16.00 

Landsbyen i arbejde 

Søndag 12. juni kl. 10.00-16.00 

 

Højsæson 

juli - 15. aug. kl. 11.00-16.00 

 

Høstdage 

Torsdag til søndag 25. - 28. august 

kl. 10.00 – 16.00 

 

Pløjedage 

Lørdag/søndag 24. – 25. september  

Kl. 10.00 – 16.00 

 

Åbent i efterårsferien uge 42 

Søndag16.okt. til søndag 23. okt.  

Kl. 11.00 – 16.00 

Onsdag den 19. okt. Kartoffeldag 

 

Ind under jul 

Lørdag 19. nov. kl. 12.00-16.00 

Søndag 20. nov. kl. 10.00-16.00 

 

Ret til ændringer forbeholdes  

Hygum Hjemstavnsgård, 

Ribevej 74, Sdr. Hygum,  

6630  Rødding 

Tlf. 74845566   

www.hygumhjemstavnsgaard.dk 

 

Lærke serverer frokost. 

Suppe aften i teltet. 

 

        Dr sender fra hulen i Sønderborg 

 

 

Redaktøren ønsker alle samt familie og 

venner en rigtig glædelig jul 

http://www.hygumhjemstavnsgaard.dk/
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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:  
Per Hemmingsen, Eskimovej 26, 7100 Vejle. 

E-mail: hemmingsenpb@hotmail.dk  Tlf: 28499429 

 

Næstformand:   
Per Jensen 

Græsted Hovedgade 36                       

3230 Græsted 

Tlf: 60823982   

Mail: mesterjensen@gmail.com 

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@gmail.com 

 

Sekretær: 
Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder. 

E-mail: olemichael@outlook.dk   Tlf: 50710800 
 

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

Tlf.: 27849009 E-mail: h.emborg8@gmail.com  

Mailadresse til DFS: dfs.cuk@gmail.com 
Deadline: Den 10. i måneden. 
 

Bladforsendelse til udland. Ved manglende 

levering af "Den farende Svend" kontakt:  Hans 

Emborg   
 

Hjælperedaktør: 

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder. 

E-mail: olemichael@outlook.dk   Tlf: 50710800 
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

Carl-Otto Enevoldsen, Dallerupsvej 11, 4583 

Sjællands Odde, Mail: carl-otto@live.dk                  

Tlf.: 40355056  
 

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

 

GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  

 

 
0 

-Hvad er du ked af, Marius? 

-Jo lægen har sagt, jeg skal tage en pille hver                      

dag resten af mit liv. 

-Det er da ikke så slemt. 

-Jo for han gav mig kun fire! 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

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

 

mailto:hemmingsenpb@hotmail.dk
mailto:frode26@gmail.com
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:carl-otto@live.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Lums

kebug

ten 

Raflin

g 

Dart 

Billar

d 

  

AFSENDER:  

 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

DK-7100 Vejle 

 

mailto:amelo@webspeed.dk

