
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Nr. 2 februar 2021 årg. 119 

Frederikssund 
 

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

 

Håber, at alle er kommet godt igennem jule og nytåret? 

 

Da vi ikke på nuværende kender nyt fra myndighederne om retningslini-

erne efter den 17.januar 2021, har vi det svært med at melde ud om    

Pinsestævnet 2021. 

Men vi sætter vores lid til, at det vil gå, som vores statsminister Mette 

Frederiksen håber på, at denne Corona epidemi vender igen til påsken 

2021??? 

 

Men skulle det ikke lykkes at afholde Pinsestævnet den 22. - 24. maj 

2021, har vi booket Græse. Gl. Skole igen i weekenden 3-5.9.2021. 

 

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 

 

 

 

Med kno 

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund 
 



2 

 

 

 

Fødselsdage: 

 

05-02-2021 Else Larsen  (Holbæk) 

85 år Østergade 48 

 4340 Tølløse 

 

19-02-2021 Jørgen Petersen (Calgary) 

70 år Box 1559 Nanton AB 

 TOL  1RO Alberta 

 Canada 

 

21-02-2021 Preben Sørensen (Silkeborg) 

65 år Christianshøjvej 4 

 8620 Kellerup 

 

25-02-2021 Kurt Nørregaard (Aalborg) 

75 år Charlottehøj 16 

 9000 Aalborg 

 

28-02-2021 Jan Sort Jensen (Aalborg) 

75 år Nørholm Bygade 26 

 9240 Nibe 

Jubilæer: 

 

01-02-2021 Kristian Poulsen (Los Angeles) 

15 år 161 Oak Meadow Road 

 Sierra Madre 

 CA 91024 

 USA 

 

01-02-2021 Ole Hull Kristensen (Århus) 

15 år Brobjerg Parkvej 76 

 8250 Egå 

 

05-02-2021 Erik Martensson (Calgary) 

20 år 87 Walden Gdn. SE 

 Calgary AB T2X OM9 

 Canada 

 

08-02-2021 Klaus Jürgen Stelke (Herning) 

15 år Stapelholmer Weg 50 

 D 24963 Tarp 

 Tyskland 

 

17-02-2021 Søren Godt Sørensen (Holbæk) 

10 år Vedde Byvej 20 

 Vedde 

 4295 Stenlille 

 

 

 

 

Mindeord over John Reitz. 

Lørdag den 19.December tog John Reitz ud på 

sin sidste rejse. John havde rejst og arbejdet 

mange steder i udlandet, og efter at han havde 

lært Sussi at kende, der var Naverven i CUK-

Sønderborg, besøgte John Hulen flere gange i 

selskab med Sussi, og derved blev interessen for 

Naverne vakt hos John. Han blev indmeldt i 

CUK-Sønderborg den 02-03-2012, og som tiden 

skred frem, fremkom John med mange initiativer 

til, hvordan CUK-Sønderborg kunne blive mere 

synlig i det sønderjyske. 

I forbindelse med, at der skulle afholdes 100 års 

genforeningsfest i 2020, mente John, at der var 

en stor mulighed for, at CUK kunne være en del 

af markeringen for genforening. Der var ikke 

langt fra ord til handling hos John, så han fore-

lagde det for bestyrelsen i CUK-Sønderborg, der 

tilsluttede sig forslaget. 

I løbet af 2019 henvendte de sig til de Fremmed-

skrevne i Flensborg, der var med på at indlede et 

samarbejde med CUK, så når dagen oprandt den 

11. Juli 2020, ville der være Håndværkere fra 

flere af CCEG.medlemmerne, der sammen med 

CUK-medlemmer ville arbejde sammen på selve 

dagen. Der blev afholdt flere møder, bla. med 

Sønderborg kommune, der ligeledes gik ind for 

forslaget. Desværre satte Covid 19 en ” kæp i hju-

let” så genforeningsfesten blev udsat til 2021. I 

hele 2019 og frem til oktober 2020, hvor Johns 

kræfter var ved at slippe op på grund af sygdom, 

arbejde han ihærdigt sammen med resten af be-

styrelsen og Sønderborg kommune på at færdig-

gøre projektet. 

I den tid John nåede at være medlem af CUK-

Sønderborg, var der ingen tvivl om, at John 

brændte for CUK. Hans arbejde og gå på-mod, 

samt hans store kontaktflade i det Sønderjyske 

gjorde, at genforeningsfesten kunne afholdes i 

CUK-Sønderborg’s lokaliteter og nabobygnin-

gerne den nedlagte skole, som Sønderborg kom-

mune havde stillet til rådighed for CUK. Des-

værre satte Johns sygdom en stopper for, at han 

kom til at opleve og deltage i begivenhederne her 
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i 2021. John blev Årets Nav 2020, og til det ud-

satte Pinsestævne i September i Holbæk deltog 

John. 

Lige til det sidste var John optimist, men det slog 

desværre ikke til. 

Jeg havde den glæde at foretage optagelsen af 

John i 2012, og med vemod fulgte ham de sidste 

meter på hans sidste rejse.  

Dette er skrevet med velvillig tilladelse fra CUK-

Sønderborg. 

Ære være dit minde. 

Kaj Jepsen 

Formand CUK 

 

 

Jeg har i dag fået det sorgens budskab, at vores 

medlem gennem mange år Jens Buhelt i går den 

21. december er død, Jens blev 81 år gammel. 

Jens kunne så sent som i fredags den 18. decem-

ber fejre, at han har været medlem af naverne i 50 

år. 

Jens Buhelt arbejdede i mange år i Grønland som 

tømrer, og blev i sin tid indmeldt i Vejle naverne, 

men flyttede over til Århus naverne for over 30 

år siden. Vi har i Århus naverne haft stor glæde 

af Jens, som var flittig til at udsmykke vores hule, 

og har sat meget af det værktøj op, som vi har 

udstillet. Jens har været med i bestyrelsen på flere 

poster, og var i mange år en flittig deltager ved 

vores hulemøder. Vi vil i hulen mindes Jens, når 

det igen er muligt at mødes. 

Ære være mindet om Jens. 

 Med Kno 

Århus Naverne 

Ole Lindeborg 

 

Mindeord 

Jeg må desværre meddele, at nav Sten Sjøgren er 

død. 

Han blev indmeldt i Næstved Naverforening d. 

02. 08. 2019, men vi så ham sjældent i Hulen. 

Sten blev født d. 01. 10. 1955. Han døde d. 14. 

12. 2020 og blev bisat d. 23.12. 

Æret være Stens minde 

Finn C. Pedersen, formand 

 

Sønderborg den 2-1-2021. 

 

Ja så gik året 2020. Desværre mistede vi så en af 

vores Navere og en Naverven. 

 

John Andersen Reitz, som tog på sin sidste rejse. 

John var meget godt lidt blandt medlemmer af 

Naverne og andre. Vi kommer til at savne ham; 

han gjorde et kæmpe arbejde for vores forening. 

Og når der blev kaldt til pinsestævne forskellige 

steder i landet var vi sikker på at John var der. 

Æret være Johns minde. 

 

Vi mistede også Gitta Christine Rossen. 

Gitta var et meget varmt menneske, kunne hun 

hjælpe med et eller andet i vores forening, så 

kunne vi bare spørge Gitta, om det så gjaldt om 

at lave mad til vores huleaften, eller om der skulle 

gøres rent i hulen, så stod Gitta altid klar. 

Æret været Gittas minde. 

MKB. Børge Formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for den overstrømmende opmærksomhed 

ved mit 40 års jubilæum den 2. januar 2021. 

Tak for gaver telegrammer – telefonopkald og al 

anden opmærksomhed. 

Med kno 

Hans Emborg 

 

 

 

 

 

 

I skrivende stund har Covid 19 ikke sluppet sit 

tag i os, men mon ikke det bedrer sig i løbet af de 

næste uger. Det har i lang tid været svært for os 

at afholde møder i hulerne, og få drøftet evt. for-

slag, der skulle behandles på delegeretmødet til 

Pinse i Frederikssund. Vi må nok væbne os med 

tålmodighed lidt endnu, men hvis der er forenin-

ger, der har drøftet nogle emner, der skal behand-

les, så husk de skal være HB-formanden i hænde 

TAK        TAK 

 

 

 

 

 Formandens spalte    
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senest den 01. Marts.  

Hvis situationen kræver det, må vi i fællesskab 

finde en dato, hvis ikke det kan lade sig gøre in-

den den 01. Marts.    

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand CUK 

 

 

 

 

 

 

Redaktøren efterlyser en reserve redaktør. 

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 19. 

februar 

2021 kan 

Jørgen Pe-

dersen, 

Calgary 

fejre sin  

70 års fød-

selsdag. 

Tillykke 

fra              

naverne i    

Calgary 

 

 

 

Frederikssund: 

 
Håber, at alle er kommet godt igennem jule og 

nytåret? 

Da vi ikke på nuværende kender retningslinjerne 

efter den 17.januar 2021, har vi det svært med at 

melde ud om aktiviteter i det nye år. 

Hvad huleaften fredag den 5. februar 2021 angår, 

så vil bestyrelsen afvente, hvilke udmeldinger der 

kommer fra myndighederne den 17. januar 2021 

Men følg med på vores hjemmeside 

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

ninger om aktiviteter m.m. vil blive lag op. 

 

Med kno i bordet 

Bestyrelsen 

CUK-Frederikssund. 

 

 

 
 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med 

fødselsdagen til 

Kaj Hansen den 02.februar 2021 

Claus Salomonsen den 02.februar 2021 

Per Vejen med de 55 år den 18.februar 2021 

 

Med kno 

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund 

 

Hillerød: 

 
Den grimme virus er alle vegne og kan angribe 

alt og alle, men uanset konsekvenser skal det 

ikke afholde os fra at sige GODT NYT ÅR til 

alle. Vi håber, at mødedisciplinen snart melder 

sig og ikke bliver spændt ben for af statslige på-

bud. - - Der er i Hovedbestyrelsen kommet ny 

redaktør, en herligt ivrig mand, så ihærdig at 

han også nidkært kaster sig over at korrigere 

tekster, der slet ikke decideret er møntet på ham. 

Men hvis det desuagtet har gjort ondt, skal man 

da beklage at have trukket i det tynde skind. 

Sjovt nok har redaktøren aldrig blandet sig, når 

der bliver skrevet noget spændende, tankevæk-

kende eller kontroversielt. Men sådan skal man 

jo prøve at pejle sig ind på hinanden i den store 

verden. - - Hvad angår vore slag i bolledejen til 

Redaktøren har ordet  

 

 

 

 

 

Forenings meddelelser 
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forsvar for enkeltstående personer i HBs Hol-

bæk-referat, så mener vi stadig, at – uanset det 

måtte være normal brug gennem mange år – er 

det en helt forkert fremgangsmåde på negativ 

vis at udstille diverse negative konsekvenser 

over for enkeltstående personer med navns næv-

nelse. Og slet ikke holdbart over for en politian-

meldelse eller en anmeldelse til Pressenævnet. 

Men ellers føler vi her fra Hillerød at have 

spredt budskabet og gjort tilstrækkeligt opmærk-

som på problemet til, at vi med en vis sindsro 

føler at kunne sætte punktum her i denne sag. 

Med kno, bestyrelsen Hillerød 

 

Holbæk: 

 
Kommentar til tilsendte Vedtægter for Naverne 

CUK 2021 (forslag). 

Det kan godt være at vi trænger til at få revideret 

vores love, men at man også vil genindføre det 

forhadte KONTROLUDVALG ( Læs Indstil-

lingsudvalg (IU) igen er helt ude i hampen. 

Jeg mener, vi fik det afskaffet ved en generalaf-

stemning i 1995 så det var lukket ned 01-01-

1996. Det kan ikke være meningen, at vi skal 

have udvalg på udvalg for at kontrollere hinan-

den. 

Vi har HB, og hvis man er uenig med deres afgø-

relser har vi vores delegeretmøde til at afgøre det. 

I de her Corona tider, hvor der er forsamlingsfor-

bud, er det svært at komme med kommentar in-

den 15-01-2021, så lad os tage det med ro i 2021 

og komme med noget gennem arbejdet i 2022. 

 

Med Kno 

Ole Puggaard 

Holbæk 

 

København: 

 
Beklager at referatet i sidste nummer blev borte. 

Det kan ske, og da der foreningsmæssigt p.t. jo 

heller ikke er meget at berette om, går det nok. 

Aflyst, aflyst, aflyst. Det kunne være sjovere eller 

rettere mere rart at kunne skrive udsolgt, udsolgt, 

udsolgt. Men desværre har vi også måttet droppe 

Svende-Hulemødet den 12.11. og Bankospil & 

Mad den 5.12. Jule-Hulemødet, der var program-

sat som sidste arrangement i 2020 den 17.12., 

måtte ligeledes udgå. ØV, så det var ikke meget 

vi fik set hinanden i det forgangne år. Selvom det 

sikkert vil tage lang tid, før dagligdagen bliver 

nogenlunde "normal", vil vi naturligvis stadig 

fortsætte med at forsøge at afholde møder i år. 

Københavner Naven er udkommet med knap så 

mange datoer end ellers. Det skyldes, at vi stadig 

er nødt til at se tiden an fra gang til gang. Even-

tuelle spontane ture kan komme på tale. 

Men igen...... Det er derfor yderst vigtigt, at I selv 

giver lyd fra jer i god tid, om I har tænkt jer at 

deltage. Så må vi se om vi kan samles, og 

så er formanden fri for at ringe for meget rundt 

flere gange.  

Markeringen af vores 122 års Stiftelsesdag den 

16.1. gik....... fløjten, og Svende-Hulemødet den 

28.1. bliver i skrivende stund nok også en saga 

blot. 

Lad os håbe, at vi kan gennemføre februar må-

neds eneste sammenkomst - Svende-Hule-

møde torsdag den 18. februar kl. 13.00. Vi hung-

rer efter at se hinanden, ik'? Men igen må tiden 

vise. Men efter vaccinens ankomst er der vel håb 

forude, selvom det vil tage sin tid. 

I begyndelse af marts er første møde Forårs-

øvelse den 6.3. Mere herom i næste nummer. 

Forsinket, ønsker jeg hermed alle med interesse 

for C.U.K. et rigtigt godt nytår! Tak for det 

gamle. 

 

Med kno, Niels "2 m" 

 

Arrangementer med forbehold: 

18.2.   kl. 13.00 Svende-Hulemøde 

  6.3.   kl. 13.00 Forårsøvelse 

 

 

LA: 

 
Jah, det er sku blevet værre og værre her i LA 

med Covid-19. 15,000 mennesker om dagen er 

testet positive efter Jul og Nytår. 

Men ingen Naver er endnu blevet ramt og syge-

meldt. 

Vi venter med at have vores general forsamling, 

nok indtil Marts måned. 

Politisk er jeg ked af de optøjer vi har i Washing-

ton DC, og håber på en fredelig overgang til vo-

res nye præsident Joe Biden den 20 Januar, 2021. 

Happy New Year. Med Kno, Arne B 

LA Naver sekretær 
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Næstved: 

 
Så fik vi skudt gang i det nye år. Vi håber, at alle 

er kommet godt ind i det.D. 05.01 skete det vi 

frygtede. MF med følge kom med nye restriktio-

ner. Nu må vi kun være 5 samlet. Det er trist men 

efter sigende nødvendigt. Det betyder, at vi fore-

løbig har valgt at lukke Hulen i 2 uger. Vi kan 

ikke forsvare andet. Det er ikke let at få en for-

ening til at fungere, når vi ikke må drikke os til 

husleje, varme m.m.  

Vi er stadig optimistiske, selv om det kan være 

svært at se lyset. Når det hele kommer til at fun-

gere, får vi travlt med at nå alt det, vi har måttet 

udsætte. 

Hilsen Marianne 

 

Odense: 

 
Hulemødet var godt forberedt. Da Ungarns Vin-

stue var lukket på grund af virus, havde vi lavet 

aftale med Marineforeningen om at holde vores 

møde der. Menuen var æggekage med stegt 

flæsk. Kokken i Marineforeningen er stjernekok 

og har arbejdet på de store steder, så ingen betæn-

keligheder med maden. Claus fra Australien, 

havde meldt sin ankomst og Preben, Kinguro ma-

leren, ville komme, samt Bo med fortid i Texas, 

USA. Murer Madsen, med en fortid i Norge, for-

uden Bølge Børge, Snesejler og vores Kasserer 

Arne med en fortid i Schweiz, Tyskland og Flo-

rida, så vi ville blive en skare af berejste folk til 

mødet, men Mette Mink, satte en stopper for 

dette, da hun lukkede festen, men vi håber, at vi 

til februar, kan holde mødet. Vi holder fanen højt 

hævet og tror på fremtiden i Odense. 

Ole Bøwig 

 

Randers: 

 
I Randers er der stadig meget stille. Hulen er luk-

ket, til det er lovligt og trygt at mødes. 

Vi siger stort tillykke til Bitten, der havde 50-års 

jubilæum den 18/1. 

Tak for din ro, varme og ordentlighed. Dig kan vi 

altid regne med – og få et godt grin med. 

Vi glæder os til at få lov at fejre dig. 

Med kno, Helle 

 

TIL BITTEN VED 50-ÅRS JUBILÆET DEN 

18/1 2021 

Melodi: Den danske sang… 

 

I Hulen har vi en skøn blond quinde. 

Hun hedder Bitten, og hun kan alt 😊 

Skal noget ordnes, er hun at finde, 

og alt er ordentligt – intet halvt. 

Med smil og varme og godt til maver 

har hun spredt hygge, og tænk, hun har 

nu i halvtreds år vær’t Randers-naver 

Tillykke, Bitten, vor jubilar. 

 

 
 

Med kno,           

os fra Randers 

 

 

Samsø: 

 
Julefrokost. 20/12. 2020. Æbleskiver og gløgg 

ala C.C. I disse tider er vi jo ikke mange til mø-

derne. Coronaen har lagt en dæmper på me-

get.  Men ikke på C.C gløgg som fik os til at 

have en hyggelig, grinefuld , søndag.  Vi havde 

også Lars Gammelgaard i tankerne, som fejrede 

jul og nytår i Grønland. 

Kære medlemmer tak for i år. 

Kno Åse. 

Samsø afd. 

Hulemøde 3/1 2021. 

Kun 5 fremmødte til årets første møde i 2021. 

Annette havde en hilsen med fra L.Gammel-

gaard i Grønland. 

Så ved vi hvor vi har han hen. 

Vi hyggede os vi få som var der. 

Vi blev enig om at lukke hulen helt ned, indtil der 

kommer nye  regler fra statsministeren. 

Så de næste møder er foreløbig aflyst 
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Håber det  roer sig ned, når vaccinen kommer i 

gang.  Men, vi må bare vente og håbe. 

Hold jer friske. 

Med kno i bordet fra Åse. 

 

Silkeborg: 

 
Silkeborg nyt Jan. 2021Hej Gode Silkeborg 

navere og Navere i verden Rigtig Glædeligt 

Nytår. Håber for alle under denne krise, at I kom 

godt ind i det nye år, sammen med venner og 

familien. 

Her i Silkeborg er der ikke sket det hele, men vi 

havde en dejlig dag D. 02-01-21, hvor vi havde 

vores årlige Nytårstaffel med Champagne og 

kransekage. 

Der var mødt 10 personer op til en rigtig hyggelig 

dag med sang og hvad der tilhører. 

Vi har også fået 2 nye medlemmer (Navervenner) 

som vi er megen glade for, herfra tillykke. Der er 

desværre sket en ulykke med vores kære 

Formand Boje, som ligger på hospitalet med 

dobbelt hjerneskade, samt måske bliver blind på 

sit venstre øje, vi ser tiden an og der vil komme 

nærmere oplysninger når vi ved noget fra 

familien. 

Ellers går det godt her i klubben, med at alle 

overholder vore nye restriktioner, og at vi jo 

holder åben om lørdagen i stedet for søndag. Vil 

også lige fortælle at Bestyrelsen for CUK. 

kommer for at holde møde i vores lokaler til 

marts, og det er vi glade for, så de er meget 

velkommen. 

Ikke mere i denne omgang, der kan jo ikke ske så 

meget i disse tider, hvor der er begrænsninger. Ha 

alle det godt til næste gang. 

Kno 

Christian. 

 

Vejle: 

 
Her fra Vejle skal der lyde ” Et godt Nytår til 

alle.” 

Så er vi i 2021. Håber, I alle er kommet godt ind 

i det nye år uden sygdom. Angående møde i 

Hytten så hold ørene åbne, til vi kan ses igen. 

Vores generalforsamling i Februar er udsat til??? 

Den 5.Januar hørte vi også, at vi kun må mødes 

med 5 personer, så vi ses nok først til sommer, 

som det ser ud nu. 

SKRIVER LIGE IGEN: 

Angående mail til Hans, så hvis du har en mail 

adresse, så send den til Hans, han har mail-

adresse: h.emborg8@gmail.com Så kan han 

hurtigt få fat i os, i stedet for han skal ringe rundt 

til os i Vejle, det er også billigere. Ellers ring til 

Hans eller Lis. Hans har ind i mellem nok at se 

til, han er jo også redaktør af Svenden. På forhånd 

tak. Forsinket tillykke til Johnny Lindskjold den 

13.Januar, ligeledes forsinket tillykke til Jytte 

Andersen 09.Januar. 

I Februar ønsker CUK-Vejle tillykke til John 

Johansen den 07.Februar, og Bjarne Nielsen den 

12. Februar. 

Pas på hinanden og jer selv. 

 

MED KNO LIS  

 

Århus: 

 
Så gik år 2020, hvor vi siden november ikke 

rigtig har haft mulighed for at mødes i hulen pga. 

restriktioner og forsamlingsforbud. Det er nu 

mærkeligt ikke at mødes, ej heller at besøge de 

andre foreninger. Nu venter vi så på, at 

regeringen lemper på reglerne, så vi evt. kan 

mødes igen i marts måned, men som det ser ud 

nu, kan der gå lang tid endnu. Vi kan kun håbe 

det bedste. Vi har desværre måtte sige farvel til 

Jens Buhelt, der den 21. dec. tog på sin sidste 

rejse. Vi var 4 navere fra Århus der af familien 

havde fået lov at være med til bisættelsen, så han 

blev sendt af sted på behørig vis, og fanen havde 

vi også fået lov at tage med. Kan I nu alle have 

det godt og passe på hinanden. 

Med kno Chefsekretæren… 

 

Aalborg: 

 
Der er stadig meget stille i vor hule, men vi ar-

bejder videre i bestyrelsen. 

Vi indkalder hermed til vor generalforsamling. 

Den er flyttet til d. 4. marts, kl.19.00, pga. corona. 

Håber ikke, den skal flyttes yderligere. Dagsor-

den ifølge vedtægterne. 

mailto:h.emborg8@gmail.com
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Forslag skal være formanden i hænde, helst på 

mail, senest d. 18. februar. 

Vi er glade for at hulen står fin og klar til næste 

møder… og er spændte på, hvornår det kan 

blive… 

Halvårsprogrammet er sendt rundt. 

Så må vi se, hvor meget vi kan føre ud i livet.  

Vi glæder os, til der kommer gang i hulen, og hel-

digvis dukker der stadig nye emner op som inte-

resserede nye medlemmer. Så lad os sammen 

håbe på bedre udsigter i dette halvår.. 

Med KNO 

Formand 

Preben Adriansen 

 

----  oooo  ---- 
 

Naver Jens på tur: 

 

Kære naver brødre og søstre 

Håber at I alle er kommet godt ind i det nye år og 

stadig passer på under denne corona tid. Lyset sy-

nes at komme nærmere. Jeg vil blot give et lille 

skriv om, hvordan min tid i Bamberg var. 

Ankomst 

30/10/2020 

Afrejse  

18/11/2020 

Rejste til Bamberg, da jeg vil besøge Malthe, og 

han kunne jo muligvis hjælpe med et job eller et 

tørt sted at sove. Da jeg ankom i Bamberg uden 

adresse eller nummer på Malthe, ville jeg lige se, 

hvilken by man nu var havnet i. Og sikke en by, 

mange smukke ældre huse og noget andet, der 

mindst var lige så vigtigt, masser af bryggerier! 

På mine lille rundtur mødte jeg to lokale murere 

og faldt lidt i snak med dem. De havde dog ikke 

brug for en nav, men de kendte et firma, som må-

ske kunne bruge mig. Efter en smule rumfarende 

var det lykkedes mig midlertidigt at få fat i min 

hulefar John, som kunne give mig en adresse på 

Malthe. Der var dog et problem; jeg kunne ikke 

finde adressen på mit kort over Bamberg by. 

Fandt så ud af, at han boede i en lille forstad ikke 

lang derfra. Han fik hurtigt sørget for et sted at 

sove i Bamberg, hvis nu der var arbejde. 

Jeg rejste tilbage til Bamberg og besøgte de 2, jeg 

kunne bo sammen med. Begge havde travet lan-

devejene tynde og nu hjemvendte. Super rare og 

åbne mennesker er jo også med til at gøre turen 

god. 

Og arbejde det var der jo så også. Jeg blev sat til 

at mure efter sydtysk maner. Med store sten med 

masser af huller i for at isolere og til at bære. De 

velkendte ydre gardiner de bruger sydpå. Det var 

et spændene projekt, og mine kolleger, en ældre 

tysker og en portugiser sørgede for sjov og bal-

lade. Ja når kun en snakker godt tysk, kan det give 

nogle sjove misforståelser indimellem. 

Det lidt skægge, jeg kom ud for her, var at byg-

herren vil have et dansk bandeord. Jeg giver ham 

et og går over og råber det på det værtshus. Frem 

kom en dansk herre, som er kendt i vore kredse, 

og når man er så heldig at støde på sådan en, skal 

det jo fejres. Det blev til et par våde aftner sam-

men. 

 

Med kno 

Jens s.C.U.K Nav 

 

 

 
 

Annonce fra DFS februar 1971,   
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Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet den 22. - 24. maj 2 0 2 1  

CUK-Freder iks sund-50års  jubi læum  

Navn:    

Adresse:   
  
  
  
  

  

Postnr.:   
By:   
CUK-forening:  

Tlf.nr:   
E-mail:   
 

 
  

  Pris Lørdag Søndag Mandag Pris i alt 

Stævnemærke 100 kr.       

Huleaften 125 kr.       

Delegertfrokost 125 kr.       

Udflugt med frokost 250 kr.       

Festaften 250 kr.       

Natmad Festaften 50 kr.       

Morgenmad 50 kr.   
  

Egen campingvogn  
 

Ja\Nej  

Campingvogn El 100 kr. – Ja\Nej  

Antal personer i vognen I tilfældet af brand m.m.  

   

I alt   

Indbetalt på konto reg.nr. 2580 konto 6448308322  
 

TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 01.maj. 2021 

Men med forbehold hvis vi må flytte Pinsestævnet til september 2021 

 

Husk bestilling er pr. person 

 

Der skal udfyldes en tilmelding for hver person og gem den og derefter 

vedhæft tilmeldingen i en e-mail til: 
 

Til naverne@cuk-frederikssund.dk 
 

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

reg.nr. 2580 konto 6448308322. 

mailto:naverne@cuk-frederikssund.dk
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Tillykke med 65 års dagen Vagner 

Mit 65 års jubilæum i C.U.K.  

Det er ikke til at forstå at der er gået 65 år siden 

jeg mødte op i Stjernekroen, Jægergårdsgade i 

Aarhus for at hilse på Naverne, og da jeg ikke var 

medlem, måtte jeg oplyse mit ærinde, at jeg var 

på valsen og var hjemme i julen og ventede på 

nyt arbejde i Schweiz. Jeg var velkommen til at 

deltage i hulemødet og jeg måtte indføre mit navn 

og fødselsdato og hvor jeg kom fra, der skrev jeg 

Schweiz. Der blev ringet med klokken og for-

manden bød velkommen til svendene der var 

mødt op og han meddelte, jeg kan se i fremmed-

bogen at vi har en svend som er kommet hjem fra 

Schweiz han er ikke medlem, han er velkommen 

her i hulen og skulle han finde arbejde her i byen, 

håber vi at se ham tit og ofte her i hulen og for en 

ordens skyld er den første bajer gratis, en råbte 

det var da dejligt, det gælder ikke dig fik han at 

vide. Velkomstsangen blev sunget og man fore-

slog at jeg blev medlem af Aarhus Naverne, som 

jeg faktisk vidste noget om i forvejen og person-

lig kendte jeg flere af medlemmerne. Når det of-

ficielle møde var slut, som godt kunne vare en ti-

mes tid, så satte de fleste sig sammen om bordene 

til et slag kort og der gik nogle flasker øl og 

snapse i løbet af aftenen og næsten alle røg, så 

luften var så tåget af tobaksrøg at den næsten 

kunne skæres i skiver. Det var en gammel for-

ening bestående af svende der var kommet hjem 

da 1. verdenskrig begyndte, en flok unge svende 

blev enige om at starte en forening op i Aarhus 

og starten var med fester og ballade, for det var 

unge som samledes og man flyttede til Vester-

gade og her lavede man også de berømte karne-

valler. Det fortsatte til krigen kom i 1940 og efter 

den sluttede, så livede man op igen, medlem-

merne var kommet op i årene og tid en var til at 

foreningslivet igen livede op.Det var almindeligt 

at de fleste snedkermestre i Aarhus var medlem 

af naverne og de var i stort overtal over for de 

andre håndværkere. Flere var medlem af Hånd-

værkerforeningen i Aarhus og ellers af andre fag-

lige foreninger. 

Da jeg blev medlem var det stadig de gamle tra-

ditioner som blev fulgt op, man slog knoen i bor-

det når man kom og gik. Der serveredes kun 

Stjerne øl, man annoncerede kun i Demokraten. 

Medlemmerne fik tilsendt et postkort frankeret 

med 8 øre om forestående begivenheder som en 

påmindelse om kommende fester, generalforsam-

linger, fugleskydning, kegling, pokalskydning og 

udflugter.  

Efter nogle uger hjemme kom der en søndag et 

postbud på motorcykel med sidevogn og afleve-

rede et ekspresbrev fra et firma i Riehen ved Ba-

sel, hvor i der stod jeg blev tilbudt arbejde som 

snedker, og det var i Basel og jeg skulle hurtigst 

mulig skulle sætte mig i forbindelse med firmaet. 

Jeg telefonerede fra postkontoret i Aarhus og 

meddelte at jeg straks var klar til at rejse. 

Mine derefter 2 år i Basel er en anden lang histo-

rie.   

 

Med kno 

Vagner K. Sørensen 
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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. 

 

 

>Statistikken viser, at 10 % af alle 

ulykker forårsages af folk, der har 

drukket!< 

>Det vil sige, at 90 % af ulykkerne skyldes 

mennesker, der ikke  har drukket!< 

mailto:amelo@webspeed.dk
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Lums

kebug

ten 

Raflin

g 

Dart 

Billar

d 

 

 

mailto:amelo@webspeed.dk

