
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Endnu et år er ved at rinde ud, men hvilket år. 

Siden Marts har det været et år med ud-

fordringer pga. den Covid 19-Pandemi, der 

florerer over hele verden. Nogle kontinenter 

er mere ramt end andre. Her i Danmark er det 

gået op og ned med forsamlingsforbud. Dette 

har gjort det svært at samles til møder og 

andre aktiviteter i vores foreninger rundt i 

verden. Vores årlige Pinsestævne blev i sidste 

øjeblik afholdt i September, men i øjeblikket 

må vi ikke være flere end 10 personer samlet, 

men som det ser ud pt. er der forhåbentlig lys 

forude. Lad os håbe og tro på, at vi i foråret 

2021 kan samles i Hulerne igen, og genoptage 

vores møder og aktiviteter igen, måske ikke 

helt som før Marts 2020, men under andre 

forhold. 

På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle 

medlemmerne i CUK samt deres familie et 

rigtig godt nytår med tak for 2020.  

 

Formand 

Kaj Jepsen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vagner K. Sørensen medlem nr. 524 

65 års jubilæum den 20.01.2021. 

Vagner er uddannet snedker og er stolt af sit fag. 

Han har stadig sit svendestykke stående, et flot 

dækketøjsskab. I sine meget unge dage, arbej-

dede han i Schweiz i en årrække, som gav ham 

mange oplevelser og minder som han gerne for-

tæller om. Han har været medlem af Aarhus Na-

verne i mange år, med mange tillidsposter i for-

eningen. Desuden har han bestyret Arkivet i en 

lang periode. Han har været medlem her i Her-

ning Naverforening siden 01.01.2002, hvor han 
er en meget flittig deltager i vores møder m.m. 

Han har også lagt et stort arbejde i Mosel Tref-

fene i en årrække, samt inden for C.C.E.G. Vi vil 

fra Herning Naverne ønske ham stor tillykke med 

jubilæet, 65 år er godt gået, samt alt vel fremover. 

Med knoslag 

Herning Naverne 

Nr. 1 januar 2021 årg. 119 
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Fødselsdage: 

 
01-01-2021 Erik Martenson  (Calgary) 

40 år Walden Gdn. Se 

 Calgary AB  T2X OM9 

 Canada 

 

06-01-2021 Norma Østergaard (Holbæk) 

80 år Klint Strandvej 52 

 4500 Nykøbing Sj 

 Dk. 

 

25-01-2021 Ib Knudsen (Samsø) 

80 år Ørby Vestergade 2 

NV 8305 Samsø 

 Dk. 

 

Jubilæer: 

 
02-01-2120 Hans Emborg (Vejle) 

40 år Højtoft 8  

 7100 Vejle 

 Dk. 

 

07-01-2021 Kim Guldberg (Zürich) 

30 år Flawilerstrasse 6 A 

 CH-9244 Niedenswill 

 Schweiz 

 

18-01-2021 Birgit Lorentzen (Randers) 

50 år Bøsbrovej 45 B, 1.th. 

 8940 Randers SV 

 Dk. 

 

20-01-2021  Vagner K. Sørensen (Herning) 

65 år Langstrømpevej 15, 2. 

 8600 Silkeborg 

 Dk. 

 

30-01-2021 Michael Hylleborg Rasmussen 

20 år Rolighedsvej 29, st.   (Silkeborg) 

 8600 Silkeborg 

 Dk. 

 

  

                              
 

Godt nytår fra  

Redaktøren. 

 

 

 

 

Mindeord. 

Vores mangeårige medlem Inge Pilegård er taget 

på den sidste rejse November 2020. Inge har rejst 

og arbejdet i Norge og blev medlem i Odense i 

1970. I mange år deltog Inge i naverstævner, 

Moseltræf og andre naverfester. Hun huskes især 

for sine muntre sange, som hun gerne optrådte 

med. I hulen var hun en flittig gæst, hvor hun var 

meget afholdt. Inge var æresmedlem i Odense og 

blev 94 år. 

Ære være Inge´s minde 

Naverne i Odense 

Formand Ole Bøwig 

 

 

 

 

 

   

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved min 

80 års fødselsdag den 8. november 2020. 

Med kno 

Jørn Spring  

Vejle 

 

 

Tak for opmærksomheden ved min 95-års fød-

selsdag, den 14.10.2020.  

Tak både for telegrammet og fødselsdagskort.  

Mit barnebarn tilbød mig en dejlig fødselsdags-

supé, samtidig med at hun viste sit nye hjem (de 

gjort det gamle regiment til smukke lejligheder)  

Det var en vellykket dag.  

Med kno  

Otto Hansen  

Borås  

 

Tak – tak! 

Mange tak for alle de telegrammer, gaver, fød-

selsdagsbreve og hilsner i anledning af min 75 års 

TAK        TAK 
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fødselsdag i oktober. Jeg blev rigtig glad, over-

vældet og taknemmelig over, at så mange sendte 

hilsner.  

Varme kærlige hilsner fra: 

Grethe Hjorth Andersen, Slagelse 

Naverforening. 

 

En stor tak for opmærksomheder og gaver i an-

ledning af min nylige 80 års fødselsdag. Fra na-

verne i Silkeborg, og fra mine egne i Vejle. Det 

varmede alt sammen. 

Kasserer Carsten, i Vejle. 

 

 

Mange tak for opmærksomhederne i anledning af 

in 40  års jubilæumsdag i nov. 2020. Det gælder 

telegrammer fra HB, København, Aarhus, Silke-

borg og Vejle afd. og kort og gavechek fra Her-

ning afd., desuden div. e-mails med vedhæng og 

telefonopkald.  

Med kno i bordet 

Kaj Helmuth 

 

 

Formand Boje Silkeborg vil gerne sige Mange 

Tak for de dejlige lykønskninger der er kom-

met på min 70 års fødselsdag. Tak til Alle, det 

varmede mit hjerte, Stor TAK. 

 

 

  

Som Kim Larsen udtrykte det i en sang ”Det er 

en kold tid, som vi lever i” er et udtryk vi alle kan 

bruge i øjeblikket, men vi i CUK har for øje, at vi 

møder talstærk op i Frederikssund til Pinse, hvor 

Frk: Corona forhåbentligt har holdt afdansnings-

bal, så vi i CUK kan fokusere på Pinsestævnet. 

Det er på tide at foreningerne på bedste måde, 

trods de svære betingelser vi i CUK har i øjeblik-

ket, tænker på forslag, der skal behandles på de-

legeretmødet i Frederikssund. De skal være HB-

formanden i hænde senest den 01. Marts 2021, så 

de kan blive sendt til samtlige foreninger senest 

2 måneder før delegeretmødet.  

Med kno 

Kaj Jepsen Formand CUK 

 

 

 

I 1981 trådte en ” Ung mand ” ved navn Hans 

Emborg ind i medlemsskaren i CUK Vejle. Han 

havde dengang sikkert ikke tænkt på, at han 

mange år senere, skulle afløse den senere for-

mand, den i Naverkredse kendte John Fønss Bach 

som formand. Dette skete i April 1998, og han 

har bestridt posten siden. Ja som vi kan regne ud, 

er det blevet til 22 år, hvor han i den tid også har 

været næstformand i HB. 

Hans var i nogle år valgt som Hjælperedaktør, og 

er i dag valgt Redaktør af DFS. Den 02. Januar 

har Hans 40 Års jubilæum, så her fra HB skal der 

lyde et stort tillykke med Jubilæet, samt tak for 

dit store arbejde inden for CUK. 

På HB’s vegne 

Kaj Jepsen  

Formand CUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL CUK-NAVERNE.  

2020 har været et underligt år med al den Coviid-

19, som har gjort at vi desværre ikke har kunnet 

Formandens spalte    

 

 

 

 

 

Kassereren har ordet  
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ses så tit som vi ønskede det, men vi håber, at det 

bliver bedre i det nye år.  

Jeg har en lille bøn til de respektive foreninger, 

som jeg godt kunne tænke mig kunne bli-

ve bedre. På delegeretmødet i Holbæk fik de de-

legeret en ny opdateret medlemsliste udleveret til 

at tage med hjem til deres forening. Ved samme 

anledning bad jeg om man ville se denne li-

ste igennem og derefter komme med kommenta-

rer eller rettelser til dem. Men jeg har desværre 

ikke fået tilbagemelding fra de fleste af forenin-

gerne.  

Det gør, at vi desværre har fået flere af DFS retur 

med forkerte adresse.rm. m. Dette gør, at vi  har 

måtte eftersende dem igen med ydeligere porto-

omkostninger. Jeg vil derfor endeligt bede jer 

om, at når der kommer nye rettelser til jeres med-

lemsliste, så vær så venlig at give os besked 

herpå.  

Da der skal trykkes nye bøger af DFS for de sid-

ste 5 år, vil jeg meget gerne bede om, at I sender 

mig en mail på, hvor mange eksemplarer man øn-

sker. Prisen vil være ca. 250,00 kr. pr. stk..  

Til slut vil jeg takke for et godt samarbejde i det 

gamle år og håber, at i og jeres familier må få et 

godt og lykkebringende nytår. Og på forhåbent-

ligt gensyn til Pinsestævnet i Frederikssund 

2021.  

Med kno i bordet  

C.U.K.- Hovedbestyrelse  

CUK-Hovedkasserer  

Jan-Erik Johansen  

Kirkevej 9, DK-4520 Svinninge  

Tlf. 71 78 07 59  

E-Mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der nogen der kender 

naverfrokosten? 

Er der andre foreninger end København, der 

har afholdt en sådan frokost for 1 person? 

Det er en meget gammel tradition, der 

umiddelbart afholdtes første gang i forbin-

delse med Andespil her i hovedstaden den 

5.12.1931. Senest - som jeg husker at have 

oplevet den udført, var i 1990'rne. Vores 

formand i perioden 1944 - 1953, Johannes 

Egebo, nedfældede på et p.t. ukendt tids-

punkt recepten på naverfrokosten. 

Senere har endnu en mangeårig formand, 

Hans Rindom, revideret den. 

Vi besidder de 2 udgaver, men hører gerne, 

ifald der er nogen ude omkring, der kan 

tilføje/huske noget omkring traditionen. 

Mange år er gået, så nemt er det ikke, og 

stort set alle "de rigtige gamle" svende, er jo 

desværre for længst taget på deres sidste 

rejse. 

Så dem kan vi ikke spørge. 

 

Med kno 

Niels "2 m", København  

Mobil: 29851699 

Email: nkraglund@gmail.com 

mailto:nkraglund@gmail.com


5 

 

 

 

 

 

 

Frederikssund: 
2020 har været et underligt år 

med al den Coviid-19, som har 

gjort, at vi desværre ikke har 

kunnet ses så tit, som vi ønskede 

det, men håber, at det bliver 

bedre i det nye år. 

Men vi kan håbe på at 2021 bliver anderledes? Vi 

har jo et pinsestævne som meget gerne skulle 

løbe af stablen den 22-24 maj 2021. Så der bliver 

der bug for al jeres hjælp til, at CUK-Frederiks-

sund kan lave et brag af et pinsestævne. Bestyrel-

sen arbejder på de sidste forberedelser på stævnet 

og forventer at kunne melde ud om det i starten 

af 2021. 

Men indtil vi igen kan ses i hulen, vil vi fra be-

styrelsen i CUK-Frederikssund ønske jer alle og 

jeres familier et rigtig godt nytår. 

Da vi ikke på nuværende kender retningslinjerne 

efter den 31.januar 2021 endnu, har vi det svært 

med at melde ud om aktiviteter i det nye år, men 

kogesild den 8.januar 2021 også aflyse pga. af 

Covid-19 retningslinjerne.  

Men følg med på vores hjemmeside 

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

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

 

 
 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fød-

selsdagen til 

Jan-Erik Johansen den 01.januar 2021 

 

Næset hulemøder er fredag den 5.februar. 

2021??? 

Hulevagten har Kurt & Kisser. 

 

Husk at melde afbud til hulemor senest søn-

dag den 31.januar 2021 

 hvis du/I ikke kan komme. 

 

Med kno 

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund 

 

 

Herning: 
Søndag den 6. dec. blev det sidste søndagsmøde 

i året 2020. Trods regn og tåge var der i alt frem-

mødt 9 medlemmer på " Vestparkens Bodega " i 

Lind. Selv om servitricen Grethe i Bodegaen 

havde brækket højre håndled om lørdagen og 

måtte til Holstebro Sygehus for at få den indpak-

ket i gips, var serveringen tip - top. 

Vagner Sørensen havde medbragt vores nye 

flotte Naver-vægkalender for 2021 i farver - lavet 

på hans egen PC. Godt gået Mr. Vagner.  

Vi har endnu ikke fået en ny " HULE "; men har 

sendt et brev til Hernings Borgmester om hjælp 

til et nyt lejemål i eller omkring Herning - har 

indtil nu ikke modtaget en tilbagemelding. 

Vores store glæde til den årlige dejlige julefro-

kost den 4. dec. blev desværre aflyst af Mette Fre-

deriksen. 

Sluttelig vil vi ønske alle naver og navervenner 

nær og fjern en glædelig Jul og Et godt Nytår. 

 

Med kno  Herning Afd. 
 

 

 

Hillerød: 
Så skete det igen. Den nye redaktør i Hovedbe-

styrelsen pointerer i bladet, at man ønsker ”ingen 

personlige angreb, bagtalelser eller lignende”, og 

at ”redaktøren har ret til at redigere”. Og hvad er 

så hele side 3 i sidste blad fyldt med: bagvaskelse 

og tilsvining af den mangeårige hovedbestyrel-

sesformand og æresmedlem, Ole Böwig. Jamen 

hvad er det dog, der sker - man vil ikke have al-

mindelige medlemmer til at ytre sig om kontro-

versielle sager, men Hovedbestyrelsen må gerne 

i flere blade svine æresmedlemmet Ole til, så me-

get man lyster. Det er grimt at se på, og det ligner 

selvgod hovedbestyrelses-hovmod. Underteg-

nede kender Ole som en begavet, vidende, pæn 

og hæderlig naver, der som naverformand i 

Odense igennem lang tid har gjort, hvad han 

kunne for at bringe ro og orden i sin forening, så 

medlemmer fortsat har lyst til at være medlem 

der. Man kan kun opfordre HB-formand, Kaj Jep-

sen, til at beklage sit indlæg samt returnere det 

fratagne æresmedlemskab til Ole Böwig. Lige-

som man kan opfordre diverse naver-formænd til 

Forenings meddelelser 

 

 

 

 

 

http://www.cuk-frederikssund.dk/
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at komme ud af busken og give deres mening til 

kende, hvis de ellers kan få lov af redaktøren. For 

Hovedbestyrelsen mener jo åbenbart, at sagen 

vedkommer alle naver-afdelingerne incl. USA, 

Færøerne osv. - - - Hvad der skulle have været en 

snedrys- og englefyldt julehilsen, måtte nødven-

digvis blive det, I nu har læst og sikkert tager stil-

ling til. God Jul og et fredfyldt Nyt Naverår øn-

skes alle fra Hillerød. Og redigering frabedes 

venligst! 

Med kno, Bent Caspersen, sekretær -  Arne Es-

bensen, formand - John Nielsen, næstformand 

 

Jeg må vel også forsvare mig. 

Så fik I lov til at læsse alt snavset af. Føles det 

bedre sådan? 

Disse tekster som I harcelerer sådan over, er jo 

formandens beretning – godkendt på delegeret-

mødet i Holbæk, endda med et rimeligt flertal, 13 

for og 4 imod. Formandens beretning bliver altid 

gengivet i sin fulde længde i førstkommende blad 

efter pinsestævnet, og det står ikke i min magt 

hverken at redigere i eller undlade at bringe 

denne i DFS, for så ville både I og alle andre 

kunne kritisere mig for det. 

Skulle vi nu ikke få fred, og i overført betydning 

give hinanden hånden på, at vi vil bruge energien 

i foreningens interesse i stedet for at kaste snavs 

efter hinanden. 

For mig er det ikke særligt tilfredsstillende at 

bruge min tid på både at lave bladet, og sende det 

ud, og derefter blive kritiseret for det hele. 

Men måske kunne i gøre mig den tjeneste, at 

studere side 10, der kan i jo ved selvsyn finde ud 

af, at en redaktør har lov til at redigere 

Med kno 

Hans Emborg – redaktør endnu. 

 

 

La: 

Dear all Navers 

Vi var kun 19 Navere med damer til vores Mor-

tens Aften middag med andesteg og tilbehør. 

Normalt er vi omkring 70 til den årlige fest. 

Det var endda heldigt, for nu har Los Angeles sat 

en stopper for komsammen på ikke mere end den 

samme familie eller max. 6 pers. 

Så i år ingen jule-fester i "Hulen". 

Men vaccinen er på vej hører vi på TV og aviser. 

Nogen af os mødes dog udendørs her og der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry Christmas & Happy New-Year 

Med kno, LA Naver Club. 

 
PS. foto fra Mortens aften.  

Naver håndlavet poker-bord beundres. 

 

 

Næstved:  
Året 2020 er ved at rinde ud. Det har været et 

meget atypisk år med aflysninger, afstand, antal, 

afvask, afspritning og nu også brug af mundbind. 

Vi håber, at der kommer lidt lys i 2021, så vi kan 

få noget af vores frihed og sociale liv igen. Det 

har vi svært ved at undvære. Først efter d. 13.12 

ved vi mere om, hvad vi må eller ikke må. 

Husk vi har stadig åben i Hulen torsdag og fredag 

fra 15-18 for max 10 personer.  

På gensyn i 2021. 

Hilsen Marianne  
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Odense: 
Hulemødet i december, var julefrokost. Vi havde 

undersøgt flere muligheder og valget faldt på 

Marineforeningens tilbud. Frokosten blev over al 

forventning, og deltagerne roste den til skyerne. 

Vi havde 2 gæster, det var Preben, som er 

gammel Australien farer og Bo, som har slået 

sine folder i Texas. De syntes at det var spændene 

at være sammen med os, og især den gode 

kammeratlige stemning, der var, så vi for se om 

de fortsætter med at deltage i hulemøderne. 

Ole Bøwig 

 

Slagelse: 
Hulemøde d. 4. dec. 2020: Vi var tilmeldt 9, men 

Arne Hansen måtte desværre melde fra i sidste 

øjeblik. Der var kun et punkt på dagsordenen og 

det var behandling af tilsendte forslag til ved-

tægtsændringer som der var enighed om, at vi 

ikke kan støtte.  

Ved det kulinariske indslag, gik snakken lystigt, 

og man kan fornemme, at medlemmerne har be-

hov for at mødes. Også selvom vi må lade sang-

bøgerne hvile. Karen havde lavet en dejlig gule-

rodskage til kaffen. Efter at Grethe, Birgit og 

Hans havde ryddet af, forlod vi hulen i god ro og 

orden ca. kl. 21:00.  

Med kno i bordet. 

Erik      

 

 

Vejle: 

Lige lidt fra Vejle, inden året rinder ud. Jørn 

Spring og Carsten Christensen, har haft rund 

fødselsdag i november. Den gave, de fik af 

foreningen, har de sponsoreret til hytten. Så nu 

tænker vi, alvorligt, på at få de to borde udenfor 

ordnet. TUSIND TAK TIL JØRN OG 

CARSTEN. Da vi jo ikke kan ses, vil vi, især 

Hans Emborg, blive glad, hvis I der har computer 

og en mail adresse, sender den til Hans, så alle 

kan få hurtig besked. Hans har e-mailadresse:  

h.emborg8@gmail.com.  

Vores aktivitetskalender er sat på hjemmesiden 

for hele 2021. Hvis vi kan ses så sker der da lidt. 

Hvis vi kan/må ses i Februar. Generalforsamling. 

Så er der et punkt: Vinterfesten. Den var aflyst i 

2020 pga. for få tilmeldte, så skal vi fortsætte 

med at have Vinterfest ? .  

SÅ SKAL DER LYDE ET STORT TILLYKKE 

TIL VORES FORMAND, HANS EMBORG, 

DER HAR 40 ÅRS JUBILÆUM DEN 2 

JANUAR i 2021. EN DEL ÅR SOM 

FORMAND . GODT GÅET. STORT TIL-

LYKKE FRA VEJLE .  

Ønsker alle derude og i Danmark et forhåbentlig 

GODT NYTÅR. Håber vi kan mødes i 2021.   

MED KNO LIS  

 

Julefrokost: 
Lørdag den 5. december havde Neller vores 

skramleriforvalter inviteret til julefrokost i 

Naverhytten. Vi var 9 personer samlet til en 

hyggelig eftermiddag med en traditionel jule-

frokost. Tak til Neller / Niels Erik Thomsen for 

initiativet, det var jo et stykke tid siden vi har 

været samlet til noget i hytten, så det var rart. 

Med kno 

Hans 

 

Samsø: 
Stort tillykke med 25 års jubilæum Per Vendel-  

boe. 

Det var 3 på samme år og 1 året før. Godt kla-

ret. Der blev disket op med æbleskiver, gløgg og 

Hps hjemmebag. 🤭 

God tur til Lars Gammelgård, der vil fejre julen i 

Grønland. Hvis I kommer afsted. Hyggeligt 

møde. 

God Jul og Godt Nytår, håber vi får en Corona fri 

2021. 

Næste møde 3 januar.  

Hulemøde 17.januar. Søndagsmøde.  

Kno fra 

Åse.  

 

 

 

 

 

mailto:h.emborg8@gmail.com
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Silkeborg:  

Silkeborg Nyt Nov. 2020-12-09 

Hej kære Navere i Silkeborg, så er vi på banen 

igen,. Snart Jul og nytår,  og vi ser frem til et 

dejligt 2021. 

Vi havde månedsmøde den 28-11-20 kl. 10 men 

Sekretær (Chr.) var sent på den, så vi startede 

ikke førend 10,30. Formanden og Næstfor-

manden var ikke til stede, så derfor overtog jeg 

dette store erhverv at overtage, og det gik sku da 

meget godt. Der var kun 4 gode Navere til stede, 

så det kunne jeg da overse at have kontrol over. 

Efter et GODT overstået møde gav Hulen 1 

omgang ( Velfortjent ). 

Ellers er der ikke sket det helt stor i den 

forgangne måned, men vi holdt alligevel 

Julefrokost. Efter månedsmødet holdt vi 

julefrokost med deltagelse af hele dejlige 9 

navere (De havde ikke tid til at komme til 

Månedsmøde der skulle jo laves mad til 

julefrokosten.). Og kan bare skrive at det var en 

rigtig hyggelig dag med dejlig hjemmelavet mad 

fra de forskellige Navere, der havde det medbragt 

hjemmefra. 

Vi er ved at lave kalender for 2021 og HUSK 

AT DE FØRSTE 2 MDR. ER ET FORSØG 

MED LØRDAG I STEDET FOR SØNDAG. 

VIGTIGT AT I LÆSER og HUSKER 

DETTE. 

Så det FØRSTE MØDE ER TIL NYTÅRS 

TAFFEL DEN 02-01-2021 KL: 10,00  

Med Vore Dejlige Piger. Glæder til at se Jer 

ALLE igen. 

Kalenderen vil blive sendt pr. Mail og Post til 

dem der gerne vil have pr. Brev sidst på Året. 

Det var lidt fra denne gang,  

OG RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT 

NYTÅR TIL ALLE KÆRE NAVERE. 

Med kno 

Christian 

P.S Husk at Møde op i det Nye År Og give JER 

til kende med meninger så vi alle forstår. 

 

 

 

 

Sønderborg: 
Vi havde en fantastisk god julefrokost, som Gitta 

og Kurt stod for, og der manglede ikke noget; vi 

siger tusind tak for mad. Vi var også så heldige, 

at Anne Gudme holdt sin 70 års fødselsdag 

samme dag, og Anne ville så betale alle de våde 

varer, og det blev da ingen problem, og vi siger 

tusind tak for det. Sønderborg Naverne gav så 

maden, så alt i alt blev det en rigtig vellykket ju-

lefrokost. 

Så havde vi hulemøde den 4-12-20. Vi var kun 4 

der mødte, men vi hyggede os, men tog dog tid-

ligt hjem, der var jo håndbold, med damerne. Vi 

blev så enige om at mødes igen den 31-12. kl. 11- 

13, så vi kunne få tømt Sputnik.  

MKB. Børge 

 

 

 

Aalborg: 

Der er meget stille i vor hule, ingen julesjov eller 

andet. 

Jeg håber, alle har haft en god jul, og er kommet 

godt og sikkert ind i 2021; det nye år, hvor vi 

håber på meget mere samvær, med svendene og 

andre venner. 

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

møder… og er spændte på, hvornår det kan 

blive… 

Bestyrelsen arbejder dog stadig, og regner med et 

halvårsprogram ca. samtidigt med, at dette læses. 

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

Men vi glæder os meget til, at alle kan være 

sammen igen. 

Vores stiftelsesfest, 102 år, er jo nok ikke i sigte. 

Det må vi se om vi kan indhente senere ☺ 

Der er heldigvis stadig nye emner, der dukker op, 

som interesserede nye medlemmer. Vi glæder os 

til at hygge, og høre hvad de er for nogle svende. 

Herfra ønskes et godt Nytår  2021 

Med KNO 

Formand  Preben Adriansen 

 

 

 

 



9 

 

 

Albrecht Hansens minder, fortsat: 

 April 1976. Mange tak for bogen og de tanker, 

som følger med bogen. Jeg skal med glæde 

nedskrive mine rejser og oplevelser fra mine år 

på valsen i udlandet. Lysten til at komme ud og 

se noget i verden havde jeg allerede som dreng, 

når jeg sad ude på havnemolen her i Køge og 

fiskede. Så tænkte jeg tit: ” Når jeg bliver stor, så 

vil jeg over på den anden side af vandet og se, 

hvordan der ser ud” – Det blev imidlertid ikke 

Sverige, som blev mit første rejsemål. Mit første 

forsøg på at komme til udlandet, gjorde jeg som 

soldat (1926-27) i København. Jeg var flere 

gange på det Australske konsulat for at få 

oplysninger angående emigration til Australien. 

Men det viste sig, at jeg skulde deponere 2500 kr. 

i en bank i Liverpool i England. Penge, som jeg 

så fik udbetalt den dag, jeg trådte i land i 

Australien. Jeg gjorde mange forsøg på at rejse 

det omtalte beløb, men uden resultat. 2500 kr. var 

jo mange penge dengang. Efter min hjemsendelse 

fra militæret havde jeg faktisk kun i tankerne, at 

komme ud og rejse. Så jeg aftalte med en gammel 

skolekammerat, som var murer og som - medens 

jeg var soldat - havde arbejdet i Nordtyskland, at 

så snart solen viste os de første forårstegn (1928), 

skulde vi sammen rejse til Tyskland og søge 

arbejde. Mine forældre, som var af den gamle 

skole, var meget mod tanken, at deres dreng 

skulde gå på landevejen i et fremmed land. Men 

min beslutning var taget, så i marts måned løste 

vi en enkelt billet Køge-Hamburg. Billetten 

kostede dengang 24 kr. så det kunde jeg nok 

præstere. I toget til Hamburg traf vi 3 danske 

håndværkssvende – 2 murer og 1 tømmer – som 

også vilde på valsen, så vi blev enige om at følges 

ad. Vi ankom til Hamburg kl ca. 9 aften. På 

banegården traf jeg med det samme en gammel 

soldaterkammerat, som havde nogle timer til sin 

rådighed og mange penge på lommen. Han 

skulde kl 2 om natten med toget til Rotterdam, 

han var rejsende for et tobaksfirma. Han 

inviterede straks hele sjakket på en glad aften, 

han betalte. Jeg tør nok sige, at det blev en glad 

aften. Mange år senere har jeg gjort mange forsøg 

på at opspore den ædle giver, - det er aldrig 

lykkedes for mig. Efter nogle dages ophold i 

Hamburg, hvor intet arbejde var at finde, fortsatte 

vi over Bremen, Hannover til Frankfurt am Main. 

Overalt det samme, intet arbejde. Tyskland var på 

det tidspunkt et meget fattigt land. Humøret hos 

de 3 svende vi traf i toget, var nu dalet til 

nulpunktet. De var mest indstillet på at vende om, 

men mureren fra Køge og jeg var fast besluttet på 

at fortsætte til Schweiz. Efter mange 

genvordigheder nåede vi omsider Basel og nogle 

dage senere Zürich i Schweiz. De 3 fremmede 

svende hang stadig på, men humøret var langt 

under nul.  

I Zürich blev vi modtaget med åbne arme, der var 

mange danske svende, og navernes formand 

havde allerede samme dag arbejde til mine 4 

rejsefæller, og efter ca. 14 dages forløb fandt jeg 

arbejde på en meget stor møbelfabrik Gygaxlind 

Limberger i Altstatten i udkanten af Zürich. I 

begyndelsen kneb det jo noget med sproget, men 

jeg har altid haft meget let ved at lære fremmede 

sprog, så efter nogle måneders forløb gik det 

såmænd helt godt. Men rent fagligt havde jeg 

meget at lære. Jeg gik jo og bildte mig ind, at når 

jeg havde svendebrev på, at jeg havde udført mit 

arbejde med ros, så havde jeg ikke mere at lære, 

- men jeg blev heldigvis meget klogere. Først nu 

skulde jeg til at lære, hvad det var at være 

snedkersvend. I Zürich arbejdede jeg nogle 

måneder, men jeg syntes, vi var for mange 

danskere klumpet sammen, så jeg søgte gennem 

Arbeitsamtet arbejde i en mindre by inde i landet. 

Og jeg fik arbejde i en lille by i Oberland, byens 

navn var Wald. Her fik jeg arbejde som 

møbelpolerer på en meget stor møbelfabrik.. 

Polererne var inddelt i små arbejdshold. Jeg kom 

i hold med 2 italienske polerer, de var ikke 

snedkere, men specialister i møbelpolering. De 2 

fik hurtigt revideret min opfattelse af, hvad 

polering er. Jeg lærte meget af Fellis og Totofi, 

sådan hed de. Vi blev virkelig gode venner også 

uden for arbejdstiden. 

Den første tid i Wald boede og spiste jeg på hotel 

Schwert, men senere kom endnu en dansker til 

Wald. Han var fra Espe på Sydfyn og hed Lars 

Andersen. Vi lejede i fællesskab en lille 2 

værelses lejlighed med køkken hos den altid 

glade barber Rubert. Lars var mægtig god til 

madlavning, så vi holdt os selv med kost. Wald 

ligger i en meget smuk egn i Central-Schweiz, 

nærmest i højlandet, i nærheden ligger også et 

stort landssanatorium. Sammen med Lars og 

schweiziske kolleger havde jeg mange herlige 

bjergture. 
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

 

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: hovedkasserer@gmail.com 
 

Sekretær: 
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde 

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

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

Tlf.: 27849009 + 40929705 

E-mail: h.emborg8@gmail.com  
 

Deadline: Den 10. i måneden. 
 

Bladforsendelse til udland. Ved manglende 

levering af "Den farende Svend" kontakt:  Hans 

Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

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

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

 

GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  

 

 
 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Lums

kebug

ten 

Raflin

g 

Dart 

Billar

d 

 

- Marius, der er sprunget et vandrør! 

- Ja, det bliver sgu` da ikke bedre af, at du 

sidder og tuder…  

 

. 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

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

 

mailto:amelo@webspeed.dk
mailto:amelo@webspeed.dk

