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Fødselsdage: 
012,07,2021 Leif Pedersen ( Aalborg ) 

70 år Furrebyvej 6 

 9220 Aalborg Øst 

 

08,07,2021 Ole C. Puggaard ( Holbæk ) 

80 år Kikhøjparken 13 B 

 4300 Holbæk 

 

08,07,2021 Manne Bæk ( Silkeborg ) 

70 år Stevnsvej12 

 7700 Thisted 

 

14,07,20231 Edvin P. Hansen ( La ) 

80 år 3007 Dow Avenue 

 Redondo Beach CA 90278 

 USA 

 

15,07,2021 Hans Frederiksen ( Slagelse ) 

80 år Møllevangen 15 

 4200 Slagelse 

 

18,07,2021 Anni B. Jørgensen ( København ) 

70 år Daruplund 15, L.mf. 

NV 2660 Brøndby Strand 

 

23,07,2021 Steen Jochumsen ( Calgary ) 

75 år 21033 TWP Road 274 

 Rocky View County, AB T4B 5A4 

 Canada 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved 

min 70 års fødselsdag i maj måned. 

En særlig tak til Vejle og Herning afdeling. 

Med venlig hilsen fra 

Jörg Leth - Holstebro 

NV i Herning 

 

 

 

 

 
 

 

Mindeord: 
Vi har mistet vores kære æresmedlem Markus 

Sikker Hansen. Han tog på sin sidste rejse d. 25-

05-2021. Han blev 92 år. Markus blev indmeldt i 

Holbæk Naverne i 1988 og var i flere år vores  

kasserer. Vi vil savne Markus og hans kloge ord 

ved vores hulemøder. 

Æret være hans minde. 

P/foreningens vegne 

Ole P 

 

 
 

 

 

 

 

Så kom sommeren, og forsamlingsforbudet er 

forhåbentligt snart en Saga blot, men trods alt så 

kan vi nu igen med sindsro samles i hulerne igen, 

og forsøge at indhente nogle af de ting/emner, 

som foreningerne tager op-drøfter og fører ud i 

livet hen over året. Nu hvor forsamlingsforbudet 

udendørs fra August bortfalder, kan vi med 

sindsro samles til Stævne i Frederikssund til 

September.  

I forbindelse med Stævnet, er der flere, der 

efterlyser logi/overnatningsmuligheder. Jeg har 

været på nettet og surfet lidt, og fandt derved, at 

Airbnb har flere tilbud om, at der er private 

lejligheder/værelser i rimelig afstand fra Hulen 

(2-6 km) til leje til en rigtig god pris. Ligeledes er 

der flere sommerhusudlejere, der har huse ledige. 

Også til en favorabel pris. Jeg kan feks. nævne, at 

NOVASOL- DANSOMMER-SOL og STRAND 

opererer i området omkring Frederikssund-

Græsted og videre op langs kysten. De oven-

nævnte agenturer oplyser i dagspressen, at nu 

hvor det igen er muligt at rejse til Syden’s sol og 

varme, får de flere og flere afbestillinger på leje 

af sommerhus, så der er muligheder for at 

indhente et godt tilbud. 

Med kno 

Kaj Jepsen Formand CUK 

 

 

TAK        TAK 

 

 

 

 

 

Formandens spalte! 
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Den 23. juli 2021 kan Steen Jochumsen, Cal-

gary, fejre sin 75 års fødselsdag.  

Tillykke fra naverne i Calgary. 

 

 

Frederikssund: 

Hulen den 4. juni 2021 

Stævne 3-4-5 september 2021. 

Mange af de sædvanlige overnatningsmuligheder 

i området omkring Frederikssund er allerede 

booket til andre begivenheder blandt andet til 

bryllupper, fødselsdage, konfirmationer og andre 

private fester. Vi arbejder hårdt på at skaffe alter-

native overnatningsmuligheder ved hulen til alle 

vores gæster. "Lille Karl maler" som var vor gæst 

fra det nordatlantiske, kunne oplyse, at han netop 

havde overflyttet sit medlemskab til hulen i 

Thorshavn. Karl vil huse alle sine nordatlantiske 

hulebrødre i sit hjem i Lynge i forbindelse ved 

stævnet. Han havde også sørget for, at de kunne 

blive kørt frem og tilbage til hulen på Græse 

gamle skole. 

Opråb! Kan andre som Karl, huse gæster til 

stævnet i eget hjem, vil det lette presset på de 

manglende overnatningsmuligheder omkring 

Frederikssund. 

Minder 

Snakken gik livligt om vore tidligere oplevelser 

ude i verden. "Ondt i maven" fortalte om en op-

levelse på en weekendudflugt fra arbejdspladsen 

på "Englen" ved Maamorilik, hvor han arbejdede 

i minen med rør installationerne. Han og en ar-

bejdskammerat pakkede en jolle med telt og en 

hel oksemørbrad samt mange dunke benzin og 

andet udstyr. Det er nødvendigt i de arkti-

ske egne, at kunne klare sig selv i tilfælde af dår-

ligt vejr eller uheld. Man er helt alene og bliver 

sandsynligvis ikke fundet igen, hvis man falder i 

vandet eller kommer til skade, fordi alt er så uen-

deligt stort. De satte kurs mod Skiffeø, som de 

havde hørt om, hvilken de dog ikke fandt. De 

fandt imidlertid Mariglasø, hvor de overnattede. 

"Ondt i maven" forklarede, at Marieglas er en 

stenart, som man i gamle dage brugte  som glas i 

kakkelovnslåger. Da de dagen efter sejlede derfra 

for at tage på arbejde og var nået godt ud i bugten, 

blev de råbt an af en anden båd. Det bemærkes, 

at det er nærmest helt usandsynligt, at på de egne 

møde andre i den enorme natur. Det viste sig så, 

at folkene i den anden båd på dansk spurgte om 

vej til Marieglasø, hvilket de som de drevne og 

erfarne sørejsende de jo var, sagtens kunne for-

tælle hvor var.  

Så fortalte "Lille Karl maler" en anden historie 

om, da han i sin tid gik på fortovet i San Dagio, 

kom der pludselig et par ud fra en butik. Parret 

talte dansk indbyrdes, og Karl gik hen til dem og 

Foreningsmeddelelser! 
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faldt i snak. Det viste sig, at manden var læge og 

havde opereret en af Karls navervenner fra hulen 

i Los Angeles. 

Ja - verden er lille. Både "lille karl maler", "ondt 

i maven" og Kim have alle været på Thule, dog 

på forskellige tidspunkter. Alle kunne genkende 

mange af hinandens oplevelser der oppe på top-

pen af kloden, hvilket i må høre om en anden 

gang. 

"Ond i maven" fik tildelt bevis på sit æresmed-

lemskab af hulen (dateret 7. november 2014) 

bedre sent end aldrig. 

Vi var 8 som deltog i spisning.  

Vi glæder os til at se jer allesammen igen til stæv-

net den 3-4-5 september 2021. 

Med kno i bord Kim 

 

 

Herning: 

Så fik vi afholdt vores årlige generalforsamling 

med 2 mdr. forsinkelse på grund af Corona. Ha-

rald blev valgt til dirigent. Vi blev 9 personer, og 

det forløb i god ro og orden. Vi startede med at 

mindes vores 2 dødsfald Søren Stokholm og Vag-

ner Sørensen. 

Formandens beretning blev godkendt, ligeledes 

regnskabet. Der blev livlig debat om fremtiden, 

da vi jo stadig ingen Hule har. Der arbejdes på 

sagen. Det blev vedtaget, at formanden deltager 

ved Naverstævnet i Frederikssund. 

Der var genvalg af kasserer og fanebærer, ny-

valgt til sekretær blev Peter Tønder. 

Bødekassen blev tømt, og nærmeste gæt var Tot, 

der nægtede at modtage præmien 1 fl. vin. 

Resultatet hjalp til med at planlægge en sommer-

udflugt, da vi jo sparede den sidste sommer. De 

gule ærter blev på grund af varmen erstattet af en 

grøntsagsbund med kylling og nye kartofler. 

Herning Naverne 

 
 
 

Hillerød: 
Hej Alle sammen, nu er det forår og snart som-

mer, det bliver godt. Her i Hillerød har vi nu fået 

lov til at benytte vores Naverhule igen. Mette og 

Corona har givet lov. Det bliver godt at se for-

eningen igen, vi håber at vi får afholdt vores ge-

neralforsamling lørdag den 29. maj. Her må vi så 

lige få talt lidt om vores JKM,havde en 75 års 

fødselsdag her den 13. maj, det var Annelise 

Lundgaard Johansen, tillykke med det.  Vi har 

også en 65 års fødselsdag den 8. juni, det er An-

nie Birgitte Sonne, tillykke med det. 

Med Hej Gode navere rundt om i verden, nu ser 

det jo ud til at vi er ved at være nogenlunde igen-

nem corona problemet, men det har jo været en 

lang og træls omgang at komme igennem. Vi 

havde her i Hillerød planlagt at afholde vores år-

lig generalforsamling lørdag den 29. maj. Det gik 

ikke helt sådan, tilmeldingen var for lav, så vi 

valgte at udskyde det til den 25. september. Det 

er lidt ærgerligt, men der var ikke nogen vej 

udenom.  

Her den 10. juli kan vi fejre et 40 års medlemskab 

i Hillerød. Det er formanden der er nået dertil; så-

dan kan det gå, hvis man bliver længe nok. 

Vi har ingen hulemøder og messer i juli og au-

gust. 

Med Kno Arne Esbensen 

 
 

København: 
Jeg fik lige alt med omkring, hvad der skete eller 

rettere ikke skete i maj måned. Så næste og det 

første "rigtige" møde efter genåbningen, var den 

udskudte årlige generalforsamling kombineret 

med Ferie-Hulemødet den 10. juni. Der var flot 

fremmøde af 3 navere og 5 navervenner. Det var 

besluttet, at i år skulle det foregå i et rigtigt kon-

ferencelokale, og det blev på Hotel Scandic ved 

søerne. Stor succes, og det kan man ligeledes 

skrive om generalforsamlingen, der foregik i god 

ro og orden. Vi reducerede flere bestyrelsesposter 

da vi jo p.t. desværre ikke er så mange. De reste-

rende blev besat, og vi blev også enige om, at selv 

om foreningens fremtid hænger i en noget tynd 

snor, vil vi stadig kæmpe. Der er muligvis en 

spændende udvikling forude. Håber at kunne 

komme med en god nyhed inden for et års tid. På 

baggrund af reduceringen af poster, men ikke 

mindst de kommende nye Hovedvedtægter, skal 

vi snarligt ændre vores. 

Bødekassen blev tømt efter krap 18 måneder, og 

trods I ved nok hvad, rummede den helt fanta-

stisk kr. 2.484,50! 

Med en form for lidt snyd. For undertegnede 

havde lagt lidt (?) ekstra I, da jeg havde dyppet 

snablen (eller vaccinenålen) i foreningens våde 

varer, da vores midlertidige Hule jo var hos 
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mig. Anni kom nærmest med gæt på kr. 2.505,00, 

derefter Anny med kr. 2.310,00 og endelig Sven 

Aage med kr. 2.150,00. Københavner Naven var 

også på gaden denne dag. Se de 2 billeder med 

vores flotte lysskilt ved indgangen til mødeloka-

let, og middagsbordet, hvorpå bordflagstang, 

bordbanner og en farende svend figur også havde 

fået en plads. 

Efter sommerferien, er første Svende-Hule-

møde torsdag den 23. september kl. 13.00, i vort 

nye faste mødested Restaurant Jacobsen, Kul-

torvet 2, København. Det er tæt på Nørreport 

Station.   

Det bliver dejligt, og er vi mange nok, har vi vort 

eget lokale, ellers sidder vi i restauranten.  

Så det gælder om at troppe og bakke op! Også 

gerne udefra, ik'? Desværre kommer det runde 

bord og meget andet nok til at mangle, men vores 

store bordflagstang, naverfigur, bordbanneret, 

bødekassen, OG SELVFØLGELIG formandens 

klokke vil være der.  

For Københavns medlemmer er der nærmest mø-

depligt, men please: tilmelding til formanden på 

mobil 29851699 påskønnes. NU skal der ske  

noget fremover! Vi er ikke den eneste naverfor-

ening der (vil) holde(r) til på et værtshus (restau-

rant), thi det var jo der naverne især før - men 

også nu - altid kunne mødes. 

Vores efterårsprogram er knap så stort som van-

ligt, for selvom vi har savnet samværet, skal vi 

lige i omdrejninger igen. 

Sluttelig en meddelelse: Jeg har fået ny adresse 

pr. 16. juni: 

Lauritz Sørensens Vej 75, 2. sal, lejl. 5, 2000 Fre-

deriksberg. 

Med kno 

Niels "2 m" 

 

Arrangementer: 

23.9.   kl. 13.00  Svende-Hulemøde 

 

Vi har 1 mærkedag: 

 

18.07.2021    Anni Jørgensen (København) 

70 år              Daruplund 15, 1. m.f.,  

NV                 2660 Brøndby Strand 

 

Niels "2 m" 

København 

 

  

LA: 

  

Det er med stor sorg at vi må meddele at to af 

vore navervenner Hans Madsen og Hans Søren-

sen er taget på deres sidste rejse. Hans Madsen 

den 23. april 2021 og Hans Sørensen den 28. april 

2021. 

Æret være Deres minde. 

 

Næstved: 
Endelig sker der noget☺. Fredag d. 04.06 havde 

vi et længe ventet hulemøde. Her kunne forman-

den byde velkommen til 11 medlemmer samt til 

Gitte, der var mødt for 2. gang. Vi ser frem til at 

optage Gitte, næste gang hun møder. 

Efter mødet gik vi ned til socialt samvær, hvor vi 

var 15 personer samlet. Bjarne og Frank havde 

begge rundet i sommeren 2020. Da de grundet 

restriktioner ikke havde haft mulighed for at 

takke for hilsener, fik de rådet bod på det. Begge 

gav en omgang, som vi takker for. Der indkaldes 

herved til generalforsamling: 

Fredag d. 06.08 kl. 18:00. Alt materiale 

udsendes på mail.  

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på 

GF, skal være formanden i hænde senest 1 

måned før.  

Efter GF vil der blive holdt hulemøde. 

Hilsen Marianne 

 

Odense: 
 

 
Randers:  

Torsdag den 13/5. Kr. Himmelfartsdag, var en 

stor dag for os i Randers. For første gang siden 

september kunne vi atter mødes i foreningens 

regi. Vi skulle på vores årlige travetur fra Ran-

ders Bro til Fladbro. Vi var 7 mand, der travede, 

men Freddy og KB mødte op ved startstedet med 
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moralsk støtte og lidt ”mundsprit”, og minsand-

ten om ikke også de ventede på os ved madpak-

kehjørnet. Freddy havde pakket øl, vand, kaffe og 

nogle småkager fra hulen - de trængte vist lige så 

meget til at blive spist, som vi trængte til 

øl/vand/kaffe (sæt streg under det rigtige). Det 

var hygsomt, og der var endda en stol til rådig-

hed, som kun dryppede ganske lidt, når man satte 

sig på den 😊 Alt i alt en dejlig dag med beva-

relse af traditionen, der begyndte i 1950. 

Fredag den 4/6 blev verden så endnu mere sig 

selv, for her kunne vi holde vores første hule-

møde – endda med besøg af Ole Michael. Tak for 

det – og tak for billedet, der viser, hvor glade vi 

er. 

Vi åbnede mødet med et minuts stilhed for Frank, 

der tog på sin sidste rejse i januar. Bente havde 

taget et par flasker med, så vi også kunne skåle 

for Frank. Tak, Bente. Det var godt at se dig i Hu-

len.  

Derefter handlede det rigtigt meget om vores fo-

restående jubilæum – det glæder vi os meget til. 

Der kommer heldigvis gæster fra flere forenin-

ger, så det kan blive en rigtig fest. Tak til alle, der 

kommer 😊 

Vi fik fordelt diverse opgaver, og både Laila og 

KB kunne skaffe unge mennesker til at passe bar. 

Tak for det, og tak til Hans for lige at snuppe et 

par køleskabe med hjemmefra, så vi kan holde 

colaerne kolde til festen. 

Vi siger tak til Elo for at videregive mails om-

kring brugersamarbejdet i Hulen – nu har under-

tegnede sendt rettelse til adresselisten til kommu-

nen – og slettet det ekstra punktum, hun fik sat i 

KB’s adresse, så nu får han nok også mails… 

Køkkenet bliver renoveret inden længe. 

Vi har optaget Beth som naverven. Stort velkom-

men, Beth. Det har vi glædet os til. 

Årsplanen byder indtil videre på grillaften hos 

Hans og Bente den 2/7, pinsestævne den 3-5/9, 

bowling til november og dobbelt generalforsam-

ling den 1/10. Vi fik aldrig chance for at holde 

den i 2020, så nu tager vi 2020 og 2021 samtidigt. 

Dagsorden følger – men det ligger fast, at Hans 

laver kartoffelsuppe. 

Vi aftalte at skænke Naverlaugets fane, som vi 

har stående, til Håndværksmuseet. De har alle-

rede bordet, og de to ting vil klæde hinanden. 

Freddy kontakter museet. 

Da vi var nået hertil, blev lysene blæst ud, og 

fluks støttede Ole Michael omsætningen med lidt 

klokkeklang – så fik vi også banket lidt rust af 

stemmebåndene. Tak for skænken, Ole Michael, 

og tak for din hjælp til jubilæet. 

Vi fortsatte aftenen til sent og sluttede med min-

derne – det var dejligt at synge den igen, selv om 

vi valgte at blive siddende imens. Nu bliver ver-

den forhåbentligt snart sig selv igen. 

Vi ses til hulemøde og grillaften den 2/7 kl. 19 

hos Hans og Bente.  

Tilmelding til Hans på 27225966. Pris 75 kr. 

Hulen er lukket i juli. 

Med kno, Helle 

 

 

Samsø: 
Generalforsamling afholdt 30 maj. 

Sommeren er i fuld gang… 

27. Juli. Grillhygge. 

Sommerferie. 

5/9 Hulemøde. 

Glæder os til Pinsestævne i Frederikssund….. 

Kno i bordet fra Åse. 

 

Slagelse: 
Ved vores udsatte generalforsamling d. 29. maj 

var der genvalg på alle poster + 2 nyvalg. Hele 

referatet kan rekvireres hos undertegnede. Me-

nuen var som sædvanlig en succes og blev leveret 

af Jørgen fra Glaskroens Catering. Det viste sig 

senere, at kassereren og Søren Kirkeby havde 

indgået en aftale om, at Søren var den glade giver 

af denne middag. Tak for det, Søren! 

Hulemøde d. 4. juni: Vi var kun 6 deltagere, som 

indledte mødet med at synge nr. 37. Der var enig-

hed om at holde julefrokost d. 21. november, 

hvor vi også markerer stiftelsesdagen. Ejner fore-

tog tilmelding til hulemødet d. 2. juli, hvor han 

holder sin udsatte fødselsdag. Han vil desuden af-

prøve sin ”Roberta” i hulen efter hvert hulemøde. 

Hans ”Vicevært” vil gerne holde sin 80 års fød-

selsdag privat sammen med familien, men vil til 

gengæld stå for maden ved vores sommerfest d. 

7. august. Så var det tid for vores medbragte 

”klemmer” og hulen blev forladt i ryddet tilstand 

ca. kl. 21:30. 

Med kno i bordet. 

Erik 
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Sønderborg: 
Hulemødet i Sønderborg 07.05.2021 

Endelig efter mange måned kunne vi afholde det 

første Hulemøde, uden at vi skulle se på, hvor 

mange der kommer.  Så mødte der også 7 og en 

gæst op. Til resten af Sønderborg Naverne var 

undskyldte. Gæsten er Anna Rejsende Guld-

smedje fra Den FBS (Freier Begegnuns Schacht). 

Hun er lige i arbejdspraktik hos Nils Vase. Vi 

startede vores møde med sang nr 28. Den passede 

da lige så fint. Jeg informerde lidt om, hvordan 

det ser ud med CCEG træf, og fik fra de andre 

konstateret, at der er stadig lidt arbejde tilbage. Ja 

det er det, men det hviler jo ikke kun på min skul-

der. Ud af sig selv har vores Hans indhentet et 

tilbud til drikkevare. Tak for det.  

Pga. at mange ikke kan komme til vores Lørdag-

stref, er det i Maj måned aflyst, men lørdag den 

29.05. forstsætter vi og omdekorerer/renoverer 

vores Hule. Det er ren frivilligt men sikkert også 

hyggeligt at foretage det. Vi manglede desværre 

også den rigtige sikring,så vi måtte selv vaske op. 

Ja det kan ske. Vores Gæst Anna har hjulpet med, 

og så var det også hurtig overstået. Vi afsluttede 

vores Hulemøde med minderne, og selv om det 

var slu,t og de meste hoppede hurtig i deres jak-

ker, tog det over en halv time at forlade vores 

Hule. Til sidst, dem hvad er ikke færdig Vaccine-

rede har haft et negativ Coronatest derfor tog vi 

chance og sunget så godt vi kun og det var ganske 

fint og befriende ! 

Med Kno i Bordet  

Sønderborg  Naver Christian 

 

          Tillykke 

Tina 

og 

Christian 

med 
den 10, juni 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejle: 
Jubiii. 

Forårsmøde i Vejle hytten.... Vi nåede det lige, 

inden maj sluttede. Vi kom løbende, flyvende, 

cyklende. Kom Maj Du søde milde. 

Solen skinnede, vinden lagt sig, Fanen hejst og 

humøret ligeså. 

Vi var 17 deltagere til aftenens sammenkomst. 

Det er faktisk rekord for i år.  

Hans befalede derfor sang nr. 35 for at sætte sce-

nen. Don Otto piskede kontinuerligt rundt med 

våde varer. Ikke mindre end 2 forskellige Henrik-

ker indfandt sig med henblik på optagelse i Vejle 

hulen. Henrik den Første blev fluks optaget som 

Naver Supporter med hat, sang og omgang. Hen-

rik den Anden blev introduceret med henblik på 

senere optagelse som Naver med beviselig merit.  

Den ordinære generalforsamling afholdes fre-

dag, 25 juni 2021.  

Grill festen afholdes dagen efter, altså lørdag, 

26 juni 2021. 

Nu er der jo annonceret et generationsskifte på 

grill delen. Og den bliver svær at løfte.Team Strib 

har ikke bare sammenlagt utroligt mange års an-

ciennitet i Vejle Naver Hule. Samme team har 

også forestået et af sommerens højdepunkter.... 

Afvikling af netop grillfesten. Tusinde millioner 

mange tak - også selv om jeg - referenten- blot 

har været deltager i ganske få år. I er goe...  

Så. Venner. Kammerater... Der er en solid post på 

bedding... Champ on the Grill.. Bare meld ind, 

hvis du har en MasterCheff Grill ambition i ma-

ven. Giv lyd til Formand Hans om emnet. Om 

ikke andet så udpeger Inger Emborgs mand en 

frivillig ved senere lejlighed - sagde han.  

Ligeledes tilmelding som generel deltager også 

til Hans og Inger, tlf. 27849009 eller 24444001 

Alle er velkomne, både fra Vejle og andre Huler. 

Deltagerpris er sat til 75 kr. pr næse. 

Så kom den store info.: 

En gruppe ærværdige medlemmer af Vejle Naver 

Hule har i samdrægtighed valgt at donere deres 

respektive fødselsdagsgave til selv samme Vejle 

Naver Hule. Det har betydet, at års kampe med 

de udvendige borde endegyldigt er vundet. Ud 

med de gamle, og nu nye borde, der kan bære 

medlemmerne, når de føler trang til 

at sidde derpå. Og pæne er de også. 

Tak skal lyde til de ærede og generøse medlem-

mer for denne gestus. Efter denne oplysning 

måtte P Neis ty til sangbogen. I glædesrus valgte 
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han nr 28. Og Otto bar stadig drikkelse til bordet. 

Og lige pludselig tog så aftenens møde en ganske 

gevaldig drejning... 

Fruentimmer Henni havde ikke bare lavet et par 

bradepander fulde med æg og bacon samt avec. 

Hun havde konstrueret en flertommers konstruk-

tion i fuld size.. Med rug hapser til. Flere tog både 

3 og 4 gange. Trods det kunne 17 deltagere ikke 

spise op. Og hvorfor denne servering? Jow Jow.. 

Hytte Ottos fødselsdag. Skål hurra og festlige sø-

røverhistorier. 

Samt Ibsgårds mundharmonika repertoire.. 

Og så sang vi Sku gammel venskab rent forgå - 

på Jysk - til Ottos ære. Det var en dejlig fin ind-

ledning på en laaaang række fredagssammen-

komster - igen. Og ud fløj vi i en stille strøm i 

forårsnatten med aftenens glæde og gensyns 

varme i kroppen - hver for sig og i forening. 

Tak for en dejlig aften. 

Med Kno Per 

 

 

Århus: 
Så skete det endelig. Fredag den 7/5 åbnede dø-

rene til hulen igen. Noget vi længe har ventet på. 

12 medlemmer var mødt op denne aften. Da for-

manden havde meldt afbud, måtte næstforman-

den Holger C. træde til, som bød de fremmødte 

velkommen. Det er første møde i år. Siden sidst 

har vi mistet et medlem, Jens Buhelt, som blev 

mindet med 1 minuts stilhed. Den 28.5. forsøger 

vi at afholde skiveskydning, hvis der er nok del-

tagere. Ellers bare hulemøde. Den 11. juni afhol-

der vi vores generalforsamling. Spisning kl. 

19.00. Tilmelding nødvendigt til spisningen. Hå-

ber vi får lov at fortsætte resten af året. Vi må se. 

Otto fortalte at han har solgt huset, og flyttet i lej-

lighed. Han har inviteret hele familien en tur til 

Grønland en gang i 2022. Det bliver spændende. 

Elo kunne fortælle at han sejlede på Grønland 

med et filmhold en gang. Udsendelsen hed vist 

”Grønland 65”. Han fortalte lidt om hans oplevel-

ser på Grønland, og holder måske et foredrag i 

hulen ved lejlighed. Otto kunne også holde et fo-

redrag om hans tur næste år. Der blev snakket en 

hel del om Grønland resten af aftenen, så vi kan 

godt kalde aftenens tema for ”Grønland”. 

Så gav Solveig en omgang ved bordet uden at 

ringe med klokken, i håb om at slippe for blæren, 

men så let slap hun ikke.                       

Så fortsatte snakken om Grønland. Som de dog 

kunne fortælle. Så var det Elo der ringede med 

klokken. Han havde haft fødselsdag i går. Han 

var født 6/5 1945, dagen for ”Danmarks Befri-

else”. Sjovt nok blev han ringet op på hans fød-

selsdag fra Mønthuset, der forsøgte at sælge ham 

mønter fra serien ”Danmarks befrielsen”. Pud-

sigt.  

Solvejg havde en hilsen fra Erica Tjerrild, som 

hun havde mødt, og kunne fortælle at Holger 

Tjerrild ikke kommer i hulen mere, da han ikke 

husker os ret godt længer. 

Så var det tid til at synge blæren for Elo, samt 

Solvejg. Men her stoppede det sku´ ikke. Anders 

Baumann ringede med klokken, han havde lige 

haft fødselsdag, men inden klokkens klang lagde 

sig, ringede Søren med klokken, da han også var 

blevet et år ældre. Otto skulle også lige afprøve 

klokkens klang, da han var blevet millionær, han 

havde over en million stående på kontoen efter 

hussalget og i stedet for at betale negativ rente, 

kunne vi lige så godt nyde godt af dem. Så måtte 

vi rejse os og synge blæren et par gange mere. 

Tak til alle de glade givere.  

Så tog aftenen en helt anden drejning. Anders sy-

nes vil skulle synge nr. 38. Efterfulgt af Holger 

der foreslog nr. 28. Som sagt så gjort. Elo havde 

lige en kommentar til nr. 28. Da han var til Silke-

borgs 70. års jubilæum forsøgte Naver orkestret 

at få gæsterne til at skåle i sidste vers efter teksten 

”hvor øllet” og så fortsætte med at synge. Det må 

vi prøve næste gang. Anders var blevet helt vild 

med at synge så vi tog også lige nr. 35, da han 

henviste til forårsmåneden.  

Ole Michael havde en hilsen med fra Jann og 

hans mor fru Strange. Så sang vi lige en sang for 

Anders, Nr. 84. ”Den sorte smed”. 

Anders mente vi skulle overveje at oprette en 

sangaften i vores kalender. Det kigger vi på. Så 

fortsatte vi med nr. 18 og 37. Vi nåede knapt nok 

at skylle halsen imellem sangene. Der blev som 

vanligt serveret kaffe og franskbrød. Jeg lige ud i 

køkkenet og skære osten i skiver. Selv om jeg bar 

handsker, lugter mine fingre stadig som ….  En 

hyggelig aften som vi sent vil glemme. Aftenen 

sluttede med minderne hen på aftenen.  

Husk generalforsamlingen den 11.juni kl.19. 

Husk tilmelding til spisning. 

Med naverhilsen Chefsekretæren… 
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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@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, Dallerupvej 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.  

 

 
 

 

- Hvorfor ser du så ked ud af det, Marius ? 

- Konen rejser 2 uger til Mallorca. 

- Derfor behøver du da ikke at se så ked ud af det. 

- Jo, for ellers rejse hun ikke! 
 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

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

 

mailto:frode26@gmail.com
mailto:carl-otto@live.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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