
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/76 års jubilæums-

fest 

lørdag den 19/6 2021 

 

Vi satser stærkt på, at genåbningspla-

nerne holder, så 

 

Vi holder fest i Hulen på Høvejen 17, 

8940 Randers SV kl. 13 

Der er spisning og musik  😊 

Det er gratis at deltage. Drikkevarer 

kan købes. 

Tilmelding til Freddy på tlf. 40135105 

senest 3/6 

Vi glæder os til at se jer 
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Randers Naverforening 
75/76 års jubilæumsfest 

lørdag den 19/6 2021 
 

Vi satser stærkt på, at genåbningsplanerne holder, så 
 

Vi holder fest i Hulen på Høvejen 17, 8940 Randers SV kl. 13 
 

Der er spisning og musik        
Det er gratis at deltage. Drikkevarer kan købes. 
Tilmelding til Freddy på tlf. 40135105 senest 3/6 

Vi glæder os til at se jer 
 

 



2 

 

 

 

Fødselsdage: 
 

08,062021 Annie Birgitte Sonne (Hillerød) 

65 år Golfbakken 4 E 

 3300 Frederiksværk 

 

21,06,2021 Henning B. Andersen (Silkeborg) 

70 år Estrupsgade 16, st. tv. 

 8600 Silkeborg 

 

Jubilæer: 

 
16,06,2021 Steen Jocumsen (Calgary) 

15 år 21033 TWP Road 274 
 Rocky View Country AB T4B 5A4 

 Canada 

 

21,06,2021 SCUK Frederikssund Naverforening 

50 år Græse Gl. Skole 

 Græseskolevej 21 

 3600 Frederikssund 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved min 

70 års fødselsdag i april måned. 

En særlig tak til Vejle og Herning afdeling. 

Ketty Jensen – Holstebro 

NV i Herning 

 

 

1000 tak for opmærksomhed ved min 80 års 

fødselsdag den 12.04. Tak til CUK Hillerød for 

de fine flasker rødvin. Tak til CUK Vejle for 

telegrammet. Tak til Grethe og Flemming for 

blomsterbuket fra CUK Herning. Fra CUK 

Frederikssund og Jan Erik Johansen. Stor tak til 

Niels 2m. København for det flotte kort. Jeg vil 

sige hjertens tak til alle facebook og alle 

telefonhilsener. 

Med kno 

Ilse Lauritsen 

 

 

 

 

 

 

 

Den længe ventede oplysning/plan for, hvornår 

og hvor mange der måtte samles, kom endelig, så 

nu kan der atter komme gang i aktiviteterne rundt 

omkring i foreningerne. Der er sikkert mange 

ting/emner, der venter på at blive drøftet, så 

Redaktøren forventer, at det vil give ham noget 

mere at se til, hvilket han har savnet. Det er godt 

nok i god tid, men når I ude i foreningerne er 

kommet godt i gang med de forskellige udsatte 

aktiviteter, hvor der sikkert er nogle general-

forsamlinger, der skal afholdes, har valgt den/de 

personer til delegerede, vil I så ikke tilmelde 

personen/personerne til Hovedbestyrelsen med 

navn-e-mail, så materialet til delegeretmødet kan 

blive tilsendt dem. 

Der er nu grund til at tro på, at det udsatte Stævne 

i Frederikssund mere eller mindre kan afholdes, 

som stævnerne blev afholdt før Frk. Corona 

tilmeldte sig med sang-dans og som altid 

hyggeligt samvær. Vi ses talstærk i Frede-

rikssund.  

Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand CUK 

 
 
 
 
 

 

Calgary: 

Den 29. juni 2021 kan Dennis Nielsen, Calgary 

fejre sin 65 års fødselsdag. 

Tillykke fra naverne i Calgary. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK        TAK 

 

 

 

 

 

Formandens spalte! 

 

 

 

 

Foreningsmeddelelser! 
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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. 

Naverne i Calgary 

 

 

Frederikssund: 

CUK-Frederikssund – Generalforsamling 

2021 

Endelig kunne vi igen samles til nogle hyggelige 

timer i hulen. Vi var samlet 11 personer til gene-

ralforsamlingen den 7.maj 2021. 

Inge Henriksen blev igen i år enstemmig valgt 

som ordstyrer og til med en fast hånd at styre 

mødet, som hun jo plejer, med at forkynde, at 

generalforsamlingen var lovlig varslet til trods 

for Corona. 

Formandens beretning og protokollen samt 

regnskabet blev hurtigt overstået og godkendt af 

alle. Under pkt.6 – Stævnet i september 2021 

blev det enstemmigt besluttet at i weekenden den 

14 & 15 august 2021 skal der rengøres i hulen 

m.m. Så bestyrelsen opfordrer til, at man her 

giver en hånd med til dette. Ligeledes vil 

bestyrelsen fremlægge et forslag til en plan for 

hold til de forskellige opgaver på stævnet. 

Der var 3 indkommende forslag til behandling. 

De to af dem kunne man tilslutte sig, og 1 forslag 

blev enstemmigt nedstemt. 

Som noget nyt blev der enstemmigt vedtaget 

at man fremover skal at man skal tilmelde sig 

i stedt for? Og senest onsdag kl.19:00 til 

Hulemor på tlf. 42 30 39 75. 

 

Valg: 

• Per Jensen blev genvalgt som næstfor-

mand. 

• Poul-Erik Christoffersen blev ligeledes 

genvalgt som kasser. 

• Da Lis Willemoes Hansen ikke modtog 

genvalg til bestyrelsen, blev Kim Nyrn-

berg valgt til at tage en tørn i bestyrelsen. 

• Alex Christensen blev genvalgt som Bi-

lagskontrolant. 

• Anita Bondy blev ligeledes genvalgt som 

Bilagskontrolantsuppleant. 

• Og Poul-Erik blev genvalgt som Skram-

leriforvalter. 

• Og som delegeret blev Kim Nyrnberg 

valgt. 

Og hulevagterne blev ligeledes overstået hurtigt. 

Herefter kunne ordstyreren erklære generalfor-

samlingen overstået og takke for en god ro og or-

den. 

Det var også på denne aften, at vi kunne udnævne 

et nyt æresmedlem af CUK-Frederikssund. 

Det er Kurt Rasmusen, som i sin tid som Næst-

formand og Formand for CUK-Frederikssund 

igennem 10 år og til sidst som hulefar i godt 4 år 
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har ydet en fantastisk indsats for foreningen og 

også i bruger rådet for Græse. Gl. Skole. Dette 

har foreningen også haft stor glæde af. 

Efter en god gang rabarbergrød fra Kim og kage 

fra Kisser var det tid til at takke af for denne gang 

(men desværre uden Minderne) 

Næste huleaften bliver forhåbentlig den 4.juni 

2021 og hulevagten har Vibeke & Alex??? 

 

 

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til: 

Lis Willemoes Hansen med sit 5års jubilæum 

den 3.juni.2021 

CUK-Frederikssund med de 50 år den 21.juni 

2021. 

Med kno 

Sekretæren 

 

 

Herning: 

Søndag den 2. maj fremmødte i alt 9 stk. nyklip-

pede medlemmer til vores andet hule-møde i året 

2021. 

Det var virkelig dejligt, at vi nu måtte ses igen. 3 

stk. af de fremmødte havde allerede fået et co-

rona-pas. 

De sidste 6 havde kun fået 1. stik, og inden ud-

gangen af maj måned vil de have modtaget 2. og 

sidste stik. 

Da vores egen " borgmester " Gunnar O. Hansen 

var på vej til at skulle modtage sit 2. stik på sin 

"stålhest" måtte han desværre have en jordforbin-

delse p.g.a. for stort fart på cyklen og køres til 

Holstebro Sygehus i et par dage, da han havde 

fået et lårbensbrud og skulle sømmes sammen 

med diverse skruer. Ved hans ankomst til Hulen 

2. maj havde han en støtteven med også kaldet 

rollator; men han var trods alt ved godt humør. 

Der blev på mødet lavet lidt om på vores frem-

møde som flg.: 

Hule-mødet den 19. maj er stadig OK - Søndag 

den 6. juni er aflyst, da vi holder Generalmøde 

fredag den 11. juni kl. 17.30. Hule-mødet den 16 

juni er aflyst og flyttet til den 23. juni 2021. Chef-

revisor Harald og hans assistent Peter Tønder be-

des venligst give fremmøde den 11. juni kl. 

16.30 til revision. 

P.b.v. med kno i bord 

Flemming & Kaj 

 

 

København: 
Da den ærede redaktør mig bekendt ikke har fået 

en reserve/hjælper, har sætternissen åbenbart 

ment, at han ville give en hånd med. Det re-

sulterede i, at mit bidrag i sidste nummer desvær-

re smuttede (druknede) i regn og nisseløjer. Nu 

da det var skrevet, skal ikke snydes: 

"Det ser ud til, at det er nu nu nu (Gunnar "Nu" 

Hansen's kendingsord), at vi efter m e e g e t lang 

tid, igen kan komme i byen og få oplevelser og 

ikke mindst mødes. 

Mon ikke, når disse linjer læses, at forsamlings-

antallet er blevet øget? 

Frederikssund: Vi glæder os nu endnu mere til 

stævnet i september! Kan næsten ikke vente! 

Lad os håbe, at vi kan ses til Svende-Hule-

møde torsdag den 6. maj kl. 13.00 - nyklippet 

eller ej. 

Ikke mere herfra, da det er svært at skrive om 

noget der ikke har fundet sted, andet end 

pandemien som vi har fået nok af.". 

Nu til denne måneds ord. Desværre blev maj 

måneds Svende-Hulemøde aflyst igen-igen. Men 

det gav os bare ekstra energi til mere eller mindre 

at køre løs fremover. 

Den udsatte ordinære Generalforsamling for 

CUK & NRHF, afholdes torsdag den 10. juni kl. 

13.00 i forbindelse med Ferie-Hule møde. Op-

rindelig indkaldelse er sket i marts og april i dette 

herlige blad. Sted for afholdelse vil blive meddelt 

pr. telefon eller mail. Husk at det er årets vig-

tigste møde, og det selvom vi for tiden ikke har 

de store udfordringer. Dertil kommer naturligvis 

det gode samvær og sammenhold. Glæder mig til 
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at se jer inden "sommerferien". Men det kan jo 

være, at vi igen i år kan mødes i løbet af de 

kommende to en halv måneder. 

I ønskes alle ude som hjemme en rigtig god som-

mer, men bliv nu ikke for våde og ikke mindst 

kåde. Vi skulle jo gerne 

igen kunne fortsætte "det søde liv", ik'? 

Med kno i bordet - denne tid uanset type. 

Niels "2 m" 

 

Arrangementer:  

10.6.  kl. 13.00   Generalforsamling CUK & 

NRHF og Ferie-Hulemøde 

De kraftigste naverhilsner 

Niels "2 m" 

København 

 

 

LA: 
De sidste par uger har en 4 mands gruppe Na-

vere haft travlt med døre og gulv forbedringer 

ind- og udvendig i Naver-Hulen. 

På det sidste Naver møde blev vi enige om at 

købe 4 store telte 6x4m, til udendørs brug for 

større grupper, specielt når vi nyder det sammen 

med damerne. Vores næste Naver møde, dog 

uden damer, er den 14. Maj. 

De fleste medlemmer har nu hver fået 2 vaccine 

stik i skulderen, så vi føler os lidt mere sikre. 

 

Foto fra: April LA Naver udendørs mødet. 

Med kno. Arne B 

 

 

 

Næstved: 
Hurra Hurra. Så er lyset brudt igennem. I skri-

vende stund må vi være samlet 25 personer inde. 

Det betyder, at vi kan vende tilbage til et nogen-

lunde normalt foreningsliv. Der har allerede væ-

ret flere mennesker på åbningsdagene, hvilket er 

dejligt. 

Vi håber, at vi stille og roligt kan få gang i de 

sædvanlige aktiviteter, så der bliver nyt at berette. 

Vi starter juni med at holde GF og derefter hule-

møde. GF er udskudt flere gange, så vi må hellere 

få den holdt, inden nogen reducerer forsamlings-

antallet igen.  

Hilsen Marianne  

 

Odense: 
Hulemødet gik som sædvanligt godt. Vi holdt 

møde sammen med Rejseklubben ” Proppen”, 

nogle lystige svende, som har rejst verdenen 

tynd. Snakken gik lystigt og man glædede sig 

over, at al den Corona begrænsning, var delvis 

ophævet, så man snart kan leve normalt. Maden 

var god, tarteletter med høns i asparges og Wie-

nersnitsel, med brasede kartofler og grønsager. 

Vores sommerudflugt står for døren og nu bliver 

det lettere at finde et sted, vi kan besøge. 

Ole Bøwig 

 

Randers: 

Nu siger vi nu       

Vi holder hulemøde fredag den 4/6 kl. 19. Under-

tegnede sørger for lidt servering. 

Vi har også sat gang i vores længe ventede jubi-

læumsfest, som bliver lørdag den 19/6 kl. 13 i 

Hulen. Se opslag forrest i bladet. 

I skrivende stund glæder vi os til Kr. Himmelfart-

traveturen. 

Det bliver godt at se hinanden igen       

Med kno, Helle 
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Samsø: 
Vi holder generalforsamling 30. maj. 

Søndagsmøde 13. juni. Gril 27. juni. God 

sommer til jer alle. Hold jer coronafri. Godt 

vaccinerne er kommet i gang. Så kan vi tillade 

os mere. Med kno fra Samsønaverne. ️ 
Åse Heimly 
 

 
 

Slagelse: 
Hulemøde afholdt d. 7. maj 2021. 
Vi var 9 medlemmer og startede med sang nr. 73. Sid-

dende. Formanden bød velkommen og foreslog, at vi 

fandt en dato til den udsatte Generalforsamling. Det 

blev den 29. maj 2021 kl. 11.00. Hans og Ejner sørger 

for mad. Tilmelding til Ejner på e-mail ej-

ner@gmail.com hurtigst mulig. 

Formanden orienterede om at Søren Kirkeby har sagt 

ja til at være delegeret til pinsestævnet i Frederiks-

sund i September 2021. Formand Erik lagde op til 

planlægning af aktiviteter i løbet af 2021.  
Ejner foreslog, at han holdt fødselsdag til hulemødet 

2. juli, hvor han ville give et par stykker smørrebrød, 

og Karen ville bage en kage til kaffen. 

Hans visevært fortalte at hans børn ville holde en re-

ception i anledning af hans runde fødselsdag. DATO 

15. juli fra 15- 17 på Kongevejen 17 (hans Datters bo-

pæl). 

Man blev enige om at holde Sommerfest den 7. august 

i haven ved hulen, med grill kl. 13, der holdes hule-

møde først, start kl. 12,00. 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.20. Derefter 

gik vi over til madpakkerne 

Referent Grethe. 

 

 

Silkeborg: 
Hej Alle, her lidt nyt fra Silkeborg. Havde 

månedsmøde den 25. April med deltagelse af 5 

dejlige medlemmer. Det var en god dag, og efter 

mødet fik vi varme fiskefileter med et hele. Ellers 

går det stille derud af, så ikke meget sker. Der er 

besluttet efter åbning for flere medlemmer, at der 

afholdes 

Generalforsamling d. 12-06-2021 Kl. 10,00 i 

hulen i Silkeborg. Indkaldelse vil ske pr. mail til 

alle medlemmer, og det afholdes i henhold til 

vore vedtægter. 

Med Kno 

Christian 

Mdr. Vits. 

Drengen: Jeg fandt en falsk 100 kr. seddel i.dag. 

Pigen: Hvordan kunne du se den var falsk? 

Drengen: Der var 3 nuller i stedet for 2, så jeg 

skyndte mig at rive den over!      

 

 

 

Vejle: 
Nu hvor forsamlingsforbudet er hævet, bevirker 

det, at vi i CUK-Vejle kan begynde at genoptage 

aktiviteterne i foreningen, nu hvor de i mange 

måneder har været sat på Stand By. Der er meget, 

der skal indhentes, det bliver nok ikke alt, der kan 

komme tilbage i den normale gænge, men møde-

aktiviteten kan genoptages, og senere kan de 

sommerlige aktiviteter udfoldes.  

Med de sommerlige aktiviteter forventer vi, at 

grillen bliver startet op den 26. Juni, men der 

vil komme nærmere information ang. dette. 

Vi har i flere år været lidt utilfreds med de hvide 

havestole, der efterhånden havde udtjent deres 

værnepligt, og spørgsmålet var: Hvilke stole skal 

erstatte dem? I forbindelse med runde fødsels-

dage samt Jubilæum i foreningen, giver forenin-

gen en erkendtlighed til vedkommende. I det for-

gangne år, har der været 4 personer, der har mod-

taget erkendtligheden. Alle 4 returnerede den 

kontante erkendtlighed, hvilket bevirkede at For-

manden og Kasseren fluks investerede i 10 nye 

stole til udendørs brug. En stor tak til de 4, hvor 

det skal nævnes, at Jørgen Spring var den første, 

der returnerede vederlaget. 

Årets første møde afholdes den 21. Maj kl: 

18.30 

Erik Hauschild ønskes tillykke med dagen den 

22. Juni 

Den udsatte generalforsamling, som skulle 

have været afholdt i Februar, bliver afholdt 

den 25. Juni kl: 18.30. I forbindelse med, at 

forsamlingsforbudet er hævet til 25 personer 

indendørs, vil det være alle tiders, hvis vi alle 

mødte op, dog med det forbehold, at:  

HVIS DU FØLER DIG SLØJ OG UTILPAS, 

SÅ FORVENTES DET, AT DU IKKE MØ-

DER OP. VEL MØDT I HYTTEN.  

Med kno Kaj ( Midlertidig referent)  

mailto:ejner@gmail.com
mailto:ejner@gmail.com
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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-

tager. 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 er flyttet i 

lejlighed. 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 længere. 

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 var 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… 

 
 

Aalborg: 

Hej Svende. 

Håber I har haft et godt forår. Noget koldt synes 

jeg. 

Vor hule må åbne lidt igen, så vi arbejder videre 

i bestyrelsen. 

”Vi indkalder hermed til vor generalforsam-

ling.”  Skrev vi i februar…. Men nu tror vi på, at 

vi kan mødes til generalforsamling i juni. 

Vi skriver rundt med indbydelse. 

Nu kan det se ud til, at vi kan følge vor udsendte 

plan. Om ikke andet, så med lidt ekstra foranstalt-

ninger. Vi glæder os, til der kommer gang i hulen, 

og heldigvis dukker der stadig nye emner op som 

interesserede nye medlemmer. Så lad os sammen 

håbe på aktiviteter før sommerferien ☺ 

Med KNO 

Formand 

Preben Adriansen 
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Oplevelser i Øst-Schweitz 1931.  
Når man har opholdt sig et stykke tid i Schweitz 

og har tilegnet sig lidt af deres mærkelige sprog, 

kan man ikke undgå at lægge mærke til, at der 

bliver talt meget om tro og religion. Når man kom 

på et nyt arbejdssted, så kunde man være sikker 

på, at ens arbejdskammerater kom og spurgte: - 

”er du katolsk eller reformert?” Noget man jo al-

drig vilde gøre i Danmark. I alle byer og lands-

byer er der altid to Kirker, en katolsk og en refor-

meret. Den schweiziske Reformator hedder Ul-

rich Zwingli , en anden med mindre kendt Refor-

mator er Farel Calvin, som kun opholdt sig i det 

fransktalende Schweitz. Ulrich Zwingli var født i 

Wildhaus i Øst-schweiz.  

En af mine arbejdskammerater, som var født og 

opvokset i Wildhaus fortalte, at Zwinglis Føde-

hus var indrettet som Museum, og huset var fuld-

stændigt bevaret som i Zwinglis tid. Videre for-

talte han mig, at der fandtes mange ejendomme-

lige barokke møbler i huset. Alt sammen fra da 

Zwingli boede der. Da jeg altid har interesseret 

mig for gamle møbler, og jeg fik at vide, at egnen 

omkring Wildhaus var meget køn, besluttede jeg 

mig til at tage en tur til den egn, og så samtidig 

besøge det gamle hus i Wildhaus. Ved første lej-

lighed, hvor jeg havde en to fridage til rådighed, 

tog jeg med toget til Unterwasser, som ligger ca. 

6 km før Wildhaus. Det var så min mening, at jeg 

vilde tage de sidste km til fods. Det var en meget 

smuk egn, og jeg var heldig med vejret.  

Halvvejs mellem Unterwasser og Wildhaus 

gjorde jeg et lille ophold for at spise min med-

bragte madknude. Medens jeg sad der i vejkanten 

og spiste, kom landposten fra Wildhaus gående. 

Han var meget interesseret i, hvad jeg var for en 

karl, og han havde åbenbart god tid, for han satte 

sig ved siden af mig, og jeg fik meget egnshisto-

rie at vide af ham. Pludselig sagde han til mig: ” 

Vil du høre mere, kan du jo gå med på den sidste 

del af min postrute?” Så traskede jeg med ham på 

den sidste del af ruten, og så tilbage til Wildhaus. 

Jeg skal love for, at han var en god fortæller, og 

han kom ind hos mange interessante bjergbønder, 

som alle af postmanden fik at vide, at jeg var en 

dansk Håndværkersvend, som vilde se deres 

kønne land. Postmanden hed Methler og var 57 

år, han havde været landpost i 30 år. Han var me-

get let til bens. Når det gik op ad bakke, havde 

jeg mange gange svært ved at følge med. Da vi 

kom tilbage til Wildhaus, var vi blevet så fine 

venner, så han inviterede mig med hjem til hans 

lillemor. Jeg skulde da have noget at spise sam-

men med dem, og selvfølgelig skulde jeg over-

natte hos dem, - så kunde jeg jo besøge Zwing-

lihuset dagen efter. Zwinglis hus var et bjælke-

hus, tilhugget af meget groft tømmer. Inventaret 

og Møblerne var også udført af groft bearbejdet 

egeplanker. – Alt i alt var det en meget interessant 

og indholdsrig tur, jeg havde til det smukke Øst-

Schweitz og Wildhaus. 

For en time siden var jeg trådt i land i den Nord-

afrikanske by Algier, og nu traskede jeg langsomt 

opad Boulevard Sadi-Carnot. De to forgående 

døgn havde jeg som fjerde klasses passager til-

bragt om bord på El-Bara, en mindre ikke særlig 

velholdt passagerbåd. Men for mig havde disse to 

døgn været en stor oplevelse. For første gang var 

jeg på nært hold af Orientens og Sydens musel-

mænd og negre i mange forskellige nuancer, samt 

et kompagni senegalesere med trappestige-arrede 

ansigter. Der var overalt en summen og brum-

men, og skibet var fyldt af - for mig - ganske 

fremmedartede lyde. Nå, men hvad, som farende 

svend var jeg jo vant til at tilpasse mig efter for-

skellige forhold. Og da jeg ret hurtigt havde stif-

tet bekendtskab med en af maskinfolkene, som 

gav mig mange orienteringer om, hvad jeg 

skulde, og hvad jeg ikke skulde, fandt jeg mig 

hurtigt til rette i det brogede selskab. Natten til-

bragte jeg nede i maskinrummet hos Jean på en 

jernrist oppe over kedlen, hvor min nye ven 

havde anbragt et bundt gamle klude. Næste mor-

gen kl. 6 kom Jean farende opad lejderen til mig. 

Han var dårligt nået helt op, før han råbte:” Vi 

passerer en stor flok Delfiner, skal du ikke ud og 

se dem? Sådan nogle fyre har du vel ikke set før”. 

I en fart var jeg ude af kludene og oppe på dæk-

ket. Det var et storslående syn, - en delfinflok på 

flere hundrede passerede langsomt skibet i mod-

gående retning.  

Nu kom der langsomt liv i de forskellige bylter, 

som lå strøet over hele dækket. Hver bylt var et 

levende menneske, kun var det vanskeligt forud 

at sige, hvad der var hoved, og hvad der var ben. 

Som de lå der, lignede de nærmest et bundt til-

fældigt henkastede pjalter. 

 

Uddrag af Albrecht Hansens bog. 

Fortsættes senere, hvis der bliver plads 
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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@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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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Lums

kebug

ten 

Raflin

g 

Dart 

Billar

d 

 

mailto:amelo@webspeed.dk

