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Nyt om Pinsestævnet i Frederikssund!
Da vi ikke på nuværende kender nyt fra myndighederne om retningslinjerne efter
den 28. februar 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. september.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

Fødselsdage:
09-03-2021 Verner K. Lauritsen (Kolding)
75 år
Østerbrogade 25 st.
6000 Kolding
17-03-2021 Preben Neessen (Århus)
60 år
Fredericiavej 95
7100 Vejle
Jubilæer:
01-03-2021 Kurt Nørgaard (Aalborg)
30 år
Charlottehøj 16
9000 Aalborg
01-03-2021 Flemming Laugesen (Herning)
40 år
Vestparken 28
Lind
7400 Herning
02-03-2021 Axel F. Thomsen (Århus)
20 år
Johannes Evaldsvej 112
8230 Åbyhøj
11-03-2021 Ulrich Andersen (Hillerød)
10 år
Bøllemosevej 5
Uvelse
Slangerup
16-03-2021 Peter Christian Tønder (Herning)
10 år
Nyvænget 11, 1. tv.
Hammerum
7400 Herning

31-01-2021 Edith Eleonor Jensen ( Samsø )
80 år
Badskærgyden 3
Onsbjerg
8305 Samsø
Undskyld, at jeg glemte dig, og desværre fik
jeg hr. Ib Knudsens fødselsdag flyttet til d.
25/01- 2021. Og gjort Ib 10 år ældre.
Undskyld alt Rodet.
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Mindeord over Vagner Sørensen
Torsdag den 14. Januar tog Vagner Sørensen
ud på sin sidste Rejse. Vagner havde rejst og
arbejdet meget i udlandet, og blev i en ung alder indmeldt i SCUK-Aarhus.
Ud over at være medlem af SCUK-Naverne,
var Vagner i hele hans rejsetid medlem af Berejste Tømrere i København.
Igennem sit mangeårigt medlemskab af
SCUK-Naverne, havde Vagner flere tillidshverv i SCUK. Han var i flere år Hulefar i
SCUK-Aarhus, Arkivansvarlig for CUK’s arkiv, der havde til huse i samme bygning som
Hulen. Igennem sin tilknytning til arkivet, tilegnede Vagner sig en viden om SCUK-navernes historik. Denne viden hjalp mange med at
få oplyst om tidligere medlemmers færden.
Man kunne altid kontakte Vagner, hvis man
lige stod og manglede informationer om enten
personer eller tidligere SCUK-foreninger, der
var ophørt. Medlem af bestyrelsen i det nu ophørte FBSH ( forening for Berejste Skandinaver) for blot at nævne noget af det, som Vagner var involveret i. Ligeledes var Vagner med
til at arrangere ture til Mosel i flere år.
Som en anerkendelse for sit store arbejde i og
for SCUK, blev Vagner i 1996 på Pinsestævnet
i Holbæk udnævnt til Årets Nav. I 2006 blev
Vagner udnævnt til Æresmedlem af SCUK,
hvilket han var meget stolt og beæret over.
Vagner kunne den 20. Januar 2021 fejre sit 65
Års medlemskab af SCUK, hvilket betød, at
Vagner var den person, der havde været medlem i længst tid. Denne oplevelse skulle desværre ikke være Vagner forundt. På SCUK og
Hovedbestyrelsen’s vegne.
Æret være dit minde.
Kaj Jepsen
Formand CUK

Mindeord: Frank Lukassen, Randers

Hjertelig tak for opmærksomheden til mit 50 års
jubilæum.
Tak for telegrammer og fødselsdagskort, gaver
og blomster samt telefonbeskeder.
Når man fylder år og har jubilæum samme dag og
ikke må holde fest, varmer det alligevel, når så
mange tænker på én
De kærligste hilsener
Bitten Lorentzen. Randers

Formandens spalte
”En Frank eller to…” har vi sunget et utal af
gange i Hulen.
Fremover bliver det uden Franks lune smil, når vi
kommer til den linje, for den 16/1 2021 tog han
på sin sidste rejse.
Han blev bisat den 2/2, og vintersolen stod lige
så flot som fanerne ved kisten.
Frank var naver i næsten 42 år, og siden 2008 har
vi i Randers været så heldige at have ham og
Bente som medlemmer.
Frank spredte humør, hvor han kom – ikke
mindst til fastelavn, hvor han og Bente ofte var
klædt festligt ud. Han mødte op, når der var komsammen i hulen – også selv om han først måtte
bruge en og siden to krykkestokke.
Han kom vidt omkring i naversammenhæng og
havde venner i mange huler. Han tog gerne campingvognen med og nød samværet på campingpladserne.
Kære Frank, vi kommer til at savne din lune, din
livserfaring og din vedholdenhed. Vore tanker
går til Bente og til den smukke sang fra din bisættelse: ”We’ll meet again”
Tak fordi du var her, Frank. God rejse
Med kno, Helle

TAK

TAK

Tak for de mange hilsener, deltagelsen og
fanerne ved min mand Frank Lukassens
bisættelse. Det var jeg meget glad for.
MVH Bente
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Som det i øjeblikket ser ud mht. Covid 19, er
der store forhåbninger til, at Frederikssund
kan afholde Stævnet til Pinse den 22-23. Maj.
Lad os håbe, at det ikke må udskydes i år. Der
bliver måske åbnet lidt mere op for antallet af
personer, der må samles, når vi når til den 28.
Februar.
Det bliver en god dag, når vi atter kan og må
mødes i Hulerne. Der er mangt og meget at
tale om, for det er jo meget få sammenkomster
det er blevet til siden marts 2020.
Når vi må afholde møder og de for foreningerne udsatte generalforsamlinger med hvad
der dertil hører, så vil HB igen i år anmode jer
om at tilmelde de valgte delegerede fra foreningen, med navn-forening samt e-mail
adresse, så de relevante dokumenter til delegeretmødet, kan sendes til dem.
Der har i de senere år været ” lidt ” misforståelser ang. tilmelding. Det har desværre vist
sig, at personer har forstået det sådan, at hvis
man som valgt delegeret har tilmeldt sig til delegeretfrokost, så er det nok. Det har og vil
give lidt problemer, idet personerne når vi
kommer til delegeretmødet, ikke har fået tilsendt de relevante dokumenter tids nok til, at
de kunne sætte sig ind i, hvad der skal tages
beslutninger og stemmes om på mødet.
Vi ses til Pinse i Frederikssund.
Med kno
Kaj Jepsen,
Formand CUK

Redaktøren har ordet
Redaktøren efterlyser en reserveredaktør.
Vedkommende skal kun træde til i tilfælde af
sygdom, eller anden pludselig opstået forhindring. Ligeledes eftersøges en reserve til afhentning og udsendelse af DFS. Interesserede
kan henvende sig til undertegnede eller formand Kaj Jepsen. Tlf. numre og mailadresser
findes på anden bageste side i bladet.
Med kno
Hans Emborg

------- ooooo -------

CCEG Træf/generalforsamling
Hej. Som formand Kaj nævnte, er det CUK’s tur
til at holde den generalforsamling til den Paraplyorganisation CCEG. Den kan nu afholdes nede i
Sønderborg. Vi kan nemlig låne nogen lokaler
ved siden af vores hule gratis. Lige nu den
05.01.2021 fik jeg det bekræftet af Kommunen,
at de Lokaliteter er booket til os. Det er en tradition i mange år, at den dato ligger i den sidste
ende af oktober. Det lykkedes også for mig. Den
weekend fra den 22.10-24.10.2021 vil den Generalforsamling bliver afholdt.
Det plejer ikke at være et stort rammeprogram.
Fredag fra sent eftermiddag indskrivning og
hygge. lørdag generalforsamling fra ca. kl. 9 til
kl. 17, med frokostpause. Bagefter stor hygge
med alle.
Om søndagen efter morgenmad er der hjemrejse.
Men, så let er det alligevel ikke! Der skal organiseres mad til fredag aften, 3 måltider til lørdag
og mindst morgenmad om søndagen. Vi har
bruge for nok drikkevarer, en bar med rigelig til
drikke, flytte tingene og mange liter kaffe. Plus
alle de små ting, der vil komme. Alle dem, der
har organiseret et Pinsestævne, burde vide, hvad
jeg snakker om.
Den årlige Generalforsamling bliver også brugt
til at mødes, tvære over de forskellige Foreninger. Farende svende og Hjemvendte vil komme.
Det plejer og være mellem 60 og 120 personer.
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Pga. de manglende fester under Coronarestriktionerne kan det også blive til flere. Alt er åben.
Jeg vil planlægge det hele uden at tænke på Corona. Hvis det er alligevel så skidt, at vi ikke kan
gennemføre det, så tager vi det derfra!
Jeg har brug for aktiv hjælp til at planlægge og
gennemføre den Fest!
Husk lige, det er hele CUK, der står for det.
I må gerne melde jer under mit mail: ch-riedel@outlook.dk, eller ring under 71359698 (helst
efter kl16).
Med Kno i Bordet Christian Riedel (officiel valgt
kontaktperson til CCEG)

Hej alle!
Er der nogen, yderligere dem der bestiller, der
kan tænke sig at bestille CCEG bladet (Bulletin).
Det er to udgaver årligt og koster 140 d.kr. Men
der er kun de artikler på dansk, som vi selv har
indsendt. Ellers er den på tysk og fransk.
Den bliver ikke også oversat til dansk lige nu,
fordi vi er for få, og en oversættelse er rimeligt
dyrt.
Så hvis I vil bestille, kontakt mig over e-mail :
ch-riedel@outlook.dk
Med Kno i Bordet Christian, Sønderborg Naver

Forslag om ændringer til vedtægter for CUK
I de sidste par måneder har der været flere henvisninger til forslag om vedtægtsændringer for
CUK.
Da det kan virke lidt forvirrende for de læsere,,
der ikke kender baggrunden, kommer her lidt forklaring:
Efter delegeretmødet ved det Corona-udsatte Pinsestævne i Holbæk midt i september 2020 bad
HB formand Kaj Jepsen undertegnede om at gennemgå CUK,s vedtægter og komme med forslag
til ændringer.
En lille gruppe blev samlet og i oktober og november 2020 blev der holdt møder og drøftet forslag til ændringer. Forslaget blev, som det forelå
i november 2020, sendt til HB, der som foreslået
sendte det i høring i foreningerne i CUK.

Siden har coronaen igen lukket meget ned og heriblandt den påtænkte mulighed for, at forslaget
blev, så alle medlemmer blev informeret og
kunne deltage i processen med at justere forslaget, inden det bliver fremsendt til delegeretmødet. Aktuelt er der derfor forslag om, at hele processen udsættes et år, så vedtægtsforslaget som
tiltænkt kan drøftes i foreningerne, og at det så
bliver delegeretmøde i 2022, der skal behandle
vedtægtsforslaget.. Aktuelt har vor lille arbejdsgruppe færdiggjort vedtægtsarbejdet og sendt det
til HB for videre foranstaltning.
Nogle foreninger har skrevet, at de er imod, at der
laves et indstillingsudvalg,, der skal støtte HB i
arbejdet.
Det må delegeretmødet jo endeligt vurdere, når
forslaget skal behandles - men det tager udgangspunkt i, at HB i bestyrelsens beretning ved delegeretmødet i Holbæk efterlyste et sådant udvalg. Forslaget er gengivet i Svenden for december 2020, side 3, 2. spalte, 2. afsnit: "Med tilbageblik på de episoder/hændelser, der har været i
tidens løb, vil HB anmode foreningerne om at
overveje og drøfte med medlemmerne, om det
var tiden for at nedsætte et udvalg, der kan være
behjælpelig med at udrede tvistigheder og andre
problemer, der kan opstå i foreningerne. Drøft
emnet med medlemmerne, og i forening udarbejde et forslag, der kan fremlægges og sættes
under afstemning på delegeretmødet ved Pinsestævnet i 2021.
Men fordi HB mener, at et sådant udvalg vil være
en hjælp, behøver delegeretmødet jo ikke at være
af samme mening.
Med kno i bordet
Otto Westergaard, Aarhus.

Forenings meddelelser
Frederikssund:
Frederikssund - Februar 2021.
Da vi ikke på nuværende kender retningslinjerne
efter den 28. februar.2021, har vi det svært med
at melde ud om aktiviteter i foreningen. Men vi
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må håbe, at der snart bliver åbnet op så vi igen
kan mødes?
Hvad huleaften fredag den 5. marts.2021 angår så
vil bestyrelsen afvente med, hvilke udmeldinger
der kommer fra myndighederne den 28. februar
2021. Hvis det lykkes at holde huleaften i marts
måned? har Kurt & Kisser lovet at tage
hulevagten.
Hvad pinsestævnet angår så arbejder bestyrelsen
stadig på, at det lykkes at afholde dette i maj
2021.
Men følg med på vores hjemmeside
http://www.cuk-frederikssund.dk/
hvor
oplysninger om aktiviteter m.m. vil blive lagt
op.
Har man et ønske om et emne der skal tages med
på generalforsamlingen fredag den 9. april
2021, hvis vi må for Corona? så skal dette være
vores formand Per Vejen i hænde senest den 21.
marts 2021 på e-mail: 4vejen@gmail.com

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med
fødselsdagen til
Gunner Vilhelmsen den 23.marts.2021.
Med kno
Bestyrelsen i CUK-Frederikssund

Herning:
Vores sidste hulemøde indtil videre i " Lind
Bodega " ved formanden blev afholdt søndag den
3. jan. 2021, hvor der var fremmødt i alt 7
personer.
Da vi nu højst må være 5 personer, har vi aflyst
de kommende møder indtil videre, og nærmere
info. til jer vil ske pr. mail eller tlf.
Vi har endelig fået svar på vores brev, som vi
sendte til Hernings borgmester i slutningen af
november måned vedr. nødråb om hjælp til husly,
da vi p.t. er uden "HULE" efter opsigelse fra
boligselskabet Fælles BO i Herning.
Kultur- og fritidsafdelingen har desværre ikke
mulighed for at tilbyde os lokaler, som vi fast kan
råde over; men vi kan booke os ind til div.
mødelokaler og arrangementer, hvis vi ønsker
det.

Den 15. januar fik vi så den meget sørgelige
meddelelse, at vores altid gode og hjælpsomme
nav samt æresmedlem Vagner K. Sørensen
pludselig var afgået ved døden i hjemmet i
Silkeborg og skulle bisættes den 21. januar dagen
efter hans ellers 65 års jubilæumsdag i CUK.
Trods begrænset deltagelse ved bisættelsen var
der dog plads til vores formand og fanevagten i
kapellet.
Æret være Vagners minde!
Med kno i bordet
Herning Afd.

Hillerød:
Der er steder, man straks føler lyst til at vende
tilbage til, der er grupper af mennesker,
hvoriblandt man med det samme føler at høre
hjemme – det kunne være Hillerød Naverforening. Og der er personer, som man aldrig har
mødt, forfattere, talere, skuespillere osv., såvel
som personer i forbifarten, med hvem man i sit
indre mærker en særlig samhørighed og utalt
venskab. En sådan tilhør-dragning har jeg mod
min mors onkel, Peter Klokker f. 1870, som jeg
her flere gange har citeret. Og hvis pladsen
tillader det, vil jeg nu ved ophøret af mit Hillerød
sekretær-virke slutte med en længere livshyldest
af Peter K.
Af Hjertets fulde Trang jeg sunget har, og hvis
min Sang tit lidt tungsindig var, da tro blot ej, jeg
ikke elsker Livet; - o jo, jeg elsker det med al dets
Lyst, skønt jeg tit næppe ænser Fuglens Røst, saa
lidt som Vindens bløde Pust i Sivet. Jeg elsker
det! Og venter på den Stund, da glade Ord kan
lyde fra min Mund, den Dag, da jeg igen skal faa
tilbage udelt og helt mit Sind fra fordums Dage,
da intet mere det forbitre skal, og gøre Livet halvt
til Jammerdal det korte Spand af Aar, jeg her skal
være med Hustru og med Børn, med mine Kære.
Ak! Blot ej Stunden venter med sit Komme til
Ungdom, Livslyst, Haab og Tro er omme.
Med kno og med et lev vel,
Bent

København:
Godt nok kommer undertegnede til daglig ikke
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meget på gaden, men gud (taleform - ikke religion), hvor vi alle savner noget liv i skørterne og
bukserne, ikke sandt? I denne måned er det et
år siden, at Danmark begyndte at lukke ned, og i
skrivende stund er det trods smittenedgang stadig
galt. Nok om det, for vi hører og læser jo om det
hele tiden her, der og alle vegne.
Også vi navere og navervenner har af samme
grund alt for længe ikke kunnet mødes i lystigt lag, og iiihh hvor er det savnet.
Derfor er der desværre stadig ikke meget at skrive
om mødeaktiviteterne. Stiftelsesdag og SvendeHulemødet i januar blev aflyst, hvilket også var
tilfældet med sidstnævnte i februar. Lad os håbe
at vi endelig kan ses til Forårsøvelse og Svende
Hulemøde henholdsvis den 6. og den 25. marts.
Der indkaldes til CUK's & NRHF's ordinære
generalforsamling torsdag den 15. april med efterfølgende Svende-Hulemøde. Indkaldelsen
sker i henhold til vedtægterne, og eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før.
Alle arrangementer/møder er som altid kl. 13.00,
men som i en lang periode, desværre med forbehold. Vi ses forhåbentlig, og i så fald formodentlig i stort tal!
Tab ikke modet venner, for som en del af teksten
i sangen "Naar Somren er til Ende" (kling, kling,
klang) lyder lettere omskrevet:
"....End rinder Vikingblodet,
Og aldrig mangled' Modet,
Er nedluk ofte Haard,
Men gennem det vi Går...."
- Og så bliver dagene jo i denne tid lysere!
Sluttelig vil jeg nævne, at København ligesom
Slagelse og Holbæk har fremsendt indsigelser/kommentarer til nye reviderede Hovedvedtægter. Bl.a. kan vi heller ikke stemme for at genoplive et Kontroludvalg (KU) - nu ved navn IndstillingsUdvalg (IU), ej heller at Navervennerne (NRHF) skal indgå i C.U.K.'s vedtægter.
De har (hos os) deres egne vedtægter. Spændende at se, hvad andre foreninger har at sige om
forslagene. Men selvfølgelig skal de nuværende
vedtægter opdateres. Uanset hvad, et flot stort
forarbejde og oplæg fra d'herrer i udvalget.
Med kno i bordet,
Niels "2 m"

Arrangementer med forbehold:
6.3. kl. 13.00 Forårsøvelse
25.3. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
15.4. kl. 13.00 Generalforsamling &
Svende-Hulemøde

LA:
Valentine's Day i LA
Vi kan stadig ikke mødes og nyde en god middag
sammen i Naver klubben her i LA..
Men privat kan vi da ha' en lille komsammen.
Valentine's Day den 14. Feb. er det tilladt her i
LA at invitere vores damer ud til en privat familiemiddag og et kys paa udendørs restaurant.
Ejler Kabel, Naver medlem og Vietnam veteran
er paa hospital efter en hjerneblødning, vi ønsker
ham alt vel.
Virus nyt: Vores Naver formand, Flemming Juliussen, er hjemme og helt Ok, efter han var blevet fundet Virus positiv.
Ingen andre LA Navere er testet positive.
Tillykke til Danmark med Verdens Mesterskabet
i Håndbold.
Med kno", Arne B

Næstved:
Forlængelse forlængelse. Det er et ord, der er
kommet til at fylde meget i vores hverdag. Inden
vi får set os om, kan vi holde 1 års fødselsdag,
men det er ikke en af de hyggelige. Vi troede, at
vi snart kunne se lyset for enden af tunnelen, men
der er stadig en del bump, vi skal over.
Vi har dog ikke mistet modet. Derfor har vi besluttet at åbne Hulen - dog kun for de tilladte 5
personer. Det giver lidt socialt samvær. Vi har alligevel ikke den store indflydelse på, hvad der
sker omkring os, så vi skal bare videre. Der kommer vel en dag, hvor vi igen kan ses under mere
normale former.
Keep smiling ☺☺ Hilsen Marianne

Odense:
Hulemødet den 3. februar, var ikke nem at arrangere, da kun 5 personer må deltage. På grund af
vejret var der nogle afmeldinger, så vi kunne invitere gæster og det var Preben kinguro maler, Bo
Texas og skibsfører Teo, som har en fortid før
søen, med arbejde i Tyskland og Frankrig. Folk
kom ved 17 tiden og fik en snak inden vi kl. 18.00
startede hulemødet med en kort orientering. Derefter blev de store stegepander sat frem med
Fynsk æggekage. Efter spisningen gik snakken
livligt om, skovbrænde i Australien, Kvæg farme
i Texas og mange andre spændene ting fra den
store verden. Mødet sluttede 22.30.
Ole Bøwig
Randers:
Den 2/2 sagde vi farvel til Frank i Vejby Kirke
ved Allingåbro. Selv med mundbind og sang med
den indre stemme var det en smuk oplevelse. Der
var faner fra Randers, Herning og Aarhus, og
mange navere og navervenner var mødt op for at
ønske Frank god rejse. Tak for det.
Kære Bente, du får vore varmeste tanker, og vi
håber, vi snart kan ses i hulen.
Med kno, Helle

Samsø:

Vores kære Edith Jensen 80 år. Hyggelig dag.
Stort tillykke fra Samsø Naverne.
Samtidig har hun 10 års jubilæum 3. april i Samsø
Naverne.
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Silkeborg:
Nyheder fra Silkeborg Feb.
Hej igen, Ja der sker ikke megen under disse
restriktioner, men vi ser da hinanden om
onsdagen og lørdage med 4-til 5 personer, som
kigger op i hulen, men der sker jo ingen ting, så
det er bare hyggelig snak om, hvad der sker
omkring i verden.
Havde månedsmøde med deltagelse af 5
personer, hvor vi havde det hyggeligt med røde
pølser efter mødet.
Vedr. vores generalforsamling til marts ser vi
tiden an, om hvad der sker i vores lille
DANMARK.

BLOMSTER I BREJNING. SOM ALTID, NÅR
VI HAR BRUG FOR BLOMSTER, SÅ ER DE
DER: OG ALTID PÆNE BLOMSTER. TAK.
Hans ønsker stadig, hvis nogen har en mail
adresse, så send den til Hans, han har h.emborg8@mail.com. Hvornår vi ses, vides ikke på
nuværende tidspunkt. Men I kan ringe mellem
den 15. og 20. Marts til enten Hans på 27 84 90
09 eller Lis på 29 63 44 86. Pas stadig på jer selv
derude, så vi kan få covid 19 væk.
I Marts ønsker vi
Tillykke til Hans Emborg den 22.
Tillykke til Jens Kristian Ibsgaard den 28
Tillykke til Hanne Søndergård den 29
Med kno lis

Jeg sender ud på Mail til medlemmer der har mail
adresser og andre pr. brev, omkring vores
generalforsamling, og hvornår det vil ske.
Men nu ved ALLE, at der er indkaldt til forsamling men ikke hvornår. ??
Lidt nyt omkring vores kære formand Boje, så
går det bedre; kan begynde at gå en smule, men
der er stadig lang vej endnu. Håber det bedste til
vores kære Formand. Er blevet spurgt, hvorfor
der ingen vitser er mere i bladet fra mig. Det
starter vi så med igen for at få lidt at grine af i
disse tider.
Kno Christian.
Mdr. Vits
En blondine blev træt af alle de blondine
vittigheder der var, og farvede sit hår sort, og
kørte en tur på landet. Hun kom forbi en
bondegård, med en mark med får. Hun holdt
ind og spurgte bondemanden:
-Hvis jeg kan gætte hvor mange får du har på
marken, må jeg så godt få en af dem?
– Jow, det kan vi da godt sige. Sagde bonden
– 1 2 3……. 48! Svarede blondinen til sidst.
-Det var sørme rigtig, vælg du dig bare et får
Blondinen fandt det sødeste får på marken, og tog
det med ind i bilen. Da hun var på vej hjem, sagde
bonden:
-Du…… Hvis jeg kan gætte din rigtige hårfarve,
må jeg så få min hund tilbage?

Århus:
Vejle:
Hej i Vejle. Lige en lille hilsen. Håber I alle har
det godt. EN KÆMPESTOR TAK TIL LUCIA
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17. marts 2021
Preben Neessen 60 år.
Preben blev for 40 år siden udlært som elektriker
i Vejle, fik derefter installatøreksamen. Derefter
tog Preben til udlandet. Arbejdede først i Kalmar

i Sverige, herefter tog Preben ud at sejle med
Seismic Skibe for at finde olie i verdenshavene i
nogle år. Arbejdede derefter på land en 3 år, først
i Norge derefter Thule Air Base på Grønland og
til sidst i Turku i Finland, hvor han arbejdede med
at bygge skibe. I 1988 kom han igen ud og sejle
med Seismic skibe og gjorde det indtil for nogle
år siden. Har bl.a. arbejdet en del i den Mexicanske golf, men også mange andre steder. I 1990
bosatte Preben sig i Brasilien hvor han i dag bor
sammen med sin familie i byen Balneario Camboriu. Efterhånden arbejder Preben ikke så meget
med olieudvinding længere, og har, hjemme hvor
han bor, åbnet en lille restaurant, som han håber,
vil blive en god forretning. Vi håber at se dig i
hulen en dag, ellers må vi komme til Brasilien.
Tillykke med fødselsdagen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg
Så er det rigtig blevet koldt derude, mens vi sidder i vores hjem og venter på at mødes i hulen
igen. Tirsdag den 2.2.2021 var Otto og Richard
taget til Allingåbro for at sige farvel til Frank Lukassen fra Randers, der var taget på den sidste
rejse.
Hvis og såfremt forsamlingsforbuddet bliver hævet, har vi hulemøde fredag den 12. marts og hulemøde med ledsager fredag den 26. marts 2021
begge dage kl. 20.00.

Vi ønsker Preben Neessen tillykke med hans 60
års fødselsdag den 17.3.2021.
Med kno i bordet Chefsekretæren.
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Albrecht Hansen:
En af mine første bjergture var sammen med min
landsmand Lars Andersen fra Espe på Fyn. Vi arbejdede begge i den lille by Wald o Oberlandet. Vi
havde 2-3 dage til vores rådighed, så vi havde besluttet, at vi vilde bestige et tilsyneladende nærliggende bjerg med sne på toppen. Men det viste sig
hurtigt, at bjerget slet ikke var så nærliggende, som
vi troede. Vi havde været for kort tid i Schweitz,
havde endnu ikke lært at bedømme afstande, så det
blev en meget længere travetur, end vi havde forestillet os. Men endelig hen under aften nåede vi vort
mål, nemlig at stå i sneen. Vi var heldige i nærheden at finde en sæterhytte, som endnu ikke var taget
i brug. Vi var godt trætte, - fik dog hurtigt vore kogegrejer og proviant frem, og Lars - som var en god
kok – fik snart fremtryllet et rigtig godt måltid mad.
Oppe på loftet var der mange gode køjepladser med
hø som underlag, men det viste sig hurtigt, at sovepladserne var godt optaget af museflokke, så du forstår, at det ikke blev til meget med at sove. Men vi
fik da hvilet os, stod tidligt op og nød den herlige
bjergluft og udsigten. Efter et godt morgenmåltid
begyndte vi nedstigningen, som vi tog i en anden
retning end opstigningen. Godt trætte nåede vi timer senere en lille landsby i dalen. Vi havde begge
lidt penge på lommen, så vi gik ind på en lille kro,
bestilte os et rigtig godt måltid mad. Lidt senere
kom 2 mænd, tilsyneladende far og søn, de talte den
lokale dialekt. De satte sig ved samme bord som os
og bestilte også mad. Deres bestilling blev ret hurtigt serveret. Min gode ven Lars snerrede:” Det er
godt gjort, at den fede mand og hans søn skal have
serveret før os”. Manden kiggede lidt på os, så
sagde han på pæredansk:” I må da godt få vores
mad”. Det viste sig, at manden var dansker. Han var
lige som os. Som ung malersvend var han kommet
til Schweitz, var blevet hængende i landet, blevet
gift med en schweizer og var nu malermester i byen
Watwil. Han og hans søn havde også været på en
lille bjergtur. Lars var lidt trykket over hans udtalelse om den fede mand, men fik hurtigt syndsforladelse, og malermester Peter Sørensen var glad
ved at kunne tale dansk, - det havde han aldrig lejlighed til her ude på landet. – Vi blev så gode venner, at han absolut vilde betale vores mad. Hvad vi
selvfølgelig ikke vilde nægte ham. Dette er en lille
oplevelse fra min første rigtige bjergtur.

Albrecht Hansen

Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet den 22. - 24. maj 2 0 2 1

CUK-Frederikssund-50års jubilæum
Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:
CUK-forening:
Tlf.nr:
E-mail:

Stævnemærke
Huleaften
Delegertfrokost
Udflugt med frokost
Festaften
Natmad Festaften
Morgenmad
Egen campingvogn
Campingvogn El
Antal personer i vognen

Pris
Lørdag
Søndag
100 kr.
125 kr.
125 kr.
250 kr.
250 kr.
50 kr.
50 kr.
Ja\Nej
100 kr. – Ja\Nej
I tilfældet af brand m.m.

I alt
Indbetalt på konto

reg.nr. 2580 konto 6448308322

Mandag

Pris i alt

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

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

Læst på en toiletdør for nogen tid siden.
For oven på døren stod at læse,Jesus lever!
Under dette stod-

Emner til behandling i HB, skal være formanden i
hænde senest den 25. i måneden.

Får vi så ingen påskeferie mere!

Formand:
Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib, DK 5500
Middelfart
Tlf. 75869335 - 30705576 - E-mail: liskaj-dj@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

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

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

Lumskebugten
Rafling
Dart
Billard

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.
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Havnegade 33 Vejle tlf 27508707
Levende musik fredag / Lørdag
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