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Fødselsdage: 

01,11,2021 

90 år 

*Aage Håkansson 

(Stockholm) Laxgatan 12, 4. 

tv. S-133 43 Saltsjöbaden

Sverige

05,11,2021 CUK Sønderborg 

55 år Flensborg Landevej 2 

6400 Sønderborg 

DK 

07,11,2021 Alex Morten Lehmann (Silkeborg) 

75 år Violvej 24 

8600 Silkeborg 

DK 

09,11,2021 Anelise Lundgaard (Hillerød) 

70 år Gillesager 202, 1. tv. 

NV 2605 Brøndby 

DK 

09,11,2021 Anne Lise Nielsen (Hillerød) 

70 år Kongevej 13 

NV 3450 Allerød 

DK 

09,11,2021 

85 år 

NV 

*Richard L. Rowse (Los 

Angeles) Arcadia, CA 91007 

USA 

25,11,2021 Leif Nørgaard (Århus) 

70 år Kirsebærvej 16 

8471 Sabro 

DK 

29,11,2021 Jørgen Hansen (Calgary) 

80 år 410-1310 – 14 Avenue SW

Calgary, AB T3C 3S3

Canada

29,11,2021 Jan Leth (Aalborg) 

75 år Ålevej 5 

Lyndså 

9300 Sæby   DK. 

30,11,2021 Haldur Juel Jensen (Herning) 

80 år Silkeborgvej 6 B, 2-1 

NV 7400 Herning 

DK 

Jubilæer: 

04-11-21 Tove Dahl 

10 år Bjellerupparken 7 D st.tv. 

8930 Randers NØ 

07,11,2021 Erik Hjort (Slagelse) 

35 år Ahornvej 9 

4230 Skælskør  DK 

10,11,2021 John Carl Nielsen (Hillerød) 

45 år Ryttervænget 212 

3480 Fredensborg 

DK 

25,11,2021 Frode Zachariassen (København) 

40 år Præstemarken 10 A 

8653 Them 

DK 

29,11,2021 Manne Bæk (Silkeborg) 

25 år Stevnsvej 12 

7700 Thisted 

DK 

Det er med sorg at meddele, at vores Æresmed-

lem, nav Jørn Envoldsen er taget på sin sidste 

rejse torsdag 7.oktober 2021. 

Æret være Jørn Envoldsen minde. 

Med kno Samsø afdeling. 

Det er med sorg, jeg må meddele at vores kas-

serer Lisa Kristiansen, som samtidig var min 

søster, er afgået ved døden d. 06.10 

Lisa blev født d. 28.01.1943. Hun blev uddannet 

som hulkortoperatør ved Aktuelt i Næstved. Det 

meste af sit voksenliv arbejdede hun som regn-

skabsfuldmægtig i Hypotekbanken i København. 

Herfra gik hun også på pension. 
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Lisa blev meldt ind i Næstved Naverforening d. 

03.04.2009. Hun gik meget op i naver-

bevægelsen. Hun blev for nogle år siden valgt 

som kasserer. Et job hun bestred med stor kom-

petence.  

Lisa vil blive savnet i Hulen, og vores tanker og 

medfølelse går til Lisas søn med familie. 

Æret være Lisas minde. 

Finn C. Pedersen, formand 

 

 

 

 

 

 
Jeg siger hermed tusind 

tak for al den opmærk-

somhed, som jeg har mod-

taget i anledning af min 

udnævnelse som æres-

medlem i CUK naverne. 

Ligeledes takker jeg af 

hele mit hjerte for alle de 

dejlige og varme tilkende-

givelser som jeg modtog 

på min fødselsdag (60 år 

+moms) den 29. september 2021. 

Med kno i bordet 

Carl Otto Enevoldsen 

CUK Frederikssund 

 

 

 
Familien takker CUK Frederikssund for jeres 

opmærksomhed ved min far, Arne Jakobsens 

bisættelse.  

Det var dejligt at se navernes engagement i 

bisættelsen, og helt uvurderligt dejligt at tage os 

med på en lille rejse i naverhulen med musik og 

sang, helt i min fars ånd, den lettede stemning, 

som bragte en god, respektfuld energi ind i 

sammenkomsten. 

Tusind tak for lån af lokaler, jeres store hjælp 

med at få det hele til at virke, jeres dejlige væsen 

og de små sjove historier. 

 

Kærlig hilsen fra hans hustru Kate og sønnerne 

Brian og Jesper 

 

Tusind tak for hilsnerne i anledning af mit 25. 

års jubilæum. 

Hilsen Richard Schmidt 

 

 

 

Rettelse til indlægget i DFS oktober 

2021. 
Der var desværre en fejl i mit sidste indlæg i 

DFS. 

Medlemslister og kontingentforhøjelser. 

På delegeretmødet i Frederikssund den 

4.september 2021 blev det vedtaget, at der 

kommer en kontingentforhøjelse på DFS 

pr.1.januar 2022. 

Da der ikke siden 2014 har været en 

kontingentforhøjelse på DFS, og udgifterne til 

trykning og forsendelse er steget og vil igen 

stige i 2022, kan vi desværre ikke komme uden 

om dette? 

Derfor vil stigningen se sådan ud fra 1.jauar 

2022. 

Naver til 40,00 kr. pr. mdr.  

Nuværende pris er   33,00 kr. pr. mdr. 

NV til 260,00 kr. pr. år.  

Nuværende pris er 252,00 kr. pr. år 

Enker til 190,00 kr. pr. år.  

Nuværende pris er 180,00 kr. pr. år. 

Der har i 2021  været en del returnering af DFS, 

som også har en indflydelse på økonomien af 

forsendelser på DFS, i og med, at denne skal 

eftersendes igen med ny porto. 

Derfor vil dette være til alles hjælp, at man i 

foreningerne melder adresseændringer og udmel-

delser og indmeldelser eller flytninger af for-

ening og sidste rejse m.m. til Hovedkasseren, så 

vi kan holde medlemslisterne ajour. 

Med kno i bordet 

CUK-Naverne  

Hovedkasserer Jan-Erik Johansen 

Kirkevej 9 

4520 Svinninge 

Tlf. +45 71 78 07 59 

cuk-hovedkasserer@outlook.com 

 

TAK    TAK      TAK 
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Calgary: 

Den 29. november 2021 kan Jørgen Hansen,  

Calgary fejre sin 80 års fødselsdag. 

Tillykke fra naverne i Calgary 

 

 

Frederikssund: 
Første hulemøde efter Pinsestævne foregik noget 

stille og roligt. Vi mindes vores gode murer naver 

Arne, med 1 min stilhed. Han døde desværre efter 

længer tids sygdom. Inge og Karsten stod for af-

tenens menu. Vi takker mange gange for den dej-

lig æblekage samt håndmadderne. P.s Fra d 1/1-

2022 har vi besluttet at starte allerede kl 19,00 til 

huleaften. Vigtig oplysning ang. december mdr. 

Foreningen afholder vores årlige julefrokost d 

4/12-21 kl 13.00. Prisen for herlighederne bliver 

140 kr pr næse. Tilmeldingen er bindende. Så in-

gen penge, ingen julefrokost. Indbetalingen sen-

des til kassereren (Poul) på konto. Reg 

2580  kontonr 6448308322 senest lørdag d 

27/11-21. Husk pakkegave til en værdi af 30-

50kr. Vi ønsker Torben-Kisser -Karsten tillykke 

med dagen i november mdr.  

Kno i bordet Per. 

Herning: 
Vi var mødt i alt 12 naver/medlemmer til 

hulemøde i Lind. Der blev serveret en herlig 

kyllingeret med div. grøntsager – meget velsma-

gende.  

Til naverstævnet i Frederikssund vil der komme 

2 repræsentanter. Så blev der nævnt, at der 

muligvis var et lokale ledig i Snejbjerg, som 

kunne bruges til hule. Det undersøger vi 

nærmere.  

Vedr. udflugt havde Kaj et interessant forslag om 

Hygum Hjemstavnsgård med rundvisning, men 

det er kun om onsdage, så Kaj vil forespørge. 

Ellers var der også andre forslag. 

Naverhilsen Peter Tønder 

 

 

Hillerød: 
Her i det flotte efterårsvejr er det jo lige tid til at 

reflektere lidt over den måned, som er gået. Vi 

havde vores første efterårshulemøde fredag den 

10. september; der var 12 fremmødte og vi havde 

en rigtig god aften. Peder fejrede sin 70. års 

fødselsdag. Lørdag den 25. september havde vi 

messe, med forloren skildpadde, og vores årlige 

generalforsamling, 6 måneder for sent, men det 

er jo noget som Mette F. og corona  har bestemt 

for os. Nu er det overstået, og så er vi glade igen. 

Der var 12 fremmødte, og vi havde en rigtig 

hyggelig eftermiddag.  

Så har vi her i oktober dobbelt 70. års fødselsdag 

i foreningen, de er ikke tvillinger. Det er Aksel 

Lindbech Pagh, sømand fra de store have og 

ophold i Singapore, der har fødselsdag den 15. 

oktober, og Lasse Noordman, omrejsende murer 

med god rejsetid i Europa og England før Brexit, 

har fødselsdag den 20. oktober.  

Vi ønsker jer hver især en rigtig god fødselsdag 

sammen med jeres familier. 

Med kno Arne/Hillerød 

 

 

Holbæk: Til hulemødet d.17-09 fejrede vi 

Arnes 80 års fødselsdag med flot smørrebrød, 

som Arne donerede. Vi havde besøg af Jens, der 

er på valsen men er i øjeblikke landet i storbyen 

Vedde. Han var meget glad for at synge, og det 

må jeg sige mest var på egen melodi, og jeg ved 

ikke, om det var skyld i, at propperne sprang, - 

Foreningsmeddelelser! 
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ikke i huset, jeg tror det  var mastesikringerne, så 

hulen måtte lukke. Vi mindedes Arne fra 

Frederikssund, der var taget på sin sidste rejse. 

Med venlig hilsen 
Ole Puggaard 

 
 

 

 

København: 
ENDELIG kunne vi efter lang tids venten, igen 

mødes til Svende-Hulemøde. Det var den 23.9. 

hos Restauration Jacobsen, der indtil videre 

bliver vort månedlige værested. Og sikke en 

succes. Vi var selv 5 (flere afbud,) men til gen-

gæld var der dejligt besøg og opbakning af  

Bodensøgartneren Ole og Lasse fra Hillerød og 

Karl Maler nu Thorshavn. Tak for et altid godt 

selskab og kluk-kluk. Vi havde vores "eget" lille 

lokale, hvor vi begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 

18.00. Hva' be' ha'r! Så det skal fremover nok 

blive godt, indtil vi finder noget fast med plads til 

bare nogle af vore dejlige effekter. Og servicen 

m.v. var i top. 

Lørdag den 20. november kl. 13.00 skal vi 

til Jubilardag og hylde Frode for hans 40 års 

jubilæum i C.U.K. Se mere i slutningen af 

omtalen af Frode. 

Med kno, Niels "2 m" 

 

Frode Zachariassen 
40 år som nav i C.U.K. 

I september var det 75 års fødselsdag, og i denne 

måned - den 25. november 2021 – runder Frode 

40 års jubilæum i C.U.K., hvor man må sige 

(skrive), han har sat - og stadig sætter - sine 

fodspor. Især i København og i H.B. 

Frode blev indmeldt i København i 1981, og 

havde posterne som næstformand fra 1984 til 

1985 og kasserer fra 1985 til 1991. Den 1. januar 

1993 tog Frode jobbet som hovedkasserer for 

C.U.K., som i hele 25 år blev udført til ug med 

kryds og slange. 2004 var året, hvor Frode blev 

Årets Nav og 7 år senere i 2011 udnævnt som 

æresmedlem af C.U.K. Frode er en ægte 

naverkammerat, som oftest i godt humør med 

stort smil/grin og altid hjælpsom. 

I 1995 flyttede han sammen med Nancy tilbage 

til hjemegnen Them, og blev medlem i Silkeborg. 

Grundet særlige årsager hos københavner-

naverne, vendte Frode i 2019 tilbage som med-

lem i hovedstaden. Bopælen er stadig Them, men 

fristelse(r) gør, at han ofte kommer til øen.  

Frode er en moderne nav. Ikke håndværker af 

profession og ej gået på valsen. Udlært brugs-

kommis, selv siger han rosinpiller”, da han bl.a. 

har vejet mange rosiner af under oplæringen. Så 

det er vel også en form for håndværk.  

Det første udlandsjob var som 22-årig i en peri-

ode i den engelske brugsforening Coop i Not-

tingham. Efter nogle år i Danmark kom der i 1978 

et jobtilbud som kommis hos supermarkedet 

Frikøb i Nuuk i Grønland, der især dengang var 

noget af en opgave med hensyn til vareforsyning. 

Efter cirka et halvt år, fik Frode job hos GTO 

(Grønlands Tekniske Organisation) på stålskibs-

værftets kontor, hvor en af opgaverne var reg-

ningsudskrivning. Efter omkring 3 år i alt i 

Grønland, vendte Frode hjem til Danmark, hvor 

han fortsatte hos GTO.  

I anledning af jubilæet, afholder København 

Jubilardag lørdag den 20. november kl. 13.00. 

Her vil vi bebehørigt fejre Frode med diplom og 

i henhold til mangeårig tradition, en sølvmønt 

til det runde bord og et våbenskjold i ”Den 

Gyldne Bog”. Vi håber, at mange vil komme og 

være med til at gøre også denne dag minderig 

for Frode, for det fortjener han så sandelig. Det 

foregår på Restaurant Jacobsen, Kultorvet 2, 

Kbh. K., - kun 200 meter fra Nørreport Station. 
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Der vil blive arrangeret en 2 eller 3 retters menu 

til en fornuftig pris. Tilmelding senest den 6. 

november gerne før, til undertegnede på mobil 

29851699. 

Niels ”2 m”, formand i København.  

 

 

LA: 
Efteråret er på vej til Kalifornien, men vi nåede 

lige at afholde vores årlige picnic under de store 

egetræer. Solen skinnede dejligt, men det var 

ikke for varmt, og vi endte endda dagen med en 

lille regnbyge, som kun varede et par minutter. 

Det var helt hyggeligt. 

Vi havde en god dag med 55 glade mennesker, 

der var glade for hamburgers og hotdogs og mas-

ser af god mad. The Brotherhood Club donerede 

kage og is til kaffen. Derefter havde vi rafle med 

masser af donerede præmier.  

 I Oktober afholdt vi det månedlige møde med 22 

deltagere, og middagen stod på salat, frikadeller 

med tilbehør og is til dessert, alt tilberedt af Na-

ver Paul Christensen og fruen Annette.  Vi fik 

planlagt vores Mortens aften i November og 

endda også Soldater /Naver jule middag i De-

cember. Vi har mange på listen, der ønsker at del-

tage.  

Vores gode naver Leif Gyldstrand var i auto-

uheld og fik brækket flere ribben, så hans Merce-

des bliver ikke køreklar igen. Desværre. Han er 

nu på rekreation, og vi håber snart at se ham igen 

i klubben. 

Endelig efter mange år fik vi nyt køkkengulv lagt 

af tre raske naversvende. Gulvet var nok "kun" 50 

år gammelt.  

Hilsen til alle navere nær og fjern. 

Med Kno 

Arne O./bo 

 

 

Næstved: 
Torsdag d. 23.09 var vi mødt 17 til fortælling i 

Hulen. Erik Brix kom og fortalte om Glasværket 

gennem 183 år. Han er en fantastisk fortæller, og 

det lykkedes ham at få 17 mennesker til stort set 

at tie stille i 1½ time. Han havde mange gamle 

glas og glasting med, som vi aldrig havde set før, 

og han kunne alle historierne omkring dem. Tak 

til Frank for et godt initiativ. Nu er vi spændt på, 

hvad du finder på næste gang.  

Torsdag d. 30.09 var vi 8 i Hulen. Carsten havde 

lavet solæg. De fremkaldte den naturlige tørst de 

næste mange timer☺☺. Tak til Carsten for et 

godt initiativ. Du er aldrig bange for at lave mad 

til os. 

Fredag d. 01.10 bød formanden velkommen til 

hulemøde. Der var mødt 11 medlemmer.  

Det er dejligt, at vi igen kan mødes under næsten 

normale former.  

Festudvalget meldte ud, at der bliver julefrokost 

d. 27.11 kl. 13. Der vil komme seddel op i Hulen 

med tilmelding samt en seddel til, hvad man 

kunne tænke sig at lave af mad. Husk at vi alle 

har en pakke med til en værdi af ca. 30 kr. De skal 

på et tidspunkt sælges på auktion. Sæt X i 

kalenderen.  

Hilsen Marianne   

 

 

Randers: 

Fredag den 1/10 skulle vi have holdt generalfor-

samling for 2020 og 2021. Desværre var både 

formanden og næstformanden syge, så vi beslut-

tede at udsætte generalforsamlingen til novem-

ber. 

Til gengæld var vi helt parate til at fortære den 

kartoffelsuppe, som Hans og Bente med vanlig 

ekspertise havde fremstillet. Det er altid et godt 

tegn, når vi alle bliver helt stille og bare nyder 

maden       I beholder pladsen. 

Vores køkken er færdigt, og det ser brandgodt ud. 

Der er god plads til at hyggesnakke over opva-

sken. Vi har også fået toiletter igen – det er væl-

digt praktisk       

Det blev en hyggelig aften, hvor vi fik snakket 

om mangt og meget – og det bedste var næsten at 

slutte med minderne på god, gammeldags facon. 

Søndag den 10/10 havde vi så vores første hule-

søndag i meget lang tid. Her kunne vi sige til-

lykke til KB, der havde 10-års jubilæum, og han 

kvitterede med en omgang – dog uden at ringe på 

klokken, så han slap for/gik glip af sangen. 

Freddy gav morgenbrød og skulle have været fej-

ret for den flotte titel som årets nav. Han var dog 

stadig ikke ovenpå, så han måtte nøjes med et bil-

lede, hvor vi skålede. God bedring, Freddy. Vi 

glæder os til at se dig igen. 



7 

 

Vi siger tillykke til Tove, der har 10-års jubilæum 

den 4/11. 

Vi holder generalforsamling fredag den 5/11 kl. 

19. Dagsorden ifl. vedtægterne. Hans og Freddy 

er på valg. 

Vi holder julefrokost lørdag den 20/11 kl. 13. Pris 

150 kr. Sidste tilmelding den 12/11. Søndag den 

21/11 mødes vi og spiser resterne. Det bliver også 

en god dag. 

Med kno, Helle 

 

 

Samsø: 
Hulemøde Samsø. 3 oktober. 

6 fremmødte. Hyggeligt hulemøde. Lækkert med 

en god sildemad. Lars G. stod for indkøb og for-

beredelse. Tillykke med dagen til Thor og Flem-

ming, som begge fylder år i oktober.  

Med kno Åse.  

  
 

Silkeborg: 
Silkeborg Nyt. Oktober 2021 

Kære Navere så har vi igen holdt månedsmøde 

med deltagelse af 3 Navere og 1 NV. Det er godt 

gået, Tak for det. Kan ikke rigtig forstå, at der 

ikke er flere, der bakker op omkring klubben, og 

kommer med deres meninger om, hvordan vi skal 

være fremover, og hvad vi skal lave, for at der 

kommer nogle hos Naverne. Der må da være 

nogle, som kunne fortælle, hvad de mener om 

klubben. 

Der er JULEFROKOST D. 27-11-2021 kl. 12 

med ledsager. Efter månedsmødet. Klubben 

står for menuen. Der kan tilmeldes ved at sende 

Mail til kasila@vip.cybercity.dk 

Eller man kan komme i Naverne og tilmelde sig 

på listen 

Vinder af mdr. solgte øl kort blev Hulefar Ove og 

Christian. Det var de nyheder, det kunne blive til 

i denne omgang, Ha det godt derude og kom nu 

og se til OS 

Kno Christian. 

 

 

 

Vejle: 
Hulemødet d. 24. september. Der var i aften 

fremmødt 8 navere og, 3 navervenner - samt 2 

potentielle nye navere, Harly og Wilhelm. 

Vi lagde ud med en sang nummer 69 fra vore 

sangskatte.  

Herefter tog formand Hans Emborg ordet. 

Vi skulle have afholdt en ekstraordinær general-

forsamling i oktober, men vi må udskyde den til 

november, da det ellers skulle have været slået op 

i DFS, så den afholdes i stedet d 26. november 

2021 kl. 19.00. Der skal vi drøfte, om CUK Vejle 

vil afhænde det bagerste stykke jord, som vi har 

haft udlejet, da der er kommet ny ejer i nabohu-

set, som gerne vil tilkøbe dette stykke jord - Så 

derfor må vi indkalde til en ekstraordinær gene-

ralforsamling, med det ene punkt på dagsorde-

nen. 

18. september afholdt vi årets ålegilde. Der var jo 

også 2 gæster fra Kolding, og 1 fra Aarhus. Vi 

havde denne gang udliciteret stegningen af ålene, 

og tilbehøret til Susanne Hougaard, bartenderen 

fra Lumskebugten. Det gjorde hun rigtig godt - 

Der blev i hvert fald spist pænt meget ål.  

Så rigtig mange tak til hende, skal det lyde herfra 

CUK Vejle. Vi håber så på, at det ikke er sidste 

gang, hun vil påtage sig tjansen. 

Herefter gik stafetten videre til Per Hemmingsen 

- som takkede for valget som ny landsformand i 

CUK HB på stævnet i Frederikssund.  

Han opfordrede til at besøge den næste store be-

givenhed i Sønderborg, CCEG Træf, der afhol-

des på  

Bülowsskolen  

Dybbøl 

Palmose 14 

6400 Sønderborg 

den 22-23-24. oktober 2021. 

Der blev også diskuteret reparation af vejen - Der 

trænges til en snarlig udbedring af grusvejen op 

til hytten, men vejlauget skal inddrages, så den 

tager vi på et senere møde. 

Carsten Christensen sørger for bestilling af nye 

emblemer, så vi har nogle på lager. 

Tak for et rigtig godt hulemøde. 

December måneds hulemøde afholdes den 30. 

december. 

Med kno i bordet 

Henrik d. II  

 

Gule ærter den 20. november kl. 1330  i hytten: 

Det er lykkedes, at overtale sidste års køkkenche-

fer Strit og Inger til at fremtrylle de gule ærter. 

Det forlyder, at de skulle om muligt være endnu 

bedre end sidste år!! 

mailto:kasila@vip.cybercity.dk
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Tilmelding som vanligt til Inger tlf.: 24444001 

eller Hans tlf.; 27849009 eller på mødet den 29. 

oktober i hytten. Eller senest den 10. november. 

Vær forberedt på, at hvis der mod forventning 

ikke er flere end 10 tilmeldte, bliver ærterne af-

lyst. 

 

Mødet den 26. november vil være en ekstraor-

dinær generalforsamling. Med 1 punkt på dags-

ordenen. Tilbuddet fra naboen om at købe eller 

leje et stykke jord, ca. 30-40 m2. Efter General-

forsamlingen er der almindeligt møde. 

Med kno 

Hans 

 

 

Aarhus: 
Til hulemødet den 10/9 var der mødt 11 personer 

frem. Formanden bød velkommen og kunne 

berette, at Richard var blevet fuglekonge, og 

overrakte ham hans 25 års nål, da han for et par 

dage siden havde haft 25. års jubilæum. I den 

anledninger skyndte Richard sig at ringe 2 gange 

med klokken. Tak for det.  

Ole kunne videre fortælle at han har fået en kop 

og tallerken af en Lene Søby, som hun har fra en 

slægtning Georg Johannes Petersen, som havde 

haft det med sig på valsen. Ifølge hendes 

slægtsforskning har han formentlig været på 

valsen mellem 1911 og 1916. Uddannet maler – 

kaldet den syngende maler.  

Til næste hulemøde med ledsager holder Elo 

foredrag om sin tid på et inspektionsskib. 

Anders gav en kort beretning om delegeretmødet. 

Skulle hilse fra Elo. Han havde haft 2 

Rolandsbrüder og Malthe med sig i sin lille bil til 

Frederikssund. De havde taget færgen fra Århus 

til Odden, og Rørvig til Hundested. Han skulle 

også hilse fra Tobias. 

Ole Michael ringede med klokken, da han var 

kommet i H.B. igen.  

Solvejg havde en Metaldåse med fyldt med 

Underberg kapsler, som hun havde fået af en 

kammerat. Så gav hun et lille nummer på 

harmonikaen som nu står i hulen. Så skulle der 

synges nr. 29, hvor Solvejg igen kom til at synge 

kling, kling, klang, som kostede hende en 

omgang. Man skulle tro hun havde lært det 

efterhånden. Så forslog Lille Ole nr. 28. Efter et 

par hyggelige timer sluttede aftenen.  

Til hulemøde med ledsager den 24. september 

var der mødt 15 personer. Elo havde taget sin 

kone Anne Marie med, og Grethe Strange var 

mødt op med Jann. Formanden bød hurtigt vel-

kommen og fortalte, at Elo ville fortælle lidt om 

bølgerne på det åbne hav. Det gjorde Elo i et 45 

minutters foredrag ved at vise lysbilleder og 

samtidig fortælle om sin tid på Inspektionsskibet 

Ingolf, som sejlede på Grønland og Færøerne. 

Om de oplevelser, der var ved at sejle med sø-

værnets inspektionsskib på henholdsvis Grøn-

land og Færøerne, og det var ikke blot om de sjo-

ve og hyggelige stunder ombord, men også om de 

gode oplevelser, man kunne have, når skibet lå i 

havn, og man havde landlov, eller de mere 

alvorlige hændelser, som bl.a. redningsaktioner, 

hvor det var søfolk på andre skibe, der var 

kommet til skade og skulle transporteres hurtigt i 

land, eller når et fiskefartøj var på ulovlig fiskeri 

inden for 12 mile grænsen, hvor det kunne være 

nødvendigt at gå så drastisk til værks som at 

standse fartøjet med inspektionsskibets kanon. Et 

meget spændende foredrag, med masser af lys-

billeder.      

Efter endt foredrag takkede Ole L. ham ved at 

overrække ham en gave, og samtidig overrække 

ham hans optagelsesbevis. Elo takkede ved at 

ringe med klokken. 

Efter kaffe og brød var det tid til at vende hjemad.  

Den 8/10 var der atter hulemøde, hvor 10 navere 

havde fundet vej til hulen. Ole M. kunne berette, 

at et kvarter i mødetid var over halvdelen mødt 

frem. Præcis kl. 20. bød formanden velkommen. 

Det var et spændende foredrag Elo havde holdt. 

Claus og Birgitte L. havde været på besøg sidste 

weekend, og havde tilbragt 6 dage i Sønderstrøm.  

Næste arrangement er bowling.  

Ole M. skulle hilse fra Rie og Christian, som 

havde været en tur omkring Århus.  

Så var Anders på banen igen. Der skulle synges. 

Så vi tog lige et par sange. Nogen vi havde sunget 

før, og nogle nye. Så fik vi da smurt sang-

stemmerne. Solvejg gav lige en omgang, da hun 

havde misset toget hjem, så det blev nok til en 

taxa.  

Der blev snakket en del om Grønland denne 

aften. Bødekassen måtte også en tur rundt, da der 

blev drøftet lidt politik. Efter hulefar havde 

serveret lidt dejligt mad, sluttede festen for denne 

aften. 
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Den 5. november er der hulemøde, og lørdag 

den 13. november stiftelsesfest. Sidste tilmel-

ding 4.11.  

Leif Nørgaard ønskes tillykke med sin 70. års 

fødselsdag den 25. november. 

Med kno Chefsekretæren. 
 

 

Den 25. november 2021 

Leif Nørgaard 70 år. 
 

Leif kan den 25. november fejre sin 70.års 

fødselsdag. Leif har i sit arbejdsliv arbejdet 

med lidt af hvert. Han har bl.a. været snedker og 

sejlet verdenshavene tynde med en Norsk 

olietanker. Har i 2 år boet i New York og har i 

flere år arbejde inden for socialforsorgen i 

Danmark.  

Leif er nu fratrådt arbejdsmarkedet og har derfor 

tid til sin store interesse, kryddersnapse, ikke kun 

for at indtage dem, men især at fremstille 

forskellige krydrede snapse. I dag har Leif 

efterhånden fået sit hus i Skræ omdannet til en 

kæmpe have, og han har fået lavet et stort 

væksthus, hvor han fremdriver mange 

spændende planter og sorter, og er også ved at 

opbygge en større frugtplantage, med mange 

forskellige æblesorter. Her bruger han næsten al 

sin tid.  

Vi vil i Århus Naverne ønske dig hjertelig 

tillykke med dagen. Vi håber snart at kunne fejre 

ham i hulen. 

Århus Naverne 

Ole Lindeborg 
 

 

November 1921 stod følgende vise i DFS. 

Mortensvise. 
Mel: Peter Oldens Vise 

Den Tid er forbi! 

Da som farende Svende, vi flagrede fri  

Med Pas og med Visum, og mange Loves Bud,  

hver Landevejsridder, man nu jager ud.  

Men naar det bli’er Slut med Nationernes Nag,        

vi svinger vor Hat, mod den gryende Dag.  

Kan I huske dengang?  

Da vi fyldte vort Glas, og gemytligt det svang,        

til Mortensgaasens Ære, naar paa Bordet den stod; 

men som under Dyrtiden brat os forlod.                   

Det var de gode, gamle Dage, de vil komme igen. 

Skal vi løfte vort Glas, Skaal paa det «gamle Ven» !  

Der hjemme mod Nord! 

Hvor Græsset til Gæssene grønnes og gror,          

skal 1 tænke på os andre, når vi slukker vor «Durst» 

og laver vor Mortensgås til af en «Wurst».  

Trods Krig og trods Dyrtid, som volder Jer Savn,             

har I dog en Gås, men vi kun dens Navn.  

Du nøjsomme Nav!  

Som hængte på Knagen, din knortede Stav.          

Vær glad ved Humøret, du har i Behold,              

med det kan du tæmme den «argeste Trold».        

Med det kan du drømme, en «Velgører stor»,         

vil sætte en mortensgås frem på dit Bord.    

Så drømmer du om                                                 

den Tid, som forgik, dengang Krigsdjævlen kom      

--da maner i Ånden, du Hulerne frem,                       

for flygtige, farende Svende et Hjem!                   

Med Steg og med Rødkål, og med Snapsen på Bord, 

sådan som du fik den der hjemme hos Mor!  

Så myldrer de ind!                                                  

Med Ransel og Stok, og med solbrunet  Kind.        Et 

Slag blot i Bordet, et frejdigt «Go’Dav»,                

sådan præsenteres den rigtige Nav.                      

Smid Klundset i Krogen, og tag dig en Plads,  

og skær dig en Skive og skænk dig et Glas!  

Så træder du frem !  

Og hæver dit Glas, til en Skål for vort Hjem,  

som binder os sammen med Broderskabs Baand,     

og altid er klar med en hjælpende Hånd.                 

Da bristede Drømmen, — og Lyset gik ud.             

— Det vrimlede atter med Love og Bud. 

Kanonsmeden. 
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Aalborg: 
 

 

 

Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet den 04-05 juni 2 0 2 2  

CUK-THORSHAVN  

Navn:    

Adresse:   
  
  
  
  

  

Postnr.:   
By:   
CUK-forening:  

Tlf.nr:   
E-mail:   
 

 
 

  Pris Lørdag Søndag Mandag Pris i alt 

Stævnemærke 100 kr.       

Huleaften 150 kr.       

Delegertfrokost 150 kr.       

Udflugt med frokost 300 kr.       

Festaften 300 kr.       

Natmad Festaften 50 kr.       

      

Morgenmad 50 kr.     

 
 

  

   

   

   

I alt   

Indbetalt på konto reg.nr. 9181 konto 1530897  
 

TILMELDING SKAL SKE SENEST DEN 01.maj. 2022 

Men med forbehold hvis vi må flytte Pinsestævnet til september 2022 

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 blink-hus@blink-hus.fo 
 

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

reg.nr. 9181 konto 1530897. 
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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:  
Per Hemmingsen, Eskimovej 26, 7100 Vejle. 

E-mail: hemmingsenpb@hotmail.dk  Tlf: 28499429 

 

Næstformand:   
Per Jensen 

Græsted Hovedgade 36                       

3230 Græsted 

Tlf: 60823982   

Mail: mesterjensen@gmail.com 

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: 
Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder. 

E-mail: olemichael@outlook.dk   Tlf: 50710800 
 

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

Tlf.: 27849009 E-mail: h.emborg8@gmail.com  

Mailadresse til DFS: dfs.cuk@gmail.com 
Deadline: Den 10. i måneden. 
 

Bladforsendelse til udland. Ved manglende 

levering af "Den farende Svend" kontakt:  Hans 

Emborg   
 

Hjælperedaktør: 

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder. 

E-mail: olemichael@outlook.dk   Tlf: 50710800 
 

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.  

 

 
0 

 

Og så sagde lægen, at jeg skal gå 

med monokel! 

Hvorfor det? 

Tåler kun et enkelt glas, sagde han. 

 

 

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 

Levende musik fredag / Lørdag 

Lumskebugten 

Rafling 

Dart 

Billard

 

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

 

mailto:hemmingsenpb@hotmail.dk
mailto:frode26@gmail.com
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:carl-otto@live.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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Havnegade 33 Vejle tlf 27508707 
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AFSENDER:  

 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

DK-7100 Vejle 

 

mailto:amelo@webspeed.dk

