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Tillykke til: Æresmedlem:
Tillykke til: Årets NAV:

Carl Otto Enevoldsen - Frederikssund
Freddy Christensen - Randers

Fødselsdage:
09,10,2021 Susanne Ritter (Silkeborg)
70 år
Borgergade 43, st. mdf.
9600 Silkeborg
15,10,2021 Axel Lindbech Pagh (Hillerød)
70 år
Moseager 17
3230 Græsted
20,10,2021 Lasse Noordman (Hillerød)
70 år
Høveltsbjergvej 9
3450 Allerød
21,10,2021 Jørgen Stoffregen (Randers)
85 år
Egholmsvej 4, lejl. 0038
8930 NØ
Jubilæer:
01,10,2021 Alex V. Jensen (Nysted )
20 år
Drosselvej 9
4880 Nysted
04,10,2021 Regnar Buhl Jørgensen (Herning)
30 år
Sundgade 71 H
6320 Egernsund
07,10,2021 Knud Brinch (Randers)
10 år
Energivej 50, 1.
8920 Randers NV
22,10,2021 Torben Lundegaard (Holbæk)
40 år
Nybyvej 51
Tølløse Mark
4340 Tølløse

Det er med sorg at meddele, at vores tidligere hulefar
Arne Sejer Jakobsen er taget på sin sidste rejse
torsdag den 9. september 2021.
Vores tanker går til hans hustru Kate og familien.
Hvad angår bisættelsen vil den blive bekendtgjort, når
sted og tidspunkt kendes.
Æret være Arne Sejer Jakobsens minde.
Med kno
Jan-Erik Johansen
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TAK TAK

TAK

Hjertelig tak for alle telegrammer til min 75 års
fødselsdag til HB, København, Silkeborg, Århus,
Vejle, Frederikssund, Anni, Niels 2m og Pigen
fra Fyn.
Samt alle telefonsamtaler og hilsner på facebook.
Med kno Frode Zachariassen, København
Hermed takker jeg mange gange for tilkendegivelserne i form af telegrammer og personlige
hilsner i forbindelse med min 65års fødselsdag
den 7. september 2021 Det varmer i mit gamle
hjerte
Med kno i bordet Per Jensen (Per Bager) CUKFrederikssund.
Tak for valget
Tak til alle ved Delegeretmødet i Frederikssund,
der stemte for mit kandidatur som sekretær i HB.
Jeg er glad for, at jeg igen kan få lov at gøre en
indsats for CUK.
Mange Naverhilsner,
Ole Michael Strange, medlem i Århus

Jeg vil sige tak til de
huler og medlemmer,
som har støttet og
valgt mig som fremtidig CUK HB Formand.
Mange tak.
Det var på flere måder et farverigt Stævne i Frederikssund.
Flot arrangement.
Jeg vil afstå fra at beskrive tanker og ideer
for nuværende, blot
minde om næste store
begivenhed i Sønderborg sidst i oktober.
Opfordring: kom og
hils på.
Tag jeres yngre bekendte, nevøer og niecer med
samt naboens afkom.

Tag dem med for at møde fremmedskrevne af
forskellige erhverv.
Overnatning er på hjælp sig selv niveau, enten på
gulv, telt eller andet.
HB kontakt til CCEG er Christian Riedel, kontakt
info.
Der er gået et par år, siden CUK delegeret mødet
vedtog at være praktisk organisator for dette
stævne.
Og nu sker det.
Kom glad.
Og nu vil jeg overlade ordet til CUK HB Formand gennem 14 år Kaj Jepsen for en afsluttende
salut:

TAK-TAK.
Stævnet i Frederikssund fra den 3. til 5. September, var for mit vedkommende dage, som jeg
vil huske tilbage på, idet det var sidste gang efter
14½ år som HB-formand, at jeg deltog på denne
post. Det har været 14½ år, med mange
udfordringer og opgaver, som hele Hovedbestyrelsen skulle tage sig af. Vi har i HB
fremkommet med vores konklusion på mange
opgaver, som vi blev stillet over for fra de
foreninger, der havde rettet henvendelse til os.
Det har ikke altid været den afgørelse, som HB
var kommet frem til, der faldt i god jord, men det
har altid været en demokratisk afgørelse, der var
blevet truffet. Nu er det sådan i enhver forening,
at i sidste ende er det formanden, der skal
meddele både de dårlige, men også de gode
afgørelser, der var blevet truffet. Jeg vil ikke have
undværet et eneste år, for det har været
udfordrende og lærerigt, så jeg vil se tilbage på
den tid med glæde.
Jeg vil endnu en gang sige tak til de igennem
årene valgte delegerede, der havde mandat fra
deres foreninger til at beslutte, om det skulle være
genvalg, eller en anden skulle vælges. Det har
været med stor ærbødighed, at jeg igennem så
mange år har fået den store tillid til, at jeg kunne
fortsætte som HB-formand.
Jeg vil ønske den nyvalgte formand Per Hemmingsen et stort tillykke med valget, og med det
kendskab jeg har til Per, er der ingen tvivl om, at
med hans erfaring fra hans mange gøremål
igennem årene, vil han sammen med resten af HB
udgøre et kompetent team til at fortsætte det til
tider krævende arbejde, det er at sidde i toppen af
SCUK-Naverne.
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Jeg vil endnu en gang sige alle i CUK tak for
14½ gode år, samt den gave, jeg modtog under
festmiddagen. Jeg ville have sagt nogle ord, men
jeg blev tavs, kunne ikke sige andet end TAK.
Hver eneste ord, der her er skrevet, er kommet fra
hjertet.
Mange naverhilsner fra
Forhenværende HB-formand
Kaj Jepsen
Arkivbestyrerens beretning ved det forsinkede pinsestævne 2021
I min beretning sidste år nævnte jeg, hvor langt
vi var kommet med indretning af Møllen, nemlig
at vi havde fået sat hylder op langs med ydervæg
og ekstra belysning, og at der manglede at blive
sat hylder op imellem de to hovedstolper længst
væk fra køkkenindretningen. Det er nu blevet
gjort. Vi er nu klar til at få tømt kasserne og få sat
tingene på hylderne og i den forbindelse gå i gang
med det egentlige sorteringsarbejde.
Nogen undrer sig måske over, at det ikke er gået
stærkere, end det er, men man kan jo altid komme
med undskyldninger af forskellig art. Dertil har
jeg kun at sige, at der har været forskellige ting,
der har gjort, at jeg ikke har været så aktiv i
Møllen, som det kunne forventes, men det vil jeg
fremover prøve at rette op på. Selvfølgelig har
coronapandemien været med til at forsinke det
lidt, men den skal nu ikke have hele skylden.
Og det er ikke fordi, der har manglet tilbud på
hjælp, men jeg skal være den første til at
indrømme, at jeg også ønsker selv at være til
stede for at følge med i, hvad der foregår. Det
betyder selvfølgelig ikke, at andre ikke kan være
der, uden at jeg er til stede, når blot vi har aftalt,
hvordan det og det skal gøres.
Til sidst vil jeg blot sige, at der jo heller ikke er
sat nogen dato på, hvornår det skal være færdigt.
Derudover skal jeg da også lige nævne, at når det,
der er i Møllen, er blevet sat op, så har jeg fået
oplyst, at der står en del hos Frode Zachariassen,
som også skal i arkivet, men det har vi aftalt, at
det kan vente, til det, der er nu, er sat op.
Til sidst vil jeg sige tak for de tilbud om hjælp,
der har været.
Med denne beretning vil jeg ønske alle et godt
Pinsestævne.
Med kno i bordet
Elo Bjerking
Arkivbestyrer

Kære navere
Nu er vi nået forbi august og tager hul på vores
efterårsprogram på Hygum Hjemstavnsgård.
Pløjedagene er vel overstået med mange gæster.

I oktober har vi åbent i uge 42 EFTERÅRSFERIEN. Har du æbler, der skal presses til
æblesaft, kan du komme med 5 kg æbler samt
noget emballage til at bringe saften hjem i.
Onsdag har vi en speciel kartoffel dag, hvor vi
viser, hvad kartofler kan bruges til. Madkurven
kan nydes i de historiske omgivelser.
November er julemåneden her hos os, vi holder
”Ind under jul”. Med Juleboder i stalden.
Slagtning af julegåsen. Rundt på gården er der
fuld aktivitet med mange gøremål. Risengrød kan
købes til middag, og til kaffen kan der købes
æbleskiver.
I kan altid se vores program for de enkelte
arrangementer ca. 1 mdr. før afholdelse, på vores
hjemmeside
www.hygumhjemstavnsgaard.dk
Har du ikke medlemskort hertil, koster det 60 kr.
at komme ind, 70 kr. for middag og 50 kr. for
kaffe og lagkage. Ved deltagelse i Naverhulen,
det vil sige lægger et stykke arbejde i form af
hjælp ved aktiviteter eller være kustode i
naverhulen, bedes I tilmelde jer til Anne-Sophie
Nielsen på tlf.: 4060 3481, hvis I ønsker mad.
----- 000 ----Næsten 12 år er gået, hvor vi i CUK har benyttet
Lucia Blomsterbutik i Brejning, når der var
behov for at få lavet buketter eller kranse til
forskellige lejligheder. Vi kan desværre ikke
længere få den utrolige service, som Hanne og
Ivan altid gav, idet de har valgt at trække sig
tilbage og nyde henholdsvis pension og efterløn.
Den anden oktober er det den sidste af en række
utrolig lange arbejdsdage, som til tider kunne
snige sig op på 12-14 timer. Vi i CUK vil derfor
her sige mange tak for de år og den service, som
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I udviste, når der var specielle ønsker om
farverne på blomsterne, uanset om det var med
kort varsel, at I fik til at lave det. Vi ønsker jer alt
godt i jeres nye tilværelse.
På vegne af CUK-Naverne
Lis og Kaj Jepsen
HB Kasserer:
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. januar
2022. Naver til 40,00 kr. ½ årlig Nuværende pris
er 33,00 kr. pr. måned. 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 det
være til alles hjælp, at man i foreningerne melder
adresseændringer og udmeldelser og indmeldelser eller flytninger af forening og sidste rejse
m.m. til Hovedkassereren, så vi kan holde
medlemslisterne ajour. Jeg har udleveret medlemslister til de delegerede på mødet og sendt
dem til de foreninger, som ikke deltog i delegeretmødet i Frederikssund. Håber på, at hvis vi alle
hjælper med til dette? kan vi holde disse udgifter
nede fremover?
Med kno i bordet
CUK-Naverne Hovedkasserer
Jan-Erik Johansen
CCEG-stævne i Sønderborg22-24/10 2021
Som tidligere skrevet, så står CUK i år for
CCEG-stævnet, der ventes at samle over 100
deltagere.
Stævnet bliver ved Sønderborgs Naverhule,
Flensborg Landevej 2, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Der vil blive opstilling fra torsdag 21/10 2021, og
alle er velkomne til at komme og give en hånd
med – både om torsdagen og også ved stævnet,
hvor der bl.a. skal stilles mad frem, serveres øl

ved baren og sælges spise- og drikkebilletter.
Hjælpere deltager gratis.
Kan du komme til stævnet – eller måske bare en
af dagene, så glæder vi os til at se dig. Du må
meget gerne anmelde din ankomst (med ankomst
og afrejsetid) på: cuk2021@outlook.dk.
Hvis du har mulighed for at give en hånd med, så
kontakt: Christian Riedel, tlf. 71 35 96 98 / mail:
ch-riedel@outlook.dk
Overnatning kan ske i campingvogn (primært til
hjælpere), telt eller lign. (mulighed for strøm men
ikke til opvarmning) – eller find f.eks. hotel eller
Bed and Breakfast på www.visitsonderborg.dk
Vi håber at mange fra CUK kan komme og være
med,
Planlægningsgruppen for CCEG-stævnet

Besøg i Kolding miniby
Lørdag den 14. august 2021 besøgte vi Kolding
miniby. En guide viste os rundt og fortalte om
Minibyen og om nogle af de mange historier, der
var at berette om de mange fine huse. Minibyen
er bygget i 1:10 og viser Kolding, som byen var
ca. 1860 – 1870 – så Koldinghus står med sortsvedet murværk efter branden og gaderne er fri
for biler. Det sidste gør så også, at vi gæster kan
gå rundt i gaderne og bese de flotte huse. De frivillige i Minibyen producerer selv mur- og tagsten – i miniformat – og gør meget ud af, at der
bygges autentisk og håndværksmæssigt. Gamle
fotografier og tegninger bruges i arbejdet og også
husenes vinduer og i små scener viser, hvordan
der formentlig har set ud dengang. Efter rundvisning, besøg på værkstederne og en forfriskning
drog vi videre til Hulen, hvor der ventede et større
frokostbord. Nogle fik fyldt deres ølseddel med
streger og andre skulle køre hjem, men alle var
glade og tilfredse og snakken gik om rejsetid og
gode gamle minder. Og da vi var vel mætte og
troede at vi havde spist os igennem alle herlighederne – så kom der ost og en kop kaffe. Vi var to
fra Vejle, tre fra Århus og så fire fra Kolding +
Hulefar, der rettede frokosten an i Hulen. Tak til
Kolding for invitationen og for en rigtig god og
indholdsrig dag.
Gæsterne fra Århus
Ole Michael Strange
5

•

Foreningsmeddelelser!
Frederikssund:
Sikken herlig weekend i Frederikssund.
Pinsestævnet kan vel betragtes som en lille mad
drøm. Selv om vi fik nogle små udfordringer ang.
antal af deltagere, fandt vi en løsning. Musikerne
spillede bare det ene hit efter det andet frem, så
man både kunne danse og synge med. Så
Thorshavn I ved nu, hvad I skal overgå. Fra
Frederikssund takker vi alle, som deltog i en
uforglemmelig weekend. Vi ønsker Carl og Per
tillykke med de halvrunde år. Vi takker også alle
de frivillige, som gav en hånd med.
Formand
Per Vejen.

Hillerød:
Hej til alle derude. Så er sommeren jo ved at være
forbi, og vi skal i gang med efterårssæsonen. Her
i Hillerød har vi som sædvanligt ligget stille i juli
og august, men nu er ånden så over os igen.
Første punkt på programmet er et tillykke med de
70 år den 27. september til Peder Hellerup, vores
hulefar. Du har altid været en meget trofast og
hjælpsom person for vores forening; tak for det.
Vi håber, at du får en god fødselsdag.
Vi sluttede jo forårssæsonen med vores grillfest
den 3. juli. Alt gik godt; vi var heldige med vejret.
Så havde vi den 27. juli en tur til Sagnlandet i
Lejre; det var flot og imponerende og se på. Her
var vi også lige præcist heldige med vejret. Det
begyndte at regne da vi skulle til at køre hjem, og
da kom der en ordentlig skylle. Begge
arrangementer havde vi sammen med
Hjernesagen i Hillerød.
Jeg har lige været til Pinsestævne i Frederikssund. Det var godt arrangeret, god beværtning,
rigtig god stemning
Med Kno Arne

Holbæk:
Hulemødet d.20-08 havde vi vores grill aften, og
grill eksperterne Søren og Charles sørgede for
lækker mad, så de har vundet næste års grillaften.
Vi var 7 personer fra Holbæk Naverne, der deltog
i et vellykket udsat pinsestævne i Frederikssund.
det var godt gået
Til kalenderen:
15-10 Hulemøde
19-11 Hulemøde
27-11 Julefrokost
17-12 Hulemøde Gløgg/Æbleskiver
Med Kno
Ole P.

I Sdr. Hygum har der været pilefletfestival og 4
dage med høst, hvor vi har deltaget, ved at være
rebslagere og lavet sjippetov til de mange børn
som var på besøg.
Med kno i bordet
Arne og Verner

København:
Da der er ikke er noget at berette om fra august
måned, vil jeg gå direkte til at denne.
Torsdag den 21. oktober er der Svende-Hulemøde med indlagt Mini Oktoberfest. Selvom
det ikke blive som i München, kan vi i fællesskab
sikkert næsten få det til at dufte og smage heraf.
Og er der noget vi er gode til, så er det ØL! Har
du et par Lederhosen eller en Dirndl hjemme i
skabet, er det lige dagen blive luftet. Sidste tilmeldingsfrist er den 14. oktober til undertegnede
på mobil 29851699. Gerne før. Prost!
HUSK, at det er den 20. november, vi skal hylde
Frode's 40 år i C.U.K. Sikken fest vi - og Frode,
den dag ska' ha', åh ja åh ja åh. Da Frode er landskendt, tilrådes hurtig pladsbestilling.
Mere om Jubilardag og jubilaren i næste nummer.
En STOR tak til Frederikssund for et rigtig
godt stævne! Flot klaret.
De trods alt mange, der ikke deltog, gik virkelig
glip af at nyde nogle dejlige dage. Selv delegeretmødet gik som smurt. Det er jo kammeratskabet og sammenholdet, der tæller,. Dertil ikke at
for glemme hyggen. C.U.K. skulle gerne eksistere mange år endnu, ik'?
Med kno, Niels "2 m".
Arrangementer:
21.10. kl. 13.00 Svende-Hulemøde med
Mini Oktoberfest
20.11. kl. 13.00 Jubilardag

Kolding:
Tak til Frederikssund naverne for et godt Stævne.
Det var rart at se de 8 unge sydslesvigske
Gaseller og de 2 danske navere , som er på Valsen
nu .
Der kom kun 5 gæster til vores Minibybesøg. Vi
fik en hyggelig dag med vores gæster.
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LA:
Kære Navere over there.
Her i LA og i September er det stadigt varmt med
temperaturer oppe i 30erne.
Men vi har vores komsammen udenfor under
egetræernes skygge.

Lørdag den 25. Sep. har vi vores årlige BBQ Picnic med Naveretterne og Familien. Interessante
"Rafle" gevinster bliver der til heldige vindere.
Sidst i Oktober den 23. afholder den Danske
Kirke også en stor udendørs "Hygge Fest" hele
dagen med Beer og Dansk mad. Men husk, vi
skal stadig beskytte os mod Covid 19 virussen.
Med "kno"
Arne B, Secretary.
Vi havde 21 navere til September mødet. Denne
dag var også vores halvårlige "rydde op" dag. Vi
fik også gjort klart til vores årlige picnic den 25.
September, hvor vi regner med mange vil deltage
og hygge, spise, snakke og nyde vejret under de
store egetræer.
Vi har sat ekstra skygge telte op, for det bliver
nok godt varmt.
Vi har fået tre nye medlemmer her i August og
September, og vores nyeste medlem Eric Rowse
som er barnebarn til naver Richard Rowse, stod
for madlavning i September.
Der blev fundet et dødt rådyr i buskene, og vi
tror, det må have været en bjergløve der har været
på spil og har været sulten.
Med kno Arne O/bo

Næstved:
Fredag d. 20. august, lige før Hulen lukkede, gik
døren op. Ind træder Anne Marie og Elo fra
Hammel. Det var en glædelig overraskelse.
Snakken gik, og der gik adskillige timer, før vi
skiltes. Det var tæt på, vi blev taget for nattesæde☺. Tak for jeres besøg. Det er altid godt med
positive overraskelser.
Fredag d. 27. august var der fest i byen. Det blev
kaldt Næstveds Søjler, og temaet var Middelalderen. Rundt om i byen var der arrangeret
forskellige emner så som underholdning, arbejdende værksteder og ved den fritlagte Suså var
der boder med mad fra Middelalderen. Der var
mange mennesker i byen, solen skinnede, og
vores dør var åben. Det betød, at der kom mange
ind og kiggede og spurgte. En hyggelig og
anderledes eftermiddag. Fredag d. 3. september
bød formanden velkommen til 9 medlemmer, der
var mødt til hulemøde, og Lis S, der var mødt til
optagelse. Vi talte om det udskudte pinsestævne
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i Frederikssund, hvor Finn deltager som delegeret. Derefter blev Lis kaldt op. Efter at have
tømt støvlen og svaret ja de rigtige steder, kunne
Finn byde endnu et medlem velkommen. Vi
glæder os til fremtidigt samvær. Tak til Frederikssund for en hyggelig festaften og et godt
pinsestævne, hvor Finn og undertegnede deltog.
Hilsen Marianne

Odense:
En stor tak til Frederikssund for et godt
Delegeretmøde, og en god velkomst til den nye
HB formand Per. I Odense glæder vi os til at
komme i gang med renoveringen af vedtægterne.
Vi håber der kommer flere tiltag i fremtiden.
Referent Ole Bøwig

Randers:
Tillykke til Freddy, som nu har titlen, årets nav.
Det er stort og velfortjent. Du gør et flot og ihærdigt arbejde for foreningen, Freddy. Tak for det.
Tak til Frederikssund for et veltilrettelagt, hyggeligt og festligt pinsestævne. Den gæve flok unge
rejsende var et dejligt ekstra løft af stævnet. Vi
håber at se dem igen.
Vi havde planlagt et hulemøde fredag den 10/9,
men Hulen er midt i ombygning af køkken og toiletter, så det måtte aflyses. Ærgerligt, at vi ikke
kunne mødes, men det bliver godt at se resultatet
af ombygningen.
Vi siger tillykke til Stoffer, der runder de 85 år
den 21/10, og til KB, der har 10-års jubilæum den
7/10.
Der er generalforsamling for både 2020 og
2021 fredag den 1/10 kl. 19. Dagsorden ifl. vedtægterne. Hans og Freddy er på valg.
Med kno, Helle

Samsø:
Lidt info fra Samsø…. Sommeren er til ende….
Så går vi mod de koldere, hyggeligere Inde timer.
Ser, I har haft et fantastisk pinsestævne. Og for et
vejr.

Og det er nogle af vores medlemmer, som har
overrasket os i denne Coronatid med et nyt køkken i hulen. Super flot arbejde.
Næste hulemøde 3 oktober kl.11
Med kno Åse.

Silkeborg:
Hej, her fra Silkeborg ganske KORT. Vi havde
månedsmøde d. 29-08-21med besøg af 4 DEJLIGE navere IGEN IGEN, Det er dejligt, at der
er sådan en stor opbakning i klubben Så hermed
Stor tak til medlemmer for, at vi stadig er levende
i klubben.
Det gør mit hjerte GLAD.
Der er ikke sket noget siden sidst, men det kan
der jo heller ikke med den opbakning, vi har.
Herfra skal der være et STORT TILYKKE til
FRODE ZACHERIASSEN med din 75 Års
fødselsdag. Og Tak for din HJÆLP i den tid, hvor
du var medlem i Naverhulen i Silkeborg. TAK
FRODE.
Vinder af solgte ølkort i August blev Hulefar
OVE.
Det var, hvad det kunne blive til i denne omgang,
men lad os se, om der er flere, der kommer næste
gang.
Håber. HURRA HURRA. Og TAK til alle for
?????.
Kno
Christian.

Sønderborg:
Genforening 2020
Naverne i Sønderborg holdt 14/8 2021 en grillfest
– som var afslutningen på genforeningsfesten,
som begyndte til Kristi Himmelfart i 2019 som
en god idé fra John Reitz.
Til genforeningsfesten kunne man tilmelde sit
projekt og dermed give et bidrag til markeringen
af genforeningen. John mente, at det skal vi
Navere gøre sammen med de tyske foreninger,
der er i Flensborgområdet, fordi traditionen med
at tage på valsen også fik store ændringer med
den ændrede grænse.
Med Johns idé og undertegnedes kontakter
lykkedes det at samler alle omkring vores bord.
Deltagerne var:
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Freier Begegnungsschacht (ikke i CCEG) fra
Fleckeby
Rechtschaffene fremde Maurer und Steinhauer
fra Husum/Flensburg
Rolandsbrüder fra Flensburg
Rechtschaffene
Fremde
Zimmerer
und
Schieferdecker fra Flensburg
Fremde Freiheitsbrüder fra Flensburg
Sønderborg Naverne
Vi blev hurtigt enige om vores arbejdstitel: ’At
gå over Grænser’.
Titlen blev også programmet: Ikke nok at de
tyske deltagere kørte over en landegrænse. Nej,
de samlede sig også sammen med os, alle i lige
øjenhøjde. En meget sjælden ting, fordi de tyske
foreninger ofte har lidt skænderi med hinanden.
Grunden til det ligger i deres historie.
John Reitz og Kaj Jepsen (i sin tid som formand)
præsenterede det hele for projektlederen Anne
Bertram. Hun syntes, at det var så spændende i
sig selv, at vi blev godkendt og kunne deltage i
Folkefesten. Det medførte, at vi fik en bevilling
med et pænt beløb fra deres støttepulje.
Mange møder og idéer senere blev vi med det
projekt selvfølgelig også ramt af Corona. Folkefesten blev udsat og til sidst aflyst. Der var i
2021 en lille udgave af Folkefesten men pga. at
tyskerne ikke kunne komme over grænsen pga.
indrejsebestemmelser, var jeg nu nødt til at aflyse
det hele. En skam!
Det bevilgede beløb skulle selvfølgelige betales
tilbage, undtaget det beløb, vi fik godkendt som
kørselspenge, fordi vi holdt div. Forberedelsesmøder. Det var nu beløbet, vi brugte og
samlede alle en sidste gang til en grillfest i vores
Hule i Sønderborg.
30 personer var tilmeldt, og i alt var vi godt 40.
Med hjælp fra de andre var vores pavilloner
hurtigt stillet op. Grillen bliver gjort klar, og så
var den hyggelige del startet.
En Rolandsbroder havde hørt om festen og var
kørt hele vejen fra Zürich kun for være med. Selv
når det ikke er en åben fest, så er alle velkommen.
Det er da altid plads til en mere ved vores
Naverbord i Sønderborg.
Den sidste gik i seng ca. kl. 4 om morgen. ALLE
var enige om, at det var en superhyggelig fest, den bedste fest i mange år. Særligt med den store
blanding af foreninger, alle i lige øjenhøjde. Efter
nogle kopper kaffe begyndt vi at pakke sammen.

I dette fællesskab var det klaret på kort tid og alt
var vel overstået.
Tilbage er der nu et godt minde og glæde hos
Sønderborg Naverne. Jeg siger tak for Sønderborg Navernes opbakning og gennemførelse af
denne fest. Selv om John er død, så levede hans
idé videre, og hans tanke blev gennemført og
holdt i live!
Christian Riedel

møde om sagen. Har det rejst den eftertænksomme finger, da Vejle hytten står på sylten, dermed uden sammenhængende fundament.
Det drejer sig om den teknik, fremtidige elmaster
sættes i jorden med. Konsekvenser af elektrificering vil formodentlig vedrøre beplantning og effekter, fx flagstang placering.
Ålegilde :3.weekend i september.
Tilmeld hos Formand og Frue. Tilmeldings frist
er 10 sept.
Vinterfest. 3 lørdag i Januar. - mere om dette senere.
Ekstra ordinær generalforsamling :
1 punkt:
Valg af sekretær.
Henrik d. 2. - Maas- valgt.
Potentielle nye medlem fik en grundig rundvisning samt indføring i det sociale liv. Han ringede
selv med klokken og fik en sang. Han. virkede på
ingen måde bortskræmt.
Med Kno
vikar referent Per

Vejle:
August hule møde.
Der foregik 2 møder. Dels måneds møde og en
ekstraordinær generalforsamling.
Måneds møde referat.
Vi samledes med lidt sang. Nr 22 og nr 6. Så var
vi ligesom i gang.
Ind trådte så et potentielt nyt medlem, og vi sang
så nr 83 og nr 101
Formand Hans fremlagde dagens agenda.
Bestyrelsen, og dermed også formanden har fået
en reprimande fra et medlem, at der ikke kommer
meget ud til almene møder ang. bestyrelsens
samtaler og beslutninger. Det er vedkendt, og vil
blive forbedret.
Vor nye nabo ønsker at erhverve et mindre stykke
jord, som i årevis har været udlejet til den nu fraflyttede nabo. Det drejer sig om en bid bag øverste haveanlæg. Den nye nabo erholder alle udgifter ved handlen. Oktober mødet bliver beslutnings dato.
Naver venner skal beskrives mere i vore lokale
paragraffer.
Information ang. Bane Danmark og elektrificering af jernbanen. Formanden har været til info9

Aarhus:
Til hulemødet den 13.8. var der mødt 14 personer, som formanden bød velkommen. Især vores
2 gæster, Anders Bischoff og Jens Breinholt som
er på valsen for SCUK. De fik begge velkomstsangen.
Sidste møde var vi kun 6.
Der er fugleskydning om 14 dage. Tilmelding til
hulefar.
Anders B. havde en hilsen med fra Malthe. Anders, Jens og Malthe havde været på bryghus.
Malthe havde fået arbejde i Århus. Så var det til
at synge nr. 29, som kostede Solvejg en omgang.
Så foreslog Jens nr. 87, men der var vist ingen der
rigtigt kendte melodien, efterfulgt af 84 og 16.
Nr. 38 lød helt forfærdeligt, og 18, pu ha. Så ringede Elo med klokken, det ringede helt for ørene,
han havde haft fødselsdag. Det var lige hvad vi
trængte til efter alt det syngen. Jens fortalte lidt
om det års tid han havde været undervejs, og hans
rejseplaner. Han skulle til bryllup i morgen, videre til Frederikssund og blive i Danmark indtil
CCEG stævnet i Sønderborg. Solvejg spurgte om
der var en der kunne spille på harmonika, det
kunne Anders Bischoff, så den måtte han godt få,

det kan være at vi kan nyde godt af den i hulen.
Så fik vi lige sunget en sang mere, nr.15.
Anders Breinholt fortalte at han var på jagt efter
det gamle naverbord fra Schweiz, da hans oldefars navn, født 1913 skulle være indgraveret i
bordet. For en uge siden mødtes han med Flemming i Zürich, hvor de prøvede at opspore bordet.
Der skulle være en Konsul der havde købt bordet
for 1 Schweizer France. Man havde vist prøvet at
købe det tilbage for 20.000 franc. Han vil fortsætte med at lede efter det.
Så var det Arnes tur til at synge. Han gav lige et
solonummer. Atter en hyggelig aften.
Den 28.8. var det tid til vores årlige fugleskydning. 7 navere kunne vi skrabe sammen til dagens
begivenhed. Sidste års fuglekonge serverede
morgenmad, og et par skarpe til. Ved ti tiden gik
vi ned på skydebanen hvor vores instruktør
ventede på os. Efter fuglen var godt fortøjet, gik
vi i gang med det sjove. Efter en 15 minutters tid
kom Ole L. ved et ”uheld” til at skyde næbet ned,
hvilket koster en omgang. 10 minutter efter skød
Otto halsen ned, så tog Richard venstre vinge,
Ole H. højre vinge, og Elo halen. Alle ramte så
godt, at vi allerede kunne gå til frokost ca. 11.30.
Hulefars søn Rune var kommet i mellemtiden for
at gøre frokosten klar, men da vi var færdig i så
god tid, gav jeg lige en hånd med, da jeg havde
taget nogen lækkerier med. Efter frokosten
fortsatte vi med skydningen, for at finde fuglekongen. Kl. 13.37 var det Richard der ramte plet,
så nu skal han spare sammen til morgenmaden til
næste år.
Næste hulemøde er den 8.10.
Bowling den 22.10. Husk sidste tilmelding den
9.10.
Med kno Chefsekretæren…
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Aalborg:
Hej Svende
Håber I har haft en god sommer indtil nu. Min er
én at de gode…
Vor hule er åben igen, så kom frisk ud af hullerne
og ind i hulen. ☺
Alle svendene skulle have fået vor udsendte plan.
Sommerudflugten blev aflyst i år. Vi bestemte på
sidste hulemøde at fortsætte med planen om Hjerl
Hede. Men der var ikke nok, der ville med
alligevel ???
Vi nåede at ændre planer for dagen, og fik en helt
super dag/aften i hulen. Tak for den store opbakning til det. Vi glæder os over, at der kommer
gang i hulen, og heldigvis dukker der stadig nye
emner op som interesserede nye medlemmer. Så
lad os sammen håbe på sjove aktiviteter her efter
sommerferien ☺
Vi fik endelig afholdt vor generalforsamling fra
februar måned. Der var 14 fremmødte, og det gik
lige efter bogen… selvom det er mærkeligt at
læse beretningen fra så længe siden. Der var
genvalg på de fleste poster. Referat skulle gerne
være rundt på nuværende. Preben genvalgt som
formand, Rune er stadig kasserer, Gunnar
genvalgt som næstformand, (det er han nu).
Henrik Lilholt var suppleant for Ivar, og blev nu
valgt. Anita Lilholt (Brians Kone) blev nyvalgt,
da Ole udtræder. Jan Sort blev ny suppleant for 1
år. Derefter var der div. udvalg, mest med genvalg.
HUSK at melde jer til en vagt, så vi er sikre på,
at hulen skal forblive åben om lørdagen !!!
Glæder mig til at se jer.
Og til sidst, men ikke mindst, Stort tillykke med
valget af vor nye landsformand for CUK, Per.
Tillykke.
Med KNO Formand Preben Adriansen

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være formanden i
hænde senest den 25. i måneden.

-Er du stadigvæk jomfru?
-Ja men jeg er ikke fanatiker.

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

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

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
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Lumskebugten
Rafling
Dart
Billard

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

Havnegade 33 Vejle tlf 27508707

GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK
Naverne på hjemmesiden.

Levende musik fredag / Lørdag

AFSENDER:

Hans Emborg
Højtoft 8
DK-7100 Vejle
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