
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 9 september 2021 årg. 119 

 

Inden længe vil denne hilsen lyde i det sønderjydske. Nærmere i Sønderborg, hvor den årlige 

CCEG-kongres bliver afholdt fra den 22. til den 24. oktober med deltagelse af de foreninger, der 

er i CCEG. Her er store muligheder for, at vi i CUK kan møde  

de ”Valsende Svende” og få indblik i og forståelse for deres  be- 

slutning om, at de på den måde får nye arbejdsmetoder/færdig- 

heder inden for deres fag. Denne viden, som vi ”ældre ” CUK’er 

kan suge til os, kan vi bruge til at agitere endnu mere over for de 

unge, der er uddannet i et fag, eller bliver uddannet i nær frem-, 

tid, til at overveje, om vandrelivet  var noget for dem. Lad os ik- 

ke forspilde denne mulighed for at mødes.  

Kongressen afholdes på Bylow skole, der er nabo til Hulen i 

Sønderborg. 

Vi ses i Sønderborg til oktober 

Med kno Kaj Jepsen Formand for CUK 
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Fødselsdage: 

 

01,09,2021 Isak Håkansson (Stockholm) 

20 år Blommelundsvägen 9 A 
S–194 56 Upplands Väsby 

Sverige 

 

06,09,2021 Frode Zachariassen (København) 

75 år Præstemarken 10 A 

 8653 Them 

 

07,09,2021 Per Jensen (Frederikssund) 

65 år Græsted Hovedgade 30 

 3230 Græsted 

 

27,09,2021 Peder Hellerup (Hillerød) 

70 år Kongevejen 11 

NV 3450 Allerød 

 

29,09,2021 Carl Otto Enevoldsen (Frederikssund) 

75 år Dahlerupsvej 11 

 4583 Sjællands Odde 

 

Jubilæer: 

 

02,09,2021 Mikael Madsen (Stockholm) 

15 år Stuvstavägen 1A 

 S-140 40 Huddinge 

 Sverige 

 

04,09,2021 Axel Petersen (Zürich) 

35 år Mattenweg 5 

 8192 Glattfelden 

 Schweiz 

 

06,09,2021 Richard Schmidt (Aarhus) 

25 år Skanderborgvej 13 A, 1. 

 8362 Hørning 

 

07,09,2021 Arne Sejer Jakobsen (Frederikssund) 

20 år Nørresvinget 12, st. tv. 

 3600 Frederikssund 

 

20,09,2021 Per Holmen Hansen (Aarhus) 

30 år Banegårdspladsen 16, 2 tv. 

 8000 Århus C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUK-Frederikssund har mistet en kær og 

respekteret Nav. Poul Berg tabte kampen til 

sygdom fredag 16.7.2021. Poul Berg blev meldt 

ind i CUK-Frederikssund den 01-08-1983. Poul 

Berg var kasser i CUK-Frederikssund fra 2003 og 

indtil 2018, hvor han takkede af efter 15 år på 

posten i 2018. Vores tanker går til Bente og 

familien.  

Ære være hans minde. CUK-Frederikssund 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for hilsener og varme tanker ved min elskede 

mand Poul Bergs død og bisættelse. 

En særlig tak til Naverne i Frederikssund for 

varme og stor støtte og omsorg. 

Bente med familie. 

 

Jeg siger hermed tusinde tak for al opmærk-

somhed i anledning af min 80 års fødselsdag. 

Med kno i bordet. 

Hans Frederiksen, Slagelse Naverforening 
 

Hjertelig tak til Vejle, København og Niels "2 m" 

for tilsendte lykønskninger i anledning af min 70 

års fødselsdag den 18 juli.  

Anni Jørgensen, naverven i København. 
 

En stor tak til Holbæk naverne for gaver og 

Frederikssund telegram samt gave telegrammer 

fra HB- København-Vejle til min 80 års fød-

selsdag. 

Med Kno 

Ole P. 

TAK    TAK      TAK 
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Hjertelig Tak for telegrammer fra nær og fjern til 

min 80 års Fødselsdag. Det varmer mig så TAK 

til alle. 

Med kno i bordet 

Hans Ove Hansen  

 

 

 

 

75 år 

Det var i Them den 6. september 1946, at en  

- formoder jeg - også dengang dejlig dreng  

kom til verden, og blev døbt 

FRODE ZACHARIASSEN. 
Frode er en god ven, ja en rigtig trofast og y- 

derst pligtopfyldende naverkammerat.  

Der er vist næppe nogen med forbindelse til  

naverne, som ikke kender Frode eller har hørt 

/set hans navn. 

I DfS til november, vil der komme meget mere 

om Frode og hans virke inden for C.U.K. 

Frode runder nemlig den 25. november endnu 

en milepæl:  

              40 ÅR I C.U.K.! 
Jeg håber, at der er rigtig mange der vil være 

med til at fejre Frode til Jubilardag i Køben-

havn lørdag den 20. november. 

TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN 

FRODE! 

                 Niels "2m", København. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. års Jubilæum 

Vores medlem Richard Schmidt kan den 06. 

september fejre sit 25. års jubilæum. Richard har 

igennem en årrække været medlem af vores 

forening. Richard er født og opvokset i 

Sydslesvig, og flyttede på et tidspunkt til 

Danmark, efter han blev udlært maler, og har i 

alle de år jeg har kendt ham, arbejdet på Århus 

Universitetshospital Skejby og nu også på 

Psykiatrisk Hospital. Richard blev på et tidspunkt 

så inspireret af Tour de France, at det ville han 

også prøve, det blev så i gangene under 

hospitalet, og som i Touren kan der jo ske styrt, 

således også for Richard. Han måtte gå med en 

brækket ben i længere tid, det var hans karriere 

på cykel. 

Richard var i flere år chefredaktør for dette blad, 

og er nu med i bestyrelsen som sekretær i vores 

lokale naver forening. 

Vi vil fra Århus Naverne ønske dig tillykke med 

dit 25. års jubilæum, og glæder os til at fejre dig 

i vores hule. 

Århus Naverne 

Ole Lindeborg     

 

Tillykke 
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Jeg tillader mig at anmelde mit 
kandidatur som muligt emne som 
fremtidig formand for CUK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har flerårig erfaring som bestyrelsesmedlem 

i forskellige sammenhænge, både lokalt og i sam-

menhænge, som rækker ud i verden, samt erfa-

ring med organisationsarbejde. 

Har drevet egen virksomhed med aktivitet både i 

Danmark og ude i Europa. Og med både en per-

sonlig og økonomisk succes. 

Jeg er 58 år gammel. 

Far til 3 sønner, som er i egen drift, og som re-

spektive har stiftet familie. 

Har rejst, boet og arbejdet i flere lande. 

Tog selv på Vandring først i 80-erne, alene. 

Dvs. jeg påmønstrede et mindre sejlskib, som 

bl.a. førte mig gennem Skotland, Irland, diverse 

øer samt Wales, hvor jeg afmønstrede og tog på 

vandring gennem England, gennem Frankrig for-

skellige steder - med mod retning Portugal. 

Jeg forlod DK med 126 kr. samt lidt sammen 

skrabet valuta, som reelt afgjorde, hvor jeg tog 

hen. 

Gentog successen knap 20 år senere samme med 

min familie. Vi kom Jorden rundt. Denne gang 

mere organiseret, men stadig med behov for at 

sælge min arbejdskraft undervejs. 

Hvis ikke Covid havde lagt begrænsninger for 

rejse aktivitet, var jeg draget mod Paris for  at del-

tage i genopbygningen af Notre Dame. 

Med kombineret fagtitel af Bådebygger og Stil-

ladsbygger med fuld bælte. 

Taler flere sprog ganske godt - og en del flere 

mangelfuldt. 

Jeg er på ingen måde EDB kyndig. Og ser ikke 

meget TV. Mit liv foregår blandt mennesker. 

Mit bagland - min hustru Lærke - bakker mit kan-

didatur op. 

Jeg blev optaget som fuldgyldigt medlem i Vejle. 

Min umiddelbare vision med CUK  er en direkte 

forlængelse af mit engagement i CCEG. 

Jeg ser Navertanken som en friheds elskende må-

de at møde andre måder at gøre tingene på. 

Jeg ser det som en jordnær og meget direkte form 

for ungdomsudveksling, som modner og åbner 

både sind og erhvervserfaring. 

Jeg agter at bruge de kontakter, jeg kan komme i 

tanke om, på at promovere ideen om at gå på val-

sen med sit håndværk på div tænkelige måder. 

Vil bruge det meste af min energi rettet mod of-

fentligheden og i særdeleshed mod lærlinge uan-

set fag. 

Jeg ser HB som en gruppe, der arbejder kollek-

tivt, og som i fællesskab ser Valsen som udgangs-

punktet og fremtiden. 

De skatte, som befinder sig i arkivet og rundt i 

hulerne, er bevis på dette. 

Jeg ser CUK som noget helt utroligt. 

Alle medlemmer har en erfaring om at være ude 

og på farten, men ingen har oplevet det, som de 

andre har, og så alligevel er der en forståelse og 

genkendelse af det ukendte på en forbavsende be-

kendt måde. 

At udbrede den livsanskuelse vil jeg gerne slå et 

slag for. 

Skrevet direkte på bladet. 

Med Kno 

Per Hemmingsen. 

Naver i Vejle hulen. 
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Davs Naverbrødre og -søstre 

CUK står for CCEG-træf i Sønderjylland 

Som jeg har skrevet før, er der CCEG-træf i 

weekenden fra fredag den 22/10 til søndag den 

24/10 2021 i Dybbøl, dér hvor Naverne i 

Sønderborg har Hule. 

Der vil komme ca. 100 deltagere, som er 

Fremmedskrevne fra Tyskland, Comagnons fra 

Frankrig og Navere fra hele Vesteuropa og måske 

hele verden. 

Naverne er med i CCEG’s europæiske 

samarbejde 

I år er det 70 år siden, at tyske og franske svende 

gav hinanden broderlig hånd og aftalte at 

samarbejde – hvilket var en meget stor ting, så 

kort efter den voldsomme 2. Verdenskrig med al 

sin gru. Det blev starten, der førte til stiftelsen af 

det nuværende CCEG, der er den europæiske 

sammenslutning af foreninger for rejsende 

svende. CCEG har fået traditionen med at tage på 

valsen optaget på UNESCO’s liste over im-

matrikuel verdenskulturarv, så det er Naverne en 

del af. 

Derfor er det meget fint, at vi i CUK kan holde 

CCEG’s årsmøde og delegeretmøde i år, byde 

dem alle velkommen og fejre jubilæet. 

Mange i CUK er nu pensionister, og rejse-

oplevelsen er længe siden. Men minderne har vi 

– og på vores rejse gik vi alle over grænser. Ikke 

kun landegrænser – nej, tit måtte vi også over 

vores personlige grænser. Det er det, som vi alle 

er blevet præget af – og som har gjort os til de 

personer, som vi er. 

Giv en hånd så alle får øl :-) 

Vi er en åben gruppe fra bl.a. Vejle, Århus og 

Sønderborg, der er i fuld gang med at arrangere 

træffet.  

Ved træffet er der behov for hjælpere – til f.eks. 

uddeling af mad, sælge øl- og spisebilletter samt 

lange kolde øl over bardisken. Arbejdssprog er 

dansk, men kan du lidt tysk, fransk eller engelsk 

går det også :-) 

Ankomst er mulig fra om torsdagen, 21/10 2021. 

Der skal sættes skilte op, lægges kabler ud, 

klippes øl-billetter m.v. Og om søndagen skal vi 

have det hele pakket ned igen… 

Alle hjælpere har gratis mad og alkoholfrie 

drikke – samt formentlig også nogle øl-billetter. 

Det er muligt at bo gratis i medbragt cam-

pingvogn/autocamper/telt (m.v.) ved Hulen. Mu-

lighed for el, men ikke til opvarmning. Og ellers 

kan der sikkert findes overnatning på: 

 www.visitsonderborg.dk 

Selvfølgelig bliver der også tid til hygge sammen 

med alle de andre. Det er en unik chance for at 

møde mange andre, der også arbejder for at 

bevare traditionen med at tage på valsen. Det 

bliver helt sikkert spændende! 

Så kom med til Sønderjylland og gå over jeres 

personlige grænser og vær med til noget unikt! 

 

Kom og vær med til fest 

Jeg håber på at møde mange af jer ved festen. Og 

også, at mange vil komme og give en hånd med. 

Selv om det er i Sønderborg, så er det ikke 

Sønderborgnavernes fest – det er hele CUK’s 

fest. 

Med Kno i Bordet, Christian Riedel (Sønderborg) 

Ring for spørgsmål og hvis du kan hjælpe: (+45) 

71 35 96 98. Mail: ch-riedel@outlook.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikssund: 
Grillaften den 6.august 2021. Det blev en lille 

forsamling, der var mødt op til den årlige grill-

aften i hulen. Men til trods for den manglende 

tilmelding blev det en hyggelig aften trods alt. 

Glæden blev stor, da Bente Christensen (Poul 

Bergs kone), trods alt hvad hun har være igennem 

Foreningsmeddelelser! 

 

 

 

 

http://www.visitsonderborg.dk/


6 

 

den seneste tid, mødte op for at takke foreningen 

for hjælpen, som vi havde bistået Bente og 

familien med i anledning af Poul Berg bisættelse 

fra Vinderød Kirke torsdag den 5.august 2021. 

Formanden bad de fremmødte om, at rejse sig og 

holde et minuts stilhed for Poul Berg. "Ære være 

Pouls Minde."  

Protokol 2020/2021 CUK-Frederikssund.  

Næste gang vi mødes er til det udsatte 

pinsestævne og foreningens 50 års jubilæumsfest 

den 3-5. september 2021. Det bliver lidt af en 

opgave. Men vi skal nok klare den ved at stå 

sammen om denne opgave. 

CUK-Frederikssund ønsker: Arne Jakobsen til-

lykke med sit 20 års jubilæum den 07-09-2021 

Fødselsdage: Per Jensen med de 65 år den 07-09-

2021 Carl-Otto Enevoldsen med de 75 år den 29-

09-2021 

 

 

 

Holbæk: 
D. 21-05-21 havde vi generalforsamling, og alle 

der var på valg, blev genvalgt. 

d. 12-06-21 Ø-tur. Denne gang blev vi på 

Sjælland. Vi var i Dianalund og se Epilepsi-

hospitalet samt deres museum. Det var meget 

interessant at se alle de instrumenter, der blev 

brugt dengang; jeg vil kalde dem tortur-

instrumenter. Derefter en tur rundt på hospitalet. 

Så blev det til et pitstop ved en rasteplads, hvor 

Peter havde indkøbt mad til en større frokost. 

Næste stop var storbyen Vedde, hvor der ligger 

en fantastisk flot have samt søer med karper. Den 

hedder Zen Garden, og den er opbygget med flere 

tusinde sten huler/grotter mm. og kan anbefales 

til andre foreninger. Vi afsluttede ude ved Linda 

og Søren, der bor i Vedde, med et grill-

arrangement som afslutning på en meget fin dag. 

Endnu engang stor tak til ø-udvalget. 

D. 18-06-21 Ebert aften. Da Ebert tog på sin 

sidste rejse, havde han efterladt en kuvert til 

naverne. Den indeholdt et beløb til os, men der 

var en klausul, at nogle af pengene skulle gå til 

en huleaften, hvor der skulle serveres højt 

smørrebrød og rød Ålborg samt afsluttes med 

minderne. Vi overholdte alle betingelserne og 

havde en god aften i Eberts ånd. 

Med Kno Ole P. 

 

 

København: 
Der var stilhed omkring foreningsmøder o.a. 

i juli måned. Men det var stilhed før storm, da det 

i september atter går løs med arrangementer hos 

os selv og ude i landet. Dog trapper vi p.t. selv 

lidt ned med antallet, til én gang om måneden. 

Fra den 3. til den 5. september er der jo endelig 

det udskudte Pinsestævne i Frederikssund. Nok 

de fleste af os har besøgt dem tidligere, og 

ved derfor, at de også kan det der med at arran-

gere en god fest. Ses i Frederikssund! 

Som skrevet i sidste nummer, skal København i 

september holde det første af vore kommende 

møder et fast sted ude i byen, og altså ikke læn-

gere hos undertegnede. Det er Svende-Hule-

møde torsdag den 23. september kl. 13.00 i vo-

res nye mødested, Restaurant Jacobsen, Kul-

torvet 2, tæt på Nørreport station. Mon ikke vi 

bliver et pænt antal?  En rigtig hule er det ej, men 

nu er vi for alvor på vej. Gæster er naturligvis 

velkommen. Venligst giv på forhånd et kald om 

din deltagelse på mobil 29851699. 

Med kno, Niels "2 m". 

 

Månedens arrangement: 

23.9. kl. 13.00:  Svende-Hulemøde 

hos Jacobsen. 

 

 

 

 

LA: 
Ja, så skal vi have møde og hygge os sam-

men Fredag den 13 August i vores Naver-Hule. 

Vores Formand, Arne Olsen og hans søde hustru 

Bodil vil fremstille en dansk "Surprize Dinner", 

med sild og en snaps. 

Arne har også haft travlt med at lægge nyt køk-

kengulv, og Ed Belknap har nedlagt flere gamle 

døde træer og buske, som brandvæsenet havde 

bedt os om at gøre.  

Virussen er desværre ved at komme tilbage her i 

LA. Vi beder alle Navere om at blive vaccineret, 

så vi kan være sammen uden at bekymre os. 

Med kno, Arne B 
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Vi skal afholde vores August navermøde den 13 

august og ser frem til et godt møde. Nu kan vi 

igen begynde at være sammen, da vi alle er blevet 

vaccineret. Det har jo været en lang, hård tid for 

alle over hele verdenen, men herovre er vi sluppet 

nogenlunde over den. Der har jo ikke foregået så 

meget i naverdalen i de sidste 18 måneder, men 

lidt er der da sket. Vi har nu optaget Soldaterklub-

ben, Frokostklubben, Brotherhood, og et par an-

dre danske klubber; de kan nu bruge naverdalen 

og klubhuset til deres månedlige moder. Så vi har 

måttet installere ny dør og åbnet flere vinduer, så 

hulen har fået et nyt "look". Snart skal vi til at 

lægge nyt gulv i køkkenet. Vi har også ind-

købt nye "shadetents" til vores patio for herovre 

behøver vi skygge om sommeren. For tiden er her 

90 grader fahrenheit, så det er godt nok lunt. Vi 

afholder vores picnic til September, som altid er 

godt besøgt med venner og familie. 

Med Kno 

Arne O./Bo 

 

 

 

Næstved: 
Så skete der endelig noget. Fredag d. 06.08 bød 

formanden velkommen til generalforsamling. 

Der var mødt 11 medlemmer. Vi skulle igennem 

GF både for 2020 og 2021. Det blev en saglig 

gennemgang, så efter godt 1 time kunne formand 

og dirigent erklære GF for afsluttet. 

Derefter bød formanden velkommen til hule-

møde. Særlig velkommen til Gitte der var mødt 

til optagelse, og Lis S, der var mødt for 2. gang. 

Da vi lige havde overstået GF, var der ikke meget 

på programmet, så Finn kaldte Gitte op. Hun 

klarede optagelsen i fin stil. Velkommen til Gitte. 

Vi er sikre på, at dit medlemskab bliver til gen-

sidig glæde og gavn. 

Torsdag d. 23.09 kl. 16:00 bliver der foredrag i 

Hulen. Erik Brix Petersen kommer og fortæller 

om Glasværket gennem 183 år: Min forunderlige 

arbejdsplads mellem geniale designere og 

glaskunstnere. Han har i mange år taget ud og 

fortalt om Glasværket, hvor han startede som 

hyttedreng i 1954. Det kan kun blive en spæn-

dende eftermiddag, som vi ikke må gå glip af. 

Hilsen Marianne 

 

 

 

Randers: 
Ganske kort fra Randers i denne omgang: 

Vi glæder os til pinsestævnet i Frederikssund den 

3-5/9.  

Vi holder dobbelt generalforsamling for 2020 og 

2021 fredag den 1/10. Hans og Freddy er på valg. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. 

Næste hulemøde er fredag den 10/9. Underteg-

nede laver lidt mad. 

Med kno, Helle 

 

 

 

Silkeborg: 
Hej igen. Havde månedsmøde d. 25-07-21 med 

deltagelse af 4 navere + 1 naverven. Godt gået. 

Der var ingen nyheder, da det jo er sommerferie, 

så der er ingenting omkring månedsmødet.  

Weekenden efter havde vi besøg at formanden fra 

Frederikssund Per Vejen og hans søde hustru, 

som var på tur i det jyske og kiggede lige forbi. 

Det var dejligt, da de aldrig havde været i Hulen 

i Silkeborg. Tusind Tak for besøget. Skulle de 

komme til Jylland en anden gang så kig endelig 

op. Gælder også andre.  

Det var sådan det for denne omgang.  

Men HUSK LIGE AT KIGGE OP. DET GØR 

IKKE ONDT. 

Kno 

Christian. 

 

 

 

Slagelse: 

Hulemøde d. 7. august 2021 kl. 12:00  
blev en kort orientering om deltagelsen ved det 

udsatte pinsestævne og julefrokosten i november. 

Der var ikke yderligere på dagsordenen, og vi så 

alle frem til at grille. Hans Vicevært var den glade 

giver af Revelsben og Stadionpølser med alt 

tilbehør (som blev leveret af Jens fra Holmegårds 

Catering) p.g.a. vel overstået 80 års fødselsdag. 

Vi havde lidt problemer med at forudsige vejret 

og holdt os derfor inden døre, men havde 

heldigvis sat pavilloner op, så de, der havde lyst, 

kunne nyde det dejlige sommervejr, som der 

plejer at være ved vores grilldag. En herlig dag 
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sluttede i hulen ca. kl. 17:30, og Linda og Hans 

siger tusinde tak for al hjælpen.  

Med kno i bordet. 

Erik 

Arrangementer og mærkedage i Slagelse 

Naverforening. 

3. september kl. 18:30: Hulemøde. 

1. oktober kl. 18:30. Hulemøde. 

5. november kl. 18:30. Hulemøde. 

21. nov. kl. 12:00: Julefrokost + markering af 

stiftelsesdag.  

22. november. 79. stiftelsesdag 

3. december kl. 18:30: Hulemøde. 

31. dec. Kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. 

OBS! Ændringer og tilføjelser kan forekomme. 

 

 

 

Sønderborg: 
Sønderborg Hulemøde den 06.08.2021. 

Desværre var vi ikke så mange denne gang. 

Måske skyldtes det, at de fleste mente, at det var 

sommerferie. Undtaget en sygemeldt Susi. hørte 

vi ikke noget fra de andre; sådan kan det gå. 

Men på trods af det var det en stor overraskelse, 

at vi fik besøg af vores farende murersvend Jens. 

Lige som vi kender ham med et smil på læben og 

god stemning, især da han hørte om den gode 

mad, der bliver serveret. Ja lige som det har været 

i gamle dage. Dem som rejser, har noget at 

fortælle. 

Vi fik en superunderholdende Huleaften! Nu 

efter et år på Valsen kunne han også give en god 

tilbagemelding om, at han får god hjælp fra alle 

rejsende organisationer, ikke mindst også af dem, 

der ikke er  i CCEG ! Helt fantastisk. Bare tænke 

jer, for 4 år siden var der rygter om, at Naverne 

eksisterer ikke mere! 

Jeg personlig håber, at denne positive trend 

fortsætter, og Jens ikke bliver den eneste, som 

tager  på Valsen under CUK. 

Efter nogle timer var jeg selv nødt til at køre af 

sted,. Jeg var jo egentlige på ferie, og der skulle 

jeg gerne tilbage. I alt en super interessant 

Huleaften, selv om vi var ganske få. Ja man ved 

aldrig, hvad der kan ske til  en huleaften, førend 

man møder op.  

Til Jens: Ha’ en god rejse, og til jer alle: Ha’ en 

god tid derude. 

hilsen fra Sønderborg   

MKB Christian 

 

 

 

Vejle: 
Undertegnede Henrik d. ll. blev inden hulemødet 

spurgt, om jeg ville tage referat - og om jeg ville 

stille op som sekretær for CUK Naverne i Vejle. 

Det sagde jeg så ja til - og, ser frem til et godt 

møde, næste gang i hulen.  

På denne dejlige sidste fredag, i måneden, gik hu-

lemødet i gang, efter at bestyrelsen havde afholdt 

deres bestyrelsesmøde - hvorfor vi øvrige så hav-

de noget tid til smøre halsen...              

Ikke også Bjarne??!  

Der var fremmødt 10 Navere og 1 NV. 

Vi lagde ud med at synge en fin lille sang, fra vo-

res sangskat. 

Derefter tog formand Hans E. ordet. 

Vi fik oplyst, at Per og Bjarne er delegerede til 

stævnet i Frederikssund.  

Alle ser frem til at høre beretningen derfra ... Der-

udover er der jo en invitation fra Naverne i Kol-

ding, til at se Minibyen lørdag d. 14 august. Der 

opfordres til deltage - så vidt det er muligt. Hule-

mødet blev afsluttet i god ro, og orden ...  

Så var det tid til gå ombord i fru Emborg's dejlige 

biksemad m/spejlæg - den var rigtig god. 

Tak for mad. 

Med kno 

Henrik d. ll 
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Ålegilde i Naverhytten i Vejle 

lørdag den 18. september kl. 13.00  

 

Tilmelding senest den 8. september til Hans eller 

Inger Emborg, tlf. 27849009 / 24444001. 

OBS: Der er nogle uafklarede spørgsmål: Hvem 

vil stege ål m.m., kan vi skaffe ål.? 

Derfor tages der forbehold for eventuel aflysning. 

Men meld jer endelig til alligevel – så får I besked 

så hurtigt som muligt. 

Vi håber, nogen har lyst til at stege ål, eller 

kender nogen, der vil hjælpe. Det fik vi desværre 

ikke afklaret på sidste møde. Det må afgøres på 

mødet den 27. Vi regner med, at vi kan købe 

ålene, hvor vi plejer. 

Med kno 

Hans 

 

 

Aarhus: 

Fredag den 9.juli var der sølle 6 personer, der 

havde fundet vej til hulen, så der var nok mange 

der var startet på tidlig sommerferie. Formanden 

bød kort velkommen, og kunne fortælle at Claus 

og Birgithe Lønstrup kommer til Danmark til 

oktober. Vi må se om de kigger forbi hulen den 

8.okt. Vi havde placeret os ved de unges bord, på 

nær Ole Bøjstrup; ved ikke hvad han var bange 

for.  

Ole Michael havde en hilsen fra Anders B. og 

Solveig, der sammen havde været en tur i 

Randers til deres fest. Han ringede efterfølgende 

med klokken, fordi han var gået fra 37 timers 

kortjeneste til 7 timer. Så kunne jeg heller ikke 

holde mig fra klokken, da jeg lige havde fået mit 

andet stik.  

En kort hyggelig aften sluttede med kaffe og 

brød.  

Næste hulemøde er den 10.sepember, samt 

hulemøde med ledsager den 24.september. 

Håber Frederikssund må få et godt stævne.  

Richard ønskes tillykke med hans 25.års jubi-

læum den 6.september. 

Med kno Chefsekretæren. 

 

For 100 år siden stod der at læse i DFS: 
Kongresforslaget. Ikke saa snart har vi [faaet Ro 

indenfor C. U. K ,, för vi igen har et 

Stridsspørgsmål rejst, nemlig Spörgsmaalet om, 

hvorvidt vi skal have Kongres eller ej. Nu har vi 

den ganske Sommer og hele Efteraaret ikke 

bestilt andet end at diskutere C. U. K. Sager og 

mente nu at være kommen til en Forstaaelse. Da 

bliver der igen kastet en Bombe, og det af 

Svende, som ellers gerne vil give det Udseende 

af, at C. U. K.s Sag ligger dem meget paa Hjærte. 

Kongres! Kongres! — Lyder det oppe fra 

Hamborg, som om C. U. K.s Fremtid var 

afhængig af denne Kongres. Heldigvis ser det ud 

til, at denne Kongres ikke vinder videre Bifald 

hos Medlemmerne i C. U. K . Det foranlediger 

Forslagsstillernes til forundret atspörge, hvorfor i 

Alverden ikke Medlemmerne med Begejstring 

slutter sig til Forslaget? Ree og Möller har jo 

straks en Undskyldning paa Haanden. De tröster 

sig med, at det er fordi »Övrigheden« (H.B. og O. 

B.)er imod Forslaget, og at derfor Svendene ere 

bange for at ytre deres Mening. Jeg synes, at M. 

og R .s Fif er lovlig plumpt. Da de ser, at 

Svendene först og fremmest vil have Ro efter den 

megen Spektakel raaber de »Hvad ere I bange?« 

— Ganske vist ved de godt, at indenfor C.U. K . 

kan enhver sige siri Mening, enten den saa falder 

i H. B.s eller O. B.s Smag, men de tænker derved 

at kunne ophidse de unge Svende saadan, at der 

kan blive Stemning for deres Forslag. Forövrigt 

synes jeg, at Forslagsstillerne istedetfor at skælde 

de Ledende indenfor C. U. K . ud for »Övrighed«, 

skulde begrunde, hvorfor de egentlig vil have en 

Kongres. De skriver, at å la Gjerding skal 

Kampen om Kongresforslaget ikke föres; man 

skulde ellers snart tro det, naar de titulerer 

anderledes tænkende Mennesker med et Ord, 

som vi Arbejdere alletider har haft Afsky for. At 

de skal gribe til Skældsord beviser jo ogsaa godt 

nok, at de ingen saglige Grunde har, hvorfor de 

egentlig vil have en Kongres. Jeg tænker mig, at 

de erec ble-vng (gnaittede af den 

Kongresgalskab, som for Ojeulikket grasserer i 

Europa; men da de truer med at aabne en voldsom 

Kampagne i »D. far. Sv.« for deres Forslag, 

kunde det alligevel være interessant at kigge de 

eventuelle Grunde lidt efter i Sömmene. 

Forretningsföreren har jo allerede i »D. f. Sv.« 

Nr. 23, hvor Möller og Ree motiverede deres 

Forslagsstillere med, at vi ingen Program, ingen 
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Maal havde at arbejde efter, henviste den til § i i 

vore Love, hvor hele vort Program staar 

formuleret. Men desforuden ytrer de ogsaa deres 

Forundring over, hvorfor C.U. K ., trods det gode 

Grundlag, hvorpaa den hviler, ikke er större end 

den er. Hvorfor C. U, K . har saa mange 

Modstandere? Og t. Ex. hvorfor C. U. K . kun 

tæller ca. 200 Medlemmer i Hamborg, medens 

der findes ca 12,000 Skandinaver. J a ! Grunden 

til, at vi ikke ere stærkere end vi er, maa efter min 

Mening soges i de lokale Forhold i de forskellige 

Byer. Hvad der först og fremmest gör sit til at 

samle Naverne i en By, er en god Lokalforening. 

Bliver en Forening ledet daarlig, kan den aldrig 

formaa at samle Svendene, selv om denne 

Forening staar som Medlem af en Centralisation, 

der byder Medlemmerne store Fordele. Ganske 

vist var der jo nogle Svende, der i Sommer var af 

den Mening, at C. U. K . var en Møllesten om 

Halsen paa de forskellige Lokalforeninger. Men 

da der som bekendt gives mange Foreninger 

indenfor C. U. K., der ere meget bedre Foreninger 

end andre, der 2 staar udenfor, gælder det til 

Wandsbeck, hvad jo forövrigt ogsaa 

Afstemningen viste i Sommer. Naar der i Byer, 

hvor der findes gode C. U. K.-Afdelinger, 

alligevel ere mange Modstandere af C. U. K . maa 

det söges i den Egoisme, som besjæler disse 

Mennesker. Vi kan lave ligesaa mange 

Kongresser og Programmer, vi lave vil, disse 

Svende vinder vi alligevel ikke; de vil aldrig 

kunne indse, at andre ikke kan være ligesaa godt 

stillede som dem. Thi betragter vi de Svende og 

de Foreninger, der staar udenfor C. U. K-, vil vi 

se, at det for Störsteparten ere Naver, der mener, 

at være lidt mere end os, og derfor mener, at de 

ikke behöver at staa i C. U. K., hverken for deres 

egen Skyld eller for at hjælpe andre daarligere 

stillede Landsmænd. Disse Naver vinder vi kun 

ved at skabe gode Lokalforeninger, hvor de kan 

fole sig som hjemme, men ikke ved Afholdelse af 

Kongresser eller Vedtagelse af ny Programmer. 

Skulde vi endelig afholde en Kongres, er det vel 

Forslagstillernes Mening, at det især skulde være 

C. U. K. Sager der skulde dröftes, men da vi lige 

i denne Sommer har dröftet disse Spörgsmaal saa 

indgaaende og der siden den Tid ikke har ytret sig 

nogen Misfornöjelse med de naaede R esultater, 

kan jeg ikke indse, hvorfor vi skulde sætte et 

saadant stort og kostbart Apparat, som en 

Kongres vilde være i Gang. Selv om vi kunde faa 

ordnet den pekuniære Del af Sagen paa en saa 

tilfredsstillende Maade, at vi kunde faa afholdt 

Kongressen uden altfor store Byrder for 

Medlemmerne, er saa Möller og Ree sikre paa, at 

denne Kongres vilde bringe os noget positivt. Jeg 

er vis paa, at denne Kongres vilde give sig Udslag 

i en ligesaa skarp Pennefejde, som den vi havde i 

Sommer. De fieste Medlemmer vil sikkert synes, 

at det er mærkelig at afholde en Kongres nu lige 

efter, at vi har stemt om, hvorledes C. U. K . skal 

virke i de to kommende Aar. Hjemme og andre 

Steder er det dog Skik, at de Kongresser, som de 

forskellige Forbund afholder, bliver afholdt lige 

för, at der skal besluttes noget vigtig, saa at de 

Ledende kan blive enige om at stille og formulere 

de forskellige Forslag. Men hvorfor skal vi saa 

bære os ad som Kineserne, der laver alting 

bagvendt? Svende! Lad os derfor hellere vente 

indtil vi igen skal til at stemme og behandle de 

forskellige Forslag, som muligvis bliver fremsat 

næste Gang vi skal have Generalafstemning, 

nemlig til Sommeren 1912. Ganske vist er der en 

Mulighed for, at vi kunde blive enige om at 

afholde en Kongres, dersom vor Kasse ikke kan 

bære de forhöjede Understöttelser, som vi vedtog 

i Sommer ; deri giver jeg Breuning Ret, at der da 

var nogen Mening i at afholde en Kongres for 

muligvis derigennem at finde en Udvej. Men lad 

os haabe, at C. U. K . ikke behöver at afholde 

nogen Kongres i Sommer, at Kassen kan bære de 

forhöjede Understöttelser, at C. U. K. maa vokse 

sig stor og stærk. Men for, at dette skal gaa i 

Opfyldelse, maa vi först og fremmest have Ro, 

ikke en Dödens Ro, men en Ro, hvor vi alle kan 

faa Lov til arbejde for C. U K. Derfor vil jeg 

appellere til de gode Fölelser, som Möller og Ree 

besidder for C. U. K. — Vis, at I virkelig har 

Interesse for C. U. K ! — Træk Eders Forslag om 

Kongressen tilbage — Og lad os saa glemme 

vores mere eller mindre smaalige, personlige 

Stridigheder. — Ogsaa i Hamburg. — Men 

istedetfor virke hext til, at vore Foreninger kan 

blive Foreninger, hvor Svendene föler sig som 

hjemme og hvor alt Kævl og Strid er banlyst. Gör 

vi kun det, vil vi ogsaa sikkert formaa at samle 

Störsteparten af (Skandinaverne i Udlandet 

indenfor C. U. K . — Uden Kongres ! Zürich, i 

December 1910 H. J. Lårsen. 
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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: 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: 
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde 

Tlf.: 2086 3931 - E-mail: ovegraae@gmail.com 
 

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   
 

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.  
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- I aftes reddede jeg en pige fra at blive voldtaget,                

- siger stamværtshusets anden pralrøv. 

- Fortæl, fortæl, siger vennerne. 

- Jeg kunne sgu ikke løbe hende op.. 

 

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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