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Fødselsdage:
01,01,2022 Jan Erik Johansen (Holbæk)
65 år
Kirkevej 9
4520 Svinninge
09,01,2022 Jytte Andersen (Vejle)
65 år
Skamlingsvejen 142
NV
6093 Sjølund
10,01,2022 Henrik Due Rasmussen (Vejle)
65 år
Østerled 46, st. th.
NV
7100 Vejle
10,01,2022 Peter Christian Tønder (Herning)
70 år
Nyvænget 11, 1. tv.
Hammerum
7400 Herning
12,01,2022 Christian Christensen (Stockholm)
90 år
Lundevej 8 B, 1.sal
4400 Kalundborg
16,01,2022 Richard V. Jensen (Nysted)
70 år
Rosenvænget 16 A
NV
4880 Nysted
16,01,2022 Alex V. Jensen (Nysted)
70 år
Drosselvej 9
4880 Nysted
19,01,2022 Povl Christensen (Aalborg)
75 år
Niels Juels Gade 9, 1. th.
9000 Aalborg
21,01,2022 Torben Holm Christensen
60 år
Barsøvænget 56 (Herning)
6200 Aabenraa

Vores tanker går til familien.
Med Kno
Arne Esbensen

Vi har i Århus Naverne miste Axel Thomsen,
som den 29. november tog på sin sidste rejse.
Aksel blev 84 år og døde efter at have fået
konstateret kræft, Aksel nåede at være medlem i
ÅrhusNaverne i 20 år. Han var udlært smed på
Frichs fabrikker i Århus og tog tidlig derefter til
udlandet,hvor han boede i over 30 år. Han havde
et konsulentfirma og havde i mange år fast
bopæl iEngland.
Vi vil savne ham og vil ære ham i hulen til
næste møde.
Ære være Aksel minde.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Det er med sorg, jeg må meddele, at vi har
mistet Torben Jensen – kaldet pædagogen.Torben blev født d. 03.10.1944. Han blev
uddannet pædagog – deraf navnet. Han
arbejdede i mange år med unge mennesker, der
havde det svært. Det var en udfordring, han
værdsatte og som passede perfekt til hans rolige
sind.Torben blev indmeldt i Næstved
Naverforening d. 30. 07. 1993. Det var altid
hyggeligt, når han kom i Hulen. Han var altid
god for en sjov bemærkning. Vi vil komme til at
savne hans store personlighed.
Torben døde d. 27.10, og vores tanker går til
hans søn, svigerdatter og børnebørn.
Æret være Torbens minde.
Finn C. Pedersen, formand

TAK TAK TAK
Det er med sorg at vi må meddele at Aksel
Lindbech Pagh er stået ud på sin sidste rejse,
Aksel var jo sømand fra de store have med et
længere ophold i Singapore undervejs.
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Tak for opmærksomheden ved min 70 års
fødselsdag.
Med kno
Leif Nørregaard - Århus

Jeg takker for al opmærksomhed ved mit 35 års
Jubilæum.
Med kno i bordet:
Erik Hjorth Andersen– Slagelse

Jeg vil gerne sige tak til Københavns forening
for en kanon god jubilæumsfest, der blev afholdt
for mig i anledning af mit 40 årsjubilæum i
CUK, og tak for 40 års mønten til det runde
bord, diplomog en side med et våbenskjold tegnet af Frida i ” Den gyldne bog”. Tak for telegrammer, gaver og deltagelse i festlighederne til
Jan Erik hovedbestyrelsen og Holbæk, Lasse,
Ole, Hanne og Annelise Hillerød, Carl Otto Frederikssund, Jørgen, Toni og Karl Thorshavn,
Ove Graa Næstved, naver Niels og navervenner
Sv. Aage, Kate, Anny, Erling og Anni København. Samt familien Lis, Helle og John Amager, Lita og Henri Næstved, samt gaver ved
hjemkomst fra Hanne og Claus Arildskov, Ulbølle, Dorte og Ulrik Them, telegram fra Lis og
Kaj Strib og Silkeborgsamt diverse hilsner på
facebook.

Med kno
Frode Zachariassen

Tak for hilsener. Hermed mange tak for de
mange hilsner på min fødselsdag, tak for
telegrammer fra Herning, Vejle og Silkeborg.
Mange tak.
Haldur.
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Herfra skal der være en Stor Tak for hilsner til
min 75 Års Fødselsdag
Hilsen
Alex Lehmann Silkeborg.

Formandens spalte!
Så er det nu, vi alle går rundt og lader op til de
sidste sammenkomster, inden året rinder ud.
Godt Nytår.
Jo tak.
CUK Naverne er både geografisk og menneskeligt forskellige.
Men på et punkt er vi ens.
Vi har alle overlevet rundt omkring, fordi vi er
udadvendte. Moderne ord : ekstroverte
Og nu skal vi så igen iagttage afstand, mindre
grupper, vacciner, mundbind, rejsebegrænsninger etc.
Det syns jeg godt, vi må sige højt, række ud og
finde en måde at træffes på.
Sidste år, til Jul. mødtes jeg på en terrasse,
udendørs med 3 sønner, deres partnere og børn.
Vi var alle iført ”Vesterhavshabit” og drak hhv
kaffe, te og kakao fra hver vores termokande.
Alt i medens vi samtalede på solid afstand.
Jeg tænker, I alle har oplevet lignende afsavn og
nærvær.
De fleste skoler lukker ned indtil Januar.
Det behøver vi ikke at kopiere.
Jeg opfordrer alle til at mødes ude, gå en tur,
fortæl nogle røver historier undervejs, medbring
egen termokande og kop. Fyld lungerne og syng
et par numre fra vores sangbog.
Vi er som mennesker nødt til at se og høre et
godt menneske, vi har nydt samvær med.
Mennesker som også er glade for at bytte en god
historie.
Selvfølgelig skal vi overholde anvisninger.
Selvfølgelig skal vi respektere den ro det giver
for vore medmennesker at iagttage anvisninger.
Jeg selv blev så glad, da jeg i sin tid blev
kontaktet og optaget i CUK. Den umiddelbarhed, menneskevarme, forskellighed og positive
indstilling til livet, tog mig straks. Og ja det har
jeg både sagt og skrevet før.

Det må ikke blive væk. Vi skal blomstre.
Evt som ”roser der skyder op af den frosne
jord”og nyder hinandens selskab, på praktisk
nordisk afstand udstykket af div. ansvarlige
autoriteter.
Godt Nytår alle sammen.
Med Kno
HB FormandPer Hemmingsen

Herning:
Til hulemødet d. 17/11 i Lind var vi samlet 11
medlemmer/venner. Der blev serveret en dejlig
flæskesteg m/rødkål – udmærket. Herefter
skulle vi bestemmemeny til vores julefrokost i
Herning d. 3/12, der samtidig er vores
stiftelsesfest. Det blev luksusmenyen, og
Flemming meddelte, at der vil være amerikansk
lotteri.
Til julefrokosten var vi samlet 15 naver/venner,
og vi fejrede også vores spillemand Haldur,s 80
års fødselsdag (30/11). Han er stadigvæk frisk
og frejdig. Havde kopieret nogle sjove sange om
øl og en lille blæsersymfoni. Det var rigtig
hyggeligt. Majbritt og Leif havde medbragt 25
stk. flotte naverårskalender for 2022 – mange
tak. Da vi havde afregnet for fremstillingen var
der 64 kr. i overskud, som Leif bad os at putte i
bødekassen. Håber at alle Naver/venner i DK og
udlandet er kommet godt ind i 2022.
Naverhilsen
Peter Tønder.

Hillerød:

Foreningsmeddelelser!
Frederikssund:
I ønskes alle sammen en glædelig baghjul samt
et rigtigt Godt Nytår. Og alt godt i det nye år.
Vi måtte desværre aflyse vores årlige julefrokost
i år. Selvom alt var planlagt. Husk lige.. Fremover er mødetid kl 19 til hulemøder. Fredag d.
7/1-22 er der kogesild og kartofler samt frikadeller på spisekortet. Tilmelding skal ske til
Poul 20344576 eller peceva@paradis.dk senest
mandag d 3/1-2022.
GODT NYTÅR..
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Her i efterårets tusmørke kan man jo godt blive
lidt trist, men så er det jo godt med lidt Naver
bekendtskab; det liver jo lidt op på snakken. Vi
havde hulemøde fredag den 12. november, hr og
fru John havde sørget for god mad, så vi kom
hurtigt i gang med snakken. Så var det også tid
til at åbne bødekassen og få talt op. Den havde
åbenbart også lidt under corona krisen, den var
lidt mage. Det har været bedre i de tidligere år,
men lidt har også ret. Der blev vædet om
indholdet, 1029 kr., Per kom nærmest på, så han
vandt snapsen. Der var 10 fremmødte.
Vi havde vores normale julefrokost lørdag den
27. november. Det var en hyggelig og velbesøgt
frokost - god mad, der var tre mandelgaver, som
blev vundet af Orla, Lise og Sanne. Der var 15
fremmødte.
Vores næstældste medlem, Mogens Norlin blev
indmeldt i Hillerød Naverforening den 9.
december 1961. Mogens har rejsetid i Tyskland,

Schweiz, Mellemøsten, Balkan, Italien og
Frankrig.
Tillykke med de mange år i foreningen Mogens.
Mogens første kontakt var med Naverforeningen
i Zurich, hvor han blev indmeldt den 1.
november 1957.
Med kno Arne/Hillerød

Holbæk:
Til hulemødet d. 19-11-21 Havde vi besøg af
Vibeke og Alex, der gerne vil optages i Holbæk.
Vi havde en hyggelig aften med nogle gode hulemadder produceret af Søren og Peter.
Vores julefrokost d.27-11-21 forløb godt med de
altid gode hjemmelavede retter, samtdet sædvanlige raflespil, men i år lidt mere avanceret
idet bord 1 havde ansatte til atstjæle alt fra bord
2, da de ikke selv kunne rejse sig, så de løb med
99,9% af gaverne, men der må laves en ny taktik
til næste år, men ellers et GODT NYTÅR til
alle.
Vi har nu fået nogle nye restriktioner til møder,
og vi må se, hvordan de udarter sig i fremtiden,
angående vores møder, håber vi hurtig får styr
på de nye Corona udbrud.
Hav det godt og pas på jer selv og andre.
Med Kno
Ole P.

s.C.U.K. Vi sad lidt tæt, men jeg er sikker på, at
det blev et godt minde til Frode's samling. Som
traditionener, når man runder 40 år og opefter i
København, fik jubilarenoverrakt et diplom,
fremvist sølvmønten til det runde bord ogikke
mindst det flotte våbenskjold, tegnet i Den
gyldne Bog afFrida.Der var deltagelse fra
Thorshavn, Hillerød, Frederikssund, Holbæk
(Jan-Erik der også repræsenterede HB) og
Næstved.Ærgerligt, at der ikke var flere afdelinger udefra, der syntes, at det var værd at hylde
en naverkammerat personligt eller skriftligt, der
i 40 år har gjort og stadig gør et stort arbejde
for navernes og navervennernes virke. s.C.U.K.
kæmper for sineksistens. Vi skal derfor huske at
bakke de medlemmer op, vi har.
2022's første - og vigtige - arrangementerStiftelsesfest lørdagden 22. januar kl. 13.00. Det var
den 12. januar 1899, altså 123 år siden, det hele
begyndte, og det var den 1. januar 1913, vi blev
optaget i s.C.U.K. Meget er sket gennem de
mange år.Medlemstallet er p.t. desværre lavt,
men vi vil fortsat holde stand. Og medens/selvom vi venter på en ny Hule, mødes vi stadig
ilystigt lag og kammeratskab.Kom og markere
vor dejlige forening, hvor der er sidste tilmeldingden 16. januar til undertegnede på mobil
29851699.Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår!
Med kno, Niels "2 m"
Arrangement:
22.1. kl. 13.00 Stiftelsesfest

Kolding:
LA:
Et stille Hulemøde den 30 november .
Ind under jul Hygum hjemstavnsgård den 20 og
21 november. Kaj, Lis og Arne var der. De
hjalp børnenemed at lave Juledekorationer og
Julekalendere af store kartofler .
Der var mange boder til Julemarked i stalden .
Med kno i bordet
Arne og Verner

København:
Lørdag den 20. november var en særlig dato.
Det var nemligdagen, hvor 20 personer var med
til behørigt at fejre Frode's 40 års jubilæum i
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Merry Christmas og Happy New Year fra LA.
Iiih, hvor vi ønsker, at vi kunne få en hvid jul,
her i Syd California. For det har ikke regnet i 6
mdr. så vores jule og nytårs ønsker er-regn og
regn.
Nu på Lørdag har vi en stor Julefrokost i vores
"Hule", og vi har også inviteret den Danske Soldater Klub, og selvfølgelig også alle vores søde
damer.
Vi ser hen til et virus frit 2022, så Merry
Christmas og Happy New Year til Naverne over
hele verden.
Vi Sees, Arne B,
LA Naver sekretær.

Næstved:
Lørdag d. 27.11 var der dækket op til hygge i
Hulen, der var pyntet med nisser og gran.
Endelig kunne vi holde julefrokost. Vi var 18,
der satte os til et veldækket bord. Det blev en
utrolig hyggelig dag, hvor vi også fik holdt
auktion over de pakker, vi havde haft med. Det
er altid et muntert indslag. Klokken var 21:30,
før vi havde ryddet op og kunne tage glade og
mætte hjem. Tak til alle for det gode sociale
samvær.
Fredag d. 03.12 havde vi hulemøde. Det bar
tydeligt præg af, at det var store julefrokostdag
ude i byen, men færre kan også have det
hyggeligt. Vi skal i gang med planlægning af de
kommende måneders aktiviteter, hvis der ikke er
”nogen”, der spænder ben for samfundet igen.
Alle i ind-og udland ønskes et godt og
lykkebringende nytår.
Hilsen Marianne

Randers:
Jubii – vi har både haft julefrokost og generalforsamling
Vi var 11 til julefrokost den 20/11, og en stor
del af os mødte kl. 11, så Hulen kunne blive fint
julepyntet. Vi fik søreme også ryddet op i alt
det, der har ”boet ” i skabene ved det gamle
køkken. Tak til de raske svende, der bar ting og
sager i kælderen. Nu kan vi finde alt – bortset
fra gryderne – det er jo ikke til at vide, at de står
i grydeskabet
Maden var god, vi fik tømt øltønden fra jubilæet, og Beth fik mandelgaven. Vi fik langt om
længe hyldet Freddy behørigt for hans flotte
udnævnelse til Årets Nav.
Undervejs fik vi besøg af en fra Piberenserforeningen. Han havde medbragt bankpakker med
småpenge, chokolade og et stykke piberenser, så
vi havde lidt til flaskeauktionen. Desværre var
Jan lige ude imens, så han fik ikke hilst på
ham…
Flaskeauktionen gik forrygende. KB skaffede
den hjem for 954 kr. Som en ægte hædersmand
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skænkede han den straks tilbage, så vi kan sælge
de igen næste år. Tak KB.
Bente Lukassen kom tættest på det rigtige beløb
fra årets sparebøssetømning – der var 864,50 kr.
Hun vandt en fin nisse, der kunne danse på sin
helt egen måde.
Eftermiddagen fortsatte på gemytlig vis, og vi
kunne gå glade og mætte hjem.
Fredag den 3/12 lykkedes det så at holde generalforsamling. KB blev valgt til dirigent og ledte
os med venlig og sikker hånd igennem punkterne.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Det gjorde regnskabet også. Freddy blev
genvalgt som formand, og Hans blev genvalgt
som revisor. Tillykke begge to.
Under ”evt.” aftalte vi, at undertegnede ser på
priser hos andre pengeinstitutter – der er ved at
være en del gebyrer i Sparekassen. Vi tager det
op på næste generalforsamling.
Henning foreslog, at vi tog en dag med oprydning i arkivskabene i Hulen. Det var der bred
enighed om.
Kejsergården har ikke vist interesse for at udstille Naverlaugets fane, så vi beholder den i Hulen.
Efter en veloverstået generalforsamling gav
Hans en omgang – og troede, han kunne slippe
for sangen… Tillykke med fødselsdagen og tak
for skænken, Hans. Lige derefter lød så klokken
fra Freddy, så vi sang lige igen
tak for det,
Freddy. Det er godt at have dig i Hulen igen.
Der er nytårs tamtam i Hulen den 31/12 kl.
10-12.
Der er hulemøde fredag den 7/1 kl 19. Hans
og Bente laver mad.
Der er hulesøndag den 23/1 kl. 11. Her kan vi
også få ryddet op i skabet.
Med kno, Helle

Silkeborg:
Hej alle, ja så havde vi vores sidste månedsmøde i år den 27-11-2021.
Der var mødt 6 medlemmer op, og formanden
åbnede mødet med velkommen, og derefter sang
vi Når Samlet er vor Naver flok.
Formanden havde ikke meget at sige, da der
som vanlig ikke sker meget i vinterhalvåret. Så

det var hurtig overstået. Medlemmerne havde
heller ikke nogle nyheder eller opfordringer til
bestyrelsen, andet end det går jo GODT.
Så efter endt møde gav hulen 1 omgang til
glæde for ALLE fremmødte.
Efter mødet forberedte bestyrelsen en Rigtig
Dejlig Julefrokost, hvor der var tilmeldt 6
dejlige Navere og Navervenner, så det blev til
en rigtig dejlig Fest. Der blev spist og drukket,
sunget, og alt gik i sin fineste orden.
DET VAR EN RIGTIG DEJLIG DAG med alle
i godt HUMØR.
Her til sidst skal der være
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET VELSINGET GODT NYTÅR TIL ALLE NAVERE
I LANDET.
Kno
Christian.

Formanden anmodede omforslag til aktivitet i
forbindelse med vores 80 års stiftelsesdag i
2022. Arne vilundersøge mulighed for arrangement i lærernes kursuscenter i Næsbystrand.
Tilhulemødet i januar 2022 bliver der kørt en
kort film. Så var det tid for det
kulinariskeindslag, og her lagde man mest
mærke til, at de fleste af os skulle køre hjem, så
derkom ikke meget i snaps og ølkassen. Men det
var ikke noget der dæmpedesanglysten, og vi
havde en herlig aften, som sluttede ca. 21:30
med minderne.
Med kno i bordet.
Erik!
Med kno i bordet.
Erik
31. dec. Kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel.

Slagelse:

Stockholm:

D. 21. nov. 2021 kl. 12 var vi samlet 11
medlemmer og 3 gæster til julefrokost og
markering af vores 79 års stiftelsesdag. Det blev
en herlig dag, hvor maden blevleveret af hulen,
Hans ”Vicevært” og undertegnede. Så det var
”kun” drikkevarerneman skulle betale for. Efter
frokosten blev der holdt auktion over medbragte
gaver, som indbragte ca. 1000 kr. til hulens
drift. Ca. kl. 17 var der fuldstændig ryddet og
vasket op, så vi kunne forlade hulen med god
samvittighed. Herlig dag!

Redaktøren undskylder fejlen der skete med
Johnnys tekst til velkomstsange i december
nummeret af DFS. Så derfor gentages teksten
her.
Du vän, som med ungdomenslängtan i bröst
Du vän, som med ungdomenslängtan i bröst
drog uttförat lyckan din söka
med krafttagi händer. Stämupp din röst!
vi kunskapockhändighetöka
:,: som lugntochfritt går genom kampens rus
Välkommen till vårtmuntraNaverhus :,:
Välkommen bland fränder som enade stå
ochvärna vad ägasav alla
i trofast föreningruntvärlden vi gå
tills hembygdens toner os kallar
:,: Med ungdoms kraft och mod nu höjditt krus
Välkommen till vårtmuntra Naverhus :,:
Tekst af: Johnny Aage Håkansson

D. 3. dec. 2021 var vi 8 til hulemødet, som
sædvanligt blev indledt med sang. Dervar
tilmelding til Nytårstaffel d. 31. dec. fra 10 – 12.
7

Sønderborg:
Hulemøde den 3/12-21.
Vi var mødt 7personer og to gæster og en hund.
Vi sang nr 21•
Og efter det havde vi minde om de to, der tog
på deres sidste rejse. Det var John og Gitta. Æret
være deres minde. Og Lone havde lavet en gang
Skipperlapsskovs, det smagte skønt,og tak for
det Lone. Det var rigtig hyggeligt. Sussie laver
maden til næste hulemøde. Husk Lørdagstræf
den 18/12 fra kl11.00-14.00.
Børge Dantoft

Vejle:
Referat fra CUK Vejle hulemødet, samt ekstraordinær generalforsamling d. 26. november
2021.
Der var besøg af Ole Michael fra Naverne i
Aarhus.
Vi lagde ud med synge en enkelt sang nr. 69
inden formand Hans tog ordet.
Der var indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, med det ene punkt :
Om CUK Vejle skal sælge det bagerste stykke
jord, som vi har haft udlejet til naboen. Den nye
ejer af ejendommen har sendt os et købstilbud
på ca. 7800. - kr.
Hans berettede, at bestyrelsen ikke var enige,
om vi skal sælge.Men, at det skulle besluttes på,
og af generalforsamlingen !!!
Det blev besluttet, at vi vil se, hvilken betydning
det har ift. et salg, om det vil have/få betydning
for os, hvis vi sælger - når/hvis Bane Danmark
beslutter sig for en ekspropriation.
Derfor afventer vi fordele, og ulemper ved et
salg.Hans fik fuldmagt til nedsætte en arbejdsgruppe, som skal undersøge, om betydningen af
et evt. salg ville skade mere, end det ville gavne
os.
Så, gik vi igang med hulemødet og, fik lige sunget et par sange mere.
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Per tog ordet, og talte her som HB formand - ift
Arly som gerne ville være med i CUK Vejle men da han ikke ville/kunne fremvise bevis på,
at han har arbejdet udenfor landets grænser, så
kan han ikke optages som Naver.Men han blev
så forelagt, at han kunne blive Naverven. Da
navervenner er inviteret ind, og ikke optages på
samme vis.
Vinterfest??!
Vi talte om afholdelse af vinterfesten. Der var
forslag om at afholde den den3 lørdag i februar.
Hans tjekker op på underholdningen til vinterfesten - og, vi blev derefter enige om, at vi vender
en dato på, hvornår, til CUK Vejles ordinære
generalforsamling d. 25 februar 2022.
Corona??!
Vi blev enige om, at hvis man har det skidt, så
bliver man hjemme. Netop for ikke smitte.
Desuden skal der vises coronapas ved fremtidige
arrangementer i Naverhytten.
Med kno i bordet.
Henrik d. II

Aarhus:
Den 13. november var det tid til vores årlige
stiftelsesfest. 20 personer var mødt op i deres
stiveste puds. Vi startede med en velkomstdrink,
hvorefter vi satte os til et veldækket bord. Mens
køkkenpersonalet arbejdede i køkkenet, smagte
vi på Preben Larsens hjemmelavede flæskesvær.
De næste par timer hyggede vi os med en masse
dejlig mad. Der var også tid til en gang
amerikansk lotteri. Richard havde stået for
gaverne, så der var lidt ekstra sponserede gaver.
Der blev vist også sunget lidt. En rigtig hyggelig
aften.
Den 3. december var det så julefrokost tid. 15
personer havde taget sig tid til dette arrangement. Formanden fortalte, at Axel Thomsen var død. Vi mindes ham med 1 minuts
stilhed. Holger Tjerrild var kommet på
plejehjem. Hulefar havde desværre meldt afbud,
da hans kone skulle opereres denne dag, men
han dukkede uventet op alligevel under
frokosten.

hulemødet, Det var Allan, som nu er klar til
optagelse.
Sange: Nr 32 er lidt obligatorisk, og hertil kom
flere andre, og selvfølgelig ”minderne”. Rigtigt
hyggeligt.
Vores mad, der smager af jul, blev lavet af Kurt
Kok. Det var veltillavet som så mange andre
gange. Tak for det.
I forbindelse med, at vi skal til Færøerne,
besluttede vi at holde en billedaften til et
hulemøde. Billederne kommer fra en tidligere
tur, hvor vi var i Thorshavn til CUK
huleindvielse. Der var vi på flere udflugter med
mange gode oplevelser og billeder. .. Det bliver
nok i januar.
Indkaldelse til Generalforsamling: D. 3. februar,
2022, kl. 18.30.
Forslag der ønskes behandlet sendes til
formanden.
Næste hulemøde er d.6/1, hvor vi har optagelse
af mindst et nyt medlem.
Og alle navere indbydes hermed til vore 103 års
stiftelsesfest, som holdes d. 15-01-2022
Til sidst herfra vil jeg ønske jer alle en glædelig
jul, og et godt nytår.
KNO
Formand
Preben Adriansen
Så skete det, at formanden kaldte Børge op på
gulvet, hvor hanoverrakte ham et diplom og
udnævnte ham til lokal Æresmedlem af CUK
Århus Naverne, (under storeklapsalver fra
gæsterne), for den store indsats han har ydet i
hans tid i foreningen. Velfortjent. Børge takkede
og ringede med klokken for at sige tak.
Vi ses alle igen om 14 dage til julehulemødet.
Det nye år starter med hulemøde den 14.
januar 2022.
I ønskes alle en god jul samt et godt nytår.
Med naverhilsen Chefsekretæren.Januar nr. af

I DFS 1971 var der en artikel om Naversnaps.
Til Pinsestævnet i Vejle 2019 kunne man smage
produktet. Foreningen havde købt hos Kypergården i Grejsdalen et parti 2 cl. flasker med
Naversnaps. Etiketten derpå var dels vor egen,
til lejligheden konstruerede etikette, den an del
var Kypergårdens egen etikette med naven på.

Aalborg:

Hyggelig ny Vejle-snaps:

Hej Svende

Nås det ikke til jul har Continental Vin Import i
hvert fald den nye »Naver Snaps« klar til salg
omkring nytår.

Vi har lige haft hulemøde med 10 tilmeldte. Den
ene var en gæst, som lige måtte udenfor under
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Varen fremstilles, efter Schønherrs direktiver i
England, da spritfabrikkerne har monopol på
fremstillingen herhjemme. Uden at ville påstå
det, kunne det faktisk se ud som om spritfabrikkerne har snuppet Schønherrs idé om at krydre
snapsen med urter fra grøftekanten. Men som
der er forskel på spritfabrikkernes gammel
dansk bitter og Continental Vin Imports bjesker
vil der sikkert også være mærkbar smagsforskel
på de to nye snapsemærker. Det at krydre en
snaps stammer fra de dage, da snapsen ikke var
fuselfri, og hvor bl. a. naverne brugte at samle
krydderurter ind på deres vandringer til at
overdøve fuselsmagen med. Henning Schønherrs nye snaps er naturligvis fuselfri, men krydret mildt med de samme urter, som naverne
brugte. Det er nu otte måneder siden, Henning
Schønherr fik de første smagsprøver hjem fra
England, og netop i disse dage har han modtaget
den sidste og afgørende. Nu er drammen som
den skal være. Så mangler kun aftapningen, og
der forinden: At naverforeningens formand får
æren af at stikke det første fad an. Snapsen er en
»grundsnaps« siger Henning Schønherr. Den er
kun lidt krydret, så den både kan drikkes som
den er, men også indbyder til at sætte sin egen
kulør på. Alt for få herhjemme tillaver deres
egen snaps, mener Schønherr, og der er en oplagt mulighed for at krydre denne snaps med
held. Allerede nu har rygtet verseret om den nye
snaps i forhandlerkredse, og interessen er stor,
forsikrer Henning Schønherr. (Aktuelt i Vejle v.
Will.)
Waldemar Petersen

Samtidig med at spritfabrikkerne er blevet lænset for en hemmelighed om et nyt snapsemærke
kan Henning Schønherr, indehaveren af Continental Vin Import i Vejle bebude et nyt
snapsmærke sat på danskernes juleborde måske.
Det vil afhænge af, hvornår de sidste formaliteter går i orden og desuden af plads til
aftapning. Men i hvert fald vil snapsen være
sendt ud på det danske marked omkring nytår
under navnet »Naver Snaps«.
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så et historisk billede. Vinkyper Peter Jensen
tapper på flaske, mens vinhandler Henning
Schønherr og naverformanden Hjalmar Davidsen (med forklæde) giver den kommende naversnaps en kritisk vurdering.

pørger hun rasende.
www.naverne-CUK.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

Havnegade 33 Vejle tlf 27508

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

Levende musik fredag / Lørdag

Formand:
Per Hemmingsen, Eskimovej 26, 7100 Vejle.
E-mail: hemmingsenpb@hotmail.dkTlf: 28499429

Kunne du ikke have fundet en bedre måde at
tilbringe aftenen på, end at drikke dig fuld?
Spørger hun rasende?
-Joh, såmænd, men hun er rejst på ferie…

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.dkTlf: 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.dkTlf: 50710800
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen: Står i
Roskilde. Henvendelse til Carl-Otto Enevoldsen,
Dahlerupsvej11 4583 Sjællands Odde, Mail: carlotto@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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Lumskebugten
Rafling
Dart
Billard

AFSENDER:
AFSENDER:
Hans Emborg

Hans Emborg
Højtoft 8
Højtoft
8
7100
Vejle
DK-7100 Vejle
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Lums

