
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3. marts 2022 årg. 120 

Til orientering angående pinsestævne 2022 

Vi håber, at pinsestævnet kan holdes som planlagt, og ikke skal udsættes på grund af Corona. For at 

få indlogering på plads vil det være godt, at dem, der kommer, (som ikke har oplyst, hvornår I 

kommer, og hvornår I rejser igen), oplyser ankomst/afrejse på mail blink-hus@blink-hus.fo eller 

SMS 00298 - 221384Huleaften, Delegeretmøde og Festaften: Adressen er i Håndværkerhuset, 

Stoffalág 60, Tórshavn Indskrivning og slukefter er i hulen: Tvørgøta 13 Tórshavn. Bed &amp; 

Brekfast er samme adresse Jeg vil hermed ønske alle navere og navervenner et godt nytår 

.Med kno i bordet  Jørgen Christiansen 

 



2 

 

   

 

 

11-03-2022 Peter Berg  (Calgary) 

75 år 208-10 Avenue NE 

 Calgary 

AB T2E OW9 Canada 

 

19-03-2022 Ove Graae (Næstved) 

80 år Eskadronsvej 11, 1. lejlighed 217 

 4700 Næstved 

 

23-03-2022 Gunnar Vilhelmsen (Frederikssund) 

80 år Egetofte 6 

 Slagslunde 

3660 Stenløse 

 

27-03-2022 Peter Nilsson (Stockholm) 

65 år Stackö Stålsäter 

 S-597 92 Åtvidaberg 

 Sverige 

 

27-03-2022 Holger Tjerrild (Århus) 

85 år Kaløvej 31 

 Mejlby 

 8530 Hjortshøj 

 

 

 

   

  

07-03-2022 Erik Knudsen (Stockholm) 

35 år Tolvmansgatan 29 

 S-654 60 Karlstad 

 Sverige 

 

19-03-2022 Naverne Hillerød (Hillerød) 

85 år Rønnevangs Alle 5 

 3400 Hillerød 

 

 
 

 

 

Tak for alle telegrammer fra HB-CUK-Vejle og 

Lis og Kaj Jepsen samt lykønskninger på Face-

book og telefoniske lykønskninger i forbindelse 

med min 65 års fødselsdag den 1. januar 2022 

Med kno  

Jan-Erik Johansen  

Naverne Holbæk 

Tak for udvist opmærksomhed ved min 60 års 

fødselsdag, den 10. januar 2022. Tak for 

telegrammer fra HB, Silkeborg og Vejle. 

Med kno 

Henrik Due Rasmussen Vejle  
 

Mange tak for opmærksomheden og telegrammer 

i anledning af min 60 års fødselsdag. 

Med kno i bordet. 

Torben Holm Christensen Herning. 

  
Mange tak for hilsner og telegrammer ved min 

70 års fødselsdag d. 10 januar 

Peter Tønder, Herning 

 
 

-----  ooo  ---- 
 

 

Hej med jer Alle! 
Jeg henvender mig til jer på denne måde for at få 

et slag på tasken om, hvor mange der kunne finde 

på at komme til vores Jubilæum i Slagelse. Det 

drejer sig om d. 18.-19. nov. eller 19.-20. nov. 

2022. Vi vil meget gerne vide et ca.-antal pga. 

overnatning. På forhånd tak! 

Med kno i bordet. 

Erik 

 

 

 

 

 

 

 

Kyndelmisse eller Kjørmes Knud. 

Midvinter. Nu vender den kolde vinter og 

isolation. 

Og sandelig om ikke Corona begrænsningerne 

også forsvandt. 

Dejligt. Men vi kan jo stadig nå at få en tur, så pas 

på jer selv og hinanden. 

Godt nyt fra Nord. Folket på Færøerne knokler og 

glæder sig. Sidste bulletin siger, 25 har betalt og 

yderligere 20 har tilmeldt sig. Det er flot. Og der 

er plads til flere. Vi har en lille udfordring 

angående Fanerne. Jørgen har lovet at konstruere 

et aggregat eller flere så Fanerne kan stå og 

komme til hver deres ret. Udfordringen består i at 

få Fanerne til Færøerne. 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

Tak - Tak 

Formandens spalte: 
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Hvis nogen overvejer at drage derop i bil, vil HB 

tillade sig at spørge, om der kunne være plads til 

Fanerne. 

Der er jo heldigvis en del, så det vil fylde en del i 

et bagagerum. Giv endelig lyd, hvis der skulle 

være en transportmulighed der. 

Husk deadline ang. punkter til Delegeretmødet. 

Og der er både ledig plads som assisterende 

redacteur af Den Vandrende Svend og 

næstformandsposten til Delegeretmødet. 

Der kommer et punkt på Delegeretmødet, som 

hidrører alle. Vi er få, og vi bliver færre i stabilt 

aggressivt tempo. 

Hele HB har rumsteret med emnet og forsøgt sig. 

Det er svært at formulere en alvorlig besked på en 

positiv og kreativ måde. HB Sekretær Ole 

Michael har sat emnet på skrift i sit indlæg. 

Det er alvorlig læsning. Vi skal finde, skabe og 

fremtrylle nye friske skud. Vi holder ikke evigt, 

men CUK Naver tanken bør bæres videre. Så jeg 

tillader mig at opfordre alle huler at gå i aktion. 

Jeg ønsker alle en god vinterafslutning, så lad 

forårsenergien spire frem i alle huler og syng så 

lungerne bliver blæst igennem. 

Med Kno i bordet 

HB Formand 

Per Hemmingsen 

 

Hvem holder liv i din Naverforening om 

10 år?  
I forbindelse med indsamling af tal for antal nye 

Navermedlemmer i CUK for de senere år har jeg 

optalt samlet antal Navere pr. nytår* og alders-

fordelingen for samlet antal Navere i CUK pr. 

31/12 2021. Og udviklingen og fordelingen er 

desværre som forventet… 

Antal Navermedlemmer pr. år, for 2014 - 2021 ca. 

pr. 31/12 (*: Tal for 2011 - 2013 er optalt fra (ca.) 

August-Svenden og er med forbehold for, om 

foreningerne har opdateret medlemstallet i o-

versigten…) Hér skal det lige nævnes, at mange 

Naverforeninger også har Navervenner med – og 

stor tak for jeres engagement, vigtige indsats og 

for, at I bærer med, så den historiske tradition 

med, at Skandinaver rejser ud og arbejder i andre 

lande, bliver bevaret. Men for at det giver mening, 

at der er en Naverforening, skal der li‘som også 

være Navere med – og herom handler følgende: 

For hvem holder liv i din Naverforening om 10 år? 

Bestyrelsen i foreningerne – og alle andre – kan 

selv kigge rundt om bordet ved Hulemøderne (når 

altså Corona én giver os lov…) – og alle kan selv 

fremskrive tallene med 10 år… Ifølge Google er 

gennemsnitslevealderen i Danmark 79,5 år for 

mænd; for kvinder og f.eks. svenskere lidt 

længere, altså statistisk… 

(fagligsenior.dk/2021/02/17/vi-lever-længere-og-

længere/). At medlemstallet er lavere fra 80 år og 

frem er altså ikke fordi Naverne har manglet – 

men fordi den Sidste Rejse kaldte. Nogen vinder i 

lotteriet med udløbsdatoen – og nogle rejser 

desværre faktisk videre allerede i en ung alder… 

Så længe jeg kan huske, og jeg er Naverbarn, så 

det er ret så langt tilbage! Så har vi snakket om 

behovet for at få flere medlemmer. Og selvom 

nogle måske er blevet trætte at den snak, så bliver 

vi nødt til at fortsætte – og også, at det ikke kun 

bliver ved snak! Kommer der en ung Naver forbi 

jeres Hule, har vi så øje for, at vedkommende føler 

sig hjemme? Prøv at tænke situationen, at I er 

f.eks. 25-35 år og skal være i selskab med en 

forsamling på ca. 70 år i gennemsnit… Hvad kan 

I gøre, for at unge føler sig velkomne? Hvem kan 

I finde, der vil være med, enten som Navere eller 

som Navervenner? Besøg og foredrag på f.eks. 

tekniske skoler er fint – men husk også at fortælle 
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om Naverne i hverdagen, f.eks. i frokoststuen, 

skurvognen og på lærerværelset. Mange véd 

formentlig slet ikke, at vi findes… Et visdomsord 

siger, at hvis vi ikke ændrer kurs, så ender vi dér, 

hvor vi er på vej hen… Ethvert tiltag, der fortæller 

at Naverne findes, er ikke en udgift men en 

investering. Så hvem holder liv i din Naver-

forening om 10 år?  

Mange Naverhilsner, Ole Michael Strange, sekre-

tær i HB og medlem i Århus 

 

 

Ny hjælperedaktør: 

Den opmærksomme læser kunne se i sidste 

nummer af Svenden, at redaktøren igen søger en 

hjælperedaktør. 

Da jeg blev valgt til opgaven ved delegeretmødet 

i 2021, er jeg blevet spurgt om, hvorfor jeg 

allerede ønsker at stoppe. 

Efter at CCEG-stævnet i efteråret havde fået 

mange arbejdstimer, kunne HB samles til møde i 

december 2021, hvor der skete en omfordeling af 

opgaverne. 

Da jeg hér som sekretær fik overdraget både 

medlemslisten og hjemmesiden har formand-Per 

foreslået, at vi finder en anden hjælperedaktør, da 

der dels ikke er nogen grund til at samle 

opgaverne mere end nødvendigt, og dels at det er 

bedre for CUK, at opgaverne er bredt fordelt, da 

det mindsker sårbarheden. 

Min baggrund for at stille op er, at jeg har arbejdet 

med bladudgivelse siden 1975 og været 

selvstændig med et lille trykkeri. Bladpro-

duktionen har omfattet redigering, layout i In 

Design, tryk og efterbehandling af bl.a. for-

eningsblade, kirkeblade og bladudgivelse for 

landsdækkende organisationer. 

Så ja; det er bedre for CUK, at der bliver fundet 

en anden hjælperedaktør – men opstår det et akut 

behov for, at Hans Emborg får hjælp til at få 

Svenden lavet, så står jeg naturligvis fortsat til 

rådighed. 

Så kig rundt i foreningerne, om der er en, der kan 

være ny hjælperedaktør – og det er faktisk ikke 

farligt :-) 

 

Ole Michael Strange, medlem i Århus og sekretær 

i CUK 

 

 

 

 

Calgary:  

Den 11. marts 2022 kan Peter Berg, Calgary, fejre 

sin 75 års fødselsdag.  

Tillykke fra naverne i Calgary. 

 

 

 

Frederikssund: 
Huleaften d 4/2-22 forløb stille og roligt. Vi nød 

alle de gode håndlavede håndmadder fra Poul og 

Kim. Aften gik med en rigtig hyggelig snak fra 

syd til nord. Fra Zürich til Grønland og lidt om 

Færøerne. Vi skulle have haft besøg af 4 personer, 

men de måtte desværre aflyse af forskellige 

grunde. Inge og Per var lige oppe og markere sig 

på klokken. Hvorfor elsker vi bare klokken?  P.s. 

vi tømmer bødekassen til næste huleaften (marts). 

Foreningen ønsker Gunnar. Vilhemsen STORT 

tillykke med de 80 år d 23/3-22.  Minderne af-

slutte februars huleaften. 

Foreningsmeddelelser: 
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Husk vores generalforsamling d 1/4-2022 kl. 

19.00. 

Kno i bordet Per. 

 

 
 

Herning:  
Til hulemødet d. 19/1 i Lind var vi samlet 9 

naver/venner. Da jeg fyldte 70 år d. 10/1, havde 

jeg lyst til at give smørrebrød og drikkelse til 

hulemødet. Det var lækkert og forskelligt. Det 

blev en nostalgiaften, hvor der blev hyggesnakket 

om gamle minder fra vores arbejde på Grønland. 

Der var sjove input fra en svunden tid. 

Naverhilsen Peter Tønder. 

 

 

Holbæk: 
Til Hulemødet d. 21-01-22 skulle vi have fejret 

Norma, men det blev udsat til februar mødet, men 

heldigvis havde vi to andre medlemmer, der også 

havde fødselsdag, som tog over, og de mødte op 

med hjemmelavede Peters stegte sild og Pers 

frikadeller, og da Kisser så dukkede op med 

hjemmebagt kage, kunne det ikke være bedre. Vi 

lever et liv, som bonden aldrig ser. 

Husk Generalforsamling d. 18-03-22 kl. 

19.00 

Tilmelding til spisningen til Ole P. 

Med Kno 

Ole P. 

 

 

København: 
Vi havde en dejlig 123 års fødselsdag, der blev af-

holdt den 22. januar. Tak til Hillerød for den tro-

faste opbakning, repræsenteret af Annelise, 

Hanne, Ole og Lasse. Klokken blev mange - og 

sunget en del sange. Kammeratskabet og god mad 

& drikke gjorde, at stemningen var i top. Men det 

er den jo altid. 

I denne måned, er Svende-Hulemødet torsdag 

den 17. marts kl. 13.00. HUSK til- eller afmelding 

gerne i god tid, tak! 

Pludselig er det april, så en lille husker om den 

årlige generalforsamling den 23. april. Officiel 

indkaldelse i næste Den farende Svend. 

Med kno, Niels "2 m" 

 

Arrangementer: 

17.3.   kl. 13.00   Svende-Hulemøde. 

23.4.   kl. 13.00   Generalforsamling 

 

 

LA: 
Her i LA havde vi vores generalforsamling i Na-

ver-Hulen midt i Januar. 

Max Christensen serverede 17 medlemmer vel-

smagende torskefileter med reje-salat. 

Til dessert fik vi æblekage - uhm-um bare herligt 

- sammen med et glas vin, og en sang eller 2. 

Vores generalforsamling gik godt, uden virus eller 

andre problemer. 

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

President: Arne H Olsen---1VP: Peter Hansen 

2nd.VP: Hans Jørgensen--Secretary: Arne Brink-

land-- 

Regnskab: Steen Brydum 

Valg formand: Kris Poulsen 

 

Alt i alt, så går det helt OK i vores Naver klub. 

Flere medlemmer har hjulpet til med at forbedre 

omgivelserne i Naver-Dalen. 

Både indvendig og udenfor i haven. 

Den 13 Feb. afholder LA Verdensmesterskabet i 

USA-Football. Håber LA vinder. 

Med kno"  

Arne B 

 

LA Navers nyder deres aftens middag. 
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Næstved: 
Til hulemødet d. 04.02 bød formanden velkom-

men. Vi drøftede forårets komme med deraf plan-

lagte aktiviteter.  

Vi har haft besøg af 5 gamle logebrødre, som 

ønskede at se Hulen og høre om naverne. Vi havde 

nogle muntre og hyggelige timer, og klokken blev 

22, inden de kørte hjem, da spørgelysten var stor. 

Som de muntert sagde: Vi har sat aftenen af til 

formålet. Det var dejligt med besøgende igen. Det 

har af gode grunde været sparsomt de sidste par 

år.  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

fredag d. 25.03 kl. 18. Dagsorden m.m. sendes 

til medlemmerne på mail. 

Af hensyn til indkøb bedes I tilmelde jer, hvis I 

ønsker at deltage i spisning efter GF 

Der planlægges en påskefrokost. Det har ikke 

været muligt at holde siden 2019. Nærmere herom 

sendes direkte til medlemmerne. 

Vi sang ”Minderne”, inden vi skiltes kl. 22. Endnu 

en hyggelig aften var slut. 

Hilsen Marianne    

 

 

Randers: 
Fredag den 4/2 var vi 9 til hulemøde. Vi sang nr. 

28 og nød derefter Hans og Bentes kartoffel-por-

resuppe med kylling. Den var flot, grøn og vel-

smagende. I beholder pladsen. 

Efter maden tændte vi lysene og kunne glæde os 

over, at første punkt handlede om forårsprogram-

met.  

Søndag den 27/2 kl. 11 slår vi katten af tønden – 

Hans forsøger at skaffe en ikke alt for solid tønde 

     

Søndag den 20/3 kl. 11 bowler vi på Mariagervej 

og får lidt godt at spise. Pris 100 kr. tilmelding til 

Freddy senest 4/3. 

Kr. Himmelfartsdag den 26/5 tager vi vores trave-

tur med start fra Randers Bro kl 10.  

Til pinse tager 6 mand og en fane flyveren til Fæ-

røerne. Det glæder vi os vildt meget til. 

Vi vendte også mulige udflugter efter sommerfe-

rien. Måske et lille smut til Hobro? 

Vi nød resultatet af vores oprydning i Hulen i ja-

nuar. Der fandt vi en del sjove effekter og fik lavet 

bedre plads. Freddy har fundet nogle hylder, så vi 

kan komme til at se bordpladen på det runde bord 

igen – den må være der et sted      

Vi sagde tillykke til Bente Lukassen, der nu har 

været medlem i 30 år. Hun lavede fin klokkeklang 

og fik hatten på – Tak for skænken, Bente, Hatten 

klæder dig godt. 

Herefter slukkede vi lysene, spiste de sidste peber-

nødder og fortalte gode historier. Dejlig aften. 

Der er hulemøde fredag den 4/3 kl 19. 

Med kno, Helle 
  
 

Silkeborg: 
Månedsnyt Silkeborg. Feb. 2022 

Hej kære alle Naver & Naver venner. 

Ja, der sker jo ikke meget i disse vintermåneder, 

men vi havde den 30-01-2022 månedsmøde 

med deltagelse af 8 personer inkl. Naver venner. 

Så det var en god dag. 

Mødet startede præcis kl. 10,00, hvor efter vi sang 

” hvor samlet er vor Naverflok ” 

Formanden bød alle velkommen til 1 møde i det 

nye år og fortalte lidt om, hvad der var foregået 

siden sidste møde i Nov. 

Der var ingen, der havde noget på programmet 

vedr. klubben, så efter endt møde gav Hulen 1 

omgang. 

Der blev trukket øl kort for dec. og Jan. Og vinder 

blev: Chr., Ove, Michael, Mads, Kai. Stort 

tillykke til alle. 

HUSK VORES MÅNEDSMØDE DEN 27-02-

2022 Kl. 10,00 

Der har vi optagelse af Navere og Naver venner. 

Og efter mødet har vi Brunkål, så kom og nyd 

denne dag, 

OPLYSNING: Så kan jeg skrive, at den 26-03-

2022 kl. 09.00 er der morgenkaffe og derefter 

GENERALFORSAMLING Efter vores 

vedtægter, og efterfølgende middag med Kærester 

og Koner. 

SÅ MØD OP OG KOM MED DET, DER 

BRÆNDER I JERES INDRE. 

Det var denne omgang med Nyheder 

Kno 

Christian. 

 

 

 

Slagelse: 
Hulemøde 4. jan. 2022. Herligt at vi endelig 

kunne holde hulemøde igen. Vi genså en film fra 

Real Dania om renovering af fredede huse. Vi var 
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7 medlemmer og 1 gæst, som indledte mødet med 

at synge nr. 25 på opfordring af Carit. Vores gæst 

var Dennis Garfield, som tilbage i 2004 havde 

besøgt hulen som udvekslingslærling fra Berlin, 

men nu er bosat i Sorø. Vi fik afviklet til-

meldingen til Generalforsamlingen og bestemt 

menuen. Arne og undertegnede arbejder videre 

med evt. afholdelse af jubilæumsfest i Næsby 

Strand. Der var bred enighed om at køre lotteri 

igen. Så var det tid for madpakkerne, som blev sat 

til livs med stort velbehag. Ca. kl. 21:30 havde 

Inger fået sat skik på køkkenet, og alle havde 

afregnet med Ejner, så vi med god samvittighed 

kunne forlade hulen.       

Med kno i bordet. 

Erik 

 

 

 

Sønderborg: 
Huleaften i Dybbøl 

Fredag var det igen tid til Huleaften. Vi var en 

munter runde med 11 personer derfra en gæst. Jeg 

selv var lidt forsinket; jeg kom for sent fra mit ar-

bejde. Det kan ske ude på det aktive arbejdsmar-

ked. 

Børge bød velkommen og nævnte, at det er altid 

skønt, når vi kan samle så mange omkring vores 

bord. Vores sputnik skulle fodres, så derfor star-

tede vi med sang nr 28 under ekstrem betingelse: 

Alt hvad bliver sunget uden for originaltekst, bli-

ver ”belønnet” med en krone til Sputnik. 

Herefter gik vores lille officielle del i gang, og vi 

drøftede nogen ting. Der bliver også uddelt Akti-

vitetskalender til hele året, så at ingen er i tvivl 

om, hvornår vi er på hulen. Kai har gjort en indsats 

og lagt det hele til rette og lavet en fin Flyer ud af 

det. Henning lavede en fin Chilli con carne, så at 

vi kun har grundlag for en hyggelig aften. Til alle 

Sønderborg Nave:r husk nu, at vi har generalfor-

samling fredag den 04.03.2022 kl.18.00! I må 

gerne komme i jeres gode tøj; det bliver nemlig tid 

til at vi laver et fællesbillede med alle. Måske får 

vi jo også en ny Navere med ind. Så vi skal præ-

sentere os fra vores fineste side.  

En god hilsen her fra Sønderjylland til alle CUK 

medlemmer derude. 

MKB Christian 

 

 

Vejle: 
En fin flok lagde ud med at fejre Henriks fød-

selsdag; først ”I dag er det Henriks fødselsdag… 

”Så fik han en gang blærerøv, så rundede vi 

indledningen af med nr 83. 

Årsrevision af hhv. Vejle hulens regnskab og 

hyttens regnskab afholdes 8.feb. 

Udkast til vedtægtsændringer ang Navervenner i 

lokalvedtægter er gode og sendes videre til 

tekstbehandling og sproglig finpudsning. 

Henriks fødselsdag fejres igen. 

I forbindelse med Årsrevision tømmes grisene, og 

der købes gættesedler til 5 kr. stk.  

Fødselsdagsgrisen var klart tættest på og vandt 

dermed en halv abe, som han beredvilligt satte på 

bordet. Så det var enden på abens liv. 

Inger havde rørt en stuvning sammen. Bedste 

Irske Stuvning serveret netop denne aften. 

Der blev spist og drukket til fælles bedste. 

Og Henrik blev hyldet så meget, at han nærmest 

blev hylet helt ud.  

Skam få den, som drog sulten bort. 

På vegne af den udeblevne sekretær Henrik., 

Sekretær suppleant vikar Per H 

 

 

 

 

Århus: 
Den 14.01. havde vi vores første hulemøde. Så 

bliver foreningen 109 år i år. Tobias skal optages 

i aften. Vi har rengøring i februar. Anders B. 

havde en hilsen fra Rasmus Schifter Mogensen, 
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der var blevet færdiguddannet som Byg-

ningskonstruktør. Tillykke med det. I den 

anledning gav Anders en omgang på Rasmus’ 

vegne. Tak for det. Du må have blæren til gode. 

Ole L. havde en hilsen med fra Claus L. Så sang 

vi lige nr. 28. Elo B. kunne desværre ikke komme 

i aften, da han var i isolation. Så var det blevet tid 

til at optage det nye medlem Tobias Hygum 

Jørgensen. Da det var overstået, sang vi nr. 1 i 

sangbogen, velkomstsangen. Så var det tid til 

dagens højdepunkt, gratis sild. Der var i rigelige 

mængder Det smagte dejligt. Tak til hulefar. Der 

var også tid til lidt flere sange. En hyggelig aften. 

Den 11.marts er hulemøde, den 25. marts er 

der hulemøde med ledsager. Holger Tjerrild 

ønskes tillykke med de 85 år. 

Med kno Chefsekretæren. 

 

 

 

 

Aalborg: 
Hej Svende 

Hulemøde/generalforsamling d. 3/2-2022 

Vi var 13 + 1 deltagere først, men så blev vi 14 til 

generalforsamlingen. Allan blev nemlig optaget, 

lige før vi startede G.  

Vi havde genvalg til bestyrelsen, men fik nye 

suppleanter ind 1.: Kurt Hansen, 2.: Mads Dagen 

i dag . . . Den er din. Dagen i går slap dig ud af 

hæn¬ derne — den kan ikke få andet indhold end 

det, du allerede har givet den. Dagen i morgen har 

du ikke noget løfte på — du ved ikke, ort1 du kan 

regne med at råde over den. Men dagen i dag har 

du! Den kan du fylde med, hvad du vil. Be¬ nyt 

dig nu af det. . I dag kan du glæde et andet 

menneske. I dag kan du hjælpe andre men* 

nesker, der kommer på din vej. I dag kan du prøve 

med alle dine evner at leve sådan, som man ret¬ 

telig venter det af et medmenne' Der er et Dagen i 

dag . . . Den er din. Dagen i går slap dig ud af 

hæn¬ derne — den kan ikke få andet indhold end 

det, du allerede har givet den. Dagen i morgen har 

du ikke noget løfte på — du ved ikke, ort1 du kan 

regne med at råde over den. Men dagen i dag har 

du! Den kan du fylde med, hvad du vil. Be¬ nyt 

dig nu af det. . I dag kan du glæde et andet 

menneske. I dag kan du hjælpe andre men* 

nesker, der kommer på din vej. I dag kan du prøve 

med alle dine evner at leve sådan, som man ret¬ 

telig venter det af et medmenne' Der er et 

gammelt, men kendt ord, der siger: »Det er altid 

senere» end du tror«. Det ord er nok vær" at tænke 

nærmere over.gammelt, men kendt ord, der siger: 

»Det er altid senere» end du tror«. Det ord er nok 

vær" at tænke nærmere over.Kollerup. Henrik 

fortalte nyt medlem, Allan, hvad Lørdagsåbent 

går ud på, og hvorfor vi holder det. 

Stiftelsesfesten 103 år fastsættes til d 12 marts kl 

15.00; det sker i Håndværkerhuset. Lokaler er 

reserveret. 

 Udflugter: Hvad gør vi, og hvordan får vi flere til 

at deltage. Vi har problemer med meget lille til-

slutning til vores især store sommertur. Der er for-

slag om, at vi evt. tager togtur i stedet for dyr bus. 

Ellers er der forslag om, at vi evt. kan holde os til 

Aalborg; det kræver noget mindre. 

Der er flere gode forslag, gavlmaleri tur, Nordsø 

centeret, fjordbyen, Aalborg zoo bagom osv., 

Tingbæk kalkminer ( Regan Vest). Det står stadig 

åbent. 

En vigtig ting er, at alle medlemmer i Aalborg får 

udfyldt det fremsendte skema vedr. hulemøde-

dag. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden sagde også tak. 

Og SÅ var der Gule ærter med det hele også 

klokkeklang ☺ 

Inden generalforsamlingen valgte vi at optage nyt 

medlem Allan Skytte Knudsen. Han præsenterede 

sig: udannet rørsmed, har arbejdet inden for bla 

stålmontage, har rejst i Norge, Sverige, Grønland, 

Spanien, Italien og Kina mm. 

Har været meget omkring bla arbejdet inden for 

skibsbranchen og har bla været med til at bygge 

på Parken i København. 

Ellers har han arbejdet med VVS arbejde bla. 

Han har nu afsluttet sin aktive karriere og er gået 

på pension. 

Han er hermed optaget, med alt hvad reglerne 

indebærer her i hulen 

Vi er også ved at finde ud af, hvem der kommer 

med til Pinsestævne fra os, på Færøerne. 

Næste hulemøde er torsdag d. 3. marts.  Kom og 

hyg. 

Med kno 

Formand 

Preben Adriansen 
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I DEN FARENDE SVEND fra 1972 kunne man 

læse følgende  reklame:                                                                                     

Værket Den Farende Svend fortæller om 

navernes vandringer i slutningen af det 19. og 

begyndelsen af det århundrede, hvor grænserne 

over næsten hele Europa stod åbne for de unge 

svende. I dette værk søger man blot at give en 

historisk og kul turhistorisk redegørelse for dette 

afsnit dansk håndværks historie, men også en 

række ældre og nyere rejseskildringer ?arr>t en 

omtale af de mænd, som har haft er betydning for 

hele udviklingen. Der 'Ugen tvivl om, at disse 

gamle naver, som nåede vidt omkring, drevet af 

deres rejsetrang, har været med til at hævde 

Dansk håndværks ry, og det. de unge lærte i 

udlandet, bragte de med sig hjem , gavn for deres 

fag og til udvikling  af samfundet. »Den farende 

Svend« indeholder ca. 600 billeder fra navernes 

rejser. Der findes endnu nogle eksemplarer af 

den fortræffelige bog, som kan købes hos Hans 

Rindom Hyldemorsvej 29. 2730 Herlev 2730 

Herlev. Pris 143 kr.  

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@mail.tele.dk 

 
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:  Udstillingsvognen: Står i Roskilde. 

Henvendelse til Carl-Otto Enevoldsen, Dahlerupsvej 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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