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Thorshavn.  

Til orientering angående pinsestævne 2022. Vi regner med, at pinsestævnet kan holdes som planlagt. 

Vi arbejder på at få 3 lejligheder færdig i Thorshavn, hvor vi kan indlogere 25 gæste, og i vores hus 

på Hvitanes har vi plads til 5 gæster, og i Rabarbhusið har vi plads til 16 til 20 gæster. Det vil sige, at 

vi får plads til 46 til 50 gæster, og der er 48 personer, som jeg har lovet logi til, som vi har. Jeg kan 

ikke love logi til flere folk, men vil være behjælpelig med indlogering andre stæder i Thorshavn. 

Adressen på Hvítanes er Gerðisvegur 9 og adressen på lejlighederne er Heygsvegur 20, Tórshavn I 

dag Lørdag den 12. marts har vi modtaget 40 tilmeldingsblanketter, og næsten alle har betalt, tak for 

det, og der er ca. 25 navere/navervenner mere, der har kontaktet mig og siger, at de kommer til Pinse 

stævne i Thorshavn. Vi er glade for så stor tilslutning så tidligt. Jeg vil prøve at have programmet for 

Pinsestævnet færdigt, så det kan komme i Den Farende Svends næste nummer. Tårs Syngepiger er 

opløst, men min gode veninde Hedvig Brich og harmonika manden og teknikeren vil komme og 

underholde. Huleaften, Delegeretmøde og Festaften: adressen er i Håndværkerhuset Stoffalág 60, 

Tórshavn. Indskrivning og sluk-efter er i hulen i Tvørgøta 13, Tórshavn. Bed & Brakfast er samme 

adresse.  

Med kno i bordet. Jørgen Christiansen 
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06,04,2022 Niels Erik Thomsen (Vejle) 

70 år Østerled 34. st.tn. 

 7100 Vejle 

 

06,04,2022 Susanne Tronier-Jørgensen      

65 år Kingosvej 69, 2. tv. 

NV 3000 Helsingør   (Hillerød) 

 

09,04,2022 Jørgen Emanuel Maul (Calgary) 

75 år #221, 60 Royal Oak Plaza Calgary 

 AB T8G 0A7  

 Canada 

 

14,04,2022 Lilly Pedersen (Herning) 

80 år Teglværksvej 17 

NV 7323 Give  

 

20,04,2022 Kate Jensen (København) 

90 år Strandholms Alle 41 B 

NV 2650 Hvidovre 

 

23,04,2022 Ebbe Lehmann Calgary) 

80 år 551 Eaglecrest Dr. 

 BC V9K 1E3 

 Canada  

 

28,04,2022 Christian R. Nielsen (Samsø) 

65 år Onsbjerg Vestermark 3 

 8305 Samsø 

 

29,04,2022 Alex B. Christensen (Holbæk) 

75 år Stensbjerghuse 2, st. th. 

 4600 Køge 

 

  

 

 

10,04,2022 Margit Norlin (Hillerød) 

35 år Gilleleje Hovedgade 50  

                      3250 Gilleleje 

 

 

13,04,2022 Johnny Lindskjold (Vejle) 

60 år Skolegade 15 

 7100 Vejle 

 

 

 

 

 

Mange tak for opmærksomheden ved min 70 års 

fødselsdag d. 21/2 - 2022. 

Tak for telegrammer fra HB, Aalborg, Vejle, Ran-

ders. Tlf. Kirsten (Pigen fra Fyn), 

samt mail fra Ole Michael. 

Med kno i bordet 

Ivar   Aalborg 

 
 

 Tak for telegrammer til mit 30 års jubilæum 

  Hilsen Bente Lukassen Randers afd. 
 

 
 

 

 

 

Forår. Lys og varme. Fastelavnsboller sæson.  

Covid er nærmest nedlagt. Og så er der startet en 

krig relativt tæt på. 

CUK har modtaget en henvendelse om mulig 

deltagelse i herberg-renovering længere mod Syd. 

Opførelse af regulære flygtningelejre og andre 

tiltag. 

Jeg nævner det her, i fald en eller flere måtte have 

overskud, energi og mulighed for at rejse mod syd 

og yde en indsats. 

Men man kan også gøre indsats her mod nord. 

Talløse muligheder, så bare klø på. 

Der vil komme mange flygtninge. En del vil rejse 

videre, en del blive resten af livet, en del vil rejse 

hjem. 

Fuldstændig som de knap 3500 Finnebørn, der 

blev evakueret til Danmark under Vinterkrigen i 

40-erne. De kom primært hjem. 

De Ca. 200.000 tyske flygtninge, der kom til 

Danmark på knap 3 mdr. i foråret 1945. De tog 

også primært hjem.  

Så Ungarn, exil Cubanere, Tjekkoslovakiet, exil 

Chilenere, som for en stor del stadig er her. 

Mellemøstere fra forskellige lande, Jugoslaver 

med forskellig baggrund. Mange forskellige.  

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

Tak - Tak 

Formandens spalte: 
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Og nu en flodbølge fra Ukraine ud i Europa på 

meget kort tid. Der er behov for assistance, som 

man bedst kan byde ind med.  

Nu er det så vores egen højtid, Pinsestævne, 

årsmødet. Det bliver spændende at opleve.  

Jeg håber, alle har fået nedskrevet og fremsendt 

div debatindlæg til Delegeretmøde rettidigt.  

Jeg efterlyser igen, om der skulle være nogen som 

gør rejsen til Færøerne i bil?  

Fanerne. Jeg har hørt, at en lokal forening har købt 

en flybillet/transportplads til en fane for en ganske 

anseelig sum.  

Giv endelig lyd, om der skulle være en transport-

mulighed for fanerne.  

E-mail : Der har været en Sætternisse på spil. Min 

personlige E-mail har været behæftet med en fejl. 

Det beklager jeg over for dem, som har fået E-

mail retur.  Og indrømmer blankt, at jeg ikke selv 

har fundet fejlen. Jeg har ikke læst korrektur på 

mig selv. Tak til Næstved for at være ihærdige 

med at få jeres budskab til Delegeretmøde frem. 

Uden den stædighed havde det såmænd nok varet 

længe inden rettelse.  

Nyd erantisen, vintergækken, Dorotealiljen den 

korte tid, de mangfoldiggør sig. Og snart kommer 

Påske-øllet.  

Med Kno  

Per Hemmingsen  

CUK HB Formand 

 

---- OOO ---- 

 

 

Information til foreningerne i CUK-

Naverne angående medlemslisterne i 

CUK-Naverne. 

 

Til orientering er al registrering af 

oplysninger i medlemslisten overgået til 

Ole Michael Strange på HB-Mødet den 

18.12.2021. Dette var bekendtgjort i 

DFS 2. januar 2022. 

Derfor bedes man med alt, hvad der har 

med medlemslisten at gøre, rette sine 

henvendelser om diverse ændringer til 

Hr. Ole Michael Strange i stedet for til 

undertegnede på mail. 

olemichael@outlook.dk. 

Herved undgår vi, at der forekommer 

misforståelser om medlemslisten i CUK-

Naverne. 

 

Med kno 

CUK-Naverne 

Hovedkasserer 

Jan-Erik Johansen 

Kirkevej 9 

4520 Svinninge 

Tlf. +45 71 78 07 59 

cuk-hovedkasserer@outlook.com 

  

 
 

 

 

 

Calgary: 
 

Den 9. april 

2022 kan Jørgen 

Emanuel Maul, 

Calgary 

fejre sin 75 års 

fødselsdag. Til-

lykke fra Na-

verne i Calgary. 

 

 
 

Den 23. april 

2022 kan Ebbe 

Lehmann, Cal-

gary fejre sin 80 

års fødselsdag.  

Tillykke fra na-

verne i Calgary. 

 

 

Calgary Naverklub Afholder ordinær general-

forsamling den 7 april 2022 kl. 19. Dagsorden 

iflg. vedtægterne. Der vil blive serveret gule ærter. 

Tilmelding nødvendig. Medlemmer i restance har 

ikke stemmeret. 

Foreningsmeddelelser: 

mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:cuk-hovedkasserer@outlook.com
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Frederikssund: 
Endelig fik vi tømt vores bødekasse, efter 2år i 

uåbnet  tilstand. Åres vinder blev Carsten med det 

nærmeste kr-bud på indholdet. Det kostede Car-

sten en omgang, efter ordre fra Inge. Vi havde til 

denne huleaften besøg af Svend, som har arbejdet 

flere år i Grønland. (som sten springer.) Han nap-

pede for resten 2.præmien i vores bødekasse kon-

kurrence (i vægt).  

Inge/Carsten stod for en fremragende brunkål/ 

flæsk menu. Som vi alle indtog med stor fornø-

jelse.  

Foreningen ønsker Gunnar Vilhelmsens tillykke 

med de Otte-Ti år d 23/3-22. Vi sluttede aftenen 

af med Minderne. 

P.s  Husk vores generalforsamling d1/4-2022 kl. 

19.00   

 

 

Herning. 
Til hulemødet d. 16 februar var vi samlet 10 

naver/venner i Lind. Vi fik serveret hakkebøf med 

løg – udmærket. Der blev snakket om vores nye 

super sygehus i Gødstrup ved Herning, der åbnede 

i midten af februar. Herefter fik vi snakket om, 

hvornår vores udflugt til Sdr. Hygum Hjems-

tavnsgård skulle finde sted. Der blev nævnt, at det 

kunne være interessant til høstdag i august med 

frokost. Der blev også foreslået, at vi samme dag 

kunne besøge Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg.                                   

Vi undersøger det nærmere. 

Naverhilsen Peter Tønder. 

 

 

 

Hillerød: 
Så er nytårsaften overstået og vi er vel alle 

kommet godt ind i det nye år. Godt nytår til alle. 

Hillerød har afholdt vores første hulemøde fredag 

den 14. januar, det var en god aften med en masse 

snak og historier, der var 9 fremmødte. 

Lørdag den 29. januar havde vi vores første messe 

i det nye år, vi købte smørrebrød fra Lynge Super 

Brugs. Det var som sædvanligt  godt og veltillavet 

og så havde vi en god ost bagefter, den sendte lidt 

aroma rundt i lokalet, men det var godt nok, 

stemningen var høj og snakken gik godt og vi 

sluttede med kaffe, her må jeg lige advare dem 

som kommer til at sidde ved siden af John, han 

kan ikke rigtig kende forskel på en flødekande og 

en snapsflaske, men virkningen af den gode 

blanding viser sig, der var 12 fremmødte. 

Fredag den 11. februar havde vi hulemøde. 

formanden og sekretæren var blevet smittet med 

corona uden at blive syg, men isoleres skal man jo 

så der var ikke andet at gøre end at blive hjemme, 

ifølge rygter var der 8 fremmødte og de havde en 

rigtig hyggelig aften.  

Lørdag den 26. februar havde vi vores Gene-

ralforsamling, der var 17 fremmødte, der blev 

serveret forloren skildpadde hårdkogte æg og brød 

til og så øl og snaps og rødvin til dem der hellere 

ville have det og det smagte godt og så var der 

kaffe bagefter, stemningen var høj. Herefter gik vi 

over til generalforsamlingen, John blev valgt til at 

være dirigent, det klarede han fint, Bent 

Caspersen blev valgt til delegeret til Pinsestævnet, 

alle øvrige blev genvalgt, regnskabet blev 

godkendt, kontingentet fik et lille nøk opefter, det 

var alle med til.  

Vi havde en rigtig god eftermiddag. 

Med kno Arne 

 

 

Holbæk:  

Til hulmødet d. 18-02-22 var vi 20, der fejrede 

Normas Fødselsdag med Smørrebrød og Sønder-

jysk rugbrødslagkage. Det var rent guf. Men vi 

havde også 2 andre fødselsdag Jan 65 år og Søren 

50 år. De blev også fejret. Vi fik styr på årets hu-

levagter. Det var meget flot; de stod næsten i kø 

for at tage vagter. Det er jo dejligt.                       

Vi vil også gå i gang med at oprette en hjemme-

side. Jan arbejder på den.                                   

Maveorgelet var også i gang ved Ervin, og vi fik 

sunget en del sange. Det lyder noget bedre, når der 

er musik til, en meget fin aften.  

Med Kno 

Ole P. 
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LA: 

 
Fastelavns Fest i Kirken 

Mange af os LA Navere er også medlem af den 

Danske Kirke i Yorba Linda, ca.25 km syd for Los 

Angeles. 

Vi har også en Dansk Præst, Anne Grethe K Niel-

sen fra Vestkysten, som har gode humoristiske, 

fortæller evner, og er rigtig hyggelig og være sam-

men med. 

Søndag den 27 Februar var mange af os til Faste-

lavns Fest sammen med familien og børn i Kirken. 

Børnene var klædt ud, og de fik alle en præmie for 

deres specielle påklædning. 

Pizza, salat og Fastelavnsboller (fra Copenhagen 

Bakery) blev serveret til alle. 

Derefter nogle Fastelavns-sange, før vi slog katten 

af tønden. 

Med knald og sang 

Hilsen, Arne B 

 

København: 

Svende-Hulemødet den 17.2. var yderst roligt, 

men alligevel trods flere afbud med godt gang i 

den. Der blev talt om lidt af hvert, og blandt an-

det givet lidt info om den kommende generalfor-

samling, Apropos: Der indkaldes hermed til for-

eningens årlige ordinære generalforsamling,  

lørdag den 23. april kl. 13.00. Mødetid kl. 12.00, 

hvor der vil blive serveret en lille anretning. Ind-

kaldelsen sker i henhold til gældende vedtægter. 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før. 

Mød op. Foreningen er jo din! Giv et praj i god tid 

om du kommer eller ej, tak!  

Selv om der ikke er meget at berette, er én ting 

dog sikkert: Vi er her stadig her i København. 

Som bekendt: "Ukrudt forgår ikke så let". Vi er 

sejlivede, og ingen København uden en C.U.K.-

forening, vel? 

I april måned kan vor trofaste dejlige naver-

ven Kate fejre 90 års fødselsdag. 

Flot, flot og ihh hvor hun holder sig godt. Tillykke 

med dagen! Mon det bliver  

med James og hele molevitten? 

Med kno i bordet, Niels "2 m". 

 

Arrangement: 

23.4.   kl. 13.00 (12.00)      Generalforsamling 

 

Fødselsdage: 

20-04-2022  Kate Jensen (NV i København) 

90 år            Strandholms Allé 41 B 

                    2650 Hvidovre 

 

 

Næstved: 
Hulemødet d. 04.03 bar præg af mandefald 

grundet sygdom. Til gengæld havde vi besøg af 

Carl Jensen-maler. Det er altid hyggeligt, når han 

kommer. Vi fik hurtigt klaret mødets dagsorden, 

så vi kunne gå over til socialt samvær.    Coronaen 

er nået til Hulen, hvor en del medlemmer har 

været ramt. Heldigvis har ingen haft alvorlige 

gener. Lad det være slut. Foråret er kommet, og 

solens stråler har ramt os. Nyd det☺. 

Hilsen Marianne 

 

 

Odense: 
Her går det rimeligt, vor gamle naverbroder Børge 

Madsen er fyldt 80 år, og han takker meget for 

lykønskningerne i forbindelse med dagen. Vores 

kasserer Arne Jørgensen har stadig lidt efter-

virkninger efter ulykken, men det går fremad, og 

vi håber, at han snart kan deltage aktivt i for-

eningen igen. 

Ole Bøwig 
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Randers: 
Søndag den 27/2 mødtes vi til fastelavn i smukt 

vejr. Først samlede vi kræfter over et lille måltid, 

og så gik vi ud og gav tønden nogle ordentlige 

slag. Vi behøvede ikke at tøjre køllen i år, for fod-

boldklubben havde rejst et højt, flot sikkerhedsnet 

bag det mål, hvor tønden hang – så Bente Lukas-

sens flotte slag med dobbelt skrue blev på pladsen 

     

Bitten blev kattedronning, og Henning blev katte-

konge. De blev behørigt kronet og foreviget, og så 

måtte der lidt forplejning til igen: Fastelavnsboller 

med flødeskum. Det gav kræfter til en vældig 

masse klokkeringning – Tak for skænken til Bit-

ten, Bente Løwe og Beth. Hatten klæder jer. 

Fredag den 4/3 mødtes vi en lille flok til huleaften. 

Her fik vi vendt muligheden for en udflugt til Ho-

bro efter sommerferien. Freddy undersøger mu-

ligheder omkring Gasmuseet med mere.  

Vi var også omkring forårsprogrammet, og i skri-

vende stund glæder vi os til bowling den 20/3.  

KB var i det gavmilde hjørne – og havde lige haft 

fødselsdag, så han gav mad og drikke. Tak for det 

KB      

Der er hulemøde fredag den 1/4. Bitten laver mad. 

Der er hulesøndag den 24/4. 

 

Med kno, Helle 

 

 

Samsø:  
Generalforsamling. Samsø 6.marts. 

Hyggelig Generalforsamling. Edit valgt til ord-

styrer. Formanden åbnede møde med at rose, hvor 

fint vi har fået det i vores hule. Tak til Lars, 

Annette og Ib kok. Vi nyder det. Små renoverin-

ger tilbage. Ellers genvalg. Ny kalender lavet… 

Desværre måtte John Piil returnere, da der ikke er 

åbnet for overnatninger herover.  Ib kok og An-

nette stod for den lækreste brunkål.    

Vi er 3 fra Samsø til pinsestævne på Færøerne. 

Glæder os.  

Årskalender udleveret.  

Kno i bordet Åse. 

Næste møde. Søndagsmøde ( Andagt ) 20 marts. 

Hulemøde 3 april. 

 

Slagelse: 
Hulemøde 4.marts 2022.  

Vi blev kun 5 medlemmer denne aften, som vi 

startede med sangen ”I et vinhus…”. Herefter blev 

tilmelding til Ingers biksemad ved næste 

hulemøde foretaget. Da man i de forskellige 

foreninger ikke, på nuværende tidspunkt, har haft 

mulighed for at planlægge evt. deltagelse ved 

vores jubilæum, blev dette punkt udsat til hule-

mødet i april. En af vores naboer (Frank) benytter 

haven bag hulen til fødselsdagsfest d. 26. – 27. – 

28. maj. Ejner har været hos Lis og Boye og 

overrække pokalen som Årets Nav/NV i Slagelse. 

Herigennem et stort TILLYKKE! Så var det tid 

for det kulinariske indslag, der blev en heftig 

udveksling af ostemadder, som vi alle nød i fulde 

drag. Grethe fik denne aften køkkenet for sig selv 

(og gjorde det godt,) fordi Inger desværre var 

fraværende. Ca. kl. 21:00 sang vi minderne – 

siddende, fordi vi ikke kunne nå rundt om bordet, 

hvorefter hulen blev forladt i god ro og orden.  

Med kno i bordet. Erik 

 

 

Sønderborg:  

Hulemøde i Sønderborg. 

Fredag den 04. Marts var der generalforsamling i 

CUK-Sønderborg, hvor der var 7 medlemmer 

samlet, for at byde en ny Naverven velkommen. 

Generalforsamlingen blev, som traditionen er i 

Sønderborg, indledt med, at medlemmet, der 

skulle optages, blev kaldt hen til det runde bord, 

hvor Formanden oplyste det kommende medlem 

om, hvilke forpligtigelser samt skrevne og u-

skrevne love og regler der er, når man bliver 

indlemmet i CUK. Kyra, som det nye medlem 

hedder, svarede klart og tydeligt ja til, at hun vil 

efterleve det, der var blevet bekendtgjort over for 

hende. Et krus med væske var gjort klar, og uden 

den mindste tøven, tømte hun kruset, uden at tage 

det fra munden, som det er skik og brug i 

Sønderborg. 

Hun fik herefter emblemet overrakt af formanden, 

hvorefter generalforsamlingen kunne begynde 

med at byde Kyra velkommen med sang nr. 1. 

Inden Formanden fik ordet, opløftede vi vores 

sangstemmer (ikke helt i harmoni) Og sang nr. 35. 

Formanden bød velkommen, og aflagde sin 

beretning, der blev enstemmigt godkendt. 
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Christian, der er kasserer, fremlagde regnskabet, 

der blev godkendt, hvorefter han takkede for den 

støtte, som medlemmerne i Sønderborg udviser, 

både internt og eksternt. Alle arbejder for samme 

resultat. Som han også gav udtryk for: Selv om vi 

er en ”lille” forening, så er vi i flere henseender 

større end de foreninger med flere medlemmer. 

Christian har haft kontakt til Jens, der har opholdt 

sig i Polen, hvorfra han ville tage øst på, men på 

grund af den situation der er nu, har han ændret 

sine planer, og vil nu i stedet tage syd på og derved 

undgå at nærme sig Ukraine, men sætte kursen 

mod det sydlige Tyskland.   

Idet kontingentet til Hovedkassen er blevet 

forhøjet, var det også nødvendigt, at CUK-Søn-

derborg så sig nødsaget til, at hæve kontingentet, 

hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

Der var genvalg til Formanden, der tager endnu en 

tørn, så efter lidt drøftelse ang. et par andre 

punkter på dagsorden, herunder eventuelt, kunne 

dirigenten takke for god ro og orden, 

Hvorefter ordet var frit. Som det ser ud nu, vil 

Kyra, når hun er udlært som møbelpolstrer næste 

år, drage på ”Valsen”, og det bliver nok under 

CUK. 

Næste Hulemøde; den 01. April Kl:1900- Det er 

ikke en Aprilsnar. 

Lis Dallris Jepsen ønskes tillykke med 

fødselsdagen den 25.April. 

Med kno 

Skribenten Kaj 

 

 

Vejle: 
Så fik vi skudt årets generalforsamling i gang. Der 

var fremmødt 11 - det var et lidt sløjt fremmøde. 

Men vi kom i gang med sang nr. 35 fra vores sang-

skat. 

Hans E. tog ordet - han bød alle velkommen til 

årets generalforsamling, og foreslog Per H. som 

dirigent.  

Han takkede for valget. Generalforsamlingen var 

rettidigt varslet. 

Formandens beretning: Nu er vi nede på 17 med-

lemmer i CUK Vejle - vi er alle nødt til at gøre en 

indsats for få flere medlemmer i foreningen. Der 

er ikke sket det helt store i det forgangne år. Men 

vi må nu se fremad. 

Regnskab v/kassereren : Der var lidt manglende 

kontingent. Ét medlem er ekskluderet - resten får 

tilsendt en reminder på det skyldige beløb. Bøs-

serne gav ca. 4000.- kr. i 2021. Der har været 0.- 

kr. i udgifterne til vedligehold af haven - nok fordi 

"havemanden" ikke har lavet noget som helst i det 

forgangne år. Vejen trænger kraftig til reparation. 

Vejlauget må afholde et snarligt møde ang. udbed-

ring af vejen. Vi har købt nye havemøbler i 2021.  

Regnskabet blev godkendt !! 

Vedrørende salg af det bagerste stykke jord (som 

vi har haft udlejet, og som den ny ejer har frem-

sendt et købstilbud på): Efter en del diskussion for 

og imod blev det besluttet, at vi sender ejeren af 

nabohuset et tilbud om at leje det bagerste stykke 

jord på åremåls leje, da vi ikke vil/kan sælge. 

Tillæg til vedtægterne: Forslaget blev godkendt. 

Øvrige indkomne forslag: 

Tilskud fra foreningen til pinsestævnet, i form af 

"lommepenge". 2 forslag 500.- & 1000.- kr. Der 

var flertal for 1000.- kr. i "lommepenge" til de 2 

delegerede til landsstævnet. 

Valg af formand: Hans E. var på valg - og modtog 

genvalg. 

Valg af sekretær: Henrik d. II var på valg - og 

modtog genvalg. 

Valg af hytteværter: Otto & Bjarne blev begge 

genvalgt. 

Valg af hytteudvalgsmedlemmer: Karsten & Bjar-

ne blev valgt. Og, så blev Henrik d. I også valgt. 

Således der nu er 3 medlemmer i udvalget. 

Valg af bestyrelsessuppelant: Jørgen Bruun blev 

valgt. 

Valg af revisor/bilagskontrol: Inger E. blev valgt. 

Valg af revisorsuppelant: Strit blev valgt. 
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Valg af fanebærer: Per H. er afgående fanebærer, 

nu hvor han er formand i hovedbestyrelsen, så vil 

han gerne give fanen videre. I 2021 har fanen kun 

været i brug på pinsestævnet i Frederikssund. 

Hans E. meldte sig som fanebærer. 

Delegerede til pinsestævnet på Færøerne: Bjarne 

blev valgt. 

Per H. afsluttende generalforsamlingen. Han tak-

kede for god ro, og orden - nu skulle vi så have 

noget at, spise - da det trak noget ud ..... 

Med kno i bordet 

Henrik d. II 

 

 

 

Århus: 
Den 12.2. havde vi hulemøde, hvor 14 pers. var 

dukket op. Da formanden var fraværende pga. 

sygdom, og uden næstformand, overtog sekre-

tæren styringen. Han bød kort velkommen, og bad 

om frivillige til næste lørdags rengøring i hulen. 

Der var hurtigt en håndfuld, der meldte sig 

frivilligt. Så tak til dem og god arbejdslyst. Så 

manglede vi lige en til at lave de gule ærter, men 

uden held. Formanden sender en mail rundt, så må 

vi se, om nogen bider på krogen. Richard køber 

præmier til banko. Otto havde en hilsen med fra 

Holbæk, hvor han havde været for at kontrollere 

H.B.s regnskab. Anders Baumann havde en hilsen 

fra Elo. Elo har lagt en stor indsats i arkivet. 

Alting er pakket ud nu, på hylder og skal sættes i 

system. Det er en stor opgave. Men det går rigtig 

godt. Grethe Strange ringede med klokken da hun 

havde haft fødselsdag, efterfulgt af Børge A. og 

Søren K. i samme anledning. Tak for det. Så var 

ordet frit, og jeg kan love for, der var gang i den 

resten af aftenen. 

Den 26.2. var det så tid til de gule ærter, som 

formandens kone Lisbeth havde lavet for os. Tak, 

tak, tak, tak, …… Formanden bød kort vel-

kommen, og kaldte Solvejg op til sig, da hun ikke 

kommer så tit, og overrakte hende hendes fint 

indrammede medlemsdiplom, som hun kvitterede 

for med at ringe på klokken. Næste hulemøde den 

11.3. er formanden ude at stå på ski, så må vi se, 

om han kommer helskinnet hjem. Til hulemøde 

med ledsager den 25.3. har Anders B. lovet at 

holde foredrag om sit liv som naver. Som ud af det 

blå dukkede Ole Bøjstrup lige pludselig op, en 

halv time for sent, men bedre sent end……  Det 

var nogle dejlige gule ærter. Atter tak. 

Vores medlemmer fra Ålborg havde lagt vejen 

forbi hulen i aften, om det var for de gule ærter 

eller bankospillet ved jeg ikke, men de hyggede 

sig gevaldigt. Dejligt at se jer. Arne Nielsen 

ringede med klokken, fordi vi havde Ålborg snaps 

i hulen. Anders F. tillod sig også forsigtigt at ringe 

med klokken. Tak til dem begge to. Så måtte vi jo 

finde hatten frem, og synge for de glade givere. 

Da vi var færdig med at spise, og gjorde klar til 

bankospillet, gik Solvejg ud i køkkenet og 

vaskede op efter de gule ærter. Hun var ikke til at 

stoppe. Mange tak for det. Så blev det alvor. 

Banko. Der blev spillet ti spil, og næsten alle fik 

nok en præmie med hjem. Atter en rigtig hyggelig 

aften.  

Den 8.4. har vi generalforsamling, tilmelding 

pga. spisning og den 22.4. er der skiveskydning. 

Så vel mødt op.  

Med kno Chefsekretæren… 

 

 

 

Aalborg: 

Endnu engang samles vi i hulen     Vi er altid så 

heldige, at der er et par stykker, der vil hjælpe med 

øl og servering. Ligeledes er vi så heldige, at der 

bliver lavet god mad til os, denne gang står dagens 

menu på torsk med det hele. Tak til Kurt for 

virkelig lækker mad. Efter sidste møde, som var 

årets generalforsamling, er vi som bestyrelse 

konstitueret. Efterfølgende har en af vores gode 

kræfter Gunnar Danielsen valgt at trække sig; 

tiden var inde, siger han, ikke fordi han vil ud af 

naverne på nogen måde, men blot fordi kræfterne 

ikke e,r som de var engang. Vi forstår det til fulde, 

og støtter fuldt ud op om beslutningen og er så 

heldige, at vi kan trække på hans store viden om 

netop vores forening fremover. Allerede nu taler 

vi om årets sommerfest. Der er planer undervejs, 

det bliver rigtig spændende, og vi sætter pris på, 

der sker så meget interessant i afdelingen. Det 

bliver i Aalborg by, hvilket er let for de fleste, med 

rigtig gode og hyggelige aktiviteter. 

Vi snakker også kort om pinsestævnet. Intet nyt 

under solen fra vores side. Men skulle der dukke 

noget op inden mødet, så tager vores delegation 

det naturligvis med. Ellers er der gang i 

medlemshvervningen. Vi har allerede optaget et 
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nyt medlem og har adskillige folk i kikkerten som 

mulige kommende emner. Ud over det har vi også 

på mødet besøg af en ny mand, så der arbejdes 

meget aktivt på at skaffe nye medlemmer. Dette 

er også meget i foreningens ånd og interesse, 

eftersom medlemstallet er vigende mange steder. 

Vi glæder os til stadighed over sammenholdet og 

det gode humør i Nordjylland. Der blev på dagens 

møde også sunget lystigt. Så alt i alt en dejlig 

aften. 

Med kno Anita Lilholt, sekretær 

 

----  OOO  ---- 

 

DFS for 50 år siden   

Vedr. redaktør Waldemar Petersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiden iler, naven hviler ... hedder det i en af vore 

kære naversange. Men en af de naver, der ikke 

hviler, er »Den farende Svends redaktør, Walde-

mar Petersen, Hillerød. Walde er jo kendt overalt 

i naverkredse. Allerede i 1937 blev han udset til at 

afløse H.P. Jensen (naverdoktoren) som redaktør 

af vort blad. Det lykkedes ham i løbet af kort tid 

at få bladet frem til en position, så det gik til alle 

naverhjerter. Walde, der som bekendt er typograf, 

var ikke ukendt med at lave naverblad. Allerede 

mens han boede i Roskilde, var det en vældig 

støtte for den derværende afdeling, at han kunne 

præstere et naverblad for Roskilde: Roskilde-na-

ven. Den populære redaktør har, ved siden af re-

daktørposten, trofast udført sit arbejde som sekre-

tær i hovedbestyrelsen, siden sædet herfor i 1944 

blev flyttet til København. At han var primus mo-

tor for Hillerød naverafdeling, der stadig står som 

provinsens største afdeling, nævnes for fuldstæn-

dighedens skyld. Og nu har Walde den 1. maj le-

det vort blad i 35 år- Det er lang tid at stå på en 

sådan post, men han har klaret arbejdet i fin stil. 

Rygraden i vort organisationsarbejde er bladet 

»Den farende Svend«, og selv om bladet økono-

misk igennem årene har været i stormvejr, er det 

dog lykkedes at bibeholde dette vigtige led i ar-

bejdet for naversagen. Gennem sit samarbejde 

med afdelingerne om referater og øvrige afde-

lingsmeddelelser har Walde været i kontakt med 

en masse navertillidsmænd her hjemme og rundt 

på kloden, og disse tror jeg vil sende ham en ven-

lig tanke og tak for godt samarbejde gennem 35 

år. Hovedbestyrelsen vil også være med her og 

sige dig Walde vor bedste tak for din dygtige ind-

sats igennem de mange år for vort organ »Den fa-

rende Svend«.  

Kai Fønss Bach 

 

Skulle det være med til at lokke en ud af 

skjul ? 

 

 
Redaktøren efterlyser stadig en reserveredak-

tør. Vedkommende skal kun træde til i tilfælde 

af sygdom eller anden pludseligt opstået for-

hindring. Ligeledes eftersøges en reserve til af-

hentning og udsendelse af DFS. Interesserede 

kan henvende sig til undertegnede eller for-

mand Per Hemmingsen. Trykkeren bor i Nør-

re Snede, men det har ingen betydning ifm. af-

levering af bladet til trykning, da dette sker 

elektronisk. Tlf. numre og mailadresser findes 

på næstbageste side i bladet.  

Med kno    

Hans Emborg 
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WWW NAVERNE-CUK.DK       

HOVEDBESTYRELSEN: 

 
Emner til behandling i HB, skal være formanden i 

hænde senest den 25. i måneden. 
 

Formand:  
Per Hemmingsen, Eskimovej 26, 7100 Vejle. 

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

Næstformand:   

Per Jensen 

Græsted Hovedgade 36                       

3230 Græsted 

Tlf: 60823982   

Mail: mesterjensen@gmail.com 
 

Hovedkasserer: 
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge 

Tlf.: 5943 1422 - 7178 0759 

E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com 

(Ny e-mail oplyses senere) 

Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark 

Konto 53470388708 

Arbejdernes Landsbank fra udlandet: 

Konto DK 4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK 

 

Hjælpekasserer: 
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them 

Tlf.: 2064 6412 - E-mail: frode26@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.  

 

 

Den levende Landsby  

Hygum Hjemstavnsgård Sdr. Hygum, 2. 

marts 2022  

Årsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 på 

Hygum Hjemstavnsgård.  

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer, protokolfører og                       

stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

4. Indkomne skriftlige forslag, iflg. vedtægterne,          

skal være formanden i hænde 20. april  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og     

suppleanter a. Bestyrelsen: Der skal vælges         

2 bestyrelsesmedlemmer Kaj Verner Ebbesen    

Andreas Toft b. Suppleanter: Der skal vælges     

2 suppleanter Emma Kofoed Pedersen Aksel 

Olesen  

6. Valg af revisor: Børge Jensen Valg af     

revisorsuppleant: Tom Knudsen 

7. Eventuelt  

Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74, Sdr. 

Hygum,  

6630 Rødding Tlf. 74 84 55 66  

Mail adr. hygumhj@gmail.com  

Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgaard.dk 

 

mailto:hemmingsenpb@hotmail.dk
mailto:mesterjensen@gmail.com
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12 

 

 

 

 

 

 

Afsender: 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

7100 Vejle 

DK 
 

 


