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17,05,2022 Leif Andersen (Los Angeles) 

80 år 2239 Judith Lane, Anaheim 

 CA 92804, USA 

 

29,05,2022 Niels Gunni Vase (Sønderborg) 

75 år Lykkevej 8 

 Øster Højst 

 6240 Løgumkloster 

 

30,05,2022 Jesper Steen Kristensen (Silkeborg) 

35 år Herningvej 70, st. th. 

 8600 Silkeborg 

 

 

 

 
 

 

 
01,05,2022 Anni B. Jørgensen (København) 

35 år Daruplund 15, 1. mf. 

NV 2660 Brøndby Strand 

 

12,05,2022 Ole Højgaard Frederiksen (Hillerød) 

60 år Kirsebærlunden 9 

 3460 Birkerød 

 

 
 

 

Hjertelig tak for telegrammer og opringninger, til 

min fødselsdag. 

Det varmede meget.  

De bedste hilsner fra.  

Ove Graae. 
 

 

 

 

 
Ohøj i kælder og på kvist. 

Solen skinner, og det er lyst om morgenen. 

I min hjemforening Vejle ser det ud til, at vi skal 

vokse i antal. Der kom en frisk gut. Han havde set 

et eksemplar af Svenden på et bord og læst lidt i 

det. Og så tog han kontakt.  

Det er dejligt, jeg håber den tendens er ens gyldigt 

landet over. 

 

 

Der er jo brug for friske medlemmer. 

Lige nu har CUK 3 muligheder for synlighed: Den 

Farende Svend i fysisk udgave, hjemmesiden, 

samt Sdr Hygum Hjemstavnsgård. Jeg tænker, det 

ku være interessant at vide, hvilken af disse 3, der 

tiltrækker mest opmærksomhed og flest nye med-

lemmer. 

Pinse, Stævne og Færøerne. Alt ser ud til at spille, 

og vi bliver mange.  

De mange Faner…  Endnu engang: nogen som har 

bil med?  

Vi afventer en melding angående vedtægtsjuste-

ring, som jo blev udsat ved Frederikssund stæv-

net.  

Så er der lidt Email justeringer rundt omkring, 

som har afstedkommet manglende kommunika-

tion.  

Alt i alt en stille afslutning på vinteren.  

Og der er kommet endnu et job opslag. Frode har 

efter betænkningstid vurderet, at nu er det tid.  

Nu er tiden kommet til at åbne for en ny assiste-

rende kasserer, altså en hjælpekasserer. 

Det samlede HB udtrykker taknemmelighed og 

respekt for den årrække og det engagement, Frode 

har lagt i kampen at sætte CUK s finanser i pas-

sende orden og gøre opsætningen af regnskaber 

anskuelige.  

Håber, Påskeharen og foråret bekommer alle vel.  

Med Kno 

Per 

 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

Tak - Tak 

Formandens spalte: 
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Til Information til kasser & Formænd I CUK-

Naverne. 

 

Da jeg i løbet af maj måned 2022 skal til at sende 

faktura på kontingenter for 1.halvår 2022 ud til 

foreningerne, vil jeg lige mide jer om, at der på 

delegeretmødet i Frederikssund 2021 blev vedta-

get en kontingentforhøjelse til hovedkassen. 

Taksten ifølge aftalen er følgende: 

 

Naver stiger til 44,00 kr. pr. måned. 

Naverven stiger til 260,00 kr. pr. år. 

Enker stiger til 190,00 kr. pr. år. 

 

Med kno i bordet. 

CUK’s Hovedbestyrelse 

Hovedkasserer 

Jan-Erik Johansen, Kirkevej 9, DK-4520 Svin-

ninge 

Tlf. 71 78 07 59 

E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com 

 

 

 

 

Referat fra HB-møde lørdag 26/3 2022 

kl. 10:00 i Naverhytten i Vejle  

 

Deltagere: Per Hemmingsen, Per Jensen, Hans 

Emborg, Jan-Erik Johansen og Ole Michael 

Strange  

Dagsorden:  

1. Velkomst. Per H bød velkommen. 

2. Orientering fra formanden. Henvendelse fra 

CCEG om Ukraine. Vi kan informere, men svært 

for os at hjælpe direkte. PR-initiativer blev først 

overhalet af coronaen og nu af situationen i Ukra-

ine, så vi er desværre fortsat på ’stand by’, da me-

dierne hellere vil bringe det andet… Faner til 

Thorshavn: Der er ikke kommet henvendelser ef-

ter Per Hs spørgsmål i Svenden… 

3. Siden sidst. Dejligt at vi nu igen kan mødes 

uden corona-restriktioner. Ellers intet at bemærke.  

4. Opsamling på referat fra sidste møde. Forsik-

ringer er tegnet. 

5. Orientering om økonomien. Jan-Erik oriente-

rede om økonomien. Der er bestilt emblemer m.v. 

til varelager.  

6. Ny forretningsorden for DFS. Hans omdelte 

forslag. Der var enkelte forslag til ændringer. 

Hans retter og udsender til HB, så det kan komme 

med som bilag ved Delegeretmødet.  

7. Ukraine: Brev fra CCEG-præsident Bernhard. 

Per H orienterede (se også punkt 2).  

8. Forslag fra Chr. Riedel: At få Naverne aner-

kendt som UNESCO immateriel kulturarv. HB 

finder, at det er en god idé, og Per H har allerede 

kontaktet Nationalmuseet herom. 

9. Forslag til Årets Nav og Æresmedlem. Forslag 

blev drøftet.  

10. Pinsestævnet i Thorshavn. HB drøftede Dele-

geretmødet. Dagsorden og bilag udsendes til for-

eningerne.  

11. De tilrettede vedtægter fra Vejle gennemgået 

og godkendt. Per H snakker med København om 

deres vedtægter. 

12. Annonce i Svenden. Der kan ikke stilles sær-

lige krav i forbindelse med annonce i Den farende 

Svend.  

13. Eventuelt. Næste HB-møde i Thorshavn. 

Referat ved Ole Michael Strange, sekretær i HB 

 

 

 

Hej gode Navere og navervenner 

CCEG, den fælles organisation for europæiske 

foreninger for rejsende håndværkere (mv.), har et 

blad, der hedder ’Bulletin’. 

 

Bladet udkommer to gange om året og koster med 

forsendelse 140,- kr./år. 

Bladet, der nærmere er et magasin, indeholder 

f.eks. rejseberetninger, særlige beskrivelser fra 

håndværksmæssige projekter samt meget andet af 

fælles interesse for alle, der finder, at idéen om at 

rejse og arbejde andre steder er spændende. 

Normalt er bladet to-sproget; alt er med på tysk og 

fransk – og når vi fra CUK skriver i bladet, så står 

det også på dansk. 

Den næste udgave udkommer i oktober/ no-

vember. 

 

Hvis du gerne vil modtage bladet i abonnement, 

så send en bestilling til: ch-riedel@outlook.dk 

 

Til jer, der allerede har abonnement på Bul-

letin: 

Hvis du ikke længere vil fortsætte dit abonnement, 

så skal det opsiges på mail til: 

 

ch-riedel@outlook.dk 

mailto:cuk-hovedkasserer@outlook.com
mailto:ch-riedel@outlook.dk
mailto:ch-riedel@outlook.dk
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Ellers fortsætter abonnementet, og bladet kommer 

automatisk med posten. 

Hovedkassen opkræver betaling for abonnemen-

tet, så faktura kommer derfra. 

Med Kno i Bordet, 

Christian Riedel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød: 
Vi havde vores huleaften fredag den 11. marts, der 

var en god stemning vi fik god mad bortset fra at 

osten var blevet så levende at den ikke var mødt 

op til vores spisning, næste gang må vi se at få den 

sikret i tide, den skal ikke undslippe. Der var 9 

fremmødte. Vi talte lidt om vores 85års jubilæum 

og vi blev enige om at udsætte fejringen lidt. 

Lørdag den 26. marts havde vi vores eftermid-

dagsmesse, det var egentlig vores 85. års jubi-

læum, men det gik vi lidt stille forbi, vi have en 

rigtig hyggelig eftermiddag med indkøbt smørre-

brød og vores ost som havde ligget fra sidste gang 

og denne gang undslap den ikke sin skæbne, den 

gled ned med et par af de skarpe, så var den ikke 

giftig mere, det var hyggeligt og vi kunne sidde og 

nyde forårssolen. Der var 8 fremmødte.   

Og tak for de lykønskningstelegrammer som vi 

har modtaget i anledningen af vores jubilæum. 

Med kno. 

Arne 

 

 

 

Holbæk:  

Holbæk Navere. Generalforsamling Holbæk 

Naverne.18.03.2022. 

Til den årlige generalforsamling var vi mødt 13 

personer op. Og det var dejligt at se Else Larsen i 

vor midte igen. Som traditionen er, blev der ser-

veret biksemad med tilbehør. (Det er som altid 

godt). 

Selve generalforsamlingen var hurtigt overstået. 

Ervin Jørgensen blev igen valgt som ordstyrer. 

Formanden og kassereren fik også deres beretnin-

ger enstemmigt vedtaget. Peter & Torben blev en-

stemmigt valgt til bestyrelsen. 

Peter og Bjarne kom med de sidste nyheder angå-

ende dette års Ø-tur til Fur. 

Formanden ønskede tillykke til Jens S. Fabricius 

med sit 35års jubilæum den 27.2.2022. 

Holbæk Naverne ønsker tillykke til: 

Alex B. Christensen med hans 75 års fødselsdag 

den 29.april 2022 

 

Med kno 

Sekretæren. Foreningsmeddelelser: 
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LA:           
Kære DK Navere. Los Angeles Naver Klub fej-

rer den 9. april 88 Aars fødselsdag i vores Klubhus 

i Los Angeles. 

Vi forventer omkring 60 medlemmer og gæster. 

Max Christensen er vores gode chefkok, med 

menu af røget Hamburgerryg. 

Præsident Arne Olsen og hustru Bodil Olsen er 

klar til en herlig dag, med gamle minder om "Den-

gang" da LA Naver klubben startede i 1934. 

Det skal nok blive en hyggelig aften. 

Med sang og kno---Arne B 

 

 

 

Næstved: 
Vores generalforsamling d. 25.03 forløb gnid-

ningsløst, selv om der var større ting, der skulle 

falde på plads. 

Formanden bød velkommen til hulemødet d. 

01.04. Det var ikke en aprilsnar.  

Ove fik overrakt de 2 telegrammer, et fra forenin-

gen og et fra medlemmerne, med kontant indhold 

i anledning af de fyldte 80 år d. 19.03. Ove kvitte-

rede ved at give en omgang. Tak for det. Det er 

ved at være tid til forårsrengøring. Så kan vi hygge 

lidt med det. Der bliver sendt mail rundt med da-

toer. 

Hilsen Marianne   

 

 

 

København: 
Svende-Hulemødet i marts, var af praktiske årsa-

ger, rykket 1 dag frem til om onsdagen den 16. 

marts. I forbindelse med den kommende general-

forsamling i april, var der revision af foreningens 

regnskaber. Det er (indtil videre) nogle år siden, 

at kassereren (og revisorerne) fik sved på panden 

over mange tal og posteringer. At kassemeste-

ren er mangeårige hovedkasserer Frode, gør det 

ikke ringere. Så kan man forlange mere? UG med 

kryds og slange! 

Det blev ellers igen i dejlig eftermiddag, hvor der 

bl.a. var vaskedag på tapetet øøøhhhh tørresnoren. 

Ak ja. Torsdag den 19. maj kl. 13.00 er det atter 

tid til Svende-Hulemøde, hvor den afholdte år-

lige generalforsamling sikkert kommer op at 

vende - for det gode!  

Noget der helt sikkert vil blive et emne, er at vort 

mødelokale hos Restauration Jacobsen er blevet 

renoveret i stor stil. Pladsen er krympet en anelse, 

og desværre er der fortsat ikke blevet plads til 

nogle af vore dejlige savnede effekter. Men hygge 

og sammenhold er stadig at finde!  

Så vi er fortsat på jagt efter en fast hule. 

Den 1. maj kan vores skjønne loyale Naver-

ven Anni fejre 35 års jubilæum som medlem i Kø-

benhavn. Det vil kræve mange linjer at nævne alt 

det Anni har været involveret i for at passe os na-

vere - og hulen! Ja lige fra rengøring til skovture. 

I efteråret har vi yderligere 3 x 30 års og 1 x 5 års 

NRHF-jubilarer, så der vil vi hylde alle 4 som tak 

for den uundværlige støtte for C.U..K. i Køben-

havn, thi det fortjener de. Jeg har ofte understre-

get, hvor meget navervennerne har betydet for os. 

Derfor fik de deres egne vedtægter den 21. no-

vember 1934, hvor blandt de mest kendte af slag-

sen, var Kethie og "Foto-Børge", der begge run-

dede 40 år som medlem i 2003. 

Med kno, Niels "2 m" 

 

Arrangementer: 

19.5. kl. 13.00 Svende-Hulemøde 

 

 

 

Randers: 

Søndag den 20/3 var vi 12 mand til bowling. Det 

blev en hygsom dag med strikes, spare, kugler 

uden om keglerne og andet godt      Jesper vandt 

flot og blev efterfulgt af KB og Hans. Stort til-

lykke, alle 3. Efter anstrengelserne nød vi den 

gode buffet, og nogle af os nød også salatbaren. 

Dejligt, at denne tradition er vendt tilbage. 
Fredag den 1/4 var vi 8 deltagere til hulemødet. 

Bitten havde lavet flotte frikadeller og flødekar-

tofler – det var ikke så ringe – tak for mad, Bitten. 

Vi fik sat flere datoer i vores forårsprogram: 

6/5: Hulemøde – Helle laver mad 

12/5: Varme hveder kl 19 

26/5: Travetur fra Randers Bro kl. 10. Freddy sør-

ger for varme pølser midtvejs. 

17/6: Hulemøde  

1/7: Grillaften hos Hans og Bente 

Vi glæder os til pinsestævnet på Færøerne. 

Freddy arbejder videre med udflugtsmuligheder i 

Hobro til august. Der er planer om Gasmuseet, 
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Minibyen og måske også det gamle værft. Det bli-

ver godt. 

Fredag den 8/4 var vi med til Franks urnenedsæt-

telse. Herefter var der mindekomsammen i Hulen. 

Bente havde hyret en harmonikatrio, ”Det tø’n 

øl”, som helt i Franks ånd satte en munter stem-

ning med masser af god musik. Det klædte også 

Minderne godt at have harmonikaerne med  

Hans havde lavet suppe, snakken gik godt, og 

Frank ville have nydt det. 

Vi ses til hulemøde den 6/5 

Med kno, Helle 

 

 

 

Samsø:  
Så er vi 3, herfra Samsø som tager afsted til pin-

sestævne på Færøerne. Vi glæder os.  Vi måtte 

også igennem Corona. Øv, men frisk nu. Vi har 

afholdt Generalforsamling. Så er vi så heldige at 

optage en ny Naverven. Jes som er tandtekniker. 

3 måneder på Grønland. Hyggelig, glad mand. 

Velkommen til os. Vi ses på Færøerne venner. 

Kno i bordet. Åse. 

 

 

 

Silkeborg: 
Nyheder Naverne Silkeborg april. 2022 

Hej alle kære Navere Silkeborg. 

Denne gang tror jeg, der kommer nyheder i bladet 

fra Silkeborg, 

Hans Emborg har beklaget og undskyldt for, at det 

ikke kom i bladet sidst (det er ok alle er jo menne-

sker) 

Men nu til det sidste nye. Der har været general-

forsamling D. 26-03-2022 

Og der kan jeg se, at der er virkelig mange, som 

støtter op; der var hele 9 DEJLIGE NAVERE, 

der var mødt op, og herfra skal der være et STORT 

TAK. 

Nå, men som altid gik det som vanlig GODT. 

Med dette mener jeg, at ALLE i Hulen er godt til-

fredse med, hvad der sker, eller er man også lige-

som li-glad. 

Der blev ikke lavet så meget om i bestyrelsen -  1 

ud og 1 ind (kan læses i referat) 

Vil her gerne sige STORT Tak til de nye medlem-

mer, der er kommet her i årets løb, om at de også 

mødte op til generalforsamlingen; det var jo første 

gang for dem. STORT TAK til DEM (godt gået) 

Hvis man nu tager disse nye medlemmer fra, så 

kan der ikke være mere end 7 medlemmer, som 

mødte op, og deraf var der 5 fra bestyrelsen. Tak 

for oppakningen. 

Det var det SURE opstød fra formanden, men kan 

se fremadrettet, der ikke er megen at komme efter, 

det vil ikke blive lavet om så længe at VORES 

DEJLIGE MEDLEMMER møder op og giver sit 

besyv med om, hvad der skal ske i Hulen. 

Der er masser af muligheder: Bowling - Vandretur 

m/frokost – Sejltur m/hjejlen og frokost O:S:V. 

Men det er sådan, at når der er tilmelding, så er 

der SKU ingen opbakning til, at der skal være 

noge.t Det er ligesom jeg har hørt, at det kun er 

for bestyrelsen, at der er noget som de vil, og det 

er jo ikke rigtigt, men der kommer jo sku ikke no-

gen med andre forslag.??? 

Sender dette til jer alle på Mail, for det er SKU 

pinligt at sende i Bladet. 

Så kun en lille notits om, hvad der sker i Silke-

borg. 

Kno, Christian 

 

 

 

Slagelse: 

Hulemøde 1. april 2022.  
Vi var 12 deltagere til hulemødet denne aften (det 

er ingen aprilsnar), der indledtes med sangen 

”Langt fra hjemmet…”. Helle orienterede ang. 

hjemmesiden på Facebook, men måtte erkende, at 

det ikke er muligt uden netforbindelse. 

Mht. jubilæet i november, er lokaliteten, som 

Arne havde fundet, desværre blevet optaget. Så vi 

søger med lys og lygte efter noget andet. Vi 

(Helle- Hans ”Vicevært”- Erik - Ejner - Hans 

”Tømrer”) blev enige om, at mandag d. 25. april 

mødes vi til en gang rengøring i hulen, og Hans 

”Tømrer” lægger fliser foran hoveddør. Arne le-

verer fliserne.   

Så nåede vi til det, vi alle havde set frem til. Nem-

lig Ingers hjemmelavede biksemad med alt hvad 

hjertet kunne begære. Det var bare guf. Og for at 

det blev helt perfekt, havde Karen lavet en herlig 

kringle til kaffen. Så der var ikke et øje tørt. Ca. 

kl. 21:30 var alt ryddet og minderne sunget. Så det 

var tid at forlade hulen.  
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Til alle fødselarerne her i april ønskes hjertelig til-

lykke.   

Med kno i bordet. 

Erik 

 

Arrangementer og mærkedage i Slagelse Na-

verforening 2022. 

Fredag d. 6. maj. Hulemøde kl. 18:30. 

Fredag d. 3. juni. Hulemøde kl. 18:30. 

Torsdag d. 30. juni. Arne Hansen 75 år. 

Fredag d. 1. juli. Hulemøde kl. 18:30. 

 

Ang. Jubilæum i Slagelse. 

Da lokaliteterne, vi havde i udsigt, er blevet opta-

get til anden side, kan vi ikke tilbyde evt. overnat-

ning. Men det betyder ikke, at I ikke er velkomne, 

men blot at I selv må sørge for evt. overnatning. 

Jubilæet forsøges afholdt d. 19. nov. 2022.  Mere 

om dette senere. 

Med kno i bordet: 

Erik 

 

 

 

 

Sønderborg:  

Hulemøde i Sønderborg. 

Fredag den 01. April var der fremmødt 9 + en gæst 

Alli fra Plön, der havde været på Valsen. Hun er 

udlært anlægsgartner, og er meget interesseret i 

CUK, så måske et kommende medlem. Mødet 

blev indledt med sang nr.1, og Børge bød velkom-

men til de fremmødte. Herefter kunne Christian 

fortælle, at den gamle forening København 

Hustømrer havde henvendt sig til ham, i forbin-

delse med at de er ved at restaurere huset, der 

stammer fra 1700-tallet. Det skal åbenbart være 

lærlingehjem for tømrerlærlinge, så der er der en 

mulighed for at komme i kontakt med de unge 

lærlinge og derved få dem gjort bekendt med og 

interesseret i CUK. 

CUK-Sønderborg’s lejemål af Navernes hus udlø-

ber om 2 år, og det blev drøftet, om der skulle ta-

ges kontakt til kommunen for at høre, om vi kan 

fortsætte lejemålet. Det blev besluttet, at Børge og 

Christian tager kontakt til kommunen. Det er 

bedre at være på forhånd, så vi ikke kommer i den 

situation, at når lejemålet er ved at udløbe, står vi 

uden hule. Børge-Kyra og Christian rejser til 

stævnet i Thorshavn. 

Christian overbragte en hilsen fra Jens. Han var i 

Tjekkiet øst for Pragh, og havde det godt. Han vil 

her sidst i April besøge Kyra. Efterfølgende blev 

der drøftet forskellige emner af almen interesse, 

medens den ” Svenske Pølseret, blev fortæret. 

For at der ikke skal laves de store portioner af 

mad, blev det besluttet, at for eftertiden vil det 

være nødvendigt at: 

Angående mad til møderne, er det aftalt, at der gi-

ves besked, om man kommer. Dvs. da Susie laver 

mad til mødet i Maj, skal hun have besked senest 

onsdag før mødet, idet der bliver handlet om tors-

dagen. Der bliver også lavet mad til vores 2 vege-

tarer. 

Susie har tlf. nr: 28904543  

Med kno 

Skribenten  

Kaj 

 

 

 

 

Vejle: 
Velkomst v/ formanden Hans E.  

Vi lagde ud med sang nr. 13 fra vores sangskat.  

Johnny Lindskjold senior gav en omgang i anled-

ning af hans 60 års jubilæum i Naverne - og, han 

undgik ikke at få blærerøvs hatten på. 

Stort tillykke til Johnny med 60 års jubilæet - godt 

gået ... 

Hans E. berettede så om vores forening til det nye 

kommende medlem, som var fremmødt denne af-

ten. Vedkommende vil gerne være en del af CUK 

Vejle. 

Det er altid godt med nye medlemmer i vores for-

ening. 

Så var der igen tid til en skål - Hans E. gav en om-

gang i anledning af hans fødselsdag. Blærerøvs 

hatten på hovedet. Skål og tillykke med fødsels-

dagen til Hans.  

Neller fik en erkendelse af CUK Vejle i anledning 

af hans 70 års fødselsdag d. 6. april. Så gav han 

også en omgang, og blærerøvs hatten kom på hans 

hoved. Stort tillykke med de 70 år til Neller.  

Bestyrelsen havde inden hulemødet besøg af den 

nye ejer af nabohuset vedr. det bagerste stykke 

jord. Vi havde tidligere besluttet, at vi ikke ville 

sælge, og havde sendt ham et tilbud om, at han i 

stedet kunne leje det nævnte stykke jord, hvilket 

han gerne ville. Der var blevet udfærdiget en leje-
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kontrakt (tak til Inger E for lave en fin lejekon-

trakt). Den blev underskrevet og, der blev betalt 

for 1 års leje.  

 

 

 

Bulletin:  

Per H. fortalte om vores internationale samar-

bejdspartnere - og, smed bladet på bordet. Der 

kunne komme problemer ift naverne på valsen, da 

der kommer mange flygtninge til Europa fra 

Ukraine pga krigen. Men mere om dette i det in-

ternationale ...  

Så fik vi lige sunget endnu en sang, nr. 22. - og 

skålet atter engang.  

Neller åbner hytten hver 14 dag fra lørdag d. 23 

april - alle er velkomne !!  

Det var en rigtig god aften, humøret var ihvertfald 

højt ...  

Med kno i bordet  

Henrik d. II 

 

 

 

 

Århus: 
Til hulemøde den 11.3. var der dukket 12 pers. op. 

Da formanden var taget på skiferie, og næstfor-

manden Holger var mødt, styrede han aftenens be-

givenheder. Der var en gæst denne aften, som blev 

budt velkommen med velkomstsangen. Frederik, 

en tømmerlærling fra Århus. Ole Michael og An-

ders Baumann havde siden sidste møde renset sto-

lene og gulvtæppet. God ide. Hulefar er fravæ-

rende fra den 28.4. og en måned frem, hvor han 

tager en tur til Grønland. God ferie. Men det bety-

der at vi må klare os selv til sangaftenen den 

6.maj og til de varme hveder den 12.maj. Det 

må vi jo se om vi kan.  

Ole Michael havde haft fødselsdag i mellem tiden, 

så han ringede med klokken for at give en om-

gang. Tak for det. Så dukkede Malte op, og gav 

også en omgang. Tak. Så gik der lige pludselig 

sport i sangbogen. Vi nåede at synge 4 sange in-

den vi blev afbrudt af Anders B. der ringede på 

klokken. Også tak til ham. Han syntes, vi skulle 

have nogle penge i kassen, da han var på vandvog-

nen. Efter kaffe og brød sluttede der atter en hyg-

gelig aften. 

Den 25.3. blev 14 budt velkommen af formanden 

til hulemøde med ledsager, hvor Anders Baumann 

havde taget en masse gæster med. Anders fortæl-

ler lidt om billeder om en klud. Den 8.4. er der 

generalforsamling. Tilmelding i aften eller per 

mail.  

Holger Tjerrild bliver 85 på søndag. Ole L. over-

vejer at besøge ham. Er der evt. nogen der vil med.  

Anders havde en hilsen fra Solvejg. Claus L. tager 

og besøger Viggo R. i år. 

Så blev der sunget nr. 28 inden Anders fik ordet. 

Der var annonceret at han skulle fortælle om hans 

tid på valsen, men det havde han gjort tidligere. 

Det blev i stedet et vældig spændende foredrag om 

Charlottenburger, eller også kaldt Charlie, som de 

havde med sig på valsen. Anders havde et hav af 

klude med sig, som han fortalte brugen om i for-

bindelse med lysbilledforedrag. Så kom der en 

rigtig spændende detalje, at han havde tegnet og 

kreeret og fået fremstillet den Charlottenburger til 

CCEG træffet i Sønderborg. Han mener at han 

nok havde brugt omkring 8000 timer på den op-

gave. Rigtig flot klaret. Det kræver en masse gode 

ideer. De kan vist stadig købes hos CCEG. Tak for 

et meget spændende foredrag. I samme forbin-

delse forærede Anders en Charlottenburger fra 

træffet til hulen, som han overrakte til formanden. 

Tak for det. Så må vi se om Anders kan finde en 

plads i hulen til den. Det mente Anders krævede 

en sang, nr. 13.  

 

Så var det tid til kaffe og smørrebrød. Vi må godt 

nok rose hulefar, da han er vældig god til at finde 

de rigtige oste. Fingrene kommer rigtig til at lugte 

af ….  Pu ha. Da jeg tog hjem, var der stadig fuld 
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gang i hulen, tror de hyggede sig til langt ud på 

natten. 

Den 8.4. var der mødt 13 op til generalforsamlin-

gen. Vi startede med dejligt smørrebrød. Så var 

det tid til generalforsamlingen, som trak lidt i 

langdrag, da vi havde et punkt der trak ud. GF 

sluttede kl. 21.50. 

Så ringede Ole B. Hansen med klokken, nok fordi 

han kom en time for sent, men vi havde da gemt 

et par stykker smørrebrød til ham. Anders B. 

havde en hilsen fra Solvejg. Næste møde er skive-

skydning.  

Med kno Chefsekretæren. 

 

 

 

Aalborg: 
Referat naver hulemøde 7/4 2022 

Næsten overvældende fremmøde på 17 mand. 

Ikke mindre end et par nye aspiranter, der påtæn-

ker optagelse i vores gruppe, deltog også. Hvis der 

kommer ret mange flere, så ender vi med ikke at 

kunne være ved det store bord, og DET er jo 

vildt     på den gode måde! 

Der bliver som altid valgt 2 hjælpere til mad og øl 

servering, tak til de frivillige. 

Vi starter dagens møde med en frisk naversang. 

Sådant en dag med fuldt bord skal jeg hilse og 

sige, stemmerne kan høres i hele håndværkerhu-

set, hvor vi har til huse øverst oppe. 

Der bliver orienteret om alt fra pinsestævne til 

sommerfesten, som løber af stablen d 25/6. Der er 

booket plads, og er nogen interesseret, er I vel-

kommen til at melde jer til ved bestyrelsen. Også 

årets kommende julemarked blev fastlagt. Det er 

godt nok ude i fremtiden, men vi planlægger alle 

årets arrangementer i god tid. Men ingen arrange-

menter uden hænder. Det arbejder vi som altid på. 

Der er stor opbakning til alle initiativer. 

Der er ret mange nye, der gerne vil med i naverne, 

og der er også flere, der er interesseret i den kom-

mende tid i at deltage, således de kan se om det er 

noget for dem. Så det er meget lovende for frem-

tiden. 

Vi er blevet inviteret til Århus hulen af Anders, 

der har været så venlig at deltage hos os i aftenens 

hulemøde. Han foreslår deres næste møde d 6 maj 

hvor der er sangaften. Tak for den invitation, og 

om det bliver et ”positivt” bidrag, at vores milde 

røster besøger, må vi se på. Men en ting er sikkert, 

et dejligt tilbud er det. 

Herefter står menu’en på karbonader med stuvede 

grønærter og gulerødder. En rigtig naver spise 

mums. Og der var endda dessert - virkelig lækker 

gammeldags jordbærgrød. 

Som noget nyt har vi indført et lille historisk ind-

læg. Vi har en rigtig dygtig nav, der ved rigtig me-

get om de ting, vi har fået doneret og stillet til rå-

dighed, af værktøj, remedier m.m. Så Iver vil 

fremover ofte holde et lille oplæg om en ting eller 

to fra hulen. Sådant kan vi holde liv i historien 

også. Dagens emne var Laden som vi har overta-

get fra en anden forening. 

Gennem hele aftenen blev der sunget lystigt. 

En fantastisk aften med rigtig godt selskab. 

 

Med kno 

Sekretær Anita Lilholt 

 
 

Thorshavn: 

I dag 9 april er der tilmeldt ca. 70 personer til 

pinsestævne i Thorshavn, husk at 1. Maj er sidste 

frist for tilmelding. Med kno i bordet Jørgen 

Christiansen 
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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@gmail.com  

 
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 Na-

verne på hjemmesiden.  

 

 

 

 

Program for stævnet 2022. 

 

Lørdag 4. Juni 

08.00 til 10.00 Morgenmad i Rababerhuset 

09.00 til 14.00 Indskrivning 

14.00 Fanemarch og fotografering fra Raba-

berhuset 

Hulen i Rababerhuset har åben til klokken 

17.00 hvor der kan købes lidt mad og drikke 

18.00 Svendeaften i Handverksdepilin, Stof-

falág 60 Tórshavn 

 

Søndag 5. Juni 

08.00 til 10.00 Morgenmad i Rababerhuset 

10.00 Udflugt/Frokost 

10.15 Delegeretmøde i Handverksdepilin 

Stoffalág 60 Tórshavn 

12.15 til 13.00 Delegeret frokost 13.00 Dele-

geretmøde forsætter? 

Hulen i Rababerhuset har åben til klokken 

17.00 

18.00 til 24.00 Festaften, natmad ca. 11.30 

Handverksdepilin, Stoffalág 60 

 

Mandag 6. Juni 

08.00 Morgenmad i rababerhuset og sluk efter 

i hulen 

 

 

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

Hans Emborg 

Højtoft 8 

7100 Vejle 

DK 
 

 


