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Glædelig alt muligt til alle sang glade Navere både 

dem, som synger fantastisk og som har 

sangstemme og melodi forståelse på mit niveau. 

Smyril Line accepterede endeligt og kvitterede 

11. maj, at vi kan få et automobil med faner til 

Pinse Stævne på Færøerne. 

Og retur. hhv. afrejse 28. maj og retur den 4. juni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man må jo tage hvad man kan få. 

Jeg giver et referat på et andet tidspunkt, men jeg 

har holdt en del salgstaler for at komme med. 

Der har allerede været taget kontakt til de 

respektive lokalformænd ang. dato og opsamling 

af faner på Sjælland. 

I Jylland gælder 3 adresser om samme emne. 

Sidste chance er 28. maj i Himmerland inden kl. 

12 middag. 

Faner kommer retur med bil knap midt juni, og så 

tager vi den derfra. 

Jeg arbejder på at lave reklame-larm for togtet. 

Så. hvis I som skal flyve, har mod på det. Fuld 

Kluft i lufthavn og med Flyver. Så har den 

samlede verdenspresse i København, og ikke 

mindst ved ankomst på Færøerne, noget at 

fotografere og rapportere. 

Jeg har pt. gang i sponsor-søgning til Den Farende 

Svend. 

Blevet kommenteret fra 3 af de steder, jeg er i 

dialog med: hvor er I synlige? Måske det kunne 

virke. 

Hvis der er behov at få fragtet yderligere gods til 

Færøerne, så kontakt gennem formænd. 

Fungerer gerne som pakkepost, men retfærdigvis 

skal siges, at der er sat en takst for faner for at 

financierer automobil. Vi fragter ikke fødevarer 

eller alkohol etc. 

Lille reminder: check indrejseregler til Færøerne 

ang. medbragt gods. 

På glædeligt gensyn til dem, som tager turen, og 

tilmed som skal se Pinse Solen danse hernede syd 

på: ønsker Jer alle en fantastisk Pinse. 

Med Kno 

Per 
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08,06,2022 Svend Erik Jensen (Århus) 

75 åer Plateauet 10, 2. tv. 

 9000 Aalborg 

 

09,06,2022 Viggo Reiffenstein (Århus) 

85 år Sovi Farm,  

Maili Sitahai District 

P.O. Box 683 

 EAT-Moshi, Tanzania 

 

14,06,2022 Holger Erik Carlsen (Århus) 

80 år Slotsvej 43 

 Karlby 

 8543 Hornslet 

 

22,06,2022 Kent Hansson (Los Angeles) 

95 år 353 Oak Knoll, Glendora 

 CA 91741 

 USA 

 

22,06,2022 Erik Hauschild (Vejle) 

65 år Teglværksgade 7, 4. th- 

 8000 Århus 

 

24,06,2022 Børge Madsen (Odense) 

75 år Langagade 49, 1. th. 

 5300 Kerteminde 

 

25,06,2022 Lars Kenneth Karp (Stockholm) 

55 år Skalbyvägen 161 

 S-175 60 Järfälla 

 Sverige 

 

26,06,2022 Claus H. Krems (Silkeborg) 

65 år Østerild Byvej 57 C, st. 

 Østerild 

 7700 Thisted 

 

28,05,2022 Klaus-Jürgen Stelke (Herning) 

60 år Stapelholmer Weg 50 

 D-24963 Tarp 

 Tyskland 

 

30,06,2022 Magrethe Eli (Næstved) 

80 år Alleen 32, 2 0002 

 4736 Karrebæksminde 

 

30,06,2022 Arne Hansen (Slagelse) 

75 år Blæsingevej 4 

4270 Høng 

 

 

01,06,2022 Hans Bohl (Calgary) 

40 år 245 240 RGE RD 31A 

 Springbanks, Calgary 

 AB T3Z 1H5 

 Canada 

 

01,06,2022 Jørgen Pedersen (Calgary) 

30 år Box 1559 Nanton 

 AB T0L 1R0 

 Canada 

 

01,06,2022 Alf K. Rasmussen (Calgary) 

30 år PO 29 Main Station Okotoks 

 AB T15 1A4 

 Canada 

 

01,06,2022 Poul Møller Sørensen (Aalborg) 

30 år Gammel Strandvej 9 st. th. 

9000 Aalborg 

 

09,06,2022 Birger Svendsen (Frederikssund) 

40 år Murergade 7, 2. 

 2200 København N 

 

 

 

 

 

 

Mindeord Odense 

Vi har haft et dødsfald. Kaj Frydendal, døde den 

24 april 2022. 

Kaj var en lystig herre, slagfærdig og altid god for 

en historie. Kaj har været vidt omkring, sejlet for 

”Mærsk”. Først som maskinmester og senere som 

maskinchef. På et tidspunkt gik han i land og fik 

en stilling på ”Fyensværket”, hvor han var chef 

for vedligeholdelsen. 

Kaj vil blive savnet i foreningen. 

Formand Ole Bøwig 

 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 
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Tak for opmærksomheden i anledning af min 70 

års fødselsdag fra HB og Vejle. Tak til Lis og Kaj 

for opringning og kort 

Med kno 

Niels Erik Thomsen  ( Neller ) Vejle 

 

 

Mange tak for opmærksomheden ved min 

75års fødselsdag den 29.april 2022. 

Af  tak for alle telegrammerne og alle per-

sonlige hilsner. 

Med kno 

Alex Christensen Naverne Holbæk.    

 

Jeg vil hermed gerne sige en stor tak for telegram 

fra Vejle, H.B. og København samt telefonopkald, 

jeg modtog i anledning af min 90 års  

fødselsdag den 20. april 2022. 

Naverven Kate, København. 

 

 

Jeg vil gerne sige tusind tak til Vejle, H.B. og Kø-

benhavn for telegrammer, jeg modtog i forbin-

delse med mit 35 års jubilæum som naverven den 

1. maj 2022. 

Anni, København. 

    

 

 

 

 
Til Pinse når skoven blir rigtig grøn…. Ib 

Schønberg 1952. 

Jeg havde sådan set glædet mig til at stå i KBH 

Lufthavn sammen med en flok i sort og hvidt samt 

seriøse hatte og vælte ombord i en flyver under 

afsyngning af hele sangbogen.  

Det ku være rigtig sjovt. 

Det er historien om Fanerne, der har ændret den 

oplevelse for mig. 

Lige nu - start Maj er planen, at Lærke samler div 

faner op på Sjælland, og en del afleveres på 

adresser i Jylland.  

Som det ser ud lige nu, kører Fanerne ombord på 

færge d 28 maj. I selskab med Lærke og jeg. 

Jørgen får så lidt frivillig arbejdskraft at koste 

rundt med inden Stævnet. 

Men vi slås stadig om plads på færgen. 

Jeg har en betragtning angående afstemninger på 

Delegeret møder i fremtiden. 

Forklaring følger.  

Vores forretningsorden er ret klar ang. stemmeret. 

Og den skal respekteres. 

Nu er vi på vej til Færøerne, næste år Stockholm. 

Vi er yderligere, 3 fuldgyldige og absolut fine 

afdelinger som også ligger i rejse afstand, 

Calgary, Los Angeles og Zürich. 

For det tilfælde, at der skal afholdes Pinsestævnet 

i hhv.2024, 2025 osv. nogen af de nævnte steder. 

Hvor mange delegerede vil så tage rejsen? 

HB har jo mødepligt, men ingen stemmeret. 

Jeg tænker fuldmagter kunne være en overvejelse 

værd hjemme i foreningerne. Som jeg ser det, er 

HB i den sammenhæng et serviceorgan, som skal 

favne foreningerne. Og det er selvfølgelig IKKE 

HB, som skal foreslå hverken, hvad eller hvordan!   

Det er de udvalgte delegerede, som er øverste 

myndighed, men hvor få delegerede kan for-

eningerne acceptere til at sætte retningen indtil 

næste Delegeretmøde, med en fremtidig mulighed 

for lang rejse for flertallet?  

HB ønsker alle en fantastisk forsommer Maj uden 

Corona begrænsninger.  

Med Kno 

Per 

 

-----  ooo   ----- 

 

 

Mesenich Kalder: 
En lidt forsinket Påskehilsen fra Mesenich an der 

Mosel. 

En KÆMPE hilsen fra Margit og Stefani. De sav-

ner alle de røde huer m/m, og de længtes virkelig 

efter alle Moselanerne. Mest kom dette ”Kann du 

huske", og glæder sig til alle der kommer. 

Der er allerede flere, der har meldt deres ankomst; 

vi er der selvfølgelig også. 

Annemarie har fået fly-forbud, så vi kommer ikke 

til Pinsestævne på Færøerne, og tog og sejltur bli-

ver for dyrt for to pensionister. 

Vi ønsker alle Deltagerne en god rejse og Tors-

havn Naverne et Fantastisk Stævne. 

Tak - Tak 

  Formandens spalte: 
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Ps. vi misunder jer ”overhovedet" ikke. 

Med kno i Bordet  

Annemarie og Geert Stage. 

 

 

 

Kære Naver Brødre og Søstre. 
Jeg har haft travlt med at suge til mig og opleve 

verden det sidste stykke tid -  ja så travlt at jeg 

har glemt at skrive til Svenden i langt tid. Det vil 

jeg forsøge at rette op på. Her kommer et lille 

skriv om mine sidste 2 måneders rejse. Når i 

læser dette er jeg startet arbejde i Bielefeld pr. 

den 1 maj og skal at lære at bygge ovne. 

Lommen er blevet bekymrende let efter 2 

måneders rejse. 

Den 1 marts var arbejdet ophørt. Det passede mig 

sådan set fint, vejret var stadigt koldt, men jeg vil 

gerne have min frihed og rejse. Dog kort inden 

måtte mine planer ændres lidt da der blev trukket 

sabler i øst fra Ruslands side. Jeg ville endelig 

have været østover, men havde ikke lyst til at 

nærme mig den russiske grænse.  

Så turen blev til stik syd gennem Polen. Til at 

starte med havde jeg ikke noget landkort, det er jo 

en sjældenhed at finde nu om dage. Så det gør det 

interessant at blaffe. Når nogle af dem, der samler 

dig op, ikke snakker engelsk, og du ikke aner, 

hvor du kommer hen. Nå ja med et smil på læben 

og god vilje kommer man langt, og jeg fandt dog 

også et kort efter noget tid. Jeg var ca. 3 uger i 

Polen. Jeg tomlede fra Gdansk til Zywiec. Det 

blev til et par gode stop undervejs.  

Så ankom jeg til Slovakiet hvor jeg ca. var en uge. 

Et land der byd på fantastik natur og knap så 

fantastik arkitektur. Tomlede fra øst til Presov i 

vest og derfra sydpå. Derfra et kort smut over den 

næste grænse i Ungarn. Nu kom hovedet for alvor 

i problemer. Jeg havde lige været vandt til polske 

slotty så kort tilbage til euro og nu forint. En kort 

lykke ved vekselskranken, da jeg fik stukket nær 

80.000 i hånden. Så fandt jeg du af, at de tog 1000 

for en øl på et værtshus, og så var det jo overstået. 

Miskolc til Budapest, hvor jeg tilbragte et par 

dage. 

Fra Budapest med tomlen ville jeg til Tjekkiet, 

hvor jeg ankom til Brno. Fra Brno tomlede jeg så 

stik vest gennem landet. Tjekkiet er et dejligt land 

med smukke byer og dejlig natur. En ekstra fordel 

er også, at Tjekkisk øl sjældent er skidt. 

 Jeg ville kort forbi Bamberg for at kigge på lidt 

arbejde, da en jeg havde boede ved før havde 

spurgt, om jeg ikke vil kigge forbi og hjælpe ham. 

Tja mit arbejde i Bielefeld er meget kort; det 

samme vil det her være, men dog super spændene.  

Jeg ser frem til et 2 spændende arbejdsprojekter i 

den nærmere fremtid, og i August vil jeg deltage i 

det årlige CCEG Sibiu projekt og repræsentere 

s.C.U.K og dansk håndværk og skrive lidt om det 

også.  

Håber alt er vel derude i hulerne, og I har det godt  

Med kno Jens s.C.U.K Nav. 
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LA: 
Her i Los Angeles afholdt vi den 9 April, vores 88 

års Jubilæum i vores klubhus, sammen med vores 

koner og fuldt hus af 60 venner og bekendte. 

Formand Arne Olsen og hans kone Bodil havde 

arrangeret bordopstillingen, og Naver, Max Chri-

stensen i køkkenet, serverede en velsmagende Rø-

get Hamburger Ryg. 

Vi havde alle "a good time" med sange og histo-

rier. Vi ser nu hen til 90 år her i LA. 

Vi ønsker års mødet og deltagerne på Færøerne "a 

good time". 

 

Med "kno" Arne B, LA Naver sekretær. 

 

 

Calgary: 

Den 1. juni 2022 kan Hans Bohl, Calgary, fejre 

40 års jubilæum som medlem af CUK.           

Tillykke fra naverne i Calgary. 

Frederikssund: 
Hej igen gode Nav. Så er vi tilbage efter en lille 

svipser. Til huleaften i maj var vi 10 

tilmelde personer til bespisning. Inge og Carsten 

havde medtaget 2 festlige gæster (Tina/Bruno) fra 

Gilleleje. Aftenens stemning var 100 % i top, ikke 

mindst den fremragende menu, kreeret af vores 

madhold Inge/Carsten. 

Hakkebøf/æg/sovs/kartofler samt hjemmelavet is. 

Kan det gøres bedre. Klokken nåede næsten ikke, 

at blive kold i løbet af huleaftnen. Vi fik 

gennemgået og diskuteret Næstveds forslag til 

delegeretmødet. Aftenen sluttede med minderne.  

P.s  Husk vi holder lukket i Juni/Juli. 

August griller vi og fejrer 40 års jubi. 

Per.V.   

 

 

Herning. 
Der var mødt 11 naver/venner til general-

forsamling d. 8/4 i Lind. 

Formandens beretning:  Vi mangler stadigvæk en 

hule. Vores effekter er opbevaret i en kælder i 

Herning. ”Hvad gør vi”. Vi kunne f.eks. kontakte 

kulturudvalget i Herning Kommune, som mu-

ligvis kan hjælpe os. Formandens beretning og 

regnskabet blev godkendt. Der var genvalg til 

bestyrelsen, og der var ro og orden i forsamlingen. 

Vi fik herefter serveret vores sædvanlige gule 

ærter m/flæsk. Gunner og Harald gav en omgang, 

idet de havde haft fødselsdag i marts/april. 

Derefter blev bødekassen optalt, som blev vundet 

af Flemming der havde den nærmeste margin på 

indholdet. Vores naverven Lilly Pedersen ønskes 

tillykke med 80 års dagen d. 14. april.  

Hulemøde d. 20/4 var vi samlet 10 naver/venner. 

Vi fik serveret en dejlig mørbradgryde m/ 

grønsager og pintobønner.  Naverne havde en god 

påske. Til pinsestævnet på Færøerne vil der herfra 

være 2 deltagere. 

Naverhilsen Peter Tønder. 

 

 

 

Hillerød: 
Hillerød april 2022: 

Så har foråret holdt sit indtog og alt er lyst blade, 

buske og godt med forårsblomster det er jo rigtig 

dejligt, en skøn tid som kommer nu. Fredag den 8. 

Foreningsmeddelelser: 
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april havde vi huleaften, dejlig og sidde i hulen og 

se på at solen gik ned derude i horisonten, vi havde 

en god aften med en masse snak og et par lidt 

uartige historier ind i mellem, det fylder i 

bødekassen der ses positivt på den slags bidrag. 

Der var 8 fremmødte. Lørdag den 30. april var det 

så tid til vores messe, godt og hyggeligt arrangeret 

af hulefar, stemning var god og der blev snakket 

igennem, der var 11 fremmødte.  

60 Års medlemsjubilæum i Hillerød:                                                                                                                              

En af Hillerød Naverforenings medlemmer, en 

rigtig senior kan den 12. maj fejre 60 års 

medlemskab i foreningen, det er Ole Frederiksen, 

eller Bodensøgartneren som han også kendes, Ole 

er et meget stabilt og trofast medlem i Hillerød, 

altid i godt humør og rap med en historie, det sker 

også at han får overtalt Fru Christa til at komme 

med i hulen, en rar og altid venlig lidt ældre dame 

vi er glade når hun er med. 

Ole tak for en god opbakning og et altid godt 

humør, tillykke med dagen. 

Med kno Arne Esbensen 

 

 

Holbæk:  

Naverne Holbæk - Hulemødet den 15.april 2022. 

Vi var samlet 15 personer denne langfredag aften 

til et par hyggelige timer i hulen til trods for, at det 

var påske, så man må siger at det var et flot 

fremøde. 

Formanden bød velkommen til alle fremmødte. 

Han lage ud med, at fremlægge de to forslag han 

havde fået tilsendt fra HB angående ind-

kommende forslag til delegeretmødet i Thors-

havn. 

1. forslag var om en ny forretningsorden for Den 

Farende Svend. 

2. forslag kom fra 

Naverne i Næst-

ved, som gik ud på, 

om Den Farende 

Svend skulle digi-

taliseres? Til dette 

emne var der ikke 

stor tilslutning. 

Formanden ønske-

de på foreningens 

vegne Alex Chri-

stensen tillykke 

med sin 75 års fødselsdag den 29. april 2022 med 

overrækkelsen af et par flasker i gave. 

Kasseren fortalte om 

sit besøg i banken 

vedrørende de geby-

rer, som de opkræ-

ver, men de var ikke 

lydhøre over for 

hans argumentatio-

ner herom, men han 

har ikke opgivet 

kampen med at finde 

en anden bank, hvor 

vi ikke bliver ramt 

så hårdt på gebyr m.m. 

Peter kom med en opdatering på dette års ø-tur til 

Fur. 

Så blev det endelig tid til at få stillet sulten i 

Sørens dejlige mad. Han havde jo haft 50års 

fødselsdag i februar måned, så han syntes, at han 

ville stå for maden denne aften. 

Vi takker Søren for denne gode mad og den 

medfølgende omgang drikkevarer. 

Efter et par hyggelige timer var det på tide at 

bryde op og sige tak for i aften. 

Næste huleaften er fredag den 20.maj 2022 

kl.19:30 og hulevagten har Alex & Vibeke. 

 

 

Naverne Holbæk ønsker tillykke med 

fødselsdagen til 

Carl Ole Frederiksen de 24.maj 2022 

Med kno 

Sekretæren.: 

 

 

København:  
Årets generalforsamling den 23. april, gik som 

smurt. Jeg tror ikke, at der nogensinde har været 

en ordinær en af slagsen, der har været så kort og 

overstået så hurtig. Efter bare 1 time, var 3 naver 

og 4 naver-venner færdige med pligten, der som 

det kan regnes ud, blev afholdt i god ro og orden. 

Aftenens middag fik os rystet endnu mere sam-

men i en dejlig atmosfære og fortsat god stem-

ning. 
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Til generalforsamlingen fik vi endelig sagt offici-

elt velkommen til Lasse, der er kommet til os fra 

Hillerød-naverne. Vi har dog haft glæde af Lasse 

stort set hver gang siden september sidste år. Også 

velkommen til hustru Lise. 

Onsdag den 8. juni afsluttes det første halv-

år med Ferie-Hulemøde, som altid kl. 13.00. BE-

MÆRK NY DATO! Håber du dukker op i et par 

timer i godt selskab for ikke at glemme at nyde 

sommerkollektionerne eller mangel på samme i 

Københavns gader og stræder. 

Med kno, Niels "2 m" 

Arrangement: 

8.6.!     kl. 13.00   Ferie-Hulemøde 

 

 

Næstved: 
På hulemødet d. 06.05 drøftede vi en af de 

kommende begivenheder i byen.  

Middelalderfestival  - Næstveds Søjler. Det 

foregår fredag d. 17.06 og lørdag d. 18.06. 

Der vil være underholdning overalt i byen. Ved 

den fritlagte Suså bliver der boder. Der vil være 

underholdning i Kompagnihuset, som er vores 

nabo. Det afsluttes ude med kædedans.  

Vi har besluttet at holde Hulen åben i håbet om, at 

der er foreninger, der får lyst til at besøge Næstved 

og samtidig aflægge Hulen et besøg. Vi har åbent 

fra 15-21 om fredagen og fra 15-19 om lør-

dagen. 

Hilsen Marianne  

 

 

Odense: 
I Odense har vi haft en del sygdom blandt 

medlemmerne. Der var Kaj, som var ramt af 

kræft, vores kasserer havde eftervirkninger efter 

et fald og formanden har haft problemer med 

hjertet og er blevet opereret. Nu prøver vi at holde 

et hulemøde lidt senere i maj måned, og vi håber, 

at så mange som muligt vil deltage. 

Ole Bøwig 

 

 

Randers: 

Vi var 11 mand til hulemøde den 6/5. Efter nr. 28 

og lidt mad tog vi fat på aftaler om forårets pro-

gram. 

Vi tager på travetur Kr. Himmelfartsdag den 26/5 

kl. 10 fra Randers Bro. Freddy møder os ved bør-

nehaven med varme pølser og tilbehør. Efter turen 

er der mad i Hulen. Det bliver en god dag      

Vi tager på udflugt lørdag den 13/8 med afgang 

fra Randers kl. 10. Turen går til Hobro, hvor vi 

skal se Gasmuseet og Minibyen. Vi kører i private 

biler, og der er chauffører nok, så alle kan komme 

op at køre. Freddy arbejder videre med detaljerne 

i programmet. Vi glæder os. 

Vi glæder os også til pinsestævnet. Hvor er det 

dejligt, vi bliver så mange. 

Vi skubber vores næste hulemøde til fredag den 

17/6 – til gengæld starter vi lidt før og mødes 

18.30. 

Efter alle de hygsomme aftaler slukkede vi lysene, 

og der kom gang i historierne – de var ikke så 

ringe      

 

Med kno, Helle 

 

 

 

Samsø:  
Hulemøde 8 maj. Samsø afd. 

7 fremmødte til hulemøde,i dette vakre vejr. 

Enighed om at Samsø ikke tager fanen med til 

pinsestævnet på Færøerne. Det bliver for 

besværlig for os. 

Vi fik gennemgået papirerne til pinsestævnet. Vi 

fik sunget nogle sange.  Nu er sommerturisterne 

ved at indtage Samsø. Og der kommer mange. 

Alle er travlt optaget med sit. Med kno i bordet fra 

Samsø Naverne. Næste gang. Hulemøde 12. 

Juni.  Grill 19. juni på Ballen havn, hvis vejret er 

med os. Ellers i baggården på Hjemme-

værnsgården. Hulen  

Kno fra Åse, Samsø 
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Slagelse: 
Hulemøde 6. maj 2022.  

Vi var 10 medlemmer, som indledte aftenen med 

at synge nr. 41 fra vores sangbog, efter at Hans 

”Vicevært” havde fundet melodien. Der var enig-

hed om at ændre datoen for vores grillfest til d. 13. 

august kl. 13:00 for at få flest mulig deltagere 

med. Helle prøvede igen at komme på nettet for at 

orientere om hjemmesiden på Facebook, men 

forgæves. Arne og Ejner orienterede om DM i 

Skills som blev afholdt i Høng. Erik undersøger 

mulighederne for afholdelse af jubilæum enten 

hos Restaurant Lillevang eller leje af festtelt hos 

Show Tech. Grethe havde desværre glemt lotteriet 

denne aften. Så var tiden kommet til indtagelse af 

”Skorperne” og det blev gjort med stort velbehag. 

Til kaffen havde Ejner en herlig kage med fra 

Karen. Efter afrydning og opvask ved Helle, 

Ejner, Hans, Inger og Birgit blev minderne sunget 

ca. kl. 21:00. 

Med kno i bordet. 

Erik 

Arrangementer og mærkedage i Slagelse 

Naverforening 2022. 

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

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

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

Fredag d. 5. august. Hulemøde kl. 18:30. 

Lørdag d. 13. aug: Gril-fest i Hulen kl. 13:00. 

Fredag d. 2. september. Hulemøde kl. 18:30. 

Fredag d. 7. oktober. Hulemøde kl. 18:30. 

Fredag d. 4. november. Hulemøde kl. 18:30. 

OBS! Der kan forekomme ændringer som vil 

være markeret med rødt. 

 

 

Silkeborg: 
Nyheder Silkeborg. 

Vi havde månedsmøde den 24-04-2022 

med deltagelse af 4 Navere, Godt GÅET.       Der 

var ingenting på programmet, og der var heller 

ikke nogen, der havde Nyheder at fortælle, så det 

var hurtigt overstået. 

Vinder af månedens solgte øl kort blev Michael. 

Tillykke. 

Der er sat seddel op i klubben til forslag om en tur 

ud af huset i August. KOM NU. 

Så kom og skriv nogle forslag eller mail til mig på 

kasila@vip.cybercity.dk Så skal jeg nok overføre 

tilbuddene til sedlen.  

Vi er 2 fra bestyrelsen, der tager til Færøerne, og 

der kommer også 2, der gerne vil med, så det 

glæder vi os meget til. 

Det var alt for denne gang. 

Kno 

Christian. 

 

 

Stockholm:  

Den 30 april lockades vi till torpet för att fira 

valborg. Vädret var finare än vi vågat hoppas på, 

endast några kyliga vindpustar kom ivägen för 

sommarkänslorna. 

Dagen inleddes med trädgårdsarbete och 

förberedelser inför kvällen. När ett par buskar 

skulle grävas bort blev det snabbt fler frivilliga 

grävare än vad som fick plats runt buskarna, 

därefter var det dags att vila och njuta av 

sällskapet i solen. 

Efter en kortare paus hörde vi bjällran signalera 

för att samla sällskapet till en gemensam måltid. 

När alla kommit till rätta presenterades maten. 

Denna afton fick vi både avnjuta en god måltid 

och glädjen att än en gång välkomna nya besökare 

till torpet med vår välkomstsång, välkomna! 

Med ny energi i kroppen och avslappnad stämning 

plockade vi fram schack, 4 i rad och andra 

sällskapsspel för invänta kvällens höjdpunkt. När 

tiden kom för att tända brasan var det otroligt 

vindstilla, den brann på bra och gav snabbt en 

härlig värme för en annars småkylig kväll. 

Det var glädjande att så många ville komma och 

extra kul med nya ansikten på torpet, hoppas vi 

ses snart igen! 

 

mailto:kasila@vip.cybercity.dk
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Hälsningar 

Isak och Sebastian 

 

 

 

Sønderborg:  

Hulemødet den 6-5-2022. Vi var mødt 5 personer, 

og snakken gik rigtig godt. Sussie havde lavet 

hamborgryg med flødekartofler, og vi siger tusind 

tak for mad. Kaj Jepsen og Lis skulle til 

komfirmation om søndagen. Christian Riedel var 

til en hjemkomst af en rejsende Svend. Jeg håber, 

det er rigtigt, hvad jeg har skrevet, og er det ikke 

rigtig, håber jeg, at Chr. måske vil rette mig. Men 

aftenen gik virkelig godt. Jeg ønsker alle en rigtig 

god sommer.  

Med kno i bord.  

Børge 

 

 

 

Vejle: 
Den 29. april havde vi møde i Hytten, hvor 

stemningen, sangglæden og klokkeringningen var 

i top. 

Der var mødt 10 naver/navervenner – og her-

udover 2 gæster, der gerne vil være hhv. nav og 

naverven. Vi glæder os til at optage dem i kredsen. 

Formanden bød velkommen og refererede bla.  fra 

et møde i Vejlauget. Der hyres et firma til at gøre 

vejen i stand og vedligeholde den fremover. 

Der er hovedrengøring i Hytten Kr.himmel-

fartsdag den 26. maj. Vi mødes til kaffe og 

rundstykker kl. 9.00, og derefter smøger vi ærmer-

ne op og går i gang. 

Carsten har lavet en arbejdsliste vedr. hus og have 

- både engangsopgaver og løbende opgaver. Man 

er meget velkommen til at byde ind med, hvad 

man kan/vil lave i løbet af sommeren, og evt. 

tilføje nye aktiviteter. 

Pinsemorgen er der åben i Hytten fra kl. 9.00, 

hvor Neller serverer kaffe og rundstykker. 

Grillfesten bliver lørdag den 18. juni. Peter 

meldte sig som grillmester, og Jytte og Inger står 

for salat og andet tilbehør. Pris 75,00 kr. pr. 

person. Der var lidt tvivl om starttidspunktet, men 

hytten åbner kl. 12.00, og der er mad fra kl. 13.00. 

Tilmelding til Hans (tlf. 27849009) eller Inger 

(tlf. 24444001) senest 8. juni – eller på næste 

møde. Hvis der er under 10 deltagere, aflyses 

festen. 

Neller havde holdt fødselsdagsfest i Hytten og 

trakterede os med de rigelige rester. Mange tak 

Neller for den gode mad. 

Med kno Inger 

 

 

 

Århus: 
Den 22.4. havde vi vores årlige præmie/po-

kalskydning ude på gangen. Formanden bød 

velkommen og fortalte, at der var krise hos Viggo, 

da de ikke havde fået regn i lang tid, og vi skulle 

ikke regne med, at han kom til Danmark mere. 

Næste møde er der sangaften, hvor Anders B. vil 

synge for os. Otto havde en hilsen fra Elo. I 

forbindelse med, at der var kunstudstilling i 

Hørning Mølle, havde Otto, Herbert, Elo, Søren 

og Anders vist Arkivet frem for interesserede. 

Skiveskydningen foregik stille og roligt. Derefter 

var der kaffe og brød.  

Så kom vi til vores sangaften den 6.maj, hvor 

formanden overrakte Tobias hans optagelses 

diplom, og oplyste om resultaterne fra skyd-

ningen. Ole Lindeborg vandt præmien med 77 p. 

Pokalen gik til Richard med 78 p. Torsdag er der 

varme hveder, hvor formanden desværre må 

melde afbud. Gad vide om det går, når både 

hulefar og formand er fraværende. Vi må se. 

Tobias takkede for medlemskab. Solvejg havde en 

gave med til hulen, en kliché/trykplade med 

navere på. Hun havde også en masse naver-

sange/noder med, der ikke står i sangbogen.  

Så nåede vi til aftenens highlight, Anders 

sangaften. Han havde akkompagneret sig med Ole 
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Michael, hvor de havde udvalgt en masse sange vi 

skulle synge i løbet af aftenen, og fundet 

oplysninger om sangskriveren og melodien. Ole 

M. afspillede musik til vi pc og højtaler, en enkelt 

sang spillede Solvejg også sav til. Det var noget 

af en sangaften. Så var det tid til brød, som vi 

klarede fint. Anders B. og Ole L. gav begge en 

omgang, da de begge havde haft fødselsdag. Tak 

for det. Atter en hyggelig aften. Så er der snart 

pinsestævne i Thorshavn som vi glæder os til, og 

hulemøde den 10.5. når vi kommer hjem.  

Der ønskes tillykke til Svend Erik Jensen med 

hans 75. års fødselsdag den 8.6. og Viggo 

Reiffenstein med de 85 år den 9.6. samt Holger 

Carlsen med de 80 år den 14.6. Stort tillykke til 

jer. 

Med naverhilsen  

Chefsekretæren.. 

 

 

 

En moderne vals 

 
Stod der at læse i DFS for 50 år siden 

 

Vi havde også et par dage på en af de omliggende 

koraløer, dér tilbragte vi tiden med dykning og el-

lers drive den af med at tage solbad. Hvor var der 

fredeligt, ingen larmende transistorer eller anden 

form for civiliseret støj. Efter ni afslappende dage 

rejste vi tilbage til Sydney. Asien stod for døren. 

Det begyndte i Sydneys nye internationale luft-

havn, hvor vi steg ombord i maskinen, der skulle 

bringe os til Hong Kong, første etape på rejsen. 

Hong Kong er et spændende sted med dens mange 

toldfrie butikker og barer samt et mylder af men-

nesker, man kan op¬ leve lidt af hvert. Vi besøgte 

den flydende landsby, spiste en rigtig kinesisk 

middag på en af de to flydende restauranter, med 

spisepinde, som godt kunne volde én temmelig 

meget besvær, vi fik det dog lært til sidst. En dag 

var afsat til besøg i den Portugisiske koloni Ma-

cau. Det er den ældste koloni europæerne har haft 

og stadig har. Kolonien grænser lige op til Kina, 

så der var lej¬ lighed til at se ind i Maos land, selv 

om adgang var forbudt os. Seks dage efter landede 

vi i Tokio, en moderne by med en masse menne-

sker og kolossal i sin størrelse. Selv da vi stod 

oppe i verdens højeste fjernsynstårn, udsigtsPlat-

formen ligger 125 meter oppe, var der stadig lys i 

horisonten. Senere besøgte vi Japans mest kendte 

tempelbv Nikko. Rejste med verdens hurtigste tog 

(210 km i timen) til verdensudstillingen i Osaka. 

Aldrig har jeg set så mange mennesker forsamlet 

på ét sted, som på EXPO. Om lørdagen var der 

over 650 tusinde der. Alene for at komme ind i 

den russiske pavillon tog os ca. 2Va time. Alt har 

en ende, og efter 3 dage på EXPO, hvor vi endda 

langt fra nåede at se det hele, tog vi tilbage til 

Hong Kong, overnattede der, for næste dag at tage 

til Bangkok. Selv om vi tilbragte fire dage i Thai-

land, nåede vi langt fra at se alt det, vi gerne ville, 

så vi fandt de marked, hvortil man sejler ad stin-

kende kanaler. Man ser, hvordan folk lever langs 

disse kanaler, de vasker sig, børster tænder i det 

mudrede vand, hvor de samtidig tømmer natpot-

ten. Man undres, at de kan overleve det. Singapore 

var turens sidste sted. Dem, der havde penge til-

overs, kunne få købt de sidste toldfri varer. På en 

udflugt blev der demonstreret, hvordan man skæ-

rer gummitræer til, og der blev fortalt os, at et en-

kelt træ kan producere op til 30 pund rågummi om 

året, det 

-----   00000   ----- 

 
 

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 næst bageste 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.com                           

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  

 

 

 

 

Hygum Hjemstavnsgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære navere 

Weekenden den 11. - 12. juni byder på Historisk 

Dyrskue, Børne Dyrskue og Landsbyen i 

arbejde, så der er masser at se på. 

 

Vi har 35-års Jubilæum søndag den 12. juni hvor 

der bliver serveret bobler og kransekage. 

 

Håber vi ser nogle af jer. 

Venlig hilsen 

Hygum Hjemstavnsgård  

 

mailto:hemmingsenpb@hotmail.com
mailto:mesterjensen@gmail.com
mailto:frode26@mail.
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:carl-otto@live.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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Afsender: 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

7100 Vejle 

DK 
 

 

 


