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Fødselsdage:
04,07,2022 Dennis Olsen (Calgary)
70 år
Site 8, Box 1, Okotoks
AB TIS 1A1
Canada
10,07,2022 Kenneth Wahl Olsen (Nysted)
90 år
Østergade 6
4880 Nysted
21,07,2022 Kaj Helmuth Kristensen (Herning)
80 år
Nis Petersens Vej 20
7500 Holstebro
22,07,2022 René Andersen (Los Angeles)
65 år
1437 Cheviotdale Drive
Pasadena
CA 91105
USA
22,07,2022 Knud Balling (Los Angeles)
65 år
Los Robles Avenue
San Marino
CA 91108
USA
23,07,2022 Michael Hylleborg Rasmussen
60 år
Rolighedsvej 29, st. (Silkeborg)
8600 Silkeborg
25,07,2022 Vibeke Christensen (Holbæk)
70 år
Stenbjerghuse 2, st. th.
NV
4600 Køge
26,07,2022 Hans Waage Jørgensen (L A)
70 år
6171 Melvin Drive
Tarzana
CA 91356
USA

Jubilæer:
01,07,2022 Jens Kaack (Calgary)
45 år
133 Riverview Court SE
Calgary
AB T2C 3V7
Canada
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08,07,2022 CUK Naverne (Kolding)
80 år
Agtrupvej 109, st.
6000 Kolding

Tak - Tak
Mange tak for opmærksomheden ved mit 60-års
jubilæum i CUK. Tak til Hillerød. Tak for telegrammer fra København, Vejle og Hovedbestyrelsen.
Med Kno i bordet. Bodensøgartneren

Formandens spalte:
Pinsestævne, Årets store begivenhed.
Færøerne i høj sol og glade mennesker.
Vi har åbenbart selv haft solen med os. Mig bekendt tog sidste CUK-er flyveren torsdag, og nu
er det knap 12 grader med rusk regn.
Stockholm har fået sig en næstformand i CUK,
velkommen til Johnny Håkansson i bestyrelsesarbejdet.
Alle fremlæggelser vedtaget. Indkommet forslag
faldt. Læs stævne referat for mere fyldig information.
Knap 80 tilrejsende, indlogeret på nærmest kollektiv basis. Det er garanteret helt usædvanligt for
de fleste af os. Her på Heygsweg 20 har vi levet i
alt 24 tilrejsende fordelt på 3 lejligheder. Til fælles morgenmad, udveksling af oplevelser og ikke
mindst Happy Hour. Rigtig mange historier over
bordet. De andre logier har mig bekendt også været velbesøgt. Nu om lidt har vi sommer, gril fester
rundt omkring og meget andet, hvor vi kan mødes.
Kno
Per

----- 000 -----

Hjælperfest i Dybbøl efter CCEGstævne i oktober 2021
Lørdag 21/5 var det blevet tid for at holde den lovede hjælperfest for alle dem, der gav en hånd, for
at CCEG-stævnet kunne fungere. I alt var vi 27
muntre Naver, navervenner og gæster, der mødtes
igen i Sønderborghulen.
Pavilloner var rejst, grillen var klar, og sol fik vi
også. Som en ekstra ting fik vi lov til at hjælpe en,
der havde et problem med sin veteranbil med elmotor, så han kunne komme videre. Vores gæstevenlighed overraskede ham totalt, og han gav frivilligt
et ukendt beløb til bødekassen i Sputnik. Kl. 16
startede festen med et fællesbillede og sang nr. 1.
Det helt officielle program var klar: Alle skal
hygge sig på bedste vis. Grillen blev tændt og vi fik
den velfortjente mad, og med god mad i maven gik
festen videre med den forventede stemning. Musikeren Basse, der også spillede ved CCEG-stævnet,
var også med - så var der gang i sangen. Vi snakkede selvfølgeligt også om stævnet i oktober. For
CUK-medlemmer var det en lidt underlig måde at
holde stævne, da alle jo ikke var tilmeldt - så mad
og drikke skulle bestilles ud i det blå, og vi var alle
lidt nervøse for, om det kunne lykkes? Ja, det kunne
det, med supersucces og inden for CCEG er denne
fest stadig i god omtale. Et eksempel på de udfordringer, vi har haft: Hvor meget øl hører til sådan
en fest? Jeg orienterede mig efter de tidligere fester,
og så bestilte jeg ved min tyske drikkegrosist 1000
l. fadøl. Nogen mente, at jeg var blevet sindssyg,
men vi brugte dog alligevel ca. 800 l. på trods af
det kølige vejr. Det inkluderede også, at baren kørte
næsten i døgndrift.

I har alle sørget for, at vi fra CUK Naverne kunne
vise, at vi godt kan; vi har det skriftligt i vores gæstebog!

Med Kno i bordet, fra den stolte og meget tilfredse
CUK Nav Christian

Årets NAV: Jørgen Christiansen.
Stort tillykke, og tak for et rigtigt godt
stævne.

Kort sagt; vi var alle enige om, at det var en superpositiv oplevelse.
Hele aftenen hen til tidlig morgen blev der sunget,
drukket, og folk morede sig. Ja, præcis sådan havde
jeg forestillet mig den hjælperfest. Søndag fik vi efForeningsmeddelelser:
ter en god morgenmad pakket pavilloner, grill m.v.
ned. I løbet af 45 min. var alt væk. Hulen bliver
rengjort, og så var denne fest også blevet en del af
den gode historie.
Frederikssund:
En stor tak til min forening i Sønderborg; at CCEG- Hej igen, så er vi tilbage i Danmark. Efter nogle
stævnet og nu hjælperfesten kunne være hos os. dejlige solskinsdage på Færøerne. Vi var 5 plus 2
Tak til vores hule-’crew’, der igen viste maksimale fra Frederikssund, der nød herlighederne i Thorsindsats. Tak til alle, der gav en hånd med ved dette havn. Men ikke alt gik som planlagt til stævnet.
CCEG-stævne, selv om de fleste vist ikke vidste Jørgen og hans mandskab må nok trænge til en
lille miniferie. Efter den kolossale indsats, de har
forud, hvad det gik ud på.
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udført. (med hjælp fra Danmark). Færøerne er et
vidunderligt land, også når vi er samlet sammen
med gode Naver/venner. Herfra vil vi sige tusind
tak for et fremragende stævne i Thorshavn.
Kno i bordet Per.

af Danmarks første computere, det var valget i
1962, kildeskattevalget, som det også blev kaldt,
så det er jo nogen tid siden. Det var interessant,
tak for foredraget Per.
Med kno
Arne Hillerød Naverforening

Calgary:
Holbæk:
Hulemødet den 17.maj 2022.
Endnu en hyggelig aften i hulen.
Formanden bød velkommen og berettede om den
vandskade, der var sket siden sidst.
Det var Alex & Vibeke, der havde huleaften, og
vi takker for det fine smørbrød.
Peter fortalte om de sidste informationer angående
ø-turen til Fur den 17-19.juli 2022.
Da det var det sidste hulemøde i hulen inden sommerferien i juli måned, vil bestyrelsen ønske jer
alle en rigtig god sommer, og vi mødes igen den
19.august 2022 til grillaften, hvor det er Søren, der
har hulevagten.
Pinsestævnet i Thorshavn.
CUK-Naverne Holbæk vil rette vores tak til
Thorshavn for et rigtigt godt stævne på jeres hyggelige øer og gode måde at hygge om os.
Den 4. juli 2022 kan Dennis Olsen, Calgary fejre
sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary.

Herning:

Hillerød:
Her i den gode og dejlige tid i maj måned med
masser af sol har vi jo nydt livet, men også fulgt
lidt op på faste mødetidspunkter.
Fredag den 13. maj mødtes vi 8 mand høj i hulen
og havde en god aften med hulemadder lidt drikkevarer og en masse snak og gode historier, en
god aften.
Lørdag den 28. maj mødtes vi til vore messe eftermiddag, der var 10 fremmødte, vi fik smørrebrød fra SuperBrugsen i Lynge det var som sædvanlig flot og lækkert og der blev spist godt til, der
ar godt med snak og Per fortalte om hvordan han
lavede den første elektroniske valgprognose på en
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CUK-Naverne Holbæk ønsker tillykke til.
Vibeke Christensen med de 70år den 25.juli 2022
Norma Østergaard med sit 5års jubilæum den
18.august 2022
Med kno
Sekretæren

København:
Vi var 7 til Svende-Hulemødet den 19.5., der naturligvis havde en god eftermiddag. Vi manglede
ikke noget, og snakken gik lystigt, nok fordi
Kate og Lasse sponsorerede en del, efter en henholdsvis 90 års fødselsdag og en overflytning som
medlem her i København.
Onsdag den 8. juni afholdte vi Ferie-Hulemøde i
Hvidovre hos Kate.
Desværre var vejret ikke havevejr, men som altid
kunne man i bogstavelig tale om bordets glæder.
Også denne dag var det 7, der nød livet og fik sunget et par sange.

Desværre måtte undertegnede melde afbud. ØV!
Efter sommerferien, er første sammentræf programmeret til den 17. september. Men mere i den
kommende Københavner Nav, der desværre
ikke nåede at udkomme på Ferie-Hulemødet. Et
nederlag for formanden. Og naturligvis i august/septembersvenden.
Jeg ønsker alle medlemmer i C.U.K. som
NRHF her og der samt dem, der ellers er interesseret i vores virke, en rigtig dejlig sommer!
Med kno i have-/altanbordet,
Niels "2m.

LA:
From, LA Naver sekretaer, Arne B
LA Naver News for June/July
The May 13 Naver meeting was enjoyed by 22
members, who first enjoyed themselves with a
cool drink, and sitting outside socializing on a
nice warm afternoon.
Reminiscing about the 88th Naver Anniversary
and watching the sun setting in the western sky.
At 6:30pm the president Arne Olsen called everyone inside for a well-done dinner by our ladies
see photo of our lovely ladies below:

Nysted:

Næstved:
Fredag d. 27.05 fik vi uventet besøg i Hulen. Det
var Kim fra Frederikssund, der havde taget Ruth
med til Sydsjælland. Det er altid hyggeligt med et
friskt pust udefra. Tak for besøget.
Vi 4, der har været til pinsestævne, vil gerne sige
tak til Jørgen og hans team. Det var et meget flot
arrangement, I havde stablet på benene. Det viser,
at få kan lave meget med en god organisator og
gode hjælpere. Også en tak til alle øvrige deltagere for hyggeligt samvær. Vi nåede også at se lidt
af Thorshavn med omegn. Bl.a. den nye rundkørsel inde i tunnelen. Imponerende.
Husk der er ferielukket i Hulen i juli måned. Hvis
der sker ændringer, bliver der sendt mail til medlemmerne. Måske vil Carsten åbne om torsdagen,
som han har gjort de tidligere år☺.
Netop hjemkommet fra et godt og konstruktivt hulemøde.
God sommer til alle.
Hilsen Marianne

Vibeke Fong and Connie Hanson. Mange tak.

Randers:
Når corona og deadline falder sammen, må man
fatte sig i korthed
Vi havde en hyggelig St. Bededag den 12/5 med
besøg af Lis og Kaj til varme hveder. Tak for besøget. Det var dejligt at se jer.
Det var også dejligt at se Ole Michael til traveturen den 26/5. Vi var heldige med vejret og havde
kun lidt regn undervejs – sikkert fordi Bente
havde regnbukser på
Freddy og KB mødte os på halvvejen med pølser,
og efter turen var der fælles hygge i hulen.
Månedens højdepunkt var selvfølgelig pinsestævnet på Færøerne. Stor tak til Jørgen og alle hans
hjælpere for et dejligt stævne, hvor der ovenikøbet
var så mange solskinstimer, at vi må have brugt
kvoten
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En særlig tak til Lærke og Per for at passe godt på
os i ”Olde-kolle”, som vores logi vist blev kaldt
Vores hulemøde i juni bliver den 17/6.
Fredag den 1/7 er der grillaften hos Hans og Bente
kl 19.

Lørdag d. ? august. Grill-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.

Med kno, Helle

Sønderborg:
Samsø:
En lille kort melding fra Samsø. Tak for et veltilberedt pinsestævne til Færøerne v. formand Jørn.
Flot overnatning, fantastisk service, fra Lærke og
Per. Hyggelig at møde alle kendte og kære. Tak
for det gode vejr. Ja, jeg kan blive ved. Vi kom
godt hjem, med mange positive indtryk.
Kno fra Samsø Naverne.

Silkeborg:

Slagelse:
Hulemøde 3. juni 2022.
Vi var blot 5 medlemmer denne aften, som enedes
om igen at ændre datoen for vores grillfest. Der
kan evt. blive tale om d. 14. august, men det vil
blive vedtaget på mødet i juli, hvor tilmelding
også foregår. Jubilæet blev atter diskuteret, og det
ser ud til at vi holder ”Åbent Hus” i Hulen. Ejner
og undertegnede havde tidligere på dagen været
på CSU-Slagelse for at holde foredrag for
Blinde/Døve-foreningen. Det blev en lidt anderledes, men meget positiv måde at holde foredrag på.
Så var tiden kommet til indtagelse af ”Skorperne”
og det blev gjort med stort velbehag. Til kaffen
havde Grethe lavet nogle herlige muffins. Efter afrydning blev minderne sunget ca. kl. 21:00.
Med kno i bordet.
Erik
Arrangementer og mærkedage i Slagelse Naverforening 2022.
Torsdag d. 30. juni. Arne Hansen 75 år.
Fredag d. 1. juli. Hulemøde kl. 18:30.
Fredag d. 5. august. Hulemøde kl. 18:30.
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Lørdag den 21.Maj, var der samlet omkring 25
personer i Hulen i Sønderborg, der alle havde bidraget med frivillig arbejdskraft, i forbindelse
med CCEG-kongressen, der blev afholdt i Sønderborg sidst i Oktober 2021. Som en tak for deres
hjælp, var der arrangeret en grill-dag-aften, hvor
gæsterne, der kom fra Aalborg-Aarhus-HolbækVejle-Thorshavn, der var repræsenteret ved Lille
Karl-Maler, kunne hygge sig og genopfriske
stemningen og travlheden under CCEG-Træffet.
Stemningen og humøret var høj lige fra først på
eftermiddagen. Basse havde taget guitaren med,
så efter at grill-maden og dertil hørende tilbehør
var spist og skyllet ned, var der sang og musik hele
aftenen.
Søndag var der morgenmad, førend kursen blev
sat mod de hjemlige kanter. Endnu en gang, vil
SCUK og Naverne i Sønderborg sige tak for jeres
indsats. Uden jeres hjælp, var det ikke blevet til
det ” Træf” som SCUK har fået mange rosende
tilkendegivelser for af de CCEG-medlemmer, der
deltog i Sønderborg.
Hulemøde i Sønderborg.
Fredag den 03. Juni var der Hulemøde, men om
der var gået ” Pinse ” i medlemmerne, skal være
usagt, så blev det ikke rigtig Hulemøde, idet vi
kun var 3, der mødtes. Vi hyggede os med et par
stykker brød, medes vi drøftede forskellige ting,
hvor vi også fik sendt en tanke til de 3, der var på
Færøerne. En stor tak til Henning og Kurt for deres store arbejde med at rengøre og smøre træbeskyttelse på terrassen. Vi har nu næsten en ny terrasse, som holder til mange udendørs sammenkomster.
ET STORT FORSINKET TILLYKKE TIL NIELS VASE MED DEN RUNDE DAG DEN 29
MAJ.
TIL MØDET DEN 01. JULI HUSK AT TILMELDE JER TIL SUSIE PÅ TLF: 28904543 SENEST ONSDAG DEN 29.JUNI, SÅ HUN ER
KLAR OVER, HVOR MANGE DER KOMMER

OG SPISER, SÅ HUN KAN HANDLE IND
DEREFTER OM TORSDAGEN.
BØRGE DANTOFT ØNSKES TILLYKKE
MED FØDSELSDAGEN DEN 20. JULI
Med kno
Skribenten
Kaj

Vejle:
Møde den 27. maj. Formanden bød velkommen,
og vi sang nr. 83.
Første punkt på mødet var optagelse af et nyt medlem – William Baunbæk Augustenborg Rask. Formanden gennemgik optagelsesritualet med kriterier og regler for at være nav og fremhævede bla.:
Vær stolt over at være nav – og kom så vidt muligt
til møderne! Vi sluttede med velkomstsangen.
Velkommen William; vi håber, du bliver i mange
år. Der blev kvitteret med klokkeringning!

Han er i øvrigt 5 generation i lige linie af Lindskjold familien i Vejle Naverne. I alt er han det
10. medlem af Lindskjold familien i Vejle gennem
tiden.
Vi havde rengøring/oprydning i Hytten i går. Der
havde været et pænt fremmøde, og der blev nået
en hel del – trods regnbyger indimellem.
Støvsugeren er kaput, så der skal anskaffes en ny.
Det overlades til hytteværterne (er nu indkøbt).
Til sidste møde havde Carsten lavet en oversigt
over arbejdsopgaver i og uden for Hytten. Man er
stadig meget velkommen til at skrive sig på til en
eller flere opgaver.
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Postkassen havde ikke været tømt længe. Det
besluttedes, at hytteværterne tømmer den regelmæssigt og lægger evt. post i Hytten.
Nogle medlemmer havde på formandens opfordring sagt ja til at få bladet udleveret til mødet i
stedet for at få det tilsendt. Ved nærmere eftertanke er det en dårlig idé, da man får informationer om arrangementer o.a. forsinket – især hvis
man ”misser” et møde. Derfor sendes alle blade
med posten.
Neller vil holde åben i Hytten fra kl. 11 hver anden lørdag i sommer –begyndende med den 3. juli
og den 17 juli. Der serveres ikke mad – men diverse drikkevarer!
God sommer til alle
Inger

Foto: Til venstre Johnny Lindskjold jr. optaget i
Stockholm den 21 januar 1992 altså for 30 år siden, i midten Johnny Lindskjold sr. optaget i Vejle
den 13 april 1962 altså for 60 år siden,
Og til højre William B.A. Rask optaget i Vejle den
27 maj 2022.
Vel hjemkommet fra Færøerne siger vi også fra
Vejle tak for et særdeles vellykket stævne i Thorshavn. Den enestående natur og de gæstfrie mennesker var en dejlig oplevelse. Alt klappede, som
det skulle. Mange tak til Jørgen – og hans hjælpere.

Århus:

Aalborg:

Aftenen før St. Bededag mødtes vi en håndfuld i
hulen til varme hveder. Under formandens fravær
bød sekretæren velkommen og håbede på, at vi
måtte få en hyggelig aften. Og det fik vi. Otto
havde stået for indkøb, da hulefar stadig var på ferie. Jeg kan love for, at de smagte godt. Richard
ringede med klokken, da han havde vundet i lotto,
60 kr. tror jeg nok det var. Rigelig til en omgang.
Næste hulemøde er den 8. juli. God sommer.
Med kno Chefsekretæren..

Referat fra Hulemødet den 2/6-22
Der mødte 9 naverbrødre op til hulemødet, hvilket
må siges at være flot i betragtning af, at vi havde
sendt en flok til Pinsestævne på Færøerne. Der
blev informeret om Julemarked og brugerrådsmøde i huset. Julemarkedet vil blive afholdt i
weekenden den 19 – 20 november 2022.
Dernæst var der informationer om den kommende
sommerfest, som afholdes lørdag den 25 juni. Endelig var der information om, at bestyrelsen har
besluttet, at der i efteråret 2022 kun vil være åbent
1 lørdag i hver måned. Der vil være lørdags åbent
i hulen i Aalborg førstkommende lørdag efter hulemødet (Hulemøderne ligger på første torsdag i
hver måned).
Til sidst kunne vi optage en ny naverbror. Vi byder Tina Kolo velkommen.
Under spisningen dukkede en naverbror op. Poul
U dukkede op uden forudgående tilmelding.
Det var dejligt at se Poul igen, da han ikke havde
været i hulen længe. Desuden kunne Poul fejre sit
30 års jubilæum som medlem af naverne netop
den 2 juni. Med et ”vi ses til sommerfesten” afsluttedes mødet, og vi holder sommerlukket til 1
september 2022.
Referat: Henrik Lilholt

Århus - Hulemøde 10/6 2022
Chefsekretæren er desværre snublet alvorligt i
sine vinterdæk, så han kom hverken til Thorshavn
eller Hulemøde og er på flydende kost den næste
måneds tid (og det er ikke kun øl og snapser...).
God bedring Richard, vi er mange, der savnede
dig i Thorshavn og savnede dig i Hulen.
En meget pæn flok var samlet til Hulemøde, der
startede med videokald fra Viggo i Tanzania. Han
fyldte 85 dagen før, og vi fik ønsket tillykke.
Besøg hos Holger Tjerrild blev aftalt, der kommer
4*Oler samt Søren og måske Anders, hvis han er
frisk
igen.
Ole-Krejbjerg havde en hilsen fra Erik C og Ole
Michael fra Grethe Strange + Jann, Rie & Christian samt Anders.
Pinsestævnet i 2024 bliver i Århus - vi glæder os
til at fejre CUK's 125 år, og at Århus bliver 111
år.
Formanden fortalte om delegeretmødet, og at
Svenden beklageligvis ikke blev digital i denne
omgang.
Derefter gik snakken om Thorshavn, Grønland,
arveafgift, flyselskaber, Corona bivirkninger, velfærd og sygemeldinger samt midnatssol...
Ole-Krejbjerg havde fået 18,- kr. retur fra DLG,
så han slog på klokken. Tak Ole, dét gav vist et
samlet underskud :-)
En hyggelig aften, hvor Ole-Hulefar igen - efter
en tur til Grønland - tog sig af os, og vi sluttede
med fælles opgaver i køkkenet.
Chefsekretær-vikaren
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Og netop NU er de ”udsendte” vendt hjem igen.
Vi siger hermed meget stor tak til Jørgen i Torshavn, for et helt super Pinsestævne, med megen
hygge. Det fungerede rigtigt godt.
Hilsen: Preben og de andre… ☺
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For 50 år siden diskuterede man også
fremtiden for DFS. Dette kunne man
læse 1972 i september nummeret af
DFS:
ET REJSEMINDE
Da vi på en tidligere generalforsamling drøftede
bladets fremtid, opfordrede jeg medlemmerne til
at yde bidrag. Jeg slog til lyd for, at de, som havde
en eller flere oplevelser i deres valsetid, fortalte
om disse. Jeg tilføjede, at sandfærdige tildragelser
altid var de bedste. Til dato har vi ingen modtaget.
Jeg vil selv lægge for med en enkelt.
I 1923 drog jeg ud på en lidt større valsetur. Målet
var Ægypten og orientens fagre riger - eller hvorhen de daværende forhold tillod os 2 snedkersvende at komme. Efter at have arbejdet i Bern og
samlet lidt penge sammen, startede vi til fods op
over St. Gothard, som tidligere generationer
havde gjort, traditionen skulle jo holdes, men det
blev dog den billigste togbillet, der bragte os helt
ned til støvlehælen, Brindisi. Derfra skib til Grækenland som første etape mod eventyrlandene.
Det er dog ikke min mening at fortælle om de oplevelser, der mødte os der. I øvrigt har jeg vist udførligt fortalt om arbejdet både i Athen og Cairo.
Fra vor gamle bekendt, Frandsen i Bern, havde jeg
en hilsen med til en ungdomskammerat i daværende Konstantinobel (Istanbul), hvis vor vej faldt
forbi. Det er altid rart at have et sted at holde sig
til, om det skulle gå galt. Denne hilsen forsøgte vi
at aflevere i nævnte by. Vedkommende var hushovmester i den engelske ambassade; hans kone
var oldfrue samme sted. Men ak, de var lige blevet
forflyttet til Madrid, så det forventede besøg blev
negativt.
Året efter gik jeg med en anden kammerat på en
større tur Spanien rundt. Helt nede i Sevilla indhentede skæbnen mig. I Granada må jeg have spist
noget forkert. Hundesyg i toget til Sevilla, og ved
ankomsten hertil måtte jeg melde mig til politiet,
som indlagde mig på byens fattighospital. Kammeraten fejlede intet, men lod sig også indlægge
med påstand om også at være syg.
Det ville føre for vidt at gå i detailler, men efter
udskrivelsen stod vi på gaden og konstaterede, at
vi kun lige havde penge nok til 2 af de billigste
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billetter til Madrid. Det blev naturligvis nattoget,
så overnatningen blev sparet. På banegårdens WC
var der et spejl, som viste os hvor langskæggede
og usoignerede vi var. Nu opstod der et dilemma.
Efter en nat i toget og uden særlig mad den foregående dag, trængte vi noget så voldsomt til morgenkaffe. Der var i den fælles kasse kun nogle få
Pesetas. Så valget stod imellem at lade sig barbere
eller fouragere og så lade det stå til. Selv om maven knurrede voldsomt, så sejrede fornuften, og
da ambassaden åbnede, bankede 2 veltrimmede
unge forventningsfulde ved underetagens køkkenindgang. Aktionen lykkedes, en hilsen fra Bern
blev afleveret, og snart sad vi ved personalets spisebord og tog revanche efter de foregående dages
trængsler.
Hermed var vort problem dog ikke løst. Denne
Spaniens-tur var startet fra Paris, og dér havde vi
begge arbejde, når vi igen var i Seinestaden. Men
hvordan skaffe penge for at komme dertil?? Jeg
fik en lys idé! Det danske konsulat kunne vel forstrække os til 2 sølle billetter. Nej, det indlod de
sig ikke på. De gik dog med til at lægge ud for et
telegram til en god naverbror oppe i Versailles,
tæt ved Paris. Det blev afsendt med svar betalt. I
telegrammet henstillede vi til denne om at sende
det antal Francs, der var nødvendig til tilbagerejsen. Efter at have belejret konsulatet i nogle timer,
kom det lakoniske svar »Har ingen«.
Nu trådte vor landsmand ind i billedet igen. Var
det vores ærlige blikke, eller var det hilsenen fra
Frandsen der gjorde, at hovmester Hansen fra
Himmelev ved Roskilde forstrakte os med de fornødne penge, så vi (igen nattoget) nåede frem til
Paris ved morgengry og var inden middag i arbejde igen. Efter et par ugelønne var der penge til
at sende til Madrid, med tak for lån.
Nu er der gået 47 år siden da, og det hjælpsomme
ægtepar nyder nu deres otium her i København.
For nylig passerede de begge de firs, og jeg havde
da lejlighed til at takke dem for udvist dåd. Samtidig genoplevede vi de bevægede dage i de glade
ungdomsår, der stadig står i et festligt minde, især
når lykken stod os bi.

WWW NAVERNE-CUK.DK
HOVEDBESTYRELSEN:
Hygum hjemstavnsgård runder 35 år.
Historisk Dyrskue, Børne dyrskue og
Landsbyen i arbejde
Hygum Hjemstavnsgård slår dørene op den
11. – 12. juni, hvor vi afholder Historisk Dyrskue og Børne Dyrskue om lørdagen, begge
dage er der Landsbyen i arbejde, i tidsrummet
10.00 – 16.00.
Lørdag den 11. juni er der Historisk Dyrskue,
hvor de gamle husdyrracer er repræsenteret.
Her kan man se hvordan de fleste husdyr så
ud for 100 år siden. Til at give karakteristik af
dyrene kommer til kvæg Poul S. Frank og til
hestene kommer Milton Nielsen.
Børnedyrskue, her kan børnene komme deres
dyr. Dyrene bliver bedømt og der er præmier
til alle udstillere. Tilmelding til Hygum Hjemstavnsgård på hygumhj@gmail.com
Dyrskuetalen lørdag bliver holdt af Forstander
Ove Bonde Møller, Kjærgård Landbrugsskole
Søndag fejrer Hygum Hjemstavnsgård 35 årsjubilæum med bobler og kransekage. Jubilæumstaler er Peter Fredslund, som fortæller om
gårdens historie.
Hele weekenden kan man gå rundt og snuse
til, hvad der blev lavet på gårdene. Hjemstavnsgården summer af liv og glade dage,
med arbejde og snak. Se program på
www.hygumhjemstavnsgaard.dk
Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74, Sdr.
Hygum, 6630 Rødding Tlf.: 74845566
www.hygumhjemstavnsgaard.dk
hygumhj@gmail.com

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@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 Naverne på hjemmesiden.
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Afsender:
Hans Emborg
Højtoft 8
7100 Vejle
DK
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