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Nr. 9. september 2022 årg. 120 

Pinsestævnet i Thorshavn 2022 

 

Åbent Arkiv 
D. 23. September 2022 har Skanderborg Kommune Kulturnat, i den forbindelse 

har en udstiller ved navn: 

Malene Rinberg 

        Udstilling i Hørning Mølle 

             fra 16.00 – 22.00 

Hvor hun udstiller med hjemmelavet papir, tuschtegninger, billedradering,     

akvareller, m. m. 

I den forbindelse vil CUK’s arkiv også være åbent for offentligheden. 

I foråret var der en lignende udstilling, hvor vi også havde arkivet åbent, her blev 

arkivet pænt besøgt, så det håber vi også at det bliver denne gang, og måske kan 

det give nye medlemmer. 

Med kno i bordet, 

 Arkivbestyreren 

Ps. se på internettet: Kulturaften Skanderborg kommune 
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01,09,2022 Linda Maria Trasbo (Holbæk) 

50 år Vedde Byvej 20 

NV Vedde 

 4295 Stenlille 

 

04,09,2022 Niels Kraglund (København) 

65 år Lauritz Sørensensvej75,2.lejl 5  

 2000 Frederiksberg 

 

09,09,2022 Kim Guldberg (Zürich) 

55 år Flawilerstrasse 6 A 

 CH.9244 Niedenswill 

 Schweiz 

 

10,09,2022 Susie Karina Kjeldbjerg  

70 år Ringgade 260, st.tv.(Sønderborg) 

NV 6400 Sønderborg 

 

24,09,2022 Philip Nørgaard (Calgary) 

50 år 282 075 TWP, 262  

Rockyview County 

AB T4A 2L6 Canada 

 

 28,09,2022 Leif Juliussen (Los Angeles) 

 80 år 3601 North Sherwood Drive 

 NV Cour d´Alene 

  ID 83815 

USA 

 

 

 

 

 

 

03,09,2022 Marianne Pedersen (Næstved) 

30 år Morbærvænget 13 

NV Fensmark 

 4684 Holmegaard 

 

 

 

 

 

 

Mindeord over Søren Kirkeby. 

En god kammerat og Nav, Søren Kirkeby, er ikke 

længere iblandt os. Han indløste sin mønt hos 

Færgemanden d. 11. juli 2022, kun 76 år gammel. 

Han bliver bisat fra Sct. Peders Kapel i Slagelse 

og efter de efterladtes (Sørens børn) ønske, bliver 

der efterfølgende holdt en lille mindehøjtidelig-

hed i Naverhulen.   

Søren rejste i mange år verden rundt som køle-

montør og var i flere år medlem i Københavns Na-

verforening. Søren prøvede på et tidspunkt at 

starte en Naverforening op i Askim i Norge hvor 

han arbejdede, men måtte sande, at der ikke var 

den rette tilslutning. Han blev medlem af Slagelse 

Naverforening i 1999 hvor vi nød godt af hans 

store evner bl.a. som kok, men ikke mindst var 

han altid god for en herlig historie eller lidt 

”spind”. Som en følge af sin store interesse for 

Naverne, blev Søren valgt ind i bestyrelsen og i 

2016 blev han valgt til årets Nav i Slagelse. Sørens 

sidste par leveår blev desværre vanskeliggjort af 

svær sygdom, men han fandt stor trøst ved sin her-

lige hund, Rollo, som altid var med hvor end Sø-

ren befandt sig.   

Vore tanker er hos Sørens familie.  

Æret være Sørens minde. 

På Slagelse Naverforenings vegne: 

Erik Hjorth Andersen 

Formand. 

 

 

 

 

 

Tak-Tak-Tak 

I anledning af min 70-års fødsels-

dag vil jeg takke mange gange for 

telegrammerne fra HB og Naverne-

Holbæk – Naverne Vejle samt Lis 

og Kaj Jepsen og en særlig tak til 

Flemming og Grethe Laugesen for besøget og de 

flotte blomster. Samt alle som ringede til mig og 

alle de søde beskeder på Facebook. 

Med kno 

Vibeke Christensen. 

 

 

Jeg vil hermed sige mange tusind tak for jeres 

varme opmærksomhed ved mit 40 års jubilæum i 

CUK d 9/6-22.   

Kh. Birger Svendsen -  Frederikssund. 

 

 

Tak for telegrammer fra HB - Vejle afd. og fød-

selsdagskort fra Herning, 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

TAK – TAK - TAK 
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samt diverse mails og telefonopkald i.f.n. min 

80  års fødselsdag den 21. juli 2022 

Med kno 

Kaj Helmuth 

Herning afd. 

 

 

 

 

 

Ohøj Rejsende folk. 

Skt Hans grill, hygge grill, pølse gilder. Fisk stegt 

på lodret bræt, 

Jojo. Vi kan rundt i Naver hulerne. Og det skal vi 

blive ved med. 

Enkelte foreninger har indlemmet nye medlem-

mer. Det er godt. 

Følg endelig efter, og lad nye medlemmer blive en 

vane. 

De sidste dønninger fra Færøerne har lagt sig. De 

fleste faner er nået hjem. 

Nu var vi jo i Færøerne, og selv Freddys hat ku 

finde hjem efter en seriøs tur ud i Thorshavn.  

Nu starter hulesæsonen jo lige så stille op. Det bli-

ver super. Sange, gule ærter og alt godt blandt 

mennesker.  

Hovedbestyrelsen har lige som en god del andre i 

CUK holdt sommerferie. Vi satser på et fysisk 

møde i god tid inden Julens Glæder holder sit ind-

tog eller Sundhedsstyrelsen råber Covid.  

Jeg annoncerer dette nu, så evt emner, der ruges 

ude lokalt, kan komme til HB, hvis dette måtte 

være passende.  

Jeg syns, det er fantastisk med så varmt et vejr, så 

er der undskyldning for kolde drinks.  

God sensommer til alle.  

Kno  

Per  

HB Formand 

 

Hej. 

Først lidt om os. 

CUK er grundlagt i Winterthur, Schweiz i forrige 

årtusind. Mere specifikt 1899. Centrale Under-

støttelse Kasse for Skandinaver. 

Fagligt udlærte håndværkere på Valsen med deres 

håndværk som levebrød. 

I en rolle, hvor det at lære nyt og lære fra sig går 

hånd i hånd medens i rejse tilstand. 

I dag er CUK repræsenteret med flere huler i DK, 

Sverige Færøerne, Schweiz, USA og Canada. 

Men vi rejser så at sige alle steder hen. Vi er i sam-

arbejde med div europæiske håndværker-rejse-or-

ganisationer, både direkte og i et paraplyorgan ved 

navn CCEG. 

Læs mere på Hjemmeside : www.naverne-cuk.dk 

Jeg vil gerne som Hovedbestyrelsesformand for 

CUK forhøre, om et samarbejde kan være muligt? 

I første omgang lidt dialog. 

Gerne munde ud i en afart af repræsentation på 

Skills 2023 i Fredericia. 

Formål på sigt at delagtiggøre gode, dygtige hånd-

værkere i livet og lærlingen for livet på landeve-

jen. 

Og dermed invitere til faglig rejse deltagelse i "vo-

res netværk" udgave af verden. 

Med Kno 

Per Hemmingsen 

HB Formand 

CUK Naverne. 

 

Tak for, at jeg fik travlt 
Ved delegeretmødet fik de deltagende foreninger, 

som det efterhånden er traditionen, et print over 

hvilke oplysninger, der står i CUK-medlemslisten 

for deres forening – og de foreninger, der ikke 

havde mulighed for at være til stede, fik efterføl-

gende brev eller mail med samme indhold. 

Sammen med oversigten over medlemmer var der 

også print fra hjemmesiden og foreningslisten, der 

bringes i august-Svenden samt erklæring om sam-

tykke til, at kontaktinformationerne må offentlig-

gøres. 

Lad os bare være ærlige og tilstå, at nogle år er der 

stor set ikke kommet reaktioner tilbage… 

Men sådan var det ikke i år! 

Jeg fik faktisk ret travlt da det nærmest væltede 

ind med rettelser og tilføjelser – og der er meget 

glædeligt at foreningerne i år har taget opgaven på 

sig og gjort en indsats for at oplysningerne i CUK-

medlemslisten så vidt muligt er opdaterede og 

korrekte. 

CUK-medlemslisten danner grundlag for bl.a. ud-

sendelse af Den farende Svend og listerne med 

mærkedage og det kan kun blive rigtigt, når vi alle 

gør en indsats for at oplysningerne er opdaterede 

og rigtige. 

Så tak til alle foreningerne for, at jeg fik travlt! 

Ole Michael Strange, 

sekretær i CUK 

 

 

Formandens spalte: 

http://www.naverne-cuk.dk/

