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Nr. 10. oktober 2022 årg. 120 

Pinsestævnet i Thorshavn 2022 

 
 

Moselkomiteen: 
Sidste weekend i august havde vi igen et mini "Moseltreffen". I alt kom 13 personer forbi 

hos Margit i Mesenich. 

Vi havde nogle dejlige dage med sol og meget, meget varme (så tørstig har jeg ikke været 

længe) vi havde nogle individuelle ture og udflugter og fyrværkeri i Cochem. 

Der var 3 nye med, det var Lis fra Vamdrup og Anne og Preben fra Odense.  

Desværre kom Ilse og Svend Aage fra København for sent til fyrværkeriet i Cochem, deres 

bus ankom først kl. 23.30 i stedet for kl. 17.00 (deres chauffør kunne vist ikke finde vej). 

Vi glæder os alle til stævnet næste år, Margit har allerede 7 faste tilmeldinger. 

Med kno i bordet  

Geert Stage  
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01,10,2022 Hans Jensen (Slagelse) 

65 år Lovsøvej 7 

  4230 Skælskør 

 

01,10,2022 Søren Kristian Simonsen 

70 år Stormgade 33, st. tv 

  7100 Vejle 

 

07,10,2022 Claus John Lønstrup (Århus)  

60 år Alanngunnguaq B-1085 

  3920 Qaqortog 

  Grønland 

 

08,10,2022 Ron Finely (Los Angeles) 

75 år 1401 valley View 

NV #215 Glendale 

  CA 91202 

  USA 

 

15,10,2022 Hanne Muscarello (Zürich) 

65 år Letzigraben 146 

  CH-8047 Zürich 

  Schweich 

    

 

 

 

 

 

 

09,10,2022 CUK Silkeborg 

85 år Skolegade 19, 1.th. 

 8600 Silkeborg 

 

17,102022 Leo Markussen (Århus) 

25 år Storegade 78 C 

 6100 Haderslev 

 

21,10,2022 Hanne Muscarello (Zürich) 

45 år Letzigraben 146 

 CH-8047 Zürich 

 Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindeord over Carl Otto Enevoldsen. 

Det er med stor sorg, at Carl desværre ikke 

længere er blandt os. Han døde pludselig i sit 

hjem i Rørvig. Carl-Otto er udlært blikkensla-

ger 1966. To år senere melder han sig ind i 

CUk Düsseldorf. Som ung mand rejste Carl 

rundt i Schweiz samt Luxemburg. Han var 

med til at stifte en CUK-forening i Marmorlik. 

(Grønland) Han arbejdede flere år på Thule-

basen, hvor han også  fik sit øgenavn Carl 

ondt i maven. Carl har mange titler på sit 

cv.  Næstformand i København, 25-50 års ju-

bilæum i CUK. Æresmedlem i Frederikssund 

samt i CUK Naverne. For ikke at glemme 

næstformand i HB og årets Nav i 2015. 

Carl var altid i godt humør, og frisk på en god 

historie fra hans rejseliv. Enkle røverberetnin-

ger manglede heller ikke. Carl sov stille ind d 

18/8 2022 kun 76 år gammel. 

Ære være hans minde 

Per Vejen, formand Frederikssund. 
 

 

 

 

 

Carl Otto Enevoldsen  

tog i august, på sin allersidste rejse. 

Vi ved hvor meget, det at være naver betød for 

ham. 

Han har alle dage fortalt med stolthed om hans 

rejser/job i Tyskland, Schweitz, Grønland, 

Færøerne osv. 

Og sikke nogle historier han kunne fortælle, 

til alle, der ville lytte. 

Han var så utrolig stolt, da han blev udnævnt 

til Æresmedlem, og alle diplomerne hang og 

tronede i hans entre, så alle, der kom forbi, 

kunne se dem. 

Vores far var en glad, dygtig, hjælpsom, erfa-

ren, stolt, sød, fjollet og betænksom mand 

med masser af livsmod, professionalisme og 

ikke mindst humor. 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 
TAK – TAK – TAK    



3 

 

Vi savner ham utrolig meget og snakker tit 

sammen om ham, og alt hvad han betød for os. 

Det håber vi også, I vil gøre; det ville glæde 

ham. 

Vi takker alle jer, der deltog til bisættelsen, 

alle jer, der hjalp os og sørgede for, at også 

naverne og alt hvad I står for, var repræsente-

ret så smukt. 

Carl Otto ville være stolt over fremmødet, fa-

nerne, blomsterne, ordene og tårerne. 

Nu er han sendt så fint afsted i sin flotte naver 

uniform, præcis som han ønskede. 

Ære være hans minde. 

Mvh hans døtre 

Pia og Charlotte 

 
 

 

Jeg har modtaget 2 telegrammer fra naverne. 

Det første var i juni, 85 års dagen; det er nu 

passeret. Men så kom der et i går, eller jeg 

hentede telegrammet på posthuset, der kom-

mer jeg ikke så tit, og jeg skal køre 30 km. 

Men nu da jeg er glad for at have modtaget 

dem begge. Det sidste var 55 år som naver. 55 

år er jo en frygtelig lang tid, og den kunne 

have været længere. Det første job som naver 

var i 1956 i Sudgart og senere 1958, hvor jeg 

prøvede at blive medlem i Basel. Jeg kom me-

get i hulen der, men rejsen gik videre og ingen 

huler. Vi forsøgte at lave en i Constantin (Al-

geriet), og det blev der også et par medlemmer 

ud af. 

Nå men det var jo mere for at sige mange tak 

for telegrammerne. Mange tak for dem. 

Jeg sender et billede af den yngste og den æld-

ste af klanen. Faktisk har jeg 8 grand sønner, 

kun en grand datter 2 olde sønner, 3 adopte-

rede. Jeg keder mig ikke. Jeg synes, at jeg har 

fortjent en øl og måske også en snaps. 

Med kno i bordet 

Viggo Reiffenstein, Tanzania 
 

 

Hjertelig tak for de smukke telegrammer fra 

CUK og Naverne i Vejle. Det gjorde mig glad 

at se kuverterne i postkassen. En sjældenhed i 

vore dage at få et brev med posten. I gør jer 

ulejlighed med at holde øje med runde dage og 

jubilæer. Det varmer, og jeres hilsner vil bli-

ver gemt. 

Med kno i bordet 

Margrethe Eli 

Næstved Naverne 

 

TAK TAK  TAK  

Jeg vil hermed sige tak for telegrammer, 

breve, telefon, og e-mails på min 75 års fød-

selsdag. 

Geert Stage  

 

Mange tak for modtagne telegrammer i anled-

ning af mit 30 års jubilæum. 

Marianne P, Næstved 

 

TAK TAK TAK 

Mange tak for opmærksomheden på min 65 

års fødselsdag. 

Med Kno i bord af Kim fra hulen i Frederiks-

sund 

 

Jeg vil gerne sige stor tak til Kaj og Lis, Anni 

og Frode, Vejle, HB, og København 

for telegrammer/hilsner i anledning af min 65 

års fødselsdag. Ligeledes tak for 

de telefonopkald jeg modtog på dagen. 

Med kno, Niels "2 m", Kbh. 
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---  ooo  --- 
Kære Naverbrødre!  

Jeg håber, at I har det god og det går godt. 

Jeg vil kort skrive om de sidste måneder. 

I maj var jeg nær Steinhagen og murede mig 

en brødovn for en hjemrejst kammerat. Arbe-

jdet var superspændende, og jeg lærte meget 

nyt.  

Weekender gik blandt andet med, at jeg 

fejrede første maj med Freiheitsbruder, da de 

også har en hule i nærheden, og første maj er 

der grunding dato.  

Jeg var også et smut i Osnabruck for at besøge 

hulen for de rechtschaffen fremde mauerer. 

Det var også en god weekend. Alt i alt en lærig 

og god måned. 

Derefter tog jeg til Bamberg. Her stod det på 

opmuring af en 5 m lang bue over en trappen-

edgang samt udskiftning af diverse overlig-

gere samt lidt løst rep. Dem, jeg boede og ar-

bejde for havde jeg også boet med i starten af 

valsen. Så det var meget hyggeligt at komme 

tilbage til. Bamberg smager altid godt. Her røg 

en måned også hurtigt væk. 

Jeg fik så kort besøg af familien i Juli. Jeg ha-

vde en god uge med mine forældre mens vi 

nød byen. Derefter stod den på Sibiu. Fra Or-

lean i Frankrig mødte jeg 3 andre rejsende og 

1 franskmand, og gennem 2 uger tomlede vi 

til Sibiu.  

 

Sibiu projekt er gået godt, vi var ca 10 

rejsende, og det var en god tid. Rep af tag og 

skorstene og pudsarbejde. Som eneste murer 

måtte jeg stå for murerarbejdet, men havde 

dog hjælp af 2 stenhuggere. 

Jeg drager nu mere mod øst. Jeg vil sammen 

med en kammerat tomle til indien. 

Med kno 

Jens, Sønderborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calgary: 
Den 24. september 2022 kan Philip Nør-

gaard, Calgary, fejre sin 50-års fødselsdag. 

Tillykke fra naverne i Calgary. 
 

 
 

 

Frederikssund: 
En legende har rejst sin sidste rejse. Han var 

velset i alle Naver foreninger. Han afgik plud-

selig ved døden. En 100% humørbombe. Han 

hed Carl Otto Enevoldsen, eller ondt i maven. 

Carl vi vil altid savne dig. 

Stor tak til alle de gode Naver +4 fanebærere, 

der deltog i Carls begravelse i Rørvig tirsdag 

30/8-22.  

Foreningsmeddelelser: 
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Men alt er jo ikke skidt. Vi ønsker Svend Hø-

rup hjertelig velkommen i vores forening, som 

nyt medlem. Svend har arbejdet flere år i 

Grønland som minør. Han er også udlært klo-

akmester. Vi ser frem til mange gode timer i 

hulen, sammen med dig Svend. Som nyt med-

lem i foreningen, skal der jo også serveres no-

get godt mad. Svend havde medbragt stegt 

vildsvin +rødvin og salat.  Vi siger tak for mad 

Svend.   

Foreningen ønsker Anita og Poul tillykke med 

fødselsdagen i oktober. 

Kh Per. 

 

 

Herning: 
Til navermødet i Lind d. 17/8 var vi samlet 

11 naver/venner. Vi sad denne gang ude i 

gårdhaven, hvor der blev grillet lækre kote-

letter med kartoffelsalat som tilbehør. 

Herefter blev der snakket om navernes for-

skellige ferieoplevelser i sommer-

perioden.                             Det var 

en hyggelig sommeraften. 

Naverhilsen Peter Tønder. 

 

 

 

Hillerød: 
Så er sommeren gået, og vi er inde i septem-

ber. Det har jo været en god sommer med mas-

ser af sol og badeture, men nu må vi jo se at 

komme videre med året. Vi har jo haft som-

merlukket i juli og august og starter så efterår 

sæsonen med hulemøde fredag den 9. septem-

ber og messe søndag den 24. september.                                                                                                                                                         

Så har en af vores navere haft en 80 års fød-

selsdag, det er Hanne Foss, som rundede hjør-

net, Hanne er en aktiv dame med forskellige 

aktiviteter blandt andet som kursusleder på 

Højskolen i Tisvilde. Tillykke med dagen 

Hanne.  

Med Kno  Arne  

 

  Holbæk:  

Grillaften den 19. august 2022 

Velkommen tilbage fra sommerferien. 

Det er Søren, der igen i år var grillmaster. 

Formanden bød velkommen, og han beret-

tede, at han ligger i forhandlinger om, at vi 

evt. kunne få lokalet hvor radioen har været i? 

Men dette vides ikke på nuværende tidspunkt. 

Han kom også med et forslag om at lave et 

møde i Hulen den først torsdag i måneden, 

hvor man kunne mødes til et par hyggelige ti-

mer. Dette syntes de tilstedeværende ville 

være en god ide. Så bestyrelsen vil vende til-

bage med ydeliger informationer. 

Han informerede også om, at der vil blive ind-

købt en nøgleboks, da udgiften til ekstra nøg-

ler er blevet for dyr. Men nærmer info om 

dette. 

Vi fik også denne aften fejret NV Vibeke 

Christensen og NV Linda M Trasbo med deres 

runde fødselsdage. Henholdsvis 70år og 50år. 

(Stort tillykke til dem begge) 

Tirsdag den 29. august 2022 var Ole Puggaard 

og undertegnede til Carl Otto Enevoldsen bi-

sættelse i Rørvig Kirke. Og Hulen i Holbæk 

lagde herefter lokaler til afskedsreception, 

hvor vi mindedes Carl Otto Enevoldsen. 

Hulevagten den 21.10.2022 har Else Larsen.  

Husk tilmelding til undertegnede Ole P. på  tlf.    

23 10 88 42 senest søndag den 16.10.2022.  

Med kno i bordet 

Gumminaveren 
 

 

 

København: 
I skrivende stund, hvor sommeren er til ende, 

er vi endnu ikke begyndt at mødes "officielt", 

men jeg kan love for at vi tripper. 

Første sammenkomst var/er lørdag den 17. 

september, hvor vi fandt det på sin plads, at 

fejre de 6 navervenner, der er medlemmer. Vi 

har her i København aldrig lagt skjul på - på 

nær enkelte fanatikere mange år tilbage, hvor 

vigtige de har 
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har været og stadig er. De fik deres egne ved-

tægter den 21. november 1934. 

De 6 er Anni der i maj har været medlem i 35 

år, Anny & Erling 30 år i august, Kate 5 år i 

denne måned, Sven Aage 30 år i december, og 

til februar næste år runder O.B. 35 år! Referat 

følger i næste nummer. Københavner Naven 

udkommer noget sent samme dag, og trods 

nogle variationer 

og knap så meget hurlumhej, håber jeg på et 

godt efterår sammen med jer alle.  

Også gerne udefra.  

Månedens Svende-Hulemøde er torsdag den 

13. oktober kl. 13.00. Sted oplyses, når vi nær-

mer os. HUSK tilmelding! 

Det var ordene for denne gang. Se den nye 

Københavner Naven på C.U.K.'s 

hjemmeside. 

Med kno, Niels "2 m" 

 

Arrangementer: 

13.10.  kl. 13.00 Svende-Hulemøde 

 

 

LA: 
. 

 

 

Næstved: 
D. 17.08 kørte Ove, Finn og undertegnede til 

naverne i Slagelse. De havde inviteret til grill-

hygge. Solen skinnede fra en skyfri himmel, 

så de havde sat pavilloner op i haven. Vi 

havde en meget hyggelig eftermiddag med 

sang og snak. Vi blev enige om at mødes i 

Næstved i løbet af efteråret. Det ser vi frem til. 

På vej til hulemøde d. 02.09 ser Finn og jeg en 

ung mand i navertøj gå i Ringstedgade. Vi 

stopper naturligvis, og han får et lift med til 

Hulen. Han hedder Leo og kommer fra en lille 

by i Tyskland nær den polske grænse. Han 

havde gået på valsen i 3½ år. Havde været i 

Danmark i 8 dage, hvor han arbejdede som 

tømrer på skibene i Holbæk. Han skulle lige et 

smut til Leipzig for at besøge en ven. Han hå-

bede at møde nogen, der ville med tilbage til 

Danmark. Han fik et måltid mad og en øl, in-

den han gik videre ved 21-tiden. Det var et 

spændende møde. 

 En fredag fik vi besøg i Hulen. Han hedder 

Kim og er frivillig i en kunstbutik nær Torvet. 

Han går tit forbi, og synes her ser hyggeligt 

ud. Nu fik nysgerrigheden overtaget. Han vid-

ste en del om naverne, men fik mere at vide og 

fik set Hulen. Det er nogle gode indslag. Vi 

håber, at han fortæller det videre til venner og 

bekendte. 

Hilsen Marianne     
 

 

 

Randers:  

Lørdag den13/8 var vi 10 mand afsted til Ho-

bro, 

hvor vi besøgte Gasmuseet. Her stod vores 

rundviser, Per, klar og gav os en dejlig, velop-

lagt blanding af ny viden og gode historier. I 

”Farmors hjørne” overlod han dog det meste 

snakken til os, for der var mange ting, vi 

kendte fra vores barndom – og en del, vi stadig 

kan finde i vores køkkener      

Efter en sandwich drog vi om bag museet, 

hvor Hobro Miniby var udstillet. Det var flot 

arbejde. Vi fortsatte over på værftet, og så var 

det tid til en forfriskning – og tænk, de sælger 

øl i ishuset på havnen. De sælger også is, så 

alle kunne få deres ønsker opfyldt. Vi sluttede 

med en udstilling af kunsthåndværk, før vi ka-

stede os ud i at undersøge, hvilken vej der var 

bedst til hjemturen. Dejlig dag.  

Fredag den 2/9 var vi en lille, sluttet flok til 

hulemøde – 6 mand, så der var ris nok… 

Freddy døjede med sygdom, så KB ledte os 

trygt igennem dagsordenen.  

Vi holder julefrokost lørdag den 26/11 kl 13. 

Pris 150 kr. Tilmelding til Helle senest 18/11. 

Husk en gave til ca 25 kr. 

Der er nytårs tamtam den 31/12 kl 10-12 med 

æbleskiver og små glas. Her kan vi også hylde 

Henning, der runder de 80. 

Efter alle disse store beslutninger gik vi over 

til hyggesnak og blærerøvssang til Ingolf, der 
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havde haft fødselsdag. Tak for skænken, In-

golf – og tak til Bitten for at hjælpe ham med 

at ringe på klokken      

Vi holder generalforsamling fredag den 

7/10 kl. 19. Hans laver kartoffelsuppe. 

Dagsorden ifl. vedtægterne. KB, Helle og 

Jan er på valg. 

Med kno, Helle 
 

 
 

Samsø: 
Lille hyggeligt hulemøde… efter en dejlig 

sommer på Samsø. 

Igen tak til Færøerne for et fantastisk pinse-

stævne. Specielt tak til Lærke og Per. 

Sommeren her har gået med travlhed, med en 

folkebesat ø. Hyggeligt alligevel. 

Ikke mere herfra.  

Kno Åse. Samsø Naverne. 

 

 

 

Silkeborg: 
Hej dejlige Navere, så er der lidt nyt igen, 

Havde månedsmøde d. 28-08-2022 med delta-

gelse 

af 6 Navere. Vi åbnede kl. 10,05, hvor vi sang 

”når samlet er vor Naverflok”. 

Derefter åbnede formanden mødet med, at der 

ikke var så meget at fortælle omkring Hulen, 

Andet end at der kommer for lidt Naver til, at 

vi kan holde Hulen åben, måske til en gang i 

det nye år. 

Var på et romantisk ophold på Skrøbelev 

Gods på Langeland med min dejlige kæreste, 

og da vi alligevel skulle køre igennem Fyns 

Land, besluttede vi at køre omkring vores dej-

lig hulefar Ove og kæreste Kirsten. Ove har 

været fraværende i en periode pga. sygdom og 

er derfor i vare hos Kirsten på Fyn, som tager 

sig godt af ham. 

Det var en dejlig formiddag, vi havde sam-

men, og Ove har fået det bedre. Tak for en 

GOD DAG. 

Da jeg ikke havde mere at fortælle, fortalte 

Mads Kai (vores kasserer) om vores økonomi-

ske situation. Det var jo ikke lige de ting, vi 

ville høre, men sådan er virkeligheden. 

Efter at vi den 31-08-2022 lukker Hulen om 

onsdagen, som tidligere er sendt til alle, er vi 

spændt på, om at vi kan overleve til det nye år 

2023,(vi tager et par måneder ad gangen). 

Hvis der er Naver medlemmer, som kan 

komme med en god ide, så er de velkommen 

til at sende en Mail til kasila@vip.cyber-

city.dk (formanden); så vil jeg gerne tage det 

op til næste månedsmøde (men hvor er I.). 

Det var sådan jeg havde at fortælle om denne 

mdr. oplevelser. 

Kno 

Christian.  
 

 

 

Slagelse:  

Sommergrill i hulen d. 17. august. Det blev 

en herlig dag med højt solskin (som sædvan-

ligt), 15 glade mennesker og sang i haven. Vi 

fik desværre 4 afbud p.g.a. sygdom, og vi vil 

ønske alle god bedring. Blandt herlige gæster 

var et dejligt gensyn med Næstved-Naverne, 

Marianne, Fin og Ove, som satte et muntert 

præg på dagen. Alle gjorde en kæmpe indsats 

med opsætning og nedtagning af pavilloner, 

opvartning og afrydning, så vi kunne forlade 

hulen helt efter reglementet.  

Hulemødet d. 2. sept. 2022 blev indledt med, 

at vi sang både nr. 1 og 10, da de jo er korte 

mailto:kasila@vip.cybercity.dk
mailto:kasila@vip.cybercity.dk
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og på samme melodi. Vi blev 9 deltagere. Der 

var ikke så meget på programmet denne aften, 

og vi fik heldigvis besat de flest poster til ju-

bilæet med kompetente folk.  

Det var ikke lige så nemt at finde en dato for 

Julefrokosten (Grethe og Erik står for dette ar-

rangement), men de fleste kunne fredag d. 2. 

dec. Kl. 13:00. D.v.s. at vi starter med hule-

møde kl. 13:00 og holder Julefrokost efterføl-

gende. Helle sætter film fra Grillfesten (opta-

get af Annie) på Facebook og har lavet en 

planche med fastbilleder fra Ejner og sat op i 

hulen. Så blev det tid for indtagelse af fast 

føde, og Grethe havde udvidet beholdningen 

af lodder, så der var nogle til alle denne gang. 

Inger havde medbragt ”lagkager” til kaffen. 

Aftenen sluttede med minderne ca. kl. 21:00.  

Med kno i bordet. 

Erik 

 

Arrangementer og mærkedage i Slagelse 

Naverforening 2022. 

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

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

Lørdag d. 19. november. Jubilæumsfest kl. 

13:00 – 17:00 (Åbent Hus i hulen - Tilmel-

ding til Erik) 

Tirsdag d. 22. november. Slagelse Naverfor-

ening 80 år. 

Fredag d. 2. december. Hulemøde kl. 

13:00 efterfulgt af Julefrokost. (Tilmelding 

til Erik) 

Lørdag d. 31. december. Nytårstaffel kl. 

10:00 – 12:00. (Tilmelding til Ejner) 

OBS! Der kan forekomme ændringer som 

vil være markeret med rødt. 

 
  

 

 

Sønderborg:  

Til Hulemødet den 02. september var 10 med-

lemmer + en gæst ( Ellie) fra Plön, der har gæ-

stet os flere gange, mødt op, så der var godt 

fyldt op omkring bordet. Hvad var så mere na-

turligt, når vi næsten var samlet alle medlem-

mer, end at starte mødet med sang nr. 28: Når 

samlet er vor Naverflok. Efter sangen, der 

blev sunget med tilføjelse af lidt flere ord, end 

der er skrevet, bød Børge velkommen, hvor 

han gav udtryk for, at det var dejligt at se så 

mange til mødet. Der er ikke sket så meget si-

den sidste møde, så han gav ordet videre til 

Christian, der læste en SMS op, som han 

havde modtaget fra Jens Murer. Jens opholder 

sig for tiden i SIBIU, hvorfra han sammen 

med en Valsekammerat sætter kursen mod In-

dien. Jens har det godt, og påtænker at være i 

Stockholm til stævnet næste år. 

Christian oplyste, at CCEG-Kongressen af-

holdes den 7-8 og 9 oktober. 

Der har været rettet henvendelse til kommu-

nen ang. vores lejemål af Navernes Hus. De er 

endnu ikke vendt tilbage med en evt. dato for 

et møde, så vi kan drøfte en forlængelse af 

kontrakten. 

Henning havde en DVD med, der var over-

spillet fra et kamera, som han havde optaget 

Genopførelsen af Sønderborg Posthus med, 

idet der i 1993 udbrød brand, hvor de øverste 

etager af ejendommen udbrændte. Henning 

var ansat hos tømrermesteren, der stod for 

tømrerarbejdet. Vi kunne se, hvordan alt træ-

værk blev tildannet af håndværkerne. Et im-

ponerende stykke arbejde. Efter at vi havde set 

det, var det ved at være tid til at slå Kno i bor-

det. 

Henning Phil ønskes tillykke med fødsels-

dagen den 10. oktober 

Kyra Burgdorf ønskes tillykke med fød-

selsdagen den 13. oktober 

Christian Riedel ønskes tillykke med fød-

selsdagen den 21. oktober 

Selv om vi har ”Sensommer”, så inden vi ser 

os om, så er vi godt på vej til at starte på Jule-

frokoster: 

CUK-Sønderborg afholder Julefrokost Lør-

dag den 19. November Kl: 1300. 

HUSK AT GIVE SUSIE BESKED SENEST 

ONSDAG FØR MØDET, OM I KOMMER. 

DET ER MHT. INDKØB. 

Med kno 

Kaj- Skribent.  
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Vejle: 
Til mødet i Hytten den 26. august var der mødt 

9 svende, 3 navervenner og en gæst (evt. kom-

mende naverven). 

Formanden bød velkommen. Herefter kom 

der gang i sangbøgerne. Der blev foreslået 

nogle gode sange, vi ikke har sunget før, så det 

er fint, at vi får udvidet vores repertoire. 

 

Første punkt er en glædelig begivenhed. Strit 

(Ketty Redsted Lützen) blev udnævnt til æres-

medlem i Vejle. Hun er kommet i foreningen 

siden 1971 og har gennem årene ydet en stor 

indsats. Tak Strit for dit store arbejde og dit 

gode humør! Hun er, så vidt vi ved, den første 

naverven, der er udnævnt til æresmedlem. 

Hun kvitterede straks med en omgang.  

Formanden meddelte, at vi desværre må sige 

farvel til et medlem pga. temmelig stor kon-

tingentrestance trods flere rykkere. 

Neller foreslog, at vi fastsætter en arbejdsdag 

i hus og have inden ålegildet. Det bliver lørdag 

den 10. september. På forespørgsel oplyste 

Neller, at han er i Hytten ved 15-tiden de fre-

dage, der er møde. Så der er åbent, hvis man 

har noget arbejde, der skal nås inden mødet. 

Vi har haft besøg i Hytten af Bernhard Mergel, 

præsidenten for CCEG, og han havde skrevet 

et pænt stykke i gæstebogen. Han var meget 

interesseret i, at Vejle havde det første kvin-

delige medlem Karoline Davidsen indmeldt i 

1936, Karoline var medlem til sin død i 1972.  

 

Ålegilde: Tilmeldingslisten blev omdelt, og 

man kan også tilmelde sig til Hans eller Inger. 

Der skal være mindst 10 tilmeldte. Hans kø-

ber/henter ålene om fredagen og gør dem klar. 

Sanne steger ål, og Karina hjælper til. 

Med kno 

Inger – reserveskribent 

 

Husk Gule Ærter 19. november. Aftales nær-

mere på næste møde. 

 
 

 

 

Århus:  
Til hulemøde den 12/8 var der mødt hele 12 

personer op. Formanden bød velkommen til 

første møde efter sommerferien. Vi havde en 

gæst på besøg, Lektor Bjarne Rerup Schlich-

ter, bosiddende i Odder. Vi sang velkomstsan-

gen. Siden sidste møde fik vi besøgt Holger 

Tjerrild, hygget lidt om ham, og sunget et par 

sange. 

 

Næste gang vi mødes er til fugleskydning, 

starter med morgenmad kl. 09.00. Vi kunne 

godt tænke os at besøge Sønderborg i år. Leo 

kommer i hulen i anledning af hans 25. års ju-

bilæum. Elo fortæller at der er udstilling i møl-

len i Hørning den 23. september i forbindelse 

med kulturaften. Anders skulle hilse fra Sol-

vejg. Så syntes Otto, at vi skulle synge nr. 28. 

Elo ringede med klokken og fik blæren. Tak 

for det. En hyggelig aften der sluttede for mit 

vedkomne ca. kl.22.00.  
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Der er hulemøde den 14. okt. Den 28.10. er 

der bowling. Sidste tilmelding den 13.10.  

Claus Lønstrup ønskes tillykke med hans 60. 

års fødselsdag den 7.10. Leo Markussen øn-

skes tillykke med hans 25. års jubilæum den 

17.10. Glæder os til at se jer i hulen, så vi kan 

fejre jer. Tillykke til Rie og Christian med de-

res sølvbryllup den 16.8. 

Den 27.08. var det tid til vores fugleskydning. 

Der var desværre kun 5 deltager, samt 2 vi 

skød for. Efter et overdådigt morgenbord, 

startede vi kl.10. med skydningen. Og sikke et 

mareridt. Så lang tid har en skydning aldrig ta-

get. Det tog over en time at få skudt hovedet 

af, og sådan fortsatte det med vingerne. Efter 

vi var begyndt på halen, besluttede vi os at gå 

til frokost kl. 13.15, da vi var blevet sultne. 

Efter frokosten besluttede vi at få skiftet ge-

været ud, da vi ikke mente, at vi alle kunne 

være så dårlige til at skyde ved siden af. Det 

hjalp gevaldigt, og det tog da hellere ikke lang 

tid før halen faldt af. Der var ikke meget til-

bage af fuglen. Så manglede vi bare at finde 

fuglekongen, og vi kunne tydelig høre, at vi 

alle kunne ramme nu. Der gik hellere ikke an-

det end 20 minutter, og fuglen kunne erklæres 

død kl. 16.30. Det var hellere ikke for tidlig. 

Den havde nu lidt i snart 6 timer. Så fik vi pak-

ket sammen og kunne gå tilbage til hulen og 

ønske Richard tillykke med hans titel som fug-

lekonge for tredje år i træk. Så tog vi lige op-

vasken også, og kunne tage hjem ved 18.00 ti-

den. 

Med kno i bordet  

Chefsekretæren… 

7. oktober 2022  Claus Lønstrup 60 år  

Claus er født og opvokset i København og fik 

nærmest Naverne ind i kroppen med moder-

mælken. Hans far Ib var formand i Naverne 

København og hans farbror Knud redaktør for 

Den Farende Svend, så Claus er opvokset med 

Naverne. Claus blev hurtigt interesseret i fod-

bold og valgte den nærmeste klub Hvidovre at 

spille i, en klub som han stadig følger intenst. 

Claus har siden 2000 boet i Julianehåb i Grøn-

land, og arbejde nu i trælasten Stark. 

Han blev bedstefar for 6 år siden, og har nu 

fået en mere at være bedstefar til. Han er helt 

pjattet med begge sine børnebørn som også 

bor i Julianehåb. 

Claus og hans hustru Birgithe har valgt at tage 

på ferie i Tanzania på sin fødselsdag, de skal 

ned og besøge vores medlem Viggo Reiffen-

stein i Moshi i Tanzania, vi ønsker dem god 

tur. 

Da Claus og Birgithe blev gift 7. oktober 

1997, har de også sølvbryllup den samme dag. 

Så vi vil fra Århus Naverne ønsker dem til-

lykke med deres sølvbryllup og også Claus 

med sin 60.års fødselsdag. Vi håber at se dem 

i Århus, når de vender hjem fra Tanzania.  

Århus Naverne 

Ole Lindeborg 
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Aalborg:  

Hej Svende Jeg kan konstatere, at I stadig ny-

der sommeren, og ikke har behov for hule-

møde. Fremmødet var meget småt. Vi var 6 

svende og en, der var klar til optagelse. Derfor 

udsatte vi optagelser, og de stegte ål, til næste 

hulemøde, hvor der så vil være optagelse(r). 

Vi har flere der banker på vor dør  

Så kom endelig og vær med til at byde de nye 

velkommen. 

Bestyrelsen har gang i møder vedr. julemar-

ked i Håndværkerhuset d. 19-20 november. 

Der er ”reklamer” på vej i trykken, og det skal 

meget gerne blive et godt marked, så Hånd-

værkerhuset bliver kendt og besøgt. 

Så vi har lavet en oversigt over mulige vagter, 

så bestyrelsen ikke er alene om opgaven. 

Der er allerede flere, der har budt ind på vag-

ter, som de ved, bliver svære at få besat, så 

kom endelig og meld dig til at hygge om gæ-

sterne. og lad os finde nye medlemmer blandt 

dem.  

Næste hulemøde: ål. 

November hulemøde: ”And ala Bagdad” hvor 

Kurt N. plejer at fortælle om hans tid, da det 

blev aktuelt at holde jul, for dem der ikke 

kunne komme hjem derfra. Det er altid en god 

fortælling, som ikke bliver kedeligere med 

årene   

Med kno 

Formand Preben 

 

Moderne vals i 1972 fra DFS. 
 

De to unge håndværkere, der drog på naver-

færd i et »rugbrød«, d.v.s. fuldt installeret til 

at bo i, køkken, skabe, radio, skuffer og hvad 

tænkes kan, er nu nået ned til Middelhavet. 

Det er offsettrykker Søren Petersen, Havelse 

Mølle 23, Frederikssund, og mekaniker Gert 

Jensen, Grindsted. »Ja, sådan en tur kunne 

alle unge mennesker have godt af«, siger Sø-

ren Petersens mor, »og jeg forstår da så ud¬ 

mærket, at naverne har et utal af minder at 

leve videre på«. De to unge ville opleve no-

get mere end som turister, de vil i kontakt 

med befolkningen, leve som dem, og de vil 

tage det arbejde, der bød sig under deres tur. 

Vinhøsten er begyndt, og som man Et kig ind 

i vognen, og her er alt, hvad de skal bruge 

Til venstre ses Søren Pedersen, Frederiks-

sund, til højre Gert Jensen, Grindsted 

 

kan tænke sig, mødte de op på arbejdsanvis-

ningen for at få en tjans ved vinhøsten. Alt gik 

godt, men som Søren skriver, det er noget 

uvant arbejde, busken når kun én til knæene, 

så man må bøje ryggen hele dagen. Og der 

ska.1 bestilles noget, men det går muntert, 

selvom vi ikke forstår ret meget fransk, så hø-

rer vi de andre, der er patronen, hans søn, et 

ungt fransk ægtepar, en algierer og en ældre 

mand fra byen. Ja, byen hedder Leques, i nær-

heden af en større by Sommieres og den store 

by Nimes. Med det unge franske ægtepar taler 

vi engelsk, og får meget at vide om Frankrig, 

egnen osv. Vores løn er 39 Fr. om dagen, men 

vi skal selv købe og lave mad, dog undtaget 

grøntsager, som patronen giver. Vi drikker vin 

som vand. og vores ration er 3 liter om dagen, 

men vi drikker nu ikke det hele, højst 2 liter 

om dagen. 

Alt går således godt. Men vi kan ikke høste 

vin hele året, men så viser der sig nok noget 

andet. Men nu har vi fået føling med menne-

sket og arbejdet, så skulle det ikke være 

svært at finde noget andet, og naturligvis 

helst ved faget. 
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Et Slag for fædrelandet 
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:   

Johnny Håkansson 

Pålsbodagränd 11, 2.tr. 

S-124 75 Bandhagen, Sverige 

Tlf +46(0)706167486 Mail:                  

johnny.hakansson@unionen.se 
 

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: ALBAD-

KKK 

 

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 leve-

ring af "Den farende Svend" kontakt:  Hans Em-

borg   
 

Hjælperedaktør: 

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder. 

E-mail: olemichael@outlook.dk   Tlf: 50710800 
 

Udstillingsvognen:? 

 
Arkiv: Henvendelse til Elo Bjerking 
Tlf.: 5573 5615 - E-mail: amelo@webspeed.dk 
GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  

 

 

Fra DFS oktober 1972 altså for 50 år siden. 

 

Et slag for fædrelandet 
 

 
 

Fra Nationalmuseet III. afdeling, som er hjem-

mehørende i Brede, pr. Lyngby, har vi fået til-

sendt ovenstående billede, der forestiller en 

scene med den blandt naver kendte finis¬ klap. 

Det var en underholdningsform, der brugtes me-

get i tidligere tid blandt svendene i de forskellige 

huler. National¬ museet har også hørt om denne 

skik og derfor lånt os billedet. Man ved ikke rig-

tig om disse fem combatdeltagere er naver. Den 

eneste oplysning der gives i forbindelse med fo-

tografiet er, at en af deltagerne hedder Henrik 

Ravn og at »handlingen« er udspillet i 1913. 

Måske kan en eller flere af »Den farende 
Svend«s læsere give yderligere oplysninger og 

hvis det er tilfældet da send et brev til redaktø-

ren, Waldemar Petersen, Sdr. Banevej 22, 

3400 Hillerød. 

 

 

 

 

mailto:hemmingsenpb@hotmail.com
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:olemichael@outlook.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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Afsender: 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

7100 Vejle 

DK 
 

 

  Velkommen til ferie på Navertorpet, 

  Ingarö, hos Naverne Stockholm.  
 

 Boking mail: 

 navernastockholm@gmail.com  

 Torpvägen 4 

 S-13464 Ingarö, Sverige  

 

mailto:navernastockholm@gmail.com

