
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nr. 11. november 2022 årg. 120 

Pinsestævnet i Thorshavn 2022 

CCEG-stævne i Alsace 

I weekenden 7-9. oktober 2022 holdt CCEG (den Europæiske sammenslutning for organisationer, 

der udsender rejsende) den årlige forsamling og stævne. 

Sidste år var det os i Naverne, der stod for arrangementet ved og i Hulen i Sønderborg – og i år 

var det så de franske fra ’Union’ der indbød til stævne i Alsace. 

Alsace er et spændende og meget smukt område og har, som de fleste Navere nok vil vide, skiftet 

nationalitet nogle gange i historien. 

Undertegnede har mødt en, hvis bedstemor var født i Frankrig, døbt i Tyskland, konfirmeret i 

Frankrig, gift i Tyskland og døde i Frankrig – og hun havde boet i den samme landsby hele sit 

liv! 

Stævnet samlede ca. 200 nuværende og tidligere rejsende – og fra Naverne deltog vi med 11 

deltagere. 

Ud over delegeretmøde, snak og fest (som os med vindue mod festpladsen kan bevidne, varede 

langt ud på natten!), så var der også samling af den udstillingspavillon, der skal bruges som stand 

for CCEG ved en udstilling i Leipzig. Pavillonen er et samlesæt – og kan bruges ved andre arran-

gementer og udstillinger. 

Og maden var naturligvis på fransk niveau: Tre retter og ved de fleste store måltider serveret på 

tallerken ved bordet af en stab af frivillige. Og lørdag aften fik vi skinke kogt i vand med hø i… 

Har aldrig hørt om det før, men det smagte særdeles godt. 

Tak til Union for et rigtig spændende CCEG-stævne  

Mange Naverhilsner, Ole Michael, Århus 
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18,11,2022 Jytte Neis (Vejle) 

70 år Kompagnivej 18, 2. th. 

NV 8930 Randers NØ 

 

20,11,2022 Inger Emborg (Vejle) 

70 år Højtoft 8 

NV 7100 Vejle 

 

27,11,2022 Erik Qvist Andersen (Aalborg) 

75 år Jærens Rev 5 

  Egense 

  9280 Storvorde 

 

29,11,2022 Frank Ibsen (Århus) 

75 år Saloparken 73 

  8300 Odder 

  

 

 

 

 

01,11,2022 Mogens Norlin (Hillerød) 

65 år Gilleleje Hovedgade 50 

 3250 Gilleleje 

 

06,11,2022 Henning Brogaard (Nakskov) 

35 år Rødbyvej 113 

 4900 Nakskov 

 

22,11,2022 CUK Slagelse (Slagelse) 

80 år Fruegade 36 

 4200 Slagelse 

 

26,11,2022 Ruth Marie Rasmussen (Stockholm) 

40 år Patron Pehrs Väg 31, 1. tr. 

 S-141 35 Huddinge 

 Sverige  

 

 

 

 

Tusind-Tusind tak til Sønderborg til min fødsels-

dag. Også tak til HB, som gjorde mig 15 år yngre. 

Tak til Vejle. Også tak til Naver på FB. 

Mange hilsner fra 

Susie i Sønderborg. 

Mange tak for kortet på min 80 års fødselsdag. Ja 

så nåede man så langt. 

For lige at fortælle. Min far og mor kom fra Hor-

sens, hvor min farfar var borgmester fra 39-49. 

Jeg er født og opvokset i København. Da jeg var 

16 år rejste vi til U.S.A. Mor, Far og 3 yngre sø-

skende. Jeg lærte mit fag, værktøjsmager, i Azusa, 

Californien. Har rejst lidt til Chicago og Danmark 

og arbejdet. Boede for det meste i syd Californien 

indtil jeg blev pensioneret i 2004. Så rejste jeg til 

Couer D Alene, Idaho. 

Er ganske godt tilfreds med det køligere klima. 

Det blev lidt for varmt for mig i Glendora, Ca. Jeg 

har været medlem i L.A. Naverklub 22 år. 

Kommer til møde en gang imellem. 

Jeg har haft sæsonarbejde her i Nord Idaho ved 

brandvæsenet, når vi har skovbrande om somme-

ren. Faktisk sjovere end at være inden for fire 

vægge det meste af mit liv. 

Mange tak for kortet. Leif i Idaho. 

 

 

 

 
 

Efterår, blade på træer hist og her. 

Ang. Skills begivenheden i Fredericia til Februar. 

Temmelig usandsynligt, at CUK kan deltage der. 

Håndværk eller ej, så er organisatoren samtidig en 

professionel virksomhed. 

Det er efter flere forhandlinger og forslag ikke 

lykkedes af få en acceptabel messe pris for CUK. 

Aktuelt 2295 kr. pr m. Dvs. en bitte stand på 3x3 

meter indendørs vil ende på mindst 20655 kr. 

+strøm og en ikke færdig debatteret moms oven 

på. En stand udendørs til udstillings-campingvogn 

på parkerings plads, her 1000 kr. pro meter :Ca. 

2.5 x5 =12500 samt strøm og evt. moms. Måske 

nok billigere, men hvem går udenfor i februar for 

at blive inspireret til sin fremtid? I skrivende stund 

arbejdes der på at søge sponsorat, men realistisk 

set er deltagelse meget usikker. 

Vi var i alt 11 som tog til CCEG 7-9 oktober træf 

i Alsace. Fly, bil, bus og tog bragte os frem. 

Mere om det i senere udgave, da vi alle i skrivende 

stund er på vej hjem.  

Så en sidste opfordring til at fremsende evt. emner 

til debat af HB - inden afholdelse af møde - til se-

kretær Ole Michael eller mig selv inden 7 novem-

ber.  

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

TAK – TAK – TAK    

Formandens spalte: 



3 

 

Med Kno i bordet fra en bus mellem Strassbourg 

og Vejle.  

Per 

 

 

Naverne CUK - Forening for Berejste 

Skandinaver. Referat fra delegeretmø-

det i Thorshavn søndag 5/6 2022  

1. Velkomst ved HB-formanden 

a. HB-formand Per Hemmingsen hilser alle vel-

komne. 

2. Overrækkelse af stævnebanner, derefter synges 

stævnesangen 

3. Valg af dirigent(er) og referent(er) 

a. Ole Puggard og Freddy Christensen väljs till di-

rigenter 

b. Preben Adriansen, Aalborg og Johnny Håkans-

son, Stockholm väljs till referenter 

4. Godkendelse af forretningsorden/dagsorden 

a. Forretningsorden/dagsorden godkendes, med 

tillföjet 8a – CCEG-beretning 

5. Appel 

a. Mödet besluter om at der er 16 stemmer til 

stede. 

6. Valg af stemmetællere 

a. Per Vejen, Frederiksund, väljs till stemmetæl-

lere 

7. Formanden oplyser om Sidste rejse, jubilæer 

o.a. 

a. Sidste rejse: 

• Arne Sejer Jakobsen, Frederikssund 

• Jörn S. Envoldsen, Samsö 

• Lisa Kristiansen, Nästved 

• Torben Jensen, Nästved 

• Axel F. Thomsen, Århus 

• Axel Lindbech Pagh, Hilleröd 

• Hans Henrik Andersen, Aalborg 

• Kaj Frydendal, Odense 

Äret väre deres minde! 

b. Jubilarer 

i. 25 år 

• Richard Schmidt, Århus 

• Manne Bäk, Silkeborg 

• Jens Kristian Ibsgaard, Vejle 

40 år 

• Torben Lundegaard, Holbäk 

• Frode Zachariassen, Köpenhamn 

45 år 

• John Carl Nielsen, Hilleröd 

50 år 

• Börge Holm Andersen, Århus 

v. 55 år 

• Naverne Sönderborg 

vi. 60 år 

• Johnny Lindskjold, Vejle 

• Ole Höjsgaard Frederiksen, Hilleröd 

65 år 

• Otto Hansen, Borås 

viii. 85 år 

• Naverna Hilleröd 

 

8. Hovedbestyrelsens beretning ved formand Per 

Hemmingsen  

Formand Per Hemmingsen föredrar HBs beret-

ning som godkänns och läggs till 

handlingarna. 

a. Christian Riedel (Sönderborg) föredrar beret-

ning fra CCEG (bilaga 1). 

9. Hovedkassens regnskab ved hovedkasserer 

Jan-Erik Johansen 

a. Jan-Erik Johansen föredrar HBs räkenskaper 

(bilaga 2) og informerar bl a om 

att en ny försäkring är tecknad. Räkenskaperna 

godkännes och läggs till handlingarna. 

10. Beretning 'Den farende Svend' med redaktør 

Hans Emborgs forslag til ny forretningsorden for 

DFS (bilaga 3) 

a. Hans Emborg föredrar beretning för den Fa-

rende Svend, vilken godkännes och läggs till 

handlingarna. 

b. Redaktør Hans Emborgs forslag til ny forret-

ningsorden for DFS flyttas till punkt 13 e. 

11. Orientering om medlemslisten/hjemmesiden 

ved sekretær Ole Michael Strange 

a. Ole Michael Strange informerar om pågående 

arbete gällande medlemslistorna 

och hemsidan. Mödet tackar för orienteringen. 

12. Beretning om arkivet (bilaga 4) ved arkivbe-

styrer Elo Bjerking. 

a. Elo er ikke tillstede. Jan-Erik föredrar beretnin-

gen i Elos ställe. vilken 

godkännes och läggs till handlingarna 
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13. Indkommende forslag: 

a. Uformel drøftelse om vedtægter. 

i. Enbart diskussion, inget beslut tages vid denna 

punkt. 

b. HB-fanen. Hvornår skal fanen være til stede - 

og hvordan? 

Enbart diskussion, inget beslut tages vid denna 

punkt. 

c. Kommunikation: Facebook, Svenden, hjemme-

siden, Hygum Hjemstavnsgård, 

andet... Hvordan er vi synlige og hvordan gør vi 

det bedst? 

Enbart diskussion, inget beslut tages vid denna 

punkt. 

d. Forslag fra Næstved (bilaga 5) 

i. Efter diskussion och inlägg sker en omröstning 

för eller emot förslaget från Næstved. Resultatet 

av omröstningen blir 5 för, 10 emot samt 1 

nedlagd röst. Förslaget från Næstved blir sålunda 

nedröstat på stämman. 

e. Forslag om ny forretningsorden for DFS. 

i. Mötet beslutar i enlighet med forslaget. 

14. Næste års stævneby: Stockholm 2023 (god-

kendt i 2021) Forslag til stævneby i 2024? 

a. Stockholm står värd för Pingststämman 2023. 

b. Århus utses av mötet att stå värd för Pingst-

stämman 2024. 

15. Valg af hovedkasserer (Jan-Erik Johansen 

modtager genvalg) 

a. Jan-Erik Johansen väljs till hovedkasserer på en 

mandatperiod om 2 år. 

16. Valg af næstformand (Per Jensen modtager 

ikke genvalg) 

a. Johnny Håkansson (Stockholm) väljs till näst-

formand på en mandatperiod om 2 år. 

17. Valg af redaktør (Hans Emborg modtager gen-

valg) 

a. Hans Emborg väljs till redaktör på en mandat-

period om 2 år. 

18. Valg af sekretærsuppleant (vakant) 

a. Ingen val görs till sekretærsuppleant. 

19. Valg af suppleant (Christian Riedel modtager 

genvalg) 

a. Christian Riedel, Sönderborg, väljs till supple-

ant på en mandatperiod om 2 år. 

20. Valg af bilagskontrollant (nuværende er Finn 

Pedersen, valgt 2021 for et år. 

a. Finn Pedersen väljs till bilagskontorllant på en 

mandatperiod om 2 år. 

21. Valg af bilagskontrollantsuppleant (nuvæ-

rende er Ove Graae) 

a. Ove Graae väljs till bilagskontrollantsuppleant 

på en mandatperiod om 1 år. 

22. Valg af hjælpekasserer (nuværende er Frode 

Zachariasen) 

a. Mötet beslutar att posten avskaffas. 

b. Frode har anmält att han kan ställa upp och 

hjälpa till om behov uppstår. 

23. Valg af arkivbestyrer (nuværende er Elo Bjer-

king) 

a. Elo Bjerking väljs till arkivbestyrer på en man-

datperiod om 1 år. 

24. Eventuelt 

a. Ole Böwig, Odense, tar op spörgsmålet om 

mandatet for HB at kritisere en 

forenings lokale regnskaper. 

b. Per Hemmingsen, HB, tar op spörgsmålet om 

ansvar for hovedfanen. 

c. Jan-Erik, HB, forteller att Facebook-gruppen nu 

har 169 brugere og att det er en god måde at sprede 

information på. 

Christian Riedel, Sönderborg, stötter den synlig-

hed vi opnår med en åben facebookside. 

Johnny Håkansson, Stockholm, forteller att for-

eningen i Stockholm har to facebookgrupper, en 

åben og en lukket. Stockholm tilbyder hjelp til 

andrre foreninger som vil skaffe sig facebook-

grupper. 

25. Per Hemmingsen, HB, takker Jörgen for et 

godt anordnet pinsestevne. Tak også till 

Jörgens hjelpere. 

26. Mötet afsluttes med at vi samfällt sjunger 

'Minderne' 
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Frederikssund: 
Endelig lykkes det. Efter flere årtier er Bente Berg 

nu  indmeldt i vores forening. Gennem tiden er 

hun ofte kommet i hulen sammen med Poul som 

(gæst). Bente er optaget som Naverven. Dejligt at 

ha dig blandt os Bente. 

Inge og Karsten havde medtaget en fantastisk 

menu. Forloren hare med surt og en dejlig æble-

kage til dessert sætter lige smagssansen på over-

arbejde. I løbet af aftenen skulle vi prøve at synge 

2 nye sange. Det gik lidt stille for sig, men vi skal 

nå at lære dem rigtigt godt. Vi har tømt vindues-

pladser i hulen for værktøj. Da kommunen har be-

stilt 2 nye vinduer til os (energibesparelse). Afte-

nen sluttede med minderne. 

Vigtigt  vigtigt:  Husk vi afholder julefrokost lør-

dag d 3/12 -22.  Nærmere info vil komme ang. ju-

lefrokosten... 

Kh. Per. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herning: 
Til vores søndagsmøde 2. okt. hos formanden var 

der kun fremmødt 8 personer.  

En havde meldt afbud  p.g.a. at skulle til en 60 års 

fødselsdag, en anden meldte afbud pga. besøg af 

udenbys gæster. 

Formanden bød velkommen, hvorefter vi havde 

diskussion om prisregulering på vores kommende 

madprisstart til vores søndags- & hulemøder, da 

alting stiger i disse tider. Der blev vedtaget føl-

gende startbeløb på 25 kr. til søndagsmøderne og 

35 kr. til onsdagsmøderne indtil videre. Priserne 

på drikkevarerne blev uændret. TOT finder og re-

serverer lokaler til vores julefrokost den 2. dec. 

2022. 

Mødet sluttede kl.13.00 

Med kno   - Kaj Helmuth   

 

 

Hillerød: 
Så er sommeren gået og vi er inde i september, det 

har jo været en god sommer med masser af sol og 

badeture men nu må vi jo se at komme videre med 

året. Vi har jo haft sommerlukket i juli og august 

og starter så efterår sæsonen med hulemøde fre-

dag den 9. september og messe søndag den 24. 

september                         

Så har en af vores navere haft en 80. års fødsels-

dag, det er Hanne Foss som rundede hjørnet, anne 

er en aktiv dame med forskellige aktiviteter blandt 

andet som kursusleder på Højskolen i Tisvilde. 

Tillykke med dagen Hanne.  

Så har vi haft efteråret første messe, Per Gerløv 

fejrede sin 92. års fødselsdag, det skete behørigt 

med forloren skildpadde serveret med hårdkogte 

æg, rugbrød, rødbeder og lidt grønt på toppen for 

at få det hele til at se lidt mere friskt ud og så lidt 

øl og et par af de små skarpe, det var hyggeligt og 

helt igennem vellykket, der var 12 fremmødte. 

første november har Mogens Norlin været med-

lem af Naverforeningen i 65 år, tillykke med ju-

bilæet Mogens. 

Så har vi haft en lidt sjælden oplevelse i Hulen, 

vores møbler, borde og stole var pludselig fjernet, 

da vi for en del år siden flyttede ind var lokalet 

tomt så vi var ude og lede efter møbler så med-

delte vores daværende næstformand at han havde 

fundet nogle møbler som stod på Langeland som 

vi måtte få, men vi skulle selv hente dem, det 

gjorde vi så, det var lidt noget ragelse, men når der 

var dug på bordet så det helt pænt ud, efter 3-4 år 

blev næstformanden ikke genvalgt, i ærgrelse her-

over meldte han sig ud af foreningen og har vist 

nok meldt sig ind i en forening som ligger i ud-

kanten af Danmark, og så nu lige med et hævdede 

han at det var hans møbler og vi skulle betale for 

dem, det var vi ikke enige om, nu så han har skaf-

fet sig adgang til vores lokale og fjernet møblerne, 

som tidligere skrevet var det noget ragelse, gamle 

skolestue møbler. Nu er det jo sådan at der er ikke 

noget der er skidt uden at der også kan komme no-

get godt ud af det, vi har nu straks efter fået nye 

pæne møbler og vi har sikret os at den nye giver 

ikke kommer flere år efter med et ejendomsforbe-

hold. 

Så skal jeg lige meddele at vi afholder vores ju-

lefrokost lørdag den 19. november 2022. 

Med Kno Arne  

 

Foreningsmeddelelser: 
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Holbæk:  

Huleaften den 16.september 2022. 

Vi var samlet 17 personer til denne huleaften, 

hvor det var Norma og Arne Østergaard, som 

havde hulevagten. Vi takker for de dejlige flæske-

stegssandwich. Og vi havde også denne aften be-

søg af Lis Wilemos Hansen, der overvejer at blive 

NV i Holbæk. Lise Wilemos Hansen har været V 

i Frederikssund.  

Siden sidst: Hulen lagde lokaler til sammenkomst 

vedrørende Carl Otto Enevoldsens bisættelse. Fa-

milien var meget berørt over, at vi åbnede hulen 

for dem, og takkede os mange gange og som tak 

efterlod de en masse drikkevare m.m. til hulen.  

Formanden berettede at kasernen ikke vil stå for 

rengøring efter håndværkere, som udbedrede den 

vandskade, som der har været. Dette må vi selv 

sørge for. Han kunne ikke fortælle noget nyt om 

lokalet, hvor radioen har haft til huse, men han af-

venter at blive indkaldt til et møde herom.  

Han forelagde også en forespørgsels om det kunne 

være mulige, at man samles nogle stykker en lør-

dag, hvor man fik ryddet op i skabe og skuffer 

m.m. Mere om det senere. 

Hulevagten den 21.oktober 2022 har Else Larsen  

Hulevagten den 18.november 2022 har Ervin Jør-

gensen & Jørgen 

Hansen  

Julefrokosten 

den 26.november 

2022 har besty-

relsen  

Husk tilmelding 

til undertegnede 

Ole P. på 23 10 

88 42 

 

 
  

CUK-Naverne Holbæk ønsker tillykke til. 

Bjarne Madsen den 15.oktober 2022 

NV. Kisten Rasmussen (Kisser) den 5.november 

2022 

Jens S. Fabricius den 8.november 2022 

Med kno i bordet 

Gumminaveren 

 

København: 

Navervennedag der blev afholdt den 17. septem-

ber var en dejlig dag, der blev afholdt i et separat 

lokale med egen tjener på Admiral Hotel. Der 

blev sunget med  "af fuld hals" undervejs. Vi slut-

tede lidt efter kl. 19.00 og forplejningen var i top. 

Det var Navervennerne Anny, Erling, Sven Aage, 

Kate og Anni, der blev markeret i al beskedenhed, 

men med stort hjerte. Vi manglede desvær-

re "O.B.". Til formandens meget store overra-

skelse, blev han udnævnt til æresmedlem i Køben-

havn. Virkelig rørende. Men uden medlemmernes 

støtte gennem årene kunne foreningen ikke have 

eksisteret den dag i dag. 

STOR tak til alle, især udnævnelsen! 

Vintermøde lørdag den 5. november står stadig 

åbent, så du bedes venligst selv holde dig oriente-

ret. Til gengæld arbejdes der stadig på en fællestur 

til Slagelses 80 års jubilæum lørdag den 19. no-

vember. Hurtig tilkendegivelse om deltagelse/in-

teresse imødeses. 

Da det nu er en ekstra travl tid for os alle, kan jeg 

meddele, at Jule-Hulemøde den 15. december for-

ventes at blive afholdt som julefrokost. Det sker 

på BrewPub, der ligger ved Rådhuspladsen. Mere 

herom i december-Svenden. 

Med kno, Niels "2 m". 

 

Arrangementer; 

  5.11. kl. 13.00   Vintermøde (med forbehold) 

19.11. kl. ??        Tur til Slagelses 80 års jubi-

læum 

15.12. kl. 13.00    Jule-Hulemøde 

 

LA: 
Vores LA Naver Picnic med kølige Carlsberg øl, 

med røde, (Hot-Dogs) og Hamburgers, gik rigtigt 

godt under de kølige telte og egetræer, i vores Na-

ver-Dal for 60 medlemmer og gæster,  

Præsident Arne Olsen, bød velkommen til både 

Soldater klubben  og Brotherhood klubbens invi-

terede gæster, fra LA området. 
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I november forsætter vi festlighederne med Mor-

tensaften Andesteg og i December bliver det flæ-

skesteg til julemiddagen, som var vi alle igen til-

bage i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Naver Bar is open. 
 

 
Indian Chief & a Naver Cowgirl  

 

Vi kan mærke klimaskiftet, da det ofte er meget 

varmt omkring 35C grader, og kun lidt regn. 

Men vi nyder hinandens samvær - og snakker 

Dansk. 

Med kno 

Arne B. Naver sekretær. 

 

 

Næstved: 
Til hulemødet d. 07.10 bød formanden velkom-

men. 

Vi vil kontakte Teknisk Skole for at høre, om de 

vil renovere vores hoveddør. Den er rådden forne-

den. De har nogle dygtige unge mennesker, der 

gerne vil ud på andre opgaver, end det de foretager 

sig på skolen. Vi har tidligere haft glæde af Tek-

nisk Skole, da de lavede trappen til 1. sal, indven-

digt malerarbejde samt etablering af fjernvarme.   

Der er sat dato på vores julefrokost: LØRDAG D. 

26.11 KL. 13:00. Det vil koste 150 kr. pr. person 

incl. mad og drikke. Vi skal som sædvanlig alle 

have en pakke med til en værdi af 30 kr. De vil på 

et tidspunkt blive solgt på auktion. Der er sat sed-

del med tilmelding op i Hulen. Man kan også til-

melde sig hos undertegnede senest d. 18.11.   

Det er blevet efterår med regn og rusk. Pas på I 

ikke blæser væk. 

Hilsen Marianne                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Randers:  

Fredag den 7/10 var vi 10 mand til generalforsam-

ling.  

Først skulle vi dog nyde Hans’ kartoffelsuppe 

med pølser i øl og dejligt tilbehør. Suppen var så 

god, at selv den søde og (angiveligt) kræsne lille 

hund, der var med, spiste den med velbehag – det 

gjorde vi andre også. Tak for mad Hans – du be-

holder pladsen. 

Freddy døjede stadig med sygdom, så KB tog fø-

rersædet til generalforsamlingen. Hans fik diri-

gentposten og ledte os trygt og sikkert gennem 

punkterne. 

Formandens beretning blev vedtaget, og det 

gjorde regnskabet også. 

Freddy tager ikke til pinsestævne næste år. Vi hå-

ber, vi kan finde en anden delegeret. 

Freddy havde sendt forslag om gratis julefrokost 

for medlemmer. Det vedtog vi. Der er plads til 

nogle få gæster, der kommer med for 100 kr. Drik-

kevarer er med i prisen. Tilmelding er ”først til 

mølle”, da vi sidder bedst med højst 20 deltagere. 

Tilmelding til Helle (23241409) senest fredag den 

18/11. 

Ingolf spurgte til ”ham tyskeren”, der på forunder-

lig vis altid dukker op, når Jan er væk – skal han 

monstro betale? Det lader vi stå hen i det uvisse 

     

Herefter gik vi over til valg, og KB, Helle og Jan 

blev genvalgt. 

Under eventuelt talte vi om indbetaling af kontin-

gent direkte til Sparekassen – det kan kassereren 

godt lide. Vi vendte også muligheden for Mobile-

Pay – det skal kassereren lige lære      
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Hans takkede for god ro og orden, og vi skyndte 

os at puste lysene ud. Julefrokosten er lørdag den 

26/11 kl. 13. Vi spiser, snakker, sælger flasken, 

gætter på sparebøssens indhold, hygger og husker 

alle en gave til ca 25 kr. 

Vil man hjælpe med rengøring, borddækning og 

”Den store kasse med julepynt”, mødes vi om-

kring et rundstykke (eller flere) samme dag kl. 10. 

Søndag den 27/11 kl. 11 spiser vi rester      

Der er hulemøde fredag den 4/11 kl. 19. Helle og 

Jan står for forplejningen 

Med kno, Helle 

 
 

Samsø: 
Søndagsmøde og hulemøde. 

Korte hyggelige møder. 

Flemmings 30 års jubilæum, hvor der blevet givet 

en omgang.  Ja tiden går. 

Sommeren og al travlhed er ved at dampe af her-

ovre. Så nu går vi ind i vinterperioden og håber på 

bedre fremmøde, hvor vi alle har bedre tid til hin-

anden. 

Næste møder: 6.okt. Søndagsmøde. 6. november 

Hulemøde. 

Kno i bordet Åse. 

Sendt fra min iPad 

 

 

Silkeborg: 
Silkeborg Naverne okt. 2022 

Referat fra Mdr. møde d. 25-09-2022. 

Mødedeltagere 3 personer. 

Der var ingenting at fortælle fra de 3 søndage vi 

har haft efter nye tider i Silkeborg. 

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalfor-

samling søndag d. 13-11-2022 Kl. 10,00  

Der vil blive skrevet mail og brev til dem, som 

ikke har mail, omkring indkaldelsen. 

Det bliver efter at jeg kommer hjem fra ferie i uge 

42. 

Vedr. vores Jubilæum her i denne mdr. bliver det 

slået sammen med vores julefrokost d. 26-11-

2022, og det holdes kun internt. Nærmere info på 

opslag i Hulen. 

Dette var hvad det kunne blive til i denne omgang. 

Kno 

Christian. 

 

 

Slagelse:  

Hulemøde d. 7. okt.: Vi blev 9 medlemmer som 

deltog i hulemødet denne aften, som vi indledte 

med sang nr. 29. Der var kun et punkt på dagsor-

denen, men nok så vigtigt: Prisen på opvarm-

ning af hulen er eksploderet, så vi muligvis bli-

ver tvunget til at aflyse møder i vinterhalvåret 

efter nytår. Der kom forslag bl.a. om opsætning 

af varmepumpe, som vi tidligere fik at vide, ikke 

kunne svare sig. Men nu har situationen jo unæg-

telig ændret sig en del, så det nok er værd at un-

dersøge på ny.  

Formanden orienterede om invitation til julefro-

kost hos Naverne i Næstved d. 26. november kl. 

13:00.  

Så var det tid for det kulinariske indslag, som 

Tømrer Hans stod for pga. sin 65-års fødselsdag 

d. 1. oktober. Det var en dejlig gryderet med ris 

til. Den var så godt tilberedt, at der næsten ikke 

var noget at vaske op efter middagen. Selvgjort er 

velgjort og tak for mad, Hans. Minderne blev sun-

get ca. kl. 21:00, hvorefter hulen blev ryddet i vel-

ordnet stand.  

Med kno i bordet. 

Erik    

Arrangementer og mærkedage i Slagelse Na-

verforening 2022. 

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

Lørdag d. 19. november. Jubilæumsfest kl. 

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

til Erik) 

Tirsdag d. 22. november. Slagelse Naverforening 

80 år. 

Fredag d. 2. december. Hulemøde kl. 13:00 ef-

terfulgt 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:  

Hulemødet den 07. Oktober blev et lidt anderledes 

møde, idet Susie havde inviteret medlemmerne på 

Kineserrestaurant i anledningen af, at hun havde 

haft rund fødselsdag (70 år.) Desværre kunne alle 

ikke møde op, men vi var 8 samlet, hvor der blev 

talt om mangt og meget. Vi mødtes Kl. 18.00, og 

efter godt et par timer med snak og spisning, var 

det ved at være tiden til at bryde op. Godt mættet 

af den gode mad, gik/kørte vi hver til sit. 
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Mange-Mange tak til Susie fra os, der kunne være 

med til at fejre din dag lidt forsinket.  

Anna G. Knudsen ønskes tillykke med fødselsda-

gen den 25.november. 

CUK-Sønderborg afholder Julefrokost lørdag den 

19. November kl: 1300 for medlemmerne. 

HUSK AT GIVE SUSIE BESKED SENEST 

ONSDAG FØR MØDET, OM I KOMMER. DET 

ER MHT. INDKØB PÅ TLF.NR. 29904543 

Med kno 

Kaj- Skribent.  

 

 

 

Vejle: 
Der var til denne sidste dag i september fremmødt 

15 N + NV. Samt 1 potentiel NV. 

Vi lagde ud med at prøve at synge os igennem en 

sang, som vi ikke havde prøvet i lang, lang tid - 

no. 12. Det gik nogenlunde... 

Så var det tid til at skåle - og derpå tog vi så lige 

sang no. 83. 

Per H. slog på klokken, og der kom en omgang på 

bordet. Efterfølgende tog formanden Hans E. or-

det : Bent Nielsen blev derfor kaldt op - og blev 

spurgt om han stadig havde mod på blive optaget 

i foreningen. Det havde han dog stadigvæk mod 

på - så helt skræmt var han nok ikke ... 

Bent fik derefter en kort belæring om hvad vi er, 

og hvad vi laver i foreningen. 

Så sang vi velkomstsangen for Bent - og han kvit-

terede med at give en omgang .... 

Sangbogen kom frem igen, og vi fik skrålet os vel 

igennem sang no. 73. 

Vi plejer jo have "gule ærter" d. 3. lørdag i no-

vember - men da der kun var mødt 15 deltagere 

frem til årets "ålegilde" kunne det måske være, vi 

skal finde på andre traditioner?! 

Men der var stadig tilslutning for, at vi laver "gule 

ærter" i år. 

Der kom en tilmeldingsseddel rundt - og 14 til-

meldte sig. Der kan jo komme flere nu det også 

kommer i DFS. 

Vinterfest. Evt. rykket den til februar. 

Der lægges op til, at de medlemmer, som ikke er 

til stede i aften, kan komme med "inputs" til, om 

vi skal rykke vinterfesten - eller om det fastholdes, 

at den afholdes i januar ... 

Vi nedsætter et festudvalg, som til næste hule-

møde sætter sig sammen og arbejder videre med 

dette. 

Festudvalget består af : Per, Lærke, og William. 

Per fortalte om en konkurrence, som ville blive af-

holdt, som er for håndværkere på valsen. Der er 

kontakt til flere navere fra både Sjælland, Fyn, 

Færøerne - og sågar fra Schweiz . Så blev det tid 

til få lidt mad. Vi takker igen, igen Inger E. for at 

stå for maden. 

Der må rigtig gerne indbydes til, at andre må bi-

drage til at stå for maden, da Inger har været vir-

kelig sød at stå for det næsten hver eneste gang ... 

Tak for god ro og orden!!! 

Med kno 

Henrik d. II 

 
Lørdag den 17. sep. havde vi ålegilde i hytten. 

Vi var ca. 15 deltagere, med fint besøg fra Kol-

ding og Århus. 

Det var en rigtig hyggelig dag, hvor det flød godt 

med øl og snaps. 

Sangbogen var også i brug, og vi fik sunget nr. 38-

73-21-11 og 50. 

En stor tak skal lyde til Sanne og Carina som stod 

for maden, det smagte fantastisk. 

Kno i bordet, 

William 

 

 

 

Århus:  
Den 9/9 var der mødt 16 pers. op til hulemødet. 

Formanden bød velkommen og fortalte om resul-

taterne fra fugleskydning. Leo var på besøg og 

havde taget hans kone med. Næste møde er hule-

møde med ledsager. Der var en hilsen fra Claus, 

der tager til Tanzania for at fejre hans 60 års fød-

selsdag. Ole Michael havde en hilsen fra Anders 
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B. der var taget til England. Også en hilsen fra 

Christian Riedel. Så sang vi lige en sang, efter-

fulgt med at Leo og Solvejg ringede med klokken. 

Eftersom Malte var mødt op denne aften, fik han 

overrakt hans optagelsesbevis. Der er nogen der 

tager til ål i Vejle. Der er CCEG stævne i Alsace 

den 7-9 okt. Så synes Malte lige at det var hans tur 

til at ringe med klokken, efterfulgt af Ole B. Han-

sen. Elo kan desværre ikke deltage til næste møde, 

da arkivet holder åbent i forbindelse med kunst-

udstilling i Hørning Mølle den weekend.  

Aftenen sluttede med kaffe og smørrebrød.   

Til hulemøde med ledsager var der mødt 20 pers. 

op, inkl. 4 gæster, hvor Otto skulle holde foredrag 

om hans tur med familien til Grønland. Meget 

spændende foredrag med billeder som Ole M. vi-

ste på lærred. Efterfølgende viste Ole B. en film 

fra 100 års jubilæet.  

Så var det tid til sang 28. Anders B. tager på arki-

vet og for at hjælpe Elo. Der var en hilsen fra To-

bias og Rasmus som var taget med til ål i Vejle. 

Ole L. havde en hilsen fra Leo og Claus og hustru. 

Så ringede en af vores gæster Brian med klokken, 

som vi kvitterede med blæren. Richard gav også 

en omgang da han lige var blevet ældre. Hulefar 

havde taget hans søn med der gav en hånd i køk-

kenet til smørrebrødet. Tak for det. Atter en meget 

hyggelig aften.  

 

 

Den 4. nov. er der hulemøde. Lørdag den 

12.nov. er der Stiftelsesfest. Husk tilmelding. 

Frank Ibsen ønskes tillykke med hans 75 års fød-

selsdag den 29. nov.  

Med kno Chefsekretæren... 

 

 

 

Aalborg:  

Hej Svende 

Fremmødet var lidt småt, men vi blev da 9 svende 

som mødet skred frem. Vi havde optagelse af 

Bjarne Frandsen, rørsmed. Velkommen i vor 

kreds. 

Det gav anledning til, at hatten blev brugt flittigt 

af forskellige svende. 

De stegte ål var rigtig gode. Tak til Kurt Kok. Vi 

har flere der banker på vor dør, men der var syg-

dom og andre forhindringer. Så må vi se til næste 

hulemøde. 

Så kom endelig og vær med til at byde de nye vel-

kommen. 

Bestyrelsen har gang i møder vedr. julemarked i 

Håndværkerhuset d. 19-20 november. 

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

get gerne blive et godt marked, så Håndværkerhu-

set bliver kendt og besøgt. Vi starter omdeling/op-

sætning d. 1. november. 

 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 vagter, 

som de ved, bliver svære at få besat, så kom ende-

lig og meld dig til at hygge om gæsterne.. og lad 

os finde nye medlemmer blandt dem.. 

Lørdagsåbent er nu den første lørdag efter vores 

hulemøde, den første torsdag i måneden. Det var 

rigtigt hyggeligt sidst. 

Næste hulemøde: 3. november,  ”And a’la Bag-

dad” 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 for-

tælling, som ikke bliver kedeligere med årene  

Lørdagsåbent bliver så d. 5 november. Kom 

gerne, og medbring gerne en gæst eller to.. 

Linda og Preben passer hulen den dag. 

Med kno Formand Preben 

 

 
. 
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Et Slag for  
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.: 23810905 - E-mail: amelo@webspeed.dk 

 

CUK hjemmeside: Naverne CUK 

 
GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  

 

 

 

 

Kender nogen dette sanghæfte? 

 

Hæftet indeholder 28 sange hvoraf 9 er kendte 

melodier fra naversangbogen. 3 sange på melo-

dien: Fra Arrilds tid, 4 sange på melodien: 

Svende vårsolen vinker nu atter, 2 sange på me-

lodien: I et vinhus.  

Selv om melodierne er kendte, er teksterne ikke.  

Hvis nogen kender noget til sanghæftet, hører 

jeg gerne fra vedkommende.  

Med kno Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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


12 

 

  

 

 

Afsender: 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

7100 Vejle 

DK 
 

 


