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Nr. 12. december 2022 årg. 120 

Pinsestævnet i Thorshavn 2022 

Atter stunder den store, Højtid til, den som er den største af alle oppe i det høje Nord, og som for os Skandina-

ver ude ogsaa er den største, den som vi aldrig gav Slip paa omend Forholdene var nok sa a elendige. Og og-

saa i Aar fejres den nordiske Jul overalt, hvor Nordens Sønner samles. Fra Trondhjem til Zürich, fra Paris til 

Danzig blafrer Julelysene i de skandinaviske Foreninger, og Svensker og Dansker og Nordmand finder hinan-

den i Erindringen om den lykkelige, glade Barndoms jul der hjemme i Birkenes, Bøgenes og Granernes Land. 

Aldrig har det vel økonomisk, ej heller under Krigens værste Tid, staaet saa slemt til som nu til denne Jul i 

Norden og i det gamle Naverland Svejts en Arbejdsløshed saa, intensiv og stor som aldrig før, i Frankrig vel 

Arbejde, Grund af Valutaen forringede Vilkaar og i Tyskland en Nød og Elendighed uden Lige; en Nød, som 

vore der værende Medlemmer lider saa godt eller mere under som Landets egne Børn. Og dog straaler Julely-

sene i de skandinaviske Foreninger i Tyskland og det   uden at der hjemme har maattet appeleres til Med li-

denhed hos udenforstaaende. Hvorledes kommer det, hvad har bevirket, at ogsaa Skandinaverne i Tyskland 

for en Stund kan glemme Tidens Nød og. Sorg? det har det Kammeratskab, der som et aldrig ophørende 

Baand sammen knytter de farende Svende, hvor de ender. Og selv om ogsaa Svenden med Tiden bliver hjem 

faren og bosiddende, glemmer han dog ikke de glade Dage i Udlandet mellem ligesindede og hjælpsomme 

Landsmænd; thi har vi ikke der hjemme over Tusind Svende, som staar Last og Brast med os herude og som 

med os glæder sig over hvert lille Fremskridt i Retning af friere Samkvem mellem Landene. . H. J. Larsen 

En del af en julehilsen fra redaktøren af DFS i 1922 
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12,12,2022 Ervin Jørgensen (Holbæk) 

80 år Egebjergvej 129 

  4500 Nykøbing Sj. 

 

16,12,2022 Flemming Laugesen (Herning)     

75 år Vestparken 28 

  Lind 

  7400 Herning 

 

19,12,2022 Erik Knudsen (Stockholm) 

75 år Tolvmansgatan 29 

  S-654 60 Karlstad 

  Sverige 

 

31,12,2022 Henning Roger Sørensen                     

80 år  Stadfeltsvej 43, 1. th.    (Randers)

  8930 Randers NØ 

  

 

 

 

 

 

19,12,2022 Svend Aage Lorenzen (KBH)                   

30 år K. M. Klausens Gade 30, st. th. 

NV 2450 København SV  

 

  

 

 

 

 

Tak for opmærksomheden i forbindelse med mit 

25.års jubilæum. Særlig tak for telegrammer fra 

CUK-hovedbestyrelsen, Vejle Naverne, og ikke 

mindst min ”egen hule” Århus Naverne. 

Med naverhilsen Leonhard Hansen Markussen, 

Århus Naverne. 

 

 

 

 
 

Vinter gløgg-tiden starter lige rundt om hjørnet. 

Vejrudsigten fremover er helt fantastisk. På 

samme side kan man se en prognose, der fortæller 

om en usædvanlig varmebølge på vej. Og samti-

dig læse om snevarsler og kølighed på vej. Så er 

der åbent forum. Vintermåned og julesange. Om 

ikke andet kan man jo gøre som i en Olsen Bande 

film, sætte sig i en øl bil og synge: ”I sne står urt 

og busk i skjul”. 

Lidt status i CUK regnet fra Pinsestævnet fortæl-

ler 2 på sidste rejse.  

Ære være deres minde. 

 CUK har siden Pinsestævnet oplevet 4 udmeldin-

ger og holder i skrivende stund 310 Naver, 98 Na-

vervenner og 8 Enker. 

Jeg vil opfordre alle til at tage på gæstevisit i hu-

lerne rundt omkring. Ring til lokalformanden og 

spørg, om det vil forstyrre, at der kommer glade 

gæster. Der er sikkert en ide, som inspirerer.  

Et eksempel fra Vejle, som er min ”hjemmehule”, 

har vi sammensat et ”ungt Vinterfest-udvalg med 

en snit alder på kun 47”. Så der er lagt op til nye 

lege og retter til Vinterfester. 

Efter CCEG stævnet i Frankrig kom der nyligen 

en henvendelse fra en Compagnion. Hun er på sit 

fjerde år og fremsendet både ønske, CV og fotos 

af tidligere arbejde. Hun er blikkenslager, næsten 

over i gørtler. Jeg sendte billederne til faglig vur-

dering 3 kompetente steder. Og så sker det fanta-

stiske. Hun er øjensynligt antaget nær Holbæk fra 

Januar. Hvordan, gennem hvem aner jeg ikke. 

Men hun er på vej. 

I sensommeren har Roskilde Museum haft en ud-

stilling angående lokale håndværkerlaug. I udstil-

lingen indgik bla lidt om Naverne og fotos fra en 

bog om Naverne.  Så vidt vides var ingen fra CUK 

kontaktet. 

Også i sensommeren, var der en spejder-begiven-

hed, hvor Naverne var en del. Også her kom dele 

af indholdet fra samme bog. Her var heller ingen 

fra CUK kontaktet. 

Så nu er vi åbenbart kommet på museum og histo-

risk inspiration for ungdommen    

Det er vi altså nødt til at lave om på. Gå ud og lav 

noget CUK tjuhej i nærområdet.  

HB møde i december.    

Lad Jule nisserne træde frem i hele verden, find 

den indre Pyrus og slå gækken løs.  

På egne og HB vegne: 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

TAK – TAK – TAK    

Formandens spalte: 
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Glædelig Jul og hav et fantastisk Nytår.  

KIB 

Per  

HB FORMAND CUK NAVERNE     

 

---  ooo  --- 

 

 

 

Beretning fra CCEG stævnet ved Per og 

Søren fra Holbæk: 

CCEG-træf i Châtenois, Alsace, Frankrig 7.-9. 

oktober 2022. 

Først og fremmest vil vi gerne sige tak til alle 

fremmødte for at gøre træffet til en indholdsrig og 

festlig weekend.                                            

En gang om året er der generalforsamling i 

CCEG, og i den anledning afholdes træf i festligt 

lag. Geseller, compagnons og navere fra de re-

spektive foreninger i CCEG er velkomne. Vi blev 

taget meget godt imod. Det var anden gang, vi del-

tog i et CCEG-træf, og det bliver bestemt ikke sid-

ste gang. 

Fredag. 

Om fredagen gik tiden mest med at hilse på nye 

og gamle ansigter. Nogle ældre end andre. Stør-

stedelen af deltagerne er unge mennesker. Det er 

dejligt at se, at næste generation er sikret. Der blev 

sagt skål, prost og santé et antal (utal) af gange. 

Som aftenen skred frem, blev vores evner udi det 

tyske sprog væsentligt forbedret. Det skulle man 

ikke tro fransk vin kunne formå.     

Tur til Dambach-la-Ville. 

Lørdag eftermiddag var vi nogle stykker, som 

kørte til nabobyen Dambach-la-Ville for at se den 

lokale hule. Vi fik en guidet rundvisning af to af 

de lokale, som havde deltaget i et 16-års restaure-

ringsforløb af bygningen inde som ude. Alle 

gamle håndværkstraditioner blev holdt i hævd. 

Bygningen blev stillet til rådighed af kommunen 

mod, at de lokale brugere satte den i stand. Byg-

ningen var bygget sammen med tårnet til den 

gamle byport. Med tiden vil selve tårnet sandsyn-

ligvis også blive inddraget og restaureret indven-

dig. Udvendigt var det allerede pænt. Der var 

cirka 5 sovepladser, hvor rejsende kan overnatte. 

Meget imponerende bygning flot istandsat. 

Festaften lørdag. 

Lørdag aften blev der serveret forskellige lokale 

specialiteter. Efter fællesfotografering og fane-

marchen blev der serveret sekt, hvidvin og to slags 

brød. Det ene med kød. Udsøgt bagværk. Man 

kunne også få frisklavede Tarte flambée. Noget 

som i øvrigt var til salg på hvert gadehjørne. Til 

aftensmad fik vi en yderst delikat skinke som 

havde kogt om eftermiddagen i et gammelt mili-

tærkøkkenkøretøj. Skinkerne blev kogt i en blan-

ding af vand, masser af hø og timian. Ikke noget 

man ser hver dag. 

Søndag. 

Søndag formiddag tog vi afsked med nye og 

gamle venner. Vi benyttede lejligheden til at se 

Cathédrale Notre Dame de Strasbourg og et par 

udsøgte udskænkningssteder. Vi bevægede os vi-

dere nordpå med tog og var hjemme igen mandag 

kl. 17:00. Turen forløb planmæssigt. Vi fik dog 

ikke sovet meget i sovetoget. Turen har givet os 

mange spændende oplevelser. Vi kan helt klart an-

befale at deltage i et (eller flere) CCEG-træf. Næ-

ste gang er i Lauf an der Pegnitz 20. – 22. oktober 

2023. Sæt kryds nu! 

Med kno 

Per og Søren, CUK, Holbæk 

 

---  000  --- 

 

Informationsmateriale om Naverne: 

I HB har vi snakket lidt om, hvilket informations-

materiale om Naverne, der er i brug. 

Måske er der behov for at opdatere det informati-

onsmateriale, vi bruger i CUK, og i så fald vil vi i 

HB kigge på, hvordan det bedst gøres anno snart 

2023. 

Vi vil derfor meget gerne se, hvad der er i brug 

både i foreningerne - og hos enkeltpersoner, når 

der skal informeres til mulige medlemmer/Naver-

venner og generelt om Naverne og CUK. 

Informationsmaterialet kan f.eks. være foldere, 

løbesedler, plakater, visitkort, badges, filer til vis-

ning på skærm/projektor, links til internetsider 

med meget mere. 
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Sproget og formatet er underordnet (f.eks. Word, 

PDF, Publisher, PowerPoint, trykt/kopieret på pa-

pir, foto af materialet, links etc. etc.). 

Det vil derfor være en stor hjælp, hvis foreninger 

og enkeltpersoner vil dele med os, hvilke informa-

tionsmaterialer, der er i brug. 

Send fotos/filer vedhæftet en mail - eller put i en 

kuvert og send til sekretæren i HB: 

Ole Michael Strange 

Svalevænget 14 

8330 Beder 

Mail: olemichael@outlook.dk 

 

 

 

 

 

 

Frederikssund: 
Hey igen fra Frederikssund. Vi havde en rigtig 

hyggelig huleaften fredag d 4/11-22. Inge havde 

igen tryllet med madmenuen. Hvem kan sige nej 

tak til en dejlig omgang varm hjemmelavet Gule 

ærter med flæsk plus div. Til dessert kommer 

Bente igen ind i billede med pandekager, samt 

hjemmelavet solbær/ hindbær syltetøj. Vi takker 

De damer for madoplevelsen.  

Foreningen ønsker vores 2 fødselarer STORT til-

lykke. 

Ang. vores tidligere udmelding om julefrokost, af-

holdes julefrokosten lørdag d 3/12-22 kl. 13.00. 

Prisen i år er kun 149,95 kr. for herlighederne pr. 

person. Husk en raflegave a 40kr. Tilmelding al-

lersenest søndag d 27/11-22 til Poul E på 

20344576.    

I Januar 2023 spiser vi kogesild og kartofler   

kno Per. 

 

 

Herning: 
 

 

 

Hillerød: 
Så har efteråret rigtig sneget sig ind på os, vinter-

tiden er tilbage, og det er mørkt morgen og aften. 

Nå men det forsvinder jo igen, så ikke mere klynk 

her.  

Fredag den 14. havde vi vores hulemøde, og vi fik 

indviet vores nye møbler. De er næsten herskabe-

lige i forhold til dem, vi kom af med. Fint og flot, 

stemningen var høj snakken gik godt, der var 8 

fremmødte. 

Lørdag den 26. havde vi vores oktober messe, vej-

ret var flot og vi kunne sidde og nyde efterårsfar-

verne udenfor. Snakken gik på fuld skrue, humø-

ret var højt, der var 8 fremmødte.  

Så den 10. november har vores næstformand John 

Nielsen 48 års medlemsjubilæum hos Hillerød 

Naverne, og straks i det nye år den 16. januar har 

han også 80 års fødselsdag, det er jo en senior vi 

har her. Vi glæder os til at fejre dig John. 

Vi har vores årlige pakkefest fredag den 9. decem-

ber, det er med gløgg og æbleskiver. 

Med kno Arne 

 

’ 

Holbæk: 
Holbæk Navere. Hulemødet den 21.oktober 2022 

Der var samlet 21 personer denne aften (Flot 

fremmøde) Så lykkedes det endelig, at NV.Else  

 

Larsen - efter godt 3års forsinkelse på grund af co-

rona m.m. - kunne få fejret sit 40 års jubilæum. Et 

stort tillykke til Else.  

Formanden bød velkommen og kunne berette, at 

der var kommet en ny forening ind i de lokaler, 

som radioen har været i. Han var svært tilfreds 

Foreningsmeddelelser: 
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med det. Der skal også lyde en stor tak til Peter & 

Søren, fordi de fik tilsluttet det nye komfur. 

(Langt om længe). Der skal også lyde en stort tak 

til vores gæst Kurt Rasmussen, som valgte at fejre 

sin fødselsdag i vores midte. Og vi takker mange 

gange for skænken.  

Bestyrelsen ønsker jer alle og jeres familier en rig-

tig glædelig jul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** Husk ***  

Huleaften 18 november 2022 –  

Hulevagten har Ervin & Jørgen  

Julefrokosten den 26.november 2022 kl.13:00  

Holbæk Naverne ønsker tillykke med fødselsda-

gen til:  

NV. Kirsten Rasmussen (Kisser)den 5.november 

2022  

Jens S. Fabricius den 8.november 2022 

Ervin Jørgensen den 12.december 2022  

Kristian Sørensen den 31.december 2022  

Med kno Sekretæren. 

 

 

 

København: 
Når du læser dette indlæg, var vi naturligvis i Sla-

gelse med minibus, for at fejre deres 80 års jubi-

læum. Grundigere referat i den kommende 

DfS. Og nej, vognmanden kom ikke fra Slagelse. 

Vintermødet den 5.11. blev desværre aflyst. Men 

i denne tid har vi vel alle en del at se til/at deltage 

i, så ramaskriget udeblev. 

Torsdag den 15. december kl. 13.00 afholder 

vi årets sidste sammenkomst. Det bliver et kom-

bineret Ferie-Hulemøde og Julefrokost, der 

som nævnt i det forrige nummer, afholdes på 

BrewPub, Vestergade 29, lige ved Rådhusplad-

sen. ALLE er naturligvis velkommen til en dejlig 

eftermiddag, der udskiller sig "en anelse" fra det 

traditionelle. Der vil være en yderst rimelig 

brugerbetaling. Forbehold for antal pladser. Den 

nye Københavner Naven udkommer denne dag! 

2023 begynder med Stiftelsesfest, lørdag den 14. 

januar kl. 13.00. 

Sted for afholdelse følger. Men sikke en fest vi 

skal ha'........124 år!!!!!! 

Hvis tilmelding ikke allerede er gjort til et af ar-

rangementerne, bedes dette gerne ske hurtigst mu-

ligt. Tak. Vi er jo afhængig af et lokale. 

Alle nær som fjern, ønskes en rigtig glædelig jul! 

Med kno i julebordet 

Niels "2 m" 

 

Arrangementer: 

15.12.22   kl. 13.00  Jule-Hulemøde & Julefrokost 

14.01.23   kl. 13.00  124 års Stiftelsesfest 

 

 

 

LA: 
Dear Naver’s 

Here in LA are all the Danish clubs getting ready 

planning their Christmas get togethers. 

The LA Naver Club har en "Thankgiving Dinner" 

Lørdag den 12 November, 

Vores cook, Max Christensen serverer "Ande-

steg". Der er allerede 50 gæster skrevet op. 

Lørdag Den 10 Dec. har vi så sammen med Den 

Danske Soldater Klub, arrangeret en stor Julemid-

dag i Naverhulen. Chef-Cook, Jim DeLeo laver 

flæskesteg for 60 gæster. Vi synger både Danske 

og Amerikanske jule-og-skåle sange. 

Nu ønsker vi jer allesammen nogle hyggelige vin-

terdage, med masser af sne. 

Med kno, Arne B 

 

 

 

Næstved: 
På hulemødet d. 04.11 drøftede vi vores kom-

mende julefrokost, som vi glæder os meget til. 

Alle forberedelser er ved at være på plads. Det er 

altid en hyggelig dag med sjove indslag. 

Der var ikke de store emner på programmet, så vi 

gik over til socialt samvær, som sluttede ca. 21:30. 

Endnu en god aften med fin stemning.   Julen nær-

mer sig, selv om det er svært at forstå, at det igen 

er jul. Derfor ønsker vi alle i ind-og udland en rig-

tig glædelig jul. 

Hilsen Marianne 
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Randers:  

Fredag den 4/11 var vi 11 mand til hulemøde. Jan 

havde lavet ”slow food” – forloren skildpadde. Du 

beholder pladsen, Jan. Tak til alle for sangen og 

for at være med til at fejre vores mærkedag. 

Det var en glædelig overraskelse, at Freddy igen 

var med til møde og styrede slagets gang. Godt at 

se dig, Freddy. 

Vi fik et mundtligt referat fra delegeret mødet, og 

vi er glade for, at Svenden stadig kommer som pa-

pirudgave. 

Freddy fortalte om sine ideer til at skaffe nye med-

lemmer. Jan supplerede med en ide om en udvidet 

adgang til at deltage som gæst, før man beslutter 

sig for et medlemskab. Vi arbejder videre og hå-

ber, vi igen kan udvide flokken. 

Herefter var det tid at puste sandhedens lys ud – 

KB forsøgte sig også med et batterilys – og så var 

det tid til almindelig hygge og gode historier. Tak 

til Beth for de gode grin, der fulgte hendes fortæl-

linger. 

Vi ses til julefrokost lørdag den 26/11 kl. 13. Vil 

man hjælpe med rengøring og ”Den store kasse 

med julepynt”, kommer man kl. 10 12. Husk små-

penge til juleflasken og en gave til ca 25 kr. 

Søndag den 27/11 kl. 11 spiser vi rester. 

Der er hulemøde fredag den 2/12 kl. 19. 

Vi siger tillykke til Henning, der fylder 80 den 

31/12  

Med kno, Helle 

 

 

 

Samsø: 
16 okt. Søndagsmøde. 

Spisning aflyst. Ikke mange fremmødte. Men 

hygge det kan vi alligevel. 

Kno Åse. 

Hulemøde 6.november. 

Lang weekend med, guldbryllup i Mariager. Vi-

dere til Randers. Der mødte vi tilfældigt 3 Randers 

Navere, det var så hyggeligt. 

Søndag videre til hulemøde på Samsø.  6 frem-

mødte. Lidt planlægning om vores julefrokost 

18.dec. 

Næste møde. Andagt 20. november. Hulemøde 4 

dec. 

JULEFROKOST 18. DEC. 

Kno i bordet fra Samsø. 

 

 

Silkeborg: 
Silkeborg Nyt. Nov. 2022 

Kære Navere Silkeborg, vi havde månedsmøde 

den 31-10-2022 Kl. 10.00 med deltagelse af 4 Na-

vere, hvor jeg var den ene som Hulefar. 

Der var ingen nyheder, da vi jo som sagt tidligere 

kun har åben om søndagen, og der har folk jo ikke 

tid til at bruge 1 time eller 2 på dejligt selskab. 

Som tidligere sendt pr. mail og breve holder vi 

Ekstraordinær Generalforsamling den 13. novem-

ber. 

Og straks efter mødet vil I få besked om, hvad der 

skete i Naverne Silkeborg senest efter udgivelse 

af bladet her i november. 

Vinder af Mdr. solgte øl kort blev Christian med 

præmie af 1 stk. øl. 

Det var ALLE nyheder herfra. 

Kno 

Christian 

 

 

 

 

Slagelse:  

Hulemøde d. 4. november:  

Vi var kun 5 medlemmer denne gang. Men syg-

dom, flytning mm. gør desværre et stort indhug i 

det ellers så trofaste fremmøde.  Vi startede med 

at synge nr. 28, hvorefter arbejdsfordelingen til 

vort jubilæum, blev gennemgået og fastlagt.  

Formanden ønskede en tilkendegivelse af et ca. -

antal fremmødte ved en evt. flytning af huleafte-

nerne efter nytår pga. priserne på el. -opvarmning. 

Ejner havde i den forbindelse lavet aflæsning af 

måler.  

Tilmeldingen til julefrokosten i hulen d. 2. dec. 

blev færdig. OBS! Der startes med hulemøde kl. 

12:00 hvorefter der er julefrokost.  

Helle gjorde opmærksom på at der er sket ændrin-

ger på vores adresseliste. Derfor sender forman-

den rettede lister ud på mail, men lægger også 

nogle i hulen. Så var det tid for madpakkerne som 

blev indtaget med stort velbehag godt hjulpet på 

vej af forskellige sorter af klare genstande. Min-

derne blev sunget ca. kl. 20:45 efter at Helle og 

Hans havde klaret opvasken 

Med kno i bordet. 

Erik    
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Arrangementer og mærkedage i Slagelse Na-

verforening 2022. 

Tirsdag d. 22. november. Slagelse Naverforening 

80 år. 

Fredag d. 2. december. Hulemøde kl. 12:00 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. 

 

 

 

 

 

Stockholm: 
Gåsemiddag i Stockholm 

Den sidste lørdag i oktober var der fest på Ingarö 

i Stockholm. 

Traditionen tro fejredes den årlige Gåsemiddag, 

som af praktiske grunde er flyttet fra Mortensaften 

til oktober i håbet om at der endnu ikke er vinter-

lukket for vandet. 

Vandet var dog allerede lukket for at undgå frost-

sprængninger, og næste morgen var der da også 

rimfrost på græsset. 

Vinterens kommer lagde dog ikke nogen dæmper 

på festlighederne og ca. 25 var samlet til Kenneths 

lækre serveringer, hvor der også var til vegetarer 

og andre, der måtte ønske et mere blandet udvalg 

end gåsesteg. 

 

De unge fyldte igen i år godt op i ’De gamles 

Hjem’, som huset med mødelokalet kaldes; det er 

dejligt at se, at de unge bakker op, og at der står 

en gruppe klar til at føre Navertorpet videre. 

Nogle af dem var flot udklædt, da de senere 

samme aften fortsatte til Halloween i det stock-

holmske natteliv.  

 

Alderspræsidenten var 

naturligvis Age Hå-

kansson (Onkel An-

ders) på 90 år (fyldte 91 

et par dage efter). 

Ud over fest og hygge-

ligt samvær blev der 

også tid til lidt praktisk 

arbejde, hvor der bl.a. 

blev tyndet ud i de bu-

ske, der var begyndte at 

ligne træer(!). 

Tak til Naverne i Stock-

holm for en hyggelig 

Gåsemiddag på Naver-

torpet på Ingarö, 

Ole Michael Strange, 

medlem i Århus 

 

 

 

 

Vejle: 
Møde fredag den 28.10.2022. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte 

medlemmer. 

Der blev foreslået at synge nr. 94 i sangbogen. 

Formanden har forsøgt at lave udkast til et pro-

gram for næste år. Det blev besluttet at flytte mø-

det i maj til fredag den 19., da en del medlemmer 

er på vej til pinsestævne i Sverrig den 26. Endvi-

dere blev datoen for vinterfesten diskuteret igen. 

Der var ingen medlemmer af festudvalget til 

stede. Hans laver endeligt program senere. 

Der bliver julefrokost til næste hulemøde den 25. 

november 2022. Prisen pr. kuvert bliver 149 kr. 

Der vil blive givet besked til alle medlemmer om 

tilmelding pr. mail eller direkte besked. 

Erik ringede med klokken, og så blev der givet en 

omgang til ganen samt sunget en sang for ved-

kommende. 

Inger var så venlig at lave alle tiders gryderet, som 

blev spist med velbehag. 

Der blev fortalt mange sjove historier over bordet, 

så det var en dejlig aften. 

Glædelig jul og godt nytår 2022 
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Mødet slut kl. 19.55. 

Foreningen i Vejle ønsker alle en glædelig jul og 

et godt nytår. 

Referent 

Jørgen Bruhn 

 
Husk, at af hensyn til vinterfesten, som plan-

lægges til den 25. februar, vil februar mødet og 

dermed generalforsamlingen blive flyttet til 

fredag den 17. februar. 

Med kno 

Hans 

 

 

 

Århus:  
Til hulemødet den 14.10. var der mødt en stor flok 

op til at fejre Leo Markussens 25.års jubilæum. 

Efter en kort velkomst blev Leo lykønsket af for-

manden, hvorefter Leo ringede med klokken og 

fortalte, at han ville give op til ti genstande pr. per 

 

son, så der var ikke mange der havde pungen op 

denne aften. Mange, mange tak for det. Han blev 

belønnet med blæren. I dagens anledning havde 

Leo også taget sin kone med. En meget hyggelig 

aften.  

Den 28.10. mødtes vi i bowlinghallen, til årets 

bowlingturnering. Der var 8 der mødte op denne 

aften, til en times bowling. Derefter fulgtes vi ad 

og tog op i hulen, hvor vi gik resultaterne igennem 

for at finde bowlingkongen, men da Ole L. og Ri-

chard havde de samme score, blev det trukket lod, 

og Richard rendte med titlen. De var tæt forfulgt 

af hulefar med kun 1 points forskel. Så blev me-

nuen til stiftelsesfesten afsløret. Søren ringede 

lige med klokken. Tak. Aftenen sluttede med 

kaffe og brød. 

Den 4.11. var der hulemøde, hvor der var en lille 

håndfuld medlemmer der var mødt op. Da for-

manden var blevet syg, og lå under dynen, havde 

Richard lovet at overtage roret i aften. Efter en 

hurtig velkomst, havde Ole Michael en hilsen med 

fra Stockholm. Da Anders havde været en del fra-

værende på det sidste, og vi havde været så flinke 

at rydde op, og tage opvasken, synes han at han 

ville give en omgang. Tak for det. Det blev også 

tid til at synge en sang. Så blev der drøftet, hvad 

der kunne gøres for at få lidt mere synlighed. 

Så faldt snakken om mad på Grønland, man blev 

helt sulten, selv om ikke alt lød helt appetitligt. Da 

vi var færdig med at få vores kaffe og smørrebrød, 

dukkede Malte op. Hyggelig at se dig.  

Næste møde er den 9.12. hvor vi afholder vores 

julefrokost. Husk tilmelding. Den 16.12. er der ju-

lehulemøde. kan i alle sammen have en god jul og 

et godt nytår. 

Med kno Chefsekretæren. 

 

 
 

Aalborg:  

Hej Svende 

Fremmødt var 8 svende, og 2 gæster, som var 

mødt for at hygge sig, og se os an. 

Vi snakkede om det forestående julemarked, og 

flere andre emner.. Bl.a hvem vi kan foreslå til at 

komme i bestyrelsen. 

Vi talte også om, hvem vi kendte, der kunne blive 

nye i vor forening. Så kom endelig og vær med til 

at byde de nye velkommen.  
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Håndværkerhuset d. 19.-20. November kl. 10-15 

er der julemarked. Så vi har lavet en oversigt over 

mulige vagter, så bestyrelsen ikke er alene om op-

gaven. Lørdagsåbent er nu den første lørdag efter 

vores hulemøde, den første torsdag i måneden. 

Det var rigtigt hyggeligt sidst. Men måske er det 

lidt svært at finde ud af, hvornår det egentligt er. 

Derfor er vi på vej til at prøve den 3. lørdag i må-

neden. Dette begynder efter generalforsamlingen, 

og bliver indskrevet i forårsprogrammet.  

Næste hulemøde: 1. december, med ”mad der duf-

ter af jul”. Det står Rune for. 

Lørdagsåbent bliver så d. 3 december. Kom gerne, 

og medbring gerne en gæst eller to..      Det bliver 

helt sikkert hyggeligt.  

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAM-

LING: Hermed indkaldes til ordinær generalfor-

samling i Naverne Aalborg Torsdag d. 2-2-2023 

kl. 18.30.  Hulen åbner kl. 18 Dagsorden ifølge 

vedtægterne. Forslag sendes til Preben Senest d. 

14 januar 

Med kno Formand Preben 

 

 

 

---  ooo  --- 

 

 

Dagbogs optegnelser fra sadelmagersvend Al-

fred Marius Frandsens 1905-1908. 

 

Den 7. November 1907: 

Det begynder at se lidt trist ud for mig, der var 

ingen Udsigt til, at jeg skulle faa noget Arbejde 

her, da mange Kolleger gaar arbejdsløse. Jeg 

søgte i de første Dage som Vognsadelmager, men 

det opdagede jeg snart, at det var haabløst, og for-

søgte da som Tapetserer. Der var jeg mere heldig, 

idet jeg i Dag blev indstillet hos en Mester og skal 

begynde i Morgen. Naar det nu blot vil vare en 

lang Tid, men der er jo altid ustadigt i den Bran-

che. Jeg bor endnu her på ”Männerheim”, nær-

mest fordi det er billigt; det er ellers ikke behage-

ligt at bo et sådant Sted, naar man skal til at ar-

bejde. Saa længe man ikke arbejder, men skal 

spare på Mønten, er det meget godt; det er det 

bedst indrettede Herberge, jeg endnu har set. I den 

tid, jeg har været her, er jeg blevet helt indtaget i 

Byen. Jeg har altid tænkt mig Wien som en rask 

og livlig By; det stemmer ogsaa, og den er tillige 

en sjælden smuk By med brede, lyse Gader, 

mange Parker og Anlæg rundt i Byen og en 

Mængde pragtfulde offentlige Bygninger. I til-

fælde af, at jeg paa Grund af Arbejdsløshed skal 

blive nødt til at rejse herfra, før jeg selv ønsker 

det, vil det blive en stor Skuffelse for mig; men 

forhaabentlig vil mit sædvanlige Held ogsaa følge 

mig her. 

 

Den 18. November 1907: 

Jeg haaber, at jeg nu er ovre den sværeste Tid her 

i Wien; de sidste Dage har ikke været blide, idet 

nemlig mine Penge har været forbandet smaa. Nu 

har jeg da faaet en ordentlig Ugeløn udbetalt og er 

dermed ude over de foreløbige Vanskeligheder. 

Jeg har nu endelig faaet mig et ordentligt Logi, 

hvilket for øvrigt var et beværligt Stykke Arbejde, 

idet alle dem, jeg har set paa, har været for dyre. 

I Gaar løb jeg hele Dagen fra Klokken otte til 

Klokken tre, inden jeg fandt et, som stod mig an 

efter Prisen. Dette er heller ikke billigt, men er 

dog net og hyggeligt; jeg bor her sammen med en 

anden Herre, en Sekretær i Finansministeriet, jeg 

har lige nu i Aften gjort hans Bekendtskab, han 

lader til at være en meget forekommende Herre. 

Min Værtinde, en Enke paa godt 40 Aar, er højst 

venlig og snakkesalig. Jeg tror, jeg vil komme til 

at føle mig tilfreds her, naar jeg blot ikke havde 

andre Sorger; men dem har jeg nok af, og den, der 

beskæftiger mig mest, er, at Oscar lader til at være 

forsvundet fra Jordens Overflade; han har nemlig 

ikke ladet høre fra sig i en hel Maaned, og sidst 

han skrev, var han i Nizza paa Rejsen hertil. Netop 

det, at han var paa Rejsen og tilmed i Frankrig, gør 

mig urolig; jeg er bange for, at der er tilstødt ham 

noget, ellers kan jeg ikke forstaa, hvorforhanb 

ikke lader høre fra sig. Han vidste dog, at jeg rejste 

hertil. 

 

20. Januar 1908: 

Det gaar snart helt over Styr med at skrive dag-

bog; det har jo heller ikke meget Værdi eller Inte-

resse, hvad der kan skrives om det, man til Hver-

dagslivet oplever, man da jeg ikke har noget andet 

at foretage mig i Aften, vil jeg igen gøre et Forsøg 

paa at tilføje endnu et Kapitel til min ”Livsro-

man”. 

Livet former sig jævnt ensformigt her, men jeg 

kan dog ikke sige kedeligt, dertil er Wien en alt 

for lystig by, og selv om mine Forhold ikke tilla-

der mig fuldt ud at tage Del i Lystigheden, har jeg 
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dog til Dato haft mange glade og morsomme Ti-

mer her i Wien. 

Jeg staar i specielt Venskabsforhold til en af mine 

Arbejdskolleger, en ung, intelligent Bøhmer. 

Sammen med ham gaar jeg ofte i Teater eller Va-

riete, eller ogsaa gaar vi ud i ”K.k.Prater”, en Park 

eller Anlæg, hvor Wienerlivet rigtig udfolder sig i 

al sin glade Livlighed. Her er Danselokale ved 

Danselokale, Varieteer og Syngepigeknejper i 

Massevis. Nu i Vinter er det endda ikke saa galt, 

men om Sommeren findes her alt muligt Gøgl og 

Narrestreger samlet sammen, og da strømmer 

Wienerne i tusindvis derud baade Søndag og 

Hverdagsaftener. 

Med Landsmænd kommer jeg ikke meget sam-

men; her findes kun nogle faa Stykker, og nogen 

egentlig forening har vi ikke, men dog Sammen-

komst hver Lørdag Aften. Juleaften tilbragte jeg 

da ogsaa der og havde det rigtig gemytligt. Skønt 

vi ikke er mange Danskere her, havde vi dog fået 

en Juleavis stablet på benene, og hver især fik sig 

en lille Rivaf. Jeg havde blandt andet skrevet en 

Revu foruden en Julesang, som blev afsunget ”un-

der Bordet”. 

Hvad der er en stor Lykke for mig er, at jeg endnu 

har haft stadigt Arbejde, skønt der af ti Mand blev 

fyret fem, og ingen er senere blevet indstillet: men 

da der i den sidste Tid er kommet en Del Arbejde, 

er man vel over den værste Tid foreløbig, saa jeg 

haaber at holde arbejde til 1. Marts, da jeg saa ag-

ter at rejse herfra til Berlin for at arbejde til Pinsen 

og da rejse hjem. 

 

2. Februar 1908: 

For 14 dage siden var jeg dog blandt de uheldige, 

som blev fyret, og jeg har nu gaaet og tællet den i 

al den Tid. Det har ikke været mig muligt at finde 

Arbejde nogetsteds, men da min tidligere Mester 

havde lovet at antage mig igen senere, gik jeg der-

hen i Gaar, da jeg havde hørt, at en af de andre 

Svende havde ophørt. Jeg blev ogsaa straks anta-

get og skal nu begynde at arbejde igen i Morgen. 

En saadan 14 Dages Ferie kan jo være rigtig rar, 

naar man blot har Raad til at bruge den. Det har 

jeg imidlertid ikke haft, og Tiden er mig ofte ble-

vet for lang. 

Til alt Held var der en af mine Landsmænd, som 

blev arbejdsløs samtidig, og han har jo saa kunnet 

holde mig med Selskab. Naar vi om Formiddagen 

havde løbet os trætte for at finde Arbejde, tog vi 

gerne om Eftermiddagen paa en lille Udflugt; men 

Udflugter er ikke særlig interessante paa denne 

Aarstid, hvor Frost og Vind bider en i Ørerne, saa 

snart man kommer uden for Døren. 

En Dag bestemte vi os til at foretage en Bjergtur 

og begav os da paa Vej om Middagen ud til en By 

ved Navn Nussdorf, som ligger ved Foden af et 

lille Bjerg ved Navn Kahlenberg, hvilket vi havde 

til Hensigt at beære med vort Besøg. Vi fulgte hele 

Vejen derud Donaukanalens Bred og gik og glæ-

deede os over det smaukke Vejr, men efterhaan-

den, som vi kom længere og længere uden for 

Byen, blev det mere koldt, og da vi havde naaet 

Nussdorf, var det en bidende Kulde, saa vi opgav 

at bestige Bjerget, som  jo for øvrigt heller ikke 

bød paa noget særlig interessant. Donaufloden lø-

ber omtrent en halv Mil uden for Wien, og for at 

have stadigt rindende Vand gennem Byen er den 

saakaldte Donaukanal bygget. Der i dette Hjørne, 

som dannes, hvor Kanalen løber fra Floden, ligger 

Byen Nussdorf, og den er om Sommeren et yndet 

Opholdssted for Turister. Her fører to mægtige 

Broer over Floden, og stærke Sluseværker er her 

bygget for at hæve Vandstanden i Floden for at 

gøre den farbar for Skibsfarten.  

Da vi havde taget dette og Byen i Øjesyn samt ve-

derkvæget os ved en Kop Kaffe, rejste vi tilbage 

med den saakaldte ”Stadtbahn”, den som paa 

Kryds og tværs gennemskærer Wien, rigtignok for 

det meste under Jorden, men den gaar ogsaa ud til 

de nærmeste Forstæder. Selv om vi ikke havde 

været paa den paatænkte Bjergtur, havde vi dog 

tilbragt en behagelig Dag og faaet Lungerne fyldt 

med frisk Luft, og da vi om Aftenen kom sammen 

sammen med to andre Landsmænd, var vi lige op-

lagt til at tage en stille Seksogtres! 

 

Her slutter Alfred M. Frandsens dagbogsopteg-

nelser. Årsagen synes at være, at han i hast måtte 

rejse hjem til Dan mark, fordi hans mor var blevet 

alvorlig syg. 
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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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Afsender: 

Hans Emborg 

Højtoft 8 

7100 Vejle 

DK 
 

 


