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Tanker og følelser ved Pinsestævnet 2019

Først en stor tak til Vejle Naverne for et godt Pinsestævne. Alt forløb fint og
godt. Det var nogle dejlige dage. Søndag formiddag forløb delegeretmøde me-
get fint.
Søndag aften sad vi ved de veldækkede borde til festmiddagen og snakkede og
drak et enkelt glas vin og hyggede os. Så kom talen ved formand Kaj og efter
de indledende pæne ord, kom han til uddelingen af ærestitlen Årets Nav. Vi
ventede spændt, men efterhånden som de rosende og pæne ord blev sagt, var
jeg klar over, at det ikke var en fra Aalborg, han talte om. Lige pludselig blev
mit navn nævnt, og var der en, der blev forbavset, så var det mig. Jeg fattede
det ikke helt, men fik overrakt emblemet og det tilhørende billede. Det varede
noget, inden jeg fattede det. Bagefter følte jeg mig ydmyg, beæret og stolt. Der
gik et par dage før, det rigtigt gik op for mig, og jeg var meget stolt. Senere
kom Richard og spurgte, om jeg ikke ville skrive lidt til Svenden.
Jeg er udlært som elektriker og allerede i slutningen af min læretid begyndte tanken om at rejse. Jeg var i lære i et
lille firma, hvor vi også havde nogle små fragtskibe som kunder, og det var tit, at de ikke var i havn så længe af
gangen, og så måtte vi jo sejle med, til arbejdet var færdig i næste havn.
Efter læretiden blev der også tid til at læse til el-ingeniør på teknikum.
Senere kom der længere turer i forbindelse med cementfabrikker. Det var gennem F.L. Smidth, jeg rejste. Det var
mest til fabrikkerne i Skandinavien. Jeg blev efterhånden tilsluttet en udviklingsafdeling, hvor vi lavede en masse
forsøg. Det var primært omkring Mølleriet dvs. der hvor de færdige klinker kom til for at blive knust. Møllerne
findes i nogle store haller. Selve møllen består af et rør med en diameter på ca. 6m. og en længde på ca. 10m. De
var delt i flere kamre hvor, der i hvert kammer var stålkugler af samme størrelse. Når røret drejede rundt, blev klin-
kerne knust. Det første kammer var kuglerne ca. 100mm. Og de efterfølgende havde mindre kugler helt ned til 25
mm.
Røret blev drejet rundt af nogle store motorer under øredøvende larm. Under denne proces blev der udviklet en
mængde varme ca. 120 grader og for at køle sprøjtede man vand ind i røret.
Senere kom jeg i ”land” og begynde at undervise på Den jydske Haandværkerskole. Det var en dejlig arbejdsplads,
hvor jeg havde rig lejlighed til at fortælle lærlingene og teknikerne om rejselivet. Denne arbejdsplads havde jeg i
25 år.

Årets Nav 2019

Gunnar Danielsen, Aalborg

Mindeord.

Holbæk Naverne har igen mistet et kært medlem. Ib Larsen tog på sin sidste rejse d.16-06-2019 83 år gammel.
Ib blev indmeldt i Holbæk Naverne 01-04-1985 og var det ældste medlem, vi så ikke så meget til ham de seneste år
da bentøjet ikke var for godt, men ellers var han før i tiden et aktivt medlem og i mange år deltager i Mosel turene.
På vegne af Holbæk Naverne
Ole Puggaard
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FØDSELSDAGE

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
informationer, som foreningerne har afle-
veret til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til
at
indsende rettelsen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TAK - TAK - TAK - TAK

D. 3-8-2019 Arvid Brunstedt (Nakskov)
80 år Solsikkevej 32,

4900 Nakskov

D. 6-8-2019 Freddy Christensen (Randers)
70 år Bøsbrovej 45 B, 1.th.,

8940 Randers SV

D. 6-8-2019 Anny Elfenbein (København)
80 år Elbagade 35, 2.tv.,
NV 2300 København S

D. 9-8-2019 Bent Donald Eriksen (Kolding)
75 år Bjergbyvej 1, Seest

6000 Kolding

D. 12-8-2019 Per Fuglsang Nielsen (Aalborg)
75 år Ibisvej 10, Studstrup

8541 Skødstrup

D. 14-8-2019 Arne Herløv Olsen (Los Angeles)
75 år 25482 Charro Drive,

San Juan Capistrano, CA 92675
USA

D. 19-8-2019 Ingolf Rasmussen (Randers)
70 år Glarbjergvej 99, 1.tv.,

8930 Randers NØ

D. 24-8-2019 Kurt Rossen (Sønderborg)
80 år Dybbøl Bygade 43, Dybbøl

6400 Sønderborg

D. 29-8-2019 Peter Rasmussen (Næstved)
70 år Solbakkevej 2,
NV 4700 Næstved

Mange tak for opmærksomheden jeg fik i forbindelse med
mit 25 års jubilæum. Tak til Vejle-naverne, København
naverne, og navervenner, Aarhus-naverne, samt til hoved-
bestyrelsen.
De bedste hilsner og kno i bordet.    
Claus Lønstrup, Qaqortoq/Grønland. 

Tusind tak for den store ”ære” jeg blev tildelt ved Pinse-
stævnet. Da blev jeg godt nok mundlam. Ikke mindst da
vores to piger pludselig dukkede frem. Jeg er godt klar

Jeg vil sige tusinde tak for de mange lykønskninger jeg fik
på min 70. års fødselsdag d. 15. juni i form af både tele-
grammer, mails, sms´er, opringninger og gaver. Det var
helt overvældende.
Med kno i bordet:
Erik Hjorth Andersen

Jeg vil hermed sige mange tak for opmærksomheder ved
min 60. års fødselsdag d. 7. juni.
Hilsen
Bodil fra Slagelse

En stor tak for jeres fremmøde med fane og påklædning 
ved min fars bisættelse d. 20. juni 2019 i Gl. Tølløse 
Kirke.
Min far ville være meget glad og stolt for denne sidste 
ære, tak… Min far og mor har brugt meget god timer i 
jeres forening, og jeg ved, at min mor Else Larsen vil

fortsætte med at komme i hulen.
Mvh Morten Larsen

over at en vis herre har en
stor finger med, Carl-Otto
(ondt i maven). Det er jo
også hans fortjeneste at jeg
blev medlem af C.U.K.
Marmorilik 81. Og senere
fik skabt et nært venskab
med Otto Krøll. Det
udmundede så også i at
Otto Krøll fik os med til
Mosel i 85. Her nyder vi stadig at deltage, godt nok med
et par års pause. Jeg håber, at kunne leve op til titlen i
mange år endnu.
Med Naverhilsen
Æresmedlem Flemming Laugesen
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Vedr. sagen Arne Poulsen Nielsen

Det er med den del undren jeg har erfaret at vores medlemmer i Århus Naverne Arne Poulsen Nielsen, ifølge et brev til
Arne, som jeg har fået indsigt i, fra HB-formand Kaj Jepsen skulle være blevet ekskluderet fra CUK, og ikke længere må
være medlem af en forening under CUK. Arne har været medlem i Århus siden 1. januar 2019, og vi i Århus Naverne
har ikke fået nogen meddelelse om at Arne ikke må være medlem hos os.
Jeg har snakket med Arne om sagen, og han nævner at har aldrig har været indkaldt til nogen møde med HB i denne
sag, Jeg har også erfaret at hovedbestyrelsen ikke engang har behandlet eksekutionen på et bestyrelsesmøde. Idet
hovedbestyrelsen kun har dømt i denne sag ud fra den ene part udtalelser, og det kan ikke være i orden i et
retssamfund som vores. Det må være rimelig i en så alvorlig sag som denne, at man indkalder parterne hver for sig,
således at de kan fremlægge sagen set fra deres synspunkter inden CUK´s hovedbestyrelse tager stilling. Det forventer
jeg selvfølgelig vil ske. Og indtil dette er sket er Arne Poulsen Nielsen stadig medlem i Århus Naverne.

Ole Lindeborg
Formand Århus Naverne

Til alle CUK-Foreninger.

Idet redaktøren af Den farende Svend har meddelt HB, at han stopper som redaktør

pr. 31-Juli, har hjælperedaktør Hans Emborg indvilliget i, at han af HB er konstitueret

som redaktør, indtil Delegeretmødet på Pinsestævnet i Holbæk i 2020.

Fremtidige foreningsmeddelelser samt andet stof, der skal bringes i Den farende

Svend, skal tilstilles til Hans Emborg på følgende E-mail:

h.emborg8@gmail.com

Ligeledes meddelte webmaster Ole Michael Strange i en skrivelse, der blev oplæst

og omdelt på delegeretmødet i Vejle, at han stopper med at være webmaster senest

den 31-12-2019. HB arbejder på, at finde en afløser, så er der medlemmer i

foreningerne, der har lyst og evner til, at træde til, vil det være af stor betydning.

På HB’s vegne

Kaj Jepsen

Information til SCUK-Foreninger.

Arne Poulsen Nielsen har under og efter sit medlemskab af SCUK- Aalborg, som han udmeldte sig af

pr. 31-12-2018, udvist en adfærd, der ikke er og har været forenlig med, hvad der forventes af

medlemmer af SCUK. Bestyrelsen i SCUK-Aalborg besluttede, at de på baggrund af den adfærd,

rettede henvendelse til HB med skriftlig indstilling til eksklusion af Arne Poulsen Nielsen.

Hb meddelte Bestyrelsen for SCUK-Aalborg, at idet han ikke var medlem af SCUK, kunne SCUK-Love

og vedtægter stk.24 ikke tages i anvendelse.

På baggrund af bestyrelsens skriftlig fremstilling af Arne Poulsen Nielsen’s adfærd, både under og

efter medlemskabet af SCUK, blev der pr. 15 Juni 2019 skriftligt meddelt Arne Poulsen Nielsen, at fra

denne dato, kunne han ikke søge om medlemskab eller blive overfyttet/ genindmeldt i nogen

forening under SCUK-Naverne.

Arne Poulsen Nielsen har kvitteret for skrivelsen.

På HB’s vegne

Kaj Jepsen

Formand SCUK.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Ny webmaster og ny bestyrer af CUK-medlemslisten
Som det er meddelt foreningerne – dels ved Delegeretmødet i Pinsen og senere i mail til de foreninger, der ikke kunne
deltage – er der behov for at finde en ny webmaster og en ny bestyrer for CUK-medlemslisten, da jeg desværre med
beklagelse bliver nødt til at fratræde mine opgaver for CUK.
Årsagen hertil står i brevet til foreningerne. Her skal kun tilføjes at alt, hvad jeg har skrevet, desværre er sandt og
dokumentérbart og hvis noget ønskes uddybet, er man velkommen til at henvende sig. Hvis man fortæller andre, at det
ikke passer, så skylder man at dokumentere sin påstand.
Faktisk havde jeg skrevet to versioner af brevet – men da det blev mig klart, at mit sædvanlige punkt ved Delegeretmø-
det, hvor jeg plejer at orientere foreningerne om hjemmesiden og CUK-medlemslisten, pludselig i år var fjernet fra dags-
ordenen UDEN AT DER PÅ NOGEN MÅDE VAR KOMMUNIKERET MED MIG HEROM, blev jeg nødt til at er-
kende, at det nu er bedre at HB vælger en, som de ønsker at samarbejde med.
Da der er brug for mange forskellige dataudtræk fra CUK-medlemslisten ligger den som tabel i excel, hvor data let kan
sorteres og de relevante lister hentes ud. Excelfilen kan uden problemer konverteres til et databaseprogram såfremt den
kommende medlemslistebestyrer hellere vil anvende et sådant – men det vil i så fald kræve lidt programmering for at
generere de relevante lister, der er behov for.
Hjemmesiden ligger i Typo3, der er et gratis CMS, der understøtter at foreningerne har adgang til hver deres del af
hjemmesiden med de tildelte rettigheder.
Når min(e) afløser(e) er fundet kan vi mødes og jeg kan videregive filer og fremgangsmåder.
En stor tak til foreningerne og til tidligere hovedkasserer Frode for godt samarbejde gennem årene.
Også en stor tak til de mange, der kom med hilsner og gode ønsker ved Pinsestævnet.
Mange Naverhilsner,
Ole Michael Strange,
olemichael@outlook.dk

En begivenhedsrig Ferie”

Den 6,6,19, startede vi fra Schweiz med målet Vejle vi skulle til Pinsestævne, selvfølgelig med en overnatning
i Hamborg Altona, (bilen kan simpelthen ikke køre forbi uden stop).
I Vejle ankommet skulle vi se lidt på Byen, vi havde jo ikke været der siden sidste Pinsestævne. i Byen mødte
vi Niels 2 m. og Leif fra KBH, V .Senere da vi blev sultne fandt vi et lille listigt sted ”ingen ”kendte ,men mens
vi spiste dukkede Inge og Karsten fra Fr. sund op ,og imens de spiste kom hele ”Håkonson Clanen” fra Stock-
holm senere også Anton, så helt ukendt var stedet vist nok ikke, vi fik en rigtig hyggelig aften. Lørdag Ind-
skrivning på Rådhuset (meget Fornemt med tale af Borgmesteren) hvor vi traf alle de gamle og nye kamme-
rater, Fanemarch gennem Byen, dejlig Hule aften (jeg elsker Huleaftener her får man rigtig hygget sig). Søn-
dag Delegeret Møde (Her om andet steds) god Frokost. Festaften med god mad og gode taler (selv om det af
og til kunne være svært at Forstå for en” Udenlands Dansker”), her skal også et Tillykke til Årets Nav, og til
Lærke og Per (i ved ikke hvad i går ind til), og et STORT Tillykke til min gode ven Flemming Lauge som blev
udnævnt til ”Æresmedlem” det har du fortjent allerede for længe siden, en tak også til Christian vores CCEG
”Obmand” fordi han lige kunne præsentere en lige Hjemvendt Fremmedskreven, en nuværende Fremmed-
skreven og en der nu lige starter,(der sker jo noget), en stor tak til alle fra Vejle for et godt og vellykket
Stævne. Annemarie og jeg ville lige holde lidt Ferie da vi nu var hjemme i DK, så vi tog til Søndervig ved Vest-
kysten (den lille Landsby vi havde besøgt for 30 år siden kendte vi ikke mere). Efter et par dage fik jeg et op-
kald fra ”Hønse Jens” han havde lige haft kontakt med ”Piet Den Ensomme Ulv” fra Norge, han ville komme
ned, så vi aftalte at vi skulle mødes i Hvide Sande Piet‘s hjemby om lørdagen, vi fik en dejlig Frokost og snak-
ken gik, i Schweiz siger man ” Weisch no”(kan du huske) så efter at vi havde fået sat verden i orden gik vi
hver til sit. Om Søndagen fik vi så et telefon opkald fra ”Kantons politiet” i Schweiz at vi havde haft ”Ubudne”
gæster hjemme som havde vendt op og ned på hele hytten, vi besluttede først at blive, men det lykkedes alli-
gevel ikke for tankerne var jo andetsteds. Da vi kom hjem kunne vi kun bekræfte hvad Politiet havde fortalt
os.(så nu Ønsker Annemarie sig kun Smykker) hvorfor ved jeg ikke.
Med kno i Bordet Geert Stage.

4.



DAGSORDEN FOR DELEGERETMØDET
Den 09. juni 2019 i Vejle

1. Velkomst til Vejle
2. Overrækkelse af Stævnebanner, Stævnesang.
3. Valg af Dirigent og Referent.
4. Dirigenter: Ole Puggaard, Hans Emborg
5. Referenter: Ove Graae, Erik Andersen
6. Godkendelse af Forretningsorden/ Dagsorden
7. Appel 20 stemmeberettigede
8. Valg af stemmetællere Gunnar Danielsen, Christian Riedel
9. HB- Formanden oplyser om jubilæer o.a.

Mærkedage.

25 År.

Lis Pedersen Næstved

Torben Jensen Næstved

Erik Carlsen Aarhus

Alex B. Christensen Frederikssund

Herbert Busse                            Aarhus (tidligere Hørning)

Carl Ole Frederiksen Holbæk

Gunnar Danielsen Aalborg

Else M. Westergaard Aarhus

Otto Westergaard Aarhus

Jørgen K. Andersen Los Angeles

Claus Lønstrup Aarhus

40 År.

Niels Kraglund København

Niels Gunni Vase               Sønderborg ( tidligere Hørning)

Per Jensen Frederikssund

Frank Lukassen Randers

50 År.

Carl Otto Enevoldsen Frederikssund

Karl Jensen Calgary

60 År.

Anton Paulsen Stockholm

Holger Tjerrild Aarhus

65 År.

Otto Madsen Stockholm

100 År.

Cuk-Aalborg Naverforening

5.

På Hovedbestyrelsen’s vegne, vil jeg gerne byde de
tilstedeværende velkommen til dette års Delegeretmøde i
Vejle. Til foreningen her i Vejle vil jeg på CUK’s vegne
sige tak for, at I vil stå som arrangør af Pinsestævnet. En
særlig velkomst skal lyde til de af CUK’s æresmedlemmer,
der er inviteret til at deltage i Delegeretmødet-frokosten
samt festmiddagen. Endnu en gang velkommen til et
forhåbentligt sagligt og konstruktivt delegeretmøde.

Navere der er taget på den sidste vandring.

Kresten ”Kris ” Andersen Æresmedlem CUK Calgary

Mogens Andersen Hillerød

Mogens Guldmann Samsø

Preben Herling Hillerød

Bjørn Petersen Nysted

Bengt Högberg København

Keld Svendsen Aalborg

Lars Kristensen Zürich

Bent Buch Pedersen Hillerød

Inga Elina Pedersen Stockholm

Peer Rønn Vrist Herning

Jens Erik Hansen Hørning

Leif Schmidt Aarhus

Else Westergaard Aarhus

Erik Sørensen Holbæk

Del 1. f.f.f.



AALBORG
Den 22. juni havde vi lørdags huleåben, som den sidste før sommerferien. Vi var 18 personer tilstede. Jeg har ikke tal på
hvor mange retter mad vi fik, men det var mange. Det var de to Kurtere der stod for maden (altså Kurt kok og Kurt
Nørgaard), mange tak for det Kurt og Kurt. Normalt har vi åben fra kl. 11:00 - 13:00 til vores Lørdag Huleaften den 2.

6.

Fredag 4. oktober klokken 14.00 vil der være åbning af vores nye hule i Thorshavn
og 45 års jubilæum for naverne på Færøerne.

PROGRAM:
Fredag 14.00 Åbning af hulen og indskrivning og betaling.
15.00 Hvis vejret tillader det, ud at lufte fanerne.
16.00 Gå tur i Thorshavn med guide. 50 kr.
19.00 Hule aften med gule ærter og tilbehør og dessert. 150 kr.
Ender ca. 11.00.
Lørdag 5. oktober 8.00 morgen mad.
10.15 Udflugt med frokost ca. 300 kr.
16.00 Hulen åbner.
18.00 Slut.
Jeg har 10 værelser i huset som alle er lejet ud til Navere.
Men kan tilbyde overnatning på opredte madrasser på 3. etage i
huset til 100 kr. per nat med morgenmad.  8 til 10 Madrasser.
Først til møllen princip. Andre overnatnings muligheder.
Der betales kontant ved ankomst.
Tilmelding blink-hus@blink-hus.fo eller tlf. 00298 221384
Adressen er Tvørgøta 13 100 Tórshavn.

Med kno i bordet.  Jørgen Christiansen

Den levende Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
Kære Naver
Sommersæsonen går på held. Julidagene gik som forventet og vi er stolte over at kunne sige, vi
gjorde det.
Nu ser vi frem til næste arrangement, som er HØSTDAGE den 22. – 25. august. Kl. 10.00 – 16.00
Vi håber at se nogle af jer til nogle hyggelige dage, uden jer er der jo ingen rigtig naverhule.
Husk at I skal tilmelde jer mad en uge før ankomst til Anne-Sophie Nielsen på tlf.:
40 60 34 81, gerne SMS.
Venlig hilsen

Hygum Hjemstavnsgård
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HILLERØD
Blandt Danmarks 406 øer hører Enø til de smukkeste, og
hvor glad bliver man ikke, når man modtager en invitation
til Skt. Hans på dette herlige sted! Det var den navnkun-
dige Ove Graae, som bød på lækker laks, grillede bøffer,
citronfromage, kaffe, øl osv. osv. Plus smukt bål på

HERNING
Hulemøde i Give. Lilly og Harald havde været så venlige
at inviteret os til deres dejlige gårdhave så fam. Laugesen

FREDERIKSSUND

Håber, at alle har haft
en god sommerferie?
Beklager, at der ikke
var noget indlæg fra
Frederikssund i den
sidste udgave af Den
Farende Svend. Men
siden sidst var vi 6
personer, som var til
Pinsestævnet i Vejle.

Det var et par hyggelige dage i Vejle og vil hermed ønske
Vejle et stort tillykke med et rigtigt godt Pinsestævne. Og
et stort tillykke til Kim Nyrnberg som var vores delegeret
med hans første pinsestævne det klarede du jo flot til trods
for, at du måtte humpe rundt med et dårligt ben, da han

måtte springe ud ad døren
fra sin campingvogn for at
fange din hund. Husk grill
aften fredag den 2.august
kl. 19:30 i    hulen. Hule-
vagten har bestyrelsen.
* Husk at give besked til
hulemor hvis i ikke kan
komme*
På 42 30 39 75
Med Kno.

Jan Johansen

havde fri for at lave mad.
Vi var 10 + 2 grillmestre
(naboer) Det må være
dejligt at have sådanne
venner der kommer når
det brænder lidt på.
Menu: Svinekotelet –
kartoffelsalat - diverse
grønsager + mega grill-
pølser. BDR. Prise
kunne ikke have gjort
det bedre. Tak skal i
have fra Give, at i holder
os i live. Juli og august er ferie mdr. næste møde er i
Hønsehuset 1. september. Kaj er en haj solgte for 885
kr. på pinsestævnet godt gået så er der lidt i overskud nu
hvor formanden ikke skal betale kontingent. Tak til Kaj,

han har brugt tid på
det. Vores udflugt er
sat til den 28.
september, så mød op
kære naver og naver-
venner, vi får med
garanti en god dag. Vi
regner med at besøge
hulen i Randers og så
tager vi den derfra.
Der kommer nok en
mail når vi har fundet
ud af dagens program.

Så er alle invite-
ret til den ny Hule
i Thorshavn 4.
oktober. Tak for
et godt pinse-
stævne til Vejle
og det var dejligt
at vi fik lov til at
gå med fanerne
gennem byen.
Sidste gang var hvis i Silkeborg. God sommerferie.
Med kno i bord

Peder

og 4. Lørdag i måneden, men denne lørdag blev det til fra
kl. 11:00 - 23:00, en rigtig festlig og hyggelig lørdag og
der var bestemt ikke nogen der gik sultne eller tørstige
hjem. Måske får vi et par nye medlemmer i Foreningen,
som har rejst rigtig meget på deres arbejde i udlandet. Vi
var 6 fra Aalborg der var til Pinsestævne i Vejle: Linda/
Preben, Bente/Gunnar, Jann Leth og Ivar. Et fantastisk
godt stævne, tak for det Vejle (sikke da en dejlig Hytte,
med udsigt ud over Vejle fjorden de har i Vejle Forenin-
gen). Gunnar Danielsen blev årets nav 2019, stort tillykke
med det Gunnar
(Gunnar har været Formand i Aalborg Foreningen af 2
omgange, I alt 20 år). Også stort tillykke til Flemming
Laugesen som blev udnævnt til Æresmedlem i C.U.K.
(Flemming har i mange år været Formand i Herning For-
eningen samt chauffør på bussen der kører til Moseltræf).
Vi er 3 medlemmer fra Aalborg der tager med på turen til
Moseltræf: Preben, Jann Leth og Ivar, det glæder vi os til,
vi ses. Som skrevet så holder vi nu sommerferie (på nær
undertegnede, jeg skal jo også skrive til bladet i næste
måned, men det tager jo nok ikke hele sommerferien ).
Aalborg ønsker alle i ind- og udland en god sommerferie.
Med kno

Ivar
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ODENSE
Den 26. juni tog vi toget kl. ca. 10 til Svendborg. Det skulle
være vores årlige udflugt. Solvejg fra Horsens var kommet
dagen i forvejen.  Vejret var næsten perfekt. hot, hot. VI
startede med at finde et sted hvor vi kunne slukke vores
tørst. Vi skulle også lige snakke om hvad vi skulle, i løbet
af dagen. Vi gik til det næste vandings sted. Husk det var
drønende varmt. Derfra gik vi på cafe citronen for at spise.
Der fik vi noget meget lækkert mad. Vi besluttede så at
tage en sejl tur med “Helge” Det er en skøn sejltur på

NÆSTVED
Vi har i flere år ikke haft hulemøde i juli. I stedet laver
Carsten mad sidst i juni, hvor vi kan mødes og ønske
hinanden god sommer. Det blev fredag d. 28.06, hvor 12
personer mødte og nød den lækre mad: medaljoner m/
bacon, små nye kartofler og flødesovs. Tak til Carsten for
mad og for at holde en god tradition ved lige. Lørdag d.
29.06 havde Eva og Kaj indbudt til sommerfest i haven i
Fensmark. Vi mødtes 13 personer kl. 15. Solen skinnede fra
en skyfri himmel, og temperaturen nærmede sig 30 gr. Lisa
donerede gin/melon til velkomst. Det er gin m/knust
vandmelon og is. Det smager dejligt. Eva og Kaj havde
besluttet, at vi skulle være aktive nogle timer. De havde
lavet lister, hvor vi var inddelt i hold. Der blev dystet i
petanque, kongespil og kast med små håndgranater. Det
lille barn kom op i os alle, så der blev kæmpet på bedste
vis. Efter 2½ time var alle færdige. Det var utroligt
hyggeligt men krævede også en indsats. Herefter blev
grillen tændt, og der blev serveret lækkert kød med
tilbehør. En meget hyggelig dag, der først sluttede ved 23-
tiden, da den store lampe var slukket. Tak til Eva og Kaj for
et godt og anderledes initiativ samt for at lægge have og
hus til. Nu nyder vi alle den forhåbentlig gode sommer. På
gensyn i august.
Hilsen Marianne

KØBENHAVN
Først en stor tak til Vejle for et kanon pinsestævne - godt
gået! Rart og hyggeligt igen at være med, og få hilst på
„gamle“ kendinge. Denne gang i selskab med vores
kasserer Leif Ove, der fik sin sag for med at være min
chauffør. Især efter Huleaften og ved hjemkomsten
til dronningens København gav lidt ekstra sved på
panden. Det blev (h)jul før tiden. Er sikker på at Leif Ove
trods strabadserne også nød stævnet. Den 25. juni var vi
12 til Havemesse hos Kate i Hvidovre. Vejret var i den grad
med os og selskabet og beværtningen i top. Som der
synges i minderne „ku’ vi mættes og slukket vor tørst“. Og
det i den grad! TUSINDE TAK for en dejlig eftermiddag
Kate, er ked af at jeg glemte sangbøgerne. Minderne fik vi
dog sunget. Tiden fløj af sted. Da vor økonomi i nogen tid
må siges at være O.K., besluttede de deltagende
medlemmer, at kontingentet per 1. juli vil blive nedsat med
50 %. Det betyder at naverne fremover betaler kr. 400,00
halvårligt og navervennerne kr. 300,00. Kan næppe
forestille mig at dem der ikke var til stede har
nogen indvendinger. Det er jo sjældent at noget bliver
billige, ‘ik? En begyndelse på lidt forkælelse til vore
trofaste medlemmer, og som forhåbentlig kan give nye

medlemmer.  Den nye Københavner Naven udkom, og kan
som altid findes på hjemmesiden. Juli og august måned
står i sommerferiens tegn. Dog er der stadig planer om at
holde en Kolonihavemesse hos Anne-Lise og O.B. I
Ballerup. I skrivende stund bliver det lørdag 3. august kl.
13.00. Medlemmerne er blevet kontaktet direkte
herom. Håber at sommeren stadig kan blive god og
varm. Vi varmer under alle omstændigheder op til efteråret
første Svende-Hulemøde torsdag den 5. september. Mere
herom og andre aktiviteter i næste nummer af dette
pragtfulde blad. 
Med kno i havebordet

Niels „2 m“

Arrangementer: 
3.8. kl. 13.00  Kolonihavemesse
5.9. kl. 13.00  Svende-Hulemøde

HOLBÆK
Ved sidste møde inden sommerferien, mindedes vi Ib
Larsen, som tog på sin sidste rejse d. 16. juni. Der er flere
fra Holbæk, som har planer om at tage en tur til 45 års
jubilæum på Færøerne. Det er åbenbart ikke nok med en Ø-
tur om året.  Efter sommerferien starter vi med en grillaften
på vores nyanlagte terrasse bag ved vores hule. Det
foregår d. 16. august kl. 18.00 og der er tilmelding til Søren
på tlf. 21 63 20 60
TL

fjorden. Vi var nogle få fra Hillerød, som ikke allerede
havde andre forpligtelser, og vi nød det hele og den
ganske aften. Mon ikke det skulle have været dette
arrangement, der er gået gny om til TV, som efterfølgende
har interesseret sig ganske mange dage for Enø! - - - Nogle
gange når man kun lige at fordøje festen, før en ny står for
døren: nemlig vor egen sommerfest, som vi i år delte med
Hjerteforeningen, der holder til i samme
bygningskompleks som vi. 12 var vi, og 30 var de, det
indforskrevne New Orleans orkester spillede, så det var en
fryd, der blev danset, der blev sunget, også af vovet
repertoire. En skøn eftermiddag havde vi også der. Selv
Fru So lå og logrede med halen strittende lige i vejret og
ventede på, om nogen måske ville komme og sætte
tænderne i hende! Man kan jo aldrig vide. Fortsat god
sommer til alle dem, der går på jagt eller bare ligger og
venter!
Med kno, Bent
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SILKEBORG
Nyheder fra Silkeborg. Juli 2019
Hej Ja, så er vi her igen, månederne løber lige derudaf og
snart er det efterår. Men vi havde månedsmøde den 29-06-
2019 og Boje åbnede mødet med at vi sang “Når samlet er
vor Naverflok”, hvorefter at sige Mange tak for de smukke
toner. Mødet startede kl. 10.03. Derefter meddelte Boje at
han ikke havde noget nyt at fortælle, men sagde dog at
han syntes det var et godt møde der havde været i Vejle,
og herfra skal der også lyde en stor tak for Jeres stævne,
det gik jo godt, og det var hyggeligt. Ved vores månedlige
udtrækning af solgte øl kort blev vinder. Chr. Martinsson.
Stor Tak. Efter mødet var der stegt flæsk og hvad der ellers
tilhører, der var 15 tilmeldte, så pludselig var vi 12, og vi
endte med at være så MANGE som 8 personer, men det
var alligevel HYGGELIGT. Vi var nogle stykker som tog i
byen og spillede Billard. Og jeg siger ikke hvem der Tabte.
Med Kno

Christian

P.S. Husk at nyde Jeres forskellige ferier rundtomkring
både hjemme som i udlandet.
Mdr. Vits.

SAMSØ
Sommerens grilldag gik helt i fisk... Blæsevejr, regn... Vi
måtte opgive da vi var ved at blæse til havs. Endte med at
vi slukøret måtte vende næsen mod hulen. Alt blev
veltilberedt i køkkenet. Det blev alligevel en hyggelig dag.
Tak til John Piil for den fantastiske flotte velkomst sang.
Den må vi øve os på. Tak også for den flotte 60 års gave.
Bliver spændende at høre om den. Her er øen invaderet
med turister i alle nationaliteter. Hyggeligt.
Kno i bordet fra Åse. God sommer.

Svendborg fjord. Forbi Thurø, Tåsinge m.m. Turen varede
ca. 2 timer. En bekendt kom forbi og gav 6 kolde øl.
Tak Jan. Efter sejl turen var vi tørstige igen, og sluttede af
på Kloster kroen. Kl. 17-30 kørte toget tilbage til Odense.
På Odense banegård, sluttede vi af på “giraffen.” (en
cafe). Vi blev enige om at det havde været en dejlig dag,
meget varm, men da Svendborg er den by hvor der er flest
værtshuse, ifølge indbyggere. Så der var ingen problemer
med at finde steder, hvor vi kunne slukke tørsten. Vi siger
også tak får besøget til Solvejg. Næste møde 7. aug. kl. 13.
I skrivende stund har vi kun 15 gr. I søndags stønnede vi
ved ca. 30 gr. Ja det er Danmark. God vind der ude.
De bedste hilsener fra Pigen fra Fyn.

RANDERS
Fredag den 5/7 var der fyldt godt op omkring bordet hos
Bente og Hans til vores grillaften. 21 mand inklusive Lis
og Kaj, der havde taget turen til Tånum for at fejre
sommeren med os. Tak for det. Det er altid dejligt at se jer,
og Jan nyder at have en lærling med ved grillen. Kl. 19 var
alt og alle klar til hulemøde. Vi manglede kun en klokke,
sangbøgerne og lysene. Freddy brugte en ske og et
grydelåg til at åbne mødet med, og vi mindedes lige, da
han til sin 60-års fødselsdag nød den lyd meget mere om
natten end om morgenen… Jan mente, han kunne nr. 28
udenad – og det gik da også helt pænt i første vers.
Tilsammen klarede vi det nu godt, og omkvædet lød i hvert
fald, som det plejer… For første gang i mands minde har
Randers ikke haft nogen med til pinsestævne. Det er synd
og skam, for vi har kun hørt godt om stævnet. Heldigvis er
der en chance mere for at besøge Vejle, nemlig deres
jubilæumsfest, og i skrivende stund skulle der ikke være
nogen hindringer for at sende en lille flok af sted her. Til
gengæld kommer der mange fra Randers til Mosel i år. Vi
glæder os.
Vi tager på udflugt den 17/8 med afgang fra Føtex kl. 10.
Sidste tilmelding er 10/8 til Freddy. Turen går til
Mønsted Kalkgruber, som er de største i verden. Vi får en
rundvisning, og der bliver også noget tid til at gå rundt på
egen hånd eller købe lidt grubeost. Vi spiser på Mønsted
Kro. Turen koster 150 kr. pr. person inkl. mad. Drikkevarer i
bussen og til middagen er for egen regning. Lørdag den 5/
10 fra 12-16 er der naverarrangement på Kejsergården. Sæt
kryds i kalenderen og puds de gode beretninger af, så vi
kan vise, hvorfor det er godt at være naver. Efter alt det
officielle gik Jan og Kaj i gang med grillen, så vi kunne se,
om lærlingen, Kaj, i år kunne gøre sig fortjent til et
svendebrev. Det kunne han. Alt smagte dejligt, og Bente
Lukassen kan bevidne, at roséen fra Mosel også var god.
Den kunne endda sætte gang i lattermusklerne – det
kunne Franks historie om at være stiv af skræk til eksamen
også: o) Senere var Jytte M, Tove og Anne Marie ved at
undersøge, hvad der sker, når man forsøger at være 3
quinder på 2 stole – det er risikabelt for den i midten…

Alt i alt en dejlig aften med gode historier og gode grin. Vi
glæder os allerede til næste år.
Vi siger tillykke til Freddy, der bliver 70 år den 6/8 og til
Ingolf, der bliver 70 år den 19/8.
Næste hulemøde er den 6/9. Undertegnede laver lidt
spiseligt.
Med kno, Helle
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ÅRHUS
Der var mødt 12 op til hulemøde 14/6. Formanden bød
velkommen, kun 1 møde denne måned. Vores 2 forslag til
delegeret mødet i pinsen var blevet godkendt. Ole L. med
hjælper havde lige været ud at lufte fanen i anledning af
grundlovsdag, og kom gennemblødt til hulemødet.
De var gået fra Ridehuset til Domkirken, og havde fået et
bånd til fanen i anledning af deres 800 års jubilæum. Der
var sendt et kort til Jens Buhelt i anledning af hans 80 års
fødselsdag. Hulen på Færøerne holder åbent hus den 4.
okt. Da Ole Michael havde pensioneret sig selv som
webmaster i H.B. ringede han med klokken.
Blæren til Ole M. Så var der tid til kaffe og brød.
Anders Baumann havde solgt sit hus vest for Skive, som
havde givet et lille overskud. Han mente vi kunne lige så
godt drikke pengene op, så han ringede med klokken.
Næste møde er den 12.7. Ole M. måtte desværre melde
afbud, da han tog til Thailand om søndagen og ikke kom
hjem før om en måneds tid.
Husk hulemøde den 9. august, samt fugleskydning lørdag
den 17. august, hvor sidste års fuglekonge er vært ved
morgen maden.
Med kno Chefsekretæren..

VEJLE
Navermøde i Vejle den 28/6 2019. Mødet den 28. juni
havde samlet 14+ en gæst Næstformand i HB Carl Otto,
der havde ærinde her i Jylland, så ville han lige aflægge os
et besøg. Mødet blev indledt med sang nr. 15: I et vinhus,
hvorefter formanden tog ordet. Han indledte med, at
berette om det netop overståede pinsestævne, hvor han
endnu en gang uddelte ”Roser” til alle. Formanden vil her
igennem Svenden sige tak for alle gaver/tilkendegivelser,
der blev overrakt foreningen, samt en STOR tak til alle
deltagerne i Pinsestævnet. I var med til, at det blev et
jubilæum/ pinsestævne, som Naverne i Vejle vil tænke
tilbage på med glæde. TAK for deltagelsen. I forbindelse
med, at gaverne blev nævnt, var der et lyst hoved, der
kunne huske, at Pigen fra Fyn havde noget med, der efter
sigende havde en helt fortryllende smag. Dette udsagn
skulle afprøves, så de gyldne dråber, som Pigen fra Fyn er
berømt for, kom på bordet, og efterfølgende kunne man se,
at de rosende ord ang. dråberne, som blev tildelt fra hele
smagspanelet, var oprigtig ment. Der var ikke yderligere på
programmet, så ordet var frit, og der blev talt flittigt,
imedens Biksemaden blev fortæret.
Inger og Hans laver frokost i Hytten den 17.august.
Tilmelding på tlf.: 27849009 eller Inger på tlf.:
24444001 senest den 10. august.
Hulemøde den 26. juli og den 30. august.
Det årlige Ålegilde er lørdag den 21. september kl. 1330,
tilmelding til spisning til Hans Emborg på tlf.: 75830901
eller 27849009.
Reserveskribenten

Kaj

SØNDERBORG
Tak for blomster og bårebuketter til Martha Dantofts
begravelse på familiens vegne.     
Så er vi klar efter sommer og vi starter med at grille d. 2-8-
19. KL 1800. kød pølser og det der hører til så mød OP.
TAK til Vejle for et godt stævne, og d 5-9-19 kommer der
musik fra Glarmestrenes Svende hvor de spiller og synger
Naver sange og andre som vi kan være med på så kom, der
kommer mere i næste nr. af svenden. 
Med kno i bordet John

SLAGELSE
Hulemødet d. 5. juli startede med at vi alle 7 stemte i med
sang nr. 47 fra sangbogen. Herefter orienterede formanden
om pinsestævnet. Tilmeldingen til hulemødet med
efterfølgende grill d. 3. august, blev sat i gang og datoen
blev atter fremhævet. Seneste tilmelding er d. 28. juli.
Deltagelsen ved Sct. Michaels Nat blev bekræftet og
formanden sender oplysninger til politiet. På opfordring af
vores kasserer, Ejner Petersen, mindedes vi hans søster og
vores savnede NV, Inga Jørgensen, som drog ud på sin
sidste rejse d. 14. maj. Æret være Ingas minde.  Så blev det
tid for det kulinariske indslag hvor Bodil var sponsor for
herligt smørrebrød p.g.a. sin 60 års fødselsdag. Formanden
var denne aften sponsor for drikkevarerne p.g.a sin 70 års
fødselsdag. Vi manglede blot Hans Vicevært som meldte
afbud en ½ time før mødet p.g.a. sygdom. Han havde gjort
alt klar i hulen så der var lige til at gå til. Bodil og Helle
sørgede for at alt var ryddet og rengjort da vi forlod hulen
ca. kl. 22:00 efter at have sunget minderne.
Med kno i bordet.
Erik

Kommende arrangementer og mærkedage.
Lørdag d. 3. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter grill
kl. 13:00. – Tilmelding til Erik.
6. september: Hulemøde kl. 18:30.
27. september: Sct. Michaels Nat 19:00 – 23:00.
4. oktober: Hulemøde kl. 18:30.
1. november: Hulemøde kl. 18:30.
22. november: 77 års stiftelsesdag for Slagelse
Naverforening.
4. december: Lotte Hansen 10 års jubilæum
6. december: Hulemøde kl. 18:30.
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ——
Tilmelding til Ejner.
OBS! Forbehold for trykfejl og ændringer.



www.naverne-CUK.dk
                     HOVEDBESTYRELSEN:

Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25 i måneden.

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Carl-Otto Enevoldsen

Dahlerupsvej 11, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 4035 5056
E-mail: carl-otto@live.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

som sender besked videre til HB-formand og hovedkasserer m.v.
Deadline den 10. i måneden for labels til næste blad.

Dødsfald meddeles af foreningerne til
web@naverne.com

som nævner det under „Naverne på den sidste rejse“
og sender besked videre til  HB-Formand og  Hovedkasserer.

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:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Hjælpekasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them
Tlf.: 2064 6412 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com

Sekretær:
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde
Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@gmail.com

Redaktør:

Deadline: Den 10 i måneden.

Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland.
Ved manglende levering af „Den farende Svend“ kontakt:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 2784 9009

Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Dahleruosvej 11, 4583 Sjællands Odde
Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Arkiv. Henvendelse til Elo Bjerking,

Tlf. 5573 5615-  E-mail: amelo@webspeed.dk

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster
   Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop

Hanne Gade Nygaard

Tlf. 76 63 71 71      www.lucia-blomster.dk

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

     Vi udfører:

      *  Kloakreparationer
      *  Tv-inspektion
     *  Strømforing
    *  Støbearbejde

*  Brolægning
*  Røgtest
*  Spuling
*  Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle
Tlf. 76 74 90 80
entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk

   GDPR:
   Se information om persondatapolitik

   i CUK Naverne på hjemmesiden.

     LUMSKEBUGTEN

 BAR - BODEGA - BILLARD

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

            Levende musik fredag / lørdag



AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

  Byggefirmaet

    Mobil 30 95 06 65

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Bodega Hjørnet
Lyngbygade 19b, Silkeborg
Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

BREDHØJVEJ 2-4  8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25

Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

AUTOFORUM

TRIN NED
NØRREGADE 45
ODENSE C.

TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

Om du skal bruge bukser, jakke, skjorte
eller smykker, så er vi leveringsdygtige
på det hele.

Send os en mail påkim@3tn.dk eller ring 66 12 30 75.
Du kan også besøge vores webshop på 3trinnedshop.dk
- Vi leverer til hele landet!

Tøj til arbejde & fritid

FBH Navertøj finder du i
3 Trin Ned
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