
  

 

 

 

 

 

 

 

Vores Kære Naversøster Åse Heimly. 

 

Åse Heimly kan d. 31 /3 fejre 25 års Naverjubilæum. 

Åse er fra vores broderland Norge. 
Efter 25 år på Samsø har vores kære Naversøster bestået 

Danskprøven med MG+. Åse har været sekretær i Samsø 

Naverne af flere omgange; det klarer Åse med UG. Åse er 

altid en glad og frejdig pige med begge ben på jorden. Åse 

er en festpige, hvilket vi andre nyder godt af. 

Åse bor sammen med sin skjønne mand Flemming, som er 

næstformand i Samsø Naverne. 

Hos Åse & Flemming står døren altid åben. Man er altid 

velkommen og må ikke forlade matriklen, før man har fået 

en lille en til halsen. 

 

   Stort Tillykke 
 Åse 

 SKÅL SKÅL SKÅL 

                                                Med kno 

                                            Samsø Naverne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Randers  
Naverforening 

75 års jubilæums-
fest lørdag den 20/6 

2020 
Sæt kryds i kalenderen og se flere 
oplysninger i næste nummer       

 

Hermed en stor tak til Vejle-København- HB- 
Frederikssund og Holbæk 
for telegrammer og gaver til min 90 års fødsels-
dag 
MVH 
Ebert Christensen 
Holbæk Naverne  
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2 

 

 

12,03,2020 Ole Michael Strange (Århus) 

60 år Postgårsdsvej 11 

 9260 Gistrup 

 

13,03,2020 Rene Bertelsen (Calgary) 

60 år 248 Ogden Cressent SW 

 Calgary AB T0J 1R1 

 Canada 

 

13,03,2020 Ejner Petersen (Slagelse) 

80 år Solbakkevej 13 

 4180 Sorø 

 

16,03,2020 Arne Brogaard (Kolding) 

80 år Hollændervej 1, st. th. 

 6000 Kolding 

 

22,03,2020 Lars Gammelgaard (Samsø) 

65 år Østervej 22, Kolby 

 8305 Samsø 

 

22,03,2020 Hans Emborg (Vejle) 

75 år Højtoft 8 

 7100 Vejle 

 

28,03,2020 Jens Kristian Ibsgaard (Vejle) 

80 år Fredensgade 6 

 7100 Vejle 

 

Jubilæum 
01,03,2020 Preben Adriansen (Aalborg) 

25 år Paletten 6 

 9200 Aalborg SV 

 

09,03,2020 Fin Alfred Larsen (Hillerød) 
30 år Lodsstræde 6 

 2791 Dragør 

 

17,03,2020 Ole Lindeborg (Århus) 

25 år Østergårdsvej 300 

 8355 Solbjerg 

 

21,03,2020 Aage Håkanson (Stockholm) 

45 år Laxgatan 12, 4. tv. 

 S-133 Saltsjöbaden 

 Sverige 

 

27,03,2020 Kenneth Wahl Olsen (Nysted) 

10 år Østergade 6 

 4880 Nysted 

 

31,03,2020 Åse Heimly (Samsø) 

25 år Skolebakkevej 26 

 8305 Samsø 

 

31,03,2020 Preben Sørensen (Silkeborg) 

20 år Christianshøjvej 4 

 8620 Kellerup  

 
Mindeord. 

Æresmedlem i Vejle Erik Ole Hansen drog den 26. 

december 2019 i stilhed ud på sin sidste rejse. Erik Ole blev 

meldt ind i foreningen i Vejle den 2. november 1988, og 

var således medlem i Vejle i godt 31 år. Erik Ole arbejdede 

i Norge som jernbinder i nogle år. 
I 2009 donerede han nyt tegltag, nye kobbertagrender, 8 

håndsmedede kobberlamper, og diverse småting til Hytten. 

I anledning af disse gaver til foreningen blev Erik Ole 

udnævnt til æresmedlem i foreningen. 

Erik Ole var syg de seneste år. Så derfor så vi ham ikke i 

foreningen i nogle år. 

Æret være Erik Oles minde. 

Hans Emborg 

Vejle 

 
 
 
 
Onsdag den 05. februar havde jeg om formiddagen et 

ærinde i Odense, og da dette ærinde var afsluttet ved 12-

tiden, kunne jeg inden hjemturen, kigge forbi Hulen i 

Odense og sige hej, idet de har møde den første onsdag i 

måneden. Det blev noget af et besøg. Ved ankomst til 

hulen, som er på Ungarsk Vinstue, går jeg hen til et bord i 

restaurationen, hvor formanden-kassereren samt et medlem 

sidder, for at sige hej. Ved bordet bliver jeg mødt med 

følgende hilsen fra kassereren: ”Hvad fanden vil du her?” 

Jeg siger som det er, at jeg var i Odense i et andet ærinde, 

og ville sige hej. Med denne velkomst kunne jeg se og 

mærke, at min tilstedeværelse ikke var velset. 

Efterfølgende da mødet åbner, erfarer jeg, at det er 

generalforsamling, hvilket jeg ingen anelse havde om. Efter 

formanden havde åbnet mødet med ordene ” Ja det er så 

generalforsamling ”kigger han på de fremmødte og spør-

ger” Er der nogle der har inviteret ham  (undertegnede)”. 

Det er der ingen der har gjort, hvorefter formanden vender 

sig imod mig og siger” Jeg har heller ikke inviteret dig ” 

Forundret spørger jeg formanden: Hvornår er det blevet 

kutyme, at man skal inviteres, for at besøge en forening, når 

der er hulemøde, eller på anden måde vil gæste en CUK-

forening, og hvor mange gange har du ikke selv besøgt 

foreninger, uden at være ” inviteret”. I mine 44 år som 

medlem af CUK, har jeg aldrig været udsat for noget 

lignende. Det skal nævnes, at jeg besøgte CUK-Odense 

som CUK-medlem i Vejle og ikke som HB-formand.  

Så hvis der er medlemmer fra andre foreninger, der 

påtænker at sige Hej i Odense den første onsdag i måneden 

kl: 1300, hvor der er hulemøde, iflg. adresselisten i 

Svenden, hvor tidspunktet er oplyst til kl: 1800 men 

åbenbart er ændret til kl: 1300, så husk ifølge den hilsen jeg 

blev modtaget med, at være inviteret først, for det er 

åbenbart noget nyt, der er indført i Odense   
Med kno 

Kaj Jepsen 

Formand HB.  

 

Formandens meddelelser: 



 
Program Pinsestævne 30/31-05 2020 

Lørdag d. 30-05 

08.00 Morgenmad i Hulen 

11.00 til 14.30 Indskrivning 

15.00 Fotografering 

18.00 til 23.00 Huleaften 

Lørdag kan der købes Sandwich/Hulemadder i 

Hulen  

Søndag d. 31-05 

08.00 Morgenmad i Hulen 

10.00 Udflugt/Frokost 

10.30 Delegeretmøde 

12.15 til 13.00 Delegeret frokost  

13.00 Delegeretmøde forsætter 

18.00 til 24.00 Festaften 
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Calgary: 
Den 13 marts 2020, kan 

Rene Bertelsen, Calgary 

fejre sin  60 års fødsels-

dag. 
Tillykke fra foreningen i 

Calgary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikssund:  
Frederikssund – Svendeaften den 07.02.2020: 

Et lille sluttet se lskab på 10 personer til hulemødet i CUK-

Frederikssund. Hulevagten havde Kurt og Kisser, som 

leverede noget dejligt smørrebrød og efterfølgende god 

ost        
Poul-Erik og Per 

Vejen var mæn-

dene, der gav en 

omgang hver. 

Alt i alt en rigtig 

hyggelig aften, 

med gode hi-

storier og gode 

grin.       
 

Med kno Hulemor.  

Lis Willemoes Hansen. 

 

Næste hulemøde er fredag den 6.marts 2020 kl. 19:30, 

hvor bødekassen tømmes. Hulevagten har Hulemor\Be-

styrelsen. 

Har man forslag til generalforsamlingen den 3.april 2020, 

skal dette være bestyrelsen i hænde senest den 22.marts 

2020 til formanden eller sekretæren. 
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til 

NV Gunner Henriksen den 23-03-2020. 

Med kno Sekretæren. 

 

 

Herning: 
Onsdag den 15/1 havde vi vores første hulemøde 

i det nye år, og det var som vanlig på bodegaen i 

Lind. 

Vi var de sædvanlige 10, der mødte op til spis-
ning. Menu: Nakkekoteletter i fad med wi-

skeysovs får 3 stjerner ud af 3. 

Sovsen skal man nok ikke tage for meget af, hvis 

man skal køre derfra, men TAK for mad Flem-

ming. 

Wagner kunne oplyse, at han er begyndt at gå til 
motion og cykler, men kommer ingen vegne. 

Harald kunne oplyse, at havde skudt en gang og 

ramte, men det var ikke lige ham; det larmede 

nok for meget. 

Søndagsmøde den 2.2 (Ole Olsen), hvis der 

nogle, der kan huske ham. 
Det er nu dejligt med friske rundstykker og på-

læg, som Borgmesteren har fremskaffet til os. 

Vi får jo hver gang en snak om lokaler, men det 

er ikke nemt at finde noget, når det næsten skal 

være gratis. 
Vi har også et Frank Jæger, der skal flyttes. Det 

bliver noget af en opgave, men formanden har jo 

været på Grønland, og lidt dynamit skulle nok 

kunne klare det. Man har vel været i en mine. 

Fællesbo skal ikke have vores kære pengeskab. 

Så har formanden scoret 20.000 kr på en gam-
mel motorcykel, han har haft stående i et stykke 

tid, og der var så lige en af hans dejlige piger, der 

var hjemme, og der lå cool cash på bordet. Far 

der er lige til en ferie til os alle. Far er blød, så 

det blev OK. Fru Lauge finder rejsen. 
MED KNO I BORD 

Peder 

 

 

Hillerød:  
Årets første måned løb så hurtigt, at man dårligt nåede at 

registrere, at det nu blev februar. Og hvad skete der? Jo et 

par gode navermøder, 10 deltagere hver gang, fin stemning, 

en god hjemmebagt sandkage fra Miras hånd – den slags 

tages der jo altid imod med kyshånd. - - Vores Margit har 

gjort opmærksom på, at hun kun er født én gang (synd 

alligevel, at der ikke er to af slagsen), det må vi så se at få 

rettet op på, ganske vist nogle år for sent, i den detaljerede 

medlemsoversigt. - - Andre ting at huske på: 1) husk at 

betale kontingent for 2020. 2) Husk vores generalfor-

samling den 28. marts. 3) Husk at både i april og i maj 

flyttes hulemøderne til den 3. uge. - - Kommer formanden 

mon hjem til kommende arrangementer? Hans mange, 

lange og fine beretninger fra Sydamerikas lange vestkyst 

tyder næsten på en forelskelse og fastgroen på kontinentet. 

Hvor megen lækker ceviche er der mon gledet ned, og hvor 

mange morenitas kan ikke have fået hans øjne til at skele i 

flere retninger!  Ja, vi får se og høre. - - Foreløbig hører 

Hulefar Peder gerne fra alle, som ønsker at tilmelde sig 

kommende arrangementer, på tlf. 27940134. 
Med kno, Bent 

OBS 

Der er indsneget sig en fejl i den omsendte dagsorden til 

den ordinære generalforsamling i marts måned i Hillerød. 

Der står under valg, at jeg ikke stiller op til valg som næst-

formand. Det er ikke rigtigt, Jeg stiller op både som 

næstformand, og om fornødent også som formand. 
Med kno Karl Jensen 

 

Forenings meddelelser: 
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København: 
Vores 121 års stiftelse blev markeret den 17.1., hvor vi var 

beskedne 6, der deltog. Beskedne var vi dog ikke under fej-

ringen, hvor intet manglede, ja selv klokken blev mange. 

Hvor godtfolk er, går det altid godt. Endnu en dejlig dag 

med bl.a. hjemmebagt kage á la Anni. Den 30.1. var det så 

tid til årets første Svende-Hulemøde, hvor fremmødet des-

værre var 1 mindre (5) end til stiftelsesfesten. Det 

kan kun blive bedre fremover, ik'? 
Beklageligvis er turen i marts måned til Næstved UD-

SAT! Vi vil i stedet arbejde på en 2-dages tur til sommer, 

hvor vi da vil besøge Næstved. 
Håber de til den tid stadig vil se os, men mon ikke? Så i 

denne måned må vi "nøjes" med Svende-Hulemødet tors-

dag den 26.3., der som altid p.t. afholdes hos undertegnede. 

HUSK, at til- og/eller afmelding - gerne i god tid, er obli-

gatorisk. 
Det var for en gangs skyld de beskedne ord i denne omgang. 

Arrangementer: 

26.3.   kl. 13.00   Svende-Hulemøde 

Med kno i bordet 

Niels "2 m" 

 

 

LA: 

The first meeting of 2020, Jan. 17 was attended by 27 

members plus one guest, Hr. Morten, visiting from 

Denmark. He is a relative of Gari Medford, so he visits us 

every now and then.  Also, Leif Arildsen from Monrovia 

and John Sønderborg from Wrightwood. Both have been 

attending several LA Naver meetings the last few months, 

and to-night turned in their membership applications, for 

medlemskab I LA naver Klub. 
Mange Tak, to the Bar sponsors, birthday boyz Steen 

Hansen and Ejler Kabel. 

Later we sang birthday songs for both of them and Russel 

Walker & Leif Gyldstrand. Followed by LA Naver Klub 

anniversary songs for Leif Juliussen visiting from 

Idaho, and a number of other members. 
Also, it was good to see our oldest Naver member 

Verner Møller; he will turn 97 in March. 

Donations for the Bar: Mogens a bottle of Snaps, Leif 

Gyldstrand also a Bottle of Snaps. Chips & Dip fra: Gari 

Medford, formanden 

Flemming Juliussen and 

Steen Hansen. Danish pastry 

by Henrik Gram, Tusind 

tak.The Nordic Torske-

Dinner and the appetizing 

Tarteletter and the Tiramisu 

dessert, var prepared by Max. 

The Tarteletter shells var  

baked by Henrik Gram, and 

filled up by Max with creamy 

veggie goodies. -- Mange tak 

ska’ i ha’ 

.Med en kno” eller two” 
Arne Brinkland, sekretær. 
 

Nysted: 
Hulemøde den. 5. februar 2020. Ved hulemødet var 8 

svende mødt til en hyggelig aften. Vi gennemgik den kom-

mende generalforsamling den. 5. marts om, hvem der er på 

valg i bestyrelsen. Dagsorden udsendes på mail til medlem-

merne. Der var 3 svende, som havde haft fødselsdag siden 

sidste hulemøde, og det gav en tår at drikke omkring bordet. 

Andy gav en beretning fra sit arbejde i Singapore, hvor han 

i sidste uge var nede og skifte en kamaksel på en MAN mo-

tor. Skibet var en græsk bulkcarrier, og det var ikke uden 

problemer, kunne man tyde af en god og interessant beret-

ning.  

Snakken gik meget om et projekt, som vi næsten alle er in-

volveret i, men er under en anden forening, hvor vi har ud-

viklet en spærre for forhøjet vandstand eller stormflod for 

at beskytte en bygning mod vandskade. Det meste af arbej-

det er nu overstået, og der skal afholdes generalprøve se-

nere på måneden. Arbejdet er udført tømrerarbejde og er 

lige noget for svendene, så de ikke helt glemmer håndvær-

ket.  

Der blev gættet om indholdet af bøssen, og de svende, som 

ikke var til stede på hulemødet må stemme pr. SMS eller 

mail til oldermanden, som sørger for, at det bliver noteret. 

En flaske OP Andersson er på højkant.  

Der blev talt om, at den næste udflugt måske skal gå til Hol-

bæk, med stop i Regstrup hvor vi skal besøge VPD montage 

for at se, hvordan beslagene bliver lavet til Velux vinduer. 

Et maritimt værksted i Holbæk skal også besøges, når vi er 

på disse kanter og samtidigt kunne vi måske aflægge hulen 

i Holbæk et besøg for at få en forfriskning og hilse på inden 

hjemtransporten. Benny & Anne stod for maden denne af-

ten, som var lasagne, tomatsalat og ost. Det var yderst vel-

smagende - ros til Benny & Anne. Minderne blev sunget, 

og vi gik hver til sit efter en hyggelig aften.  

Med kno 

Oldermanden. 

 
 

Odense: 
5. februar 2020 Odense 

Den 5/2, havde vi generalforsamling. Bestyrelsen består i 

dag af 3 CUK navere. Formand Ole Bøwig, næstformand 

Kaj Frydendal, kasserer Arne Jørgensen. 

I efteråret sendte vi Claus Skøtt, en ung svend på valsen. 

Først var han i Bremen, og derfra tog han til Australien, 

hvor han prøver at finde arbejde, men det er ikke nemt. 

Samtidig er det meget varmt, da det er sommer dernede. 

Ole Bøwig 

 

 

Randers: 
Fredag den 7/2 var vi 11 til hulemøde. Der var mad nok, og 

vi fik sørme også lidt at drikke, for både Laila og Bente 

Løwe fik lyst til klokkeklang. Tillykke med 25 år på jobbet 

og fødselsdag og tak for skænken. Håber, I nød sangene       
Til mødet kunne Freddy fortælle, at vores kælderrum nu er 

fint malet. Det er også taget i brug til de effekter, der har 

været opmagasineret, samt til ekstra stole og andet godt fra 

Hulen.  
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Vi er blevet veludstyret på det elektroniske område, for vi 

har købt en fin, bærbar pc og en god, ny printer til lige under 

500 kr i alt. Tak til Henning for gode råd og vejledning. 

Freddy har anskaffet nogle hylder, så det hele kan stå ny-

deligt i hjørnet, hvor der før stod stole. 

Vi holder vores jubilæum lørdag den 20/6. Vi har næsten 

fået lov at låne nabolokalet, så det hele kan holdes i Hulen. 

Freddy er godt i gang med aftaler om mad og musik. Spis-

ning, kaffe, hygge, musik og dans bliver gratis for alle del-

tagere, men bliver man tørstig, må man selv købe drikke-

varer. Der bliver tilmelding til Freddy. 
Vi arbejder videre med en god plan for vores udflugt. Det 

kan ikke blive med Lillebjørn, for der er ikke plads til os 

alle. En anden mulighed er en tur med Svanen fra Mariager. 

Vi holder fast i den gode kontakt til Håndværksmuseet og 

satser på flere arrangementer sammen med dem. 

Freddy holder foredrag i Hulen for Elforbundets seniorer 

den 24/3 

Freddy fortalte, at Elo og Anne Marie har meldt sig ud af 

foreningen. Vi siger tak for jeres store engagement og de 

hyggelige samtaler. I er altid velkomne til at komme på be-

søg i Hulen. 

Der er hulemøde fredag den 6/3. Hans og Bente laver mad. 

Der er søndagsåbent den 15/3 og 29/3. 

Med kno, Helle 

 

 

Slagelse: 
Hulemøde d. 7. februar 2020: Vi startede med at synge nr. 

28 og kunne glæde os over, at deltagerantallet (8 medlem-

mer) var fordoblet i forhold til mødet i januar. Søren og 

Hans Vicevært havde meldt afbud grundet sygdom, og vi 

ønsker god bedring. 

Det blev besluttet at ændre tidspunktet for generalforsam-

lingen 2020 til kl. 11:30 af hensyn til vores Kongelig Pri-

villigeret Kok, Louis Rasmussen, der ikke kan levere ma-

den før kl. 13:30.  

Der var enighed om, at hulemødet d. 1. maj starter kl. 11:00, 

således at vi kan være færdige når gæsterne fra København 

arriverer. Forslag til menu denne dag besluttes senere.  

Der kom nogle forslag til aktiviteter ved hulemøderne, og 

Ejner og undertegnede undersøger mulighederne for disse 

forslag.  

Vores kasserer, Ejner Petersen, fylder som bekendt 80 år d. 

13. marts og ønsker at holde fødselsdagen i privat regi. Han 

vil til gengæld markere dagen ved hulemødet i april, og der 

er sendt info herom pr. mail eller tlf.  

Så må jeg erkende en beklagelig ”tyrkfejl”. Jeg havde gjort 

Inger nogle uge yngre end hun vitterlig er, hvilket hun dog 

har tilgivet mig.  

Vi fik besøg af en af vores genboer, som gjorde opmærk-

som på, at der ikke må parkeres på græsarealet bag hulen. 

Så var det tid for det kulinariske indslag, hvor der blev byt-

tet med både sild og ost, men de klare dråber fandt ingen 

grund til at bytte. Vi skal huske at tænde for køleskabet, når 

vi starter for varmen. Lunkent øl og vand er der ikke så stort 

salg i. Minderne blev sunget ca. 21:30 og hulen blev efter-

ladt kort efter.  
Med kno i bordet. 

Erik  

 

 
6. marts: Hulemøde kl. 18:30. 

13. marts: Ejner 80 år. 

3. april: Hulemøde kl. 18:30. 

1. maj: Hulemøde kl. 11:00. Besøg fra København  

15. maj: Inger 75 år. 

5. juni: Hulemøde kl. 18:30. 

3. juli: Carit 75 år. 

3. juli: Hulemøde kl. 18:30. Tilmelding til Erik. 
 

 

Samsø: 

Lørdag d. 1. august: Hulemøde kl. 12:00. Herefter Grill kl. 

13:00. – nytårstaffel 18.1 kl. 19. 
Fantastisk hyggelig Nytårstaffel. Dejlig klipfiske-spise ala. 

Hp. Det smagte fortræffeligt, som det plejer. God stemning 

med glade gæster, som også gjorde aftenen god. Tor stod 

for underholdningen, og det er han god til. 

Altid hyggeligt raflespil, hvor der 

er ivrig kamp om gaverne med 

grin på. Aftenen var så hyggelig. 

Stor tak til vores sponsor i 

DF’s  Bo , som gav en omgang til 

hele hulen. Og tak til alle gæster.  
Med kno Åse. 

 

Hulemøde 02.02.2020. Stille 

møde med kun 5 fremmødte. 

Men vi hyggede os alligevel. 
Med kno Åse. 

 
Næste møde 1.3.2020. Generalforsamling. Husk indkomne 

forslag til formanden14. dage før. 

Åses 25 års jubilæum er 31.03.2020. Bliver holdt i hulen 

5.4. 20. 
 

 

Silkeborg; 
Nyheder Silkeborg Jan 2020. Hej, ja så er vi her igen. Der 

har været månedsmøde den 26-01-2020 med deltagelse af 

8 voksne personer. Mødet åbnede kl. 10.15, hvor vi sang 

”når samlet er vor naver flok”. Og formand Boje bød 

velkommen med at sige Tak for stroferne. 

Mærkedage og arrangementer i 2020: 
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Han fortalte, at vi siden sidst havde haft en dejlig 

julefrokost, samt en hyggelig Nytårskur med diverse. 

Derefter, om der var andre, der havde noget, hvad der ikke 

var tilfældet. Så mødet afsluttedes med en omgang på 

Hulens vegne. Vinder af solgte ølkort blev Boje, Mads Kai. 

Stort tillykke til dem. Det var, hvad der hændte denne 

måned, men det er jo også vinter endnu, så fuglene skal lige 

varmes op 

Med kno 

Christian 

 
Mdr. Vits. 

Den berømte detektiv Sherlock Holmes og hans assistent 

Doctor Watson er på camping og overnatter i telt. Midt om 

natten prikker Holmes til Watson og spørger ham: 

HOLMES: Watson, kig op på stjernerne og fortæl mig hvad 

du udleder. 

WATSON: Jeg ser millioner af stjerner, og hvis der er 

millioner af stjerner og blot nogle af dem har planeter, så er 

det temmelig sandsynligt, at der er nogle planeter ligesom 

Jorden, og hvis der er planeter som Jorden, så er der 

sandsynligvis også liv. 

HOLMES: Watson, din idiot! Der er nogen der har stjålet 

vores telt 

Kno Christian 

 

 

Sønderborg: 
Sønderborg d. 7-2-20  Hulemøde. Vi var 8 + 1 gæst.  Børge 

bøde velkommen, og der blev foreslået nr. 73, og den tog 

vi.  Så gik ordet over til John, der fortalte, at dem, der havde 

slået græ,s ikke gjorde det mere, så han ringede til kommu-

nen, og nu slår de græs og klipper hæk. Han har også kon-

takt med vvs om den bruser nede i kælderen, og den kom-

mer her i det nærmeste, og den sætter de op gratis EL kom-

mer også om kort tid så vi er klar til d. 11-7 2020. Da der 

var møde med dem d.8-2-20, kom der lidt frem, at vi nok 

skulle regne med omkring 300 mand, så der er noget at ar-

bejde med; men mere senere om det.  HUSK G.F. D.21-3-

20 KL.12.TILMELDING TIL FOREMANDEN ANG. 

BRØD, OG FORESLAG SKAL VÆRE FOREMANDEN 

I HÆNDE D. 8-3-20.  

Med kno i bordet John 

 

 

 
Vejle.  
Så er vi startet i det nye år med møde i januar. Vi startede  

med at synge nr. 28, Når samlet er hvor naverflok. Vi var 

14 plus en gæst, Jørgen Bruun , som Hans og Inger havde 

med. Han bliver nok en ny nav i Vejle. Vi mindes også Erik 

Ole Hansen, som er gået bort. Æret være Erik Oles minde. 

Hans bød Jytte og Peter Neis velkommen til Vejle. Vinter-

festen måtte desværre aflyses, da der var for få, der havde 

tilmeldt sig.  
Vi er ved at finde ud af og besøge en anden by, så det drøf-

ter og planlægger vi nærmere til mødet den 21. februar. (Vi 

har fået invitation fra Kolding til at besøge dem i maj. Red.) 
Sparebøsserne blev talt op; lidt var der. Neller kom tættest 

på, så han vandt en fl snaps, som han bød rundt.  

Vi har haft revision; regnskaberne var bare ok. Så alt ok til 

Generalforsamling den 21. februar  -   så mød op! 

Mødet i maj er aflyst, pga Pinsestævne i Holbæk, men Nel-

ler åbner Hytten kl. 8 pinsemorgen, og kaffen er klar. 

RENGØRING I HYTTEN DEN 30. MARTS.   

I marts ønsker vi Hans Emborg tillykke den 22 med 75 år. 

Ligeså Jens Kristian Ibsgaard den 28. marts med 80 år.  

Møde den 27. marts og den 24. april, kl. 18.30.  

Inger havde lavet dejlig stuvet hvidkål og frikadeller, det 

smagte dejligt.  
Med kno Lis 

 
 

Århus:  
Den 10/1 havde vi årets første hulemøde, vores årlige 

sildeaften. Formanden bød velkommen til 13 personer, der 

var mødt op til det første møde i 2020. Sidste møde var 

julehulemøde. Vores næste møde er i vinterferien den 14/2, 

samt de gule ærter sidst på måneden, og ikke at glemme 

hulerengøring den 2 sidste lørdag, hvor han forventer en 5-

6 personer. Der var en nytårshilsen fra Claus Lønstrup. 

Grethe Strange havde opdaget en fejl i kalenderen, ang. de 

varme hveder. Anders B. havde en hilsen med fra … (jeg 

kan desværre ikke huske navnet). Anders var også i gang 

med sin projekteksamen. Han kaldte det vist et 

”Dimensionerings Projekt”. Held og lykke. Otto havde en 

hilsen med fra Randers naverne. Otto og Richard havde 

været oppe til deres hulemøde den 3.1, hvor de var så 

heldige at få serveret gratis smørrebrød. Det var Bitten, der 

gav i anledning af sin fødselsdag. Hulefar havde holdt store 

vaskedag; han havde vasket 25 viskestykker, tak for det. 

(Gad vide, om han også har strøget dem). Så smurte vi lige 

sangstemmerne med nr. 85 og 86. Ole B. Hansen ringede 

med klokken og gav en omgang; han var blevet et år ældre 

igen. Det resulterede i blæren. Tak for omgangen. Ole 

Michael måtte gå tidligt hjem denne aften, da han ikke var 

kommet sig over den lange flyvetur fra Thailand. Så hans 

mor måtte følge ham hjem i seng. Godt, han har hende at 

støtte sig til. Efter en hyggelig aften med sild og snak siger 

vi tak for i aften og godnat. Næste hulemøde er den 13.3, 

og den 27.3. er der hulemøde med ledsager. Vi ønsker også 

vores formand Ole Lindeborg tillykke med 25. års jubilæet 

den 17.3.   
Med kno Chefsekretæren… 
 

Den 17.3.2020 kan vores 

formand Ole Lindeborg Jo-

hansen fejre hans 25. års 

jubilæum.  

Ole er født i Holstebro og 

udlært tømrer i 1974. Startede 

som selvstændig i 1976 og 

drev virksomhed frem til 

1980, rejste til Norge og drev 

virksomhed frem til 1989. 

Rejste og arbejdede herefter 

rundt i Verden til 1993. Ole har stadig sit eget tømmerfirma 

i Solbjerg. 

Ole blev indmeldt i C.U.K. den 17.3.1995 og kan prale af 

at have været formand i Århus i over 20 år. Og nu også 

medlem af C.U.K. i 25 år. Stort tillykke fra Århus Naverne. 
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Glæder os til at fejre dig i hulen, hvis du ikke lige er taget 

på skiferie. 

Med kno Chefsekretæren… 

 
 

Rejsebrev fra Claus fra Odense: 
Hej derhjemme, og halløj til både naverne og Dansk Metal, 

som også er med på CC. 

Jeg har lovet endog nogle forskellige mennesker at skrive 

hjem, så jeg må hellere gøre forsøget. Jeg undskylder på 

forhånd eventuelle stavefejl; jeg skriver på min telefon. 

Tænkte naturligvis ikke over at tage en computer med - 

hvad sku jeg dog med dén? - og tog lystigt til et land, hvor 

tastaturene ikke har ÆØÅ. 

Så jeg sidder nu i Melbourne, mere specifikt i Chinatown, i 

en lille restaurant med omkring 10 kinesere og cirka lige så 

mange gråspurve, der hopper omkring og stjæler ris. Inden-

dørs. Burde måske overraske mig mere end det gør. 

Flyveturen herned tog to dage, selvom jeg ikke var to dage 

sammenlagt i luften - tidsregningen bliver forvirrende, når 

man flyver mod datolinjen. Jeg overnattede på et hotel i 

Singapore, i et af de suverænt mest overdådige stormagasi-

ner jeg nogensinde har set. Det hed Diamanten, og det var 

fem etagers butikker og en indendørs regnskov på øverste 

sal, med et kolossalt kunstigt vandfald i midten, der faldt 

fra taget og helt ned til stueetagen (og i øvrigt vedligeholdt 

luftfugtigheden til alle tropeplanterne). Det var så stort, at 

der gik tog igennem det. Den ene halvdel af én etage var en 

lufthavnsterminal. Fisketorvet stod pludseligt for mig som 

værende håbløst provinsielt. 

Jeg fik et lille værelse med en seng, der optog det meste af 

gulvpladsen. Er overbevist om, de stillede den ind og byg-

gede væggen bagefter. Fik derefter lejlighed til at smage 

singaporeansk mad, hvilket åbenbart består hovedsageligt 

af diverse dybstegte grønsager og havdyr i forskellige slags 

salt sovs. Det smagte glimrende, og jeg blev måske ude en 

tand for længe, taget i betragtning den mængde jetlag, jeg 

havde ansamlet mig. Nåede kun lige flyet videre næste dag. 

Jeg landede i Melbourne d. 2 november i silende regnvejr, 

der mindede mig om Danmark. Jeg blev varmt modtaget af 

min kammerat Chook og hendes mand, efter jeg rent faktisk 

fandt deres hus - jeg endte i deres baghave, fordi fordøren 

var for skjult af beplantning, og jeg ikke kunne finde den. 

Stavrede omkring grunden et par gange, til jeg fandt et hul 

i et hegn, og håbede gevaldigt på, jeg havde den rigtige 

adresse. Skræmte nær livet af en af deres kammerater, der 

var på besøg, fordi jeg meget pludseligt poppede op ved 

siden af ham et sted, hvor der ikke var en dør. Han fandt 

mig en øl, efter at  han fik sin puls under kontrol igen. 

Chook har et lille hus i Yarraville, en af Melbournes utal-

lige forstæder, hvor jeg låner deres gæsteværelse. Yarra-

ville kom til med et nybygger-boom i 1900erne, og arkitek-

turen er derefter. Hele byen bestå af små, én-etagers træ-

huse, der minder om en minekoloni fra Yukon, dog med 

mere frodige haver. Chooks hus er netop sådan ét - trangt, 

snusket, og tydeligvis ikke lavet til at blive så gammelt, 

som det er. Men de har alligevel gjort det til deres eget, men 

hylde efter hylde med nipsting og gamle projekter der får 

det hele til at virke usædvanligt beboet: en udstoppet fasan, 

et samlet puslespil i en ramme, et glas vand til katten på den 

nederste bogreol, og i hundredvis af andre småting som ty-

deligvis alle sammen har historie. 

Næste dag tog vi turen rundt og sagde hej til resten af ven-

negruppen. Her rendte jeg ind i Sparks, en høj, skægget 

skotte, der har sit eget smedeværksted. Han blev halvvejs 

forarget, da han hørte, jeg ikke kunne svejse, og mumlede 

"we'll fix that" uden at tage smøgen ud, hvilket var utrolig 

belejligt for mig; jeg har længe gået og ledt efter en und-

skyldning for at lære at svejse ordenligt, men lejligheden 

har aldrig rigtig budt sig før nu. 

Vi rendte også ind i en anden bekendt kaldet Pompom, en 

lettisk mand i slut 30erne, som var ved at få en brændeovn 

lavet hos Sparks. Han nævnte i forbifartenn at han havde 

mistet nøglen til et skur, og at ingen anden havde den, men 

låsesmede er dyre. Jeg ved tilfældigvis en hel del om låse 

og deres montage, hvilket jeg fortalte ham. Så vi sagde far-

vel til Sparks, smed mig ind i en bil og kørte mig til en an-

den forstad, hvor jeg skiftede låsen på hans skur. Som be-

lønning fik jeg lov at låne hans bil de næste par uger, mens 

han er ude i ødemarken og arbejde. 

Så for at opsummere: Jeg havde været i Melbourne i tre 

dage, og jeg havde et sted at sove, en lånebil, en svejselæ-

rer, et muligt jobtilbud gennem Sparks' kontakter, og et 

voksende netværk at mine egne kontakter i Victoria. 

.. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde forestillet mig, det ville 

gå, men jeg havde måske ikke regnet med, det ville være 

helt så let. Alt det taget i betragtning, så giver det måske fin 

mening, at resten af ugerne sneglede sig frem. Jeg har sendt 

emails med mit CV til højre og venstre, og går nu og venter 

på svar, mens jeg leder efter en permanent bil og i øvrigt 

udforsker Melbourne. 

Byen er en af de ældste kolonier i Australien, og her er en 

overraskende stor kinesisk minoritet. Chinatown-kvarteret 

i Melbourne strækker sig helt tilbage til 1800 tallet, og ki-

nesiske Australiere er deres egen sammenblandede kultur, 

som er meget karakteristisk især for Melbourne. Da jeg tog 

lufthavnsbussen ind til byen, læste højtaleren en "velkom-

men hjem" besked op på både engelsk og kinesisk, hvilket 

siger en del om, hvor mange her er. Mit kinesiske er for 

rustent til at følge med i samtaler eller læse skilte, men at-

mosfæren minder mig behageligt om de mere velhavende 

dele af Beijing - komplet med islæt af engelsk i dialogen, 

små nudel-tavernaer i sidegaderne, og et afslappet forhold 

til hygiejnelovgivning. Der sidder i dette øjeblik en grå-

spurv på mit bord og kigger mistænkeligt på mig, ukom-

menteret af alle i restauranten. 
De næste par uger kommer til at blive sværere, men ikke på 

en måde, jeg ikke har prøvet før. Jeg kommer til at banke 

på hos samtlige Melbournes industrikvarterer, indtil jeg fin-

der et værksted, der er frisk på at give mig en chance. Det 

bliver en møjsommelig proces, og bilen kommer til at 

hjælpe gevaldigt. Jeg glæder mig til at få noget at rive i, 

Håber alting glider derhjemme. Hernede kører det på skin-

ner. 

Mvh Claus 
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Blev din svigermor virkelig sparket ihjel af 

jeres egen hingst? 

Ja hun gjorde. 

Det var en rasende masse mennesker, der var 

med til begravelsen? 

-Ja, men de fleste kom nu for at give bud på 

hingsten. 

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. 75869335 - 30705576 - E-mail: liskaj-d-

j@mail.dk 
 

Næstformand:   
Carl-Otto Enevoldsen, Dahlerupvsej 11, 4583 

Sjællands Odde.   Tlf.: 4035 5056 - E-mail: carl-

otto@live.dk 
 
 

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: 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 
 

Fungerende redaktør: 
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle 

Tlf.: 75830901 - 27849009  

E-mail: h.emborg8@gmail.com  
Deadline: Den 10. i måneden. 
Bladforsendelse til udland. Ved manglende levering af 

"Den farende Svend" kontakt:  Hans Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

Carl-Otto Enevoldsen   - vedr. adr. m.m. se ovenfor. 
 

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

Naverne på hjemmesiden.  
 

 

 

 

 

Men du er jo pjaskvåd? 

Jeg faldt i kanalen, siger han, - og var sgu lige ved 

at drukne. - Må have slugt mindst ti liter vand! 

Nå, ja siger konen, så ved du da for fremtiden, 

hvordan vand smager! 

 

 

Din kone tog jo en banankur for at slanke 

sig.  Hjalp det? 

Ikke et hak, men hun er blevet god til at 

klatre. 

mailto:amelo@webspeed.dk
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