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Godt nytår!
Forventning, bange anelser, håb - ja mange folelser løber igennem een hvert år ved årsskiftet. Vi i H.B. by¬
der året 1981 velkommen i fuld overbevisning om, at det vil blive et godt år for C.U.K.
Alle vore tillidsmænd ud over hele jordkloden gør et godt stykke arbejde, noget vi siger jer alle tak for.
Samtidig håber vi, at I vil lægge jer ekstra i selen i det nye år til glæde og gavn for de lokale afdelin¬
ger og for C.U.K. som helhed.
Vi i H.B. efterlyser adresser på skandinaver, som I kender ude i den store verden. Vi vil da kontakte dis¬
se for eventuelt medlemsskab, måske kan vi få hjælp, så vi kan sende unge ud for at dygtiggøre sig netop
hos disse kammerater.

Nye afdelinger er noget vi håber på, det er svært idag, vi mangler adresser, så vi kan få udvidet vort med¬
lemsantal og vore afdelinger.
"Den farende Svend", vort medlemsblad vil, som det blev vedtaget i Zürich, fremover udkomme som 8-sidet.

Dog må vi forvente et enkelt 4-sidet blad i ferietiden. Stof til "Svenden" - her håber vi, at alle vil hjæl¬
pe, ikke kun med referater, men også lodigt stof skal vi gerne have til "Svenden".
Kritik, lad være med at gå og hviske i krogene, kom frem med jeres ønsker. Vi i H.B. er da kun interesse¬
ret i tilfredse medlemmer, ja bedre kontakt til alle sider er et af vore ønsker for året 1981.
Vi skal have ny formand i 1981. Fra Kobenhavn, Odense og Århus samt fra et af vore farende medlemmer er jeg
blevet opfordret til at overtage denne ansvarsfulde post. Noget jeg har sagt, at jeg ikke ønskede, men na¬
verkammerater jeg føler en opbakning, som gør, at jeg trods alt vil lade mig opstille. Forhåbentlig til glæ¬
de og gavn for C.U.K. Jeg er dog også skuffet over, at ikke flere er kommet i forslag, at ikke flere afde-
1 inger har skrevet.
Med oruene for C.U.K, vil jeg slutte med ønsket om et godt nytår til alle medlemmer og venner af naverne.

Hans Rindom

ÆRESTAVLE
15 år i C. U.K.

Den 20. januar 81 kan vor gode
naverbror, snedker Vagner Søren¬
sen, Tybjergvej 8, 8382 Hinne¬
rup, fejre sit 25 års medlems¬
skab af C.U.K.. Vagner lærte hos
een af vore kendte naverbrødre
Elikofer, snedkermester.
Efter endt læretid arbejdede Vag¬
ner på Niels Simonsens møbelfa¬
brik i Åbyhøj, men fik så lyst
til at se sig om. Det blev Schweiz
i Lyss (i nærheden af Biel), at -m
Vagner fik arbejde i sæsonen 55-
var derefter en tid hos Wal ti
AG. i Kappeln, men rejste så hjem inden vinteren.
I januar 56 blev Vagner indmeldt i Århus afdeling.
Ved forårstide rejste Vagner igen til Schweiz, den¬
negang til Basel hos firmaet Bertchi. Blev indmeldt
hos Magnus Bendtsen, der var formand i Basel den¬
gang. Det blev til 1 1/2 år. Rejste hjem i 57 til
arbejdsløshed, men fik dog arbejde hos Møller i Hoj-

bjerg og senere hos Walter Withen. Startede som selv¬
stændig i 1959 i Montanagade og senere i Fredensga¬
de. Derefter til gården Højvang i Stautrup, hvor han
fremstillede de bekendte Højvangskabe. Desværre brænd¬
te virksomheden i 67, og der var ikke mulighed for
at køre videre. Var derefter 2 år hos Zachariassen
som orgelbygger. Senere arbejdede Vagner hos en af
vore naverbrødre, Holger Tjerrild. Vagner Sørensen
er nu ansat som pedel på Rønbækskolen i Hinnerup.
Vagner er en aktiv herre og gør sig bl.a. i C.F. og
fritidsundervisningen. Vagners talegaver er nærmest
legendariske, og rygterne vil vide, at Vagner kun er
blevet tavs een gang, og det var, da han blev kon¬
fronteret med de Schweiziske alper.
Vi fra Århus afdeling ønsker dig til lykke med jubi¬
læet og ønsker og håber, at vi fortsat fremover må
se dig i hulen. Kai
I tilslutning til ovenstående ønsker H.B. Vagner Sø¬
rensen hjertelig til lykke med de 25 år og siger dig
tak for din interesse og trofasthed over for "Den
farende Svend" og vor organisation.
for H.B.

Hans Rindom Anders Rosted
fung.formand sekretær



Den farende svend går over hele verden

Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 14 3399
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pi 1ekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,al le til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.
Hovedbet. konst, formand Hans Rindom,Hyldemorsv.4oB

273o Herlev. Tlf. (o2) 94 65 63
Kontroludvalg: Formand H.P.Hansen.Thunøgade 21-3/sal
8ooo Århus. Tlf. (06) 123874
Redaktor af D.f.S : K.E.Lønstrup,Rådmand Steins Alle
16 A-2o3, 2ooo København F. Tlf.(ol) 719o26 ml.kl.
13,oo - 15.00 eller efter kl. 18,oo.

Københavns Afdeling

Vi må med sorg meddele at vort gode medlem
SMEDEMESTER WALTHER A, JENSEN

født 6. 7. 1911. i Åbenrå
indmeldt i Nakskov 1.1.45

er afgået ved døden 4.11.80. i Nakskov.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

Hovedkassereren

Vi må med sorg meddele at vort gode medlem

PØLSEMESTER AXEL NYBOE KNUDSEN

født 14.2.1916
indmeldt 1.1.57

er afgået ved døden 2.12.80.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

Hovedkassereren

Med sorg har vi taget afsked med vor naverbror

LEIF K.ROSENGREEN
født 28.7.1935

afgået ved døden 15.11.80.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

Silkeborg afdeling

Vort mangeårige medlem

WALTER PEDERSEN
født i Frederikshavn 18.5.1899

afgik pludselig ved døden 28.10.80
ÆRE VÆRE HANS MINDE

Los Angeles Naver Klub

A.

GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3B, 3. sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen.Sorgenfrigade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen.Overgaden o/vandet 4

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Edgar Jensen,Vimmel skaftet 36 B-3/th.

1161 Kbhn. K. Tlf. ol-14253o.
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. o1-267771

Program for januar

Fredag den 9 januar kl. 19.00 Nytårshulemøde
med tallotteri.

Lørdag - 17. - kl. 18.00 Stiftelsesfest i
Berejstes Hus, Emiliegade.
Menu: 3 stk. luksus canapeer,
rejer,laks og gåseleverpostej.
Lammekølle med mix. grøn sa¬
lat og smørristede kartofler.
Is med ananas og chokolade¬
sovs. Pris incl.baltegn:
kr. 100,-. Baltegn kr. 15,-
pr. deltager kl. ca. 21.00

Program for februar
Onsdag den 4. februar kl. 19.00 Svendeaften.

EFTERLYSNING

Broche er fundet ved Bakskulaftenen i Hulen i Køben¬
havn. Ejermanden efterlyses. Hulefar.
Milepæle
2. jan. Reimar Johannesen .

Forhåbningsholms Alle 29 , 1904 V
70 år

5. - Kaj Åge Nielsen
Balle Kirkevej 11,8600 Silkeborg

50 år

13. - Otto Brandt, 4533 Calhoun Ave
Sherman Oaks, CA. 914233. U.S.A.

50 år

20. - Egon Petersen
Klüvergade 20, 8600 Silkeborg

60 år

20. - Vagner Sørensen medlem af C.U.K, i
Tybjergvej 8, 8382 Hinnerup

25 år

21. - Svend Rasmussen,,
Blichersvej 100 , 3000 Helsingør

50 år

25. - Otto Wisler
Egøge, 4600 Køge

65 år

26. - Henry Hansen
Kalundborgvej 20, 4200 Slagelse

80 år

29. - Axel Christiansen
Valdemarsgade 62 kid. 1665 V

75 år

3. feb. Victor Madsen
Set. Pedersgade 3, 4200 Slagelse

75 år

3. - Leif Knudsen
Blågårdsplads 8,st.th., 2200 N

50 år

6. - Fred K.Holm, 1238 Spazier Ave
Glendale, CA. 91201, U.S.A.

75 år

7. - Johs Bach
Stubberupvej 20, 4880 Nysted

80 år

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458



C.U.K.s ADRESSELISTE alle svendene
i C. U. K.

ArhuS
Formand:H.Fi irgaard,Kl okkerfaldet
108,8210 Århus C. telf.(06)159627
Kasserer Ib Strange.Bakkedraget 4
8270 Højbjerg, telf.(06)272480
Hule: Orla Lehmanns Alle 7
Møder: 1. og 3. fredag i måneden.

Ålborg
Formand:Edwin Svendsen,Norgesgade
8, telf.(08)139200
Kasserer Ejler Lind Andersen,
Ferskenvej 66
Hule:Snedker-og Tømrerforbundet
Kajerødgade 39,(indgang fra P-Plad-
sen) Møde: 1. onsdag i måneden

Esbjerg
Formand:Ib Splidsboel Møller,
Darumvej 34. telf.(05)137934
Kasserer:Leo Lassen,Bel 1 isvej 25
telf.(05)135892
Hule:Bel lisvej 25.
Møde:l.torsdag i måneden.

Fredericia
Formand:Tage Prehn,Oktobervej 27
Kasserer Ove Sørensen,Nr.Voldg.70
Møde:l.onsdag i måneden på Rest.
"Hos Agnes",Riddergade.
Frederikssund
Formand:Jørgen Schaffer,Kastanie
Alle 25, telf.(03)313470
Kasserer:Inge Henriksen,Højsted-
gårdvej 37,Slaglunde,Stenløse.
telf.(03)184582
Hule:Græse gamle skole
Møde:1.fredag i måneden.

Herning
Formand:Gordon Hansen,Waldemars-
vej 151
Kasserer:Axel Toft Nielsen,GI.Lan¬
devej 148, telf.(07)120992
Hule: Ole Rømersvej 7
Møde:1.onsdag i måneden.

Hillerød
Formand:01e Vejen,Vesterled 32,
2970 Hørsholm, telf.(02)864381
Kasserer:Arne Svarre,Munkegårds-
vej 13,3490 Kvistgård,telf.(03)

239658
Hule:Ndr. Banevej 12
Møde:2.fredag i måneden.

Helsingør
Kontaktmand:Ørjan Pedersen,Abi 1d-
gårdsvej 44 st/th.telf.(03)211326

Holbæk
Formand:K.Henning 01 sen,Orøvej 15
telf.(03) 434654
Kasserer:Max Niel sen,Godthåbsvej 19
telf.(03)432225

København
Formand:Børge Andersen.Sorgenfri -
gade l/4sal,2200 N.telf.(01)852348
Kasserer:Werner Carstensen.Overga¬
den o/vandet 4A,1415K.telf.(01)

573598
Hule:Knabrostræde 3B -3.sal

Kolding
Formand:Ei vi nd Petersen.Dyrskue¬
vej 7,6630 Rødding.telf.(04)841643
Kasserer:Bent Pedersen.Brandkjærs-
gade 86,telf.(05)527743

Nysted
Formand:Simon Hansen.Aarrestrup-
vej 8.telf.(03)871593
Kasserer:Kaj Jørgensen.Jernbanega¬
de 23, telf.(03)871439
Hule: Vantore Forsamlingshus
Møde: 1.mandag i måneden.

Odense
Formand:Kjeld Ploug,Glentevej lo
telf.(09)128501
Kasserer:Ib Agerboe.Hjejlebakken
39,5210 Odense NV.telf.(09)161815
Hule:0vergade 41
Møde:1.torsdag i måneden.

Randers
Formand:Ib Jensen.Kornetvej 1,
telf.(06)433217
Kasserer:Henning Dalsgaardlind¬
bjergvej 54, telf.(06)441590
Hule:Laksegade 2-2sal
Møde:1.fredag i måneden

Roskilde
Roskilde:Peer Rosén,Støden 14-4sa1
telf.(03)367228
Kasserer: Niels Knudsen.Grønager
23,Gevninge 4000 Roskilde.
Hule:Kamstrupsti 2.
Møde: sidste fredag i måneden

Si Ikeborg
Formand:Hans Christensen .Mosevej 6
telf. (06)827254
Kasserer:Kurt H.Andersen.Sensommer¬
vej 106. telf.(06)821670
Hule:Skolegade 19-1 sal
Møde:1.fredag i måneden.

Slagelse
Formand:H.J.Frandsen,Fisketorvet 2
telf.(03)520992
Kasserer:Knud Jensen,Smedegade 15E
telf.(03)529765
Hule:Fruegade 36
Møde:1.fredag i måneden

Sønderborg
Formand:Arnold Niel sen,Kastanie
Alle 39. telf.(04)427036
Kasserer:Aage Andersen,Sol sikke-
vej 8,6430 Nordborg
Hule:Æblegade 7

Vejle
Formand:Frede Thomsen.Østerled 24
telf. (05)822806
Kasserer:Bruno Lindskjold,Kikken-
borg 12. telf. (05)831055
Hule:Nørretorv
Møde:l.fredag i måneden.

FÆRØERNE

Thorshavn
Formand:Chr.Reinert Petersen,
Ovaru Hoydala,Thorshavn.
Næstformand:Jan Ehlers,3812 Sörvåg

SCHWEIZ

Bern
Kontaktmand:Th.Jespersen,Winkel -
riedstrasse 63, Ch.3014 Bern

Zürich
Formand:Geert Stage,Kronenhal te 14
8200 Schaffhausen
Kasserer:Flemming Vi 1 helmsen,Ueber-
landstrasse 341,8050 ZH
Møde:hver torsdag i Rest."Falken"
Schmiedesplatz 4.

TYSKLAND
Düsseldorf
Formand:0tto Kröl1,Eisenstrasse 35
D.4 Düsseldorf l.telf. 771356

Saarlouis
Formand:Finn Leth Niel sen,Metzer¬
strasse 28,6630 Saarlouis,
telf.068 31 3669

LUXEMBOURG

Mersch
Formand og kasserer:Erik Christi¬
ansen,c/o "Moulin Nicolas" Rue de
la Gare 11 a Mersch,Case Postale
43. Hule:Hans Sørensen,56A Rue Prin¬
cipale, Reekange/Mersch,Luxembourg
telf. 328775 - Mode:sidste fredag
i måneden.

SVERIGE
Borås
Formand og Kasserer:0tto Hansen,
Johannelundgatan 13,50235 Borås

Göteborg
Formand:Bent Christiansen,Norum-
hbjd 70, 417-45 Göteborg,
telf.553696
Kasserer Jens P. Pedersen, Hundra¬
årsgatan 20,415-20 Göteborg

Stockholm
Formand Anthon Poul sen,Smedesvä-
gen 28, Tullinge,Telf.08/7782727.
Kasserer:Einar Andersen,Värmlands¬
vägen 484,12348 Farsta,
telf.08/641845
Hule:Jacobsgatan 3-5/sal
Om sommeren på Ingarb:telf.0766/

28629

CANADA

Calgary
Formand:Knud Andersen,2420 37th.
Street,S.E.Caigary/Alberta
KassererHans W.Mikkel sen,713 He¬
ritage Dr. S.W.Calgary.Alberta
T.2.V. 2.W.5. telf. 253-1841

Vancouver
Formand:Ferdinand Christensen,
4122 Set.Poul Ave,Vancouver B.C.
V.Z.N. I T 5.

U.S.A.
Los Angeles
Formand-.Otto J.Lund.P.O.Box 356
1074 Yellowstone Dr.Wrightwood,
Ca. 92397
Kasserer: Fred K.Holm,1238 Spazier
Ave, Glendale.Ca.91201.



legater
BAGERE

(972)Bagerji]ester Søren r.Jensen og hustrus mindele¬
gat til rejseunderstøttelse for unge bagersvende.
Adr.Københavns Bagerlaug,Nørre Farimagsgade 7,1364
Kobenhavn K.

GARTNERE
(2276) Kirsten Wiedemanns Mindelegat for unge Gart¬
nere og Gartnerelever som studiehjælp og som hjælp
til studierejser i udlandet.portioner å 5oo - looo
kroner.Søges inden 1 april.
Adr:Almindelig dansk Gartnerforening.Anker Heegårds-
gade 2,1572 København V.

HÅNDVÆRKSSVENDE
(1787)Det Reirsenske fond.Rejsestipendier til for¬
trinlige fabrikanter,håndværkere og teknikere fra
København og de sjællandske købstæder,for at de kan
gøre sig bekendt med de fremskridt deres fag har op¬
nået i udlandet. Kan søges hele året.
Adr:advokat H.Albrecht- Beste,Mikkel Bryggersgade
lo-I,146o København K. eller
L.O.s Oplysningsfond,Rosenørns Alle 1799 København V.

K.M.Larssons og hustru L.M.Larssons legat.
Specielt de som har lært,arbejder eller er født i
Frederiksværk har chancen,omend på lige fod med an¬
dre.Søges i januar måned

Kaptajn og Malermester C.A. Bruuns og hustrus .Johan¬
ne Christines legat til rejsestipendier for flitti¬
ge og agtværdige Håndværkere og Industridrivende.
Uddeles hvert år omkring Maj måned i portioner på
8oo - looo kr.til flittige og agtværdige håndværke¬
re og industridrivende,som bor i Stor-København,og
hvis økonomi ikke tillader dem at udrede de med den
ønskede rejse forbundne omkostninger.Ansøgere skal
med lethed kunne tale i det mindste et af de leven¬
de fremmede sprog.
ANsøgningsperiode: 1. december - 15 januar.Der an¬
vendes skema.

Handskefabrikant W.T. Danielsens og hustrus Rejse
og Etableringslegat.
Uddeles med passende mellemrum til et flittigt og
flinkt menneske,der har udlært som lærling ved hand-r
skemagerprofessionen,og som har lyst til videre at
uddanne sig i sit fag ved rejser i fremmede lande
eller til en dygtig og flittig handskemagersvend,
der ønsker at etablere sig som fabrikant i sit fag,
men mangler midler dertil.
Ansøgningsperiode: 1.december - Ib januar.Der anven¬
des skema.

Ekspeditionssekretær P.H.Permins legat.
Uddeles en gang årligt i een portion efter bestyrel¬
sens bestemmelse til en dygtig håndværkssvend til
videre uddannelse i faget navnlig ved rejser i ud-
1 andet.
Ansøgningsperiode: 1.december - 15 januar.Der anven¬
des skema.

Enkefru Petra Rasmussens legat.
Uddeles hvert år til en dygtig håndværker til rej¬
ser i ind - og udland.
Ansøgningsperiode: 1 december - 15 januar. Der an¬
vendes skema.
Fra KAPTAJN og MALERMESTER C.A.Bruuns ogHustrus le¬
gat og videre endende med Enkefru Petra Rasmussens
legat gælder det at alle ansøgninger stiles til:
FONDS OG LEGATFORVALTNINGEN
INDUSTRIRÅDET
H.C.ANDERSENS BOULEVARD 18
1596 KOBENHAVN V.

Støt vore annoncører!
De støtter os.'

Freja's 100 års fest
Den 7.november drog 23 glade Naver fra Hillerød og
København til Berlin for ar deltage i Frejas loo års
Jubilæum den 8.november kl,19,oo i Den danske Kirke
på Brienner Strasse.
Klokken 18,oo var 65 festklædte gæster mødt op,da
Formand Holger Jütte kunne byde velkommen med en
drink,hvorefter han i sin tale kom ind på formålet
med foreningens virke og dens fremtid og beklagede
at der ikke var tilgang af nye medlemmer,men allige¬
vel så han lyst på fremtiden.Han omtalte også de tid¬
ligere tillidsmænd,som havde gjort et stort arbejde
for Freja gennem de mange år.Han sluttede med en tak
til dem der havde trukket det store læs,med at stab¬
le dette Jubilæum på benene.
Henning Jensen fra Berejste Håndværkere samt Kai
Fønss Bach fra C.U.K.omtal te begge Frejas historie
igennem de loo år der var gået.
Festtalen blev holdt af Ministerråd Erik Andersen
fra den Danske Militærmission i Berlin,og han kom i
sin tale ind på de vanskeligheder der er for en for¬
ening som Freja i en by som Berlin,men da danske
Håndværkere altid har haft et godt ry på sig var det
vel også årsagen til foreningen Freja havde overlevet
to Krige.Erik Andersen sluttede sin tale med at ud¬
bringe et trefoldigt leve for Freja.
Derefter gik gæsterne til bords,et aldeles pragt¬
fuldt dækket bord.Senere gik dansen lystigt til ud
på de små timer,så det blev sent inden festen slut¬
tede.Freja såvel som gæster blev derved et minde rigere.

Th.

Uddrag af H.B.s protokol
H.B. møde afholdt den 3.november hos Kai Fønss Bach.
Efter formanden Hans Rindom først havde rettet en

tak til Kai og Evy, fordi de ville have H.B. som
gæster til dette møde rettede han en lykønskning til
Kai Fønss Bach i anledning hans nylig overståede 75
års fødselsdag og ligeledes en hyldest til Kaj Sjö-
ding med hans 5o årige fødselsdag nogle dage i for¬
vejen. Derefter gik man over til dagsordenen, Proto¬
kollen blev godkendt.En del korrespondance blev op¬
læst og taget til efterretning.
Der var bl.a.kommet forslag fra København og Århus
om ny H.B.formand men ikke fra andre afdelinger.
En del breve var afsendt,som svar på ankommende bre¬
ve.Bl.a . var der afsendt brev til Odense angående
afvikling af Fåborg afd.og opstart af Svendborg.
Der var ingen beretning fra redaktøren da han var
fraværende med lovligt forfald.Hovedkassereren af¬
gav beretning om Hovedkassens stilling.Kaj Sjöding
havde oplæg til nye plakater der skulle bruges i
forbindelse med Vandreudstillingen.Et par interne
sager blev drøftet og taget til efterretning.
Næste H.B.møde afholdes hos redaktøren d.l.december.

Beretning fra „Einsame WULF"
Efter Oktoberfesten gik undertegnede igang med at
afvikle sit mellemværende med München.
Kørte til Danmark med mit Habengut,og benyttede her
lejligheden til at deltage i en velafviklet general¬
forsamling i Esbjergafdelingen,med påfølgende gemyt¬
lig torskegilde a la creme de luxe.
På tilbagevejen til München over Berlin for at være
med til at fejre Frejas looårs dag.Traf her en hel
flok adfærdsvanskelige Kjøwenhawnere.som efter bed¬
ste evne forsøgte at vælte byen,men bortset fra det
var de nu meget tilforladelige.
Tilbage i München arbejdede jeg nok et par uger hos
gamle kunder,inden jeg brød op og satte kursen mod
Cote d1 Azur,hvor jeg agter at opslå mit næste ho¬
vedkvarter,hvis der ellers er arbejde at få.Lagde
vejen om ad Zürich ,og da foreningen her netop hav¬
de arrangeret skiweekend i Arosa.tog jeg naturligvis
den oplevelse med.



Alle disse kilometerpenge er der som farende svend
aesværre ingen godtgørelse for nogen steder, så man
må gå andre veje.
i mange tyske byer findes såkaldte Mitfahrzentraler,
hvorigennem,man kan få kørelejlighed,mod at betale
halvdelen af benzinen.Disse er særdeles velorgani¬
serede og fungerer udmærket,og jeg får i mange til¬
fælde mine udgifter halveret ved at benytte dem.
Her er adresserne hvis andre skulle være interesse¬
ret.

MITFAHRZENTRALE
"Im Markthof"Amsinckstr.4.
2ooo Hamburg 1.
Tlf(o4o) 243344
Åben: Ma.-Fr. 8 - 19,oo

MITFAHRZENTRALE
Am Schwarzen Bern
Hannover

TIf.(o511) 445767.

MITFAHRZENTRALE
Harriesstr.21(Grüner
Kiel Laden)
TIf.( ? )6622 I
Åben: Ma. -Fr.lo-17.

MITFAHRZENTRALE
Lämmerstr.4.
8ooo München 2
Tlf.(o89) 594561 - 3
Åben:8,3o - 18.
Lø. 8,3o - 12,00

Naverblod
af Kong Schmidt

(fortsat fra Decembernumret 198o)
Jeg stillede min gamle karabin fra mig,et mærkeligt
instrument,hvis det skulle bruges i krig,de var så
skæve,at man skulle kunne skyde om hjørner med dem,
men kun med et skud ad gangen,mere var der ikke plads
til i dem,men det var til gengæld en patron på 11J
millimeter,et helt kanonslag,der rykkede sådan i ka¬
rabinen,når den blev skudt af,så mange rekrutter i
begyndelsen fik en blodig næse.Det var et helt regne¬
stykke,hver gang vi havde skydning,vi måtte regne ud,
hvor meget vi skulle sigte ved siden af målet,og
hvor meget over eller under,dertil kom afstandsbedøm¬
melsen,så det var ikke nemt.Har de danske soldater
benyttet de karabiner i 1864 forstår jeg godt, vi
tabte krigen.Nå ja,jeg tog ind til Roskilde og med
toget til København.Det var blevet en længere spjæld¬
tur,hvis det var blevet opdaget.Men mere højtideligt
tog vi det ikke,var officererne forsømmel ige,og må¬
ske uduelige,og ligeglade med soldaterne,så ordnede
vi den slags selv.Skulle det koste en tur i spjældet,
lo vi kun af det.Sådan en tur i mørket,var en hel
drøm og hvile,så fik man lejlighed til,at tænke over
livets og militærvæsenets grinagtigheder,og der var
meget at le af ved militæret den gang,når man havde
øje for det komiske.Hvor kunne man andet end le,in¬
den man blev lukket ind i cellen,blev alt taget fra
een,som om man var en farlig storforbryder,der skul¬
le passes særlig godt på,ure,seler,knive og livrem¬
me,og hvad man ellers kunne have,og så gik man den
tid man var inde,og holdt op i bukserne med hænderne.
Bukserne var gerne et par numre for store,klodsede
og uden facon,og vi så latterlig ud i dem,selv om
vi havde rem på.Vore kaskettor de gamle tilbagefal¬
dende, som man ser dem på krigsbillederfra 1864.og
det øvrige tøj var ligeledes gamle klude.Der har sik¬
kert været mange gode danske mænd i de uniformer gen¬
nem tiderne,men de var ikke kønne.Pudse knapper og
livremme gjorde vi ikke,så messingknapperne var ræ¬
verøde,og livremmene kradsede vi med glasskår eller
knive,så de nærmest lignede ruskind,det blev der ik¬
ke sagt noget til.I Roskilde blev vi kaldt røverkom¬
pagniet,på grund af vort mærkelige udseende.Nå,men
cellen var ikke så stor,og ingen så os der,uden når
vi skulle have vort brød gennem en lille lem i døren
så vi kunne ganske roligt lade bukserne hænge nede
om fødderne,
fortsættes

Oplæg til debat
Efter at have været med i kredsen af naver i Odense
1 års tid,har jeg gjort mig nogle tanker om "Den fa¬
rende Svend" og jeg vil her komme med nogle bemærk -
ninger angående bladets udseende og til dels indhol¬
det. - Jeg har talt med nogle medlemmer her - og vi
kunne tænke os en ændring af bladets typografi.
Ved at gennemblade "Den farende Svend"årtier tilba¬
ge - viste det sig at hverken form eller indhold hav¬
de ændret sig i alle disse år.Tidsskriftsredaktører
og folk fra den grafiske branche har haft lejlighed
til at se bladet - og man er mildest talt chokeret over
at naverne i Danmark vil udsende et medlemsDlad at
denne kvalitet.
Hvad siger man i foreningerne landet over - og hos
de "ansvarlige" - om vi førte "Svenden"op på et ni¬
veau,der svarer til et medlemsblad anno 198o.
Angående indholdet er det et spørgsmål om det kunne
udvides,så der blev mere stof udover referaterne fra
hulemøderne, - ligeledes mere billedmateriale og be¬
retninger fra særlig ældre navers rejser kunne være
af almen interesse.
Jeg mener,der er interesse for,hvad der foregår her
i foreningerne og i udlandet. - Der må simpelthen
være diskussioner og tanker,som vi alle kunne have
glæde af at høre om.Her i Odense har vi ofte besøg
af svende,som kommer fra den store verden - og deres
beretninger er nok så intersante og spændende - Og
en dag er disse tabt for efterverdenen.
Dette indlæg skal betragtes som en opfordring til de¬
bat om vort medlemsblad,husk på,naver,"Den farende
Svend"kommer viden om i verden.
Hvis interessen er til stede - og hvis bladets redak¬
tion er positiv indstillet for et pænere medlemsblad

- vil jeg gerne medvirke dertil,
med naverhilsen Erik Eeg,Odense.

-HØR DU, REDAKTØR, NU MA DET SNART VÆRE
HIN TUR TIL AT FA ET HIV PA SUTTEN.

Pä falderebet!
Da manuskriptet er indgået for sent fra afdelingen,
kan vi meddele kort, at Esbjerg afdeling ønsker al¬
le medlemmer i ind-og udland et godt og helsebrin¬
gende nytår.
HUSK: Første hulemøde i det nye år er den 8.1.1981.
På Bellisvej 25 hos Elsemarie og Leo.
Resten af referatet følger i februarnr. red.

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114. 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.



Alle naver ind i CUK

skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

red.

Borå s

Hulemøderne er nu i fuld gang igen
og dermed også vort Whistspil .Søn¬
dag d. 26/10-80 dumpede Werner Bi¬
schof Hansen ned fra Linköping.
Det var vældig sjovt,for det er
ikke hver dag man ser ham på disse
her sydvestlige breddegrader.Men
når man har været med i C.U.K, i
25 år og vil have Guldnålen - ja,
så må man tage en tur til Borås.
Da han så tog en rød Aalborg frem
brød en orkanagtig jubel ud.Da den¬
ne havde lagt sig lidt,fik Werner
"Blæren"og vi Aal borgeren,der lag¬
de sig som et blødt Vattæppe om
vore hjerter,hvil ket atter bevir¬
kede at vi svende blev alt modige¬
re i vore meldinger,hvorpå spille¬
kassen steg i højden lige så hur¬
tigt, som vore tegnebøger tømtes.
Nå,det går jo til et godt formål,
så vi kommer nok over det.Nu på
Søndag har vi hulemøde hjemme hos
Hartvig og så må vi vel håbe at
der dukker en lige så behagelig
overraskelse op. Der er jo ikke
noget som glæder klubkassereren
mere end når der kommer gryn i
kassen:Først en "Gibbernakker",så
højvande i kassen.
Vi her i Borås ønsker alle Naver¬
kammerater i nær og fjern et rig¬
tig godt Nytår. Otto Hansen.

Frederikssund
Til hulemødet d.5.dec.var der mødt
19 svende plus et par gæster. En
af gæsterne var Peter Norris,som
viste lysbilleder fra en tur han
havde haft til Malawi i Afrika.
Det var en serie virkelig gode bil¬
leder, hvor vi fik et godt indtryk
af hvordan de levede dernede,sup¬
pleret med Peters gode evne til at
fortælle.Vi siger hermed TAK til
Peter Der går forøvrigt rygter om
at Eugen gerne vil vise billeder
fra "Staterne",en aften.Det glæder
vi os til.
Efter billederne spiste vi hulemad¬
der,velsmurte af Inge og Finn.Des¬
uden var Frank mødt op med et par
bidesild,guf -guf.TAK skal du have
Frank.
Så skal vi midlertidigt sige far¬
vel,til vor sekretær,samt sekretær
i H.B.Anders,som drager afsted til
Grønland i lj års tid,sammen med
sin Emilie.Vi ønsker jer alt godt
deroppe og glæder os til nogle
spændende fortæl linger,når I kom¬
mer hjem.
Til første hulemøde i det nye år,
den 9.januar er der traditionen
tro indbudt til en gang kogesild.
Det er Anna og Frank som står for
dette.Desuden glæder vi os til at
Jørgen-borgmester kommer og viser
os 2.del af Frederikssund-filmen.

Rigtigt godt Nytår og vel mødt
fredag den 9.januar 1981.
med naverhilsen Nnif.

Hillerød
Ved hulemødet den 14/11-80 havde vi
besøg af "Knuden"fra Hørsholm,der
mødte op med 15 medlemmer.de fyld¬
te godt op i hulen,og da vi selv
var mødt ca.l5,var der fuldt opta¬
get. Formand Ole bød velkommen og
vi sang vor traditionelle naver¬
sang. Dernæst sagde han at i dagens
anledning var der gratis kaffe og
1 øl til hver.Da "Knuden"også gav
en omgang var humøret højt. Ib frem¬
viste alle vore naverklenodier og
omtalte de forskellige værktøjer,
som naver og håndværkere havde
brugt.Mange af dem er omkring loo
år gamle.Formanden meddelte at hu-
lemødet i januar 81 holdes hos vo¬
res næstformand Carl Ferdinandsen,
Rønne Alle 2,Gilleleje.(lige ved
rådhuset) kl.19,3o.Senere på afte¬
nen,blev bøssen tømt af kassereren,
Richard og Magni. Den var ret slun¬
ken iår.Resultatet fås hos kassere¬
ren.Vi sluttede aftenen med "Min¬
derne" : -

Messen den 6/12-8o var det helt
store.Vore to kammerater Svarer og
Albrechtsen havde arbejdet i 3 da¬
ge med ti 1rettelæggelsen,så for¬
ventningerne var store da vi alle
34 var bænket i hulen,hvor hver en
plads var optaget.Formanden Ole Ve¬
jen bød velkommen til det overdå¬
dige sildebord og diverse varme
retter.Det blev sent,inden de sid¬
ste gæster havde rejst sig fra bor¬
det. I dagens anledning var hulen
julepyntet og der var musik med bl.
andet julesalmer,meget højtideligt.
Der var mødt gæster fra hele Nord¬
sjæl land ,næsten alle byer var re¬
præsenteret , ja selv fra Kalundborg.
Kai Fønss Bach holdt som sædvanlig
en pæn tale om Naverne.
HUSK stadig MESSEN første lørdag i
måneden fra kl.lo,00 - 13,00. og
hulemødet 2.fredag i måneden kl.
19,3o.
med naverhilsen Magni.

København

Keglespillet i Berejstes Hus blev
en dejlig aften. Desværre var der
kun 20 aktive spillere, 10 af hvert
køn. Resten nøjedes med at se på
og komme med gemytlige tilråb for
at animere spillerne. Den,der skri¬
ver dette, var meget elegant i sit
spil, idet jeg lagde ud med 3 skæ¬
ve, så der må trænes godt, hvis nav¬
net skal på pokalerne. Kegledron¬
ning blev Kirsten Heiden, Keglekon¬
ge Jørn Nørskov Jensen. Ved smør¬
rebrødet og kaffen bagefter var
stemningen høj med sang og histo¬
rier, så personalet udtalte, at det
var længe siden, at de havde hørt
sådan et humør en mødeaften.
Bancospillet 28.novb. var en god
aften med 45 deltagere. Det var dej¬
ligt at se, at så mange trodsede
det sure efterårsvejr og mødte op.
En varm tak til Kirsten og Flem¬
ming for de fine varer, de havde
indkøbt. 4 lotterier gik som varmt

brød, så der blev et fint overskud
til afdelingen.
Svendeaftenen 3. decb. var en liv¬
lig aften med megen klokkeklang,
som bl.a. Børge "Skæg" Jensen,der
bragte en frisk hilsen fra Odense,
deltog i. Det blev en rigtig sven¬
deaften.
med naverhilsen Leif

Los Angeles
Los Angeles Naverklub fejrede iår
deres årlige Mortensfest i Naver-
dalenden denne gang kun for dens
medlemmer med familie,da det ef¬
terhånden er blevet så dyrt at le¬
je lokaler og Orkester,så den pris
det vil komme til at koste vil
holde folk hjemme,men med egne lo¬
kaler og vor egen Mesterkok blev
der fuldt Hus med en fornøjelig
aften,- og alt til en rimelig pris.
Vor egen Mesterkok Jim Nelsen ser¬
verede en ualmindelig god Ribben¬
steg med alt hvad dertil hører.
Efter alle var blevet mætte,blev
der sunget en masse Naversange.
Efter at bordene var blevet ryddet
blev der spillet "Banco"for dem
der havde lyst,medens andre spandt
"Krøniker" ved baren udendørs.
Vi var især glade for at vore 2
endnu levende Medstiftere var til¬
stede,nemlig 96 årige Jens H.Lau¬
ridsen og Niels Paflisqård som
kom den lange vej fra Palm Springs
Skønt der endnu er lang tid til
vort 5o års jubilæum er vi dog al¬
lerede i gang med forberedelserne
til denne store begivenhed,og I er
alle venligst indbudt.Festen vil
blive afholdt d.7 april 1984.
Med de bedste hilsener og ønsker
for et godt Nytår Fred K.Holm

Nysted
Vi var 6.mand høj der troppede op
1 Nykøbing F.til De derværende Na¬
vers Mortensfest.Vi havde en hyg¬
gelig og kammeratlig aften sammen
med dem.Håber at gentage det en
anden gang.
Vi har nu fået det ene rum og Fest¬
salen frisket op,idet kommunen har
været i sving i den sidste tid.
Mandag den 1. december havde vi et
hyggeligt Julehulemøde.hvor vi fik
Gløgg og brune kager.HUSK vi af¬
holder ingen hulemøde i januar.
Vi ønsker vore medlemmer i nær og
fjern et godt Nytår.På gensyn den
første Mandag i Februar,
med Naverhilsen Simon.

Odense
Til den af Støtteforeningen arran¬
geret "gule ærter aften" d. 15/11
deltog 31 incl.2 par fra Sønder¬
borg afd.De var en væsentlig år¬
sag til at festen blev så festlig
og hyggelig,som den blev.Støtte¬
foreningens formand:Ingrid bød
vel kommen,og vores ene nye medlem
Frode lod et leve udbringe for de
tre "ærtedronninger".Flere andre
rejste sig og sagde kønne ord bl.
andet vort andet nye medlem Ejner.
Der var lejet en båndoptager,så
Hans "Slagter"kunne slappe lidt
af over harmonikaen.- Efter spis-
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ningen blev alle deltagerne gen¬
net ned i Hul en,så der kunne bli¬
ve rigget an til kaffen og dansen,
som gik til kl. 1,00 hvor der var
almindeligt opbrud.
Hulemøde den 4 december:
Her var der 2o fremmødte svende.
Vi optog igen et nyt medlem,nem¬
lig Erik Rørsner,som er Tømrer og
som har arbejdet i Italien,Cana¬
da,Grønland,Spanien og Belgien.
Han snød os for den traditionelle
beretning om sine reseoplevelser,
men gav til gengæld en fin histo¬
rie om Czaren af Rusland og Chr.
d.X.Den var lige så fin,som den
Carl M.gav om dengang han kørte
præsten ned ?-Trille overbragte
en hilsen fra Helge som p.t. er
i Grækenland. - Kjeld Ploug gav
en omgang i anledning af,at han
nu i 4o år har "malet byen rød"
som selvstændig.Da vi syntes det
skulle fejres ekstra,blev der
rigget an med kaffe og smørre¬
brød - Sønderborg -naverne havde
overrakt Odense afd. en lille pak¬
ke, -den kom under hammeren,og
Hans "Slagter"fik den for 5o,-kr.
Pengene blev naturligvis puttet i
"grisen"- TAK Sønderborg,- håber
vi ser jer noget oftere.
Næste hulemøde er torsdag den 8.
januar kl.19,3o hvor "grisen" bli¬
ver slagtet,og torsdag den 29 jan.
kl.19,00 afholder vi som tidligere
annonceret andespil i hulen.
Odense afd,ønsker hermed alle af¬
delinger et rigtigt godt Nytår,
med naverhilsen Walter.

Randers
Formanden bød velkommen til 12
svende +damer og gæster( ialt 19)
Hulejulefesten den 5 december.
Efter spisningen,da alle var godt
mætte og den værste tørst var sluk¬
ket,startede bancospillet,hvor ga¬
sterne gik med de fleste gevinster.
Hulen var derefter vært med Jule-
gløg til al le,samtidig med at der
blev spillet om en and.Senere blev
der serveret kaffe og kager,og ved
hjælp af en kasettebåndoptager
blev der spillet op til dans.Humø¬
ret var højt,og alle morede sig til
langt ud på de små timer.En virke¬
lig fin julefest vi længe vil min¬
des.
Det første hulemøde i 1981 bliver
fredag den 9.januar,hvor vi håber
på qodt fremmode.
Torsdag d. 5.februar skal vi på be¬
søg på Thorbryggeriet,hvor svende
med damer mødes ved indgangen kl.
19,00.DA vi svende jo ikke står
tilbage for en enkelt øl eller fle¬
re har bestyrelsen udsat hulemødet
i februar til fredag den 13/2.
Vore lokallove er nu blevet genop¬
trykt.Også du kan få et exemplar,
blot du næste gang du kommer i hu¬
len beder om det hos en af besty¬
relsen.
Randers afd.ønsker alle nær og
fjern et godt Nytår,med tak for
året 198o.
med naverhilsen Inge.

Roskilde
Ved generalforsamlingen d.28.Nov.

bød formanden velkommen og nr.47.
blev sunget.Derefter startede for¬
manden med punkt l.valg af dirigent
Formandens beretning og protokol¬
len blev godkendt ligeledes blev
regnskabet godkendt.Val get af næst¬
formand blev Ib Larsen og da vor
Kasserer Axel Jensen ikke ønskede

genvalg blev Niels Knudsen valgt
til denne post.Til revisorer blev
Carl og Erna Nielsen valgt og til
supleant blev det Alice Eberlein.
Som representant til pinsestævnet
1981,blev undertegnede valgt.
Under punkt lo oprettede vi en
støtteforening hvor medlemmerne
skal have tilknytning til afdelin¬
gen.Vort kontingent blev forhøjet
til 2o,-kr pr.måned.Derefter tak¬
kede dirigenten for god ro og or¬
den .

Da Axel Jensen besluttede at gå af
som kasserer blev han udnævnt som

Æresmedlem af Roskilde afd. som en
tak for det store arbejde han i så
mange år har gjort for afdelingen.
DEREFTER spiste vi vore skorper
og der blev sunget et par sange og
vi sluttede ved midnat.
HUSK AT SE EFTER VORT LOTTERI I
DET NÆSTE NUMMER AF "SVENDEN"
Godt Nytår Kammerater,
med naverhilsen Dorrit.

Silkeborg
Ja så fik vi taget hul på vinterens
møder og sammenkomster.Den store
Middag den 15/9 var vi alle spænd¬
te på,så efter Hans "Padborg" hav¬
de budt velkommen til det store
fremmøde af svende med piger,kom
Kirsten med en skøn gang Karrykål
med flæsk som gav en naturlig
tørst og et diplom.Og ved kasseme¬
ster Kurt A.og hulefar Muhles fint
dækkede Bord gik sang,spind og
klang.Vi siger tak til svendene og
pigerne for en hyggelig aften.
Hulemødet den 5/12-8o.
På trods af store snedriver og kul¬
de var 6 raske svende fundet frem
til hul en.Formand Hans Padborg bød
velkommen med en munter sang.Hule¬
far Mühle holder hulen fin og lave¬
de kaffe så vi fik en "lille sort".
Anders B. brummede med i det fjerne
han skulle nå Bussen.Ib S.og Far¬
mand fik sig en god snak.Kassemes¬
ter Kurt A. fik ingen penge hjem
så han havde ordet længe og fortal¬
te bravt om Michael og Harald.Pe¬
ter P. s Britta aspirerer til at
blive Brandmajor.
OG HUSK SA SVENDE:
Hulemøde den 2 januar 1981 og Søn¬
dagsmesse fra kl.lo - 12.
Fredag den 23 -januar kl.19,00 er
der dameaften,medbring en pakke til
8 - lo,00 kr. VEL MØDT.
Med kno i bordet "Farmand"

Slagelse

Forhåbentlig var det vejrets skyld
at kun fem havde fundet frem til
hulen,ved årets sidste hulemøde.
Formanden bød vel kommen og efter
en sang gik talen om den forestå¬
ende sanering af Fruegade,hvor vor
dejlige hule som bekendt ligger.

Som sædvanlig var der et par nye
historier som skulle fortælles li¬
gesom vi heller ikke glemte at syn¬
ge.Når dette læses har vi haft vo¬
res juleafslutning,så omtalen af
dette kommer i januarbladet.
Slagelseafdelingen ønsker alle na¬
ver med familie et godt Nytår.Vi
ønsker for 1981 at naverne vil
slutte talrigt op hver gang der
kal des,således naverbevægelsen kan
gå en tryg fremtid imøde.Nu må al¬
le læsere af dette blad gætte på
hvad det sidste var vi foretog ved
dette sidste hulemøde.- Ja rigtigt
gættet,vi sang "Minderne".
HUSK NU ALLE SLAGELSENAVER,at der
hulemøde hver den første fredag i
måneden,og at vi har GENERALFOR¬
SAMLING fredag den 6.februar 1981
hvor vi har vigtige ting at drøfte,
med naverhilsen Helge Clausen.

Stockholm
Et godt Nytår ønskes alle Naver
og bestyrelsen takker alle der i
det gamle år har arbejdet for vor
afdeling og vi håber at der i det
nye år vil vise sig gode arbejds¬
indsatser til gavn for afdelingen.
Bestyrelsen har igen ansøgt"Dana"
om et legat til "ingaro" hvor der
endnu er store udgifter som ven¬
ter os.Det er de tre gamle bygnin¬
ger som vi også i fremtiden må
holde i god stand og det koster
mange oenge.dels skal vi have nye
sovebænke i det hus hvor vi har
arbejdet så længe,og det store køk¬
ken skal isoleres oq nve Daneler
skal sættes op. I vedboden skal der
nyt tag og nye vægge,så der lig¬
ger flere års arbejde fremfor os.
Det kræver penge,og dem håber vi
vil strømme til. Kai Hakonsson
har vi fejret jubilæum og to fest¬
er har vi endnu tilgode nemlig
Erhardt Hansens 5o års dag og Egon
Bargisens 60 års dag.
Hulemøder afholdes den 16/1 —23/1
samt den 3o/l har vi svendefest.
Generalforsamling afholdes den 6
februar kl.19,3o.Husk eventuelle
forslag der ønskes behandlet må
være bestyrelsen i hænde senest den
23 januar så de kan behandles af
bestyrelsen.Kassereren vil gerne
have 198o kontingentet indbetalt
på vort gironummer 432oo6o-9.Det
er lo,-kr pr. måned og så kan du
få mærkerne i hul en.Egon byder sta¬
dig velkommen til søndagsmesserne
og tag gerne familien med.Arthur
har været på sygehuset hos Leif
Pedersen,hvor han er blevet ope¬
reret i hjertet.Han havde en blom¬
sterbuket med og vi ønsker dig god
bedring.
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Naverne i Sønderborg,fik som om¬
talt i december nummeret af Den fa¬
rende Svend,besøg af 12 Naver med
damer fra Randers.Jeg vil ikke kom¬
mentere festen en gang til,det har
Inge gjort med bravour.Vi rødmer
endnu over rosen.Men Randersnaver¬
ne, satte mere i gang end lige fes-



ten.Vi i Sønderborg,har i et par
år,snakket om at få vore lokaler
fikset op,men først da kammerater¬
ne fra Randers,meldte deres ankomst
kom der gang i sagerne.Alle havde
sin Ide om,hvad der skulle laves
og alle gik i gang med at rive ned
og sætte op igen,for derefter da¬
gen efter rive det ned igen.Materi¬
aler hobede sig op.Vores gode for¬
mand mødte op med ske og Mørtel og
lappede huller,hvad han aldrig blev
færdig med,da der hele tiden blev
lavet nye.Kurt Rossen fik begyndt
at sætte paneler op. Kalle og Arno
fik lagt flisetæpper i gangen,og
Kurt (Kuddi) gik til hånde med
hvad som helst,blot ville han ikke
holde ved sømmene for Mogens når de
skulle slås i.Harald fik 36 stole
hjem i gården,og afsyrede dem alle.
Derefter tog Ove sig kærligt af dem
og gav dem nyt betræk på.Sådan kun¬
ne jeg blive ved.Nogle kom og gav
en hånd med for en kort bemærkning
alt efter som tiden tillod det.Dem
der arbejdede,fik bevilliget 2 øl
på hulens regning,hvis de ville ha¬
ve flere,gav vi 3,oo kr.Dagen før
dagen blev vi så færdige,og Gerda,
Sinna og Petra,gav os en hånd med
rengøringen over det hele.Og sikken
hule.Festlokale,dansestue og garde¬
robe vi har fået.Tak til Randers
for deres indsats med at sætte det
igang den 8/11-80. Mogens og Harald
med mager inviterede sig selv til
gule ærter i Odense afd.Det blev en
herlig fest,og sikke en gang ærter,
vi laver dem absolut ikke bedre på
Al s.Det var rart at træffe Odensena¬
verne og deres koner.Ros til Hule¬
mor og far.de er bare perler.Vi har
kun ros tilovers til den flotte hu¬
le.Den er helt i top,og hatten af
for det store arbejde I har lagt i
den.Tak for en god og hyggelig fest
i Odense.
Den 26-11-80 afholdt vi ordinær ge¬

neralforsamling.
Der mødte 12 mand og 2 kom senere
til.Vi fik valgt 3 bestyrelsesmed¬
lemmer og en hulefar.Vi måtte også
vælge en ny revisor,da Ove kom i
bestyrelsen.Der blev vedtaget lo¬
kallove,som vi nu skal have ind til
godkendelse i H.B.Vi sluttede ved
23 tiden,og Arno og Harald Pøl se¬
raand serverede ristede pølser med
Düsseldorfer naversmør.Den 3-12-8o
afholdt vi bestyrelsesmøde,hvor
vores årlige julefrokost blev fast¬
lagt.Samtidig blev det vedtaget at
afholde Vinter og Fastelavnsfest
den 27-2-81.Vi ser hen til en ro¬
lig Vinter med godt fremmøde i hu¬
len,både til de ordinære møder og
til vores søndagstræf.
Med knoslag Harald.
Vejle
Til hulemødet den 7-11-80 var 15
svende mødt,vi sang nr.29 og der¬
efter åbnede formanden mødet.Han
ønskede Jørgen Laursen velkommen
hjem,takkede Lis for hendes tid i
bestyrelsen og bød Harly velkom¬
men som hendes efterfølger.Af run¬
de dage nævnte han sekretærens 65
års fødselsdag.Gule ærter i hytten
den 15-11-80 havde Jørn Lützen lo¬

vet at tage sig af.
Hulemødet den 5-12-8o var trods
kraftigt snevejr godt besøgt.Den
sidste sammenkomst i hytten iår,
"gule ærter"havde 3o deltagere.
01 og Brændevin kender vi smagen
på,men ærterne er afhængig af kok¬
ken,vi gi'r Jørn en klapsalve for
det fine resultat.TAK til Strit,
Tove og Hakon.for servering,kaffe
og den hygge de spreder om sig.
Vinterfesten den 17-1-81 blev dis¬
kuteret,der er plads til 5o,først
naver og siden gæster.Jeppe har
nogle overraskelser i baghånden,
han siger: tag en kuglepen med.
Sidste frist for tilmelding 12 jan.
Til sidst ønsker Vejle afdeling
alle C.U.K. medlemmer et rigtigt
godt Nytår.
med naverhilsen Anders.

Ålborg

Onsdag den 5.dec.havde vi vor år¬
lige general forsaml ing i hulen,oq
det gik stille og roligt til med
genvalg af formand og kasserer,der
var på valg.Hans og Sofus revide¬
rede regnskabet,hvil ket Sofus kvit¬
terede for med en flaske bitter¬
snaps,det gav anledning til at vi
sang af hjertens lyst,og sangbøger¬
ne blev bladet igennem flere gange
for at finde emner der passede til
stemningen.Aage deponerede et an¬
seeligt beløb så vi kunne fejre
hans 7o års fødselsdag til julefro¬
kosten den 13. dec.da han ikke
selv kunne være tilstede.En hilsen
til naver og rejsende svende i al¬
le fem verdensdele og et godt Nyt¬
år.
med naverhilsen Referenten

Århus

Foreningens 67årige stiftelsest
blev som planlagt afholdt lørdag
den 15.-II-80 på Taverna i Åbyhøj.
Under festen blev Emil Ortenblad
"Spjæt" udnævnt til Æresmedlem af
Århus afd.af C.U.K. Det er halv¬
treds år siden at "Spjæt"første
blev indvalgt i bestyrelsen og
flere gange siden været dens for¬
mand. "Spjæt"har gennem alle årene
gjort et stort og uegennyttigt ar¬
bejde for afdelingen.Under festen
blev der uddelt pokaler og præmi¬
er fra skydningerne og keglingen.
Festen havde samlet 35 deltagere,
deriblandt Günther Voss og frue
fra Hamburg/Altona. Festen forløb
meget vellykket. Der afsluttedes
med Minderne.
Ved hulemødet den 21-11-80 blev
"Spjæt"fejret endnu engang - og
han kvitterede med at skænke et
maleri og et gammelt Fotoapparat
ledsaget af ca. looo billeder.End¬
videre havde vi besøg af 5 lystige
svende fra Herning.Vi takker for
besøget og håber at vi kan gøre
gengæld senere.Det var en god af¬
ten.Afdel ingen afholder sit første
møde i det nye år fredag den 9.Jan
1981.Studer nu den nye Kalender
grundigt og mød flittigt op til
foreningens arrangementer,
med hilsen oq Slaw Kai.

•KØBÉNHftVN •
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
ALLE BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 4 b og o1-2649 4b.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs—
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. oi-85 b9 9o

Godt nytår
Når I får dette blad, er vi kom¬
met ind i 1981. Hvad dette år vil
bringe, ved vi jo ikke, men fore¬
ningen bliver mindre, vi får ik¬
ke nye medlemmer. Deraf kommer,
at økonomien er anstrengt. Skat¬
terne er høje. reparationer på
huset bliver større, sådan er det,
når man bliver gammel, og indtæg¬
terne mindre. Så kammerat tag en
kammerat med.
Trods alle sorger vil vi ønske
jer alle et godt nytår.

Bestyrelsen

FØDSELSDAG

Kære Asta Lode
Berejste ønsker dig hjertelig til
lykke. Lidt sent men godt ment.
Tak for din indsats gennem årene.

Berejste og damer

Det er sivet ud:
Husets fødselsdag 21.november.
Traditionen tro holdt vi husets
fødselsdag med en gang andesteg
og med en lille svingom bagefter.
Desværre savnede vi nogle af de
trofaste, men sygdom kan man jo
ikke gøre noget ved. Men alt i alt
en god aften.
Andespil 4.december.
Dette var godt besøgt, men det for¬
ventede overskud udeblev, men vi
holdt skindet på næsen.v Hermann

HUSK
Så er der nogle, der ikke har be¬
talt kontingent - skynd dig at be¬
tale, du skulle jo ikke gerne være
i restance. KASSEREREN

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 19.december



Saarlouis — ung afdeling med mange aktiviteter

Saarlouis afdeling fejrer sin Luciafest. - Se endvidere under foreningsmeddelelser, hvor referatet er bragt.

C. (I. K.'x ii>«' formsgntl

En introduktion af Hans Rindom skulle jo
egentlig ikke være nodvendi g,men vi gør
det nu alligevel af hensyn til de mange
nye medlemmer vi har fået siden han var
i avisen sidst.Hans Rindom er født den
2o februar 1926 i København,og er ind¬
meldt i Zürich d.11.december 1948.Han
har arbejdet i Norge,Sverige og i Schweiz
inden han slog sig ned herhjemme. Al 1 ere-
de i Schweiz havde han næsen fremme og
snuse til C.U.K.s foreningsarbejde idet
han blev sat til at passe på deres bibli¬

otek i Zürich.Efter at have været i Schweiz i ca.l
år rejste han hjem til København og det. varede ikke
ret længe inden han blev valgt til revisor i afde¬

lingen. Senere har han indehaft posten som Hovedkas¬
serer en post han overtog efter Kurt Bjerregaard.Han
blev senere efter at have afsagt sig Hovedkasserer¬
posten igen indvalgt i Hovedbestyrelsen oa har indtil
Ove Roslev gik af fungeret som næstformand for der¬
efter at fungere som formand indtil han nu endelig
er valgt til formand..Det er ikke noget let job han
der har påtaget sig men han kan klare det,med den
interesse Tor C.U.K, han lægger for dagen. Der er ba¬
re den fejl ved ham at han,beklager sig over at et
døgn kun har 24 timer,han ville gerne have at døgnet
var dobbelt så langt.Vi håber for ham at han må have
gode forhold at arbejde under,og at han vil blive
vel modtaget rundt i afdelingerne.
Vi ønsker ham hjertelig til lykke med det nye hverv.

Redaktionen.



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 m 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.

Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B
2730 Herlev. Telf. (02) 94 65'63

Kontroludvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal
3000 Århus. Telf. (06) 12 38 74

Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle
16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026

Uddrag af H.B.s protokol
Møde afholdt hos redaktøren den 1. december.
Formanden bød velkommen og man gik straks over til
dagsordenen og protokollen blev godkendt efter en
mindre rettelse.Under formandens beretning blev en
del korrespondance gennemgået og taget stilling til.
En klage over en svend der var forlods optaget i
C.U.K, havde ikke levet op til de retningslinier han
var gået ind på og der forelå nu en klage over ved¬
kommende svend fra New York.Man blev enig om at der
blev indrykket et indlæg i "Svenden" med advarsel
imod ham.Odense afd.har afhentet de rekvisitter som
har tilhørt Fåborg afd.og lovet at opbevare dem.En
inventarliste vil blive tilsendt H.B.Hamborg afd.s
Fane blev diskuteret.Esbjergs love skulle ændres på
visse punkter.De forventede forslag om en ny H.B.
formand udeblev,idet der kun var forslag om een nem¬
lig Hans Rindom
Redaktørens beretning gik mest ud på de sent ankom¬
ne indlæg til bladet,og man diskuterede dette.
Hovedkassereren aflagde beretning over kassens regn¬
skab og kunne endvidere oplyse at der var gode chan¬
cer for at vi fik en ny afdeling på Grønland i de
nærmeste måneder.
En Plakat ment til brug ved agitation blev godkendt.
Mødet blev afsluttet med at formanden ønskede en

god jul og et godt nytår.
Næste møde den 5.jan.hos redaktøren.
Formanden åbnede mødet med ønsket om fortsat godt
samarbejde i det nye år,hvorefter protokollen blev
godkendt.;Derefter konstituerede Hovedbestyrelsen
sig selv som skik og brug er ved Nytår.Følgende fik
posterne:Edgar Jensen blev næstformand,Kaj Sjøding
blev sekretær og Jørgen Schaffer oq Richard Petersen
blev bisiddere Hans Rindom blev formand efter god¬
kendelse af K.U. i Århus,da han var eneste kandidat
til posten.Den sædvanlige omfattende korrespondance
blev gennemgået og taget stilling til.En bevilling
blev godkendt.Et forslag fra Kaj Sjøding vedrørende
Navervennerne og C.U.K.s emblem blev vedtaget og det
blev vedtaget at det skal bekendtgøres i "Svenden".
Et andet forslag om en såkaldt centralanvisning vil
blive behandlet på et senere møde.
Under redaktørens beretning blev en artikel diskute¬
ret samt blev man enig om at Legaterne ikke mere
skal bringes i bladet
Hovedkassereren aflagde beretning over finanserne
det kunne konstanteres at regnskabet balancerede u-
den underskud.Efter regnskabet blev et internt
spørgsmål taget op og diskuteret.
Næste møde afholdes hos redaktøren den 2.februar 81.

Red.

Københavns Afdeling
GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3B, 3. sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen.Sorgenfrigade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
■ Kasserer: Werner Carstensen.Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Edgar Jensen.Vimmelskaftet 36 B-3/th.

1161 Kbhn. K. Tlf. ol-14253o.
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for februar

Fredag d. 13. Februar. Pensionistaften Kl. 19,oo.
Der bliver serveret en let an¬
retning plus 1 øl,1 snaps og
kaffe. Pris kr.15,- Tilmel¬
ding nødvendig 8 dage før på
Tlf.852348 Børge Andersen

Fredag d.2o.Februar. Bancospil med Naverfrokosten.
Der bliver nok fuldt hus,så
kom i god tid,vi begynder kl.
19,oo.

Program for marts
Søndag d. 1.Marts. Fastelavnsfest.Ifølge kalende¬

ren begynder foråret den dag,
så vi holder Overblæren til
Ilden og slår katten af tøn¬
den.

Meddel se: Leif Knudsen meddeler at han den 3/2 ikke
vil være at træffe på sin bopæl.

Milepæle
12. feb. Karl Ferdinandsen, 65 år

Højdevej 7, 3250 Gilleleje
18. - Jørgen Klintrup, 92 år

Plejehjemmet Møllegården,
Årslev Møllevej 19,8382 Hinnerup

22. - H.C.Kendahl Pedersen 60 år
Bauerlandstrasse 99 E.239 Flensburg

27. - Rudolf Lund Hansen,"Proprietæren" 85 år
Thunøgade I2B Havehuset,8000 Århus C

1. mar. Edgar Jensen,"Den tavse Dansker"
medlem af C.U.K, i 40 år

Vimmelskaftet 36B. 3/th. 1161 K '

2. - H.R.Hansen, medlem af C.U.K, i 60 år
Bjerggade 46, 7000 Fredericia

6. - Hugo Schwab 60 år
Olsbæk Strandvej 4,2670 Greve Strand

7. - Eivind Johnson 60 år
GI. Jellingvej 117, 7100 Vejle

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med naj/n,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udiøres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh



Naver - "S pr i ngt ime"
i Hjørring
Hjørring havde i 2o-3oerne 'et meget rigt naverliv,
da jeg har undersøgt forholdene fra dengang,må det
have været den by i landet med de forholdsvis fle¬
ste mestre, der havde arbejdet i Schweiz og været på
tyske fagskoler o.s.v.. Måske kan det blive et "co¬
me back". Over 100 tømrere og snedkere starter i den¬
ne måned i Algeriet for et firma i Sindal.
Det berettes fra de 3 rejsende svende på billedet,
at de i oktober 1980 arbejdede på livet løs i Schweiz,
med hilsen Hans Andersen

Ålborg afd.

v<"»'
r >-

De tre er fra venstre:
Chr. Kaas Holm, udlært hos Jacob M. Jacobsen 1979
Hans Henrik Jensen, udlært hos Lars Hedegaard 1980
Benny Pedersen, udlært hos Viggo Jensen 1979

Frejafesten om igen
Må jeg som menigt medlem af C.U.K. Kobenhavns afd,
supplere indlæget i "Svenden"angående Frejas loo års
jubilæumsfest i Berlin den 8.november 198o.Som rig¬
tigt står i svenden,januar nr.drog 23 glade naver,
fra København og Hillerød til Berlin.
Et arangement som vores formand Børge Andersen fik
til at klappe loo% med visum og hvad dermed folger,
på rejse gennem et Ostland.Dertil kommer at vi blev
indlogeret på Luxus hotel ler,der gjorde turen ikke
mindre vidunderlig.Til festen i den danske kirke
hvor mange pæne ord faldt om foreningen Freja.Vores
formand holdt på Kobenhavns vegne en smuk tale om
medlemmernes tilhørsforhold til foreningen Freja
samt til C.U.K.og dens virke.Festen i den danske kir¬
ke var over al forventning,der var et stort "Tag
selv bord"samt vine og øl ad 1ibitum,herti1 kom så
dans til langt ud på natten.Alt i alt en dejlig fest
og rejse i selskab med gode naverkammerater.Tak til
arrangøren
MED KNO I BORDET og en kraftig naverhilsen

Jørgen Hässelby.Københavns Afd.

Rettelse til adressefortegnelsen
Fredericia: Kasserer Ove Sørensen
Rygårdsvej 4/106

Silkeborg: Kasserer Kurt Andersen
Skærbækhus, Resenbro

Arbejdsformidling
også til udlandet

Det har selvfølgelig interesseret mange - navnlig
vordende naver - hvorvidt der var muligheder for at
få arbejde i udlandet og da navnlig Skandinavien og
da særlig vort naboland mod syd: Tyskland. Vi har
haft kontakt med Arbejdsformidlingen i Birkerød,
hvis bestyrer er Erik Hansen.Dette kontor er flyttet
hen ved siden af vor kontaktmand i Birkerød Kai Fønss
Bach og ved samtale med bestyreren fik han udleve¬
ret en liste med angivelse af ledige stillinger.
Det viser sig at selv om der er mange arbejdsløse i
Tyskland er der ligesom vel iøvrigt her i Danmark
visse fag,hvor der ligefrem mangler arbejdskraft.
Det blev iøvrigt oplyst at det ikke alene er i Bir¬
kerød men på mange arbejdsformidlingskontorer rundt
i Danmark der findes fortegnelser med ledige stil¬
linger såvel her som i vore nabolande,og eventuelle
interesserede kan ved henvendelse på disse kontorer
få lov fit se listerne og se om der er job der kan
have interesse i f.eks. Tyskland.
Vi bringer et udpluk af listen pr.2.12.8o:
3 tekniske tegnere,5 maskiningeniører,8 metalslibe¬
re, 5 gartneriarbejdere, ~6o minea'rbejd., 8 last- og
varevognschauffører,lo vævere,6 faglærte formere,
1 håndformer,lo kærnemagere,2 veluddannede maskin¬
arbejdere^ faglærte formværktøjsmagere,2o faglær¬
te drejere,3 maskinreparatører,3o faglærte fabriks-
bi ikkenslagere,lo installatører til centralvarme,
6o el-svejsere,32 faglærte autogensvejsere,5 elek-
tromekanikere,3 møbelsnedkere,lo industrilakerer,
3o faglærte isolatorer,1 offsettrykker,3o faglærte
slagtere,8 faglærte stenhuggere,6 pose-og konvolut¬
maskinarbejdere ,2 flyttemænd,og endelig 3oo syge¬
plejersker - så der er også noget for kvinder.
Endelig oplyser Arbejdsformidlingens bestyrer at man
i Tyskland - der er et EF - land-kan opnå udbeta¬
ling af den danske arbejdsløshedsunderstottelse i
indtil 3.mdr.når man er undervejs for at søge arbej¬
de.
Det er i alle tilfælde klogt at henvende sig på et
Arbejdsformidlingskontor inden starten til det frem¬
mede - og et råd til: Brug tiden indtil da til flit¬
tig sprogundervisning - og særlig tysk.

Beretning fra „Einsame WULF"
BONJOUR
Efter en måned her på den azurblå kyst med sit som¬
merlige klima,hvor solen hver dag har gjort sig den
umaae at stråle fra en skyfri himmel,er tanken om
igen at skulle tilbage til München og vinteren for
at installere et nyt køkken,ej videre tiltrækkende.
Men lovet er lovet,og dannermands ord er som bekendt
dannermands gæld,så jeg har lige sluppet fortøj¬
ningerne og sat kursen østover igen.
Netop ankommet hernede søgte jeg kontakt med en
dansk familie,der har erhvervet sig en ruinhob,som
de nu forsøger at omdanne til et beboeligt hus.Blev
og hjalp dem en uges tid,inden jeg i Naver-expres-
sen drog videre ned ad kysten.
Langede således Marseilles inden jul ,og fejrede og¬
så her juleaften med julemiddagen bestående af en
stor,saftig hestebøf,som jo her er en specialitet.
Fandt den ganske kyststrækning ualmindelig skøn,hvor
hvert sving åbenbarede nye panoramaer med udsigt o-
ver bugt,pynt og strand garneret med blåt hav.
Selvom det var svært at afgøre,hvor her var dejligst
nåede jeg dog til sidst til den slutning,at Cannes
måtte blive stedet for mit næste hovedkvarter.
På tilbagevejen gjorde jeg da også holdt her en uges-
tid og fejrede nytårsaften,der iøvrigt efter danske
forhold var en tam forestil 1 ing,uden vilde kannibal¬
fester og fyrværkeri.
Iøvrigt er det slet ej så lidt af en omvæltning at
komme fra tyske forhold og hertil.Forskellen mellem



de to lande er næsten som dag og nat,m.h.t. menta¬
litet og levevis.
En anden kuriositet,man heller ikke overser,er de
mængder hvormed "menneskets bedste ven"optræder i,-
med påfølgende mængder uundgåelige efterladenskaber
på qade oq vej
Kan kun anbefale andre at medbringe skridsikre sko,
hvis de ikke vil udsættes for ubehagelige tildragel¬
ser.

Med gunst og forlov Einsame Wolf.
alias Piet.

Lodtrækning
Følgende numre i vores Lotteri er blevet udtrukket
1.præmie på 5oo,-kr på Nr.25o9
2. " " 3oo,-kr på Nr.1327
3. " " 2oo,-kr på Nr.1969
4. " " loo,-kr på Nr. 218
5. " " 5o,-kr på Nr. 417

De heldige vindere skal skrive navn og adresse på
lodseddelen og sende den til Peer Rosén .Støden J.4,
4ooo Roskilde.og I vil herefter modtage gevinsten.
Hermed vil Roskilde afd.sige alle tak for jeres støt¬
te til vores afdeling.En særlig tak til dem som har
støttet os med pengegaver-hjertelig tak til jer alle.
på Roskilde afdelings vegne Peer Rosén.

VANDREUDSTILLINGEN !
Man opfordrer alle afdelinger til at gøre brug af
udstillingen, den skulle jo helst være i cirkulati¬
on hele året. Man opfordres til at bestille denne i
god tid , før man skal bruge den og helst med en al¬
ternativ dato. Henvendelse skal ske til:
Kaj Sjøding, Nordhojvej 5, 3400 Hillerød.

telf. (02) 269065

En ønskedrøm
Jeg har med denne måneds post til "Svenden"bl.andet
modtaget Los Angeles Naver Club's interne meddelel-
sesblad hvori jeg finder følgende "Hjertesuk"udtrykt
af Formanden Otto Lund:
Ved de mange besøg i hulerne i Danmark har jeg fun¬
det,at man værdsætter det værktøj som har tilhørt
ældre medlemmer.Meget af det gamle værktøj er model¬
ler som ikke mere er fyldestgørende i fremskredne
arbejdsmetoder.De er derfor ophængt i hulerne til
minde om dengang man praktiserede håndværk uden de
mange mekaniske hjælpemidier.Det er mit ønske om at
vi kan gøre noget lignende.Hvis vore svende skulle
være i besiddelse af værktøj,der ikke mere bruges,
og vil overgive dette til Naverklubben for tilsva¬
rende formål,vil jeg se at finde plads til det med
kredit til giveren.Det vil være en værdifuld forøgel¬
se af klubbens klenodier. O.L.
I 1984 kan Los Angeles Naver Club fejre sit 5o års
jubilæum så hvis der er nogen der vil skænke noget
til dem i den anledning er man sikker på at det vil
være kærkomment.Der er jo endnu 3 år til jubilæet
så måske er der tid nok til at "falde"over noget
egnet. Redaktøren.

Hilsen fra Durban

Iblandt julehilsenerne var også en hilsen frasort
ensomme medlem i Durban i Syd Afrika,nemlig Gille-
lejetømreren"Niels Juul Madsen der skriver at tiden
flyver afsted og at han har så travlt,og at han har
masser at bestille.Han har således bygget ikke mindre
end 11 Kloakpumpestationer og hans søn Peter siger
at hans fader holder sig til Endeprodukter.Han øn¬
sker Godt Nytår til alle naverkammerater over hele
Klumpen. Redaktøren.

TAK!
Hjertelig Tak til H.B. Stockholm,København og Silke¬
borg afdelinger samt "Gamlingerne"og alle der sendte
miq qaver oq hilsener. Egon Bargisen.

Stockholm.

En kæmpestor tak til Freddy og Torben for deres ar¬
bejde i Zürich afdelings bestyrelse. Nu da I er rejst
hjem,ønsker vi jer alt godt, men håber dog, at I kun
er til låns hjemme i gamle Danmark.

Bestyrelsen i Zürich

Silkeborg afdeling takker Herning-kammeraterne for
deres besøg hos os.
med naverhilsen Silkeborgnaverne.

Advarsel i

Gennem Hans Lau har vi modtaget et brev afsendt af
Berndt Martens,New York. Det var en rapport over en
dansk tømrer ved navn Michael Gottlieb,han er forud-
indmeldt i Københavns afdeling,men er ikke medlem
af C.U.K.selv om han reklamerer med dette,han havde
betinget medlemsskab.
Efter at have behandlet denne rapport,efter samtaler
med Zürich ser Hovedbestyrelsen sig nødsaget til at
advare alle afdelinger mod Michael Gottlieb.
Vedtaget den 1.december 198o på H.B. mødet.

Hans Rindom.

Brev fra K.U.
Hovedbestyrelsen for C.U.K. v/hr,HANS RINDOM.
Gode Naverbror.
Modtaget dit brev og er i Kontroludvalget enige, det
er ikke nødvendigt med en generalafstemning,når der
kun er 1 opstillet til posten som formand for C.U.K.
Det glæder os at du vil modtage den krævende stilling
vi ved at du kan,og ønsker dig held og lykke til.
Vil du hilse den øvrige bestyrelse,vi ønsker jer al¬
le et godt Nytår.
Med naverhilsen på kontroludvalgets vegne

H.P.Hansen

Hovedbestyrelsen vedtog enstemmigt den 1.december
198o at Hans Rindom blev opstillet som formand for
C.U.K.
På H.B.s vegne Kaj Sjøding.sekretær.
Meddelelse fra Hovedbestyrelsen!
Medlemsliste pr.31 december 198o.

Århus.
Al borg
Esbjerg
Fredericia-
Frederikssund-

-62
-2o
-14
-lo
-51

Slagel se 23
Sønderborg 19
Vejle 52
Thorshavn 6
Zürich 37
Düsseldorf 1
Saarlouis 5
Mersch 9
Borås 7
Stockholm 43
Gøteborg 6
Calgary 39
Vancouver 2
Hamburg 1
Hovedkassen 34
medlemmer.

Herning 21
Hillerød 38
Holbæk 2
København 123
Kol ding lo
Nysted 23
Odense 3o
Randers 2o
Roskilde 9
Si 1 keborg 29

I alt 746

Obs!

H JB. stiller krav til de afdelinger,der har udleveret
C.U.K.-Emblem til Navervenner om at tilbagekalde em¬
blemet og ombytte det med det godkendte emblem for
navernes venner.

Ombytningen og omkostningerne betales af afdelinger¬
ne,da de ulovligt har udleveret C.U.K.s emblem.
Ombytningen skal være et krav fra H.B. og skal være
sket senest den 1 januar 1982.

for H.B. Hans Rindom



Svar til Erik Eeg
Nu først en stor Tak til redaktør - bladudvalg og
trykker for det pragtfulde Naverblad.Jeg har nu i 16
år modtaget bladet,og har ikke haft noget besvær med
at sætte bogstaverne sammen,og få en mening ud af
det.Jeg håber ikke at vi skal have et "Dame Brevkas-
se"Naverblad.Lad så blot de Naverpiger og Svende,
ung eller gammel der har lyst til at skrive en Rejse¬
beretning gøre det.Dette brev kræver ikke noget
svar. Tak endnu en gang for et godt gammelt og so¬
lidt Naverblad.Dette er min egen personlige mening,
men som jeg tror jeg deler med mangen Svend og Pige."Farmand

Naverblod
af Kong Schmidt

En aften ved titiden blev der alarmeret,vi skulle
hurtigst mulig møde ude ved vort depot,ved bondegår¬
den.Da vi skulle være hjemme klokken ti om aftenen,
skulle,det hele hurtigt kunne være overstået.Jeg kom
hjem klokken to om natten,og fandt en seddel fra
kammeraten,jeg boede sammen med,om al armeringen.Da
jeg ville tage min cykel for hurtig at komme derud,
havde en officer taget den,naturi i g v i s uden tilla¬
delse.De sidste soldater der mødte kom forst klok¬
ken otte næste dag.Og så fik vi endda ros for den
hurtighed,vi havde klaret den på.Hvad skulle office¬
rerne gøre andet,med en sådan flok.Vi grinte.
Da vi lå ude i Thunestillingen,som den kaldes,og
gravede og regerede og odelagde bøndernes jord,med
pigtrådspæle og beskyttelsesrum og løbegange og den
slags,fik jeg den tjans.at stå i depotet og udlevere
værktøj,og sørge for,at de forskellige hold afleve¬
rede det igen.Depotet var nærmest et skur.Jeg var ik¬
ke længe om at udnytte den fidus.Jeg tog alt værk¬
tøjet ned fra hylderne og lagde det på gulvet,og
fyldte hylderne med chocolade,og lavede et brædt til,
så det kunne sættes op ved døren som disk.Og så solg¬
te jeg chocolade,og da soldater er slikne,vel på
grund af utilstrækkelig føde og den megen friske
luft,havde jeg en god handel,både til soldater og ci¬
vile.Jeg var billigere,end forretningerne i Roskilde
Flere officerer fik på kredit,og da en officer ikke
må skylde en menig penge,havde jeg det,af den grund,
meget godt.
Nå,men de to år gik,og så kom jeg ud til de dårlige
tider.Der var stor arbejdsløshed overalt.Jeg havde
en 3-4 småjob,men det var sløjt,meget sløjt.Man havde
spået,at når krigen var forbi,vil le der blive gode
tider,med masser af arbe.ide verden over,der var øde¬
lagt og forsømt så meget i de fire år krigen havde varet,
og at det skulle bringes i lave igen,men det kom ikke
til at passe.Man havde nok fat i den forkerte ende,
og ville hellere give penge til understottelse,end
til at sætte arbejder igang
Her i Danmark var det så slojt.som det kunne vsre,og
ved fagforeningskontoret,der var på fjerde sal,stod
de arbejdsløse snedkere hele vejen ned ad trappen,
ned til gaden,og tit hen ad fortovet,for at blive
kontrol leret.60 % af snedkerne var arbejdsløse,og måt
te leve af en meget 1 i 1 le understottel se.Det var ikke
til at holde ud for mennesker med en smule virkelyst.

Vi er ikke alle,i Skandinavien,født med naverblod i
årerne,men de,der har det,kan man ikke sætte bom for,
eller låse inde,el ler på nogen måde spære vejen for
dem.Derfor,da krigen,efter fire lange år,var forbi,
begyndte naverånden at melde sig hos mange unge,ja,
forresten også hos flere,der havde været ude før.
Hvad kan holde den længsel tilbage,som er spiret frem
i et ungt menneske,ved at høre på en gammel navs be¬
gejstrede fortælling om eventyret derude,om naverbe¬
drifter,og ved at nynne med på sangene fra de vidt¬
strakte landeveje.

Alt det kendte jeg ikke,på værkstedet hvor jeg lærte,
var der inqen bereist svend.men jeg længtes allige¬
vel ud,jeg havde det i mig,Naverblodet,det uroliqe
blod,rejselysten. Ja,overalt på jorden har den skandi¬
naviske håndværker slidt sine støvlesåler.Det var en

lykkelig tid for naverne,før 1914,hvor man ikke for¬
langte pas og visum og opholdstilladelse og - jeg
havde nær sagt,fanden og hans pumpestok,men kunne
nøjes med et hjemstavnsbevis,og med det overskride
alle grænser.Og i mangel af det gik det også uden.
Jeg har hørt ,aten nav er kommen over den schweizis¬
ke grænse på et fragtbrev,som schweizerne naturlig¬
vis ikke forstod et suk af.Og en anden ved et foto¬
grafi af en skægget lygtetænder i uniform,dem vi jo
kendte fra gammel tid,som han fortalte,var hans far,
der var admiral i den danske flåde.Ja.naverne har en
vis dristighed,også når de spinder.Mon ikke,i al fald,
det med den skæggede lygtetænder er løgn.Men det var
tider for en nav,da man kunne,for en rimelig penge,
eller gratis,få forplejning og herberg næsten over¬
alt,da man gav geskænk på værkstederne,og hvor folk
var mere gæstfrie og venl igsindede,end efter 1918,
da der var opstået mistro og had overalt.Da man hav¬
de tid til,at gå ad landevejene og nyde det frie liv
sommeren igennem,og ingen generede een der,for så at
søge arbejde,når vinteren kom,da der fandtes arbejde
så godt som overalt.ligegyldigt hvad fag man havde.
Det var tider som jeg,og mange naver med mig,har øn¬
sket ville komme tilbage.Men nu ser jeg,den tid kom¬
mer ikke mere.Nu rejser naverne på en anden måde.
Det sidste sted jeg arbejdede,efter jeg havde været
soldat,var hos Jacob Petersen i Viktoriagade.Det var
et stort og godt værksted.Da jeg blev antaget var
mesteren i Norge for,at aflevere en del møbler,og
jeg bestemte,at når han kom hjem igen,ville jeg for¬
lange mere i Ion,han måtte jo have tjent en masse
penge på alle de mobler.Han kom hjem efter 3 -4 ugers
forlob,og jeg rog på ham med det samme,men han var
af sten,han var ikke til at rokke ud af flækken.Skul-
le jeg have mere,sagde han,skulle alle de andre og¬
så have det,og det gik ikke.Det kunne han jo have
ret i,og jeg fik altså ikke det,jeg mente jeg var
værd,og så holdt jeg op med arbejdet.Ja,som ung hand¬
ler man sommetider lidt overilet,jeg skænkede ikke
arbejdslosheden en tanke,og var vel også ligeglad.De
fleste unge er vist i besiddelse af et vist overmod,
en tænken,det går sgu nok.
Jeg gik nogle dage og spekulerede over alle de møb¬
ler mesteren havde afleveret i Norge,der måtte da væ¬
re noget at lave der,hvorfor ikke tage til Norge.Var
der ikke noget at bestille,kom jeg vel nok hjem igen,
sa havde jeg haft den oplevelse.
Jeg tog afsted,efter at have talt med en kollega,der
havde været der for år tilbage.
Jeg erfarede senere,at nogle tog til Kristiania(Oslo)
andre til Bergen eller Trondhjem(Trondheim).Ja det
lyder måske som en hel invitation,det var det ikke,
det var også svært,at finde arbejde i Norge,men med
lidt energi kunne det opdrives,og hvad var der så
andet at gore for dem,der havde en smule naverblod i
årerne,end at tage afsted.Enkel te kom helt op til
nordlandet,og de der gjorde det,vil aldrig fortryde
det.Inqen steder,tror jeg,finder man så storslået
og vild og tillige betagende køn natur,som i Nordnor¬
ge.Den evige sne,der glimter og glitrer i solen,de
mægtige vandfald,med det brusende,frådende vand,der
sender støv af skum og sprøjt,som millioner af flim¬
rende og funklende diamanter op i den strålende sol-
glitrende luft.Indhug og fjorde,de barske klipper og
det truende,vilde,skummende og fråoende hav,det flam¬
mende nordlys og midnatssolen over de blåbærfyldte
fjelde.Det er en sådan storslåethed,der ikke er til
at beskrive,det må opleves,det må ses.
Jeg oplevede den vidunderlige sejltur op ad Kristia¬
niafjorden,mit første mode med Norges bjerge,der fuld¬
stændig tog vejret fra mig,ukendt som jeg var med den
slags.Det højeste jeg havde set i det forholdsvis
flade Danmark var Skamlingsbanken.
Da jeg kom til Kristiania,takkede jeg min skæbne for,
at jeg kun havde en lille rygsæk ^ed^en blev senere



skiftet ud med en norsk og langt bedre,som så fulqte
mig overalt på min senere færden.Når jeg var glad
for min rygsæk,var det fordi,at det første jeg så,da
jeg kom i land var,at en anden danskers kuffert var
gået op,og alt hans tøj væltede ud,og en havnearbej¬
der stod og vadede rundt i hans hvide manchetskjorter,
der ikke var længe om,at se temmelig uvaskede ud.Et
sådant uheld kunne altså ikke ramme mig,med min lil¬
le rygsæk. Den første nat sov jeg,ja,det må have væ¬
ret på et missionshotel,jeg husker det ikke,men da
jeg vågnede tidligt om morgenen,og ikke kunne sove
mere,så jeg en bibel på natbordet.Jeg bryder mig ik¬
ke meget om den bog,selvom jeg af og til har læst i
den,men for at få tiden til gå,tog jeg den og så i

den,og det viste sig,at mange blade var revet helt
ud,og andre var flået til laser.Jeg gad vide,hvad det
er for mennesker,der gør sådan noget,det var ikke tyn¬
de blade,der kunne bruges til cigaretpapir,så kunne
jeg til nød forstå det,så var de da på en måde kom¬
men til gavn.Jeg er sikker på,var det en røverroman
med mord på hveranden side,var der ikke sket nogen
overlast med den,så var den sikkert blevet behandlet
med varsomhed.

Den farende svend går over hele verden

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

Esbjerg
Arets sidste hulemøde d.4/12 - 80
havde vi hos Ib (Kokken) .6 med¬
lemmer var mødt op,to kammerater
havde desværre meldt afbud,de var
forhindret i at komme.Det blev en
fin aften med julestemning.Kl.19,3o
bød Ib velkommen med en varm Punch
vi kom frysende,der var frostgra¬
der i Esbjerg,dertil fik vi hjem¬
mebagte småkager,Konfekt og frugt.
Ib havde julepyntet over det hele
endda en stor julebuk stod på bor¬
det.også julelysene lyste op her
og der.Sultne var vi,så da Ib sag¬
de "værsgo" tog det os ikkt> lang
tid at skifte bord.De gule Ærter
med 2 gange dejlig flæsk,smagte
herlig.Ib forte den store ske som
om han aldrig havde bestilt andet.
Sit navn "Kokken" bærer Ib med ret¬
te,maden var fint tilberedt og ser¬
veret.Til slut fik vi Pandekager
med Is.Der var mange pandekager,
men det blev kun til en enkelt til
hver.Dl let,snapsen og likøren gør
jo også sit til at afslutte.Holger
begyndte at beklage sig over at
hans skjorte blev for stram,så
sendte vi Ib ned i kælderen med de
sidste pandekager til Dybfryseren.
Vi "fandt" også den rigtige melo¬
di til naversangen,Ib havde den
nemlig på bånd.Vi sad så hyggeligt
men vi måtte bryde op omkring mid¬
nat,arbejdet ventede den næste
morgen tidlig.Selvf01 gel ig hjalp
vi "piger" hinanden med at få op¬
vasken tilside. Tak kære Ib,fordi
du ville se os og have arbejdet
med det hele.
Ja så går igen et år tilende,198o
var vel endda ikke så galt.Vi her
i Esbjerg havde det første år ef¬
ter nyoprettelsen af naverklubben
her.Godt nok er vi ikke så mange
men vi finder da sammen og hygger
os,får løst eventuelle problemer
og synger så godt vi kan. Når det¬
te udkommer,har vi forhåbentlig
alle en hyggelig juletid bag os.
Med tak for året 198o,sender Es¬
bjergnaverne hilsener og mange go¬
de ønsker til alle C.U.K, medlem¬

mer i ind og udland,for et godt
og helsebringende nytår 1981.

Elsemarie.

Hillerod

Ved hulemødet d.l2/12-8o,vor store
Glogaften,var der stuvende fuldt i
hulen,der var naver fra Frederiks-
sund.København og flere andre byer.
Formand Ole indledte med vor tradi¬
tionelle naversang,og så gik vi til
makronerne,nej til æbleskiverne og
gloggen.Richard havde lavet de dej¬
ligste æbleskiver,næsten lige så
store som en vandmelon.Age havde
lavet gløggen,den var mægtig.der
var to hele flasker Ålborg i den..
Så fulgte den årlige "pakkeauktion"
med Age som auktinarius,og jeg skal
love for at der blev budt på de
dejlige pakker.Li 1ian var næsten
ikke til at styre,hun overbød næ¬
sten hver gang.Da vi var færdig
med auktionen var Age næsten hæs,
om det var af at råbe eller af
gløggen ved jeg ikke.Det var en
formidabel sum,Age fik i bøssen,
det störste beløb nogensinde,men
bossen var også slunken i år.Som
afslutning på den gode aften,fik
vi "minderne".
Ved messen d.3/1-81.havde Ole lo¬
vet "bidesild",vi var ikke så man¬
ge som vanligt,men stemningen var
god nok.Så holder vi Generalfor¬
samling d.13/2-81 i hulen kl.19,00
Dagsorden ifølge lovene. Der vil
blive serveret en gang biksemad
efter generalforsamlingen.
HUSK:Messen forste lørdag i måne¬
den lo,oo-13,oo og hulemødet 2.
fredag i måneden kl.l9,3o.
med naverhilsen Magni.

København

Julemødet d.19 december var efter
de gode gamle traditioner med en
smuk pyntet hule,GI øg og varme
æbleskiver,julesange og salmer
blev sunget afvekslende med mere
verdslige viser.En skøn aften.
Juletræsfesten den 21 december i
Berejstes Hus blev en dejlig dag
for børn og voksne,med godteposer
og sodavand.Nissefar og Nissepi¬
gerne holdt alle i ånde,og når
man trængte til at sidde ned,vis¬
te hulefar film,så der var ikke
nogen der havde tid til at kede
sig.
En varm tak til alle,der mulig¬
gjorde denne fortræffelige fest.
med naverhilsen Leif.

Los Angeles

Vi havde vor årlige generalforsam¬
ling den 12 december med god del¬
tagelse til den forud for mødet
herlige Torskemiddag,tilberedt af
vor gode Kok Jim Nelsen.
Vi skulle også fejre Jens Laurit¬
sens 96 års fødselsdag,men det
måtte vi gøre uden Jens,da han sam¬
me dag havde været så uheldig at
falde og var blevet ret forslået,
dog vist -ikke noget alvorligt.
Generalforsamlingen blev hurtigt
overstået idet der var genvalg
over hele linien.
Med de bedste hilsener og ønsker
til alle for et;GODT NYTÅR.

Fred K.Holm

Odense

JulesulesvendegiIdet d.13.december
var en virkelig overraskelse.
Aldrig har vi set et så fint pyn¬
tet julebord og prima mad,så da det
stærkt reducerede festudvalg mødte
op for at pynte juletræ,var det al¬
lerede sket.Tak Inge og Tak Hans.
19 svende vår fremmødt.
Til juletræsfesten d.4.januar,der
undertegnede forst kunne komme da
de fleste incl.julemanden var gået
er det blevet berettet,at 24 børn
deltog og ihvertfald lige så mange
voksne.- Vor gamle nu afdøde jule¬
mand Gislev har fået en værdig af¬
løser i hans efterfølger ved Maga¬
sin.Han forstod ligesom Gislev at
fange børnenes interesse,og de var
meget imponerede af hans ægte jule-
mandsskæg.En Tak skal der lyde til
Birthe for hendes ideer i lege med
børnene,og godteposerne var de vist
også tilfredse med.
Til hulemødet d.8.januar halvt op¬
tog vi et nyt medlem,nemlig Arne
Hansen,som er Ingeniør,udlært som
"brændehugger",som rørlæggerne kal¬
der tømrerne.-Når jeg skriver,at
vi halvt optog Arne,skal det for¬
stås på den måde,at Arne som er med¬
lem i Århus afd.,nu er ved at få
sine papirer overflyttet til Oden¬
se,men da dette ikke er endelig
sket,måtte han nøjes med velkomst¬
sangen og jomfrukransen,den rigtige
optagelse får vente Arne.
Vi slagtede "Grisen".Hans "Slagter"
var bøddel ekviperet med slagter¬
dress og Kejser Vilhelm overskæg.-
og Arne var jo et taknemmeligt of¬
fer,idet han ikke havde store for¬
udsætninger for at gætte,hvor me¬
get der i årets løb var kommet i
"Grisen",- han var længst fra at



gætte indholdet og måtte betale den'
obligatoriske bajer til Hans"Slag-
ter",som var tættest ved,og ond
som Hans "Slagter"er, forlangte han
at det skulle være en julebryg,een
af de dyre.Arne fortalte lidt af
sine meriter i Vestafrika bl.a.sam¬
men med Viggo Reifenstein,som Canu-
to kunne overbringe en hilsen fra,
og om hans eller hedder det sin
kones mistro til de mange "små sor¬
te" han måtte nøjes med dernede(Kaf-
fepuncher).
Erik Eeg var rigtig i spenderhjør-
net.idet han gav både snitter og
snapse i anledning af hans nys fyld¬
te 5o års fødselsdag.Han fik så san¬
delig også hele 3 vers af "Blæren"
Ejner måtte nøjes med 2 vers for
en "stribe"i anledning af, at han
flytter til København.Ej ner ønsker
dog fortsat p.g.a.sprogvanskelig-
heder at forblive medlem i Odense.
Tilmeldingslisten til Torskegildet
den 21.februar var fremlagt til
Støtteforeningens hulemøde dagen
før.og ikke een havde skrevet sig
på.Hulefar kunne oplyse,at det var
for dyrt,og at hans kone,alias Kir¬
sten,alias hulemor foreslog en f.
eks.forloren skildpadde i hulen i
stedet for. Naverne var ikke sene
til at tage en beslutning - top -
sagde de,og festen blev hurtig døbt
om af Canuto til "Forloren Torske¬
gilde".Torskegildet ude i byen var
jo ellers planlagt for at aflaste
hulefatter og hulemutter,men når så
Kirsten selv foreslår hulen,ja så
er der jo ikke noget at "Rafle om"
Endelig tilmelding til næste hule-
møde eller til Tage og Kirsten på
(tif.13 91 lo) inden d.14.februar
Vores hulefar er ellers kåret til
verdens hurtigste hulefar,idet han
til julefesten tog den udvendige
trappe fra l.sal i eet trin,der var
isglat,men han slap med en hudaf¬
skrabning på ryggen,og så ellers
godt indsmurt i tomatketchup.
Næste hulemøde er torsdag d.5.feb.
kl.19.3o - og så takker vi ellers
for julehilsenen fra Sønderborg +
de 3 flasker,som blev glemt i sid¬
ste nr.af "Svenden"
med naverhilsen Walter.

Randers

Den 31 december 193o mødtes sven¬

de m/damer og børn i hulen for at
ønske hinanden et Godt Nytår.
Torsdag den 5.februar 81 mødes vi
svende med påhæng ved indgangen
til Thorbryggeriet kl,18,45 så
rundgangen kan starte kl. 19,oo.
Husk at hulemødet i februar er ud¬
sat til den 13/2.
Til de afdelinger og svende,som
som sendte os julehilsener,siger
vi Tak.
med naverhilsen Inge.

saa rlouis
Godt Nytår.
Den 14 december 198o afholdt vi
vor traditionelle julefest i Saar-
louis.Festen indledtes med et Lu¬
ciaoptog og en Trompetsolo der var
opført af medlemmernes børn.Deref¬

ter drukket kaffe og julemanden
delte godteposer ud til de små.
Festen afsluttede med en lystig
dans omkring juletræet hvortil vi
sang de skandinaviske julesange.
Fremmødt var 28 voksne og 16 børn
samt en hund og en pressefotograf
fra dagspressen.
På foreningens vegne Elisabeth

P.S. Vi mødes fortsat 2.fredag i
måneden på Auberge Marechal Ney,
Bierstrasse 13,663o Saarlouis.

Kong Spritt.

Silkeborg
Ja så en rigtig Naverhilsen til al¬
le de Silkeborg Naversvende og Pi¬
ger som var med til at gøre jule¬
frokosten til en herlig aften.Sær¬
lig Tak til dem som var med til at
pynte hulen og rette an ved bordet.
Til Lykke til de fire som vandt en
kuvert,ha,ha.Og se så her,vi skal
have Torskegilde fredag d.2o febr.
kl.18,oo.Tilmelding senest den.18
febr. på TIf.06-823988.Pri s pr.ku¬
vert 2o,oo-25,oo kr.
Og så en kraftig opfordring fra
"Hulefar":Hu s k Søndagsmessen,tag
familien og en ven med.Vel mødt.

"Farmand"

Slagelse

Hvis påmindelsen i januarnummeret
"Husk nu alle Slagelsenaver,der
er hulemøde hver den første fre¬
dag i måneden"var årsag til at
4o X af afdelingens medlemmer mød¬
te frem til dette årets første hu¬
lemøde,skal jeg med stor glæde slå
til lyd for dette.4o% d.v.s.9 ras¬
ke svende blev budt velkommen af
formanden,som i sine nytårsord ud¬
trykte håbet og ønsket om,at selv
om 1981 ville blive et hårdt år
med en stram økonomi,så måtte der
stadigvæk være,så vi kunne komme
i hulen og få en lille een.Nr.47
rungede nu ud i hulen,og har andre
hørt os,er det forståeligt.Tre
halve flasker klar fløde havde
tidligere fødselarer medbragt,så
da vi havde set bunden af dem,var
stemningen helt i top.Flere havde
ordet,men sagt over een kam,ud¬
trykte alle ønsket om fortsat godt
kammerat og venskab.Inden vi slut¬
tede den vellykkede aften lød de
kendte toner fra minderne ud i hu¬
len .

SLAGELSENAV HUSK nu hulemødet den
første FREDAG I MANEDEN,har du en
bekendt som har været på valsen,
så tag ham med,vi vil meget gerne
have tilgang.TIL ALLE NAVERKAMME¬
RATER I IND OG UDLAND.Vi er altid
glade,når vi får besøg,så puds
støvlerne og lad dem vandre til
Slagel se.Adressen er den første
fredag i måneden i Fruegade 36,
42oo Slagelse.
med naverhilsen Helge Clausen.

Stockholm
Generalforsamling afholdes fredag
den 6.februar.Der får du også rap¬
porten om Ingarö og byggefondene,

så mød talrigt op på mødet.Styrel -
sen har nu modtaget meddelelse om
at "Dana"har bevilliget os hjælp
til det omfattende reparations¬
arbejde på Ingarö,hvilket styrel¬
sen siger hjertelig tak for.
Nu venter vi så på at alle naver
stiller op til foråret og hjælper
os med arbejdet.Nytårsmessen sam¬
lede fuldt hus hvor Herdis og Leif
bød på Lagkage og Kaffe,det blev
en god festdag.
Bridgeturneringen starter igen d.
2o februar med tilmeldelse til
Loffe.mød præcis så vi kan blive
færdig til kl. 24,oo.
Svendefest afholdes den 27/2.
tilmelding til Egon hvis du skal
være med på middagen,
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Sønderborgnaverne afholdt deres
traditionelle julefrokost den 12 '
december i hulen.Det var overladt
til vores nye festudvalg at sørge
for både vådt og tørt.Vi mødtes
18 m/k naver og gæster,og efter
en enkel øl,gik vi ombord i det
overdådige bord som Kai le,Kurt og
Age havde stablet på benene Vi
havde nogle hyggelige timer,som
blev brugt til at fylde vommen
med.Det blev flittigt skyllet ned
med diverse svage og skarpe drik¬
ke. Fl ere var i "gi væk"humør og
fik selvfølgelig "Blæren" for
fuld udblæsning.Bagefter var der
lejlighed til at motionere sig på
dansegulvet med pigerne.Der var
sang og bægerklang til hen på de
små timer,inden de sidste forsig¬
tigt listede hjem med "Lillimor"
under armen.Det er altid godt at
have een at støtte sig til.
Til søndagstreffen,serverede Kurt
og Kalle igen Taffelbord.Vi skul¬
le have spist op,og det blev der
også,omtrent.Al 1e havde kun rosen¬
de ord til festudvalget,det har
de også fortjent.
Søndagstreffen den 21/12.blev og¬
så en ekstra oplevelse.Petra ser¬
verede GI øg og Æbleskiver.sønder-
jydske med svedsker,som vi hygge¬
de os med et par timer.Vi blev
overrasket af Arno der luftede
sit nye Dress med vest,kæde og
svaj i bukserne.Han kunne ikke
vente til juleaften,selvom det
var en julegave fra Sinna.
Den 31/12 mødtes vi igen,og fik
os en stille øl,som optakt til
aftenens diverse gilder.Vi slutte¬
de i god orden med ønsket om et
godt nytår.
Det gør vi også lidt forsinket
til alle venner i afdelingerne,
ude og hjemme.GODT NYTÅR fra ven¬
nerne i Sønderborg afd,

Harald.

Vejle
Årets første hulemøde d.2/1-81.
var meget velbesøgt. 2 af vore
medlemmer Erik Jensen oq Ernst Ja¬
cobsen, som bor i Sverige,havde
forlænget juleferien for at være
med til hulemødet, sjældne gæster



bliver altid budt vel kommen.Ole
(maler)var netop vendt hjem fra
Zürich,og på vejen hjem,blev det
til tre måneder i Luxembourg.Også
Jens Pedersen Århus afd.var vor

gæst,han kigger ind engang imel¬
lem,når han er i Vejle.Hans Em¬
borg havde anmodet om at blive
medlem,og efter formandens orien¬
tering om, hvad en nav er, og hvad
han står for, blev han optaget,
han gav en indkitningsbajer.
Vi har fået hulen moderniseret,
det har Hakon,Jørn og Slambus stå¬
et for.Den bestod før af to rum,
men nu er skillevæggen taget ned,
det gav en masse plads.Alt er ma¬
let,nye lamper og gardiner.Male-
rier på væggene,bl.a. et af Chr.
Winther,inventar er gået after og
noget fornyet.Svendene befandt
sig så godt,at de vedtog at nolde
åbent hver søndag formiddag fra
kl. lo,oo til 12,3o.
Hulemor var så godt til freds,at
hun gav smørrebrød til hele for¬
saml ingen. Fl ere gav omgange,og ved
kl.23,oo tiden sluttede nogle af
vore piger sig til selskabet,de
kom vel egentlig for at hente de¬
res mænd,så vi fortsatte til en
times tid efter midnat,
med naverhilsen Anders.

Zürich

Det kan herved meddeles at C.U.K,
afdelingen i Zürich er blevet 4
medlemmer rigere,da Jens (Luzern)
Erling Knudsen.Normann Stick,og
Marianne Jørgensen,den 6/II-80 be¬
stemte sig til at underordne sig
reglement og love indenfor C.U.K.
Desuden kan det fortælles at vi
havde alle tiders transporttur i
Hollochgrotten den 22-23 november.
Første forsøg blev gjort weekenden
forinden,men mislykkedes på halv¬
vejen p.g.a.vand i hulen - hvilket
der vist passede et par stykker
vældigt fint,af den ene eller an¬
den grund.
Weekenden efter fik vi dog samlet
4 brave naver der havde "mod"nok
til en lille klatretur i Höllochs
indre,på ca. 12 kilometer.At de
12 km,så føltes som vi havde gået
dobbelt så langt,er jo en anden
side af sagen.
Vi startede lørdag aften ved seks¬
ti den. Derefter var det så bare om

at holde trop,både opad og nedad,
frem og til bage.Små 5 timer sene¬
re nåede vi bivuaq II og fik vores
"last"afleveret. Efter en spand
The og et hvil var vi klar til til
bageturen,t i 1 restauranten,hvor vi
efter lidt vand i hovedet,gi k om¬
bord i et tiltrængt morgenfoder!
Så gik det ad Zürich til igen.Tu¬
ren blev kun afbrudt af en kop
kaffe på halvvejen.El lers sov al¬
le som små Engle(undtagen Chauffø-
ren)indtil vi blev vækket i Zürich
for at slutte af med lidt vådt i
halsen(ikke The).Da vi sagde far¬
vel var vi alle enige om at det
havde været en god og oplevelses¬
rig tur.
med naverhilsen og kno i bordet

Marianne.

Ålborg

Den 13.december var 6 svende og 3
piger samlet til julefrokost i Kaje
rødgade.Formanden havde været i
skoven og hentet ting til at pynte
bordet med.Vi prøvede at synge en
gammel julesang fra valsetiden i
Schweiz med melodien til "I sne

står Urt og busk i skjul"der var
imidlertid så mange meninger om den
at det blev til noget pjat.Bedre
gik det med at fejre Aages lo års
fødselsdag,han var selv fraværende
men havde deponeret et anseeligt be¬
løb til festen at det ikke skulle
blive julelys og nisser det hele.
Den 7. januar ved hulemødet blev en

ung blikkenslagersvend optaget.Vel¬
komstsangen blev sunget (brummet).
Den unge svend kvitterede med en om¬
gang til selskabets 8 svende.Aages
fødselsdag i december måtte også
korrigeres da det viste sig at den
var blevet fejret flere steder i
byen den samme dag.2 af afdelingens
svende gik festaftenen udstyret med
festtelegram og gave hen for at gra¬
tulere.Fødselaren var imidlertid
til fest andetsteds med familien.
De to svende er kendt for at kunne
improvisere i en given situation.
Slutresultatet blev da også at fle¬
re og flere deromkring blev klar 0-
ver at Aage havde fødselsdag,de sid¬
ste oplevelser fra dagen fortaber
sig i det uvisse.
med hilsen Referenten.

Århus

Fredag den 19 december holdt afde¬
lingen sit traditionelle julehule-
møde - der også var årets sidste.
Formanden bod de 25 fremmødte
svende velkommen til et festligt
pyntet bord.Traditionen tro blev
bødekassen tømt og brugt til at
dække udgifterne ved æbleskiver¬
ne og sol bærrommen.A1 propos æble¬
skiver - så hængte de en overgang
i en tynd tråd - men takket være
formanden og Kirstens indsats lyk¬
kedes det i 11.time at klare det
problem også.Vi siger tak til.Af¬
delingens jubilar Vagner Sørensen
viste en film,der med støtte fra
Undervisningsministeriet-Tuborg-
fonden og Teknologisk Institut,
var blevet optaget i "den gamle
by"og som viste fremstillingen af
et stykke møbel,fra træets opskæ¬
ring,til det færdige produkt,
blev kørt bort."Spjæt"der sammen
med en snedkerlærling var de ak¬
tive i filmen,gav bagefter et
kort rids af denne og oplevelser¬
ne i forbindelse med optagelse af
filmen.Den varede 36 mi nutter,og
var yderst interessant.En tak til
Vagner Sørensen for dette fine
indslag.Som sædvanlig var der i
løbet af aftenen godt med sang
og musik.En god aften,som afslut¬
ning på en lang række gode hule¬
møder i det svundne år.
HUSK: Filmaften med damer fredag
den 27 februar 1981.
Hilsen med Slaw Kai.

• KØBeNHAVN-
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
AT.T.K BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vågner Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. o1-85 69 9o

Fluefesten

Berejstes Keglelaug afholder sin
årlige fluefest med damer lørdag
den 14 februar.Vi begynder på keq-
lebanen kl.15,3o.Der spilles præ¬
miespil til kl.ca.18,oo og derefter
spiser vi middag - senere dans og
hyggeligt samvær.Husk at tilmelde
dig i god tid. - Prisen er efter
hvor meget du har spillet.Tag ven:-...
ner med også de,som ikke spiller
er velkomne. Keglelauget
Menu: Kold Kabliau m/Mayonai se,rej¬
er, asparges og 1/2 æg m.kaviar.
Oksetyndsteg med glasserede løq.
carotter og pommes rissol es,samt
skysauce.Fl oderand m. pærer.
Pris for gæster der ikke spiller
er kr.9o,- pr.kuvert.

Generalforsamling
den 26. februar

I Berejstes Hus i Emiliegade kl.
19.30
Dagsorden ifølge lovene.
Mød talrigt op, så vi kan få drøf¬
tet vore problemer igennem.

Bestyrelsen

HUSK
Reserver også den 21. marts. Da af¬
holder foreningen sin 96 års stif¬
telsesfest. Derom nærmere i marts-
nummeret.

Det er sivet ud:
Vor gode kammerat N.P.Andreasen
har været på hospitalet, men er nu
kommet hjem. Du ønskes fortsat god
bedring.

Den 18. december havde vi afslut¬
ning, og vor værtinde havde lavet
en dejlig middag. Ris a la Mande
med mandelgave. Kl. 9 fik vi kaffe
med æbleskiver. Vi ønskede hinan¬
den god jul og godt nytår. Tak for
en dejlig og hyggelig aften til
vor værtinde.Med kammerat] ig hil sen

H. Lindow

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 27. januar
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Naverstævne på Bellahøj 6.7.8. juni 1981!
VELKOMMEN TIL NAVERSTÆVNE I Program for naverstævnet

Lørdag d.6.juni:
kl. 11.00-15.00 - er hulen i Knabrostræ-
de 3 åben.

19-00 hulemøde på rest.Bella¬
høj med kammeratligt samvær. Der serveres
en god biksemad. Derefter dans til kl.24.

Søndag d.7.juni på Bellahøj:
kl. 9.00 - Fotografering

9.15 - Bustur for ikke delegerede med
tur ud i det blå.Der serveres
frokost med 3 snitter og kaffe.

9.15 - Delegeretmøde
- 12.30 - Delegeretfrokost.hvor der vil

blive serveret J Herregårdskyl -
ling med agurkesalat,tyttebær,
brunede kartofler samt pommes
risoles.

- 18.00 - Festmiddag med velkomstdrink.
Festmiddagen består af:

VOL AU VENT med rejer og asparges og 1 glas hvidvin, HELSTEGT KALVEFILET med gemyse,pommes frites,chips, sa¬uce Espagnoles og 1/3 rødvin. FRUGTSALAT CHANTILLY med hakkede mandler, chantillycreme tilsmagt med vanille
og likør og et glas portvin. - Festtalen holdes af formanden for håndværksrådet Holger Voigt Petersen.Der vil på festaftenen ikke blive lejlighed til at overbringe hilsener fra afdelingerne. Dette bedes gjortunder delegeretfrokosten.

Københavns afdeling byder herved alle naver med pårørende velkomne til naverstævnet i København.
Hele stævnet afholdes på restaurant BELLAHØJ, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj.
Restauranten er en af Københavns ældste og smukkeste restauranter, og ligger i et stort grønt område midt
i byen. VI HABER PA STOR DELTAGELSE. VELKOMMEN MED DET GODE HUMØR. Stævnekomiteen.

ÆRESTAVLE
40 år i C.U.K.

'Atter kan Københavns afdeling føje et
af sine medlemmer ind i 4o års jubi¬
larernes rækker »og denne gang gælder det
Snedker Edgar Jensen,født den 11. sept.
1912 i Vinderup,indmeldt den 1. marts
1941 i Hamburg."Den tavse Dansker"som
er navnet han var kendt under i de ti¬
der da han var med "Navertruppen"ude
og optræde for foreninger og Institu¬
tioner engang i halvtredserne. Han rejste allerede til Tyskland i 1934 før-"

ste gang,men kom dog hurtigt hjem igenl 194o tog hantil Hamburg der han blev til Krigen var slut.I 195o -
tog han sammen med "Sjofelistbageren" til England og
Frankrig.Det er dog mest i Hulen vi kender Edgar ,

bedst,fra dengang han var hulefatter nu har han dogretireret til kun at være "Skramleriforval ter".Han

er med i så at sige i alle de udvalg der er nedsat
i Københavns afdeling hvor han har siddet i dennes
bestyrelse i over 25 år uafbrudt.Han er for tiden
næstformand i HBs bestyrelse og har også der været
medlem i mange år efterhånden. Edgar er den mand mankan stole på når han bliver bedt om at gøre dette el¬ler hint,så kan man også være sikker på at det bli¬
ver gjort.Edgar har så at sige viet hele sit liv til
C.U.K, og det er ikke ret meget vedrørende vor orga¬nisation han ikke ved besked med.Han står også for
forvaltningen af C.U.K.s arkiv på Blågårds Plads,ethverv der tager meget af hans tid.Vi her i København
kan kun ønske dig til lykke med de 4o år og tak forhvad du indtil nu har udrettet for Københavns afde¬
ling.

I tilslutning til ovenstående,vil HB også benyttelejligheden til at gratulere Edgar Jensen,med 4o års
jubilæet og sige dig tak for din store interesse for
vor organisation og for Den farende Svend.
På HB s vegne
Hans Rindom,formand. Kaj Sjøding,sekretær.



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,00. Ekspedition af Den farende Svend,al le til ogafmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.
Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B

2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63
Kontrol udvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74
Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle

16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026

Københavns Afdeling

Milepæle
6. mar Hugo Schwab 6o år.

Olsbæk Strandvej 4,267o Greve Strand.

7.

15

23

27

1 apr.

5 -

Eivind Johnsson
Gl. Jellingvej 117,71oo Vejle.
Peter Kjeldsen
Urskovvej 15,71oo Vejle
Ib Møller,615 E.Norman Ave,
Arcadia,Ca.91oo6,U.S.A.
Al brecht Hansen,"Ri chterswi11"
Hastrupparken,Fasanvej 51 st/th.
46oo Køge.
Axel Jensen.Provstestræde 2,
4ooo Roskilde, medlem af C.U.K. i
Carl Nordbak,2521 Cobblestone Rd.
La Habra,Ca.9o631 U.S.A.

Willy Lehmann Jensen
Nattergalevej 6 st. 86oo Silkeborg

6o år.

65 år.

5o år.

75 år.

4o år

8o år.

6o år.

Brev fra AAlborg
Der blev i Silkeborg vedtaget at sende "Svenden"hver
måned til C E G afdelingerne,hvordan går det?Modtager vi ikke mere kommunikation fra C E G end deto meddelelser fra Hans Lau om Naverdragten og denAdvarsel der var i sidste nummer af "Svenden"? Hvor¬
dan går det med Jørn Petersen med at finde kontakt¬
muligheder mellem byerne indenfor C E G ?Interessen for at rejse ud er jo meget stor indenforde unge,kunne vi ikke bringe lidt oplysning i Sven¬den om arbejdsforhold og muligheder indenfor E F.tn tak tii Kai Fønss Bach for initiativet.
Det kan da ikke være rigtigt,at unge danske ikke kan
klare sig sprogligt i Frankrig.når både Thailændere
og alle mulige Arabere kan fægte sig igennem,medens
vi kan få understøttelse i 3 måneder til at.klaredagen og vejen og gå på sprogkursus.ua der i aen sid¬
ste tid er lavet hetz og advarsler fra anden side
skylder vor forening de unge arbejdsløse og vort land
alle de oplysninger vi kan få udefra.
Med hilsen Hans Andersen

Aalborg afd.

Rettelse til adressefortegnelsen

Formand: Harry Skov,155 Capri Ave.N.W.Calgary,Alta
Canada.

Kasserer: Hans Mikkelsen,716 Heritage Dr.S.W.Calgary
Alberta T2V 2W5 Canada.

Kasserer: Inge Henriksen,Højstedgårdvej 4, Slaglunde,
Stenløse

GIRO 9 001778
Hul° i Knabrostræde 3B, 3. sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen,Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Edgar Jensen,Vimmelskaftet 36 B-3/th.

1161 Kbhn. K. Tlf. ol-14253o.
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

?lnn Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for marts

Lørdag d.14 marts kl.19 afholder Navernes Rejse &
Hjælpefond deres store festlige For¬
årsfest i hulen,vi håber I møder
talrigt op,der bliver mange fest¬
lige indslag i løbet af aftenen.
Hver især møder med en pakke,Værdi:
ikke under kr.l5,-,der vil senere
blive afholdt auktion over samtlige
indkomne pakker.Madpakker medbrin¬
ges samt det gode humør,C.U.K.med¬
lemmer er hjerteligt velkommen med
ledsager.Velkommen den 14.marts kl.-
19,oo.

Onsdag d.25.marts kl. 19 Filmaften i hulen. Traditio¬
nelt kommer der altid mange,så kom
i god tid.

Program for april
Fredag d.3 april kl.19 KEGLESPIL I BEREJSTES HUS I

EMILIEGADE 7.Det er jo ikke menin¬
gen at dem der vandt sidst,skal
vinde igen,så kom og riv pokalerne
fra dem hvis I kan,de kæmper nok
imod.

Amerika 1984
Søger kammerater som har interesse i at deltage i 5o
års jubilæet i Los Angeles april 1984.Afrejse 4 april
1984.Efter festen så at tage turen gennem Amerika på
følgende tur:
Los Angeles - Phoenix - El Paso -Dallas - Memphis -
Atlanta - Whashington - Philadelphia - New York -evt.
Boston. Turen er 5375 km.eller
Los Angeles - Denver - Kansas City - St. Louis - Cin-
cinati - Whasington - Philadelphia - New York - evt.
Boston.Turen er 4765 km
Interesserede bedes henvende sig til Kong Spritt
eller bare "Kongen" på følgende adresse:

Finn Leth Nielsen
Metzer Strasse 28
D.663o Saarlouis

100 VISITKORT mecl farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr
ing, a
. 15o, oo incl. moms og porto

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh



HOTELLER:

Mindehotellet, Peter Skramsgade 19, ligger bag Kon¬
gens Nytorv. Værelseprisen er incl. morgencomplet.
Værelserne er uden bad og toilet.
Buslinierne 7 og 17 afgår fra Kongens Nytorv til Bel¬
lahøj. Køretiden er ca. 30 min.
Hotel Continent, Nørrebrogade 51. Hotel Continent er
et indbydende moderne hotel, godt indrettet med mo¬
derne møbler og centralt beliggende i København. Et
hotel der bliver meget brugt af udenlandske turister.
Der er 54 værelser, alle med bad, toilet og telefon,
og prisen er incl. morgencomplet.
Buslinierne 5, 7, og 17 kører herfra til Bellahøj.
Køretiden er ca. 5. min.

Tilmeldingsblanket til pinsestævnet

til PINSESTÆVNE fra d. 6. til d. 8. juni 1981
på restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, København.

NAVN:

ADR:

DELTAGERE: FORENING:

ANKOMST: AFREJSE:

Sidste frist for tilmelding: 1. maj 1981.
Ved senere tilmelding kan hotelreservation ikke ga¬
ranteres.

NB: Såfremt der den 5. juni skulle komme tilrejsende
gæster til København, vil hulen være åben kl. 16.00

på stævnekomiteens vegne
Th.

Tilmelding sendes til Edgar Jensen,
Vimmelskaftet 36 B, 3th. 1161 Kbhn. K.
tilligemed ovenstående kupon

Hotel

fre
5.

lør
6.

søn

7.
man

8.
kr.
enk.

kr.
total

enk.
vær.

dobb.
vær.

Enk.værelse m/morgencomplet
dobb. - -

kr. 123,-
- 216,-

Vær.m/bad,to i let og telf.
og morgencomplet:
Enk. værelse
dobb. værelse

kr. 202,50
- 292,50

Hulemøde på rest. Bellahøj kr. 51,- x 1 X X

Delegeretmøde m/frokost kr. 52,- X X X

Bustur for ikke delegerede kr. 80,- X X X

Festmiddag m/dans kr. 197,- X X X

Hotelregningen afregnes med hotellet samlet beløb:

a conto betaling:
Ved tilmelding betales 50% af beløbet på giro nr. 6 35 59 78 - Naverstævne, C.U.K..Vimmelskaftet 36B, 3th.
Eventuelle oplysninger fås hos: København K.

Edgar Jensen eller Flemming Heiden
Vimmelskaftet 36B, 3th,1161 K Vadbro 36,2860 Søborgtelf. (01) 142530 telf. (01)562958 (aften (01)563487

På stævnekomiteens vegne
Edgar Jensen



- Eller har du lyst til at arbejde i udlandet?
Da er der mulighed for, at

netop DU kan blive medlem af naverne
Hovedbestyrelsen
HERLEV (2730)
Formand for hovedbestyrelsen:
Hans Rindom, Hyldemorsvej 40B,
tlf. (02) 94 65 63
Kasserer i hovedkassen:
Thorkild Rasmussen, Pilekrogen
17, tlf. (02)94 40 02
KØBENHAVN (2000)
Redaktør:Knud Lonstrup, Rad¬
mand Steins Alle 16A, - 203,
Tlf. (01) 71 90 26

C.U.K.s ADRESSELISTE
AARHUS (8000)
Formand: H. Fiirgård, Klokkerfal¬
det 108, 8210 Århus C. tlf:
(06) 159627
Kasserer: Ib Strange, Bakkedraget
4 8270 Højbjerg, tlf: (06) 272480.
Hule: Orla Lehmanns Alle 7.
Møder: 1 & 3 fredag i måneden.

Aalborg (9000)
Formand: Edwin Svendsen, Nor¬
gesgade 8, tlf: (08) 13 92 00
Kasserer: Ejler Lind Andersen,
Ferskenvej 66.
Hule: Snedker & Tømrerforbundet,
Kajerødgade 39, (indgang fra
P-Pladsen) Møde: 1ste Onsdag i
måneden.

ESBJERG (6700)
Formand: Ib Spidsboel Moller, Da¬
rumvej 34. tlf. (05) 137934
Kasserer: Leo Lassen, Bellisvej
25, tlf. (05) 13 58 92
Møde: 1ste torsdag i måneden på
»Smedekroen« i Smedegade.

FREDERICIA (7000)
Formand: Tage Prehn, Oktobervej
27. Kasserer: Væver Ove Søren¬
sen, Nørre Voldgade 70. Møde:
1ste Onsdag i måneden på Rest.
»Hos Agnes« Riddergade.

FREDERIKSSUND (3600)
Formand: Jørgen Schaffer, Kasta¬
nie Alle 25, tlf. (02) 31 34 70
Kasserer: Inge Henriksen, Høj-
stedgårdsvej 37, Slaglunde,
Stenløse, tlf. (02) 18 45 82
Fredag i måneden, hvis ikke andet
er meddelt i bladet. Der er ingen
søndagsmesse.

HERNING (7400)
Formand: Gordon Hansen, Wal-
demarsvej 151
Kasserer: Axel Toft Nielsen, GI.
Landevej 148, tlf. (07) 12 09 92
Hule: Ole Romersvej 7.
Mode: 1 ste Onsdag i måneden.
HILLERØD (3400)
Formand: Ole Vejen, Vesterled 32,
2970 Hørsholm, tlf. (02) 86 43 81
Kasserer: Arne Svarre, Munke-
gårdsvej 13, 3490 Kvistgård,
Tlf. (02) 23 96 58.
Hule: Ndr. Banevej 12, Møde 2den
fredag i måneden.

HOLBÆK (4300)
Formand: Konservator, K. Henning
Olsen, Orøvej 15, tlf. (03) 43 46 54
Kasserer: Max Nielsen, Godthåbs¬
vej 19, tlf. (03) 43 22 25.

KØBENHAVN:
Formand: Børge Andersen, Sor¬
genfrigade 1 4.sal, 2200 N,
Tlf. (01)85 23 48.
Kasserer: Werner Carstensen,
Overgaden o/vandet 4A, 1415 K,
tlf. (01) 57 35 98
Hule: Knabrostræde 3 B 3.sal

KOLDING (6000)
Formand: Eivind Petersen, Dyr¬
skuevej 7, 6630 Rødding,
Tlf. (04)84 16 43.
Kasserer: Bent Petersen, Brændk-
jærsgade 86. tlf. (05) 52 77 43
NYSTED (4880)
Formand: Simon HANSEN. Aarre-
strupvej 8. tlf. (03) 87 15 93
Kasserer: Kaj Jørgensen, Jernba¬
negade 23. tlf. (03) 87 14 39
Hule: Vantore Forsamlingshus
Møde: 1ste mandag i måneden

ODENSE (5000)
Formand: Kjeld Ploug, Glentevej
10, tlf. (09) 12 85 01
Kasserer: Ib Agerboe. Hjejlebak¬
ken 39, 5210 Odense N V., tlf
(09) 16 18 15
Hule: Overgade 41. Møde 1ste
torsdag i måneden.

NAVERNE C.U.K.

——
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RANDERS (8900)
Formand: Ib Jensen, Kornetvej 1,
tlf (06) 43 32 17
Kasserer: Henning Dalsgård, Lind¬
bjergvej 54. tlf. (06) 44 15 90
Hule: Laksegade 2 2.sal. Mode
1ste fredag i måneden.

ROSKILDE (4000)
Formand: Peer Rosén, Støden
14 4.sal. tlf. (02) 36 72 28
Kasserer: Niels Knudsen, Grona-
ger 23. Gevninge 4000 Roskilde.
Hule: Kamstrupsti 2.
Mode: sidste fredag i måneden.

SILKEBORG (8600)
Formand: Hans Christensen,
Mosevej 6 tel. (06) 82 72 54
Kasserer: Kurt H. Andersen,
Skærbækhus Resenbro,
Tlf. (06) 82 16 70.
Hule: Skolegade 19-1 sal
Møde: 1ste fredag i måneden.

SLAGELSE (4200)
Formand: H. J. Frandsen, Fisketor¬
vet 2, tlf. (03) 52 09 92
Kasserer: Knud Jensen, Smede¬
gade 15E, tlf. (03) 52 97 65
Hule: Fruegade 36. Mode: 1ste
fredag i måneden.

SØNDERBORG (6400)
Formand: Arnold Nielsen, Kastanie
Alle 39, tlf. (04) 42 70 36.
Kasserer: Murerm. Åge Andersen,
Solsikkevej 8, 6430 Nordborg.
Hule: Æblegade 7.
VEJLE (7100)
Formand: Frede Thomsen, Øster¬
led 24, tlf. (05) 82 28 06
Kasserer: Bruno Lindskjold, Kik-
kenborg 12, tlf. (05) 83 10 55
Hule: Nørretorv. Møde: 1ste fredag
i måneden.

FÆRØERNE

THORSHAVN (3800)
Formand: Chr. Reinart Petersen,
Ovaru Hoydala, Thorshavn.
Næstformand: Jan Ehlers, 3812
Sørvåg

GRØNLAND

Formand: Carl Otto Enevoldsen
C.O.E. Postbox 47. 3963 Marmo¬
relik.

BERN
Kontaktmand: Th. Jespersen, Win-
kelriedstrasse 63, Ch. 3014 Bern.
ZÜRICH
Formand: Geert Stage, Kronen-
halte 14, 8200 Schaffhausen.
Kasserer: Flemming Vilhelmsen,
Arnikastrasse 3.Ch. 8953 Dietikon.
Møde hver torsdag i Rest. »Fal¬
ken«, Schmiedesplatz 4.

TYSKLAND

DÜSSELDORF
Formand: Otto Kröll, Eisenstrasse
35, D.4000 Düsseldorf 1.
Tlf. 77 13 56

SAARLOUIS
Formand: Finn Leth Nielsen,
Metzerstrasse 28, 6630 Saarlouis.
Tlf. 068 31 3669.

LUXEMBOURG

MERSCH
Formand & Kasserer: Erik Chri¬
stiansen, c/o »Moulin Nicolas«
Rue de la Gare 11 a Mersch. Case
postale 43. Hule: Hans Sørensen,
56A Rue Principale, Reckange/
Mersch, Luxembourg tlf. 32 87 75
Mode: Sidste fredag i måneden.

SVERIGE

BORAS
Formand og kasserer: Otto Han¬
sen, Johannelundsgatan 13,
50235 Borås

GÖTEBORG
Formand: Bent Christiansen, No-
rumhøjd 70, 417-45. tlf. 553696
Kasserer: Jens P. Pedersen, Sa-
turnusgatan 1-3/tr. 415-20 Gøte¬
borg
STOCKHOLM
Formand: Anthon Poulsen. Sme-
desvågen 28, Tullinge. Tlf. 08/
778227.
Kasserer: Einar Andersen, Värm¬
lands vägen 484, 12348 Farsta.
Tlf. 08-641845.
Hule: Jacobsgatan 3-5/sal.
Om sommeren på Ingarö.
Tlf 0766 28629

CANADA

CALGARY
Formand: Knud Andersen. 242o
37th. Street, S.E. Calgary, Alberta.
Kasserer: Hans W. Mikkelsen, 713
Heritage Dr. S.W. Calgary, Alberta
T.2.V. 2.W.5. Tlf. 253-1841

Sekretær: Svend Klausen. 5980
Dalcastle Dr. N.W. Calgary T.3.A.
3.B.3.
VANCOUVER
Formand: Ferdinand Christensen.
4122 Set. Poul Ave. Vancouver
B.C. V.Z.N. I T 5.

U.S.A.

LOS ANGELES
Formand: Otto J. Lund, P.O.Box
356, 1074 Yellowstone Dr. Wright¬
wood. Ca. 92397.
Kasserer: Fred K. Holm, 1238 Spa¬
zier Ave. Glendale, C.912101.

VI samler
alle svendene

I C.U.K.



Forårstid er rejsetid
Vi har i efteråret haft en masse henvendelser om ar¬
bejde hernede,men har kun kunnet skaffe arbejde til
halvdel en,og deraf er kun en del kommet herned,re¬
sten er sprunget fra inden afrejsen.For at vi kan
finde arbejde til svende som vil herned,bedes I (af¬
delingerne) være streng med udvælgelsen,for at vi kan
vise C.U.K, udadtil,for det kan man ikke med folk
som efter et par dage igen er forsvundet tilbage til
DK,med ordene"at i Danmark har vi det meget bedre".
Det kan ske at firmaet ikke er som det skal være,så
der kan vi hjælpe med at finde et andet arbejde.
Hvad vi skal bruge af data er:
1. Fuldstændig navn.
2. Fødselsdato.
3. Nøjagtig adresse.
4. Kopi af svendebrev.
5. Kendskab til tysk (om lidt,meget eller intet)
6. Vedkommende svend skal være under 3o år,for at

vi kan skaffe ham arbejdstilladelse og ugift.
Over 3o år kan vi kun hjælpe hvis et firma har
en arbejdstilladelse fri,som er meget sjældent.

7. Eventuelt telefonnummer.
8. De skal ikke melde sig ud af dansk fagforening,

da der endnu ikke findes noget samarbejde med
fagforeninger hernede.

9. Frie arbejdspladser for øjeblikket:
4 malersvende
2 tømrere
2 murere til pudslag med maskiner.Hårdt arbejde
lønnen er også Sfr.ca.35oo om måneden(KR:ll,6oo)

lo Dertil kan oplyses at skatteprocenten hernede
er mellem lo% og 15%.

11. Husk udmeldelse af folkeregisteret,
med naverhilsen Flemming Vilhelmsen

Uberlandstrasse 341
8o51 Zürich
TI f. 00941l/4o2823 ,

Hilsen til Durban
En særlig hilsen til "Gillelejetømreren" Niels Juul
Madsen,Agnes og Peter i Durban.Vi har i "gamle Dage"
sammen besejret Schweizerbjergene (de små)med og uden
ski. Elsemarie Lassen,Esbjerg afd.

Æresmedlem i Roskilde

Som en anerkendelse af Axel Jensens indsats for Ros¬
kilde afdelings genopståen,blev han som omtalt under
FORENINGSMEDDELELSER i dette nummer af "Svenden" ud¬
nævnt til ÆRESMEDLEM af Roskilde afdeling. Her ses
han blive lykønsket af afdelingens formand Peer Rosen,
Det nederste billede viser Axel Jensen omgivet af af¬
delingens bestyrelse. Fra venstre vises Ib Larsen,
næstformand. Axel Jensen,Peer Rosen,formand,Niel s
Knudsen,kasserer(afløser til Axel Jensen der har in¬
dehaft denne post siden 1948)og endelig siddende Dor¬
rit Bol inder,sekretær. Billederne er taget i afdelin¬
gens nye hule Kamstrupsti 2,i Roskilde.

Red.

I FORENINGS-MEDDELELSER-"!
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.
— red.

Calgary
Kære naverbrødre,
her er så en hilsen fra Calgary
afdeling,med håb om alt godt i det
nye år 1981.Ved sidste generalfor¬
samling fik vi en ny formand -må¬
ske ikke rigtig - da vi har haft
Harry Skov som formand før.Vi siger
Knud Andersen,tak for den tid han
var formand,Tak for dit arbejde.
Ellers er bestyrelsen den samme.
Vi havde en god aften,en masse mø¬
der od til hulemøderne.
Vort Gåsegilde i november gik me¬
get fint,men der var en tanke,der
gik igennem alle gæsterne den aften.
Magda Scherfiger,som altid har la¬
vet vores Gås,og som var et dej¬
ligt varmt menneske,var afgået ved
døden.ÆRE VÆRE HENDES MINDE.
Hun vil altid have et sted i vore

hjerter.Magda vi vil altid huske
dig.
I ville ellers have hørt oftere fra

os,men det synes som om at posten
mister mine breve eller hvad? men

jeg har sendt to siden det sidste
jeg så i bladet,så jeg håber dette
kommer frem til at gå i bladet?
Vi skal nok have en forårsfest i
April,men vi har ikke fået det he¬
le i orden endnu.
Den Dansk/Canadiske Club er aldeles
god imod os,vi skal måske have fe¬
sten der,sel vom Hallen er ret stor.
Vi holder moderne der,og får meget
fin behandl ing.Vi har meget at si¬
ge dem tak for.
Nu flere naverhilsener fra Calgary
og fra Svend Klausen

sekretær.
P.S. Det med de to breve som ikke
er nået frem til redaktionen må
ligge et sted på vejen,for her til
er de ikke nået.Alt hvad der er mod¬
taget her på redaktionen fra Calga¬
ry er også medtaget i bladet,da det
jo altid er morsomt og interessant
at erfare hvad I holder på med på
den anden side af Kloden

Redaktøren.

Esbjerg
Aftenskoler og kurser gjorde sit
til at vi denne første torsdag i
februar kun var 4 medlemmer til hu-
lekomsammen.Vi fik dog et nyt med¬

lem nemlig: Esbjerggenseren Peter
Olsen der med sine 76 år nu er æld¬
ste medlem i afdelingen.Han har ar¬
bejdet i 55 år som Tømrer indtil
han blev 7o år og kom først i halv¬
tredserne hjem fra Grønland.For
ham løfter vi hatten en ekstra
gang.Vi"unge" kan "høste" en mas¬
se interessante ting hos Peter.I
anledning af vort nye medlem,stod
det faktisk flere gange på,"en lil¬
le swot".Vi glæder os til at mod¬
tage 3 kvindelige schweitzertømre-
re,så kan vi forhåbentlig igen
snakke switzerdütz.De har meldt
deres ankomst,er til fods fra Zü¬
rich og håber her at lære skandi¬
navisk sprog.Vi beder de forskel¬
lige afdelinger om at tage vel i-
mod dem på deres rundtur.Al le her
synes det er en god Ide at naver¬
ne besøger hinanden.Den 28/2 er
vi inviteret ned til Sønderborg¬
naverne,det glæder vi os til,og vi
bliver forhåbentlig mange til at
"hæve pokalerne"dernede. Vi er lo¬
vet sengeplads for natten,så ingen
skal køre mod vestkysten sent om
natten - hvis de kunne? Vi byder
også velkommen til venner,som vil
se Esbjerg,også her er der sove¬
plads.Ib (Kokken)Splidsboel Møl¬
ler, tlf.05/137934 har en seng,her



Er du berejst?
- Eller har du lyst til at arbejde i udlandet?

Da er der mulighed for, at
netop DU kan blive medlem af naverne

Hovedbestyrelsen
HERLEV (2730)
Formand for hovedbestyrelsen:
Hans Rindom, Hyldemorsvej 40B,
tlf. (02) 94 65 63
Kasserer i hovedkassen:
Thorkild Rasmussen, Pilekrogen
17, tlf. (02)94 40 02
KØBENHAVN (2000)
Redaktor.Knud Lønstrup, Rad¬
mand Steins Alle 16A, - 203,
Tlf. (01) 71 90 26

C.U.K.s ADRESSELISTE
AARHUS (8000)
Formand: H. Fiirgård, Klokkerfal¬
det 108, 8210 Århus C. tlf:
(06) 159627
Kasserer: Ib Strange, Bakkedraget
4 8270 Højbjerg, tlf: (06) 272480.
Hule: Orla Lehmanns Alle 7.
Møder: 1 & 3 fredag i måneden.

Aalborg (9000)
Formand: Edwin Svendsen, Nor¬
gesgade 8, tlf: (08) 13 92 00
Kasserer: Ejler Lind Andersen,
Ferskenvej 66.
Hule: Snedker & Tømrerforbundet,
Kajerødgade 39, (indgang fra
P-Pladsen) Møde: 1ste Onsdag i
måneden.

ESBJERG (6700)
Formand: Ib Spidsboel Møller, Da¬
rumvej 34. tlf. (05) 137934
Kasserer: Leo Lassen, Bellisvej
25, tlf. (05) 13 58 92
Møde: 1ste torsdag i måneden på
»Smedekroen« i Smedegade.
FREDERICIA (7000)
Formand: Tage Prehn, Oktobervej
27. Kasserer: Væver Ove Søren¬
sen, Nørre Voldgade 70. Mode
1ste Onsdag i måneden på Rest.
»Hos Agnes« Riddergade.

FREDERIKSSUND (3600)
Formand: Jørgen Schaffer, Kasta¬
nie Alle 25, tlf. (02) 31 34 70
Kasserer: Inge Henriksen, Hoj-
stedgårdsvej 37, Slaglunde.
Stenløse, tlf. (02) 18 45 82
Fredag i måneden, hvis ikke andet
er meddelt i bladet. Der er ingen
søndagsmesse.

HERNING (7400)
Formand: Gordon Hansen. Wal-
demarsvej 151
Kasserer: Axel Toft Nielsen, GI.
Landevej 148, tlf. (07) 12 09 92
Hule: Ole Romersvej 7.
Mode: 1 ste Onsdag i måneden.

HILLERØD (3400)
Formand: Ole Vejen, Vesterled 32,
2970 Hørsholm, tlf. (02) 86 43 81
Kasserer: Arne Svarre, Munke-
gårdsvej 13, 3490 Kvistgård,
Tlf. (02) 23 96 58.
Hule: Ndr. Banevej 12, Mode 2den
fredag i måneden.

HOLBÆK (4300)
Formand: Konservator, K. Henning
Olsen, Orøvej 15, tlf. (03) 43 46 54
Kasserer: Max Nielsen, Godthåbs¬
vej 19, tlf. (03) 43 22 25.

KØBENHAVN:
Formand: Børge Andersen, Sor¬
genfrigade 1 4.sal, 2200 N,
Tlf. (01)85 23 48.
Kasserer: Werner Carstensen,
Overgaden o/vandet 4A. 1415 K,
tlf. (01)57 35 98
Hule: Knabrostræde 3 B 3.sal

KOLDING (6000)
Formand: Eivind Petersen, Dyr¬
skuevej 7, 6630 Rødding,
Tlf. (04) 84 16 43.
Kasserer: Bent Petersen, Brændk-
jærsgade 86, tlf. (05) 52 77 43
NYSTED (4880)
Formand: Simon HANSEN. Aarre-
strupvej 8. tlf. (03) 87 15 93
Kasserer: Kaj Jørgensen, Jernba¬
negade 23, tlf. (03) 87 14 39
Hule: Vantore Forsamlingshus
Møde: 1ste mandag i måneden

ODENSE (5000)
Formand: Kjeld Ploug, Glentevej
10. tlf. (09) 12 85 01
Kasserer: Ib Agerboe. Hjejlebak¬
ken 39, 5210 Odense N.V., tlf.
(09) 16 18 15
Hule: Overgade 41. Møde 1ste
torsdag i måneden.
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RANDERS (8900)
Formand: Ib Jensen, Kornetvej 1,
tlf (06) 43 32 17
Kasserer: Henning Dalsgård, Lind¬
bjergvej 54, tlf. (06) 44 15 90
Hule: Laksegade 2 2.sal. Mode
1ste fredag i måneden.

ROSKILDE (4000)
Formand: Peer Rosén, Støden
14 4.sal. tlf. (02) 36 72 28
Kasserer: Niels Knudsen, Grona-
ger 23. Gevninge 4000 Roskilde
Hule: Kamstrupsti 2.
Møde: sidste fredag i måneden.

SILKEBORG (8600)
Formand: Hans Christensen.
Mosevej 6 tel. (06) 82 72 54
Kasserer: Kurt H. Andersen,
Skærbækhus Resenbro,
Tlf. (06) 82 16 70.
Hule: Skolegade 19-1 sal
Møde: 1ste fredag i måneden.

SLAGELSE (4200)
Formand: H. J. Frandsen. Fisketor¬
vet 2. tlf. (03) 52 09 92
Kasserer: Knud Jensen. Smede¬
gade 15E, tlf. (03) 52 97 65
Hule: Fruegade 36. Mode: 1ste
fredag i måneden.

SØNDERBORG (6400)
Formand: Arnold Nielsen, Kastanie
Alle 39, tlf. (04) 42 70 36.
Kasserer: Murerm. Åge Andersen,
Solsikkevej 8, 6430 Nordborg.
Hule: Æblegade 7.
VEJLE (7100)
Formand: Frede Thomsen, Øster¬
led 24, tlf. (05) 82 28 06
Kasserer: Bruno Lindskjold, Kik-
kenborg 12, tlf. (05) 83 10 55
Hule: Nørretorv. Møde: 1ste fredag
i måneden.

FÆRØERNE

THORSHAVN (3800)
Formand: Chr. Reinart Petersen,
Ovaru Hoydala, Thorshavn.
Næstformand: Jan Ehlers, 3812
Sørvåg

GRØNLAND

Formand: Carl Otto Enevoldsen
C.O.E. Postbox 47. 3963 Marmo¬
relik.

BERN
Kontaktmand: Th. Jespersen, Win-
kelriedstrasse 63, Ch. 3014 Bern.
ZÜRICH
Formand: Geert Stage, Kronen-
halte 14, 8200 Schaffhausen.
Kasserer: Flemming Vilhelmsen,
Arnikastrasse 3.Ch. 8953 Dietikon.
Møde hver torsdag i Rest. »Fal¬
ken«, Schmiedesplatz 4.

TYSKLAND

düsseldorf
Formand: Otto Kröll, Eisenstrasse
35, D.4000 Düsseldorf 1.
Tlf. 77 13 56

saarlouis
Formand: Finn Leth Nielsen,
Metzerstrasse 28, 6630 Saarlouis.
Tlf. 068 31 3669.

LUXEMBOURG

mersch
Formand & Kasserer: Erik Chri¬
stiansen, c o »Moulin Nicolas«
Rue de la Gare 11 a Mersch. Case
postale 43. Hule: Hans Sørensen.
56A Rue Principale. Reckange/
Mersch. Luxembourg tlf. 32 87 75
Mode. Sidste fredag i måneden.

SVERIGE

boras
Formand og kasserer: Otto Han¬
sen. Johannelundsgatan 13,
50235 Borås

GÖTEBORG
Formand: Bent Christiansen, No-
rumhøjd 70, 417-45. tlf. 553696
Kasserer: Jens P. Pedersen, Sa-
turnusgatan 1-3/tr. 415-20 Gøte¬
borg
STOCKHOLM
Formand: Anthon Poulsen. Sme-
desvågen 28, Tullinge. Tlf. 08/
778227.
Kasserer: Einar Andersen, Värm¬
lands vägen 484, 12348 Farsta.
Tlf. 08-641845.
Hule: Jacobsgatan 3-5/sal.
Om sommeren på Ingarö.
Tlf. 0766/28629.

CANADA

CALGARY
Formand: Knud Andersen, 242o
37th. Street, S.E. Calgary, Alberta.
Kasserer: Hans W. Mikkelsen. 713
Heritage Dr. S.W. Calgary. Alberta
T.2.V. 2.W.5. Tlf. 253-1841

Sekretær: Svend Klausen, 5980
Dalcastle Dr. N.W. Calgary T.3.A.
3.B.3.
VANCOUVER
Formand: Ferdinand Christensen,
4122 Set. Poul Ave, Vancouver
B.C. V.Z.N. I T 5.

U.S.A.

LOS ANGELES
Formand: Otto J. Lund, P.O.Box
356, 1074 Yellowstone Dr. Wright¬
wood, Ca. 92397.

. Kasserer: Fred K. Holm, 1238 Spa¬
zier Ave. Glendale, C.912101.

VI samler
alle svendene

i C.U.K.



Forårstid er rejsetid
Vi har i efteråret haft en masse henvendelser om ar¬
bejde hernede,men har kun kunnet skaffe arbejde til
halvdelen,og deraf er kun en del kommet herned,re¬
sten er sprunget fra inden afrejsen.For at vi kan
finde arbejde til svende som vil herned,bedes I (af¬
delingerne ) være streng med udvælgelsen,for at vi kan
vise C.U.K, udadtil,for det kan man ikke med folk
som efter et par dage igen er forsvundet tilbage til
DK,med ordene1,'at i Danmark har vi det meget bedre".
Det kan ske at firmaet ikke er som det skal være,så
der kan vi hjælpe med at finde et andet arbejde.
Hvad vi skal bruge af data er:
1. Fuldstændig navn.
2. Fødselsdato.
3. Nøjagtig adresse.
4. Kopi af svendebrev.
5. Kendskab til tysk (om lidt,meget eller intet)
6. Vedkommende svend skal være under 3o år,for at

vi kan skaffe ham arbejdstilladelse og ugift.
Over 3o år kan vi kun hjælpe hvis et firma har
en arbejdstilladelse fri.som er meget sjældent.

7. Eventuelt telefonnummer.
8. De skal ikke melde sig ud af dansk fagforening,

da der endnu ikke findes noget samarbejde med
fagforeninger hernede.

9. Frie arbejdspladser for øjeblikket:
4 malersvende
2 tømrere
2 murere til pudslag med maskiner.Hårdt arbejde
lønnen er også Sfr.ca.35oo om måneden(KR:11,6oo)

lo Dertil kan oplyses at skatteprocenten hernede
er mellem lo% og 15%.

11. Husk udmeldelse af folkeregisteret,
med naverhilsen Flemming Vilhelmsen

Uberlandstrasse 341
8o51 Zürich
TI f. oo941l/4o2823 ,

Hilsen til Durban
En særlig hilsen til "Gillelejetømreren" Niels Juul
Madsen,Agnes og Peter i Durban.Vi har i "gamle Dage"
sammen besejret Schweizerbjergene (de små)med og uden
ski. Elsemarie Lassen,Esbjerg afd.

Ær e s m edle m j Ro s k Lid e

Som en anerkendelse af Axel Jensens indsats for Ros¬
kilde afdelings genopståen,blev han som omtalt under
FORENINGSMEDDELELSER i dette nummer af "Svenden" ud¬
nævnt til ÆRESMEDLEM af Roskilde afdeling. Her ses
han blive lykønsket af afdelingens formand Peer Rosen,
Det nederste billede viser Axel Jensen omgivet af af¬
delingens bestyrelse. Fra venstre vises Ib Larsen,
næstformand. Axel Jensen,Peer Rosen,formand,Niel s
Knudsen,kasserer(afløser til Axel Jensen der har in¬
dehaft denne post siden 1948)og endelig siddende Dor¬
rit Bol inder,sekretær. Billederne er taget i afdelin¬
gens nye hule Kamstrupsti 2,i Roskilde.

Red.

I FORENINGS-MEDDELELSER |
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

— red.

Calgary
Kære naverbrødre,
her er så en hilsen fra Calgary
afdeling,med håb om alt godt i det
nye år 1981.Ved sidste generalfor¬
samling fik vi en ny formand -må¬
ske ikke rigtig - da vi har haft
Harry Skov som formand før.Vi siger
Knud Andersen,tak for den tid han
var formand,Tak for dit arbejde.
Ellers er bestyrelsen den samme.
Vi havde en god aften,en masse mø¬
der od til hulemøderne.
Vort Gåségilde i november gik me¬
get fint,men der var en tanke,der
gik igennem alle gæsterne den aften.
Magda Scherfiger,som altid har la¬
vet vores Gås,og som var et dej¬
ligt varmt menneske,var afgået ved
døden.ÆRE VÆRE HENDES MINDE.
Hun vil altid have et sted i vore

hjerter.Magda vi vil altid huske
dig.
I ville ellers have hørt oftere fra

os,men det synes som om at posten
mister mine breve eller hvad? men

jeg har sendt to siden det sidste
jeg så i bladet,så jeg håber dette
kommer frem til at gå i bladet?
Vi skal nok have en forårsfest i
April,men vi har ikke fået det he¬
le i orden endnu.
Den Dansk/Canadiske Club er aldeles
god imod os,vi skal måske have fe¬
sten der,sel vom Hallen er ret stor.
Vi holder moderne der,og får meget
fin behandl ing.Vi har meget at si¬
ge dem tak for.
Nu flere naverhilsener fra Calgary
og fra Svend Klausen

sekretær.
P-S. Det med de to breve som ikke
er nået frem til redaktionen må
ligge et sted på vej en,for her til
er de ikke nået.Al t hvad der er mod¬
taget her på redaktionen fra Calga¬
ry er også medtaget i bladet,da det
jo altid er morsomt og interessant
at erfare hvad I holder på med på
den anden side af Kloden

Redaktøren.

Esbjerg
Aftenskoler og kurser gjorde sit
til at vi denne første torsdag i
februar kun var 4 medlemmer til hu-
lekomsammen.Vi fik dog et nyt med¬

lem nemlig: Esbjerggenseren Peter
Olsen der med sine 76 år nu er æld¬
ste medlem i afdel ingen.Han har ar¬
bejdet i 55 år som Tømrer indtil
han blev 7o år og kom først i halv¬
tredserne hjem fra Grøn!and.For
ham løfter vi hatten en ekstra
gang.Vi"unge" kan "høste" en mas¬
se interessante ting hos Peter.I
anledning af vort nye medlem,stod
det faktisk flere gange på,"en lil¬
le swot".Vi glæder os til at mod¬
tage 3 kvindelige schweitzertømre-
re,så kan vi forhåbentlig igen
snakke switzerdütz.De har meldt
deres ankomst,er til fods fra Zü¬
rich og håber her at lære skandi¬
navisk sprog.Vi beder de forskel¬
lige afdelinger om at tage vel i-
mod dem på deres rundtur.Alle her
synes det er en god Ide at naver¬
ne besøger hinanden.Den 28/2 er
vi inviteret ned til Sønderborg-
naverne.det glæder vi os til,og vi
bliver forhåbentlig mange til at
"hæve pokalerne"dernede. Vi er lo¬
vet sengeplads for natten,så ingen
skal køre mod vestkysten sent om
natten - hvis de kunne? Vi byder
også velkommen til venner,som vil
se Esbjerg,også her er der sove¬
plads. Ib (Kokken)Splidsboel Møl¬
ler, tif.05/137934 har en seng,her



i hulen har vi 3 senge,resten bli¬
ver så "massenlager"
Vor huleaften sluttede halvsent,vi
hyggede os virkelig.
I stedet for sangen,den ville alli¬
gevel ikke runge,vi havde vist(?)
halvinfluenza,sluttede vi med at
skylle halsen en ekstra gang i
"en lille swot'.1
Med kno i bordet fra Esbjerg afd.
mange hilsener til navervenner i
ind og udland. Elsemarie

Frederikssund

^ebruarmødet i hulen blev besøgt
af ca.4o svende og enkelte gæster.
Guido havde fremstillet et"Hule-
skib" "Falken"som han og Viceborg¬
mester Sv.Arpe i fællesskab for- j
talte om.hvorefter skibet blev
bragt på plads under loftet.
En stor indsats var præsteret af
mange med at bringe hulen i pæn
stand, værktøjet registreret,gul¬
vet afhøvl et,o.s.v.Fhv.Skorstens¬
fejermester Helge Helgesen gav os
en samling af hans værktøj.
Striiving fortalte løst og fast om
sin navertid,både på denne og den
anden side af Atlanten.
Næste møde d.6/3 skal den sorte
kasse tømmes(præmie \ Abe) og til
sidst et lille hjertesuk fra kas¬
sereren'^ OS BETAL NU

SOS.
"Piskeren"

Hillerød
Ved hulemødet i Gilleleje 9/1 hos
vor næstformand Carl Ferdinandsen,

i var der mødt 16.Efter at formand
01é havde budt velkommen,gik vi
til sildebordet.Og jeg skal love
for at der var gjort noget ud af
det.Der var 8 forskellige slags
sild,og der røg et par flasker Al-
borg og nogle Øller ned med silden.
Stemningen var høj hele aftenen.
Det er et af de få hulemøder,der
bliver holdt udenfor hulen. Ved
messen den 7/2 var vi lo tilstede.
Ole formand havde 2 gæster med fra
Hørsholm,og da en af dem satte sig
på formandens stol,måtte han
straks op med en omgang til alle,
men fik til gengæld "blæren".Der
blev sunget flere naversange og
selvfølgelig blev der serveret bi-
.desild som vanligt.Dagen sluttede
selvfølgelig med "Minderne"
Richard var desværre ikke tilste¬
de,han var ude og lufte Hundene.-
-Husk messen første lørdag i måne¬
den lo -13.og hulemødet 2.fredag
i måneden kl.19,3o.
med naverhilsen Magni

Kolding
På hulemødet i januar var der høj
stemning idet Ejvind havde invi¬
teret 6 unge lærlinge i hulen til
en naveraften.3 murerlærlinge vil
når deres læretid er slut ganske
snart rejse til Saar i arbejde og
vil tilmelde sig hos "Kongen"
Vi vil også skynde os at ønske Kaj
Mouritzen til lykke med de 4o år
den 14 marts.Hjertelig Til lykke

^aJ- Bent Petersen
København
Nytårshulemødet den 9/1 blev en
aften i traditionernes ånd,og tak¬ket være Hans Rindom,kunne vi som
sædvanlig ved nytårsmødet holde
tallotteri med kalendere og lonme-bøger som præmier.Sjovt nok,noglevinder så de kan åbne en mindre
papirhandel.medens andre med man¬
ge plader ikke engang kan få en
sidegevinst.Den eneste der vindei*
hver gang er foreningen,for denfår penge i kassen,så den kan star¬te nye arrangementer til glæde for
os allesammen.Aftenen sluttede med
en omgang rundesang,så vi alle kom
op på "Dupperne":
Stiftelsesfesten den 17/1 i Berej¬
stes Hus blev både en stilfuld og
løssluppen aften.Foruden Stiftel¬
sen skulle vi også fejre to jubi¬
larer nemlig Carl Frederiksen,"Born
holmerbageren" og Edgar Jensen "Den
tavse Dansker" plus Københavns afd.
Banner som blev 6o år,så der var
nok at feste for.Desværre kunne C.
Frederiksen på grund af sygdom ik¬
ke del tage.Det koncentrerede jo
festen om den anden jubilar Edgar
Jensen,så han for en gangs skyld
kom i Centrum,noget der ikke er
sket i mange år.
Formanden talte for jubilarerne og
rettede heri en speciel Tak til Ed¬
gar for hans store arbejde for C.
U.K.Hans Rindom takkede jubilarerne
fra H.B. Ove Roslev talte personlig
for Edgar og sagde ham tak for man¬
ge års samarbejde.Mange endnu havde
ordet,og Toastmasteren måtte stop¬
pe talerlisten,ellers havde vi været
der endnu.Der blev sunget en Hyl¬
destsang til Edgar,der gjorde stor
lykke.Forfatteren var Modnir H.
hvem det så kan være der skjuler
sig under dette mærke.Edgar der for
en gangs skyld glemte at være "Den
tavse Dansker" sagde forsamlingen
en varm tak for alle de smukke ord
og ønsker der var udtalt i aftenens
løb.Skramleriforvalteren talte der¬
efter smukt for Banneret og minde¬
des de mange gange hvor det havde
fulgt Københavns afd.i tykt og ty¬
ndt.Der blev slået en sølvplade i
Banneret til minde om dagen.Det
første søm slog formanden Børge An¬
dersen og det andet søm slog jubi¬
laren Edgar Jensen i.Så skulle for¬
manden tale for damerne,men han men¬
te at nu kunne det være nok med at
holde taler,så vi sang damernes pris
i stedet.Dermed sluttede det stil¬
fulde,og man gik over til dansens
lyksaligheder og det gik så godt
at man måtte bede musikken om en ti¬
me mere før vi sluttede med "Minder¬
ne" og sagde tak for i aften.
Svendeaftenen den 4/2-var en hygge¬
lig mødeaften,der blev lidt ud over
det normale,idet vi optog et nyt
medlem:Katleen Petersen,der har ar¬
bejdet 3 år i Japan,så hvis nogle
naver kan sproget,så har de hermed
en at tale med,på et sprog hvor de
fleste må melde pas.Det nye medlem
slog på klokken ,og fik hermed i
den følgende sang at vide hvad hun

er,og hvad hun altid vil være.
Ved søndagsmessen den 8/2-havde vi
den store glæde og fornøjelse igen
at hilse på Piet "Einsamer Wolf"og
høre lidt om hvad han havde bedre¬
vet siden vi så ham sidst,for godt
et år siden.Der var mødt ca.25 med¬
lemmer,så det blev en rigtig messe
med sang og klokkeklang,
med naverhilsen Leif.

Odense
Til andespillet den 29 januar var
4o personer incl.børn troppet op.
Vor kasserer Ib Agerboe havde fået
opsnuset kort til dette andespil,
som vi kunne låne gratis,derfor
gav det iår overskud,og endda lidt
mere end det ellers ville have ko¬
stet at leje disse kort.Efter ande¬
spillet var der kaffe,og kl.23,oo
gik de sidste.
Hulemødet den 5.februar var på g.
a. den hærgende influenza kun be¬
søgt af 14 svende,men det lille
antal gjorde,at flere "gjorde sig
fortjent"til at prøve "blærekasket¬
ten". -Vi blev enige om allerede
dagen efter at gå igang med 2.sa¬
len,så vi var et "mindre pænt"sel-
skab,der fik varmen med at bære
gipsonitplader - rockwool og kæppe
op.
Vi har i marts måned planlagt at
holde en filmaften sammen med

Støtteforeningen,nemlig den 26 kl.
19,3o i hulen, - og næste hulemø-
de er torsdag d.5 marts kl.l9,3o.
På grund af indvarslingen til ge¬
neralforsamlingen skal her medde¬
les,at det er torsdag den 2.april
kl.18,30 m/medbragt madpakke.

Walter.

Randers

Til hulemødet den 9/1-bød Henning
velkommen til 8 svende,og nr.51
blev sunget(formanden var forhin¬
dret i at komme).Efter hulemødet
blev der serveret smørrebrød.kaffe
og kager,og hulen lukkede først ca.
midnat.
Torsdag den 5/2-mødtes svende m/da¬
mer og gæster,ca.45 frem på Thor¬
bryggeriet. Iblandt os var der sven¬
de fra Silkeborg,Århus og Hobro.
Efter en hurtig rundgang på brygge¬
riet,samledes vi i skænkestuen der
øllet blev skyllet ned,samtidig med
at Direktøren underholdt os med
vitser,indimellem blev der sunget
naversange og ølviser.En helt igen¬
nem vellykket aften,der fortsatte
i hulen,hvor vi fik serveret varm
suppe,kaffe og småkager.Stemningen
var høj,så klokken blev mange in¬
den de sidste forlod hulen
med naverhilsen Inge.

Roskilde

Fredag den 3o januar havde vi fest
i vores hule,vi hyldede Axel Jen¬
sen (vores afgående kasserer) som
herefter er Æresmedlem.Han har iløbet af 1981 4o års jubilæum i C.
U.K. Dette skulle jo markeres på
behørig vis og med det helt store
traktement og det blev det.Vi er



godt nok kun 9 medlemmer i Roskil¬
de afdeling,men med medlemmernes
koner og mænd som Støttemedlemmer
er vi en pæn flok og alle bidrog
med een eller anden lækker sag,så
det blev et overdådigt bord,- me¬
nuen lød på bidesild,røde og hvi¬
de sild,fiskefilet,flæskesteg,paté,
frikadeller,røget laks og diverse
oste,hertil var hjemmebagt brød
og tre af vore medlemmer havde
haft fødselsdag siden sidst,så der
var 3 flasker snaps til deling,vi
kunne efterhånden slukke for var¬
men i hulen,vi sang og grinte os
varme.Axel fik sunget malersangen,
plus et par ord med på vejen af
formanden,som takkede ham for hans
store indsats gennem årene og over¬
rakte hermed Axel Æresmedlemsnålen.
Snakken gik,historier blev rystet
ud af ærmerne og der blev jo også
sunget ind imellem,jeg tror at vo¬
res naversange kunne høres videnom
- gad vide om naboerne troede det
var Roskilde Festival som var kom¬
met før tiden.Joh, vi har et godt
humør i Roskilde afdeling,vi er et
tilpas antal medlemmer,så vi kan
hygge os sammen.Klokken nærmede sig
2 nat inden vi lukkede hulen.
HUSK.Sidste fredag i måneden ses
vi i hulen
med naverhilsen Dorrit

Saarlouis
På vores møde den 9.januar var sam¬
let 17 skandinaver.Julefesten blev
drøftet og vi var enige om at det
var alle tiders fest. Vi er igen
på jagt efter et nyt mødelokale,så
derfor alle henvendelser til for¬
manden. Einsamer Wolf har tilmeldt
sig Saarlouis afdeling og er så vo¬
res rejsende repræsentant i ondt
og godt.Et par svende har anmeldt
deres ankomst i nær fremtid.
På foreningens vegne Kongen.
Silkeborg
LÆS SA HER!
Når Silkeborgnaverne skal mødes,
kan hverken Dallas - Matador eller
Hopla holde dem hjemme så vi fik
en rigtig hyggeaften med vore damer.
De havde bagt så meget brød og ka¬
ger at al 1 e'Silkeborgs bagere holdt
fridag dagen efter.Vi havde et lil¬
le sjovt spil,og sang en 3o - 4o
sange.Tak skal I have alle,for je¬
res pæne måde at være på.Vi siger
også Tak til Sømandskonerne,for en
god aften med spil og mange fædre¬
landssange.
Hulemødet den 6/2- blev åbnet af
formand Hans idet han bød velkommen
til de fremmødte svende.Peter P.var
kommet hjem fra en lang rejse på
Verdenshavene og havde Håndklaveret
med så det gav slag i sangene.Kas¬
semester Kurt A.fik en del mønter
samlet sammen sådan lidt ad omveje.
Ib S. og Olav T.forsøgte på en be¬
retning fra Randers.Hulefar Mühle
mente det gik nogenlunde med hulen
HUSK SA DET DU LÆSER NU!
FREDAG den 20 MARTS KL.18,oo skal
vi have en omgang af Kirsten A.s
berømte "gule ærter" og læs så det
program du har fået.

hilsen med slag "Farmand"
Slagelse
12 oplagte og glade svende var mødt
frem til denne vores kombinerede
generalforsamling og hulemøde den
6.februar.Ewald blev valgt til di¬
rigent og styrede denne på vanlig
professionel måde.Godt klaret Ewald.
Formandens beretning.Kassererens
regnskab og sekretærens protokol
blev enstemmigt godkendt og alle 3
fik et lille klap på skulderen,for
godt udført arbejde.
Val g: Kassereren,næstformanden.se¬
kretæren samt 2 supleanter til be¬
styrelsen og 2 revisorer,var på
valg og alle blev genvalgt enstem¬
migt. Kasserer Knud Jensen redegjor¬
de nu for kontingentet som grundet
prisstigningerne,al le vegne,igen
i år var nødt til at stige.General¬
forsamlingen fulgte bestyrelsens
forslag, kontingentet udgør nu pr.
1.januar 1981 kr.15,- pr.måned.
Under eventuelt talte vi om lidt
større interesse for at få sat
navnetræk i det runde bord,ligesom
medlemsforøgelsen var på tapetet.
Ewald kunne nu slutte generalfor¬
samlingen med at takke for god ro
og orden,og udbragte et længe leve
C.U.K.
Næste punkt på dagsordenen var
affodring af 13 sultne svende,13
var vi fordi en ny svend var til¬
stede og søgte optagelse.Viktor
var blevet 75 år.og inviterede på
sild-ribbensteg og ost,med tilhø¬
rende klare dråber.Formanden kvit¬
terede for fødsel skortet på behø¬
rig vis,så vi havde det gemytligt.
Under måltidet fik vi besøg af vo¬
re nærmeste naboer.6 unge menne¬
sker fra motorcykleklubben kom ind
og ville hilse på.Den ene historie
efter den anden blev væltet ud af
ærmerne,unge og ældre suplerede
hinanden og vi havde en virkelig
fin naveraften.18 kraftige mand¬
folkelige og en fin ungpigerøst
sluttede aftenen med Minderne,
med naverhilsen! Helge Clausen.
Stockholm
Ved svendefesten kunne formanden
Anton Poulsen ved en fin ceremoni
optage to kvindelige medlemmer og
en naverven,efterfulgt af en naver¬
sang.Generalforsamlingen samlede
fuldt hus.Til dirigent valgtes
Poul Olsen.Omvalgt blev næstfor¬
mand Erik Loof og kassereren Ejner
Andersen.Til ny supleant blev Ing¬
rid Olsen.Som hulefar blev Egon
Bargisen genvalgt.Til Høvding på
Ingarö blev Anton Poulsen genvalgt
med stor jubel .øvrige blev genvalgt«
Under formandes beretning omtalte
Anton de mange aktiviteter der hav¬
de været i årets forløb,medlemsan-
tallet er med en øgning på et med¬
lem .En stor tak blev rettet til
Egon Bargisen for hans store ar¬
bejdsindsats i hulen og messen som
giver et fint tilskud til klubbens
arbejde.Fra Ingarö meldte Otto at
Kaj Hansen trofast fortsætter med
snedkeriet i gæstehytten,det takke¬
de Anton Kaj for.Under indkomne

forslag var der et angående kontin¬
gentforhøjelse til kr,12,-pr.mnd.
Et forslag om Torpet på Ingarö fra
Arthur som vil fortsætte med reno¬
veringen af de gamle huse og for
at eventuelt nybygge krævedes
skriftlige garantibeløb på hundrede
tusind kroner,til kassereren fra
medlemmerne som ønskede dette nye
hus.Det ville kassereren ikke have
han ønskede at få pengene direkte
i kassen.Otto Madsen mente ikke at
det garantibeløb behøvedes,det får
vi ordne med løbende betalinger
alt efter som udgifterne kommer,
derfor ville han heller ikke reno¬
vere husene,men omgående sætte i-
gang at nybygge,el lers kan det ta¬
ge mange år inden det bliver til
noget,mente han.Bertil Lundberg
som nu er færdig med sit eget hus,
mente at vi må regne med 3oo,ooo kr
og vi er kun 49 medlemmer tænk på
det.Efter yderlige diskusioner
blev en firemands komite nedsat,der
så skal komme med et økonomisk for¬
slag med fremtidsplaner for Torpet.
Nogen tidsplan blev ikke fastsat,
så under tiden denne komite sidder
kan pengene (nye)strømme til det
som sikkert behøves.Georg S.omtal¬
te C E G konferencen hvor 13o er

tilmeldte.Eventuelle deltagere fra
Stockholm skal henvende sig til
Egon.Bridgen fortsætter den 13 og
2o.Pakkefest holdes fredag den 27.
HUSK tilmeldelsen,HUSK også søn¬
dagsmessen.
med naverhilsen Arthur

Sønderborg
I det nye år startede vi vores or¬
dinære hulemøde den 9. januar.
Der var mødt 11 naversvende samt
en gæst der søgte optagelse.Det
var Arly Iversen der blev præsen¬
teret af Kurt.Han har arbejdet i
en årrække på Thulebaserne på Grøn¬
land. Derefter blev Jørgen Barber
optaget med megen følelse.Arnold
forrettede dåben og Jørgen kvitte¬
rede med et slag på klokken og ind¬
kasserede blæren.Vi tog så hul på
rafleturene og sluttede i god ro
og orden henad midnat.
Den 23 januar havde vi bestyrelses¬
møde hvor forskelligt blev drøftet
og blev vedtaget til forelæggelse
på hulemødet bagefter.Der mødte lo
mand og Arnold bød velkommen og
fremlagde spørgsmålet om navertøj
og vi vedtog at kassen gav et til¬
skud til køb af tøjet.Vi havde igen
en optagelse af et nyt medlem,det
var Erik Blanck der har arbejdet
på Grønland i flere år som maskin¬
mester. Han blev døbt med fuld humor
selvom kruset gav ham åndenød,vi
hjalp ham ved at synge,"løft dit
hoved du raske gut".Han fik blæren
for flere omgange.Vi sluttede ved
24 tiden.
Hulemødet den 6.februar var besøgt
af 9 m/k.Arnold bød velkommen og
gav ordet frit.Der var forskellige
diskusioner som hurtigt blev uddeb-
batteret. Arly Iversen blev opta¬
get og blev døbt på behørig vis.
Klokken blev rørt flere gange og
blæren sunget.Gerda sang Sønderborg¬
sangen for os,det fik hun stort bi-



fald for.Den kgl.Opera er gået glip
af en stor sangerinde.Vi sluttede
som sædvanlig med rafleturene til
henad de små timer,
med kno i bordet. Harald.

Vejle
Hulemødet den 6.februar kunne for¬
manden byde velkommen til 17 svende.
Hjemme på ferie var John Fønss Bach
som det sidste års tid har bygget
Stålværk i Magdeburg,han gjorde sig
fortjent til blæren.
Vores komsammen søndag formiddag
har også haft pæn tilslutning,så vi
fortsætter.
Et nyt medlem Gustav Erich Schultze
blev optaget.han fik både velkomst¬
sang og blære.Næste hulemøde den 6.
marts tager vi damerne med,vi skal
se film.Gamle Ole har gennem årene
optaget forskellige begivenheder i
foreningen,nu skal vi se det hele
samlet.
med naverhilsen Anders.

Zürich
Så har vi igen måttet sende en naver¬
pige hjem til DK,og det var Marian¬
ne Jørgensen som vi efter et år i-
blandt os,har måttettage afsked med.
Den 5.februar havde vi optagelse
af en Tømrer fra Gilleleje,Claus
Michael Arildskov,som arbejder for
et montagefirma i H'uttwilen.Vi har
stadig ideale skiforhold hernede,
så det bliver rigtigt udnyttet næ¬
sten hver weekend,sidst den 3o jan.
på Rinerhorn - Davos,og den 14-15
februar er films på programmet.
Da vi har måttet tage afsked med
2 af vore bestyrelsesmedlemmer,nem¬
lig Freddy og Torben,har vi taget;
vores 2 suppleanter i bestyrelsen,
neml ig Heinz Hochstrasser som fun¬
gerende næstformand,og André Wetli
som fungerende skramleriforvalter.
Nye suppleanter er maler Anette
Lodsen og laborant Lillian Poulsen
indtil til vores næste generalfor¬
samling.Et af vores medlemmer har
kunnet fejre 65 års fødselsdag,
nemlig vores musiker fra Pinsestæv¬
net Niels Foss.
Vores næste søndagsvandring er hen¬
lagt til Hölloch.hvor turens mål
bliver Rüebli(guleroden),som gerne
skulle være afsluttet inden dette
nr.af D.f.S. udkommer.
Vores årlige Bernermarch er den 23-
24 Maj,så hvis der er nogle hjem¬
mefra som vil del tage,bedes I sen¬
de besked om deltagelse på 2o el¬
ler 3o km.Startpenge er fastsat
til Fr.17.- for over 2o år,og un¬
der 2o år Fr.lo.-.
Det var med glæde vi læste i sid-'
ste nr. af Svenden at vores nye
formand for C.U.K.blev en gammel
Zürichernav.nemlig Hans Rindom,
som vi her fra Zürich afd.ønsker
alt godt fremover,og samtidig sen¬
des en hilsen til tidligere for¬
mand Ove Roslev,som i sin periode
som formand også besøgte Zürich.
Med kraftig naverhilsen og kno i
bordet Flemming
Ålborg
Onsdag den 4/2-havde vi et livligt

hulemøde med lo svende.Ejler,vor
kasserer fik hurtigt gang i blik¬
æskerne og stempel puden.Lidt efter
lidt steg humøret så højt at han
sang "Berner Oberland"næsten so¬
lo.Knap så lystig var Roy da vi
talte om at hæve konti gentet med
1,75 kr.Istedet blev det vedtaget
at lade det stige med 25 øre til
8,5o kr.Richard Weis der møder tro-mødelokale:
fast hver gang selvom det den 2o
februar er 76 år siden han så da¬
gens lys i Wien,vi er glade for
at han er havnet her,og gladere
blev vi da han satte en flaske
Svendborgsnaps på bordet.Søren,
vor junggesä'lle er tilsyneladende Armand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
stille og upåvirkelig over de æl- 2loo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
dre svendes meriter,måske er der 'aften (ol) 2o547o.
ting fra Singapore inden i hovedet Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding-
der først skal afvikles.Svendbor- gade 2o, 2loo København ø. Telf.
geren blev rost og gav anledning oi-83 35 46 og ol-2649 46.
til flere sange og skæmt.Formand
Edwin erkendt viden om som bypatri- Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
ot og tog det som en udfordring og holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
satte en flaske Aalborg ned i bor- Telf. ol-85. 69 9o
det,det blev stemningen ikke ringe¬
re af.
med hilsen! Referenten.

•K.ØB6NHAVN-

BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Mzide hver torsdag undt.i ferien.
ALLE BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Dødsfald
Århus

Vor trofaste rejsekammerat maler¬
mester Anker Karsbæk er gået bort.
Anker var en af kammeraterne fra
årgang 29-32 i Zürich.Vi vil min

Ved årets første hulemøde fredag d.
9/1-bød formanden 18 fremmødte sven- .

„ , , , . ,

de velkommen og ønskede alle et godt S°m 60 berejst hånd¬
nytår. Ib Strange oplæste hilsener yx"r
fra ind og udland bl.a. fra Schweiz
og Los Angel es.En af de fremmødte,
Jørgen Frandsen,fortal te i korte
træk om en tur til Kenya sammen med
7 andre - og som de foretog i to
dertil ombyggede gamle Landrowere.
Det var interessant at høre.Afdelin-

værker.
Igen har vi mistet en god kamme¬
rat Holger Andersen,Snedker.
Holger der i sine unge dage kom
viden om,-Schweiz - Frankrig.lær-
te vi at kende som en pragtfuld
kammerat.På sin færd i Europa lær¬
te han sit håndværk til bunds og

gen bød samtidig et nyt medlem-Ester .n lærte ?19,sPr°9-P4 af
Lund velkommen - fik overrakt emblem ? sprogkundskaber var han i man-
og således behørigt optaget.Tirsdag c?.+r(r ? 5°rj E? Nyborg
den 2o januar kunne vor gode naver- f s£e ^r 1 kke
bror Vagner Sørensen fejre sit 25 år . n, ® se ham så tit i
medlemsskab i C.U.K.Fra Århus afde- • *et hvor ha" 1 gamle dage fornø-
ling mødte en deputation op med for-, me^.s.ln ®a"?:c'er Yar f?r
manden i spidsen med gaver bl.a.den ^ KtJr'<e Hyllinge ind til
obligatoriske jubilæumsplatte.Vag- os-v^ V1 bevare begge vore kam-
ner kvitterede med at vise rundt på
sin arbejdsplads - Rønbækskolen -

og derefter i hjemmet,hvor der var
servering,og et virkeligt fint trak-' . . ,

tement.Århus afdeling gratulerer.- otlTlGlSØSlØStGn
Fredag den 27. februar fyldte Rudolf stiftelsesfest afholder berejsteLund Hansen 85 år,-måske bedre kendt håndværkere lørdag den 21 marts i

Proprietæren.'En deputation fra huset,kl .18,oo.Det er den 96.gang

os.Vi vil
meraters minde med ære.

Bestyrelsen

som

bestyrelsen mødte op for at gratule
re fødsel aren.Selv om man er handi¬
cappet både med hørelse og syn,kan
man godt være langt op i årene,hvil
ket "Proprietæren"er et godt exem¬
pel på,idet han både dyrker Cykling
(tandem)og svømning.Også fodbold og
boksning har hans store interesse.
Århus afdeling ønsker til lykke.
Ved et velbesøgt hulemøde fredag
den 6/2- havde vi besøg af Rheif-
fenstein der var hjemme fra Tanza¬
nia-han fortalte i korte træk,om
arbejdet dernede.Det er jo altid
rart med et friskt pust udefra.
Medlemmerne erindres om forårsge-
neralforsaml ingen fredag den 3.
april.Mød op og gør din indflydel¬
se gældende.

Kaj.

vi fejrer vor gamle forening,så vi
opfordrer medlemmerne til at møde
op,og tage venner af foreningen
med,der fejres med middag og bag¬
efter bliver der en lille svingom.
Tilmeldelse til Hermann.senest man¬
dag den 16.marts på tlf.ol/2o547o
aften. Bestyrelsen

PS
Der vil i nær fremtid blive udsendt
giroopkrævninger på kontigent.
Kontingentet er lille kr.loo pr.år.
Dem der kan bedes gerne betale me¬
re da vores økonomi ikke er så god

Formanden

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 25. februar



DEN SORTE ENGEL
Marmorilik 81 Naverklub.
Referat fra stiftende Generalforsamling i Marmorilik
81 Naverklub,afholdt den 14. februar 1981 på Carl
Otto's værelse.
Carl Otto Enevoldsen havde indbudt til møde den 14
februar 1981 med det formål at starte en naverklub i
Marmorilik.Følgende medlemmer af C.U.K.mødte op:
Carl Otto Enevoldsen.Steen Lyck,Willie Jonasen,Erik
Ørnsted Gødtke.Kaj Helmuth Kristensen,John Arp Chri¬
stiansen.Desuden deltog Ole Preben Nielsen.
Mødet var berammet til kl.19,3o.Henad kl.2o,oo var
ovennævnte 7 personer kommet og mødet tog sin begyn¬
delse med uddeling af 1 stk.pilsner pr.person.Deref¬
ter kunne behandlingen af dagsordenen begynde.
Punkt 1. Valg af dirigent. Ole Preben Nielsen blev

valgt.
Punkt 2. Valg af formand. Til dette ansvarsfulde job,

blev initiativtageren til klubben,Carl Otto
Enevoldsen,enstemmigt valgt.

Punkt 3. Valg af sekretær. John Arp Christiansen
blev valgt.

Punkt 4. Valg af kasserer.Erik Ørnsted Gødtke blev
valgt.

Punkt 5. Klubaften.Det blev af generalforsamlingen
besluttet at fast mødeaften skal være den
første lørdag i hver måned.

Punkt 6. Lokalkontigent:Dette blev fastsat ti 1 pr.md.
kr.25,oo + 6 stk rationeringsmærker. Det
blev desuden besluttet at der ved indmeldel¬
se skal betales et eengangsbeløb udover kon-
tigentet,på kr.loo,oo.Dette beløb vil bl.a.
dække udlevering af medlemsbog og emblem.

Punkt 7. Love.Sk.C.U.K.slove er gældende for klubben.
Særlove vil blive lavet når erfaring viser
de er nødvendige.

Punkt 8. Navn.Kaj Helmuth Kristensen foreslog Marmo¬
rilik 81 Naverklub.Dette blev vedtaget.

Punkt 9. Eventuelt. Det blev herunder bestemt,at be¬
styrelsen til næste møde skal udarbejde for¬
slag til klubbens videre arbejde,herunder
hvor vores hule skal være.

Herefter blev der af de tilstedeværende udråbt et le¬
ve og en skål for den nye naverklub, hvorefter for¬
manden erklærede den stiftende generalforsamling for
ophævet.Stiftelsen af klubben blev herefter fejret
på behørig vis,med masser af det våde.

Carl Otto Enevoldsen,Formand --John Arp Christiansen
Sekretær.

erobret af naverne
Når man byder en ny afdeling vel kommen,så er der sik¬
kert mange der spørger hvem der står bag.??
Jeg har derfor taget et par udpluk af et brev fra vor
naverbror Carl Otto Enevoldsen(nu fmd.i Marmorilik).
"Som du kan se,er en afdeling her nu en realitet,
hvilket glæder mig meget,men der ligger jo meget in¬
den.Vi er nogle stykker som har været på sagen,vel
først vores fælles gode ven og naverbror Otto Kröll,
som jo ved din hjælp(Th.Rasmussen) genstablede mit
medlemskab.Jeg vil også gerne sende Otto en varm hil¬
sen,han vil sikkert glæde sig når han hører om(Marmo-
rilik 81) vort resultat.Også dig Th.har jo været en
stor hjælp,uden vilje og dit initiativ var vi vel ik¬
ke nået så langt,tak.
Vi er nu 8 medlemmer,men vi regner da alle med at bli¬
ve en stor afdgling,helst inden udgangen af 1981.Vi er
alle interesseret i at få den rette naverånd frem.
Lidt om byen her:
Byen her adskiller sig jo fra de fleste andre,idet det
jo er en decideret arbejdsplads.Marmorilik skulle be¬
tyde stedet hvor der findes Marmor.I gammel tid var
her et marmorbrud.men kvaliteten kunne ikke rigtig stå
mål med f.eks.den norske,men man opdagede da en teg¬
ning af en Engel på bjerget overfor Marmorilik.hun er
sort og kaldes "Den sorte Engel",som stedet her ofte
omtales.
I 1973 startede man brydningen af malm,det er bly og
zinkmalm Greenex A/S udvinder.lal t er vi vel ansat ca.
35o personer,mest mænd.ca loo er grønlændere.Dansk ar¬
bejdskraft er der mest af,men der er også svenskere,
finner,nordmænd og canadier,så det er lidt af en blan¬
det landhandel.Hver mand har enkeltrum,med eller uden
bad afhængig af ancienitet og andet.
Kontrakterne er normalt på ca.4 mdr.så 1 måneds ferie.
Normalt arbejder man mellem lo og 12 timer om dagen i
6 dage om ugen.Det er jo omvendt af hvad vi gør hjem¬
me i Danmark,men der har I jo også jeres familier.
Brevet slutter med,"jeg håber vi ses til Pinsestævnet
i København"
Til slut lidt om den nye formand i Marmorilik. Han er
indmeldt i Düsseldorf den 1ste Juli 1968 og har des¬
uden været medlem i Luxembourg og Zürich afdelinger.
Han er udlært som Blikkenslager og er altså nu i Grøn¬
land vistnok på 8. år.
Hovedbestyrelsen ønsker den nye afdeling vel kommen,vi
håber til glæde og gavn for hele naverbevægelsen C.U.K.

Hans Rindom.

HUSK!

Naverstævne på Bellahøj 6.7.8. jnni 1981!



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 m 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl. 17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.
Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B

2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63
Kontrol udvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74
Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle

16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026

Københavns Afdeling

Ätteren gang har Københavns afdeling måttet sige far
vel til et af sine kendte medlemmer idet

TØMRER JØRGEN BOBERG HANSEN
fodt d.28. april 1911

er afgået ved døden d.26. februar 1981
Begravelsen fandt sted fra Bispebjerg Kirkegård den

7 marts 1981.
Fanen var tilstede.
Jørgen tog på "Valsen"til Sydfrankrig og var der i
årene 1932 til 1935.Vendte hjem og blev kun nogle må
neder hvorefter han tog til Bruxelles og tog arbejde
ved Verdensudstil 1 ingen.Efter hjemkomsten tog han
det med ro i mange år.I 1964-65 kunne han ikke styre
sin udlængsel mere men tog atter til Frankrig for at
bygge Typehuse.
De der kendte Jørgen,vil savne ham for hans gæstfri¬
hed og hans gode humør og sangglæde.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Københavns afdeling.

Milepæle

1.April Axel Jensen.Provstestræde 2,4ooo Roskilde
Medlem af C.U.K, i 4o år

4. " Carl Nordbak,2521 Coblestone Rd. 8o år
La Habra,Ca.9o631 U.S.A.

6. " Poul Reiner Hansen,Koppelvænget 1-3. 7o år
27oo Brh.
Erland Nielsen,Kovangen 7o5 6o år
348o Fredensborg.
Svend Hansen,Mimersgade 58,22oo N. 75 år
Helge Johansen,"Den lille Gartner" 75 år
Egeparken,Provst Bentzensvej 11-1
286o Søborg.
Willy Lehmann Jensen,Nattergalevej 6.6o år
86oo Silkeborg

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske ~

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

19.
24

25

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

GIRO 9 001778

Hul.e i Knabrostræde 3B, 3. sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen.Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Edgar Jensen,Vimmelskaftet 36 B-3/th.

1161 Kbhn. K. Tlf. ol-14253o.
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. 01-267771

Program for april
Fredag d. 3.april.

Onsdag d. 8. "

Onsdag d.29 "

Programmor maj
Onsdag d. 6. maj

Kl. 19,oo Kegleaften i Berejstes
Hus i Emiliegade 7.
Kl.19,oo i Hul en.General forsam¬
ling i Navernes Rejse-& Hjælpe¬
fond.Dagsorden iflg.lovene.
Kl.19,oo i Hulen. Svendeaften.

Kl. 19.00 i hulen. Generalforsam¬
ling. Dagsorden ifølge lovene.

Uddrag af H.B.s protokol
H.B. mødet den 2.februar blev afholdt hos redaktøren
hvor formanden Hans Rindom bød velkommen til bl.a.
Jørgen Schaffer der havde været udenfor H.B. en tid.
Derefter gik formanden over til sin beretning som
han indledte med at oplæse en del korrespondance,og
deraf fremgik at det gik lidt trægt med at få noget
rigtigt sat igang med Göteborg afd.
Man vedtog også at Legaterne ikke mere skulle sættes
i "Svenden"da det tog for meget plads op for andet
stof,man ville hellere have at legaterne på opfor¬
dring kunne oplyses hos hovedbestyrelsen efterhånden
som det blev aktuelt.En centralanvisning blev drøf¬
tet,som skulle give oplysninger om arbejde i udlan¬
det,Jørgen Schaffer blev udset til at lede dette med
hjælp af Kaj Sjøding,når det blev nødvendigt.Edgar
Jensen havde været med til at åbne Vandreudstillin¬
gen i Holbæk,og fortalte at Ove Andersen,Frederiks¬
sund havde været til en meget stor hjælp ved opsæt¬
ningen .Saarlouis lovene var til behandling og Edgar
Jensen og Hans Rindom ser på dem,til næste H.B.møde.
Man arbejder stadig på at få lavet noder til vore
mest kendte sange,og Københavnsafdelingen vil den
15. februar indspille nogle af vore sange,til brug
for nye afdelinger som ikke kender dem.
Plakaterne blev meldt færdig og kan bestilles hos
hovedkassereren.Brev fra Odense angående den nu ind¬
gåede Fåborg afdeling,blev oplæst og diskuteret.
Edgar Jensen var blevet bedt om at finde ud af.om¬
kostninger ved en eventuel forhøjet forsikringssum
og havde oplysninger derom.Man henlagde spørgsmålet
til næste møde,så man fik stillet op hvor de for¬
skellige sager nu befandt sig. Derefter blev proto¬
kol og beretning godkendt.
Redaktøren aflagde en kort beretning over det fore¬
liggende arbejde.
Hovedkassereren aflagde derefter beretning over de
bevægelser der var foregået i den forløbne måned,og
han forelagde det reviderede regnskab for 198o.
En del korrespondance blev også oplæst.
Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 3 marts i
Knabrostræde. Red.

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K.



Program for naverstævnet
Lørdag d.6.juni:
kl. 11.00-15.00 - er hulen i Knabrostræ-
de 3 åben.

19.00 hulemøde på rest.Bella¬
høj med kammeratligt samvær. Der serveres
en god biksemad. Derefter dans til kl.24.
Søndag d.7.juni på Bellahøj:
kl. 9.00 - Fotografering

9.15 - Bustur for ikke delegerede med
tur ud i det blå.Der serveres
frokost med 1 platte og kaffe.

9.15 - Delegeretmøde
- 12.30 - Delegeretfrokost,hvor der vil

blive serveret \ Herregårdskyl -
ling med agurkesalat,tyttebær,
brunede kartofler samt pommes
risoles.

- 18.00 - Festmiddaq med velkomstdrink.

BENYT TILMELDINGSBLANKET FRA MARTS: NR.

SVAR til Hans Andersen
Samarbejdet indenfor C.E.G. går godt.Vi i hovedbe¬
styrelsen kunne godt tænke os at det gik hurtigere,
at det hele blev mere enkelt,det er dog vanskeligt
når der er så mange interesser der skal tilgodeses.
Gennem C.E.G. bladet har du sikkert adresserne på de
forskellige afdelinger,disse er forpligtet til at
prøve at skaffe unge arbejde,! igesom vi i C.U.K,
skal hjælpe dem fra C.E.G.
Det glæder mig at de unge i Aalborg er meget interes¬
seret i at rejse ud.Vi i hovedbestyrelsen modtager
gerne henvendelser fra disse og vi vil gøre alt hvad
vi kan for at få dem ud.
At fylde "Den farende Svend" med oplysninger er umu¬
ligt da forholdene er meget forskellige indenfor
landene og indenfor de forskellige fagområder.Vi be¬
stræber os på at lønnen for de unge følger hvad lan¬
dets egne borgere tjener,her griber sproget dog og¬
så ind.
Det sidste nr.af "Svenden" har vel også givet dig
nogle oplysninger om arbejdsforhold.det er ikke no¬

get vi i hovedbestyrelsen helt har overset,tvært¬
imod. Kom med de unge. Hans Rindom.

H.B.søger mere kritik af D.f.S.
I januar nr.af "Den farende Svend" efterlyste jeg
kritik.Mere åbenhed hovedbestyrelsen og afdelinger¬
ne imellem.Først et brev fra Odense,så Silkeborg og
nu København,al le om "Svenden"
Vi er ikke fagfolk,på stævnet i København vil vi ta¬
ge ved lære,idet vi håber at få nogle gode forslag,
bl.a. om bladets udseende,en saglig debat kan være
guld værd.
Vi har dog efter brevet fra Odense ændret noget i
bladet,nye overskrifter,vi har medtaget flere bil le¬
dernen billeder af hvad??? Det er jo ikke hvert nr.
der har artikler hvor vi modtager foto.Og billeder
for billedernes skyld er ikke nok,men vi prøver.
København og Odense er stort set enige i deres kri¬
tik,det er nu ikke altid let at være redaktør,for
slettes der for meget er det galt,slettes der intet
er det også galt.Hovedbestyrelsen kan dog helt og
holdent tilslutte os at referaterne bør være mere

saglige,altså ikke reklame for bryggerierne,så måske
skal vi til at lave censur?
Hovedbestyrelsen glæder sig til mødet i Pinsen.

Hans Rindom.

Opbakning til H.B.fra Kbhn.
Ved sidste bestyrelsesmøde i Københavns Afdeling,
var der et punkt på dagsordenen,der omhandlede "Den
farende Svend".Flere medlemmer har kritiseret bladet
for dets gammeldags udseende og det manglende billed¬
stof.Andre syntes at "Kong Schmidt"serindringer fyl¬
der for meget.De er gode,men det skal være rejse¬
skildringer man vil læse om og ikke ting der ikke
angår naverne.Endvidere tager Legaterne for meget
plads op,i for mange numre.Den plads må kunne udnyt¬
tes bedre f.eks. om Foreningernes arrangementer.
Referaterne fra de forskellige afdelinger,har somme
tider tendens,at udarte sig til reklame for brygge¬
rier og spritfabrikker,så en udenforstående tror,at
være Nav er,at være fordrukken.
I håb om forståelse for problemerne.
Med naverhilsen Leif Knudsen,sekr.

ÆRESTAVLE
60 år i C.U.K.
Så få vi end er her i Fredericia
afdeling kan vi dog endnu møde op
med en 6o års jubilar og det er den¬
ne gang Tømrermester H.R.Hansen,
Bjerggade 46, 7ooo Fredericia,
født den 29 februar 1892 i Frederi¬
cia. indmeldt i Fredericia d.2/3-
1921 for anden gang.Som så mange an¬
dre af Svendene måtte "Basse"ud at
lufte vingerne da han var blevet ud-|
lært,og med sit jyske lune gjorde
han sin entre i mange tyske byer.Han har således ar¬
bejdet Hamburg - Düsseldorf - Mannheim og flere an¬
dre byer.Han kom med "Naverekspressen" fra Flens¬
borg sammen med en Maler fra Fredericia og en Karet¬
mager i 1912.De ankom til Düsseldorf hvor H.R.H.blev
indmeldt i C.U.K.første gang."Rhinturen"som jo på
den tid var klassisk for alle rigtige naver blev og¬
så gjort sammen med Marius Celing fra Grenå og Ha¬
rald Olsen fra Frederiksværk.De endte nede i Mainz.
Schweiz blev også grundigt beskuet og mange af de
gamle kendte notalibiteter indenfor C.U.K, såsom P.
Jørgensen og Nathansen'.'Danmarks Stolthed o.m.a.Jens
Jørgensen har han også truffet i Frankfurth.Ja.så¬
dan kunne han blive ved.En valsetur der tog to år.

40 år i C. U. K.

ja Her i Roskilde afdeling har vi den glæde1

. g at kunne fejre en 4o års jubilar og dettt ■ er Maler Axel Jensen,Provstestræde 2,
4ooo Roskilde.A.J. er født den 16/7-19ol
og indmeldt i Roskilde afdeling den 1/4-
1941.A.J. er en af de stille naverbrødre
som har gjort sin dont for C.U.K.i det
stille.Han blev allerede indvalgt i afd.s
bestyrelse i 1943,var næstformand i 1945

indtil den 2o/lo-1948 da han overtog kassererposten
som han passede troligt indtil sidste general forsam¬
ling,der han sagde fra efter samfulde 32 år trofast
at have holdt sammen på stumperne af Roskilde afd.
som i årene optil 1979 havde lidt en hensygnende til¬
værelse. Takket være A.J.s klippefaste tro på at Na¬
verne igen ville blomstre op i Roskilde,sad han blot
og ventede på toppen af kassen til de rette dukkede
op.Afdelingens effekter blev omhyggeligt opbevaret
hjemme hos ham indtil de nu har fået deres nye Hule
på Kamstrupsti.Roskilde afd.udnævnte Axel Jensen i
Januar månedsmøde til Æresmedlem af afdelingen.
H.B. vil også benytte lejligheden til at gratulere
H.R.Hansen,Fredericia og Axel Jensen,Roskilde med
henholdsvis 6o og 4oårs trofasthed overfor C.U.K.
Ligeledes takker vi jer for jeres trofasthed overfor
Den farende Svend.
På H.B.s vegne
Hans Rindom,formand. Kaj Sjøding.sekretær.



Udstillingen i Holbæk

FORMANDEN I HOLBÆK HENN, OLSEN
BETRAGTER UDSTILLINGEN

Vandreudstillingen har i ca.3 uger været udstillet
i Holbæk Musæum og i den anledning var H.B.s næst¬
formand Edgar Jensen indbudt til at åbne udstillin¬
gen og det gjorde han med disse ord:
På C.U.K. og HBs vegne vil jeg ønske Holbæk musæum
oq Holbæk afd.til lykke med den vellykkede udstil¬
ling,der er langt over vore forventninger,specielt må vi
takke Holbæk musæum,fordi de har stillet lokaler Lil
rådighed,Tak. Nu må vi blot håbe at der kommer man¬
ge og ser udstillingen,samt at den giver de unge
lyst til at rejse ud og søge arbejde i udlandet,spe¬
cielt vil jeg opfordre pressen til at hjælpe os med
at fortælle de unge mennesker at de ikke behøver at
gå arbejdsløse herhjemme,C.U.K. har kontakter mange
steder,som kan skaffe unge arbejde.Vi arbejder i ■

øjeblikket med at få kontakt med arbejdsformidlin¬
gerne i forskellige byer.Der er en plakat under ud¬
arbejdelse,der vil blive ophængt på forskellige kon¬
torer,ligesom HB,samt vore afdelinger står til rå¬
dighed med oplysninger.De unge aner ikke hvilke op¬
levelser og erfarenhed de går glip af ved at blive
hjemme,erfaringer de kan bruge når de kommer hjem
igen til gavn for dem selv oq deres fag. Det er så¬
re nemt at komme ud at rejse idag indenfor EFområdet ,

deres fagforeningsbog gælder også i EF lande,der
har samme rettigheder som herhjemme.Det eneste "aber
dabei"er at man kan ikke kan regne med at tjene så
meget som hjemme,men priserne er også i forhold la¬
vere så det skulle ikke gerne afskrække en ung mand
fra at rejse ud.C.U.K. stiller sig til rådighed med
alle oplysninger.Nu håber jeg blot der er mange der
følger denne opfordring til at rejse ud og få et nyt
syn på til væreisen.Hol bæk er en gammel afdeling og
er stiftet il92o,det har aldrig været nogen stor
afdeling,men den har haft trofaste til 1idsmænd,jeg
vil nævne et par enkelte:Niels Jensen(KANONSMEDEN)
død i 1944,en poetisk begavel se,meget berejst,han
har skrevet meget i Den farende Svend.Den nuværende
formand Henning Olsen,formand siden 1955 en mand
der gør et stort stykke arbejde for naversagen.Sidst
men ikke mindst kasserer Max Nielsen,der har været
kasserer siden afdelingens start i 192o,det er over
6o år på samne post,jeg tror det er rekord indenfor
C.U.K.Vi siger jer tak for jeres indsats.Nu håber
vi at denne udstilling,må give Holbæk afdeling en
øget tilgang af nye medlemmer og skabe ny interesse
for naversagen.Held og lykke med denne vellykkede
udstilling.

Rettelse til adressefortegnelsen

Afdelingen i Marmorilik,Grønland:
Formand: Carl Otto Enevoldsen,C.O.E.Postbox 47.
396o Marmorilik.
Kasserer: Erik Ørnsted Gødtke,Sorte Engel.3963 Marmo¬
ril ik,Grønland.

Herning afdeling.
NY ADRESSE:Formand Gordon Hansen,Vestparken 22 Lind74oo Herning.

\

Fotograferet af "Ensomme Ulv"

En gruppe deltagere i turen til Berlin i november
fotograferet ved Brandenburger Tor: Kai Fønss Bach,
Karen Boesen, Ingerlise Hansen, Jytte og SvendAage
Rix, Jørgen Hässelby (bagved), Ketty Nielsen, Karen
Benzon, Jytte Hasselstrøm, Elsa Jensen.



SØGER 4 MURERE OG 1 FORSKALLINGS-

TØMRER PER SOFORT TIL EN BYGGE¬

PLADS I SAAR: HENVENDELSE TIL
FINN LETH NIELSEN

METZERSTRASSE 28 -D. 663o SAAR-

LOUIS. TLF. TYSKLAND 06831 -3669

EFTER KL:18soo

TAK!

Til andre fag tilsendes et spørgeskema for interes¬
serede folk.Henvendelse til ovenstående adresse.

Alle naver ind i CUK

Min hjerteligste tak til H.B. Københavns afdeling,
"Proppen",Odense,Silkeborg og Randers afdelinger,
samtalle der glædede mig ved besøg,hi 1 sener og gaver
ved mit 4o års jubilæum i C.U.K.Det var en hyldest
der helt overvældede mig.Tak til alle.

Edgar Jensen,Kbhn.afd.

En varm tak til H.B. Stockholms afdeling,og alle na¬
ver som udviste mig opmærksom på min 5o års dag.

Erhard Hansen, Stockholm afd.
Hjertelig tak til H.B. og en særlig tak til Los An¬
geles Naverclub og alle i C.U.K, for opmærksomheden
ved min 75 årige fødselsdag.

Fred K. Holm, Los Angeles

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

Esbjerg
Ved vor huleaften den 5/3 måtte vi
undvære Ib,vor formand,han var op¬
taget andetsteds,men vi var 7 med¬
lemmer samlet og det blev til en
hyggelig sludder om mange ting,fak¬
tisk forløb aftenen alt for hurtigt.
Snakken gik livligt om Amerika.
Vort medlem Bente Jensen og hendes
ven rejser i denne måned til det
store land,for i eet år at gennem¬
rejse og arbejde sig frem både i
Amerika og Canada.Bente havde fra
begge lande brevveksling med flere
Naverafdelinger og der var fra Ca¬
lifornien hilsener til Esbjerg af¬
delingen.Vi takker hjertelig og
hilser igen.Det unge par er kommet
hjem efter arbejde på Færøerne,så
også derfra fortalte de sjove og
interessante ting.
Snedkermester Arnold Jensen,Esbjerg
døde i december 198o.Han var agtet
og kendt som en meget dygtig hånd¬
værker og var medlem af det gamle
Naverlaug.Ved bodelingen var fami¬
lien så venlige at forære vor afde¬
ling her i Esbjerg forskellige na¬
versager fra tidligere tider,bl.a.
et naverskrift fra 1947 og to fra
1957.Desuden var der et gammelt ek¬
semplar af "Den farende Svend"hefte
nr.2, årstal ubekendt.En bog med
digte og sange af Zacha Friis,num¬
mer 318,udgivet af Det gamle Naver-
laug i Danmark 1955.Derfra også
Arnold Jensens årskort som medlem
fra 1959 medlem nr.1143.
Vi er familien taknemmelig og disse
gamle naverminder vil vi værne om
her i vor afdeling.
Det bliver med interesse læst igen¬
nem. Vi sluttede kl.23,00,ønskede
held og lykke på Amerikarejsen
samt et "God Nat,kom godt hjem"til
alle,aftenen var mørk,tåget og
kold.
Med kno i bordet og naverhilsener

til alle i ind og udland fra Es¬
bjerg - afdelingen.
P S: Vi mangler et kasettebånd med
naversange.Hvem kan hjælpe os???
Hvor mon vi kan købe et sådant???

Elsemarie.

Fredericia
Da vor formand Tage Prehn har væ¬
ret udsat for en alvorlig Trafiku¬
lykke og endnu ikke er rask har
han frasagt sig som formand.Så vi
afholder generalforsamling Onsdag
den 1.april kl.2o,oo i vort sædvan¬
lige mødested.Kassereren er også
på valg ligesom formanden ønsker
han ikke genvalg,så derfor Svende!
Mød op og vær med til at få valgt
en ny kasserer og en ny formand.
Det er vigtigt,for beståelsen af
vor kære forening. Formanden.

Frederikssund
Ved mødet den 6.marts var der mødt
over 3o svende frem,-sikkert ikke
kun fordi vi skulle tømme den sor¬

te kasse.Den indeholdt godt 13ookr,
og den heldige eller dygtige svend,
der kom nærmest dette magiske tal,
fik sin fortjente brændevin.
En af vore gamle venner,som snart
kan fejre lo års jubilæum,Hulefat-
ter Sigurd Stockholm,kundgjorde
for alle,at han nu var træt af ar¬
bejdsløsheden,og han ville derfor
igen drage på valsen.Meget modigt
gjort i en alder af 6o år.God tur
og velkommen tilbage.
Husk generalforsamlingen d.3 apr.
Dagsorden ifølge lovene.

"Pisker"

Herning
Ved hulemødet onsdag d.4.marts var
9 svende fremmødt.Formanden var p.
gr. af sygdom forhindret i at kom¬
me.Vi havde en hyggelig aften på
bedste navervis,og fortællelysten
var som sædvanlig stor.Vores sid¬
ste lo kasser naverøl er forlængst
drukket,og det har været umuligt
at opdrive en ny sending af denne
liflige drik.Men heldigvis kan vi
da stadigvæk få alle andre brygge¬
riprodukter,men var det ikke en
Ide at C.U.K, lod fremstille og
forhandle naverøletiketter,som af¬
delingerne kunne købe og ved fest¬

lige lejligheder udsmykke afdelin-'
gens foretrukne øl med ?
Vi har nu fundet vægplads,og op¬
hængt den Bredbil som formanden,
ved vor fødselsfest skænkede hulen,
ligeledes er billederne som blev
skænket,henholdsvis af Århus afd.
og tidligere formand Hans Brøds-
gård kommet til ære og værdighed.
Næste hulemøde onsdag d.l april,
husk tilmelding til generalforsam¬
lingen onsdag den 8 april,hvor af¬
delingen traditionen tro serverer
gule ærter m/flæsk og pølse,
med naverhilsen Karl-.

Hillerød
Ved generalforsamlingen d.13 febr.
var der mødt 18 m/ker op.Forud for
general forsaml ingen var klubben
vært ved en gang gule ærter m/flæsk
og medisterpølse og diverse sn
så stemningen var god.Formand Ole
bød velkommen og vi sang vor sæd¬
vanlige naversang.Derefter gik vi
igang med generalforsamlingen.Di¬
rigent var Knud Petersen.Formanden
omtalte bl.a. stævnet i Zürich og
oplyste at Navervenner skal have
eget emblem.Dernæst oplyste han,at
der var forslag fra Sverige om at
søge at holde et stævne i løbet af
året.Omtal te busturen til Nysted,
Moseltreffen og turen til "Freja"i
Berlin.Han omtalte endvidere de for¬
skellige arrangementer i årets løb.
Derefter gik vi over til regnskabet
som blev oplæst af kasserer Svarer.
Efter forskelige oplysninger om
regnskabet,gik vi over til valgene.
Richard ville ikke modtage genvalg
til bestyrelsen,men blev i Hovedbe¬
styrelsen. I stedet valgtes Mogens
Wisling,Gilleleje.Supleant til H.B.
blev maler Karl Jensen,revisor blev
Dreyer og skramleriforval ter blev
Ib Willumsen.
Ved lørdagsmessen 7/3 var vi 16 na¬
ver og venner samlet i hul en,bl.a.
var kok Jacob Frederiksen,som vi
ikke har set i lange tider i hulen
mødt op. Bror "Strit" var mødt tid¬
ligt og han serverede"Kalundborgsk
Dyreryg",og jeg skal love for,at
det var noget vi satte pris på.Det
blev ret sent.indén messen sluttede
men den officielle tid blev over-



holdt,nogenlunde.
HUSK stadig Messen 1.lørdag i måne¬den kl.lo -13 og hulemødet 2.fredaq
i måneden kl,19,3o.
med naverhilsen Magni.

København

Fredag d.13/2- havde vi vores tra¬
ditionelle pensionistaften i hulen
med Brunkål m/flæsk.Der var mødt
25 medlemmer i højt humør og fra
Chris Møller i Thailand var der
sendt en"tremaster" til velvillig
behandling og det satte jo stemnin¬
gen godt i vejret.Tak til Chris,
for den gode tanke,til os hjemme i
kulden.Der blev sunget og spundet
som kun de,ikke længere helt unge
kan det.En dejlig aften som det er
en fornøjelse,at få lov til at del¬
tage i,sel vom det er som opvasker
Fredag d.2o/2-kl,19,oo havde vi
Bancospil med fine præmier.som Kir¬
sten og Flemming som sædvanlig hav¬
de stor ære af.Jeg skal ikke nævne
hvem der vandt to Spegepølser for
så bliver kassereren sur,men han
skulle hjem og flytte om på Møbler¬
ne,så de kom godt tilpas som under-
rul ler. Desværre kom der ikke så man¬

ge medlemmer,som vi havde beregnet
så foreningen måtte desværre ind¬
kassere et underskud.
Søndag d.1/3- var der blærefest og
tøndeslagning i hulen.Det var den
første dag i Foråret oq fint vejr
så der var fuldt hus,da formanden
bød velkommen og bad om forslag til
en "overblære".Selv om han slog sig
lidt i tøjret,blev Henning "Spjæt"
Sørensen enstemmigt valgt,og han og
hans to grove håndlangere,Helmuth
og Rasmus,sørgede for,at stemningen
og humøret kom op på store højder.
De kradsede penge ind,så nogle t i 1 -
sidst kun havde "lommeuld" tilbage.
Derefter gik man over til tøndeslag¬
ningen og det gjorde man med en
kraft,så vores nye flotte kølle to¬
talt blev splintret før tønden,vi
måtte tage den gamle kølle i brug
før det lykkedes Age Heiden at slå
det sidste slag,så han højtideligt
kunne blive udnævnt til Tøndekonge
under al folkets jubel.Han kvitte¬
rede med at slå på klokken.
Ved Fastelavnsfesten havde vi den
store glæde at hilse på Henning
"Mühle"Petersen fra Silkeborg og
mindes pinsestævnetderovre."Mühle"s
ben ville ikke som han,for hver-
gang han kom i nærheden af klokken,
så faldt han imod den,og så måtte
vi jo give ham kasketten på og syn¬
ge hvad vi mente om ham.En stor og
glad dag i hulen.Der blev også
slidt godt på trappen,for "Den tav¬
se Dansker" holdt 4o års jubilæum
sanne dag,og da han residerer lige
om hjørnet,var der jo mange der li¬
ge skulle over og ønske til Lykke
og sige ham tak for hans store ind¬
sats for C.U.K.
med naverhilsen Leif.

Los Angeles
Los Angeles. 1981 havde en god be¬
gyndelse,vi var 22 til det første
møde i året,en af dem var en gæst

nemlig Otto M.Petersen fra Calgary
som var på ferie i Sydcalifornien.
Tak for besøget Otto.Vort årlige
Pølsegilde med damer var afholdt d.
24 januar,der var 48 anmeldt som
alle nød Mesterkok Jims velsmagen¬
de middag.Efter middagen blev der
af mange spillet Banco,medens an¬
dre spandt krøniker ved Baren.
Den følgende dag var der 1o-l2 af
os som kørte til Palm Springs for
at hjælpe Niels Pallisgård med at
fejre hans 79 årige fødselsdag,
med naverhilsen Fred K.Holm.

Nysted
Mandag d.6.april afholdes der gene¬
ralforsamling i hulen i Vantore,og
formanden er på val g.Desuden skal
vi også tage stilling til en konti-
gentforhøjelse,så alle medlemmerne
opfordres til at møde for at være
med til at bestemme om formanden
skal fortsætte og om hvor meqet vi
skal hæve konti gentet.Derfor mød
nu talrigt op.
Ved en beklagelig fejltagelse var
vort medlem Peter Leth,ikke nævnt
under milepæl ene,men han fyldte 8o
år den 25. februar.Simon huskede dog
at tage ud til ham og ønske ham til
Lykke med en buket blomster,Peter
Leth er en af vore medstiftere fra
1955.En anden af vore trofaste kam¬
merater og ligeledes medstifter fra
1955 er Johs.Bach der også nylig
har fejret sin 8o års dag,og det
blev fejret med pomp og pragt på
Den gamle Gård i Stubberup.Vi brin-
et bil lede af ham.

Odense
Det "Forlorne Torskegilde" i hulen
den 21. februar var lige ved at gå i
vasken p.g.a. de mange afbud,men da
hulefar og hulemor kender det halve
Odense,fik de samlet så mange gæs¬
ter sammen,at antallet kom op på
godt 3o -Hans "Slagter"havde skaf¬
fet en tidligere Fynsmester i harmo¬
nikaspil til at underholde. - Ove
hed han,- og det blev en virkelig
succes.Den forlorne skildpadde var
deltagerne bange for ikke at kunne
blive mæt af,så de gik alvorligt
til sildemadderne først,at disse
slap fuldstændig op.
Hulemødet d.5 marts formede sig som
et slags arbejdsformidlingskontor. -
Canuto havde jo et ret så stort
stykke i Morgenposten d.1/3,hvor

han tilbød unge arbejde i udlandet.
De mange tilbud (ca.3oo) havde han
fremskaffet dels gennem oplysninger
i "Svenden"+ tilbud fra Arbejdsfor¬
midlingen. -Vi fik 34 henvendelser,
og da Odense afd.ikke er rigtig
kendt med at takle dette problem,
inviterede vi vor ny Hovedbestyrel-
sesformand:Hans Rindom til Odense,
for at give os nogle dessiner,om
hvordan,vi griber det an.- Hans
Rindom kom lørdag d.7. kl.12,15,og
selv om han kun var i Odense nogle
få timer,fik vi mange nyttige op¬
lysninger,som vi kan arbejde videre
på. Til hulemødet var 15 fremmødt,
og til mødet med Hans Rindom en sup

ß leret bestyrelse,æste hulemøde.som jo er vor J år¬
lige generalforsamling er torsdag
den 2.april kl.l8,3o med medbragt
madpakke.Bemærk tidspunktet.Maden
nydes efter generalforsamlingen.
Til slut ønsker vi Preben Johansen
til Lykke med de 5o den 4 april.
- HVEM POKKER ER Preben Johansen,
vil I nok sige allesammen, - der er
vistnok kun Canuto der kender ham.
Preben blev indmeldt i forbindelse
med huleindvielsen,men ønskede at
stå som passivt medlem.Vi håber du
ombestemmer dig Preben,så vi får
dig at se i hulen engang imellem,
med naverhilsen Walter.

Randers
Svende fra Århus og Ålborg havde
fundet vej frem til hulen,så Hen¬
ning kunne byde 18 svende velkommen
til hulemødet den 13/2-
Et nyt medlem:Kristian Bruun,blev
optaget i C.U.K.,og fik velkomstsan
gen.
Peer Hjöl1 und var gået i køkkenet
for at anrette smørrebrød,dette
blev straks efter hulemødet serve¬

ret .Appetitten var god,tørsten lige
så,så madderne blev godt gennemvæ¬
det med øl og snaps.Senere på afte¬
nen fik vi kaffe og kager,et godt
hulemøde der sluttede sent.
Kun 4 svende,deraf 3 fra bestyrel¬
sen mødte frem til hulemødet den 6.
marts.Om det dårlige fremmøde skyl¬
des snevejr eller ringe interesse:
for klubben,skal være usagt.
På generalforsamlingen den 3.april,
er flere fra bestyrelsen på valg.
DERFOR mød dog frem og vis lidt me¬
re interesse for klubben,
med naverhilsen Inge.
Roskilde
Seks svende var mødt frem til vores
hulemøde,men senere kom to friske
gutter fra henholdsvis Præstø ogSlagelse - disse 2 gutter skulle vi
jo gerne have til Zürich,de mangler
jo både murere og tømrere.så de
skulle have en chance.Vi skulle el¬
lers have spillet Bancospil om nog¬le flasker vin,men snakken gik,vi
var hele verden ru.idt.Naverne er jo
et berejst folk,så vi fik hørt lidt
alle vegne fra.Sommeren nærmer sig
og vi fik brygget lidt sammen,til
forskellige arrangementer i somme¬
rens løb,så vær ikke forbavset hvis
Ifår indbydelse til at besøge Roskil
de afa.,vi er fulde af energi og



gode ideer.Her i denne vinterkulde
går jo tankerne henimod varme og sol
Moselfest sidst i August sad vi og
glædede os til.Pinsestævnet i Køben¬
havn den 6.7.og 8.juni er jo også
dejligt at se hen til.programmet ly¬
der jo lovende.
Vi gik så igang med vores medbragte
mad,for uden mad og drikke,duer hel¬
tene ikke,- sådan er det også her i
Roskilde afd.Under vores tyggeri
blev vi enige om at holde Fugleskyd¬
ning den 28 juni.Lidt mere udførligt
i næste måned.
En hyggelig og rar naveraften slut¬
tede ved midnatstide,NÆSTE HULEMØDE
ER SIDSTE FREDAG I MARTS,
med naverhilsen Dorrit.

Saarlouis
(Efter mange skuffelser lykkedes
det dog den 7.februar at afhente
den første tilrejsende svend på ba¬
negården i Saarlouis.
Den tilrejsende svend er Søren
Schmidt fra Jels.På vores møde den
13.februar var mødt 18 skandinaver
i vores nye mødelokale i Völklin¬
gen. Den nye svend var blevet over¬
vældet af det tyske hummeljuice så
han så dobbelt så mange deltagere,
som vi var,-nå hvad,-det er jo og¬
så overgået os andre,det er ikke
jlet at blive vant til anden kost
når man ikke er van ved den.Denne
aften lykkedes det at optage 4 ak¬
tive medlemmer i C.U.K. Der blev
optaget følgende: Hanne-Lisa-Rig¬
mor og Søren.Aftenen sluttede i ro
og orden.De nye medlemmer ønskes
velkommen i vore rækker.
Lørdag den 14.februar hentede jeg
Søren for vi skulle på banegården
i Saarlouis og hente tilrejsende
svend nummer to,men ak Søren,end¬
nu under indflydelse af føromtalte
hummel juice,så en masse murere i
stedet for den ene vi var kommet
for at hente,men glæden var stor
da Hans Petersen fra Jels,var med
toget.Også ham siger vi velkommen
til i vore rækker.
Onsdag den 18.februar fik jeg be¬
søg af min rejsende repr'æsentant
i ondt og godt Einsamer Wolf,så
sludderen gik til de små timer,for
Piet fortalte lidt om sine rejser
i det fjerne.En Bager og en byg¬
ningskonstruktør har søgt arbejde
i Saarlouis.
med naverhilsen "Kongen"

Silkeborg
Først en kraftig naverhilsen og et
til Lykke til Egon P.og tak til
Dorte for en herlig aften.
Og så ramte vi det punkt som mange
glædede sig til,nemlig vort "Tor¬
skegilde".Vi var 25 samlet i vor
hule.Formand Hans Padborg bød vel¬
kommen to gange.Et stort Hip og
tak til Kurt og Kirsten A.for den
herlige spise.Britta og Farmand
holdt sammen som et par gamle Skrub,
ber.Ove H. fik sit søm længst ned
ved hjælp af Birgit,Hans P.og Rene.
Og så havde Peter P. og hulefar
Mühle musik med,så det gav extra
klang i sangen.Jeg kan ikke få al¬
le navne med,men siger tak til al¬

le. Silkeborgnaverne siger til Lyk¬
ke til Willy Lehmann Jensen med de
6o år den 25 april og ikke den 5
som det stod i Svenden.Tak for kop¬
perne Birgit.
Og HUSK SÅ Fredag den 3 april er
der hulemøde og generalforsamling
og GLEM IKKE den 29 april kl.19,3o
skal vi i Teatret:Pris pro person
kr.2o,-og med tre håndmadder kr.
32,-.Tilmelding senest den 27 apr.
på tlf.06-823988.
NB: Vi samles i hulen kl.l9,3o.
Hulemøde den 6/3-
Formand Hans P.bød vel kommen,han
havde hovedpine,men da der kom kaf¬
fe med "Fløde" hjalp det.Hulefar
Mühle havde været en tur i Køben¬
havn.Farmand og Ib S.fik skrevet
et nyt program.Ove H.fik en dobbelt
"Blære".Kassemester Kurt A.fik lidt
"Dukater"kradset ind.Farmand fik
også "Blæren" Pinsestævnet blev de¬
batteret og om det var muligt at
slå sig sammen med andre afdelinger
og tage en Bus fra Kalundborg.
Kl.22,oo sang vi lidt for Kurt A.
Midsommerfesten er i sigte,men der¬
om senere.Vi fik en god snak om
den nye Plakat for naverne.
JA KOM SA OG VÆR MED!
hilsen med slag "Farmand".

Stockholm
Film vises i hulen den 3.hvor for¬
manden Anthon Poulsen har flere
film han gerne vil vise frem.Fre¬
dag den lo.april åbner hulen kl.
19,oo hvor også alle tilrejsende
til C.E.G.mødet er velkomne i hu¬
len i Jacobsgatan 3 på 5te sal i
Det danska Hus hvor også Konsula¬
tet har til huse.Lørdag kl.l7,oo
pr.på minuttet afgår båden til Hel¬
singfors,kommer du for sent,kan du
tage flyet eller også gå til nærme¬
ste Hotel og så kan du om søndagen
om formiddagen gå i hulen til mes¬
sen hvor Egon vil være tilstede.
13o er nu tilmeldt og Georg Spahn
arbejder på højtryk med alle for-
beredelserne.Stockholms afd.hi 1 ser
alle vel komne.På Ingarö mødes vi
fredag den 17.hvor vi først skal
slå kattene af tønden,Age har tre
katte,som han gerne sti 11 er op med,
siger han,og når kattene har fået
fribilletten,ja,så venter en stor
festlig Langfredagsfrokost,men der
er tilmelding,som er bindende,du
kan tilmelde dig til Eli Simonsen.
Svendefesten i hulen den 24.melder
du dig til Egon.Første Maj kan du
tage på Ingarö,for i hulen strejker
køkkenpersonalet.
med naverhilsen Arthur

Sønderborg
Den 2o/2-holdt vi hulemøde,der var
mødt 11 naver M/K,vi startede med
en sang og Arnold bød velkommen.
Vi optog vores første Pigenaver.
Det var: Gerda Christensen der har
rejst i flere år i Norge og Petra
Mathiesen der har rejst i hele Eu¬
ropa i mange år som Guide. De måt¬
te begge have blæren,da de kom til
at slå på klokken.de fik en vær¬
dig optagelse med kruset og et

kys af formanden,han gav den hele
armen den aften.
Den 28/2 -holdt vi vinterfest med
spisning.Ove havde lavet Skipper¬
labskovs som blev spist med an¬
dagt. Helt i top. Vi havde besøg
af Dan og kone(Pumpernickel) der
ledsagede os på Guitar og senere
sang og spillede for os.Jørgen
lagde musik til dans i Cigarkassen
og festen sluttede på de små ti¬
mer. Det var en fin fest,desværre
kom der ingen fra Esbjerg som vi
havde regnet med,men vi var alli¬
gevel 27 ialt.
Til hulemødet den 6/3-mødte 12 na¬
ver M/K.Mogens og Gerda havde be¬
søg af Uffe,en arbejdskollega fra
årene i Norge,så vi var 13 ialt.
Arnold startede med at slå på klok¬
ken for en runde,den 5/3 -var han
kommet et år tættere på voksenalde¬
ren. Uffe gav en stribe,Dan Pumper¬
nickel ligeså,de fik alle tre blæ¬
ren,for en gangs skyld fællessang.
Vi sluttede i god ro og orden.
Bestyrelsen skal nu til at tilret¬
telægge sommerens arbejde,så det
kan forelægges til næste hulemøde
den 2o/3-,
med kno i bordet Harald.

Vejle
Hulemødet m/damer den 6.marts hav¬
de samlet fuldt hus og vi startede
med en sang.
Efter lidt startbesvær,så vi"Gamle
01e"sfilm om naverne,som går helt
tilbage til først i 6oerne,og det
meste er optaget i Hytten og Hulen.
Det blev også et gensyn med gamle
Naverkammerater som ikke mere er
iblandt os.Filmen indeholdt ind¬
slag fra Huleindvielsen i Herning,
og fra et Hulemøde i Århus.
Filmen har Ole foræret Vejle afd.
men den opbevares indtil videre af
ham selv.Af mere lokal interesse
så vi også en film som Ole har op¬
taget under bygningen af Vejlefjord¬
broen.
Næste mødeaften bliver den 3.april
der afholder vi generalforsamling,
den halvårlige.
med naverhilsen Anders.

Zürich

Weekenden 14.t 15.februar stod på
skitur til Obersaxen og Flims,med
overnatning på Jugendherberg i Mi-
raniga.
De første fem tog afsted fredag
aften for,som de sagde,at få noget
ud af lørdagen.I deres søgen efter
et sted at overnatte,kom de til et
lille Gasthaus en 7-8 km.før Mira-
niga.På spørgsmålet om de kunne
overnatte på eet værelse,var sva¬
ret nej,(4 unge mænd og en ung da¬
me).Lasse reddede situationen,ved
at forklare at vi alle var i fami-
1 ie.
Efter at gæsterne på en pæn måde
havde fået at vide,det var lukke¬
tid,gik alle,men vore 5 venner
vendte hurtig tilbage,medbringende1 gammel dansk.Efter et par hygge-



lige timer med den kvindelige del
af Gasthausejerne.gik alle til ro.
Da resten af holdet,8 mand,lørdag
formiddag passerede landsbyen,så
vi en Honda Accord med danske
Grænseplader placeret,nærmest
smidt,halvvejs ude på vejen.Vi lag¬
de hurtig 2 og 2 sammen,kiggede in¬
denfor og så et opdækket,men ube¬
rørt morgenbord.Efter at have ven¬
tet en 6-7 minutter kom en temme¬
lig hæs betjening.Kort efter kom
nogle dansktalende personer drys¬
sende,mere eller mindre klatøjede.
Vennerne fik deres morgenmad(kl.ca.
lo,oo)og vi havde en kop kaffe.Så
gik det ellers mod Jugendherberg
Miraniga,et gammelt hus som vi næ¬
sten havde for os selv.
Madvarer,tøj og diverse ting blev
læsset af,og så stod der ellers
ski på programmet for resten af
eftermiddagen.Vej ret var bare ski
skønt,sol og næsten ingen vind.
Aftensmaden,kartofler og million¬
bøf,blev tilberedt under kyndig
vejledning af Ole,som foriøvrigt
selv lavede mil 1 ionbøffen.Vi an¬

dre så blot skrælle lo kg.kartof¬
ler,dække bord og ryste jævning.
Leif var åbenbart i tvivl om hvad
jævningen skulle bruges til,for ef¬
ter at have rystet lidt,hældte han
det ud over et par bukser,(ikke
hans egne)skabe og gulv.Det lykke¬
des dog at få lavet noget nyt og
brugeligt jævning.Desserten,frugt
og råcreme fik vi kokken fra Möven-
pick til at lave.
Efter at have indtaget et velsma¬
gende aftensmåltid,skulle der så
vaskes op.Forinden havde Heinz,der
havde arrangeret turen,dog fået en
aldeles glimrende Ide! Opholdet på
Jugendherberget skulle betales ef¬
ter aftensmaden.Der var bare et
lille problem. Ingen vidste hvor
bestyreren boede.Vi havde to oplys¬
ninger.Navn på bestyreren og at
han boede i det sidste hus på ven¬
stre hånd.Vi var 4 der tog afsted
for at finde stedet.Heldigvis kør¬
te vi i bil,for vi nåede nabobyen
uden at have fundet det sidste hus
på venstre hånd.Her spurgte vi på
et Hotel,blev henvist til et andet
hus,fik her at vide,vi skulle til¬
bage til Miraniga.Spurgte nok en
gang i Miraniga og fandt endelig
stedet.
Betalingen blev ordnet,vi vendte
tilbage og fandt et mørklagt Ju¬
gendherberg. En hurtiq qennemqanq
afslørede dog at de var gået i seng
Hver med sin flaske.Vi fik at vide
at opvasken var blevet klaret på
lo minutter og så var alle gået i
seng,ved ca.2o,3o tiden.
Ingen af de sengeliggende var inter¬
esseret i kaffe,så vi 4 blev enige
om at aflægge det lokale værtshus
et besøg.
Vi vendte tilbage ved 22,3o tiden.
Hvilket syn.De fleste sov,dog ikke
Ole.Han sad i sengen,helt blå i ho¬
vedet og med rullende øjne,og for¬
søgte fortvivlet at stemme 5-6 øl¬
flasker,en vinflaske og flasken
med den sidste sjat gammel dansk.
Men jo mere han blæste,og jo mere

han drak,for at få flaskerne til
at stemme,jo mere rullede øjnene.
Endelig blev han dog til freds.Dog
inden han kunne sove,skulle han
træde af på naturens vegne.Men
hvilken overraskelse,den førhen
stilleliggende madras,bevægede sig
frem og tilbage og truede med at
smide Ole af.Ole klarede dog situa¬
tionen og kom på toilettet,uden at
der var for meget der stod i vejen
for ham.Ak og Ve,da han kom til¬
bage,var der en der havde tisset i
hans seng.Det viste sig næste mor¬
gen at være hvidvin,der på een el¬
ler anden måde havde forvildet sig
udenfor flasken.
Efter en ellers rolig nat stod vi ,

op søndag morgen.fik morgenmad,
klarede opvask og oprydning.pakke-
de og kørte til Flims.Her stod vi,
med et par enkelte undtagelser på
ski hele dagen.
Efter en helt igennem skøn og so-
lig dag,vendte vi søndag aften til¬
bage til Zürich,tilbage til hver¬
dagen,med håb om at det snart bli¬
ver weekend igen.

N.S.

Ålborg
Onsdag den 4.marts var vi samlet
lo svende i Hulen.
En ny svend blev optaget og fik • el-
komsten.Han har været på Grønland
og bor nu i Nørre Sundby. Knud
Ravnsback der havde glædetsig ti I at
prøve "Blærerøvskasketten"måtte nø¬
jes med at blive tilsunget med bart
hoved,da vores fine kasket er for¬
svundet.Men de klare dråber smagte
alligevel som sædvanlig,og det gjor¬
de Edwins snitter også.Der blev og¬
så tid til lidt naverspind og et
par sange.
HUSK D.4 APRIL KL:18,oo,mødes vi i
Kajerødgade for at spise sammen og
hygge os sammen med vore damer.
Den tidligere musikmester Fritz Sø¬
rensen fra Zürich vil i aftenens
anledning,komme med et specielt ud¬
søgt program,men enhver er velkom¬
men med en overraskelse.
Gæster er jo som sædvanlig velkom¬
ne.

Hilsen Referenten.

Århus
Fredag den 13.februar var afdelin¬
gen inviteret på besøg hos vore
naverbrødre i Randers.Der blev
budt på sildebord og en lun ret.
En vellykket tur.
Hulemødet m/damer,den 27.februar
havde samlet 27 svende og damer-
med andre ord en "fuld" hule.Peter
Schriver viste lysbilleder fra
Pinsestævnet i Zürich 198o og des¬
uden "gamle billeder" fra tidlige¬
re hulemøder.Vi havde en hyggelig
aften godt suppleret med sang og
musik.
Medlemmerne erindres om forårsge-
neralforsaml ingen den 3.april.MOD
OP OG GØR DIN INDFLYDELSE G/ELDENE.
Endvidere hulemødet med skydning?
fredag den 24.april.

Kaj.

•»yZfBeNHAVN-
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
ALLE RKREJSTE ER VELKOMMEN.

Eürmand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs—
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. 01-85 69 9o

Generalforsamlingen
Formanden åbnede generalforsamlin¬
gen og oplæste navnene på vore
bortgångne kammerater i årets løb,
og udtalte et Ære være deres Minde
Hugo Nielsen blev valgt til diri¬
gent og overgav straks ordet til
formandens beretning,som udtalte
sig om foreningens virke og husets
drift.Vi har holdt vore fester og
vore sædvanlige torsdagssammenkom-
ster med kegle og billiardspil,
kortspillet er afgået ved døden.
Han var lidt utilfreds med det
dårlige fremmøde til vore arrange-
menter.En glæde havde vi dog,at
vore dameaftener den første tors¬
dag i måneden altid havde god til¬
slutning,men vi mangler nyt blod
og opfordrede medlemmerne til at
tegne hvert et nyt medlem.
Huset vort "Smertensbarn",er jo
ved at være gammelt,snart loo år,
og reparationerne bliver flere og
flere.Når der er underskud i for¬
vejen,er det ikke let,for skatter¬
ne tynger,og selskabslokaler er
det ikke lige tiden for.Vi har en
flink Værtinde,der slider i det
og gør det kun for Berejstes Hus.
Vi håber i fællesskab at kunne
holde huset,for måske vi om fire
år kan holde loo års jubilæum,men
der kræves en smule offervilje.
Opfordrede medlemmerne efter evne
at sætte kontingentetfrivilligt op,
det er loo,-kr.for tiden.Han ud¬
talte iøvrigt at det var den dår¬
ligst besøgte generalforsamling i
5o år
Derefter oplæste kassereren det
reviderede regnskab,som blev god¬
kendt. Bestyrelsen blev genvalgt.
Dirigenten takkede derefter for
god ro og'orden og udbragte et le¬
ve for Berejste Håndværkere.
Formanden sender de venligste hil¬
sener til vore syge kammerater.

75 år
Den 19 april fylder en af vore
trofaste kammerater år og det er
Tapetserer Svend Hansen .Mimersga-
de 58,22oo N.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 25. marts
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Velkommen til
Naverstævne på Bellahøj 6.7.8. juni 1981!

Program for naverstævnet

Lørdag d. 6. jurii:
i kl. 11.00 - 15.00- er hulen i Kna- t

brostræde 3 åben.
kl. 19.00 hulemøde på rest.Bella¬
høj.Der serveres biksemad.Derefter
dans til kl.24.

Søndag d. 7. juni:
kl. 9.00 - fotografering

9.15 - bustur for ikke delege¬
rede med tur ud i det blå.Der serve¬

res frokost rued 1 platte og kaffe,
kl. 9.15 - delegeretmøde

12.30 - delegeretfrokost.hvor
må ■■■■■■ der vil blive serveret | herregårds-

kylling med agurkesalat,tyttebær,
brunede kartofler og pommes ri sol es.
kl. 18.00 - festmiddag med velkomst¬
drink. Festmiddagen består af:

VOL AU VENT med rejer og asparges og 1 glas hvidvin, HELSTEGT KALVEFILET med gemyse,pommes fri tes ,chips,sa¬uce Espagnoles og 1/3 rodvin. FRUGTSALAT CHANTILLY med hakkede mandler,chantillycreme tilsmagt med vanille
og 1 i kor hertil et glas portvin. - Festtalen holdes af formanden for håndværksrådet Holger Voigt Petersen.Uer vil pa festaftenen ikke blive lejlighed til at overbringe hilsener fra afdelingerne. Dette bedes gjortunder delegeretfrokosten.
Københavns afdeling byder herved alle naver med pårørende velkomne til naverstævnet i Kobenhavn.
Hele stævnet afholdes på restaurant BELLAHOJ, Bellahojvej 20, 2700 Brønshoj.
Restauranten er en af Kobenhavns ældste og smukkeste restauranter, og ligger i et stort gront område midt
i byen. VI HABER PA STOR DELTAGELSE. VELKOMMEN MED DET GODE HUMOR. Stævnekomiteen

Camping
For de, der selv vil campere, findes der en fin 3-
•stjernet campingplads i nærheden af Roskildevej.
Velindrettet helårsplads, fine sanitære forhold, læ¬
se og skrivestue. Nær friluftsbad og S-bane.
Drej fra hovedvej 1, - 9km fra Københavns centrum.
ADRESSE: Absalon Camping, Korsdalsvej, 2610 Rødovre

telf. (01) 41 06 00
for stævnekomiteen

Edgar

Hote Ile r
Mindehotellet, Peder Skramsgade 19, ligger bag Kon¬
gens Nytorv. Værelserne er incl. morgencomplet.
Værelserne er uden bad og toilet.
Buslinierne 7 og 17 afgår fra Kongens Nytorv til Bel¬
lahøj. Koretiden er ca. 30 min.

Hotel Continent, Nørrebrogade 51. Hotel Continent er
et indbydende hotel, godt indrettet med moderne möb¬
ler og centralt beliggende i Kobenhavn. Et hotel der
bliver meget brugt af udenlandske turister. Der er 54
værelser, alle med bad, toilet og telefon, og prisen
er incl. morgencomplet.
Buslinierne 5, 7 og 17 korer herfra til Bellahoj.
Koretiden er ca. 5 min.

Ny Redaktør søges
Ansøgninger om stillingen som redaktor af vort med¬
lemsblad "Den farende Svend" opslås hermed ledig.
Stillingen, der besættes fra 1. 12. 1981, kan sogesaf C.U.K.s medlemmer i Danmark, og der henvises til
§ 42 i lovene. Ansøgninger skal indsendes til H.B.s
formand Hans Rindom, Hyldemorsvej 40B, 2730 Herlev,
senest 1. 9. 1981.



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
9iro 2 14 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes herti1.
Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B

2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63
Kontrol udvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74
Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle

16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026

Københavns Afdeling

Igen har vi mistet en trofast naverbror

PØLSEMAGER HENRY WISTISEN
født 10. 12. 1910

indmeldt 1. 9. 1978

er afgået ved døden medio marts.
Han var et trofast medlem ved alle vore møder, og
vi vil savne ham i vor kreds.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Slagelse afdeling

Vi må med sorg meddele, at vor medstifter af Ny¬
sted naverklub

PETER LETH NIELSEN
født 25. 2. 1901

indmeldt 1.11. 1970

er afgået ved døden ultimo marts, ca. 14 dage ef¬
ter sin 80 års fødselsdag.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Nysted afdeling

Milepæle

1. maj Ove Andersen, medl.af C.U.K, i
Kanalvej 15,Gunnerup,4571 Gevninge

25 år

10. - Johannes Fuglesang
Ole Rømersvej 7, 7400 Herning

75 år

11. - Robert Hansen
Adelgade 14, 4880 Nysted

60 år

16. - Eva Rasmussen (medl.i Stockholm)
Dalhemsvägen 61A, 252 65 Helsingborg

70 år

1. juni Bent J. Jensen
Toldbodgade 16,4, 1253 K

50 år

2. - Wilh.A.Holm (bortrejst 2.6.)
H.V.Rolstedvej 11,2/th, 2450 SV

80 år

2. - Leif Andersen
Nørresvinget 10,3600 Frederikssund

50 år

4. - Chr. Krogh Nielsen
Brydes Alle 100,1/mf, 2300 S

80 år

6. - Ejvind Petersen
Dyrskuevej 7, 6630 Rødding

50 år

7. - Svend Jensen-
7023 Bow Cressent, North W.
Calgary 50 Alta, Canada

70 år

GIRO 9 001778
Huls i Knabrostræde 3B, 3. sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen.Sorgenfrigade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Edgar Jensen,Vimmelskaftet 36 B-3/th.

1161 Kbhn. K. Tlf. ol-14253o.
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for maj
Onsdag d. 6. maj kl. 19.00 i hulen

generalforsamling Københavns af¬
deling. Dagsorden ifølge lovene.
kl. 19.00 hulemøde
Vi får en sludder om pinsen.

Program for juni
lørdag d. 6. juni pinsestævne - se omtalen andet¬

steds i bladet.

Hulen i Knabrostræde har flg.åbningstider i pinsen:
fredag d. 5. juni fra kl. 16.00 - ?
lørdag - 6. - - - 11.00 - 15.00
mandag - 8. - - - 10.00 - ?

onsdag d. 20. maj

Tak!
Hermed tak til alle, som viste mig opmærksomhed på
min 65 års fødselsdag. Peter Kjeldsen

Vejle afdeling
Tak til HB, Stockholm og Hillerød, samt alle der har
udvist opmærksomhed ved min 60 årsdag.

Erland Nielsen
Hillerød afdeling

Hej piger og drenge, modtag min hjerteligste tak for
alle gaver og hilsener på min 70 årsdag.

Poul Reiner Hansen
Københavns afdeling

Hjertelig tak til Århus og Randers afdelingerne samt
hovedbestyrelsen for C.U.K. for opmærksomheden til
min 85 års fødselsdag. Formanden for Århus a'fd. sam¬
men med 5 svende mødte op med flaske og telegram,
ligeledes 2 naver fra Randers. Endvidere en tak til
"Knast" for smukke og velmente ord, som er en naver¬
bror værdig. "Knast" var desværre syg, men har lovet
at aflægge besøg senere. I tiden mellem kl. 9.00 til
15.00 mødte 33 gæster op for at gratulere, og der var
mange flasker blandt gaverne. Dagen derpä var der fa¬
miliefest, hvori deltog 3 naver sammen med de piger,
de holder avis med. Det var 2 uforglemmelige dage.
Endnu engang tak til alle for opmærksomheden,
med kraftig slaw "Proprietæren"

Århus afdeling

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske jgv

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458



Regnskab i. i. - 31. 12. 1980.
Hovedkassen: Indtægter
Kontigenter 21
Indvundne renter 6
Indskud
Diverse indtægter 1
Emblemer 4
Stofmærker 1
Sangbøger 2
Krus 1
Oblater
Store Mærkater
Postkort
Gave fra Købhn.afd.
D.f.S.indbundet 1
Telegrammer
Medaljer 1
Indgået udlæg fra Zürich
Bordbannere
Værket D.f.S.
Udgifter:
Begravel seshjælp
Administration 4
Moder & Rejser 5
Porto 1
Gaver
Gebyrer
Udstillingen 1
Diverse udgifter 9
Sangboger 5
Store mærkater
Arkivet
Udlagt for Zürich
Kontigent C.E.G.
Medaljer 1
Krus
Stofmærker 1
Emblemer 5
Oblater 1
D.f.S. indbindning

Overskud

124,00 kr.
,898,o7 -

164,00 -

,689,75 -

,16o,oo -

,583,oo -

,73o,oo -

,o3o,oo -

555,oo -

333,75 -

325,oo -

2oo,oo -

,o25,oo -

5o2,oo -

,600,00 -

526,7o -

95,oo -

35o,oo- 44,891,27kr.

600,00 kr.
, 1o3,18 -

,155,oo -

,417,4o -

443,6o -

123,oo -

,177,9o -

,93o,68 -

,123,oo -

368,oo -

77,5o -

51o,87 -

375,oo -

,514,41 -

468,11 -

,152,19 -

,lo6,71 -

,488,lo -

915,oo - 4o,o49,65 kr.

4,841 ,62 kr

udenfor regnskabet er der tilgode i:
Horsens 271 ,75 kr.
Fåborg 3.167,45 -

revideret d. 20.1.1981.

Revisor

Lilian Riel
Hovedkasserer
Th. Rasmussen

Revi sor

Børge Nielsen

Den farende Svend:
Kontingent og porto
Berejste Håndværkere
Abonenter
Navervenner
Enker
Fotos i Svenden
Annoncer
Div. indtægter
Udgifter:
trykning af Svenden
avisporto
redaktørens porto
redaktørens telefon
redaktørens udlæg
Service og kontorartikler
Overskud

Indtægter
19.684,45 kr.
2.489,20 -

4.206,00 -

1.435,00 -

238,90 -

375,00 -

480,00 -

20,80 - 28.929,35 kr.

15.585,72 kr.
6.778,05 -

2.712,16 -

1.400,45 -

214,35 -

1.634,10 - 28.324,83 kr.

604,55 kr.

Status pr. 31.12.1980
Bank 8.992,43 kr
Check 4.949,45 -

Giro 17.395,80 -

Kassebeholdning 7.513,20 -

Udest.i fællesudvalget 5.000,00 -

ikke bet.renter fra fæl¬
lesudvalget f. 1980 500,00 -

udest.i Berejste Håndvær¬
kere 1.082,00 -

35.000 statsobligationer
kurs 82,75 28.962,50 -

20.000 Østifternes kredit¬
forening kurs 28,25 5.650,00 -

5.000 Realkredit
kurs 51,25 2.562,50 -

udestående kontingent
danske afdelinger 11.109,60 -

udestående i varer 2.965,40 -

varelager 27.707,00
inventar 4.988,00 -

udestående i Stockholm 1 .755,00 -

Borås 315,00 -

Calgary 1.178,30 -

Düsseldorf 75,00 -

Saarlouis 67,00 -

Hamburg 368,40 -

Luxemburg 570,00 -

Zürich 2.619,63 -

Gøteborg 165,00 -

38.850,88 kr.

37.175,00 kr.

46.770,00 kr.

samlet status

7.113,33 kr.
136.491 ,21 kr.

Naver i Norge
Først i december måned sendte vi 2 mand afsted til
Norge. Det var 2 unge tømrere, vi havde skaffet ar¬
bejde hos en tømrermester Arnesen i Kjeldsås ved
Oslo. Opgaven lød på at opføre et hus i 2 etager
plus tagetage. Byggeriet var beregnet til at vare ca.
6 måneder , men allerede efter 3 måneder, er det fær¬
digt til indflytning. Det overraskede vist nordmæn¬
dene at se det tempo, danske håndværkere arbejder
med. I Norge møder man lidt oppe ad formiddagen og
går hjem ved 3-tiden. Medens vore 2 mand arbejdede ca
13 timer i døgnet, mest ved projektør, uden at det
af den grund var måneskinsarbejde. Nordmændene er
vældig hyggelige at omgås, og der er masser af arbej¬
de at få for den, der vil give den en ekstra tand.
Der er også dejligt deroppe om sommeren,
med naverhilsen Aarhus afdeling

Alle naver ind i CUK

Meddelelse fra hovedkassereren
Askebægre af bornholmsk keramik med vort emblem i
bunden er nu på lager. De står meget fint til vore
krus

Kasettebånd Fuji med 10 naversange kan også rekvi¬
reres. De er på lager.
med naverhilsen jh.

Stockholm
Manuskriptet indløbet for sent, men vi meddeler at
fredag d. 15. maj, fortsætter bridgen. Den 22. maj
er der svendefest med den gamle tradition: stegte ål.
Husk tilmeldingen. Tirsdag d. 26. maj begynder som¬
merens messer kl. 18.00. Fra juni holder vi til på
Ingarö. Der alle er velkomne. Eli Simonsen svarer ger¬
ne på vores telf. 0766 - 28629. Vi sender en hilsen
til Erik Loof, der er indlagt på sygehuset,
med naverhilsen Arthur



Beretning fra „Einsame WULF"
Allerførst skal der lyde en helhjertet tak til alle
disse prægtige mennesker,og deres flotte huler,som
undertegnede kom i berøring med under sin lynturné i
februar måned.
Jeres imødekommenhed,gæstfrihed og hurtige evne til
at organisere et improviseret hulemøde,ofte med meget
kort varsel,var aldeles rørende,og har overbevist mig
om,at jeg slet ikke er så ensom endda.
Også en tak for geschenken,som var med til at reduce¬
re mine transportudgifter.foruden alt hvad jeg mod¬
tog i naturalier.
Jeg indrømmer,jeg er overrasket over hvor meget arbej¬
de,der lægges i foreningslivet rundt omkring i afde¬
lingerne for at holde C.U.K.s traditioner i hævd.
Samtidig skal man dog passe på at "MINDERNE" ej går
hen og bliver kendingsmelodien,og glemme at man også
har en opgave udadtil,som kontaktformidlende instans
for nutidens unge,der måtte ønske sig udenlands!
Måske vi kunne få PR-manden i Odense til at skrive et
indlæg herom?
Er ellers ved at have afviklet mit forhold til den
bayerske hovedstad,og befinder mig i skrivende stund
på småfusk langt udi Schweizien.der for forøvrigt pt.
hjemsøges af en besynderlig epedemi.som er meget smit¬
som.

Fasnacht,kaldes den.Og giver sig udslag i at alle og
enhver føler en uimodståelig trang til at forklæde
sig,for derpå - i deres sanseløse begejstring over
denne pludselige akutte tilstand af ukendelighed - at
galopere byen rundt,altimens de jævnt fordeler flere
poser medbragt konfetti over hovedet på endnu ikke
smittede medborgere.
I forsøget på at skræmme sygdommen bort,bliver der af
og til,indimellem,nu og da og med jævne mellemrum fra
alle byens hjørner udsendt specialuddannede Fasnacht-
tropper - de såkaldte Guggenorkestre- der i forvejen
er vaccineret mod epidemien,men som alligevel er ud¬
klædte for ikke at vække unødig opsigt,som nu under
øredøvende rabaldermusik marcherer igennem gaderne.
Ja,selv inde på restaurationerne kommer de,og bliver
her beværtet med både vådt og tørt,-mest det første.
Og når et orkester,således igennem flere timer er
drevet omkring i byen,finder man ikke sjældent delta¬
gerne fordelt over flere gader,spi11 ende hver sin me¬
lodi !
Jeg er da heller ikke gået ram forbi,men er blevet så
stærkt angrebet af sygdommen,at jeg vist må betegnes,
som et meget slemt tilfælde. Og har da også været til
maskepi næsten hver aften,sammen med andre narre fra
DdfZ.
Ved disse baller er der naturligvis præmiering af de
bedste dragter.og da førsteprisen ikke sjældent an¬
drager CHF-5oo,oo er der ingen ende på forklædninger¬
nes mangfoldighed.
Det var selvfølgelig ikke uden en vis stolthed at vi
en aften erfarede,at vor russiskrouletspecialist var
kommet i betragtning ved præmieringen.Dog varede vor
glæde kort,for han blev di skval ificeret,da man opdage¬
de at han ingen maske havde på!
Her i den kommende weekend,skal vi til Basler -FasnacN
ten,der starter kl,4,oo Mandag morgen,og som i udske¬
jelser og format ikke står meget tilbage for Karne¬val i Rio.
At man netop her i Schweiz,som ellers er kendt for
sine mådeholdne indvånere,gør så meget ud af faste¬
lavnen,kan man naturligvis godt finde lidt af en ku¬
riositet.Men måske ligger forklaringen netop gemt
heri;for som jeg hørte en sige forleden:
"Det er den eneste tid på året,hvor man tør vise sig,
som den man er"
Og ved en sådan lejlighed,kan det selvfølgelig være
meget rart,at være formummet bag en maske.
Med gunst og forlov EINSAMER WOLF
PS. Hvis nogen skulle kende nogen,der har en ejendom
- slot eller hytte,som trænger til renovation er de
da meget velkommen til at annoncere i D.f.S. efter
arbejdskraft. Einsamer Wolf.

Saly_samme
Så er Fastnächten desværre overstået for denne gang,
og man er igen vendt tilbage til den grå og triste
hverdag, hvor alt - mennesker inclusive - helst skal
opføre sig, som var de styret af de præcise schwei¬
zerure. Det har åbenbart været for meget af en omvælt
ning for visse ungdomsgrupper, for de foranstaltede
igen en demonstration med brostensbarrikader, vælte¬
de og antændte affaldscontainere foruden et utal af
knuste butiksruder, så glarmestrene pt har mere end
rigel igt at se til.
Efter godt og vel en måneds småjobs over det halve
Schweiz, var her ikke mere beskæftigelse i denne om¬
gang for mit vedkommende, men jeg havde i mellemtiden
fået tilbudt en ny opgave i München, hvor jeg skulle
lave en kvist på et hus, jeg tidligere har opført og
var så godt som allerede undervejs, da jeg pludselig
over min fjernskriver erfarede, at huset var faldet
sammen. Malerens tapetklister må åbenbart ikke have
været kraftig nok. Ak ja, de malere. Gad vide, hvor¬
når de skal til at lave noget ordentligt arbejde.Det
er også dem, der plejer at levere alt udført arbejde
med garanti, blot med den klausul, at hvis det alli¬
gevel ikke duer, er de altid villige til at trække
garantien tilbage. Det var således ikke lige sagen at
tage til München, tværtom. Så jeg fandt at lidt klima¬
veksel for en periode sikkert ikke ville gøre nogen
skade, og besluttede sammen med Per Rasch Andersen
fra Hvidovre at tage et smut til Grækenland. Har fra
upålidelig kilde ladet mig fortælle, at man i Athen
er i færd med at opføre et større museumskompleks -
Akropolis, vistnok kaldet -, som dog har voldt dem
visse vanskeligheder at få fuldendt, og her vil vi nu
tilbyde vor "ekspertisse" og søge arbejde. Græken¬
land er jo netop blevet medlem af EF, og vi vil såle¬
des ingen vanskeligheder have med arbejds/opholdstil-
ladelse. Per har et år jobbet her i Zürich som "trik-
ker" og går pt blot og venter på at få sin opholdstil¬
ladelse forlænget, så han var lige i stødet for at kom
me afsted. Selvom han er splejset, går med "watt" i
skuldrene og ikke har lys i pæren, taber han dog ikke
fatningen så let, og ego er da også overbevist om,at
vi nok skal få en gemytlig tur sammen. Det er forøv¬
rigt første gang i min 6 års rejsekarriere, at jeg har
fundet en rejsefælle, og den begivenhed skal naturlig¬
vis zu'nftigt fejres, når vi engang når frem, og det i
hellenernes gudedrik - Usoen -.
Med gunst og forlov EINSAMER WOLF

Uddrag af H.B.s protokol
H.B. møde afholdt den 2 marts 1981 i Knabrostræde.
Formanden Hans Rindom åbnede mødet med at konstantere
at Jørgen Schaffer og redaktøren ikke var tilstede,
men de havde begge meldt lovligt forfald.
Derefter rettede han et par ord til Edgar Jensen hvor
han ønskede ham til lykke med 4o års jubilæet og tak¬
kede ham for hans indsats for C.U.K. En hel del breve
var blevet afsendt bl.a. til Luxenbourg,Esbjerg,Hol¬
bæk,Göteborg,Stockholm,K.U. samt til Elliot Skov i
Göteborg.Breve var modtaget fra Esbjerg,Hillerød ogRanders.Denne korrespondance blev debatteret og tagettil efterretning.
Endvidere meddelte han at toldpapirerne vedrørende
Udstillingen i Zürich nu var kommet i orden.
Et internt anliggende blev drøftet.Derefter blev pro¬
tokol og beretning godkendt.
Derefter gik man over til at diskutere bladet og her
var der fremkommet forslag om at anskaffe en over-
skriftsmaskine,man blev dog enig om at det var for
dyrt at anskaffe en sådan.
Under hovedkassererens beretning meddelte han at han
havde indhentet tilbud et andet sted på Askebægre,da
man kun kunne afgive bestillinger på loo stk. ad gan¬
gen hos vor tidligere leverandør.Endvidere meddelte
han at der endnu var to afdelinger der ikke havde af¬
regnet for 198o.Det blev også meddelt at Værket "Den
farende Svend"nu snart var udsolgt. Næste H.B. møde
afholdes den 6.april hos redaktøren.

Redaktøren.



Tilmeldingsblanket til pinsestævnet
DELTAGERE:

ANKOMST:..

FORENING:

AFREJSE:.

til PINSESTÆVNE fra d. 6. til d. 8. juni 1981
på restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, København

NAVN:

ADR:.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING: 15.MAJ 1981.
Ved senere tilmelding kan hotelreservation ikke ga¬
ranteres

NB: Såfremt der den 5. juni skule komme tilrejsende
gæster til København, vil hulen være åben kl. 16.00

Tilmelding sendes til Edgar Jensen
Vimmelskaftet 36 B,3/th. 1161 Kbhn.K.

Hotel fre
5.

lør
6.

søn

7.
man

8.
kr.
enk.

kr
totaltilligemed ovenstående kupon enk.

vær.
dobb.
vær.

Enk.værelse m/morgencomplet
dobb. - -

kr.123,-
- 216,-

Vær.m/bad,toilet og telf.
samt morgencomplet:
Enk. værelse
dobb. værelse

kr.202,50
kr.292,50

Hulemøde på rest. Bellahøj kr. 51 ,- X X X

Delegeretmøde m/frokost kr. 52,- X X X

Bustur for ikke delegerede kr. 80,- X X X

Festmiddag m/dans kr.197,- X X X

Hotelregningen afregnes med hotellet samlet beløb:

a conto betal ing

Ved tilmelding betales 50% af beløbet på giro nr. 6 35 59 78 - Naverstævne, C.U.K..Vimmelskaftet 36B,3/th
, . 1161 København K.Eventuelle oplysninger fås hos:

Edgar Jensen
Vimmelskaftet 36B,3/th,1161 K
tel f. (Ol) 14 25 30

eller Flemming Heiden
Vadbro 36,2860 Søborg
telf. (01)562958 (aften (01)563487

§ldste_frist_for_tilmelding:_15_. maj 1981

I FORE IM IMGS-MEDDELELSER

Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

red.

Esbjerg
En dejlig forårsaften denne før¬
ste torsdag i måneden,den 2.4.var
vi igen samlet en lille flok af na¬
ver 5 i al t til hulemøde. Først til
en stille velkomstøl senere til en

kop kaffe og en ostemad ved det run
de bord med hyggelig snak om alt
muligt. Det lokale "stof" må hel¬
ler ikke glemmes, det giver kolo¬
rit på samværet. Vor initiativrige
formand Ib har rigtig været i "vin¬
den", det er han forresten altid,
men ang. vor sag har han været i
samtale med mange personer bl.a.
om specielle tilladelser. Naver¬
afdelingen Esbjerg har, fra d.26.
4. - 2.5. i samarbejde med typo¬
grafi auget og "Det gamle bogtryk¬

kermuseum her, sidstnævnte indvies
ved samme lejlighed, en udstilling
med aktiviteter. Vi viser navermu¬
seum og plancherne "Naverne gen¬
nem 100 år". Desuden er der salg
af håndmad, som bliver leveret fra
den tekniske skole, dertil udskænk¬
ning af øl og spiritus. En cigar¬
mester ruller cigarer, og disse
bliver på stedet solgt til besø¬
gende gæster. Der er også musikun¬
derholdning, så vi håber på et
stort publikumsbesøg. Vi er jo ik¬
ke så mange naver her i Esbjerg,
men når vi alle hjælper hinanden,
vil også dette program blive vel¬
lykket. Det indkomne pengebeløb
ved dette arrangement går ubeskå¬
ret til "Flygtning 81".Ja, det blev
da igen en hyggelig huleaften ind¬
til normal sengetid. I en sparetid
blev cykel og knallert startet til
hjemturen.Til alle navervenner,og¬
så jer i udlandet, hilsener med
kno i bordet fra Esbjerg-afdelin¬
gen Elsemarie

Frederikssund
Vor årlige generalforsamling af¬
holdtes den 3.4. med ca.20 frem¬
mødte svende. Frank styrede med

vanlig myndighed dirigentklokken.
Alle valg var genvalg, bortset fra
Jacob, som fra nu af skal overtage
Sigurds gamle job som hulefatter.
Vort næste møde bliver l.maj,- og
det skal allerede nu siges, at ju¬
nimodet bliver erstattet af vores

jubilæumsfestligheder den 20. Me¬
re herom i næste nummer. "Pisker"

Herning
Fredag den 27.marts fik vi besøg
af vor hovedkasserer Th.Rasmussen.
Vi holdt et ekstra hulemode, for at
vise vor hule i funktion. 10 svende
var mødt og havde nogle hyggeligetimer sammen med vor gæst. Freddy
fremtryllede et par sildemadder
til hver af svendene og stegte fri¬
kadeller, 3 pr.mand, som blev ser¬
veret med rødkål og brod som til¬
behør. Det er altid hyggeligt,men
alt for sjældent vi får gæster.
Onsdag den 1.april holdt vi hule-
møde, 9 svende var modt. Vi hyg¬
gede os over en kop øl. Et stille
mode uden de store udsving,
med naverhilsen Karl

Hillerød
Hulemødet 13.3. Vi var samlet 16



svende. Vi indledte med nr.57 i
den gamle sangbog. Henrik Johan¬
sen blev optaget som naverven.Tra¬
ditionen tro ringede han på klok¬
ken. Tage,- vor "lam på spid" eks¬
pert- har 25 års jubilæum i C.U.K,
den 4.7. - Lørdag den 13.juni af¬
holder vi vor populære "lam på spid'
i fritidshuset på Hostrupvej ved
den gamle rutebilstation, og som
sædvanlig er alle velkomne. Der
bliver mulighed for at købe kaffe
m.m. fra kl.14 samt at overvære

stegningen. Det er lykkedes at hol¬
de prisen nede på 50 kr. pr.couvert
Tilmelding,som er bindende, inden
2. juni til kassereren (02)239658
eller til formanden (02)864381
bedst efter kl.18. Ved lørdagsmes-
sen den 4.4. var der stor tilslut¬
ning. Der blev serveret koge-og bi¬
desild med aspargeskartofler. Der
blev sunget en hel del sange, så
stemningen var god, og vi sluttede
med "minderne". Den sidste lørdags-
messe før ferien er den 2.maj. Hu¬
lemødet er fortsat den anden fre¬
dag i måneden hele sommeren. Det,
der stod om Stockholm i sidste må¬
ned, var desværre en misforståelse-
med naverhilsen Ole Vejen

København

Lørdag d.14.3. havde navernes rej¬
se-og hjælpefond sin store årlige
fest i hulen i Knabrostræde.Festen
var arrangeret som pakkefest, og
der var mødt ca.35 gæster, da man
startede med den medbragte mad og
tilbehør. Senere holdt man auktion
over de fine pakker, som var fe¬
stens adgangstegn. Arrangørerne
havde fået den gode ide at indfor¬
skrive Age fra Hillerød som auktio¬
narius, og de,der har hørt ham i
funktion, har svært ved at glemme
det. Age bragte buddene op i ko¬
lossale højder, så der kom penge i
kassen.- Tak Åge - Sidenhen gik
dansen lystigt, og jeg husker,hvad
vores gamle medlem og naverbror,
Pan engang skrev om en pakkefest:
Ej blev til rest en eneste pakke,
og derfor vi takke.
Bagefter vi dansede med pakkerne,
jo-jo,der var liv i gak gakkerne.
Onsdag d.25.3. havde vi filmsaften
i hulen. Den stod fuldstændig i no¬
stalgiens tegn. Foto-Børge havde
fundet gamle film om tøndeslagnin¬
ger i Ledøje og hos Emil Poppe, og
der var film fra hulemøder i det
gamle forsamlingshus på Jagtvej.
Det var med stor glæde, man så al¬
le de kendte skikkelser, men en

glæde blandet med vemod, for mange
er desværre ikke mere blandt os.

Heldigvis kan vi stadigvæk mødes
med de fleste af dem, vi så på fil¬
men, selvom nogle nok ikke kan væ¬
re på smalfilm idag. En dejlig af¬
ten, hvor der desværre var altfor
få, der havde lyst til at løsrive
sig fra TV-skærmen og komme i hulen.
Fredag d.3.4. afholdt vi vores halv¬
årlige kegleaften i Berejstes Hus
i Emiliegade. Der var mødt 22 akti¬
ve spillere, der rigtig rullede sig
ud, så de arme keglerejsere fik
sved på panden og håbede på, at der

kom nogle skæve, så de kunne nå at
rejse ryggen op. De gamle mestre
kæmpede godt for igen at få poka¬
lerne med hjem, men overmagten var
for stor, så der måtte udnævnes nye
vindere. Ved kaffen og smørrebrødet
ovenpå anstrengelserne blev Karen
Bendsen udråbt til kegledronning
og modtog pokalen, men efter hen¬
des modspilleres mening kun for et
halvt år, så skulle de nok gøre hen¬
de rangen stridig. Hos mændene blev
til alles overraskelse Børge For¬
mand keglekonge, for vi ved jo,han
er mand for at slå en skæver, men
denne gang holdt han sig på midten,
og det gav jo bonus, men der kom¬
mer en hævnens dag.General forsam¬
ling d.8.4. i NRHF. Desværre var
der kun kommet 14, da formanden bød
velkommen. Protokol og beretning
blev godkendt. Kassereren oplyste,
at kassen indeholdt en pæn sum +
nogle emblemer. Valgene var genvalg.
Der bliver indført medlemsbog for
NRHF. Den kommer til at gælde for
hele landet. Der bliver arrangeret
tøndeslagning for damer til næste
år. Derefter var der kammeratligt
samvær.

med naverhilsen Leif

GRØNLAND
Først vil vi i Marmorilik takke al¬
le naverbrødre, som har hjulpet os
med at få en afdeling der. De som
vel nok, inden den stiftende gene¬
ralforsamling, har været os mest
behjælpelige, er vel Otto Kröll,
Düsseldorf og Th. Rasmussen,Herlev.
(De er vist altid på tæerne). Til
den stiftende general forsaml ing
var vi 7 mand stærk mødt op. Vi
valgte en bestyrelse efter at ha¬
ve gennemgået lovene og havde een-
stemmigt vedtaget at ville følge
dem. Vi fik dog enkelte lokallove
indført. Dette udelukkende i kas¬
sens favør.Bestyrelsen blev, kas¬
serer Erik Gøtke, sekretær John
Arp, formand undertegnede .På behø¬
rig, vis bød vi, (da der ikke var
andre tilstede) vores ny afd. af
C.U.K, et længe leve + 2 mere af
dem. De øvrige (menige) medlemmer,
som var tilstede, var som følger:
Steen, Kaj, Willie, og sidst men
ikke mindst vor udmærkede ordsty¬
rer O.P. (Ole). Vi mødtes kl.19.30-
20.00 på mit beskedne værelse og
afsluttede festen kl.02.00 -02.30,
så ingen af os tilstedeværende var

dagen efter i tvivl om, der var no¬

get, der hed Marmorilik 81. Vi ved¬
tog at holde hulemøde den 1.lørdag
i hver måned. Da vores 1.hulemøde
kom, blev der over vores lokalra¬
dio for åbent kabel budt velkom¬
men i hulen hos Erik Gøtke i mil¬
jøkontoret for naverne i Marmori¬
lik (som her ses, vi har også dæk¬
ning af pressen). Til vores glæde
var der 6 nye mand at byde velkom¬
men. Det tør vel her nævnes, at vor
vokseevne ikke er helt ringe, tak¬
ket være det arbejde, hver især har
gjort.Mange ting blev drøftet, og
mange kunne med rette få "blæren",
og mindst 2 "skåler" måtte da også
sendes sydover. De var både til
Düsseldorf og Herlev. Vi enedes om,

at vi i sommertiden ville forsøge
at holde vore hulemøder i det fri
Ved hjælp af 2-3 både at sejle væk 1
fra Marmorilik hinsides fjeldet ogslå os ned med godt humør, tændstik¬
ker, krus, proviant og solbriller,
for derude at holde naver-weekend.'
Eftersom vore arbejdsperioder ikke
er helt som de fleste andre steder
på denne jord, og det i Marmorilik
kniber gevaldigt med civilisatio¬
nen, er vores ferier hyppigere end
mange andre steder, og eftersom vi
nu var blevet hele 13 medlemmer,
fandt vi det rigtigt at udvide vo¬
res bestyrelse, og det blev som her
nævnt: 2.kasserer Gert, 2.sekretær
Steen, næstformand Kaj Helmuth.
Vistnok fra Fyens Stiftstidende
havde vi et udklip fra vores naver¬
kammerater i Odense. Herligt at se,
hvad der er af jobs, og der er nog¬
le, som vil formidle dem. Så hvis
I vil, er det velkomment, om I vil
sende lidt oplysninger op til os.
Interessen for jeres tilbud er stor.
Jo vores 1.hulemøde gik i festligt
lag, højt humør og bægerklang, og
vi ser frem til det næste,
mange naverhilsner Carl-Otto

Nysted
Generalforsamling afholdtes d.6.4.
Formanden blev genvalgt, og man men¬
te det unødvendigt med en næstfor¬
mand. Kaj Jørgensen fortsætter som
kasserer. Regnskabet blev godkendt,
og det viste sig, at økonomien er
god. Man vedtog dog en kontingent¬
forhøjelse til kr. 100,-. General¬
forsamlingen sluttede med tilfreds¬
hed over hele linien. Simon

Odense
Filmaftenen d.26.marts går vi let
hen over. Det blev en fiasko t i 1 -
skuermæssigt. Vi håber, det var en
"enlig svale". Til den halvårlige
generalforsamling d.2.april blev
Knud Marius valgt som dirigent. -

Tage ønskede at tage en pause bå¬
de som hulefar og bestyrelsesmed-
lem.- Erik Eeg blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem, og Tage overtog
hans job som bestyrelsessuppleant.-
Det lykkedes ikke at finde en ny
hulefar, så vores kasserer lovede
at tage sig af det administrative,
medens vi så må hjælpes ad med det
fysiske. Formanden takkede i sin
beretning Tage for det kolossale
arbejde, han har udført i de man¬

ge år. Canuto har "vovet sig ud på
dybt vand" ved at lave et arbejds-
anvisningskontor for alle de unge
håndværkere, vi i øjeblikket sen¬
der til udlandet. Han supplerede
formandens beretning bl.a.om dette.
Anders Skovsende, som ikke var frem¬
mødt og ej heller havde sendt af¬
bud, fik det "røde kort". Som ny
revisorsuppleant blev valgt Erik
Rørsner, og bestyrelsens forlænge¬
de arm blev Otto Kröll og Bent P.
Vi optog et nyt medlem, nemlig
Knud Gregers Petersen, Som er smed,
og som har arbejdet i U.S.A., Sve¬
rige, Mexico, Canada og Kenya. Da
vi nu har 4 Knud'er i foreningen,
blev han døbt "Kenya". Vi får se,



om dette navn hænger ved. 16 naver
var fremmødt. Næste hulemøde er

torsdag d.7.maj kl.19.30, og så er
månedens tilbud ellers: 1 stk."blå
tur" d.28.maj til kr. 20,- pro per
sona. Vort nye bestyrelsesmedlem
Erik Eeg har lavet en færdigpakket
tur og har formået at "snøre" vor
kasserer til at give et så stort
tilskud, at prisen kan holdes der¬
nede, det bevirker desværre, at vi
i år ikke kan tage venner og be¬
kendte med. Turen er kun for naver

og navervenner og deres børn. Vi mø
des i hulen allerede kl.11.00, og
I skal medbringe en madpakke til
om middagen. I skal ikke medbrin¬
ge kaffe,bestik eller service. Til
aftensmaden finder vi på et eller
andet. Da datoen for den "blå tur"
falder meget sent i år, bliver det
en strandtur, måske bliver vejret
så godt, at I kan tage badetøj med.
De våde varer kan købes til hule¬
priser, og der kan også købes vin,
siger Erik. Der er tilmelding til
næste hulemøde, eller til Erik Eeg
(14 52 20) eller Ib Agerboe (161815
inden d.l4.maj-
med naverhilsen Walter

Randers
På generalforsamlingen den 3.4.bød
Henning 8 svende velkommen, og nr.
47 blev sunget. Med valg af Ole som
dirigent blev dagsordenen oplæst.
Formandens beretning, ligeledes op¬
læst af 01e,(p.g.a. Ib var forhin¬
dret i at give møde) blev godtaget.
Kassererens regnskab blev eenstem-
migt godkendt. Inden vi nåede til
valg af bestyrelsen, mødte endnu 3
svende op.Da Ib Jensen grundet ar-
bejds-aftentjeneste ikke kan påta¬
ge sig at fortsætte som formand,
var vi faktisk kommet lidt i knibe,
da valget af den nye formand skulle
og måtte jo falde på een af de 11
svende, der var mødt op. Efter en
længere snakken frem og tilbage,
blev vi dog enige. Valget af besty¬
relsesmedlemmer, suppYeanter + re¬
visorer var derefter hurtigt over¬
stået. Den nye bestyrelse ser her¬
efter således ud: Formand Inge Hau¬
gesen, kasserer Henning Dalsgaard,
bestyrelsesmedlemmer: Ole Val bjørn
Christensen, Bent Larsen og Aksel
Nielsen. 1.suppleant Kristian Bruun,
2.suppleant Solvej Sørensen. Revi¬
sorer: Børge Sørensen og Ib Jensen,
Revisorsuppleant Poul Ejner Jensen.
Under evt. var der en livlig dis-
kution. Efter general forsaml ingen
fik vi sildemadder, varme frika¬
deller med rødkål, hvortil vi drak
masser af rød sodavand fra Thorbryg¬
gerierne + kaffe med kager. Hulen
lukkede omkring midnat. Foråret
nærmer sig, det er ved tiden, at I
svende + damer finder jeres randsel
og stav frem, da vi Kristi Himmel¬
fartsdag igen drager på valsen langs
Gudenåen til Fladbro, med start fra
Randersbro præcis kl.10.00. Efter
en forhåbentlig vellykket travetur
slutter dagen af i hulen,
med naverhilsen Inge

Roskilde
Hulemøde d.27.3. Vi var 7 svende

til vores huleaften. Vi fik ordnet
regnskaberne fra vores lotteri,
hvor de store gevinster er udbetalt
til de heldige. Selvom vi kun var
7 fremmødte, fik vi sunget nogle af
vores gode sange. Erik havde haft
fødselsdag her i marts, så der van¬
kede en halv flaske til vores med¬
bragte mad (dejlig tradition den¬
ne her). Jo vi havde en hyggelig
og rar aften som altid, da vi havde
sunget "minderne" og belavede os
-på at gå hjem, begyndte Erik at
fortælle, og han har oplevet en mas¬
se, og så gik snakken. Vi gik hjem
ved midnatstide, efter vi havde fast¬
sat fugleskydningen til d.28.6.81.
Vi genopliver en gammel tradition
her i Roskilde. Vi afholder fugle¬
skydning søndag d.28.juni kl.10.30
præcis på skydebanen, som er be¬
liggende Hovedgaden 612 i Hedehuse¬
ne. Kommer I med toget, kan vi evt.
arrangere kørsel med bus fra banen.
Dette er en familiedag- tag hele
familien med- mor,far, og diverse
)børn og familiemedlemmer. HUSK og¬
så madpakker, drikkevarer kan kø¬
bes. Er vejret godt, spiser vi i
det grønne, øser det ned, klarer vi
også det (taget er tæt). Der er hyg¬
gelige lokaler, vi kan være i. Som
sædvanlig kåres en fuglekonge, og
derudover er der pæne præmier til
de andre. I bedes indtrængende om
at give besked sen.d.14.juni til
følgende:Peer Rosén (02) 36 72 28
el.Niels Knudsen (02) 40 29 57 el.
Dorrit Bolinder (02) 40 10 31 el.
Karl Nielsen (02) 36 10 68. Vi er
parate med vores gode humør og na¬
versind.
med kno i bordet Dorrit

Silkeborg
Ja-Ja, efter en del forsinkelse
kunne formand Hans byde velkommen
til 20 svende og svendinder omkring
Kurt A.' flotte bord, godt vi ikke
er på slankekur. Jeg skal love for,
at der blev gået til ærterne. Tak
skal du have Kirsten A. for den
pragtfulde middag, alle spiste, så
de ikke kunne rokke med ørerne,der
var flere,der ikke kunne ramme hul¬
let. Vi sang vore herlige sange.
Atter en god aften med naverne. Tak
skal I have allesammen. Hulemøde og
gener-.Iforsaml ing d.3.4. Efter Hans
Padborg havde budt velkommen, sang
vi nr. 47, og vi fik en virkelig
god, sund og efter reglerne gene¬
ralforsamling, som lover godt for
naverne i fremtiden. Efter at have
været sammen med naverne et par gan¬
ge, optog vi en ny svend på behørig
vis. Nemlig Rene Risom, Løvfalds-
vej 34, Silkeborg. Kurt kassemester
har en sang tilgode. Der var en del
roser fremme til hulefar Mühle og
bestyrelsen. Tak for det. Der var
en del forslag til midsommerfesten.
Derom senere. Læs så dit programog
mød op.
med krog i bordet Farmand

Slagelse
Det er længe siden, hulen har stået
på den anden ende, men det gjorde
den ved mødet d.3.april. 50% af vo¬

re medlemmer var mødt op, og jeg
skal love for, at der blev gået til
den. Æresmedlem Henry Hansen havde
vovet sig ud, og det var dejligt at
se ham i hulen igen, og så i det
vanlige humør. Formanden åbnede mø¬
det med den triste meddelelse, at
vi havde mister en rigtig god naver¬
kammerat, nemlig pølsemager Henry
Wistisen. Henry havde ikke væretmed-
lem i så mange år, men var meget in¬
teresseret i naverbevægelsen, og var
en 100% fremmøder. Ære være hans
minde. Som det er de fleste bekendt,
skal der jo ske noget med vores ej¬
endom i Fruegade inden for de næste
par år. Formanden oplyste, at der
havde været møde ang.sagen, og at
vi indenfor ca. et halvt år skulle
tage stilling til et af de frem¬
sendte forslag. Vi havde en stor
debat om emnet, og blev enige om
at sammenkalde til extraordinær ge¬
neralforsamling, når beslutningen
endelig skal vedtages. Knud oplyste
at naverne i Slagelse ville være re¬
præsenteret med en lille stand ved
F0 og AOF1s udstilling "Arbejde og
Fritid 1981 på teknisk skole i Slag¬
else i dagene 30.april og l.maj.
Skorperne kom nu frem, og med bæ¬
gerklang sagde vi tak til 2, der
havde haft fødselsdag for dejlige
klare dråber til maden. Også Hen¬
ry Wistisens børn havde tænkt på
naverne, og endnu engang mindedes
vi en god kammerat.En enkelt var
lidt krigerisk over, der ikke var
noget indslag i vores blad for a-
pril, da undertegnede imidlertid
var forhindret i fremmøde ved sid¬
ste hulemøde blev kritikken tilba¬
gevist, men det kan da oplyses, at
der havde været stort fremmøde,og
aftenen var forløbet strålende.
Det siges, at principper kun er til
for at de skal brydes. Et bryder
vi dog aldrig i Slagelse. Inden vi
(sent) gik hjem lød de kendte toner
fra "minderne" ud i hulen,
med naverhilsen Helge Clausen

Vejle
Generalforsamling d.3.april. Vi
valgte gamle Ole til dirigent. For¬
manden omtalte det sidste halve års
begivenheder, to fødselsdage Ejvind
Jonsson 60 år og Peter Kjeldsen 65
år. Gule ærter i hytten og vinter¬
festen havde begge været vellykke¬
de. Han takkede også de svende,som
havde lavet hulen så pænt i stand,
og Ole for sin film.Hytten åbner d.
30.maj med den årlige hovedrengø¬
ring, alle er velkomne, og derefter
er der åbent hver søndag.Derudover
har vi følgende sammenkomster i hyt¬
ten :Sankt Hansaften- tag selv mad
med, Lørdag d.25.jul i og 22 august.
Efter gennemgang af regnskab og pro¬
tokol , gik vi over til valg. Det
var let overstået, alle modtog gen¬
valg, og Hakon fortsætter som hytte¬
vært. Polle og Harly bragte hilse¬
ner fra de tre svende, som ligger
på sygehuset, nemlig Finn og John
Andersen og Peter Kjeldsen. Svende¬
ne er flinke til at besøge dem.
Evt. blev en lang affære, mange
ting blev diskuteret, og da man in-



tet kan beslutte under dette punkt,
blev det optaget som forslag til
næste generalforsamling. Ole kunne
slutte general forsaml ingen,og vi
gik i lag med Gerdas dejlige smör¬
rebröd. Næste hulemode d.i.maj.
med naverhilsen Anders

Zürich
Arets generalforsamling blev af¬
holdt den 28.3. kl.16-20 på restau¬
rant Falken. Hændelserne var.omend
ikke efter dagsordenen, folgende:
Formanden meddelte på forhånd en
forsinkelse på grund af sit arbej¬
de, næstformanden som var fungeren¬
de på dette tidspunkt, bod velkom¬
men og undskyldte formandens for¬
sinkelse. De fremmødte 17 aktive og
fem passive medlemmer akcepterede
undskyldningen. Henrik Tvenge, kal¬
det Konsulat-Henrik, blev valgt som
ordstyrer. Herefter blev kassere¬
rens beretning afhørt og diskuteret
Revisorerne kunne ikke underskrive
regnskabet, men kunne godkende regn-
skabet med de mangler, der var,for¬
saml ingen godkendte herefter regn¬
skabet. Formanden,der i mellemtiden
var dukket op, kom med sin kortfat¬
tede beretning. Næste punkt på dags¬
ordenen var valg af en ny bestyrel¬
se, der kom til at se ud,som følger
formand Geert Stage (hidtil), næst¬
formand Heinz Hochstrasser (hidtil
fung.næstformand), kasserer Flem¬
ming Vilhelmsen (hidtil), sekretær
Inge Keller (hidtil), materialefor¬
valter Norman Stick (ny), supplean¬
ter Anette Lødsen og Lillian Poul¬
sen, delegerede til VNCS Lillian
Poulsen, til VNCE Geert Stage, til
Schweizerkomiteen Claes Ohl in, til
pinsestævnet Inge Keller. Samtlige
foreliggende forslag blev henvist
til en ekstraordinær generalforsam¬
ling. Bestyrelsens forslag om na¬
verdragten blev efter megen diskusi-
on henvist til en kommission, hvis
medlemmer ved en hurtig afstemning
blev valgt. Forslag vedr."dragten"
bedes tilsendt C.U.K. Zürich hur¬
tigst muligt, der afholdes møde
derom kort efter påske. På grund af
det fremrykkede tidspunkt og de
ventende madgryder udi restaurati¬
onen (spisetiden blev allerede een-
gang udskudt en halv time), blev
generalforsamlingen med en tak til
de fremmødte og til Konsulat-Henrik
afsluttet og bedt til bords, hvor
foreningens kasse betalte drikke¬
varerne. Deref,ter hyggede vi os til
lukketid, bl.a.med fællessang un¬
der ledelse af ensomme ulv. Derud¬
over skete der siden sidste beret¬
ning følgende:Weekend-skitur d.14-
15.3. til "Piz Gloria", kendt fra
James Bond-filmen og sin restaurant
der een gang i timen drejer rundtom
sin egen akse.Den 22.3. var der så
"Bremgarten-march", hvor C.U.K.
stillede med 28 deltagere, den 11.
største gruppe. Som belønning for
deltagelse fik vi en smuk håndma¬
let platte. Samtlige deltagere fra
C.U.K., (bortset fra 2 familier med
småbørn) gennemførte turen på små
3 timer, Flot. Den 4.4. står præ-
miekegling,-den 23/24.5. "Berner¬

marchen",- den 30.5. Stiftelsesfe¬
sten (husk tilmeldingen) og pinse¬
stævnet på programmet,
en kraftig naverhilsen til alle ven
ner, ude og hjemme, med kno i bor¬
det HC
D.4.4. var der præmiekegling på re¬
staurant Schmied. Hoff. Kun 10 med¬
lemmer modte op til en hyggelig ef¬
termiddag/aften. Bl.a. var det for¬
ste gang vi så formanden på kegle¬
banen, og alligevel lykkedes det
ham på det allersidste skud at fra¬
vriste Flemming Vilhelmsen 3.plad¬
sen. Her er resul taterne, hvor både
Helle og Erwin tog vandrepokalerne
med hjem igen: Damer: Helle Vilhelm
sen 5835, 2:Anette Lødsen 5470, 3:
Premila Sundaresan 2930. Herrer: 1.
Erwin Janser 7445, 2:Norman Stick
6165, 3:Geert Stage 5930.
med naverhilsen Norman

•KØBENHAVN ■

Ålborg
Den 4,april var vi samlede 25 naver
med vore damer til en god fest,som
havde ladet vente på sig hele vin¬
teren. Vi fik en dejlig Gullash le¬
veret udefra og til Kayerødsgade,
hvor festen holdtes. Selvom der var
kommet en 4-5 sultne svende udefra,
havde vi haft rigelig mad. Lotteri
og gætteleg og flere andre ting sat¬
te kulør på aftenen. Medbragte sange
m.v. bidrog sammen med sangbogen til
vi alle deltog aktivt i festen. Vi
havde inviteret Det gamle Naverlaugs
medlemmer til at deltage i festen,
men desværre kom kun 5, deriblandt
Murer Bendtsen fra Nørresundby,der
fortalte om sine oplevelser i Norge
1916. Dengang kom rejsende svende
fra hele Europa strømmende dertil
på grund af krigen. Oslo havde den¬
gang en stor afdeling af C.U.K.
Fritz sørgede for en alsidig musik¬
underholdning,(dog uden alpehorn),

"

men havde vores hus været bygget
af samme mørtel som Jerikos mure,
havde vi nok afsluttet under åben
himmel. Tak til alle, som bidrog
til denne gode fest.
med naverhilsen Referenten

Århus
Afdelingen afholdt sin halvårlige
general forsaml ing i hulen fredag
d.3.april kl.20. Formanden bød de
17 fremmødte svende velkommen. Til
dirigent valgtes "Pibesmeden". Sek¬
retæren oplæste forhandl ingsbogen,
som godkendtes. Formanden omtalte
i sin beretning de forskellige ar¬
rangementer, som havde været vel¬
lykkede og haft god tilslutning.
Kasserer Ib Strange oplæste regn¬
skaberne, som godkendtes. Ole Ma¬
thiassen genvalgtes til bestyrel¬
sen. Da Ib Strange ikke ønskedegen-
valg, valgtes som ny kasserer Niels
Gunni Vase. Til revisor valgtes
Ester Lund. Som suppleant til be¬
styrelsen valgtes Arne Munk."Spjæt"
og formanden takkede Ib Strange for
hans store arbejde som kasserer
gennem 15 år, og formanden overrak¬
te en lille gave.Medlemmerne erin¬
dres om, at hulemøde nr. 2 i maj
er skubbet til fredag d. 22.
med hilsen og slaw Kai

MØDELOKALE:
BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
jXT.T.K BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Eörmand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. ol-85 69 9o

Berejstes udflugt
Kristi Himmelfartsdag. Vi berejste
plejer jo, når foråret kommer, at
tage i skoven denne dag med vore pi
ger. I gamle dage med bus, men vi
kan også gore det mere enkelt. Vi
har jo "mimrekort", og kan smore
en madpakke Vi er ikke klar over,
hvor vi skal tage hen. Kære Damer,
kom den forste torsdag i maj til
dameaften, så skal I få lov at be¬
stemme. Hermann

Berejste kammerater! Jeg iod et
ord falde i bladet om vores dårli¬
ge økonomi, også på generalforsam¬
lingen, jeg luftede tanken om fri¬
villigt at forhøje kontingentet,
og jeg må sige jer tak på forenin¬
gens vegne. Det glæder bestyrelsen,
at I har lyttet til mig. Vi har
haft den glæde, at optage en ræk¬
ke nye medlemmer. Så kammerater,
prøv du også at finde en berejst
kammerat. Det er jo synd, at denne
gamle forening skal gå i stå. Vi
skulle da gerne have 100-årsfesten
med, men bliv ved på den måde kam¬
merater, så klarer vi den.

Hermann

Stiftelsesfesten
Berejstes 96-års stiftelsesfest.
En skare feststemte medlemmer med
damer samledes ved en dejlig mid¬
dag med velkomstord og taler. Her
blev vort ældste medlem, Holger
Carlsen, udnævnt til æresmedlem.
Vi kunne have været lidt flere
deltagere, men sygdom og bortrej¬
se var skyld i dette. Alt i alt
en dejlig aften med stemning, og
se hvor de gamle berejste kunne
svinge sig. Tak for god tilslut¬
ning. Gør det samme næste gang,
vi kalder. Hermann

En taktil fru Erna Bertelsen for
de dejlige blade, som hun havde
gemt. Hendes far var berejst ma¬
ler. Bladene er fra 1895 - 1896.

Hermann Lindow

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 27. april
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Ny afdeling i Løgumkloster

Løgumklosters bestyrelse.Siddende fra ven¬
stre :sekretær Peter Niel sen,formand Niels
Nielsen. Stående:kasserer Henning Hansen.

Lordag d.25.april var der stiftende generalforsamlingaf en C.U.K.afdeling på Mollekroen i Løgumkloster.
Kl.19.00 bod Niels Nielsen, som havde haft det store
slæb med at få dette op at stå, velkommen til Hans
Rindom og Th. Rasmussen fra København samt til de 11,
som havde tilmeldt sig C.U.K, på forhånd . Derudover
til en ung svend, Frank Petersen, som var kommet
hjem fra Zürich afdeling. Endvidere var der kommet
en halv snes naver fra Sønderborg. Efter velkomsten
faldt valget af dirigent på Mogens Gil berg fra Søn¬
derborg, som gav ordet til Hans Rindom, som takkede
Niels Nielsen og Th. for det store arbejde, der var
udført. Derefter kom han ind på C.U.K.'s historie i

ÆRESTAVLE
40 år i C. U. K.

Den 21. juni kan vor gode naverbror,
snedker Andreas Marius Andersen, Nør¬
regade 56, 3300 Frederiksværk, fejre
sit 40-års medlemsskab af C.U.K., i-
det han på denne dato for 40 år siden
blev indmeldt i Hamburg. Marius, som
han populært kaldes, er født i Rindum I
ved Ringkøbing d.16.10.1893 og udlært [
hos P. Christensen, Hvedebæk. Marius
rejste i 1913 fra by til by i DanmarkS
og derefter nogle måneder i Sverige,
hvorefter turen gik til Norge, hvor han fandt arbej¬
de i Kristianssand, men da der udbrød strejke, tog

store træk og omtalte en afdelings arbejde og place¬
ring i organisationen. Han sluttede med at ønske al
held og lykke med arbejdet fremover og håbede, at
det ville blive til gavn for såvel Løgumkloster som
for C.U.K, i helhed. Derefter gik man over til valg
af formand. De 12 C.U.K, medlemmer, der var tilslut¬
tet, valgte eenstemmigt Niels Nielsen, som takkede
for valget, og lovede at arbejde for afdelingen til
gavn for den og organisationen. Derefter valgtes
Henning Hansen til kasserer, og endelig valgtes Pe¬
ter Nielsen som sekretær. Alle valg var eenstemmige.
Efter valgene gik man over til vedtagelse af kontin¬
gent og indskud. Efter en kort diskussion blev dette
vedtaget, og dirigenten gav ordet til hovedkassere¬
ren, som omtalte C.U.K.'s forretningsgang og slutte¬
de med at takke Niels Nielsen for hans store arbej¬
de med at få afdelingen op at-stå, og for det gode
samarbejde ham og hovedkassereren imellem. Sidste
punkt på dagsordenen var: eventuelt - Efter nogle få
spørgsmål, som blev besvaret fra henholdsvis Hans og
Th., takkede dirigenten for god ro og orden.
Kromanden på Møllekroen, som iøvrigt har stillet lo¬
kaler til rådighed for afdelingen, greb klokken og
ringede kraftigt med den, og det kostede omgående en
omgang. Så mente jeg, at det hele var slut, men ak,
nej aldrig såsnart var general forsaml ingen slut, for
damerne fra såvel Løgumkloster som Sønderborg strøm¬
mede ind i salen. Personalet serverede nu smørrebrød
til en billig pris, som endog, sammen med hver ol
fra kromandens side, gav et par kroner til afdelin¬
gens kasse.
Derefter spillede formandens hustru op til dans, og
vi fik rørt os gevaldigt til kl.1.00, hvor der blev
serveret suppe til at tage hjem på. - En fin start
på en afdeling. - Aftenen sluttede med "Minderne".
Til lykke Løgumkloster og velkommen i vore rækker.

På hovedbestyrelsens vegne
Th. Rasmussen

han derfra hjem til Tonder, hvor han arbejdede i no¬
gen tid. Hamburg vinkede, men incet arbejde, så det
blev Danmark igen, hvor han fandt arbejde en del ste¬
der, og da han i 1941 stiftede bekendtskab med "Mu-
rerPetter", gik det sydpå med 7 måneder i Hamburg,
7 måneder i Kiel og 7 måneder i Berlin. I Hamburg
blev han optaget af daværende kasserer Heinrich Wiet.
Efter endt rejsetid slog han sig ned i Frederiksværk
tilmeldte sig den stedlige afdeling, og var i en del
år kasserer for Frederiksværk afdeling. Sin interes¬
se for rejselivet holder han stadig vedlige og tog
indtil for få år siden mindst et par rejser uden¬
lands hvert år.
Hillerod afdeling ønsker dig hjertelig til lykke
med jubilæet den 21. juni.

Hillerod afdel ing
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Københavns Afdeling

Vi har mistet vor kære hulemor og medlem

Käthe Petersen
f. 1. 5. 1915

Indmeldt 14. 1. 1977

der døde 3o. april .

Hun var i mange år passiv medlem og en
omhyggelig og glad hulemor, som vi vil
savne.

ÆRE VÆRE HENDES MINDE.

Hillerød afdeling

Vi har den store sorg at meddele, at vort gode man¬
geårige medlem

MASKINHDL. PALLE KANSEN
er afgået ved døden 29. april 1981 næsten 78 år gam
mel.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Frederikssund afdeling

Milepæle
18. juni Willy Brandt ("Søster Willy")

Skånegatan 113, 11637 Stockholm
60 år

21. - Andreas Marius Andersen,medl.i CUK
Nørregade 56, 3300 Frederiksværk .

40 år

21. - Alf. 0. Brien
Vendersgade 31, 5/ 1363 K

70 år

28. - Henry Andersen
Kjærsgården 9, 7100 Vejle

70 år

4. juli Tage Nielsen, medl. i CUK i
Lindebjergvej 85, 3360 Frederiksværk

25 år

5. - Poul Christoffersen (H.K.-medlem)
Linde Alle 12. 5690 Tommerup

65 år

GIRO 9 001778
Hul° i Knabrostræde 3B, 3. sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen,Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Blågårdsplads 8, st.

2200 København N. telf. (01)359906
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21 oo Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for juni

lørdag d. 6. juni: Pinsestævne - se omtalen i
"Den farende Svend"'s maj-nr.
Hulen i Knabrostræde har åbent
i pinsen på følgende tider:

fredag d. 5. juni: fra kl. 16.00 - ?
lørdag - 6. - - - 11.00 - 15.00
mandag - 8 - - - 10.00 - ?

fredag d. 26. juni: kl. 19.00 - Feriehulemøde
vi taler om det overståede
pinsestævne, og hvor vi skal
hen i ferien.

Tak!
En tak til Slagelse, sangkoret, naverpigerne, H.B.
og Københavns afdeling for opmærksomheden på min
fødselsdag. Helge Johansen

(den lille gartner)
Tak for venlig deltagelse ved min kære livsglade
mand Jørgen Bobergs sygdom og dod.

Mimi Boberg

Hjertelig tak til H.B., Stockholm og Silkeborg afd.,
samt alle der glædede mig med besøg og gaver.

Willy Lehmann
Silkeborg afd.

Ny Redaktør søges
Ansøgninger om stillingen som redaktør af vort med¬
lemsblad "Den farende Svend" opslås hermed ledig.
Stillingen, der besættes fra 1. 12. 1981, kan søges
af C.U.K.s medlemmer i Danmark, og der henvises til
§ 42 i lovene. Ansøgninger skal indsendes til H.B.s
formand Hans Rindom, Hyldemorsvej 40B, 2730 Herlev,
senest 1. 9. 1981.

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860'Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske j/fik

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458



ÆRESTAVLE
35 år i C.U.K.

Den 4. juli har Tage Nielsen,Lindebjerg¬vej 85,3360 Liseleje, været medlem afC.U.K, i 25 år. Han er født 7.4.1929.Tage er en populær mand i Hillerødnaver-nes kreds og efter sin hjemkomst og til¬melding hos naverne, var han i mange årprimus motor i Frederiksværk afdelingDer var dengang store dage for naverli-■- vet i Frederiksværk med mænd som Frede¬rik Jacobsen, Jens 2 gange og navnkundige Laurits Pe¬tersen i spidsen. En dag var det Tages tur til at ta¬ge tøjlerne, men desværre tyndede det så meget udblandt "indianerne", at det var mest plausibel atmedlemmerne tilsluttede sig Hillerød afdeling, og så¬dan blev det. Ved hulemødet i marts mødte Tage op påværdig vis med 3 flasker fine dråber for at hilse påi anledning af sit jubilæum. Der var blandt de kyndi¬ge uenighed om, hvorvidt datoen for indmeldelsen pas¬sede - men årstallet er i orden. Vi i Hillerød sigerdig tak for god interesse og indsats gennem 25 år.Nogle gange har du og din søde Else haft rykind tilLam-på-spid arrangement og fået nogle vellykkede af¬tener i navernes kreds. Endnu gør vi brug af din ind¬sats, når vi i Hillerød holder disse festlige arran¬gementer og har dig som leder med at stege lammene.Tage,du er stadig frisk at hilse på, når vi ser dig -jeg tror, det er den friske luft ved stranden i Lise¬leje, der er skyld i det, og vi håber at se di q i vorkreds mange mange år endnu. Til lykke med de 25 år inavernes kreds. Kai Fønss Bach
25 år i C.U.K.

Frederikssund afdeling har den glæde
at kunne fejre endnu en 25-års jubi¬
lar, og denne gang gælder det Ove An-
|dersen, Kanalvej 15, Gunnerup, 4571
Grevinge. "Gåsemureren", som han ka 1 -

I des blandt venner, er født i januar
1912 og indmeldt den 1. maj 1956 i Ki¬

el (for anden gang). Ove har føjtet det meste af ver¬
den rundt. Finland, Sverige, Marocco og Australien.
Selvfølgelig passede han også på, da han var i Au¬
stralien, at gæste sydhavsøerne med de skønne piger.Ove er en af initiativtagerne til stiftelsen af Fre¬
derikssund afdeling, og da den var en realitet, blev
han valgt som deres første formand. Vi i Frederiks¬
sund er glade for, at du kom hjem, så du kunne hjæl¬
pe til med at starte afdelingen og derefter lede
den med både myndighed og humor.
Ove vil blive fejret ved afdelingens 10-års jubilæ¬
um den 20. juni i Græse
Vi ønsker dig hjertelig til lykke med denne milepæl.

Frederikssund afdeling
I tilslutning til ovenstående benytter H.B. ogsåher lejligheden til at ønske til lykke til Marius
Andersen, Frederiksværk med de 40 år,samt til Tage
Nielsen, Liseleje og Ove Andersen, Frederikssund
med 25-års jubilæer, idet vi takker jer for jeres
trofasthed over for C.U.K, og jeres interesse for
"Den farende Svend".

Hans Rindom
formand

Kaj Sjøding
sekretær

Redaktøren beklager!
at uddrag af H.B.'s protokol fra april og maj, samt

manuskript fra "EINSAMER WOLF", har vi desværre,
grundet pladsmangel, måttet udskyde til et senere

nummer af "Svenden".
n jRedaktionen

Hillerøds hulemor Käthe død
2. påskedag blev Käthe Petersen
syg og kom på hospital i Hillerød.
Kræfterne slog ikke til. Den 30.
april - dagen før Käthes 66 års
fødselsdag måtte hun sige farvel
til denne verden.
Käthe blev 29.marts 1958 gift med
Waldemar Petersen med bryllup i
Kiel - Käthes hjemstavn - og flyt¬
tede så til Hillerød, hvor hun hur¬
tig blev kendt og afholdt i naver¬
kredsen.

1975 dør Waldemar pludselig under et besøg i Stock¬
holm, og det var et hårdt slag for Käthe. De to fo¬
retog ofte ture rundt til "stederne", som Walde i
sin rejse-og redaktørtid skabte forbindelse med.
I sin enlige tilværelse fremover, slog naverne kreds
om hende og skabte en tilværelse, så ensomheden ikke
blev for slem.
For nogle år siden blev hun simpelthen ansat som hu¬
lemor i vor prægtige hule på Ndr. Banevej, og det
gjorde stor lykke at have hende til at ordne de ting,
som vi mandfolk gerne kryber lidt udenom. Der blev
holdt rent og serveret kaffe og dejlige spegepølse¬
madder og ostemadder.
For et par år siden blev Käthe optaget som medlem,
og det var tydeligt en stor dag for hende, da hun
sad med Tuborg-kasketten og fik "blæren".
For Käthe var det en stor lykke i tilværelsen, at
hun kom sammen med naverne - og lykken var gensidig.
Vi vil savne hende ved vore fremtidige sammenkomster
og mindes hende som en kær veninde i vor kreds.

Kai Fønss Bach

Indbydelse
I anledning af vort 10-års jubilæum den 20. juniindbyder vi herved alle afdelinger til deltagelsei festlighederne i Frederikssund
Program:

Reception lørdag formiddag kl. 10 - 12
alle er velkomne i hulen

Festmiddag kl. 18.00 i festsalen på
Græse gi. skole

Menu Sildemad
Gryderet
1 øl og 1 snaps
kaffe

Pris kr. 75,- pr. person incl. indgang og musik
Dans til Prebens 2 mands orkester
til kl. 1.00

Tilmelding er bindende og skal ske til Inge Henrik¬sen på telf. (02) 84 35 11. Bedst mellem 17.30-18,30Betaling: Giro 5249732.
Tilmelding og betaling - senest 10. juni 1981.

med venlig hilsen
Frederikssund afdeling

GOD FERIE!
\S-



C.U.K.s ADRESSELISTE

ArhuS
Formand:H.Fi irgaard,Kl okkerfaldet
108.8210 Århus C. telf.(06)159627
Kasserer:Niels Gunni Vase, Hoved¬
vejen 213, 8361 Hasselager.
Hule: Orla Lehmanns Alle 7
Moder: 1. og 3. fredag i måneden.

Ålborg
Formand:Edwin Svendsen.Norgesgade
8, telf.(08)139200
Kasserer Ejler Lind Andersen,
Ferskenvej 66
Hule:Snedker-og Tømrerforbundet
Kajerødgade 39,(indgang fra P-Plad-'
sen) Møde: 1. onsdag i måneden

Esbjerg
Formand:Ib Splidsboel Møller,
Darumvej 34. telf.(05)137934
Kasserer:Leo Lassen,Bel 1isvej 25
telf.(05)135892
Hule:Bellisvej 25.
Møde:!.torsdag i måneden.

Fredericia
Formand:Tage Prehn,Oktobervej 27
Kass.Ove Sørensen,Rygårdsvej 4/105
Møde:1.onsdag i måneden på Rest.
"Hos Agnes",Riddergade.
Frederikssund
Formand .-Jørgen Schaffer, Kastanie
Alle 25, telf.(03)313470
Kasserer:Inge Henriksen.Højsted-
gårdvej 4, Slaglunde,Stenløse
telf. (03)184582
Hule: Græse gamle skole
Møde: 1.fredag i måneden

Hernir>g
Formand:Gordon Hansen,Waldemars-
vej 151 telf.(07) 127743
Kasserer:Axel Toft Nielsen,GI.Lan¬
devej 148, telf.(07)120992
Hule: Ole Rømersvej 7
Møde:1.onsdag i måneden.

Hillerød
Formand.-Ole Vejen,Vesterled 32,
2970 Hørsholm, telf.(02)864381
Kasserer:Arne Svarre.Munkegårds-
vej 13,3490 Kvistgård,telf.(03)

239658
Hule:Ndr. Banevej 12,
Møde:2.fredag i måneden.

HelSingør-
Kontaktmand :Ørjan Pedersen,Abild-
gårdsvej 44 st/th.telf.(03)211326

Holbæk
Formand:K.Henning Olsen,Orøvej 15
telf.(03) 434654
Kasserer:Max Nielsen,Godthåbsvej 19
telf.(03)432225

København
Formand:Børge Andersen.Sorgenfri -
gade l/4sal,2200 N.telf.(01)852348
Kasserer:Werner Carstensen.Overga¬
den o/vandet 4A,1415K.telf.(01)

573598
Hule:Knabrostræde 3B -3.sål

Vi samler
alle svendene
i C. U. K.

Kolding
Formand:Eivind Petersen,Dyrskue¬
vej 7,6630 Rødding.telf.(04)841643
Kasserer:Bent Pedersen,Brandkjærs-
gade 86,telf.(05)527743

Løgumkl oster
Formand:Niels Nielsen,Falkevej 31,

6240 Løgumkloster
Kasserer:Henning Hansen,Ringg.21

6240 Løgumkloster

Nysted
Formand:Simon Hansen,Aarrestrup-
vej 8.telf.(03)871593
Kasserer:Kaj Jørgensen.Jernbanega¬
de 23, telf. (03)871439
Hule: Vantore Forsamlingshus
Møde: 1.mandag i måneden.

Odense
Formand:Kjeld Ploug,Glentevej lo
telf.(09)128501
Kasserer:Ib Agerboe,Hjejlebakken
39,5210 Odense NV.telf.(09)161815
Hule:0vergade 41
Møde:l.torsdag i måneden.

Randers
Formand:Inge Haugesen,Kingosvej 7,

Ndr. Hornbæk,8900 Randers
Kasserer:Henning Dalsgaard,Lind¬
bjergvej 54. telf.(06)441590
Hule.-Laksegade 2-2sal
Møde:1.fredag i måneden

Roskilde
Roskilde:Peer Rosén,Støden 14-4sal
telf.(03)367228
Kasserer: Niels Knudsen.Grønager
23,Gevninge 4000 Roskilde.
Hule:Kamstrupsti 2.
Møde: sidste fredag i måneden
Si Ikeborg
Formand:Hans Christensen .Mosevej 6
telf. (06)827254
Kasserer:Kurt H.Andersen,Skærbækhus
Resenbro telf.(06)821670
Hule:Skolegade 19-1 sal
Møde:1.fredag i måneden.

Slagelse
Formand:H.J.Frandsen,Fisketorvet 2
telf.(03)520992
Kasserer:Knud Jensen.Smedegade 15E
telf.(03)529765
Hule:Fruegade 36
Møde:1.fredag i måneden

Sønderborg
Formand:Arnold Nielsen,Kastanie
Alle 39. telf.(04)427036
Kasserer:Gerda Gilberg,Birke Alle 7

6400 Sønderborg
Hule:Æblegade 7

Vejle
Formand:Frede Thomsen,Østerled 24
telf. (05)822806
Kasserer:Bruno Lindskjold,Kikken-
borg 12. telf. (05)831055
Hule:Nørretorv
Møde:1.fredag i måneden.

FÆRØERNE

Thorshavn
Formand:Chr.Reinert Petersen,
Ovaru Hoydala,Thorshavn.
Næstformand:Jan Ehlers,3812 Sörvåg
GRØNLAND

Marmori lik
Formand:Carl Otto Enevoldsen

C.O.E.Postbox 47
3962 Marmoril i k

Kasserer:Erik Gødtke,Sorte Engel
3963 Marmorili k

SCHWEIZ
Bern
Kontaktmand:Th.Jespersen .Winkel -
riedstrasse 63, Ch.3014 Bern

Zürich
Formand:Geert Stage,Kronenhal te 14
8200 Schaffhausen
Kasserer:Flemming Vil heimsen,Ueber-
landstrasse 341,8050 ZH
Møde:hver torsdag i Rest."Fal ken"
Schmiedesplatz 4.

TYSKLAND
Düsseldorf
Formand:0tto Kröll,Eisenstrasse 35
D.4 Düsseldorf l.telf. 771356

Saarlouis
Formand:Finn Leth Nielsen,Metzer¬
strasse 28,6630 Saarlouis,
telf.068 31 3669

Kasserer:Jens Christian Nyholm
Ehrentalweg 2
6600 Saarbrücken

LUXEMBOURG

Mersch

Formand:Per Sørensen,16A rue Mies
Mersch

Kasserer:Erik Christiansen
IIa rue de la Gare
7535 Mersch

Hule:Hans Sørensen,56A Rue Princi¬
pal e.Reckange/Mersch ,

Luxembourg, telf.328775 -

Møde:sidste fredag i måneden.

SVERIGE
Borås
Formand og Kasserer:0tto Hansen,
Johannelundgatan 13,50235 Borås

Göteborg
Formand:Bent Christiansen,Norum-
höjd 70, 417-45 'Göteborg,
telf.553696
Kasserer Jens P. Pedersen, Hundra¬
årsgatan 20,415-20 Göteborg

Stockholm
Formand Anthon Poul sen,Smedesvä-
gen 28, Tullinge,Telf.08/7782727.
Kasserer:Einar Andersen,Värmlands¬
vägen 484,12348 Farsta,
tel f.08/641845
Hule:Jacobsgatan 3-5/sal
0m sommeren på Ingarö:telf.0766/

28629



CANADA

Calgary
Formand:Harry Skov,155 Capri ßve.
N.W. Calgary,Alta,Canada
Kasserer:Hans Mikkelsen,716 Herita¬
ge Dr.S.W.Calgary,Alberta T2V 2W5
Canada, telf. 253-1841

Vancouver
Formand:Ferdinand Christensen,
4122 Set.Poul Ave,Vancouver B.C.
V.Z.N. I T 5.

Husk at meddele

bladets redaktion

de nye bestyrelser
samt disses

navne og adresser.

U.S.A.
Los Angeles
Formand: Carl J.Petersen
1501 N.Roosevelt Ave, Pasadena
Ca. 91104. telf. 798 - 2571
Kasserer: Fred K.Holm,1238 Spazier
Ave, Glendale,Ca.91 201.

VELLYKKET KOMITEMØDE i CEG
på ruten Stockholm-Helsingsfors

25 deltagere nåede ikke frem på grund af tåge
Helsingør-Helsingborg

C.E.G. - Compagnonnages Européens Gesellenzünfte -
har den gode ide at holde komitemøder forskellige
interessante steder. Så er det i Brygge, Paris,
Lyon, Århus, Basel m. fl. steder og nu sidst i a-
pril på_ ruten Stockholm-Helsingfors på en eksklu¬
siv 1 uk'susdamper med alt hvad man næsten kan for¬
lange på en sådan tur. Der var l.kl. restauranter
mødelokaler i 2 størrelser, receptionslokaler, og
danselokaler med tilh. natlokaler. Der var svøm¬
mebassiner, sauna og så fine dejlige soverum med
indb. toiletter og sågar bruser.
Starten på denne tur foregik lørdag den 11. april
fra Stockholm og efter indtagelse af middagen var
der komitemøde først i natklublokalerne p. g. af
pladsmangel men senere i et veritabelt mødelokale.
Mødet blev åbnet af C.E.G.s præsident Louis Mar-
guet med forelæggelse af en omfangsrig Ordre du
jour (dagsorden) på 12 punkter, der fik en tysk/
fransk grundig behandling.
En beretning fra Hans Lau, Harburg, måtte udgå da
der for 25 deltagere fra Hamburgegnen skete det
fantastiske at deltagerne blev forsinket ved Hel¬
singør-Helsingborg overfarten på grund af tåge så
meget at de ikke nåede frem til Stockholm og såle¬
des ikke nåede at komme med på overfarten til Fin'
land. Først mandag morgen dukkede de op og nåede
at deltage i et informationsmøde ombord på skibet.
Dette mødfe varede til kl. 16 og rettede således op
på en brudt dagsorden.
Efter kassereren Arthur Vandendorps oplæsning af
regnskaberne og sekretæren Niels-Peter Linderoths
sekretærberetning var redaktøren Peter Schwarzbich
på podiet og fortalte om besværlighederne med at
samle stof til CEG-bladet. Navnlig savnede han at
få indlæg fra Skandinavien.
Undertegnede fulgte ham op med besværlighederne i

branchen. Det er et spørgsmål om økonomi i dag og
det er et spørgsmål om at den rette mand har tid
til at samle stoffet så det når frem til tiden.
Den farende Svend nævnte jeg har gået frem med at
fortælle hvor der trods den megen arbejdsløshed
stadig er mulighed for beskæftigelse og har i den
anledning søgt kontakt med Arbejdsformidlingen.
Bragte en hilsen fra CUK til deltagerne.
Jørn Petersen - den tidligere præsident for CEG -

sagde kort men præcis i sit indlæg at kontakt in¬
denfor CEG må udbygges ved oprettelse af venskabs-
kontakt mellem byer hvor der findes CEG interes¬
serede.
Og sådan gik tiden for et hyggeligt komitemøde med
deltagelse ikke alene fra komiteens medlemmer men

mange interesserede ikke alene i mødet men også in¬
teresseret i den herlige tur med en skøn og interes
sant 3-timers rundtur i Helsingfors.
Kaj - sagde Anthon Poulsen - nu må du stå tidlig
op mandag morgen og nyde den herlige tur gennem
Skærgården ind til Stockholm. Det skønne næsten
sommerligt vejr forhøjede denne nydelse.
Da vi kom i havn traf vi nogle af de forsinkede
fra Hamburg, der imidlertid havde hygget sig i na¬
vernes hule i Stockholm og Simon og Egon Bargissen
fik travlt i hulen med at sørge for efternølere.
Det næste informationsmøde afholdes i Brives (Fran¬
krig) den 2o. november.
Og så er CEG-bladet i mellemtiden dukket op og er
sendt med nogle eksemplarer til alle afdelinqer.
Det er blad nr. 9. Der er meget få danske indlæg,
så de tysk- og franskkyndige tär noget at studere.
Men som nævnt - der er mulighed for at sende stof
til bladets redaktør.

Kai Fønss Bach.

Hovedbestyrelsen 1981
Stående fra venstre:

Formand Hans Rindom

Hovedkasserer Th.Rasmussen

Bisidder Richard Petersen

Bisidder Jørgen Schaffer
Sekretær Kaj Sjøding
Siddende fra venstre:

Redaktør Knud Lønstrup
Næstformand Edgar Jensen

i forenings-meddelelser}

Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden. recj_

Calgary
Gode naverbrødre. Alle naver i Cal¬
gary sender kraftige hilsener til
jer alle, som læser bladet.Særlig
til den ny afdeling på Grønland,
det er interessant at se nye knop¬
per springe ud. Vi siger også tak
til Bente og hendes ven fra Esbjerg
afdeling for deres brev, vi send-



te hende et svar og håber, det nå¬
ede frem i tide. Vi onsker dem held
og lykke på deres store rejse og
håber, vi kan være behjælpelige,
når de kommer til Calgary, Alberta
i Canada, som var i deres planer.
Vi havde vores generalforsamling,
og vi er stolte af, at der altid
moder så mange medlemmer op til
moderne. Denne gang fik vi ny næst¬
formand, Jørgen Jensen. Kassereren
var på valg, men Hans Mikkelsen
blev genvalgt. Fratrædende næst¬
formand Tom Lauersen får tak for
sin indsats i klubben, og hermed
benytter vi også chancen for at si¬
ge kasserer Hans Mikkelsen tusind
tak for hans kæmpestore indsats i
Calgary-naverklubben. Formand Har¬
ry Skov foreslog også, at vi skul¬
le gore noget for den Dansk-Cana¬
diske klub, som giver os lov til
at bruge lokaler til modeaftener
uden udgift for os. Hvis klubben
skulle få et eksemplar af bladet,
siger Calgary-naverklubben mange
tak til Dansk-Canadisk klub.
Vi sender kraftige hilsener fra
Calgary afdeling.

Svend Klausen,(sekretær)
Frederikssund
Hulemodet 1.5. blev besøgt af godt
25 svende, som fik hulemadder og
lyttede til glarmesterens dejlige
guitarspil og sang. Vi ser nu frem
til vort 10-års jubilæum. Program¬
met findes andetsteds i bladet.
Det er godt og billigt,- meld jer
snarest, - vi er jo kendt for vo¬
re gode og hyggelige fester.

"Pi sker"

Herning
Til generalforsamlingen d.8. april
var kun mødt 10 svende. Efter den
sædvanlige sang gik vi igang med
generalforsamlingen, og Knud Fjord¬
side blev valgt til dirigent. I
sin beretning omtalte formanden
besøg i forskellige andre byer og
mente, at dem burde vi fortsætte
med.Kassererens beretning blev god¬
kendt, og derefter gik vi over til
valgene, der alle var genvalg.
Der var en del diskussion angående
pinsestævnet i 1982, men det blev
sat til afstemning og med overvæl¬
dende majoritet, blev aet vedta¬
get, at Herning afdeling, så vidt
muligt, skulle stå som arrangør
for pinsestævnet i 1982. Da gene¬
ralforsamlingen var ovre, kom Fred¬
dy med den store gryde, og så var
der gule ærter med flæsk og pølse
og diverse til alle, og der blev
gået til sagen med god appetit,
med naverhilsen Gordon

Hillerød
Ved vor lørdagsmesse 2.5., som var
den sidste i denne sæson, var vi
samlet 25 naver og svende, bl.a.
fra København og Frederikssund.
Formand Ole indledte messen med,
at vi mindedes Käthe, som vi des¬
værre ikke har mere i hulen. En
mindre artikel af Kai Fønss Bach
findes andetsteds i "Svenden".
Der blev som sædvanlig serveret

"Kalundborg Dyreryg" og diverse,
som Eilif og Arne er mestre i. Og
der blev gået sådan til den, at de
i køkkenet intet fik. -Ved hule¬
mødet 8.5. indledte formand Ole og
foreslog, at vi sang nr. 47. Kai
Fønss Bach udtalte smukke mindeord
om Käthe, og formanden bad naverne
om at mindes Käthe ved et minuts
stilhed. Der blev optaget et nyt
medlem, Erik Larsen, Hillerød.Han
tømte behørigt den store pokal, og
slog samtidig på klokken. Ib for¬
talte derefter om sit arbejde i
Rusland i december måned. Det var
en meget interessant beretning.
Det vedtoges at sløjfe hulemødet
i juni, på grund af "Lam på spid"-
Og så venter bestyrelsen at se al¬
le Hillerødnaver til pinsestævnet
på Bellahøj 6.-8. juni 1981. Husk
endelig tilmelding til "Lam på spid'
13.6.81. i Fritidshuset på Hostrups
vej. Tilmelding er bindende og kan
ske til kassereren,telf.(02)239658
eller til formanden, (02) 864381,
bedst efter efter kl.18.

Magni

Kolding
Onsdag d.6.5. Hulemøde med stor til
slutning, og sangbøgerne blev brugt
flittigt. Anni gav en omgang, og
HønseJens kunne ikke lade klokken
stå, så han fik også lov at punge
ud. Vi har fået brev fra Danmarks-
Samfundet, at vi vil få overrakt
en fane på Valdemarsdagen d.15.6.,
og vi holder faneindvielsesfest
d.i.7., og håber da, at så mange
som muligt kommer i hulen på Pi 1e-
damsvej 12 den aften. Næste hule-
møde d.3.6. holder vi i Skodborg
hos Svend Age og Karin,
med kraftig naverhilsen Ejvind
København

Onsdag d.29.4. havde vi svendeaf¬
ten i hulen og svendene mødte tal¬
stærkt op med et glimrende humør.
Der blev sunget og debatteret,
men trods opfordringer fik vi ikke
et eneste spind. I er vel ikke lø¬
bet tørre svende, for det ville jo
være en katastrofe.
Onsdag d.6.5. var der generalfor¬
samling i Københavns afdeling, ca.
40 medlemmer var mødt op, og de på¬
hørte næsten i tavshed de forskel¬
lige beretninger og regnskab, så
det gik rask der ud af, til vi nå¬
ede hulens regnskab, der er det
fineste, vi nogensinde har haft.
Hulefar fik sit fortjente bifald,
og alt var fredeligt, indtil en
nævnte noget om regningen på strøm¬
forbruget i hulen. Der gik et e-
lektrisk stød gennem medlemmerne,
og de fik lys i pæren. Før man så
sig om, var debatten kørt ind på
et sidespor, hvor der stod en vogn
med hårde hvidevarer. Der blev
talt om svaleskabe, kummefrysere,
kølediske, og hvad ved jeg. Strøm¬
forbruget målte man ved at stikke
fingrene i kontakten,- lyste ører¬
ne rødt, så blev der brugt for me¬
get. Da dirigenten var en ivrig
deltager i diskussionen, varede
det jo lidt, før vi kom ind på ho¬

vedsporet igen. Derefter kom byg¬
gefonden, og da medlemmerne nu
var i stødet, blev der slået nog¬
le slag i bolledejen, lige til en
ville trække revolveren og skyde
fra hoften, men så viste det sig,
at det var en vandpistol, der
kortsluttede ledningerne, så vi
kunne komme videre til valgene.
Formand Børge Andersen blev gen¬
valgt. Til ny lokaleinspektør ef¬
ter Edgar Jensen blev Leif Knud¬
sen valgt. Sekretærposten blev der¬
ved ledig, og Kjeld Nielsen ind¬
villigede efter store betænkelig¬
heder i at modtage valg. Edgar blev
stærkt hyldet af medlemmerne med
tak for hans 27 år i bestyrelsen.
Edgar takkede og sagde, han håbe¬
de ikke, at man ikke mere kunne
bruge hans arbejdskraft. Han var
stadig villig, når man kaldte. Der¬
efter kom det punkt, man kalder
kværulanternes paradis, altså even¬
tuelt. Det var især Ove, Thorkild
og Hans, der rullede sig ud, før
dirigenten, Hans Rindom, sagde tak
for i aften og bad'medlemmerne
synge med på: Svende vårsolen vin¬
ker nu atter.
med kno i bordet Leif

Los Angeles
Vor 47-årige stiftelsesfest blev
afholdt i Naverdalen med ca.50 del¬
tagere. Vor egen mesterkok JimNel-
sen og hans hjælpere serverede en
herlig Engelsk bøf med,hvad dertil
hører. Efter spisningen og et par
livlige naversange blev der spil¬
let banko om gode præmier for de,
som ønskede det, medens andre fandt
krønikespinding ved baren udendørs
mere interessant. Ved månedsmødet
i april, hvor vor nye formand
Carl J. Petersen overtog ledelsen,
blev det vedtaget at sende en ga¬
ve til C.U.K, på 2 250,- Samme
aften fremviste Otto Lund en af
ham udfærdiget håndmalet jubilæ¬
ums platte, et virkeligt kunst¬
stykke, som han modtog mange be¬
stillinger på. Platterne vil alle
blive nummererede, og ingen ordrer
vil blive modtaget efter jubilæet.
Platterne vil uden vederlag blive
skænket til klubben, og al indkom¬
sten vil blive brugt til under¬
støttelse af arrangementet af 50-
års jubilæet. Et billede af plat¬
ten vil sikkert i nær fremtid fo¬
rekomme i D.f.S. Der er også plan¬
lagt adskillige forbedringer af
Naverdalen, og i søndags påbegynd¬
te 12 raske svende arbejdet,
med naverhilsen og håb om at se
mange af jer den 7. april 1984.

Fred K. Holm

Løgumkloster
Vor stiftende generalforsamling,
for at få en Løgumkloster afd. i
C.U.K. op at stå, gik over al for¬
ventning lørdag d.25.april påMøl-
lekroen. Det var lykkedes N.P.Niel¬
sen med store "SKUB" af Mogens fra
Sønderborg at samle 13 værdige
svende til optagelse. Fra Køben¬
havn mødte formand H. Rindom og ho¬
vedkasserer T. Rasmussen. De gav
begge en god og forståelig orien-



tering om C.U.K.'s virke, hvilket
vi siger dem megen tak for. En tak
skal også lyde til den ret så kraf¬
tige deltagelse fra Sønderborgna¬
verne. En særlig tak til Mogens,
som eenstemmigt blev valgt til ord¬
styrer, samt til Harald, Arnold og

Sønderborgs hulefar, som også med
alvorsord gav en god og saglig o-
rientering om C.U.K. Også en tak
til Ove for den personlige gave.
Valgt til formand blev N.P., kas¬
serer Henning Hansen og sekretær
Peter Nielsen. Generalforsamlingen
afsluttede Mogens på behørlig vis
som god og saglig, og nr. 21 i
sangbogen blev sunget. Herefter
døbtes formand N.P. på samtlige
13 navers vegne af Arnold og Mo¬
gens på behørlig vis, det kneb,
men kruset blev tømt, og N.P. gav
en til halsen. Nu kom der brød på
bordet og igen en lille en til.
Men aftenens overraskelse: Mogens
og Gerda havde slået pjalterne sam¬
men med.vidner og borgmesterens un¬
derskrift, hvilket på Svends op¬
fordring kostede en stor omgang af
Mogens. Herefter blev der på orgel
spillet op til dans af N.P.'s kone
Gertie, og vi dansede til kl.ca.l
Generalforsamlingen og festen blev
afsluttet med, at vi endnu engang
tog sangbogen frem og sang "Minder¬
ne".
med kno i bordet fra

N.P.Nielsen P.Nielsen
formand sekretær

Merch

Her et livstegn fra Mersch. Dog
har vi ikke meget at berette om.
Det går godt hernede, sålænge jern¬
værkerne er i gang, men det ser
sløjt ud, da der er tale om at luk¬
ke et par stykker. Vores formand
Erik Christiansen er trådt tilbage
fra den ene af sine dobbeltposter,
og er nu kun kasserer igen. Vores
nye formand hedder Per Sørensen,
(en søn af "lynmurer" Hans Søren¬
sen) .

Mersch afdeling
Odense
Hulemødet d.7.maj var besøgt af 17
naver. Derudover fik vi besøg af
en gammel nav fra Düsseldorf, som
har arbejdet sammen med Kjeld Ploug
dernede. Vilhelm hed han, også kal¬
det "Tante". Han lærte os bl.a.en
gammel naversang af Lorenz Møller,
som også står i sangbogen. Lad os
håbe, vi kan huske den til næste
gang. Vilhelm fik naturligvis vel¬
komstsangen sammen "Kenya-Smeden",
som blev optaget på behørig vis.
Begge kvitterede med en omgang øl¬
ler og gav tillige interessante re¬
ferater fra deres rejseliv. Især
"Kenya" har oplevet det barske liv.
Bl.a. at blive kørt halvt ihjel af
en bulldozer på Azorerne og blive
skudt gennem benet i Canada af en
dansker, han arbejdede sammen med.
Denne dansker forestod på grund
af dette en indsamling til "Kenya"
og for de penge, han fik ved den¬
ne indsamling, rejste han hjem til
Danmark, og ingen har hørt eller

set noget til ham siden. De er jo
ikke lige fine i kanten de danske¬
re, man møder ude omkring. En an¬
den sjælden gæst, Helge, dukkede
også op til hulemødet. Det var o-
ver et år siden, vi sidst havde
set ham, da han bl.a. havde været
i Venezuela, men det var herligt
at have ham imellem os igen. Næ¬
ste hulemøde er torsdag d.4.juni
kl.19.30., - og så minder vi om
havemøderne i Lilletoften den før¬
ste lørdag i hver af de 3 sommer¬
måneder: juni, juli og august.
Første gang dog på grund af pin¬
sen den 13.juni kl.18.00 præcis.
Som sidste år skal I selv medbrin-
ge madpakke og snapsen.- 01 og vand
kan købes til hulepriser,
med naverhilsen Walter
Randers

Hulemødet 1.maj var kun besøgt af
5 svende. Efter sang nr.47 star¬
tede mødet, som først og fremmest
gjaldt vores hule. Den ejendom,
hvor vi har lejet vores hule, er
under modernisering. Dette bety¬
der, at vi har fået varslet hus¬
lejeforhøjelse til omkring 1000 kr.
Dette kan vi ikke betale og har
derfor set os nødsaget til at op¬
sige huslejen fra 1 .juli. Vi skal
nu finde en ny hulé, og håber på,
at dette snart vil lykkes os. Vi
har dog også gode nyheder. Vores
ansøgning om en fane fra Danmarks-
Samfundet er godkendt. Dette bety¬
der, at vi svende, alle skal møde
op mandag d.15.juni kl. 18.20 ved
Randershallen. Valdemarsfesten
starter kl. 19.00 med indmarch af
faner.Da vi har lovet at sælge
nogle små flag på Valdemarsdagen
d. 15.6., kan du få disse flag ud¬
leveret på vores næste hulemøde,
der på grund af pinsen er udsat til
d.12.juni. Set. Hansaften bliver
afholdt den 26.6. på Kingosvej 7.
Du skal kun medbringe din dame,
din sangbog og dit gode humør, da
spise-og drikkevarer kan købes på
stedet. Dørene åbnes kl.19.00
med naverhilsen Inge

Roskilde

Hulemøde 24.4.81. Ved denne aften
var der mødt 7 svende op, vi sang
nr. 37, og formanden bød velkom¬
men og lykønskede fødselaren og
Niels med den nyfødte. Snakken gik
til vi skulle have vore medbragte
skorper. Vi snakkede om vor fug¬
leskydning og fik ordnet resten.
Husk tilmelding hurtigst mulig.
Der er en overraskelse til den
første, der melder sig. Aftenen
skred frem med sang og snakken,
især om naverstævnet. Vi glæder os
til, at København skal holde det.
Vi sluttede med "Minderne". Husk
hulemøde den sidste fredag i hver
måned.
med kno i bordet Dorrit

Saariouis
Det er jo blevet moderne i C.U.K.,
Danmark, at afdelingerne mødes hos
hinanden. Det er en glimrende ide,

for at fremme kammeratskabet i NA¬
VERNE. Undertegnede talte med Lux¬
embourg om denne ide, og omgående
kom der en invitation fra Slaraf¬
fenland. Med bange anelser og hjer¬
tet oppe i halsen mødtes de første
hos "Kongen". Herfra startede 2
biler ud til svendene, som kørte
i et VW rugbrød.Nu var alle mødt,
og konvojen startede mod Remich i
Luxembourg for at købe vores bil¬
lige ration af kaffe, tobak og
snaps. Kl.19 startede vi igen mod
Luxembourg by for at køre nordpå
imod Mersch. Det blev lidt senere,
end jeg havde troet, og da vi kom
til byen troede jeg, at min bil
kørte på 3 tændrør, men ak, det
var kun hjertebanken fra 10 herli¬
ge Luxembourgnaver, som stod og
ventede på os.Efter man kort havde
hilst på hinanden, startede vi nu
i 6 vogne i konvoj i retning af
Luxembourger Schweiz til den pro¬
minente by Larochette - Heffingen.
Her blev igen hilst meget kraftigt
på hinanden, inden vi satte os til
bords for at drikke en aperitif.
Formand for Luxembourg, Erik Chri¬
stiansen, bød os velkommen, ønske¬
de de nye svende velkommen i Syd¬
vest. Han håbede de ville få en

god tid og bad dem leve op til na¬
vernes tro og orden. Det store øj¬
eblik kom, der blev serveret, og
man kunne mærke, at dette smagte
de nye og gamle medlemmer af CUK.
En fantastisk "peppersteck" var
tryllet ud af køkkenet med alt
"pi-pa-po", diverse flasker rød¬
vin o.s.v.. Stemningen var blevet
god, og en lille rygepause blev
godkendt. Nu kom desserten, et fan¬
tastisk isbæger garneret med hin¬
bær og flødeskum. Vi var nu i en
stemning, som er svær at beskrive,
men så kammeratlig som denne fest
var, vil den ikke blive glemt fra
vores side. Kl.24 måtte vi slutte.
"Kongen" takkede formanden og Per
Sørensen for den vel tilrettelag¬
te fest. En kæmpe tak til Luxem¬
bourg og på gensyn i oktober i
Saariouis. "Kongen"

Finn Leth

Silkeborg
Det er da klart, at en svend som
Willy L.J. forstår at holde naver¬
fødselsdag, - tak til Willy og Bir¬
git. Ja, så kom vi i teater, godt
de havde håndmad og ol, ellers du¬
ede det ikke. Bedre held næste gang.
Hulemøde 1.5. Formand Hans Padborg
bød velkommen til 8-10 svende. Vi
forsøgte at takle vores varmeregn¬
skab, og efter en ide fra Kurt A.,
gik Peter P. omgående i gang.
Knud J. var kommet hjem fra rej¬
sen, så hulemodet gik på rigtig
navervis. Vi sender en hilsen til
Dan P. og AntikPer i Norge, Bjar¬
ne V. er blevet væk. Husk så at
hvis du har en berejst ven eller
veninde, så tag dem med i hulen,
og glem ikke søndagsmessen 10 - 12.
med naverhilsen "Farmand"

Stockholm
Søndag d.22. var vi samlet for at



fejre CEG nye Stockholm afd. Jør¬
gen og Georg så til, at naverne
fik fyldt pokalerne og fik en god
frokost for at mindes denne dag.
Ved filmsaftenen så vi vore naver
i USA med Erik Jensen, samt film
fra Ingarö da Erik Jensen var på
besog der. Det blev en lang god
aften med stor tilslutning, som vi
siger vor formand Anton Poulsen
tak for. Nu har vi så startet ar¬

bejdet på Ingarö, hvor en masse
træer, som stod i vejen for Else,
er fældet, og som nu skal til sa¬
ven, så vi kan anvende det på Tor¬
pet. Nye borde og stole samt sen¬
ge, har Anton ordnet. Dem får vi
god brug for i påsken,
med naverhilsen Arthur

Sønderborg
Den 24.4. afholdt vi ordinær gene¬
ral forsaml ing. Der var modt 15 med¬
lemmer, da formand Arnold bod vel-
korøen, og vi intonerede nr. 37
- "Vi håndværkssvende". Valgt til
dirigent blev Mogens GiIdberg.Kas¬
sereren aflagde beretning over
regnskabet, der udviste et pænt
overskud. Han har nu altid været
god til at holde på pengene. Da
Age ikke ønskede at fortsætte som
kasserer, valgte vi Gerda Chri¬
stensen som ny kasserer. Modet fo¬
regik i god ro og orden og var
slut ved 22-tiden. Derefter gik vi
over til optagelse af et nyt med¬
lem Dan Petersen kaldet "Pumper¬
nickel". Han har rejst i Tyskland,
flstrig og Tjekkoslovakiet. Med
ham har vi fået et husorkester,da
han er en fin musiker bl.a. på
guitar, og gerne ledsager os, når
vi oplader vores stemmepragt. Vel¬
kommen i vores hule, Dan.- Kurt
serverede kaffe og ostemadder, og
vi sluttede mødet ved 24-tiden.
D.25.4. gik det så afsted med bus,
koner .og godt humør med kurs mod
Løgumkloster, hvor vi var invite¬
ret til stiftende generalforsam¬
ling med en ny afd. af C.U.K..Vi
var 12 mand m/k, der sammen med
Hans Rindom og Thorkild Rasmussen
fra H.B. mødtes med 9 nye naver
til den stiftende generalforsam¬
ling. Det var både et festligt og
værdigt møde med de nye kammera¬
ter i Løgumkloster, og de 9 med¬
lemmer viste en stor og alvorlig
interesse for deres nye klub.
C.U.K.'s historie og baggrund blev
fortalt af Hans Rindom og hans
komandosergent Thorkild. Der blev
sagt mange gode ord og ønsket den
nye naverklub til lykke fremover.
Ove Blank forærede dem et par sto¬
re hollændertræsko. Det skal tem¬
melig sikkert være en opfordring
til ikke at gå i for store sko fra
starten, men tage det hele stil¬
le og roligt. Arnold Nielsen døb¬
te den valgte formand på alle de
nye navers vegne, og han måtte
tømme det bitre bæger til bunds.
Den nye formand i Løgumkloster er
Niels Peter Nedsted Nielsen, der
også er initiativtageren til klub¬
bens oprettelse. Aftenens vært,
var Svend på Møllekroen, der i da¬

gens anledning serverede øl til
favorpris, kr.5,-. Det var en flot
gestus, hvis man tænker på, hvad
restaurationspriserne er idag.Vi
hyldede Gerda og Mogens, der om
formiddagen havde lovet hinanden
huld og troskab på rådhuset i Søn¬
derborg. Vi i Sønderborg håber,
at Mogens nu finder ud af, hvem
der bærer bukserne for eftertiden.
Til lykke begge to. Vi kørte hjem
igen godt trætte, men stadig i godt'
humør og ankom til hulen kl.2.30.
En fin-fin fest som Løgumkloster
kan være stolte af. D.l.5. holdt
vi ordinært hulemøde, hvor vi iv¬
rigt snakkede om turen, og alle
havde een eller anden oplevelse at
fortælle om, så tiden gik hurtigt.
Vi sluttede ved 23.30-tiden.
med kno i bordet Harald

Vejle
18 svende deltog i hulemødet den
l.maj. Formanden bød et par svende
velkommen hjem, og nogle af søens
folk var atter taget på langfart.
Kr.Himmelfartsdag skal vi havepla¬
neret og flyttet noget jord om¬
kring Hytten, så hvis du vil del¬
tage, tager du en skovl med. Næste
hulemøde er grundlovsdag, og det
foregår i Hytten, som er åben fra
kl.14.00. Hele familien kan del¬
tage, og vi medbringer selv den
faste føde.
med naverhilsen Anders

Ålborg
Onsdag d.6.maj var vi lidt tyndt
befolket i hulen, 6 mand var det
mindste i lange tider, men de fle¬
ste havde undskyldninger med fra
forhindrede naverbrødre, og Fritz
undskyldte, at han kom for sent,
men vi snakkede lidt om pinsestæv¬
net o.s.v.. Edwin havde lidt skin¬
ke tilbage fra Ziirichturen, og
Hans hentede rugbrød på banegården,
Det blev til nogle gode snitter ,
der fik øllet til at smage,
med naverhilsen Referenten

Århus
Fredag d. 24.april afholdt afde¬
lingen sin årlige pokal skydning i
"Hulen". Der var fint fremmøde,og
den fredelige kappestrid endte med,
at sidste års vinder Niels Vase
gentog sejren ved igen at erobre
pokalen med 85 point. 1.præmie fik
Viggo Nielsen med 82 point. - 2.
præmie fik H. Fiirgaard med 81
point, og 3.præmie gik til Arthur
Larsen med 80 point. - Medlemmer¬
ne erindres om, at på grund af
C.U.K.-stævnet i pinsen er hulemø¬
derne i juni måned lagt til hen¬
holdsvis~freHig~37l 2. og fredag
den 26. Medlemmerne erindres lige¬
ledes om - og samtidig gøres op¬
mærksom på, at sommerturen er flyt¬
tet til lørdag den 27. juni - og
gür til naverhytten ved Vejlefjord.
Madpakke medbringes. Der rejses
med DSB på gruppebillet, og derer
transport fra banegården til Hyt¬
ten» Tilmelding kan ske til for¬
manden (06)159627.
med hilsen og slaw Kai

•KØB6NHAVN-
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
ALLE BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
'aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagrier Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. ol-85 69 9o

Dødsfald
Vi har igen mistet en god kammerat

BEDEMAND FRODE MOLLER

Frode,der var en trofast gæst ved
1 'hombrebordet i snart 40 år,vil
vi savne

Ære være hans minde
Lindow

FØDSELSDAG

Chr.Krogh Nielsen fylder 80 år d.
4.juni, og hvis een skal hyldes,
så er det vor oldermand på kegle¬
banen. Han har alle dyder, en god
kammerat, altid parat til at yde
en indsats, altid møder han med
smil, trods han i adskillige år
har været plaget af sygdom, men
det er overstået, lidt er der jo
altid, når man bliver ældre. Gode
ven, vi sender dig kammeratlige
hilsener og gode ønsker om sund¬
hed. Berejste Håndværkere

Berejste kammerater!
Kære Berejste med piger. Så slut¬
ter vinterhalvåret.og efter omstæn¬
dighederne synes vi,at det har væ¬
ret tilfredsstillende.Vi har haft
godt fremmøde til vore sammenkom¬
ster.Dog kniber det om torsdagen
uden damer.Vi har haft den glæde
at få nogle unge friske medlemmer,
så det kan være, det hjælper.Vi øn¬
sker jer alle en god ferie.Vi mødes
sidste gang med damer d.4.juni før
ferien.Husk at tilmelde jer til
spisning. Hermann

En tak til vore damer for tilsend¬
te kontingent. Kassereren

Vi sender vore syge kammerater en
kammeratlig hilsen med ønsker om
god bedring. Bestyrelsen

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 27. maj
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Stævnet påBellahøj —en kæmpesncces !
Pinsestævnet den 5-6-7-8 juni blev en uforglemmelig perlerække af skønne minder.For os,som stod for stævnet,
var det store spørgsmål,vi 11e der komme nogen,når vi kaldte.Det ville der,og de kom fra alle Verdenshjørner
med naverhumør og gensynssmil.Al lerede Grundlovsdag var hulen fyldt,og endnu flere kom lørdag,så "Hulefar"
fik sved på panden af,at klare alle bestillinger.Hulemødet lørdag aften fik en festlig start,da Børge bød
velkommen og derefter,som tak for mange års tro tjeneste i Københavns afdeling udnævnte Edgar til Æresmedlem
af Københavns afdeling.Edgar takkede og mente,at det var for meget,men forsamlingen mente noget andet,og gav
et langt bifald.Derefter skete en sjælden ting,idet H.B.s formand og næstformand optog et nyt medlem i Hoved¬
kassen,og det var Bent Frederiksen,der får den store opgave,at få vores gamle hæderkronede afdeling i Ham¬
burg op at stå igen.Bent blev hilst med velkomstsangen og mange gode ønsker.Derefter gik dansen lystigt,til
vi sluttede med Minderne kl.24,oo.
Søndag morgen stillede alle deltagerne veloplagt,op til Fotografering foran Bellahøj,før man delte sig,nogle
skulle på bustur,andre til delegeretmøde.På busturen var der forst en lille rundtur i København,og et kig på
Christiania,før turen gik ud på Amager.Her kom selv Københavnerne steder som de aldrig havde set,før turen
sluttede i den gamle Dragør Færgekro.Det var et fint vejr,så turen var begunstiget af vejrguderne.
Delegeretmødet vil H.B. selv informere om.Ved delegeretfrokosten,var der en endeløs strøm af hilsener og ga¬
ver til Københavns afdeling som tak for stævnet,så formandens bord til sidst lignede et Overflødigshorn.
Børge formand takkede og bukkede,til han blev hæs,og fik hold i ryggen,men det gik hurtigt over igen.
Endvidere var der gaver til Ove Roslev og Knud Lønstrup.Til Ove som tak for hans mangeårige virke i Hovedbe¬
styrelsen (næsten 25 år).Til Knud med tak for Den farende Svend,hans ønske om,at gå af som redaktør beklagede
allé og håbede,at han ville tage sin beslutning op til fornyet overvejelse,hvi 1 ket alle tilsluttede sig.Vi
kan dårligt undvære dig Knud,for der er ikke mange,der har så stor viden om C.U.K, og så mange kontakter som
netop du.
Til Gallamiddagen var der fuldt hus af feststemte medlemmer,da Børge bød velkommen,og udtalte sin store glæde
over,at se så mange Svende og Piger der gjorde aftenen uforglemmelig.Senere talte Hans Rindom,der takkede
Københavns afdeling for et fint stævne og rettede en tak til allé,for deres trofasthed mod C.U.K.Videre sag¬
de Hans,at nu måtte H.B. smøge ærmerne op,for der var jo kommet mange ting frem på delegeretmødet,som krævede
en saglig behandl ing.Ti 1 slut rettede Hans en varm tak,til den gamle H.B.formand Ove Roslev for hans mange¬
årige virke i Hovedbestyrelsen og det gode samarbejde og overrakte under stort bifald en Erindringsgave fra
C.U.K. Aftenens hovedtaler var formanden for Håndværksrådet,Hol ger Vogt Petersen,der talte om den store be¬
tydning,det havde haft og har,for dansk håndværk og industri,at så mange håndværkere gennem årene var rejst
ud,for at dygtiggøre sig,og bringe friske arbejdsmetoder og impulser med hjem.Naverne var ham ikke ukendt,for
hans svigerfader.havde selv gået på "Valsen" i de unge år,så det var et hjem,hvor den gamle naverånd rådede,
og hvor der blev sunget de gamle naversange.Vogt Petersen sluttede med at udbringe et rigtigt naverhurra og
sluttede derefter sin tale under stort applaus. Derefter gik dansen,til ud på de små timer,før man fik sagt
farvel og tak for en dejlig dag.
Afskedsmødet i hulen mandag beviste,overfor os alle,at vi må have nogle større lokaler.Der var stuvende fuldt
i begge etager,men hvor der er hjerterum, er der også husrum,så det var en stor dag i hulen,før man fik sagt far¬
vel og tak,og på gensyn i H E R N I N G næste år.
Københavns bestyrelse siger jer alle en hjertelig tak for,at I ville komme og kaste glans over pinsestævnet
1981- Med kno i bordet,Leif Knudsen.

Sekretær.

Næste års stævneby bliver Herning
Ved delegeretmødet under det mest spændende punkt,-næste års stævneby-,var spændingen meget stor,for hvem af
af vore afdelinger ville nu påtage sig det store arbejde at arrangere næste års stævne,for det kan jo_ ikke
nægtes at arrangementet giver mange søvnløse nætter for de ,der er involveret.Hvem havde mod til at påtage sig
sådant et stort arbejde,men knap var punktet på dagsordenen blevet udtalt af dirigenten,førend der straks var
en rask "Uldjyde"nemlig Gordon Hansen fra Herning der bad om ordet,og udtalte at man i Herning afdeling var
blevet enige om at de ville påtage sig at arrangere stævnet næste år.Der blev straks vild jubel og lange
klapsalver for at tilkendegive sin tilfredshed med dette tilbud,og sådan blev det så bestemt at i 1982 skal
vi møaes i "Uldjydernes Hovedkvarter" Herning.Der er sikkert ingen tvivl om at de nok skal sørge for at vi
vil få et godt stævne,man kan jo bare se hvordan de taklede situationen da de havde Vandreudstillingen for
et års tid siden.Nu har vi et helt år til at spare sammen til denne begivenhed. Redaktøren.
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Københavns Afdeling

Vi må med sorg meddele, at vi har måttet tage af¬
sked med et af vore gamle medlemmer, idet

SNEDKER PEDER PEDERSEN
(Gug Peder)

født den 7. juni 1897 i Ribe
er afgået ved døden den 2. juni 1981 i Horsens

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Ålborg afdel ing

Milepæle

Ved en beklagelig fejltagelse har redaktøren i al
sin travlhed overset 2 gode navers milepæle. Det er
som følger:
2. juni Leif Andersen 50 år

Nørresvinget 10,3600 Frederikssund
20. - Sigurd Jensen 60 år

Strandhøjen 21, 3600 Frederikssund
Undskyld

16. juli Axel Jensen ' 80 år
Provstestræde 2,4000 Roskilde

23. - Aage Werner Petersen 75 år
Emdrupvej 169 st/th,2400 NV

5. aug. Hans August Pedersen 60 år
Nymosevej 23,2820 Gentofte

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto

giro 9 001778
Hule i Knabrostræde 3 B, 3.sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen.Sorgenfrigade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes &elf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Blågårdsplads 8, st.

2200 København N. telf. (01)359906
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. 01-267771

Program for juli:
Vi holder ferie i juli, men holder dog søndagsmes¬
serne.

Afdelingen ønsker sine medlemmer god ferie.

Tak!
Hjertelig tak for al opmærksomhed som udvistes ved
min 8o års fødselsdag fra H.B..Berejste Håndværkere
og Københavns Afdeling. Chr.Krogh Nielsen.

Hjertelig tak til H.B. og Frederikssundnaverne for
udvist opmærksomhed ved min 5o års fødselsdag.

Leif Andersen
"Sliver"

Som delegeret og formand i Saarlouis takker jeg Kø¬
benhavns Afdeling for et uforglemmeligt pinsestævne
i min hjemby. Finn Leth.

En stor tak til Københavns Afdeling for et veltilret¬
telagt pinsestævne. Otto Kröll

Dlissel dorf.

Hjertelig tak til Hovedbestyrelsen for C.U.K. samt
Stockholms afdelingen,for opmærksomheden ved min 7o
års fødselsdag.Endnu en gang tak til alle for opmærk¬
somheden. Eva Rasmussen

borg.

Odense, Roskilde og Zürich aft
havns afdeling for et qodt oq
stævne.

• takker Køben-
Irettelagt pinse-

Hjertelig tak for venlig og s.. iltagelse med Fa¬
nen ved min kære hustru To,s bisættelse.
En tak til C.U.K.s hovedbestyrelse.Københavns afde¬
ling og Navernes Sangkor. Kurt Bjerregaard.
Min hjerteligste tak til H.B. .Københavns afd.,sang¬
koret og kammeraterne der glædede mig på min 80-års
fødselsdag. V.A.Holm, "Bornholmeren"

Ny Redaktør søges
Stillingen som redaktør af vort medlemsblad "Den fa¬
rende Svend" opslås hermed ledig. Stillingen, der be¬
sættes fra 1. 12. 1981,kan søges af C.U.K.s medlem¬
mer i Danmark, og der henvises til § 42 i lovene.
Ansøgninger skal indsendes til H.B.s formand Hans
Rindom, Hyldemorsvej 40 B, 2730 Herlev sen. 1.9.1981.

Redaktøren beklager i

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

Grundet typografstrejken udkommer der, som I ser,
kun et 4-sidet blad i denne måned. Redaktøren har væ¬
ret nødt til at lade en hel del stof vente til et se¬
nere nummer, og kun medtaget de vigtigste datoer,
der er meddelt fra afdelingerne. En del afdelingsre-
ferater er helt udeladt, da det kun var stof fra ting,
der var foregået. Jeg håber, at I bærer over med bog¬
trykkeren og redaktørens dilemma. Knud Lønstrup



Historisk Revy
Siden nu alle europæiske laug for farende svende er
blevet samlet under den samme hat -CEG- kunne det vel
være passende til alles orientering at give en beskri¬
velse af de enkelte zlinfter i almindelighed og deres
egenarter i særdeleshed, så man ved med hvem, man har
at gøre. Jeg vil begynde med en kort oversigt af hånd¬
værkets udvikling i DK og EUR og i de kommende udga¬
ver af "Svenden" følge op med de forskellige laugs
biografi. Til alle tider har der været vandringer,
men først fra det 12. århundrede kendes de rejsende
håndværkere, da afvandringen fra landet mod byerne tog
sin begyndelse. Snart specialiserede de forskellige
fag sig, som ej før havde formået at stå alene, og
der blev behov for et broderskab af 1igesindede.hvor
man i nøden kunne søge støtte. Et sådant havde man i
gildet. 1 løbet af det 12. og 13. århundrede organi¬
seredes gilder overalt i Vesteuropa, hvis formål var
hovedsagelig af selskabelig og religiøs art, og ofte
havde man en skytspatron. For det meste valgtes Knud
den Hellige. Medlemmerne havde igennem ed afgivet løf¬
te om at overholde gildets skrå (vedtægter). I begyn¬
delsen kunne alle blive optaget, men senere krævedes
en vis økonomisk standard og anseelse for at blive op¬
taget, og købmændene trængte efterhånden de arme hånd¬
værkere i baggrunden. Disse dannede da deres egne laug
som i modsætning til gildet var en ren faglig sammen¬
slutning, hvori som regel kun bestemte fag kunne op¬
tages .Laugene er en forløber for vore dages fagfore¬
ninger, og i løbet af de næste århundreder tilkæmper
de sig mere og mere magt og gennemfører 1augstvangen,
d.v.s. ingen kan få arbejde uden at være medlem af
lauget.Samtidig måtte lauget borge for godt håndværk,
og fra midten af det 15.århundrede krævedes mester¬
stykke af svendene, inden de kunne nedsætte sig som
mestre. Laugenes monopol blev siden udnyttet til at
skrue priserne op og til at undertrykke svendene,
hvilket resulterede i ,at mestre og svende deles i
hvert sit laug engang i det 15.århundrede. For nu at
hindre for mange svende i at blive mestre, skærpede
mesterlaugene kravene ved mesterstykkerne, men da der
var mangel på håndværkere, var dette myndighederne en
torn i øjet, og man forsøgte gang på gang at bryde
laugenes magt, bl.a. ved at tillade frimestre, der ej
havde aflagt mesterstykke, og derfor heller ikke var
optaget i lauget. Omkring det 15.århundrede blev det
mere og mere almindeligt at gå på valsen. Senere ind¬
førte mesterlauget, at ingen kunne blive mestre uden
at have valset en længere årrække, hvilket igen førte
til konflikt med øvrigheden, som forbod denne bestem¬
melse. Berejste svende blev dog fortsat foretrukket
frem for ikke berejste. For at adskille løsgængere og
vagabonder fra redelige håndværkere indførtes nu van-
drebøger og med dem et utal af forordninger. Man kun¬
ne således ikke længere rejse frit, men måtte følge
opstukne ruter, som blev anfört i vandrebogen, der så
undervejs måtte viseres af det stedlige politi. Og ve
den svend, som ej nøje overholdt de for ham afstukne
ruter og tidsterminer. Han blev ikke sjældent straf¬
fet med flere dages vand og brød. Undervejs til sit
bestemmelsessted levede han så af at fægte (betle) og
af den geskænk, han modtog hos sit fags laug eller på
de værksteder, han kom forbi. Nogle steder fik han den
udbetalt i klingende mønt, medens han andre steder
blev tilbudt een nats fri kost og logi på laugets her¬
berg. Det sidste har holdt sig helt op til vore dage,
og enhver svend i CEG kan ihvertfald i Tyskland gøre
brug af denne tradition på de forskellige zünfters
herberger. Dette blev naturligvis også udnyttet af
flere svende,og flere levede direkte af at fægte, og
den geskænk de modtog rundt omkring.Dette førte efter¬
hånden til, at denne rejsehjælp blev vanskelig at op¬
nå, også for de som virkelig havde behov for det,når
der ikke var arbejde at få. Iblandt de mange farende
svende, hvis antal nåede foreløbig klimax omkring
1840 i Danmark, (i Ringsted registreredes således ca.
1100 ankomne svende i løbet af et år, blot for at ta¬
ge et eksempel), var naturligvis mange udlændinge.
Tyskere udgjorde op imod halvdelen, mens nordmænd og

svenskere udgjorde 5-10%. Antallet af vandrende sven¬
de påvirkedes til dels af konjunkturerne dels af års¬
tiden. De fleste træffer man således for-og efterår
og i perioder med lav beskæftigelse. Som man kunne
forvente,udgør gruppen af svende under 30 år, over
halvdelen. Mesterlaugenes fortsatte forvaltning af
håndværket til deres fordel med hensyn til priser,
undertrykkelse af svendene og begrænsningen af nye me¬
stre, udviklede sig efterhånden til det rene diktatur.
Der fordredes ofte helt ublu afgifter til lauget ved
mesterprøverne, som kun få svende var i stand til at
afse. Dette medførte selvfølgelig mange ufordragelig-
heder de to parter imellem, som først kulminerede med
den ny næringslov af 1857, som eengang for alle for¬
bød 1augstvangen, og fra dette øjeblik og op til før¬
ste verdenskrig, finder vi de farende svendes stor¬
hedstid.

VEREINIGUNG DER FREMDEN ZIMMER-UND SCHIEFERDECKERGE¬
SELLEN DEUTSCHLANDS.
Det er den ældste af de bestående tyske Zlinfter, som
kan føre deres traditioner helt tilbage til det 12.
århundrede. "Die ehrbahren Fremden", som de også kal¬
der sig, afholdt deres første kongress i 1891 i Mag¬
deburg, hvor man vedtog foreningens atatutter og ene¬
des om en sort "Ehrbahrkeit" (slips) for alle. Denne
har siden da været deres kendetegn. Foreningen var
sammen med den franske Federation Nationale Compag-
nonique des metiers du Batiment (bygningshåndværker¬
nes svendeforbund) med til at grundlægge CEG i 1952
ved den forste Europatreffen i Luxemburg. Som medlem¬
mer optages kun svende udlært indenfor følgende byg¬
ningshåndværk: Tømrer, tagdækker, snedker og forskal-
lingstømrer. Han skal være ugift og ikke over 25 år
gammel, og når vedkommende beslutter sig til at lade
sig fremmedskrive, anskaffer han sig den traditionel¬
le Zimmermann/Dachdecker kluft (dragt) med hvid skjor¬
te uden flip og bliver en zunftaften indbundet med
den med hans respektive fags nål forsynede sorte "Ehr¬
bahrkeit". Svenden har nu 6 uger til at forberede sig
og gøre sig fortrolig med foreningens statutter samt
skik og brug blandt hans ligesindede. De næste 3 år
og 1 dag må han derpå ikke komme sit hjem og stedet
for hans udgangspunkt nærmere end 50 km, særlige om¬
stændigheder dog undtaget. På sin vandring mødes han
med de "Einheimischen" svende, der har været på val¬
sen, og som nu har fast bopæl på ziinftens herberge,
som foruden i Tyskland også findes i Belgien, Fran¬
krig, Schweiz, Sverige, Danmark og USA. Her bliver
der afholdt Schal lern (afsyngning af håndværkssange),
Klatschen (fællesklapning med sang), model byggekursus
og ellers dygtigt spundet. De einheimischen er iøvrigt
forpligtet til at stå ham bi med råd og dåd og hjæl¬
pe ham, hvor det er nødvendigt.
Hovedsæde: Wilseder Ring 78, 2100 Hamburg 90.

telf. 040-763 84 35
EINSAMER WOLF

Job söges
Job søges i ind eller udlandet af Sømand og Rigger
OVE HEDE.ÅRHUSVEJ 4o 2/th.86oo SILKEBORG.TIf.06-
81o476.

Vandreudstillingen
Vedrørende udstillingen har vi i 1' halvår af 1981
haft den flere steder. Dog har der været huller imel¬
lem, hvor den godt kunne have været udnyttet, hvis
blot afdelingerne ville gøre en indsats.
Udstillingen er disponibel hele resten af året og
kan rekvireres hos:

Kaj Sjøding
Nordhøj vej 5
3400 Hillerød
telf.(02)269065

Gør en indsats for din afdeling og C.U.K, ved at ta¬
ge udstillingen.



MOSELTREFFEN
Otto Kröll og Finn Leth indbyder til
Mosel treffen 81. Festen afholdes
29/30 august i Mesenich, "Gasthaus
Andries". Programmet starter lør¬
dag middag kl. 12.00 til søndag
middag kl. 12.00. Tilmelding bedes
rettet til Otto Kröll, Eisenstras¬
se 35 D, 4000 Düsseldorf 1 senest
den 1. august 1981.
Prisen for følgende program er:
DM 55,-. Som I ser er det næsten
gratis, men velkommen gamle og nye
Moselaner.

Lørdag d. 29.8.81.
kl. 11.00 Vi mødes i Mesenich

hos Andries.
11.30 Betaling af stævne
12.00 Alle fremmødt i "Gast-

haus Andries" .Mesenich
12.15 Velkommen til fremmødte
12.30 Fællesspisning - tradi¬

tionen tro "Navermad"
14.00 Tildeling af overnat-

ningskvarter. Eftermid¬
dagen til fri rådighed

18.00 Fællesspisning.
Menu:Kai te platte med
kartoffelsalat

20.00 Huttengaudi???
Søndag d. 30.8.81
kl. 8.00 - 10.00 Frühstück

11.00 Meckerertreffen og træk¬
ning af lotteri

12.00 Festmiddag.
Menu: Zigeunerschnitzel
mit pommes frites og
salat

15.00 Afskedsmode i Beil stein

P. S. Bedes medbragt: Det gode hu¬
mør samt naversangbogen.

Altså på gensyn ved Mosel kantens
bredder i august,
kraftige naverhilsener

Mosel komiteen
Otto Kröll - Finn Leth

Mosel komiteens bestyrelse takker
for et godt stævne i pinsen i Ko¬
benhavn .

GOD FERIE!

Rettelse
Ved en beklagelig fejltagelse er
dødsannoncen på maskinhandler Pal¬
le Hansen underskrevet med Frederiks'
sund afdeling, det skulle have væ¬
ret Hillerød afdeling. red.

I FORENINGS-MEDDELELSER |
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

•KØBCNHftVN-

Hillerød
Som meddelt i "Svenden" er "Messer¬
ne" sløjfet i juli og august,men
begynder igen 1.lørdag i september.
Hulemøderne er som sædvanlig 2.fre¬
dag i måneden hele året kl.19,3o.

Magni.

Odense
Næste hulemøde afholdes torsdag d.
2 jul i kl.19,3o.

Walter.

Randers
På grund af sommerferie er hulen
lukket hele juli måned.Endnu er det
uvist,hvor vi skal mødes til hule¬
mødet fredag den 7 august,men vi
håber,at kunne orientere jer herom
i næste nr.af "Svenden"

Inge.

Roskilde
Vi holder ferie i juli og august
og ses forst igen til hulemøde fre¬
dag den 25.september

Dorri t.

Stockholm
Du husker,at i hulen har vi tirs-
dagsmesser kl.l8,oo hele sommeren.

Egon.

Sønderborg
Den 9.juni fyldte vor gode naver¬
bror Erik Blank 5o år.Vi sender
hermed en forsinket men velment lyk¬
ønskning med dagen.Erik har været
medlem et års tid,han har sejlet
som Maskinmester og arbejdet på
Grønland i mange år,nu har han slå¬
et sig til ro på ruten Sønderborg-
Gelschenkirschen med ankerplads
hver aften på Dybbøl østenvej f>& den
kristelige side af Aissund.Vor na¬
verbror Hardy Blom ligger vandret
med et brækket ben,vi ønsker ham
god bedring.
med kno i bordet Harald.

Ålborg
Næste hulemøde 1.jul i,hvor der vil
blive udførligt referat af pinse¬
stævnet,hvorefter vi skal tage stil¬
ling til forskellige ting vedrøren¬
de vor forening.

Referenten.

Århus
Selv om det er sommer og ferietid,
så kig alligevel ned i "Hulen" til
de månedlige møder.Der er tit og
ofte gæster fra ind og udland,som
altid har nyt og interessant at be-

'

rette.
Kai

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS fiMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
flT.T.F: BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K — 22oo Kbhvn. N.
Telf. ol-85 69 9o

FØDSELSDAG
Den 10. juni blev vort æresmedlem
Snedker Holger Carlsen 80 år. Hol¬
ger, der nu har været medlem i 52
år, er en rigtig Berejst Håndvær¬
ker af den gamle type. Arbejdede i
Tyskland og Frankrig. Vi var ude at
hilse på på Godthåbsvej. Ja kære
Holger, du må undskylde, at jeg
glemte at få det i bladet, men vi
har ønsket til lykke på dagen, og
vi håber, du undskylder. Vi har
lært Holger at kende som en dygtig
håndværker og et trofast medlem af
vor gamle forening. - Til lykke
endnu engang med ønsker om alt godt
fremover. En hilsen til fruen. Tak
for en hyggelig dag. Bestyrelsen
Berejste kammerater!
Ja kammerater og I søde piger, der
holder denne forening i live. Så
holder vi sommerferie, og vi øn¬
sker rigtig sommervejr, så vi igen
mødes friske torsdag den 6. august
med damer. - Kammerater mød op de
øvrige torsdage, vær nu lidt friske.
God ferie. Hermann

Det meddeles, at Otto og Grada bor
i øjeblikket på Set.Joseph Hospital,
og at de gerne modtager besøg.

Opfordring til medlemmerne om at
indbetale deres kontingent til den
slunkne kasse.

Kassereren

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 25. juni



Naverstævnet på Bellahøj 1981!
Størsteparten af stævnedeltagerne har taget opstilling foran den gamle Kro på Bellahøj hvor delegeretmødetog de øvrige arrangementer iøvrigt blev afholdt. ucieyeieuiiBuei

del^aSernel,vil T kunne 9enkende wes gamle hovedkasserer Kurt Bjerregaard stående i forgrundend1!? 1 I™? Børge ?n?ersen-Af andre skidne gæster vil man måske bemærke manden med denraiifnrn^oTWF -b ? °P5u venstre i billedet sammen med sin hustru det er Erik & Ruth Jensen
"Freiå" i Berlin som nn^hfH h°ved^s^!"elsesiiiedlem).endvidere ser vi Holger JUtte,formand for Foreningenhreja i Berlin som også havde benyttet lejligheden til at hilse på.De fem Faner der er med ved fotoarafe-ringen er fra Zurich,Odense,Hillerød,Frederikssund og København.



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pi lekroger 1 7,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.
Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B

2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63
Kontroludvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

3000 Århus. Telf. (06) 12 38 74
Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle

16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026
Litteraturudvalget: Formand Edgar Jensen

Vimmelskaftet 36 B 3/th
1161 K. telf.(01) 142530

Arkivet: Blågårdsplads 8 st/th. 2200 N
telf. (01) 359906

Københavns Afdeling

Vi har mistet vort mangeårige medlem

SNEDKERMESTER POUL JENSEN
fotlt i Danmark den 2. august 1904
død i Los Angeles den 25.maj 1981

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Los Angeles Naver Klub

Milepæle
13. august "Pablo" Paul Hansen 85 år

Frejasvej 7, 7000 Fredericia
18. - Peter Marius Petersen 100 -

Frederiksgade 8, 3400 Hillerød
19. - Kirsten Heiden (NRHF) 50 -

Vadbro 36, 2860 Søborg
åbent hus 22.8. - kl. 7 - 10

27. - Katrin "Tut" Lundberg 60 -

St.Barnvik, 13035 Ingarö,Sverige
3. sept. Frede Thomsen 60 -

Østerled 24, 7100 Vejle
7. - Helge Clausen 50 -

Ny Næstvedvej 1, 4200 Slagelse
7. - J. Knudsen Petersen 70 -

Nytorv 9, 4200 Slaqelse

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K.

GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3 B, 3.sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen.Sorgenfrigade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (OU 461246
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Blågårdspiads 8, st.

2200 København N. telf. (01)359906
Hulebestyrer: Børge Pedersen,Fiskedamsqade 23-Mezz.

21 oo Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for august:
12. august

29.

kl. 19.00 - Hulemøde, hvor vi udveksler
ferieminder.

18.00 - Ungsvendeaften - de unge un¬
der 40 opfordres til at kom¬
me ud af starthullerne.
Tilmelding til Rasmus Gerdes
telf. (01) 46 12 46

Program for september
. 2. sept. kl. 19.00 Svendeaften

Tak!
Tak til H.B. for telegram og nål, tak til Frederiks¬
sundnaverne for gave og en festlig aften, tak til
Frederikssunds borgmester, og - ikke mindst tak til
de mange udenbys naverkammerater, der gjorde mit 25-
ars jubilæum til en "stor" aften.

Ove Andersen
"Gåsemureren"

Tak til H.B., Københavns afdeling samt alle, der ud¬
viste opmærksomhed ved min 70-års fødselsdag.

Alf O'Brien

Historisk Revy
fortsat

GESELLSCHAFT DER RECHTSCHAFFENEN FREMDEN UND EIN -

HEIMISCHEN MAURER UND STEINHAUER.

Har foruden den sorte Ehrbarkeit også nogle andre lig¬
hedspunkter med tømrer/tagdækker zunften. Også dekan
føre deres historie flere hundrede år tilbage i ti¬
den, og må ligeledes 3 år og 1 dag på valsen, inden
de igen må vende hjem. Hvis de siden vil gøre sig håb
om at blive Altgeselle i en Gesellschaft (oldermand i
en afdeling) må de i deres rejsetid have arbejdet på
mindst 7 steder, hvor en Gesellschaft fandtes, heraf
3 i udlandet. Fremmedskrivning af hunkønsvæsener,
selvom de indfrier alle betingelser, er fortsat i
begge ziinfter utopi. Bortset fra den ydre lighed, er
de i deres indre struktur vidt forskellige. Den mest
udprægede forskel findes måske i deres medlemsskare.
Hos "Murerne" optages kun svende fra følgende hånd¬
værk: murer, stenhugger, brolægger, betonbygger, fli¬
selægger og gipser. Lauget er på ca 600 medlemmer, og
man har p.t. 7 svende på farten. (Her har "Tømrerne"
20 svende, der for øjeblikket valser). Begge er i
fortsat fremgang.
Tiltrådte CEG i 1968
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Ny Redaktør søges
Stillingen som redaktør af vort medlemsblad "Den fa¬
rende Svend" opslås hermed ledig. Stillingen, der be¬
sættes fra 1. 12. 1981,kan søges af C.U.K.s medlem¬
mer i Danmark, og der henvises til § 42 i lovene.
Ansøgninger skal indsendes til H.B.s formand Hans
Rindom, Hyldemorsvej 40 B, 2730 Herlev sen. 1.9.1981.

Hilsen fra Hamburg
Allerførst en hilsen til alle naver over den ganske
klode her fra Hamburg, nu vil vi igen komme til at hø¬
re fra Hamburg. Det er jo en skamplet på os, at vi er
gået helt i stå her. Jeg vil forsøge at få vort gode,
gamle ry tilbage, og ved fælles hjælp skal det nok
komme (håber jeg da).Er der nogen, der kunne tænke
sig at arbejde hernede, vil jeg være jer behjælpelig
med at finde arbejde. Især indenfor metalfagene, sø¬
ges der mange faglærte folk.Jeg ved, der findes mange
danskere her i Hamburg. Kom nu ud af busken, så vi
sammen kan slå kno i bordet og vise, vi lever endnu.
Så kom nu frem.
med kraftig naverhilsen til alle fra Hamburg Bent.

Jubilæumsplatte L.A.
I anledning af det forestående 50-års jubilæum i 1984
har Otto Lund lavet udkast til en platte, som på be¬
hørig vis angiver klubbens hjemsted. Hovedmotivet er
naturligvis vort kendte C.U.K.-emblem. Det er omgi¬
vet af fire flag, et for byen Los Angeles, et for
staten Californien, et for The United States of Ame¬
rica og et for kongeriget Danmark. Inskriptionen i
guld er: Los Angeles Naver Club. 1934-april 5-1984,
desuden et banner bærende navnet "Naverdalen".
Det er naverklubbens hensigt at skænke et eksemplar
af denne platte til enhver naverklub, som er repræ¬
senteret ved Los Angeles klubbens jubilæum. Derudover
kan individuelle medlemmer bestille den så længe op¬
laget rækker. Da Otto ikke mener, den kan fremstil¬
les ved håndmaling for mindre end 2150,-, har han ik¬
ke fastsat nogen pris. Alle udgifter vedr. fremstil¬
lingen bæres af Otto Lund, og alle bidrag går ubeskå¬
ret til udgifter vedr. jubilæet.Los Angeles naverne
har derfor skænket 3100,- pr. platte, enkelte noget
mindre. Men alle bidrag er frivillige, dog ikke un¬
der 250,-. Alle platter er nummererede. Det vil være
nødvendigt for Otto Lund at vide, hvilke klubber der
planlægger et besøg til jubilæet, og hvilke medlem¬
mer, der personligt ønsker en platte. Indtil maj må¬
ned er der lavet 26, og efterspørgslen er stor.

Fred K. Holm

2b cm

Danmarks ældste nav
Ja, Danmarks ældste nav
må man sikkert kalde ma¬

lermester Peter Marius
Petersen, idet han er født
d. 18. august 1881 i Hil¬
lerød. P.M.P. rejste ud i
februar 1901, først til
Ålborg, hvor der imidler¬
tid intet arbejde var at
finde, så han besluttede
sig til at gå på valsen,
ned igennem jylland og
ind i Tyskland, hvor han
kom til Hamburg og sene¬
re til Düsseldorf, hvor
han arbejdede i eet år.
Siden kom han til Köln, hvor han dog måtte rejse fra
efter en kort tid. Turen gik hjemad, idet han skulle
aftjene sin værnepligt. Da han havde fået overstået
dette, var udlængslen ham dog så stor, at han ubetin¬
get måtte ud igen til det fremmede. I 1906 tog han
afsted igen, denne gang over Berlin, Dresden og til
München, hvor han gik på håndværkerskolen. Efter endt
skole rejste han til Zürich, hvor han fik arbejde og
deltog i mange herlige navermøder. Han valsede meget
rundt i det skønne Schweiz og kom også ind i Italien
og Ostrig. Han rejste med damperen fra Venedig til
Triest og vandrede derefter ind i Østrig/Ungarn, og
fik arbejde i Wien hos malerfirmaet Chr. Jürs. Såle¬
des efter 4 års valse-og arbejdstid drog han hjem i-
gen i august 1908. I 1909 kom han til Hillerød med
100 kr. i lommen (han havde kun 42 kr., da han drog
ud). 100 kr. var mange penge dengang, så han slog sig
ned som selvstændig malermester, og fik een af de fø¬
rende forretninger i Hillerød. Hans kunnen førte ham
til mange tillidshverv bl.a. som byrådsmedlem i 9 år,
og i ligningskommissionen i 12 år. Han er æresmedlem
i malerlauget i Hillerød. Da han på grund af alder
måtte lægge op, overdrog han forretningen til sin
son, som nu fører den videre. Sønnen er forøvrigt og¬
så medlem i Hillerød afdeling. P.M.P. har altid holdt
af sit fag, har han gerne udtalt om, når det kom på
tale
Ln hjertelig lykønskning på 100-års dagen ønsker:
hovedbestyrelsen, hovedkassereren og redaktøren.
Rigtig hjertelig til lykke med de 100 år.

Knud Lønstrup

Hilsen fra Sönderborg
Ved Augustenborg fjord vi glædesblus holdt
i pragtfuldt sommervejr - tænk det holdt
et hyggeligt samvær med sang og musik
en herlig set.Hansaften her vi fik
de røgede ål vi ret lod os smage
med fedtet løbende ned af vor hage
og kolde snapse vi kunne få
for ål skal svømme, I vide må
trods arm og benbrud vi talrigt kom
det blev en aften vi taler om
en tak til Harald som bud os sende
fra alle Sønderborg - naversvende
til Petra og Kurt vi også må sige tak
med iver gav de ålen det sidste hak
for begge er de raske og altid parat
når noget skal bestemmes i en fart
men just som det gik allerbedst
fløj de begge væk som en rigtig heks
kosten havde de i forvejen fået
vi venter,de ringer, når de Bloksbjerg vel har nået.
Et skønt syn med bål og røg
særdeles da vi så, de begge fløj.
Ja, her i Sønderborg, det kommer tilpas
når bare vi kan gi1 hinanden lidt gas.

Gerda og Arnold.
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VELLYKKET KOMITEMØDE i CEG

på ruten Stockholm-Helsingsfors

I FOREMINGS-MEPDEIELSER |
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i mäneden. recj_

Esbjerg
Udstillingen "Naverne gennem 100
år, som vi afholdt her i forbindel¬
se med åbningen af Esbjerg bogtryk¬
kermuseum i flygtning 81-ugen,for¬
løb vel, trods daglig blæst og regn.
Vi havde øl-og isvogn samt musik i

gården og aktiviteter i museet. I
naverafdelingen solgte vi snitter
og lavede kaffe hver dag i 8 dage.
På grund af vejret var publikums-
besøget "tyndt", men vi fik da ros
for naverudstillingen, og nu, da
vi har naversangene på bånd, blev
det da indimellem ret så festligt.
Et enkelt nyt medlem fik vi vist¬
nok også. 1.500 kr. ialt samlede
vi til flygtning 81-ugen. Vor hu-
leaften første torsdag i juni for¬
løb ret så stille. Vi var kun 4 per¬
soner, der var et par afbud. Men
da vi havde haft travlt med at bli¬
ve færdige til et udfyldt pinsepro¬
gram alle 4, besluttede vi efter

en enkelt øl og en "sludder" at
slutte aftenen for dermed at kom¬
me tidligt i "kanen". Som sagt,så
gjort. Vi hilser navervenner i ind-
og udland og ønsker alle en god
sommerferie.
med kno i bordet fra Esbjerg-afd.

Elsemarie

Frederikssund
Vor afdeling fejrede sit 10-års ju¬
bilæum på behørig vis. Ved recep¬
tionen om formiddagen mødte mere
end 30 mennesker frem med dejlige
gaver. Om aftenen var vi mere end
100 svende med damer forsamlede
i forsamlingssalen på Græse Gl.sko-

FRA CEG'S KOMITEMØDE. Øverst størstedelen af mødedeltagerne for¬
samlet på skibets helicopterlandingsplads beliggende i Helsingfors
havn med den russiske kirke i baggrunden. Nederst tv. 2 franske
deltagere: Goddard og Marquet (præsidenten for CEG)samt Kai. 3
stockholmere: Eli simonsen, Anton Poulsen og Ejnar Andersen bli¬
ver snuppet af Kai. Og nederst tilh. nyder Jørgen udsigten over
en del af de tusind søers land.



le. Der kom folk videnom fra,- så¬
gar selv fra Bern. Mange tak for
det. Efter spisningen var der udde¬
ling af vores nyindførte 10-års
diplomer, ligesom vores første for¬
mand Ove Andersen modtog 25-årsnå-
len af Jørgen Schaffer. Det var for¬
øvrigt dejligt at se Ove ved godt
helbred igen. Hans Rindom medbragte
en hilsen fra Anders Rosted,- p.t.
i Grønland,- og sluttede med at gi¬
ve Jørgen Schaffer 25-årsnålen,-"
godt nok tre måned på forskud. Til
lykke begge. Borgmesteren lovede i
sin tale, at kommunen ville kigge
velvilligt på en mulig udvidelse
af hulen. Det glæder vi os meget
til. Efter en svingom til Prebens
dejlige duo, sluttede festen sent,
naturligvis med "minderne". Alt i
alt en sædvanlig vellykket Frede-
rikssund-fest. Pisker
For Frederikssund afdeling har ju¬
ni været en travl måned. Først del¬
tog vi talstærkt i pinsestævnet.
Tak til Københavns afdeling for et
dejligt vellykket stævne. Den 15.ju¬
ni, Valdemarsdag, deltog vi 5 mand
m/k hoj i Danmarkssamfundets flag¬
fest. Dagen fejredes med et stort
optog gennem Hillerød by, herefter
uddeling af nye faner til forenin¬
ger, der har ansøgt herom. Til af¬
slutning holdtes gudstjeneste i Fre-
riksborg slotskirke. Lørdag d.20.
juni fejrede vi afdelingens 10-års
jubilæum på behørig vis. Fra kl.10-
12 var der reception i hulen, hvor
der var mødt mange op med gaver til
afdelingen. Her kan bl.a. nævnes:
Sparekassen SDS - 1000 kr., Wibroe
depotet en håndfuld flagpils, Reg¬
ner Aabjerg skænkede sin fars van¬
drestøvler fra før århundredskif-
tet, 6 medlemmer (naverpigerne) en
stor gryde. Desuden har Else fra
Roskilde afdeling fremstillet d.v.s.
håndmalet en meget smuk platte,som
afdelingen er meget stolt af. Tu¬
sind tak til Else for det enorme

arbejde, du har lagt i den. Tak til
alle for jeres opmærksomhed i an¬
ledning af jubilæet. Vandreudstil¬
lingen var at se ved receptionen.
Ved festen om aftenen var der fuldt
hus, sikken en fest. Overrækkelse
af det gyldne emblem til to 25-års
jubilarer i C.U.K., Ove og Jørgen,
henholdsvis tidl.formand og nuvæ¬
rende formand. Overrækkelse af
diplomer til adskillige medlemmer
for 10 års medlemsskab af afdelin¬
gen. Jørgen-borgmester kom med et
krus, som han vil benytte, når han
er gæst i hulen, og det hænder.Des¬
uden lovede formanden for kulturelt
udvalg, Jørgen Christiansen,at gø¬
re en ekstra indsats for en hårdt
tiltrængt udvidelse af hulen. Tak
til alle for en vidunderlig fest.
Weekenden efter deltog vi igen tal¬
stærkt ved Roskilde-navernes fug¬
leskydning. Det var en virkelig god
og spændende fugleskydning, og vi
glæder os til næste år, især for¬
di vores Kai Hansen løb med "konge¬
kronen". Trods en travl måned har

-vores formand Jørgen haft energi i
overskud og lodset 6 svende til Al¬
gier, heriblandt to tidligere ZU-

richnaver Per Jensen og Hop-Hans.
OBS. Lam på spid den 15. august
kl.18.00 på Græse GI. skole. Til¬
melding senest d. 10. august til
Inge Henriksen (02) 184582 eller
Kai Hansen (02) 124814 - Pris:
kr. 50,00. På grund af den enorme
tilslutning tidligere år og den be¬
grænsede plads, har vi set os nød¬
saget til at fastsætte deltageran¬
tallet. Den, der kommer først til
møllen, NN IF

Hillerød
Ved naverstævnet på Bellahøj i pin¬
sen var vi mødt 12-13 deltagere fra
Hillerød. Det var et udmærket stæv¬
ne, vel tilrettelagt, men lovlig
langt fra alfarvej. Vi var med til
at hylde Edgar, og tage afsked med
vor aldeles udmærkede redaktør K.
E. Lønstrup, som holder op som re¬
daktor i år. Da vi havde sløjfet
messerne i sommermånederne og hule¬
mødet i juni, har der ikke været
meget at omtale. Men vort "Lam på
spid" 13.juni blev en stor succes.
Der var kommet 15 mere, end der var

tegnet på listen, men alt forlob
gnidningsløst. Tage fra Frederiks¬
værk og hans søde kone stod hele
dagen og drejede på spiddene, så
alt var klart til spisningen kl.18,
hvor formand Ole indledte. Efter
spisningen dansede naver og ven¬
ner til midnat. Husk stadig hule¬
moderne 2. fredag i måneden kl.
19.30.
med naverhilsen Magni

Kolding
Kolding afdeling har i lobet af
den sidste måned dyrket samværet
meget intenst. En del af medlemmer¬
ne deltog i stævnet i Kobenhavn,
Hermed en tak til arrangørerne for
et vel tilrettelagt stævne. Mandag
d. 15. var vi samlet for i slots-
garden på Koldinghus at modtage en
fane til afdelingen. Efter overræk¬
kelsen tog vi i hulen for at få en
enkelt af "de grønne". Ved den an¬
ledning blev vi inviteret ud til
"Honse Jens" St.Hansaften og til
Conny fredag d. 26. St.Hansaften
modte alle på nær formanden og
frue op hos Jens og Kirsten. Vi sang
adskillige af de kendte naversange,
grillede pølser og børnene bagte
snobrød. En helt igennem vellykket
aften. Tak til Jens og Kirsten.
Ja og så den 26. hos Conny og Cal¬
mer. Vi var måske lidt betænkelige
ved situationen, for vi havde hørt
vilde historier om brune bønner,
der blev kørt gennem kødhakkeren
o.s.v., men vi blev trakteret ef¬
ter alle kunstens regler, så også
Kaj og Svend Åge blev mætte. Havde
Calmer ikke lokket os ud på en sejl¬
tur på Åbenrå fjord, hvor gassen
gik noget af folket, var nogle af
os nok blevet vegetarer. Vi havde
en dejlig aften i Åbenrå, og glæ¬
der os til housewarmingparty i den
"nye" bolig. Endelig er Conny ble¬
vet valgt til ny sekretær, så nu
vil man nok høre lidt oftere fra
Kolding afd.
med naverhilsen Kaj

København

Lørdag d.16.maj tog 31 medlemmer
på bustur til Nysted, hvor de mød¬
tes med repræsentanter fra den lo¬
kale afdeling. Sammen gik de om¬
bord i færgen til Fehmern, hvor der
var reserveret plads i den røde sa¬
lon på øverste dæk. Frokosten blev
spist i strålende sommervejr, mens
højtalerne spillede naversange. Ef¬
ter færgeturen samledes alle del¬
tagerne på plænen ved havnen og
sang "minderne". En dejlig glad dag
med naverhilsen Leif
Feriehulemøde d.26.6.81. Formanden
Børge A. nåede ikke hjem fra sin
ferie i Stockholm, så han kunne åb¬
ne hulemødet og fortælle os om fe¬
riens glæder, men i Stockholm kan
ferierne kun blive gode. Nuvel Ras¬
mus G. måtte som næstformand tage
hånd i hanke med at få stemningen
skabt. Det var nu ikke svært, da
den var god fra starten. Rasmus G.
foreslog nr. 47, som klingede godt
i navernes veloplagte struber. Der¬
efter oplyste Rasmus G., at næste
hulemøde efter ferien er d.12.8.
med damer. I ferieperioden er hu¬
len åben hver søndag som vanligt,
derefter sang vi nr.160 - Vi elsker
vort land -, men så var vi også
sultne, så vi lod os hulefar Børges
smørrebrød smage. Rasmus G. oplyste
at Kobenhavns afdeling har farve¬
fotografier af pinsestævnedeltå¬
gerne på Bellahøj. Prisen er kr.45
Rasmus G. modtager bestilling på
telf. (01 ) 461246 eller ved hule¬
moderne. Rasmus G. slog er slag for
at arrangere tur til "lam på spid"
i Frederikssund d.15.8.. Nok et
par sange blev sunget, men under af
syngningen af nr. lo2,var nogle ble¬
vet trætte af at synge, om de snak¬
kede ferie eller penge, eller var
det feriepenge, er svært at afgøre,
da de syngende gjorde deres bedste
for at overdøve dem. Vi må se at
få lært dem sangens glæder. Hule¬
mødet var godt besøgt og helt i-
gennem en gemytlig aften. En god
start for de, der har ferien for¬
an sig.
med hilsener og kno i bordet

Kjeld
Los Angeles
Vor årlige dameaften blev afholdt
d.30.maj, var fyldt til sidste
plads, og alle nød mesterkok Jims
gode middag. Derefter var der frit
bancospil om gode præmier. Vi hav¬
de også den glæde, at vor fhv.kas¬
serer, 86-årige Carlos Petersen,
var tilstede for første gang siden
hans slagtilfælde, og han klarede
den godt ved hjælp af stokken, og
gensynsglæden var stor på begge si
der.
med naverhilsen Fred K. Holm

Løgumkloster
Den 24.5. var vi på udflugt til
Sønderborg afdeling, som havde in¬
viteret os til at se deres hule.
Det blev en herlig eftermiddag.Vi
blev modtaget med hornmusik, da vi



ankom kl.13 med koner og børn. Ef¬
ter en tur i det grønne og ved
strand, gik vi tilbage til hulen,
hvor hulefar havde sørget for lidt
godt at spise og en pose til bør¬
nene. Bagefter fik vi en svingom
i hulen. Derefter takkede vi på be¬
hørig vis og tog hjem til Løgum¬
kloster. Vi siger mange tak til
Sønderborg afdeling for en dejlig
eftermiddag. Søndag d.12.7. holder
vi vores 14-dags treff ude i det
blå, hvis vejret tillader det.Der
vil kunne købes øl, vand og grill¬
pølser til rimelige priser ved vo¬
res gode hulefar Kurt. Formand
Niels vil underholde børnene med
forskellige lege. Vi håber at se
alle medlemmer mode op med kone,
børn, venner og bekendte, så vi
ikke er de sædvanlige 5, der møder
op. Husk at betale kontingent til
tiden, da vi kan bruge hver en krone,
med naverhilsen Peter Nielsen

Nysted
Hulen er lukket i august. Gæster
bedes henvende sig til Simon Han-
sen, Aarrestrupvej 8. Forste mode
efter ferien bliver 1. mandag i sep¬
tember. Simon

Odense
Da referatet for juli var beskåret
ret så kraftigt, tager vi det me¬
ste af det manglende med igen, da
det bl.a. drejede sig om vor årli¬
ge tur ud i det blå, og om en opta¬
gelse af et nyt medlem. Vi går så
til gengæld let hen over hulemøder¬
ne og Li 11etoftarrangementerne for
ikke at brede os unødigt. Kr.Him¬
mel fartsdag havde vi "blå tur". -
Turen gik til Erik og Lises som¬
merhus i Skåstrup. Vi startede med
bus fra hulen kl.ll, og straks ef¬
ter ankomsten gik vi igang med de
medbragte klemmer. Efter frokosten
lagde nogle sig ud på terrassen til
"ristning" (vejret var jo fint),
medens Erik tog resten med ned til
stranden for at vise os havet. Der
var imidlertid ikke noget hav, da
det var flydt over til Jylland,-
men Erik påstår, at han normalt har
sit hav, og vi tror ham naturligvis.
Hulefar havde taget sin hjemmela¬
vede grill med, og om aftenen stod
han og "Kenya" for det kulinariske.
Ved 20-tiden tog vi hjem for at
slutte af med en pilsner i hulen.
Vi siger Erik og Lise samt hulemut¬
ter tak for slæbet. En dejlig tur
var det for os 27, der deltog. Til
hulemødet d.4.juni var 18 svende
troppet op incl. Otto Kröll fra
Düsseldorf og et nyt medlem, som vi
optog denne aften. Han hedder Bent
Nielsen, er isolatør og har arbej¬
det i Saudi Arabien. Medlemmerne
ønskede, at han skulle døbes "Ara¬
beren", men da vi jo så nok får en
retssag på halsen fra Århus, hvor
de også har en "Araber", foreslår
vi, at han bliver kaldt "Saudi",
hvilket Bent også selv foreslog,da
han havde valget mellem de 2 navne.
Til pinsestævnet i København deltog
der 8 fra Odense.-Kjéld og Børge
"Skæg" var delegerede, medens Inge
og undertegnede var observatører på

busturen. Til hulemødet d.2.juli
var 11 troppet op, hvilket vi syn¬
tes er fint, når man tager i betragt¬
ning, at det er midt i ferietiden.
Vor formand Kjeld Ploug ligger i
øjeblikket på sygehuset, så vor
næstformand "Canuto" måtte agere
formand, hvilket han naturligvis
klarede nemt.- Vi fik denne aften
meddelelse om, at vor kasserer Ib
Agerboe ønsker at trække sig tilba¬
ge allerede 1.august, og da han i
forvejen også har hulefatters job,
da det ikke var lykkedes at finde
en ny hulefar på sidste generalfor¬
samling, har vi jo her i Odense ret
så store problemer i øjeblikket.-
Hele aftenen gik med at drøfte det¬
te, og vi fandt i hvertfald ud af
en "katastrofeplan". Lilletoftmø-
derne d.13.6. og 4.7. var besøgt
af henholdsvis 14 og 17 deltagere.
Til det forste mode styrtregnede
det næsten hele aftenen, men det
lykkedes os dog mellem bygerne bå¬
de at stryge Aksel og Harriets
flag, såvel som Johanne og Holgers,
så vi kunne gå nogenlunde torskoe¬
de til kaffen. Til det andet mode
var vejret bedre, men dog alligevel
for koldt til at vi kunne sidde ude
og spise. Vor gamle hulefatter Tage
måtte kravle op i flagstangen ved
Eigil og Grethe for at få flaget
ned, da det havde sat sig fast,-
så der var straks et lyst hoved,
som kunne referere videre, at Tage
var "gået ned med flaget". Næste
Lil letoftrnode er 1.august og næste
hulemode torsdag d.6.august kl.
19.30,- og så kan vi jo samtidig
minde om Mosel treffen 29.-30.aug.
i Mesenich
med naverhilsen Walter

Randers
Det øsregnede hele onsdagen og nat¬
ten med, dog vejrguderne var med
naverne, så da vi svende med sel¬
skab af Aage Tjerrild og Proprie¬
tæren fra Århus drog på valsen
langs Gudenåen, havde vi fint sol¬
skinsvejr. Markvejen og stierne
var fulde af små vandhuller, men
den lille trækvogn klarede skære¬
ne, så 16 sultne svende kunne hol¬
de deres frokostpause på en lille
forhøjning i Hornbæk enge. Da alle
var blevet godt mætte, brød vi op.
fik de tomme flasker udskiftet med
nye og satte kursen mod Fladbro.
Derfra gik turen til hulen, her blev
der serveret varme pølser med brød,
kaffe og kager, så klokken blev man¬
ge, inden de sidste forlod hulen.
En skøn sommeraften havde vi til St.
Hansaften den 26.6., hvor 14 mødte
op. Der blev grillet på livet løs,
og alle.var i stemning til at synge
naversange. Da mørket faldt på, gik
vi inden døre, her blev der spillet
op til dans. Ud på natten spiste vi
varm suppe med brød, og festen slut¬
tede først, da de sidste 8 svende
incl. damer havde fået deres morgen¬
kaffe. Søndag den 28.6. måtte vi så
tømme vores hule, holde flyttedag
og opmagasinere vores effekter ind¬
til videre. Til dags dato har vi
desværre ikke haft heldet med os
til at finde en ny hule. Vi arbejder

dog videre med sagen, og håber på
et godt resultat inden længe. Efter
ferien mødes vi den 6.august til hu
lemøde hos Ole Valbjørn. En tak til
Københavns afdeling for et godt stæv
ne.

med naverhilsen Inge
P.S. Den 21.7.81 fejrer Yrsa og Hen¬
ning Dalsgård deres sølvbryllup. Vi
ønsker dem til lykke
Roskilde
Hulemødet d.29.maj var vellykket
som altid. Hos os kan kun sygdom
forhindre i fremmøde. Vi møder alle
op hver eneste gang, og altid har
een en overraskelse med. Denne af¬
ten var det Erna, som havde lagt 1
år til sin unge alder siden sidst.
Det blev fejret med nybagt kringle
og en halv flaske af de dyre klare
dråber, og der har vi jo fordelen
ved at være en lille hule på ^med¬
lemmer, flasken kan gå rundt flere
gange. Karl er jo gartner, og han
laver de smukkeste dekorationer,
som pynter i vores hule, og så selv¬
følgelig os selv - vi pynter jo ved
enhver lejlighed, (synes vi selv).
Vi fik snakket om vores foreståen¬
de fugleskydning. Vi skal alle del¬
tage i juni måneds forskellige ar¬
rangementer, pinsestævne, "lam på
spid" og 10-års jubilæum + vores
eget. Sommerferie skal vi også ha¬
ve, men måske er vi så heldige at
mødes ved Mosel, hvem ved. Det plej¬
er jo at være vellykket.
God sommer ønsker Roskilde afdeling.
Håber Ensomme Ulv har taget sommer¬
ferie, så Roskilde kan få denne lan¬
ge smøre med i bladet. Juni måned
var en travl måned, først pinsestæv¬
ne i København, så "lam på spid" i
Hillerød, derefter 10-års jubilæum
i Frederikssund med stor fest, og
som rosinen i pølseenden vores e-
gen fugleskydning den 28.juni. Des¬
værre var vi kun 17 til at skyde,
præmierne dyre og mange var der,
men selvfølgelig havde vi flere
chancer, når alle de, der havde
meldt sig til, ikke kom alligevel.
Jørgen Schaffer, Frederikssund
"slæbte" 4 præmier hjem, men Kaj
Hansen, også Frederikssund, blev
fuglekonge. Den var ellers godt sej¬
livet den fugl, som Ib havde lavet
Der gik 525 skud af før den blev
væltet af pinden. Karl og Erna hav¬
de ligget vandret, for at alt ved
fugleskydningen skulle være så godt
som muligt. Her må jeg komme med
et hjertesuk, et rigtig dybt et,
hvorfor kom der ikke flere til Ros-
kilde, flere havde meldt sig i for¬
vejen, men kom ikke.Roskilde lig¬
ger da som et smørhul her på Sjæl¬
land, midt mellem alle byer, hvor
der er naverhuler. Vi synger så
smukt om, vi naver skal stå sammen,
vi kan altid kende en nav på hans
naversind,- hvor er det så henne?
I kommer jo ikke, når vi kalder til
en god gammel tradition, festligt,
folkeligt og fornøjeligt. Godt vi
havde besøg af flere fra Frederiks¬
sund, der er naversind, må jeg si¬
ge, og Freddy fra Holbæk kom og
skød sig til en præmie. Må jeg her
til sidst rose Roskilde afd's.næst-



formand Ib Larsen, ikke nok med
han laver fugle af kvalitet, han
sender også unge svende ud i ver¬
den, 4 unge håndværkere har han
skaffet til Zürich, et stort arbej¬
de har han lagt i det, en masse for¬
maliteter skal være i orden for de
unge, men også det klarer Ib, Tak.
Som sagt Roskilde er en lille afd.,
men som I nok ser, ligger vi ikke
på den lade side, vi besøger andre
afdelinger, og vi arrangerer selv
noget, vi går fremad, tænker i nye
baner uden at glemme det gamle,og
håber næste gang vi kalder, så kom¬
mer I. - På forhånd tak. - Alle af¬
delinger onskes en god sommer, vi
samles igen sidste fredag i septem¬
ber efter en veloverstået ferie og
Mosel treffen.
Præmieliste fra fugleskydningen:
NÆBBET:
Freddy Christensen,Hol bæk v/skud af
Jørgen Schaffer, Fr.-sund
KRONEN:
Carsten Henriksen,Fr.-sund v/skud af
Freddy Christensen,Hol bæk
HALSEN:
Erna Niel sen ,RoskiIde ...

Jørgen Schaffer,Fr.-sund
HDJRE VINGE:
Else Larsen,Roskilde - -

Freddy Christensen,Hol bæk
HALEN:

Jørgen Schaffer,Fr.-sund - - -
Bente Hansen,
BRYSTET:
Fuglekonge blev:
Kaj Hansen,Fr.-sund - -
Else Larsen,Roskilde
der blev affyret 525 skud af 17
skytter.
med naverhilsen Dorrit og Bente

Silkeborg
Først en stor tak til Peter P. og
Kurt A. Formand Hans og Kirsten A.
samt til alle de herlige Silkeborg¬
naver, som var med til at klare
varmeregningen. Vi havde en pragt¬
fuld fugleskydning, godt at Britta
P. blev lækkersulten, og til lykke
med den ærefulde titel til Kirsten
A. Det må vi prøve igen. Hulemøde
d.5.6.81. Formand Hans Padborg bod
velkommen til 9 raske svende,og hu¬
lefar Mühle gav først 1 så 2 så 3
runder, og så blev kasketten lagt
på Antik-Pers stol, da det var ham,
så vi var oppe at stå og sang en
"hymne" og "blæren". Tak for det
Antik-Per, og så gik hulemødet el¬
lers med en snak om penge, kamp¬
fond, piger og en ordentlig een om
jagthunde, som Rene R. og Knud J.
vidste alt om. Ib S. kom lidt sent,
Ove H. vil ud og arbejde. Kasseme¬
ster Kurt A. fik ikke penge i kas¬
sen denne gang. Vi sender en hil¬
sen til Niels A.N. Vi sluttede tid¬
ligt, da et par hold skulle til
pinsestævne, og slutter med ønsket
om en god ferie til alle.
Ja, så kom vi over midsommerfesten.
Der var både mads sol, regn, bru¬
sebad, grill og ild foran og bag¬
ved. Tak til Niels A.N. for lån af
hus og have, og tak til alle som
var med.. Hulemøde d.3.7. Da for¬
mand Hans Padborg var rejst til

Stockholm bød kassemester Kurt A.
velkommen til de fremmødte svende.
Vi havde besøg af "Bimse" og Kar¬
sten S., så kasketten gik rundt
bordet med "blæren". Sang, spind
og klang, Altså et rigtigt hulemø¬
de. Vi sang også "pigesangen" for
Kirsten A. - Husk så. alle naver,

Silkeborg afdeling holder ikke fe¬
rie, så hulen er åben søndag fra
kl. 10 - 12. Og glem så ikke hule¬
mødet den første fredag i måneden,
hilsen med slaw "Farmand"

Slagelse
Til hulemødet grundlovsdagen var 6
raske svende mødt frem. Formanden
bød velkommen, også til Niels Knud¬
sen, som var mødt for at undersøge,
om det nu også var noget for ham at
blive nav. Aftenen forløb vanen tro
med sang og bægerklang, og under
spisningen af den medbragte mad,
berettede Knud om forrige hulemøde,
som havde været lidt tyndt belagt
grundet forskellige omstændigheder.
Orla, som vi desværre ikke ser så
ofte, havde været der, og det nød
alle vi andre godt af i aften.Den
halve "abe", Orla havde haft med,
blev budt rundt, og vi skålede for
Orla. Knud ville være på forskud
med sin halve, så vi var i mægtigt
humør, da vi sammen med det nye
medlem sang aftenens sidste sang -
"minderne".
med naverhilsen Helge Clausen
Stockholm

På grund af strejke blev program¬
met ikke færdigt. Derfor kommer nu
et forsinket og formindsket refe¬
rat. Vi vil ikke glemme CEG-mødet,
som blev opdelt, så Stockholm var
vært for 50 deltagere, som ikke kom
til Finland. Et stort frokostbord
med meget tilbehør kunne hulefar
Egon og Ingeborg stable på benene,
og alle blev mætte. Mødet fortsat¬
te flere dage efter. Georg Spahn
vil takke alle, der mødte op med
godt humør og gav sin arbejdsind¬
sats. Sommeren er nu i fuld gang
på Ingarö, hvor vi har besøg af
Ruth og Erik fra Amerika, De bli¬
ver her 1 uge. Også Søren er her
med sine nyopererede ben, så han
må hvile meget, men vi er glade for
besøget. Flere gæster har meldt de¬
res ankomst til Eli Simonsen. De
skal nok få lov at slå græsmarken.
Bestyrelsen vil ønske alle en god
solfyldt ferie, og så mødes vi i
hulen den 21.8. med åbent hus. Du
må ikke glemme årsfesten den 28.8.
Fredag d. 28. august kl. 19.00 hol¬
des årsfesten, du husker tilmeldin¬
gen d. 21. til Egon. 4 sept. må-
nedsmøde i hulen,
hilsen Arthur

Sønderborg
Kristi Himmelfartsdag startede vi
25-30 mand stærk på en strabadse¬
rende vandretur med fanfare og fane
flag, koner og børn samt gæster fra
Løgumkloster mod fjerne og uudfor¬
skede mål. Kurt var så forudseende
at læsse en prærievogn med flyden¬

de proviant til store og små. Før¬
ste stop var badeanstalten, hvor
turens første proviant blev konsu¬
meret. Gerda gav slikkepinde til
ungerne, og hornblæserne gav en fan¬
fare. Efter en stund fortsatte tu¬
ren mod den fjerntliggende (ca. 1
km) nye bådehavn, hvor vi fandt læ
og hyggede os et par timer med sang
og bægerklang. Turen gik så tilbage
til hovedbasen, hvor festudvalget
h^vde været så forsynlige at serve¬
re kartoffelsalat med frikadeller,
der forsvandt som dug for solen.
Derefter rørte vi os lidt i Cigar¬
kassen til medbragt musik. Ca.21.30
sluttede vi en god dag og gæsterne
fra Løgumkloster tog hjem igen.Der
var kun eet skår i glæden, vejret
kunne have været bedre, men vi slap
da for regn. Sønderborgnaverne in¬
viterer til deres stiftelsesfest
d.7.11.81 med festspisning kl .18.30
pa Vollerup kro pris kr. 65,-.Til¬
melding sen.d.10.10.81. Vi skaffer
natlogi til udenbys deltagere på
vandrehjemmet i Sønderborg. Prisen
bekendtgøres i sept.-nr. af D.f.S.
Ler afholdes reception i hulen på
selve stiftelsesdagen d.5.11.81
fra kl. 16 til20 Harald

Vejle
Grundlovsdag holdt vi hulemøde i
Hytten, af en eller anden grund var
vi kun 8 svende og lige så mange
damer. Vi mødtes om eftermiddagen
med madpakker, og kl.8 holdt vi
møde i Rhinstuen. Hytten var igen
bragt i orden efter vinterdvalen,
et indbrud kostede os et par kasser
øl, et knust vindue og nogle andre
småting. Så har Arhusnaverne fået
den gode ide at lave en udflugt til
naverhytten d.27.juni, det var der
stor tilfredshed med, så skulle an¬
dre få samme ide, så kontakt for¬
manden. Madvarer må man selv med¬
bringe, og vores drikkevarer er til
meget rimelige priser. Hytten kan
stadig lejes af naverne, den koster
250 kr. pr. uge plus evt. varme.
Forfatteren Broby Johansen har haft
en mand ude og fotografere Hytten
og Svenden, som står udenfor, og
han fik samtidig nogle oplysninger
om naverne, som skal indgå i en bog
om Danmark. Da vi kun var 8 til mø¬

de, var der råd til lidt flotheder,
først gav kassen en omgang, så kas¬
sereren og derefter formanden, og
da vi ved nitiden igen sluttede os
til damerne, gav Nancy en omgang.
Ved halvellevetiden tog vi hjem ef¬
ter en god eftermiddag og aften.
Hulemødet d.3. jul i var småt besøgt,
man mærker, det er ferietid. For¬
manden fortalte om månedens begi¬
venheder. Skt.Hansaften var vi 30
i Hytten, og tilfældigvis var vej¬
ret så godt, at vi kunne sidde ude
og spise. Senere på aftenen fik vi
æbleskiver, Rosa havde bagt 250,
og de fik hurtigt ben at gå på.
Den 27.juni kom så Arhusnaverne på
besøg, 30 ialt, og det blev en fin
dag, så det kneb med at nå toget
kl.22. Som tidligere Århusnav og
sekretær beklager jeg ikke selv at
kunne være tilstede. Og netop som



mødet var slut kom John Fønss Bach,
han skulle hilse naverne fra onkel
Kai F.B., som han netop havde talt
med. Vi sang flere sange end sæd¬
vanlig, og Harly fik både kasket
og blære. Næste møde d.7.august,
med naverhilsen Anders

Zürich
Foruden hulemøderne deltog vi i
weekenderne i flere marcher. Den
24.4.deltog en hel del af Ziirich-
naverne i en natmarch på 10 km og
dagen derpå i en 30 km march i
Uster, et fåtal holdt ud til den
lyse morgen da vableballet blev
gennemført, de deltagende morede
sig til gengæld vidunderligt. Den
10.5. var der en 20 km march, der
som træning til den forestående,
traditionsrige 2-dages march i
Bern, skulle sortere dem fra,der
ikke kunne holde til strabadserne,
men der var ingen, der faldt fra
denne gang. Helt anderledes gik
det til i Bern. l.dags marchen,
der blev gennemført under en tryk¬
kende hede, men i det mest vidun¬
derlige vejr, fik næstformanden
til at melde fra til 2.dagen. En
kraftig regn hen på morgenstunden
og hen ad formiddagen sorterede y-
derligere 2 deltagere fra, disse
mente at kunne redde sig en kraftig
forkølelse eller en lungebetændelse
hen i mod pinsestævnet, hvis de del
tog. Gudskelov var der ingen af de
deltagende, der måtte lægge sig til
køjs efter turen, og det var lutter
glade og stolte ansigter, man så,
da den danske konsul i Bern uddel¬
te de velfortjente medaljer. Ved et

-tilfælde fik foreningen nys om, at
der skulle holdes generalforsam¬
ling i den Schweiziske Stagiaire-
Kommission. Ved en lynhurtig be¬
slutning bad man om optagelse i
kommissionen, og næstformanden del¬
tog i mødet, der blev afholdt i og
af Kantonalbankens hovedsæde i Zü¬
rich. Foruden et møde i Zürichs
"Børse", en festlig middag hvor
næstformanden havde mulighed for
at knytte nyttige kontakter til
BIGA til den ene side, og til de
faglige arbejdsgiverforeninger
samt til fagforeninger på den anden
side, blev der afholdt generalfor¬
samling. De tilstedeværende god -
kendte Den Danske Forening.Zürich
som nyt medlem. De ikke tilstede¬
værende medlemmer af kommissionen
skulle tage skriftlig stilling til
vores optagelse, resultatet kendes
ikke endnu. Optagelsen som medlem
i Stagiairekommissionen betyder
selvfølgeligt ikke, at der er frit
slag fra nu af med hensyn til ud¬
deling af bevillinger, men det be¬
tyder, at vi er med, når der sker
noget, og bliver orienteret derom,
og måske en minimal mulighed for,
at vi er med, når "kortene skal
blandes". Siden sidst har vi haft
tilrejsende fra nær og fjern, en
Au Pair-pige, der var lidt uheldig
i Geneve, søgte via København en
anden plads og blev placeret i Zü¬
richs omegn til glæde for såvel
hende, som hendes nye arbejdsgiver

til trods for manglende arbejds-og
opholdstilladelse.
med kno i bordet sender vi jer en
kraftig naverhilsen HC
Ålborg
8 svende var forsamlede i hulen d.
3.6., der blev talt om løst og fast
mest om det forestående pinsestæv¬
ne. Børge Bertelsen, som vi ser for
lidt til, kiggede lige ind og fik
prøvet vor nye kasket, der virke¬
lig klædte ham. Onsdag d.i.juli var
vi forsamlede i hulen. På grund af •
sygdom o.s.v., var vi kun få, der
deltog i drøftelserne af de ting,
som var under debat ved delegeret¬
mødet i pinsen.Ejler mødte i sin
naverdragt og gentog sit indlæg fra
delegeretmødet vedr. naverdragten.
Hans Andersen mødte med et udkast
til nogle regler og forslag for de
ting, som var under debat ved dele¬
geretmødet. Vi enedes om at sende
dem til H.B. Tak for et godt pin¬
sestævne 1981.
med naverhilsen Referenten

Århus
Reserver allerede nu lørdag d.29.
august, idet afdelingen da afholder
sin årlige fugleskydning, - så vil
du vippe kongen af tronen, så be¬
gynd allerede nu de nødvendige øvel¬
ser. Ved hulemødet fredag d.12.6.
■var der mødt 25 svende op. Der var
besøg af Edwin Lund fra Los Angeles,
der overbragte en hilsen og viste
en platte - tegnet af Otto Lund-
som afdelingen ville lade fremstil¬
le og sælge til hjælp til dækning
af udgifterne i forbindelse med af¬
delingens 50-års jubilæum den 5.a-
pril 1984. De afdelinger, der lod
sig repræsentere, ville få een som
gave. Henning Skov var hjemme fra
Benin i Vestafrika og holdt et kon¬
centreret, men meget interessant
foredrag om arbejdet og forholdene
dernede. Endelig var Finn Randrup
hjemme fra Norge, der var godt med
arbejde deroppe, og han ville af¬
sted igen. Jo, det var et virke¬
ligt godt hulemøde. Det bør nævnes
at afdelingens formand Herluf Fiir-
gaard onsdag d.17.juni rundede de
50 år, og således skred ind i de
voksnes rækker, afdelingen gratu¬
lerer med dagen. Ved hulemødet fre¬
dag d.25.juni havde afdelingen be¬
søg af Rita og Th. Jespersen fra
Bern. Rita kom til at røre ved klok¬
ken over bordet, og det resulterede
i, at hun måtte have "blæren". Lør¬
dag d.27.juni var afd. på sin årli¬
ge sommertur, der denne gang gik
til Vejle - pr.tog. Vi var 28 voks¬
ne og børn med på turen, og blev
budt hjertelig velkommen af 10 frem¬
mødte svende med formanden Frede
Thomsen i spidsen. Vi blev ledsaget
til afdelingens hytte ved Vejle¬
fjord og havde nogle virkelig go¬
de timer sammen. En stor tak til
Vejle afdeling for gæstfrihed og
hyggeligt samvær. Medlemmerne erin¬
dres om fugleskydningen lørdag den
29. august. Husk tilmelding T god
tid.
med hilsen og slaw Kai
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MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMILIEGADÉ 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
lytøde hver torsdag undt.i ferien.
ALLE BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding-
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35. 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. o1-85 69 9o

Berejste kammerater!
Når I får dette blad, er ferien i
Huset ved at være forbi, og vi be¬
gynder med en dameaften d.6.august.
Vi byder velkommen til at møde flit¬
tigt op om torsdagen. Du har alle
muligheder for at få en aften til
at gå i kammeratligt lag. Du kan
spille billard, kegler eller kort¬
spil og få en hyggelig sludder,
"Kan du huske dengang". - Ja, du må
tage en kammerat med.
Hver torsdag er der også middag i
Huset kl. 18.00, men meld dig til
dagen før på telf. 314943.
Gør torsdagen til en festdag til ri¬
melige priser.

ET ØJEBLIK
Gør som spætten...den bruger altid
hovedet, når den arbejder.
En ferie begynder sommetider med,
at du trænger til at hvile dig
...men den ender altid sådan.

Der er dem, der taler i søvne,for¬
di det er deres eneste chance for
at få et ord indført.

Nogle mennesker kan se så travle ud
uden at bestille noget, at de synes
at være uundværlige.
De bidende bemærkninger kommer først
når man har mistet tænderne.

Kærligheden er som et bankospil.
Der er flere nittere, og i mange
tilfælde er gevinsten en gås.
En bankmand er en mand, der tilby¬
der en sin paraply, mens det er sol¬
skin, og forlanger den tilbage, så
snart det begynder at regne.

Hold øjnene åbne før du gifter dig
...og halvt lukkede efter.
Det bliver ikke billigere, fordi
man nedsætter et udvalg.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 28. juli
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Ja sådan skulle det gerne lyde i vore afdelinger nu da vinteren stunder til og vi har lagt den danske som¬
mer bag os.Det skulle gerne være sådan at der var fuld aktivitet i afdelingerne hele vinteren og forhåbent¬
lig er der meget at berette om af sommerens eskapader.Det vi jo ønsker os og glæder os til hver gang vi går
til møder og fester i C.U.K, er at være sammen med gode kammerater og venner til et glad lag,hvad der jo og¬
så er formålet med at komme sammen.Jeg vil håbe for vor nye afdeling Løgumkloster, at de må få en aktiv vin¬
ter og det samme vil jeg håbefor Marmorilik de to er jo vore sidste skud på stammen og har forhåbentlig no¬
get at arbejde henimod.Af nye aktiviteter har vi jo også Vandreudstillingen som gerne skulle bruges noget
mere.Så vidt jeg har fået oplyst så er der slet ikke nogen bookning for den resten af året ud,så hvad med
at een af de afdelinger der endnu ikke har haft udstillingen tog initiativet nu og fik den hyret ind i een
eller anden Bank eller lignende,det er jo samtidig en god reklame for C.U.K.
Hovedbestyrelsen håber på at få Holbæk og Hamburg afdelinger op at stå igen,men der ligger jo noget arbejde
forud for et resultat,men man håber på det bedste.
Sommeren har jo trods alt været dejlig med sol og regn ligelig fordelt,sådan som nu en dansk sommer skal væ¬

re,selvom der jo nok er mange soldyrkere der kunne ønske sig det anderledes.Vi har nu hentet os det Go som

der skal til for at klare vinteren igennem og jeg vil ønske alle afdelingerne en rigtig god sæson med mange
hyggelige timer til gavn og glæde for os selv og C.U.K. Redaktøren



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,al le til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes herti1.
Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B

2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63
Kontroludvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74
Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle

16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026
Litteraturudvalget: Formand Edgar Jensen

Vimmelskaftet 36 B 3/th
1161 K. telf.(01 ) 142530

Arkivet: Blågårdsplads 8 st/th. 2200 N
telf. (01 ) 359906

Københavns Afdeling
GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3 B, 3.sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen,Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598^
Næstformand: Rasmus Gerdes telf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Blågårdspiads 8,

2200 København N. telf. (01)359906
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. 01-267771

Program for september

Lørdag d. 2. sept. kl. 19.00 Svendeaften
Onsdag - 16. - - 19.00 Filmaften v/hulefar
Søndag - 27. - - 12.00 Sildebord i hulen

Milepæle

2. sept. Edwin Svendsen 65 år
Norgesgade 8, 9000 Ålborg

28. - Jens Klitte 80 år
Mågevej 76, 2400 NV

1. oktb. Jørgen Schaffer, medlem i C.U.K, i 25 år
Kastanie Alle 25, 3600 Fr.-sund

Tak!
Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 50 års fød¬
selsdag. Bengt Høgberg

Københavns afd.

Det gælder Holbæk
Kender du en berejst kammerat, som bor i Holbæk om¬
rådet? Da beder vi dig oplyse os om navn og adresse,
så vi kan kontakte ham eller hende.
Til oktober vil der i Holbæk blive afholdt et stor¬
slået møde, hvor naverkammerater fra Frederikssund,
Hillerød, København og Roskilde deltager. Vi gør det
for at bakke vore naverkammerater op i Holbæk.
Nærmere i næste nummer af "Svenden". Hans R-jncjom

På falderebet / Frederikssund
Almindelig huleaften med 25 fremmødte svende. Helt al¬
mindelig dog alligevel ikke, idet Frank og Anna havde
sørget for hulemadder,- inklusive dejlige røgede ål.
Tak for det. Aftenen forløb med mange "ender" iblandet
et utal af naversange, som Inge og Pisker ikke rigtigt
kunne, og derfor måtte den sorte kasse ret ofte stil¬
les frem. Med "Minderne" skiltes vi ved midnatstide.
Den 2.10. har vi generalforsamling kl. 19.30. Dagsor¬
den efter lovene. Forslag, som ønskes behandlet, skal
være formanden, Jørgen Schaffer, i hænde sen. 8 dage
forinden.
med kno i træ "Pisker"

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udiares

Buddingevej 114. 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

Meddelelse fra H.B.
På hovedbestyrelsesmødet d.3.8. blev følgende vedta¬
get:
Betinget medlemsskab. - Alle unge, der rejser ud ved
C.U.K.'s hjælp, skal have et sådant kort.(Kan rekv.
hos hovedkassereren). Prisen er kr. 200,-.
Kr. 75,- tilfalder den lokale afdeling, der sender
svenden ud. Kr. 125,- sendes til hovedkassen. Her vil
den unge dog modtage kr. 100,-, såfremt vedkommende
opfylder mindst 3 måneders arbejde, og tillige erble¬
vet medlem af C.U.K.. Svigter den unge, vil den afde¬
ling, som står for udsendelsen modtage kr. 100,- til
dækning af eventuelle udgifter fra hovedkassen.
Når den unge ankommer til udlandet, håber vi, at han
vil være medlem af afdelingen der, og han skal da be¬
tale kontingent og indskud ved indmeldelsen, idet det
indbetalte beløb ved det betingede medlemsskab, ikke
dækker kontingent.
På hovedbestyrelsesmødet d.3.8. blev følgende vedta¬
get:
Angående de fremmedskrevenes dragt. - Hovedbestyrel¬
sen har på sine møder d.6.7. og 3.3. behandlet C.U.
K.'s medlemmers brug af dragten. En samlet hovedbe¬
styrelse har erkendt, at dragten aldrig har været
brugt af C.U.K., vel vidende at der de sidste 30 år
er få C.U.K, medlemmer, der har brugt den, men da
dragten kan købes i fri handel i flere tyske byer,
og som sådan ikke er beskyttet, er det ikke juridisk
ulovligt at bruge dragten, nen vi henstiller kraftigt
til de medlemmer, som bruger den, at bære den med re¬
spekt for det den står for. Vi henstiller ligeledes
til ikke at bære de fremmedskrevnes kendetegn men
bære et C.U.K, mærke synligt.
Hermed betragter hovedbestyrelsen denne sag for af¬
sluttet.

Vandrebogen: På hovedbestyrelsesmødet d.6.7. blev sa¬
gen drøftet.
Vandrebogen, som er fremstillet af CEG, og somC.U.K. 's
medlemmer kan anskaffe, hvis de er på rejse, ønsker
C.U.K, ikke at overtage. Vi i hovedbestyrelsen mener,
at vandrebogen er overflødig i C.U.K,
på hovedbestyrelsens vegne Hans Rindom

100 VISITKORT med farvetrykt ernhlpm med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458



Uddrag af H.B.s protokol
H.B.mødet den 6 april 1981 afholdt hos redaktøren.
Iblandt den oplæste korrespondance var dar også sva¬
ret på et brev fra Børge Rasmussen Køge med navne på
tidligere medlemmer i Køge for eventuel samling af
afdelingen.Odense afdelings kampagne for at få unge
til arbejde i udlandet blev debatteret og man blev
enige om at det var et stort arbejde de havde påta¬
get sig.Man var dog også nødt til at irettesætte dem
fordi de havde nægtet at overflytte et tidligere
kvindeligt medlem fra Zürich,grundet at hun ikke var
håndværker. Et brev fra Stockholm hvori de efterlys¬
te en film om rejselivet "før og nu" endvidere_,bad
man Stockholmerne om hjælp til at få gang i en pro¬
jekteret afdeling i Lindköping. H.B.s love blev også
debatteret og blev taget til efterretning.tilligemed
at der blev vedtaget at der skulle fremstilles nye
Foldere.Dette blev overdraget Th.Rasmussen. Internt
blev der drøftet et spørgsmål og taget stilling til.
Udstillingen i Holbæk havde ikke givet nogle henven¬
delser til afdelingen i Holbæk så Kai Sjøding havde
haft en samtale med Formanden Henning Olsen og de
var blevet enige om at det var bedre om der blev la¬
vet en Propagandaaften senere på året hvor så man
ville forsøge at mobilisere deltagere fra Frederiks¬
sund- Hillerød-København-og eventuelt Roskilde.
Redaktøren meddelte at han pr.dags dato opsagde sin
stilling som redaktør ved Årets udgang.Man forsøgte
at formå ham til at fortsætte men det var umuligt at
overtale ham.
Hovedkassereren aflagde sin beretning og han fore¬
slog at man fra H.B.s side gav nyoprettede afdelin¬
ger et Kasettebånd med lo naversange så de kunne læ¬
re vore sange.Det blev vedtaget.Andre afdelinger der
ønsker et sådant bånd skal betale kr.35,-.
H.B.møde afholdt den 4 maj i Hillerød.
Formanden indledte mødet med at bede om et minuts
stilhed idet Käthe Pedersen,Hillerød var afgået ved
døden den 1 Maj.Et Ære være hendes Minde blev udtalt
af formanden.Korrespondancen blev oplæst og blev liv¬
ligt debatteret.HANS RINDOM og TH.RASMUSSEN havde
gjort ophold i Esbjerg for at bese Udstillingen som
havde været der,inden de fortsatte til Løgumkloster
til stiftende Generalforsamling.de syntes begge at
det var en vellykket Udstilling.H.R. er blevet kon¬
taktet af en Blikkenslager BENT FREDERIKSEN i Ham¬
burg vedrørende en eventuel genstart af afdelingen
i Hamburg.Hovedkassereren aflagde beretning over fi¬
nansernes stilling hvorefter man gik videre,idet re¬
daktøren havde meldt forfald.Man drøftede indgående
Stævnet og lagde sidste hånd på dagsordenen samt
hvilke emner man skulle tage op til debat til delege¬
retmødet. Nogle interne spørgsmål blev der taget stil¬
ling til.
H.B.møde afholdt den 1.Juni hos Redaktøren.

Hans Rindom åbnede mødet med oplæsning af korrespon¬
dancen bl.a. var der brev fra HERMANN JOHANSEN vedr.
et restoplag af en bog skrevet af en rejsende hånd¬
værker og som kunne erhverves for en fordelagtig pris,
man diskuterede om man skulle modtage tilbuddet og se
at få dem ihænde inden Stævnet,da der så ville være
større mulighed for en hurtig afsætning.Dette blev
vedtaget.ANDERS ROSTED havde også sendt brev hvori
han beskrev mulighederne for at stifte en afdeling af
C.U.K, i Egedesminde men der var ikke rigtig mulighed
for det oplyste han.
TH.RASMUSSEN havde lavet et udkast til de foreslåede
medlemskort til betinget medlemsskab og man tog stil¬
ling til dette.Endvidere blev det vedtaget at lade
fremstille 3oo medlemsbøger til NAVERVENNERNE da de
voksede støt i medlemsskab.
På grund af Trykkeristrejken blev det vedtaget at der
kun blev fremstillet et 4sidet blad i juli måned da
der var for lidt mandskab på trykkeriet i Birkerød.
TH.RASMUSSEN aflagde beretning over finansernes stil¬
ling siden sidste møde.
En ændring til dagsordenen blev i sidste øjeblik la¬
vet til Stævnet. Det blev endvidere oplyst at Ejen¬
dommen hvori vi har vort arkiv var blevet solgt til

Ejerlejligheder,og at dette vil medføre at vi vil kom¬
me til at betale mere i leje end vi har råd til,så vi
se i øjnene at vi indenfor en kortere tid skal flytte.
H.B. møde afholdt 6 juli hos Hans Rindom.
Formanden åbnede mødet og læste korrespondancen op,
der var bl.a. afsendt brev til K.U. angående lovæn¬
dringer.Endvidere havde han haft en del samtaler med
FREDDY CHRISTENSEN og HENNING OLSEN i Holbæk vedr.
opstarten af afdelingen(se andetsteds i bladet)der
var en del debat om korrespondancen og der blev taget
stilling til en stor del af stoffet.
Redaktøren satte i udsigt at der måske blev 12 sider
i julinummeret idet der lå så meget stof fra måneden
før,men ville dog gøre sit bedste for at holde det
nede på 8 sider.
Hovedkassereren aflagde beretning over kassebeholdnin¬
gen og meddelte samtidig at der nu var Bordbannere
at købe igen til en pris alle kunne betale.
Endvidere blev Naverdragten og C.E.G.s Vandrebog dis¬
kuteret kraftigt og resultatet kan læses andetsteds
i bladet i denne måned.
Arkivets videre skæbne blev også drøftet.
Næste H.B. møde afholdes den 3 august hos Th.Rasmussen.

Redaktøren.

Historisk Revy
DER ROLANDSCHACHT

1891 i Nürnberg af 6 murere fra Bremen.
Den nordiske frihedshelt "ROLAND", også "BREMER-RO-
LAND" kaldet, var øjensynlig forbillede ved navngi¬
velsen. De 6 murere tilhørte oprindelig de "Fremden"
med det sorte slips, som praktiserede en adskillelse
af de 2 faggrupper tømrer og murer. Trods de samme
faglige og sociale problemer, så de en interessespalt¬
ning og drog deraf konsekvenserne. På en af de obli¬
gatoriske mødeaftener bandt de i stedet for deres sor¬
te slips et blåt om halden. Dette er stadigvæk deres
særkende. De lavede på denne mødeaften de første ud¬
kast til den nye zunfts statutter. Denne var på stif¬
telsesdagen vokset til 26 svende fra forskellige byg¬
gebrancher.
Dette gik naturligvis ikke upåagtet hen fra de "Sor¬
tes" side, men til trods for alskens chikanerier-ikke
sjældent af korporlig art- overlevede zunften dog, og
var indtil 1933 repræsenteret over det meste af Euro¬
pa. Så kom National Socialismen til magten. Den efter¬
stræbte og forbød zunfterne. Først i 1948 kom der i-
gen gang i udvandringen, og Rolandschachten oplevede
en ny opblomstringsperiode. Hos Rolandsbrüderne op¬
tages håndværkere fra følgende fag: tømrer, murer,
tagdækker, brolægger og betonbygger. I det væsentlige
adskiller de sig ikke stort fra de "Sorte", og deres
rejsetid er også 3 år og 1 dag.
Blev optaget i CEG i Basel 1980.
Hovedsæde: Richard Richter,Hirschgasse 10,

D - 7211 Villingendorf
FREMDER FREIHEITSCHACHT
Ved forårstide i 1910 kom et par håndværkssvende rej¬
sende til Bern for st søge job. Den ene var Rolands-
bruder og den anden Voigtlå'nder, som rejsende hånd¬
værkere uden tilhørsforhold til nogen zunft dengang
blev benævnt. Byen vrimlede med "Sorte" eller Sie¬
gellacks, som de fremmedskrevne håndværkere med sort
Ehrbarkeit (slips) også blev kaldt. Dette var ikke
just nogen fordel for vore 2 tilrejste svende, da de
"Sorte" ikke tolererede andre håndværkere end deres
egne på deres enemærker, og slet ikke en Rolandsbru-
der, som jo var udsprunget fra deres egen zunft. Det
varede da ej heller længe, inden det blev forsøgt med
alle midler at fordrive dem fra byen. Men skæbnen vil¬
le det anderledes. Arbejdssituationen var på daværen¬
de tidspunkt gunstig i Bern, og flere Voigtländere
kom tilrejsende, og man sluttede sig nu sammen mod
overmagten. Den 1. maj nærmede sig, og her, som så
mange andre steder i verden, blev denne dag fejret
af det arbejdende folk med en procession gennem byen.
Både de "Sorte" og Voigtla'nderne deltog, og for at de-



monstrere overfor de førstnævnte havde Voigtländerne
indbundet sig med et rødt slips. Bagefter samledes man
i et Herberg og stiftede den nye zunft under navnet
"Pisspottbrüder" (natpotte-broderskabet), eftersom
de havde drukket deres øl af en ny natpotte, som det
dengang var skik og brug ved festlige lejligheder.
Hvad Voigtländerne her gav udtryk for, var ganske
simpel spontan nødværge mod de konservative vilkår¬
ligheder, som de forhåndenværende laug af fremmed-
skrevne håndværkere praktiserede efter bedste for¬
godtbefindende på byggepladserne. At de plejede og
værnede om de gamle overleveringer, kan ingen fortæn¬
ke dem i, men deres forudindtagede selvforherligelse
overfor Voigtländerne, som de hånende kaldte Voigt¬
knægte, var ukammeratlig og foragtelig. Allerede i
1906 havde der i Plauen, Kiel og Sønderborg dannet
sig et "Pisspottschacht" med rød Ehrbarkeit, men den¬
ne var gået i sig selv igen som følge af de "Sortes"
overmagt. De statutter og overleveringer, som hånd¬
hævedes af slips-gesellerne, som de fremmedskrevne
foragteligt blev kaldt af Voigtländerne, var natur¬
ligvis ikke noget for Pisspottbrüderne at bygge på.
Man stræbte i stedet efter at danne et laug efter be¬
greberne: frihed, lighed og broderskab. 22 svende i-
blandt sig hin 1.maj 1910 med en rød Ehrbarkeit, men
det tiltrods var man stadig de "Sorte" underlegen i
tal. Der fulgte nu flere "braval laslag" de 2 zunfter
imellem, hvor al det indestængte had fik fri udløs¬
ning, og lemlæstelser var ikke sjældent følgen. Dette
resulterede i, at flere og flere Voigtlä'ndere søgte
til Bern, for at komme deres kolleger til undsætning.
Således voksede den nystiftede zunft og vandt på sam¬
me vis i løbet af de næste år fodfæste i adskillige
byer rundt omkring i Europa, men især i Tyskland. Å-
ret efter stiftelsen afholdtes den første kongres, og
her blev navnet ændret til "Fremder Frei heitschacht".
I 1911 havde et laug kun bestående af tømrere dannet
sig under navnet "Spinnbrüder". Dette sluttede sig i
1914 til "Die Freiheitsbrüder", der på daværende tids¬
punkt kun bestod af murere. Idag repræsenterer zunften
alle byggebrancher og består af en 200 - 300 medlem¬
mer. Et præcist tal vides ikke, da et medlemskarto¬
tek ikke føres. Deres foreskrevne valsetid er lige¬
som de tidligere beskrevne zünfter 3 år, og man har
for tiden 14 unge bygningshåndværkere på farten,
Fruentimmere har foreløbig ej heller her fået fod¬
fæste.
Medlem af CEG i 1980 i Basel
Hovedsæde: Gerd Mettjes, Bo'ttcherkamp 138

D - 2000 Hamburg 53
GESELLSCHAFT FREIER VOIGTLANDER DEUTSCHLANDS
blev dannet engang i tyverne og er nok den mest libe¬
rale af alle de tyske zünfter i flere henseender.
Den pligtige rejsetid andrager kun 2 år og 1 dag, og
selv om ingen piger endnu rejser hos de frie Voigt¬
lä'ndere, skyldes dette dog ikke så meget forbehold
hos medlemmerne, som manglen på kandidater. Det er og¬
så den zunft, der nu om stunder kan opvise det stør¬
ste antal vandrende geseller, nemlig ca. 50 stk., som
kommer fra forskellige byggehåndværk. De rejser lige¬
ledes i kluften, men i modsætning til de andre, har
de ingen slips som Ehrbarkeit men i stedet en for¬
gyldt nål med deres respektive håndværksemblem som
særkende foruden en række knapper på hvert bukseben.
Zunften er udover Tyskland kun repræsenteret i CH
Blev optaget i CEG i Basel i 1980
Hovedsæde: Dieter Theurich, Rehkopfstrasse 16

D - 3001 Altwarmbüchen

med gunst og forlov

"EINS

Naverblod
af Kong Schmidt
I en avis så jeg,at man søgte en snedker til en fa¬
brik i Namsos.Det var lige noget for mig,så langt
væk som mul igt.Jeg tog derop med risiko for,at plad¬
sen var besat.Jeg tog toget til Trondhjem.og her så
jeg for første gang skiløb,og undredes over en lille
dreng,der stod på et ben ned ad en lang bakke.Jeg
mindedes,at jeg nogle år i forvejen,havde lånt en
kælk af en kammerat,og tog den med ud i Søndermarken.
På toppen af en forholdsvis lille bakke,jeg ville
ned af,stod der en køn ung pige,og som den belevne
fyr jeg var,inviterede jeg hende med på kæl ken.Hun
smilte taknemligt og blev anbragt foran på slæden,
jeg selv tog plads bagpå med en lang styrestang.Det
havde jeg ikke prøvet før,så det var vel noget dri¬
stigt,at tage passager med.Midt på bakken faldt jeg
da også af,og kælken vendte sig,så pigen kom til at
ligge med benene lige i vejret resten af vejen ned.
Da jeg kom luskende for,at hente kæl ken,og give pigen
en undskyldning,var det eneste hun sagde,idiot.Jeg
listede hen på en mindre bakke,og skønt der også var
kønne piger vovede jeg ikke,at invitere flere på en
tur. ,

Jeg blev nogle dage i Trondhjem,og fik et værelse i
en gade,der hed Jomfrugaten.Det havde sikkert,da det
var tilladt,været bordelgade.Bordeller fandtes før¬
hen overalt,hvorfor ellers det mærkelige navn?Jeg fik
ikke noget at gøre med hverken jomfruer,eller ikke
jomfruer,jeg så overhovedet ikke noget kvindekøn ud
over værtinden,der så meget agtværdig ud,og var rime¬
lig med betalingen for værelset.Muligvis har der al¬
ligevel været noget fordægtigt ved de huse i gaden,
for tidligt om morgenen,før fanden fik sko på,mødte
politiet op,og ville vide,hvad jeg var for en fyr,og
om jeg var alene på værelset.Jeg blev godtaget.som
en skikkelig dansk snedker på vej for at søge arbej¬
de,og de ønskede mig held med foretagendet.
Fra Trondhjem tog jeg til Namsos, det foregik med
skib,der gik ikke jernbane derop dengang.Jeg fik ar¬
bejdet,og i Namsos arbejdede jeg omkring et år, og
herfra tog jeg ture langt nordpå,når det kunne lade
sig gøre,for mit arbejde,men jeg kunne næsten gøre
som jeg ville.Det blev til mere end en ferie i det
år.Forresten må jeg sige,at man der havde 14 dages
ferie med løn,det var længe før man overhovedet hav¬
de tænkt på arbejderferie her i Danmark.
Det var under spiritusforbudet,og der stod en stadig
strid mellem afholdsfolkene,og dem der gerne ville
have sig en tår engang imellem.Det var i det hele
taget mærkelige forhold dengang,forhold der ikke
tjente afholdsfolkene til ros.Man kunne,den ene dag,
drikke sig fra sans og saml ing,og den næste dag bli¬
ve indmeldt i afholdsforeningen,og så igen den tre-
die dag drikke,så det væltede ud af knaphul lerne,og
igen blive optaget i foreningen før tømmermændene og
den blegrøde smag havde forladt een.Det var altså om,
for forbudstilhængerne,at kunne tælle så mange som
mulig i deres rækker,om man var helt ægte afholden¬
de gjorde tilsyneladende ikke så meget.
Man kunne,hver fjortende dag,ved at skrive sit navn
i en protokol hos politimesteren,få tilladelse til
at købe en flaske hårvand,Antisepton,det var lige
lavet til at drikke,i alle tilfælde kunne det drik¬
kes,og det blev drukket af alle,også afholdsfolk. I
noget af hårvandet lå en fedtklump,som en æggeblomme,
på bunden af flasken,andet var rent og fri for fedt.
Onde tunger sagde,at det Antisepton med fedt,var den
afholdsfolkene købte,for ikke at vække mistanke,de
drak spritten,og brugte fedtet til håret.Den anden
slags drak de,som ikke havde noget at skjule,eller
var 1igeglademed.hvad folk sagde om dem.På den måde
blev ti 1fredse.Det blev drukket som snaps,det var en
stærk snaps med kininsmag,men for det meste hældte
man det i Vørderøl,en sød afholdsøl,mørk og tyk,som
mørk sirup. Bajerskøl kunne også skaffes,det vil sige



ikke i Namsos.men man kunne,gennem en agent,bestille
det i Trondhjem.men ikke mindre end en kiste.I en
kiste var 5o bajere,på helflasker,så der var til en
tid.
I begyndelsen fandt jeg byen kedelig,jeg gik i gader¬
ne og vidste ikke,hvor jeg skulle gøre af mig selv.
Der var to biografer,men der kunne jeg jo ikke gå
hver dag.de skiftede program hver fjortende dag.Man
sad på lange bænke,og pladserne var afmålt,så alle
fik en spytbakke mellem fødderne.Nordmændene havde
gerne munden fuld af snus,og bakkerne flød næsten
over,når forestillingen var forbi.Det var et kunst¬
stykke ikke at sparke til dem,når man gik ud.Sene¬
re kom jeg der aldrig.
Det lyder måske mærkel igt,men af bare kedsomhed,gi k
jeg af og til hen til lossepladsen og så på rotterne.
Jeg har aldrig i mit liv set et sådant mylder af dyr,
som der,selv ved højlys dag vrimlede det i tusindvis.
Ja,så var der Frelserens Hær,hvor mange betragtede
det som en forlystelse at komme.En aften hørte jeg
sang og musik fra det oplyste lokale,og af bar ked¬
somhed gik jeg derind.En kvindelig frelserofficer
holdt en tale og fortal te,at aftenen i forvejen hav¬
de der været en besøgende,der havde lagt loo kroner i
kol 1ekten,det ville hun ikke forlange,at vi skulle
gøre,men lo kroner kunne vi vel overkomme.En sød lil¬
le frelserpige kom hen til mig med en skål,og jeg lag¬
de 1 krone i den og spurgte,om det var nok.Hun nikke¬
de og indledte en samtale,og gjorde sig de hæderlig¬
ste anstrengelser for,at få mig omvendt,og få mig til
at tro på Gud.Det lykkedes ikke for hende,men hun var
ihærdig,så det blev en lang samtale,som jeg ikke hav¬
de noget imod,i min ensomhed.Hun var en sød og fiks
lille een.Senere hen besøgte hun mig,hver gang der ud¬
kom et nyt af deres blade,Krigsråbet,da jeg ikke vil¬
le betale for det,kom hun alligevel listende og for¬
ærede mig bladet.
Det var ikke alle nordmænd,der var venligsindet mod
mig,i det hele taget mod danskerne,erfarede jeg sene¬
re.Man kunne,den gang,risikere overalt at høre:Der går
en dum dansker.Forresten var forholdet til svenskerne
ikke bedre.Efter den anden verdenskrig er det vist
blevet bedre.En dag gik jeg ud til dans i Sjøttehuset,
og som piger vist nok har det over hele verden,over¬
for fremmede,blev jeg omringet af dem,og alle ville
danse med mig.Det syntes nordmændene naturligvis ikke
om,og jeg opdagede snart,at det trak op til øretæver.
Da jeg havde danset en tid,og blikkene blev mere og
mere truende,kunne jeg ikke dy mig.Jeg gi.k hen til den
kønneste pige,Snefri,og spurgte om hun gik med mig,
jeg havde ikke lyst til at være der mere,sagde jeg.
Hun vidste sikkert hvorfor.Hun tog mig straks under
armen,og vi gik sammen.Da vi så os tilbage,så vi en
flok stå og stirre efter os.Aftenen var dejlig,natu¬
ren var skon,og luften var frisk,og nok værd at bytte
med det støvede danselokale,og dertil kom at Snefri
var den kønneste pige i byen.
En gang,det var hen imod 17 Maj.syntes jeg,jeg skulle
have detlidt festligt på Norges store nationale fest¬
dag,og jeg bestilte derfor tre kister øl.Det var alt¬
så 15o hele flasker,men ak,det gik ikke,som jeg havde
tænkt.Jeg bestilte ikke alt det ol,fordi jeg tænkte
på,at drikke mig fuld,men jeg fik tit besøg på mit
lille værelse,jeg havde dog nogle venner,og da jeg
ikke havde lejlighed til,at lave kaffe,var det rart
og nemt med øllet.Jeg ventede naturligvis besøg på
festdagen,og hvor mandfolk skal være sammen,skal der
gerne øl til,så klarer man nemmere problemerne,og med
tre kister havde jeg til lang tid.Jeg fik besked på
værkstedet,at båden var kommen med tre kister øl til
mig,de stod på kajen.Jeg sendte en læredreng med en
trækvogn for,at hente dem,og jeg blev straks dagens
mand.Budstikken gik.Enhver kendte en kiste øl,ligesom
enhver,her hjemme,kender en kasse bajere.Der var ikke
noget,at tage fejl af.danskeren fik øl hjem.
Da jeg kom hjem fra mit arbejde,stod der allerede no¬
gen på trappen udenfor døren,og ventede på min gæst¬
fri hed. Og snart var mit lille værelse fyldt til træng¬
sel af gæster,alle selvbudne,der svor mig evigt ven¬
skab.Flere havde jeg aldrig set før.Da vi i nogle ti¬
mer havde forsikret hinanden om vort venskab,og havde

følt på hinandens muskler,og bandet afholdsfolkene
langt ind i helvede til evig ild og pine,og potten
var spyttet fuld med snus og mundvand,så den var ved
at flyde over,alt imedens øllet løb ned,og vært og
værtinde vred deres hænder i fortvivlelse.de var vir¬
kelige og ærlige afholdsfolk.og sønnen og datteren
morede sig kosteligt,fandt vi på,at gå en tur i byen,
måske på mit forsi ag,værelset blev os for trangt og
luften for tung.
Som barn har jeg trænet med artister,men det har jeg
vist allet-ede fortalt,travede jeg ikke ad landevejen,
gjorde jeg gymnastik,det var hele min interesse.Da vi
nu gik der i byen,det gik vist ikke helt stille af,
røg fanden pludselig i mig,og jeg begyndte at slå
flik-flak'er~og saltomotaler.Uheldigvis var det neden¬
for politimesterens vinduer.I et af dem havde han an¬
bragt sig selv,og jeg er næsten sikker på,at han klap¬
pede,i alle tilfælde var han meget interesseret.Nogle
dage senere fik jeg besked om,at jeg var blevet idømt
en bøde på 2o kroner.Hvis jeg ikke betalte,var det 16
dage i spjældet.Det med spjældet forskrækkede mig ik¬
ke,det havde jeg prøvet før,som soldat,men jeg syntes
det var for meget,at sætte 16 arbejdsdage til,det var
for dyrt.Jeg betalte.Jeg betalte bøden hos lensmanden
der kvitterede med en længere skrivelse om løsgængeri
og den slags,og tillige sagde,at jeg skulle gemme
skrivelsen,til minde om de dårlige forhold i Norge.
Desværre har jeg den ikke mere.Jeg undredes forresten
over,at jeg var den eneste,der havde fået bøde,jeg
havde ganske vist gjort lidt gymnastik,men de andre
havde råbt og skreget.hvad jeg ikke havde gjort.Men
øllet havde de selvfølgelig fået hos mig,det var må¬
ske det.
Jeg har aldrig været hævngerrig,og aldrig gjort hver¬
ken dyr eller mennesker fortræd,i alle tilfælde ikke
med min gode vilje.Jeg fik,uden selv at ville det,ja,
uden at tænke over det,hævn over politimesteren,hvis
man kan kalde det hævn,men jeg var selvfølgelig skyld
i det,som det gik.Det var sommer,pol i timesterens kone
rejste på ferie,og han kom til at spise på samme pen¬
sionat som jeg-men i et værelse for sig selv.En dag,
jeg var alene.de andre pensionærer var gået,politi¬
mesteren også,blev jeg nysgerrig og ville se,om han
fik den samme mad,som vi andre.
Han havde ladet døren stå åben ind til værelset.Jeg
listede derind,der stod en skål med syltede annanas
ved siden af andre lækkerier.Uden at betænke mig åd
jeg,så meget jeg kunne af annanassen,og pakkede re¬
sten ind i et stykke papir og stak af,uden at tænke
over de følger det kunne få.Undskyld mig,jeg havde
aldrig smagt annanas før,det så så fristende ud,og
det smagte dejligt,desuden syntes jeg,uden at tænke
over,at han betalte måske mere end vi andre,at det
var rent forbandet,at han skulle sidde der og frådse,
medens vi andres mad var mere beskeden.Skønt en gang

stegt flæsk blandet med kogt torsk med sirup over ik¬
ke ér til at kimse af.Næste dag,jeg kom ind på en
kaffestue,fortal te man mig om politimesteren,det for¬
ædte bæst,han havde ædt en stor skål fyldt til ran¬
den med annanas,der var ikke så meget som en stump
tilbage i skålen.Jeg rystede forbavset på hovedet,og
udtrykte min forundring over en sådan grådighed,kun¬
ne en mand i en sådan stilling tillade sig sådan no¬
get,men det måtte da være en misforståelse,jeg kunne
ikke rigtig tro det.Lidt syntes jeg jeg måtte sige
til hans forsvar.Iden kommende tid,fik jeg det at hø¬
re mange steder,man var forarget og glade for,at kun¬
ne fortællemig det,det var jo skammeligt med den bøde
jeg havde fået,så de var ivrige efter at fortælle mig
om politimesterens forslugenhed.Han har sikkert ikke
været afholdt,og selvfølgelig var det dem med den sam
me mening om spiritus,som jeg havde,der fortalte.Jeg
holdt min kæft,jeg havde ikke noget,at skulle have
fortalt,og fortrød såmænd heller ikke min gerning,det
hele,syntes jeg,var til at le af. fortsættes

End farer naven viden om
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Formandens beretning
ved delegeretmödet
Beretning i sammendrag aflagt af formanden Hans Rin¬
dom ved delegeretmødet på Bellahøj Søndag d.7.Juni
1981.
Trods at jeg i Zürich udtalte: Jeg ønsker ikke at væ¬
re formand for H.B.,står jeg her al 1igevel,der var
for mange,der bad mig overtage denne post,til at jeg
kunne sige nej,sel v den dag i dag mener jeg ikke at
jeg kan magte denne opgave fuldtud.
Det er svært at overtage ledelsen,men det gik bedre
og bedre synes jeg.Til bestyrelsesmødet d.6 april da
Knud Lønstrup meddelte at ville afsige sig redaktør¬
posten, syntes vi det var synd,for der var efterhånden
ved at komme stil over bladet.Skønhedsfejl vil der jo
altid være,ligegyldigt hvem der er redaktør.Man bad
Knud om at vente med sin beslutning til efter dette
stævne,men nej beslutningen står fast.
En tak skal rettes til København for at I ville have
stævnet.

Mange naverkammerater har måttet tage på den sidste
Vandring i det forløbne år og jeg vil her nævne dem:
Poul Christensen (Hovedkassen)-N.P.Pedersen Ålborg
P.E.Henriksen Ålborg - Thorvald Jørgensen Århus -

H.P.Andreasen,København - M.P.Rasmussen,Hovedkassen
(Svendborg) N.C.Clausen,Århus - Walther Jensen.Hoved¬
kassen (Nakskov) - Axel Nyboe Knudsen,Hovedkassen,
(Thisted) - Leif K.Rosengren,Silkeborg - Jørgen Bo¬
berg Hansen.København - Henry Wistisen,Slagelse -
Peter Leth Niel sen,Nysted - Käthe Pedersen,Hillerød-
og Palle Hansen.Hillerød -- skal vi rejse os og udta¬
le et ÆRE VÆRE DERES MINDE.
Stævnet i Zürich står sikkert i alles erindring,som
et stævne i sol,et stævne det bliver svært at leve
op til,men lad os håbe på et godt og sagligt stævne
her i København.
Der er mange glæder ved at stå i C.U.K, det viser
vort antal af jubilarer som har været følgende i å-
rets løb: Elbert Petersen,Århus 65 år.H.R.Hansen,Fre¬
dericia 6o år - Elliot Skov.Göteborg -Edgar Jensen,
København - Axel Jensen,Roskilde - Marius Andersen,
Hillerød alle med 4o års medlemsskab og følgende med
25 år i C.U.K.:Bent Jensen.København - Ib Lønstrup,
København - Werner Bischoff Hansen,Borås -Vagner Sø¬
rensen,Århus - Ove Andersen,Frederikssund -Tage Niel¬
sen ,Hi 1 1 erød .

To afdelinger er afviklet efter at vi i flere år har
forsøgt at få dem op at stå,det er Fåborg og Horsens.
Vi byder to nye afdelinger velkommen i vore rækker,
nemlig den 14/2-81 blev Marmorilik 81 på Grønland
startet (nu 14 medlemmer) og 25/4-81 blev Løgumklos¬
ter startet også med 14 medlemmer.
De gamle afdelinger kan også være med idet Zürich har

loo års jubilæum i 198o,Nysted 25 år og "Freja"i Ber¬
lin også holdt loo års jubilæum i November 198o.
Huleindvielser har vi haft i Odense og Roskilde.
Moseltreffen sidste uge i august er også en af de sto¬
re begivenheder man må regne med hvert år.
I Zürich lovede jeg et lovudvalg,der skulle se på vo¬
re H.K. love,vi har set på lovene,men ikke fundet
grund til at ændre på disse.Arbejdsløsheden har gjort
at mange gerne vil til udlandet,men der er ikke man¬
ge der tør tage afsted uden at de skal hjælpes i ho¬
ved og r—.Det er ikke den naverånd vi søger,vi skal
hjælpe,men det skal være hjælp til selvhjælp.
Flere og flere går med dragt,noget vi aldrig før har
dyrket særlig meget,vi fra H.B.vil belyse dette punkt
nærmere under punkt 9,hvor vi også har forslag frä Zü¬
rich til debat om samme emne.

Inventarlister fra afdelingerne,der skulle sendes til
H.B. som vedtaget sidste år på Stævnet i Zürich,må vi
til at rykke for,da kun en enkelt afdeling har efter¬
kommet reglen.
Noder til sangbogen,den nye,med 65 sange ervi nu nået
så langt med at vi kun mangler noderne til 7 sange,og
man må spørge os selv:synger vi sangene rigtigt? Vi
håber til efteråret at kunne udgive et hæfte,hvor no¬
derne er samlet,ganske vist kun i fotokopier.
Angående arkivet må vi jo nok se i øjnene at skulle
til at flytte,da ejendommen hvor vi har arkivet er nu
solgt til andelslejligheder og derfor vil lejen stige
så meget at vi ikke ser os istand til at betale en så¬
dan huslejestigning.
Vi har to smertensbørn nemlig Hamburg og Göteborg,vi
kan ikke komme igennem til Göteborg fra H.B. s si de, vi
har haft Borås til at forsøge for os,men ingen reakti¬
on,så resultatet bliver nok at vi må tage derop,für
at få gang i afdelingen,endnu er der 4-5 medlemmer der
betaler.I Hamburg har vi sat en mand til at få kontakt
med Walther Hansen, så vi kan få fat i vor Fane,proto¬
koller,m.m.
Angående samarbejdet med C E G skal vi med til alt det
der foregår bliver det en dyr fornøjelse for C.U.K,
så vi holder os lidt i baggrunden,vi forsøger at lade
vore lokale medlemmer deltage,for på den måde at vise
flaget,dog har Kai Fønss Bach deltaget i turen til
Helsingfors,og en del Stockholmnaver deltog ligeledes.
Vi siger dem tak for initiativet.
Det er ellers H.B.s mening at C E G kører på lerfødder
det går ikke godt nok,måske vi i H.B. heller ikke gør
nok.Pengepungen og sproget gør vel også sit til at det
kniber
Jeg vil slutte med at rette en tak til kontroludvalget
til redaktøren og hovedkasseren og mine bestyrelses-
kammerater.samt til alle jer jeg har været i kontakt
med i løbet af året,og overgiver hermed min beretning
til velvillig behandling og forhåbentlig godkendelse.

Hans Rindom

i foreimings-meddelei.ser""|
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

Hillerød
Ved hulemødet 10.7. var 10 naver
mødt op. Formand Ole indledte og
nr. 57 var som sædvanlig vor vel¬
komstsang.Svarer oplyste, at han
og Aage havde været i Frederiks¬
værk og ønsket Marius til lykke.
De blev inviteret på stegte ål på
Hundested Kro, men måtte desværre
sige nej tak, for det havde sikkert
taget et par dage at komme hjem i-
gen. Formanden ønskede Marius til
lykke med nålen. Der blev kvitte¬

ret med adskillige slag på klokken.
Derefter oplyste formanden, at han
havde modtaget brev fra en ingeni¬
ør, der havde været i Yemen i 2 år
og søgte om optagelse. Han havde
sendt en check på kr. 200,-. Be¬
styrelsen havde intet imod optagel¬
se. Fønss Bach omtalte boet efter
Käthe, hvori indgik forskellige na¬
verminder efter Valde bl.a. 3 støv¬
ler. Formand Ole Vejen har skænket
et dejligt komfur til hulen med
alt tilbehør. Formanden mente, at
vi sikkert fik en ny hulemor til
1. lørdagsmesse. Husk stadig hule-
møde 2. fredag i måneden kl.19.30,
og så begynder vi igen med lørdags-
messe 5.9. kl.11-14. Vel mødt.
med naverhilsen Magni

Kolding
I juli havde vi besøg af vores vidt¬
berejste naverbror Uve og fru Lilly
hvilket resulterede i mange spæn¬

dende søhistorier, som vi vist al¬
le havde lyst til at opleve, men
som kvinde skulle det være temme¬
lig svært at få hyre, mændene er
stadig de foretrukne. Samme aften
blev der slået 3 søm i vores nye
fane. Med sådan en nyanskaffelse
er der selvfølgelig kommet nye pro¬
blemer (penge). Nogle mener, at det
jo ville være flovt at møde op til
pinsestævnet i Herning næste år
med en ubroderet fane, så derfor
havde vi ved augustmødet besøg af
en ung pige fra kunsthåndværkersko¬
len i Kolding. Hun ville påtage sig
arbejdet med at brodere fanen og
skal til formålet bruge kr.6000.
Foreløbig er der kr.2000 i kassen
til arbejdet, men hvor vi skal skaf¬
fe de sidste kr. 4000 fra, ved vi
ikke, så vi modtager gerne gode
råd. Mødet i august blev holdt un¬
der åben himmel, og mange feriemin¬
der blev fortalt. Desuden gik snak-
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ken om den Mosel tur,som en del af
os ser frem til med spænding,med kno i bordet fra Kolding afd.

Conni

København
Da vi endnu ikke har taget rigtig
fat på møder og sammenkomster i
hulen, er der ikke meget at beret¬
te, dog skal det nævnes, at søn¬
dagsmesserne er pænt besøgt, og
skønt er der også i hulen, når
dagslyset strømmer ind, ja under¬
tiden finder solen også vejen ind
til os, og belyser de mange skønne
gamle stykker håndværktøj, bille¬
der og diverse pokaler og bægre.
At vi så for en rimelig penge kan
få en bid brød med flydende til,
tilberedt af hulefar og hans hjæl¬
pere, så er alt godt. Et lille til¬
bageblik til pinsestævnet, som fle¬
re afdelinger jo har omtalt med
glæde. Jeg føler trang til, som en
af busdeltagerne at takke arran¬
gørerne for den. Ligeledes tak til
Ketty, som fortalte os, hvad vi så
på turen rundt i København.-At hun
førte os ud til Carlsberg, viste
os elefanterne og den indre gård,
og derefter bad chafføren køre vi¬
dere, - det var et hårdt slag for
en tørstig gane. Men vi kom da ud
på Amager og nåede Kongelunden,
hvor vi standsede og fik læsket
ganen og havde det hyggeligt. Man¬
ge fik hilst på hinanden og fik en
passiar. På Dragør Færgekro nød vi
en dejlig platte med diverse skyl¬
lemidler. På tilbageturen til ho¬
teller og Bellahøj viste Ketty en
af sine andre gode sider ved at un¬
derholde hele bussen med forskelli¬
ge sange fra hendes elskede Amager,
tak for det Ketty. Vi mødes i hu¬
len til søndagsmesser og aftensam¬
menkomster.
med naverhilsen Kjeld

Løgumkloster
Hurra, nu kan vi endelig begynde
at få indrettet vores hule. På sid¬
ste hulemøde fik vi tilladelse til
at gå i gang med at indrette hulen
fra 1.8. Det er Svend kromands gam¬
le lejlighed oven på Møllekroen,
som vi har lejet til få penge,blot
vi selv gør den i stand, og det gør
vi gerne, På sidste hulemøde blev
Uve Petersen anerkendt som naver¬

ven og valgt som formand for disse.
Han er også i festudvalget, hvis
nogen skulle være i tvivl om det.
Der er stadig et par stykker, som
vi ikke ser noget til ved vores hu-
lumøder. (I er vel klar over, at
vi har en bødekasse)? Men det er
Henning ikke ked af. Skulle der væ¬
re nogle fra andre afdelinger,som
har lyst til at komme til Løgum¬
kloster, er hulen åben fra 10 til
12 søndag d.9.8.. Derefter hveran-
den søndag samme tid og den sidste
torsdag i måneden hulemøde fra kl.
19 - 23.
med kno i bordet Peter Nielsen

Mamorilik
En varm tak til alle i Københavns
afdeling, som har medvirket ved

pinsestævnet. Det var en sand for¬
nøjelse at nyde stævnet og der
træffe gamle venner og bekendte.
Ølkrusene er kommet, de blev ind¬
viet ved vores lidt forsinkede hu¬
lemøde her sidste lørdag. Stemnin¬
gen var fin. De nye sangbøger blev
også afprøvet og indviet, de lyder
sgu da flot. Et af vore medstif¬
tende medlemmer nemlig Willie Jo¬
nasen fortalte, at hans tid i Mar-
morilik var ved at løbe ud. Han vil
forlade os d.22.7.81, så efter han
fik lov at give en omgang humle,
ønskede vi ham alt godt i det syd¬
ligere Danmark og takkede ham for
hans arbejde her for C.U.K. Vi er
jo også nok nogle stykker som frem¬
over vil tænke på ham med et smil
på læberne, når vi hører et godt
lavet og fremført rim, monologer
og lign. Vi har her kun at håbe på,
at Frederikssund afdeling vil tage
vel imod ham. Vi var 14 raske naver

mødt op, så det gik festligt til.
Vi vil da her også gerne have lov
at takke afd. i Los Angeles, Thors¬
havn og sidst men ikke mindst Cal¬
gary for deres hilsner til os, det
er rart at høre fra andre. Vi her
vil da også sende en hilsen til det
sidste skud på stammen nemlig Lø¬
gumkloster og ønske jer held og
lykke.
med naverhilsen fra Marmorilik 81

C.-O.E.

Odense

Ja, så kommer vi ellers op af start¬
hullerne efter en forhåbentlig god
ferie,--og slutter op om vort før¬
ste rigtige hulemøde efter ferien,
torsdag d.3.sept. kl.19.30. Tradi¬
tionen tro har vi jo til dette 1.
hulemøde efter ferien vore madpak¬
ker med, --og apropos madpakker:
hulemutter har bedt mig skrive, at
støtteforeningen også skal medbrin¬
ge madpakker til deres 1.hulemøde
i sept. Af arrangementer i den for¬
gangne måned, har vi den 1. august
afholdt vort sidste havemøde i Lil¬
letoften i år. Vi var 15 deltagere
til spisningen, senere troppede og¬
så ekshulefatter og hulemutter op.
De traditionelle kønne ord til
værtsparret blev i år leveret af
Børge "Skæg". Han glemte dog i tak¬
ketalen de 4 andre: Eigil - Grethe
Holger og Johanne, så vi benytter
lejligheden her til at takke dem
og Aksel og Harriet for den gæst¬
frihed, de har vist os, og selv om
Aksel vist nok er ved at være lidt
træt af os, så håber vi da, at Har¬
riet får ham så meget formildet til
juni næste år, at vi må komme igen.
Endnu en gang tak alle 6.
Hulemødet d. 6.august var besøgt
af 14 svende incl.Otto Kröll fra
Düsseldorf, som har været heroppe
og hjulpet Kjeld Ploug med at sætte
plancher op i de 6 km underjordiske
gader, som vor formand påstår, der
er under Odense Sygehus. Også en an¬
den nav, som vi ikke har set i lang
tid, var troppet op, nemlig Frode
Walter Kristensen, som har været i
Californien. Han måtte rejse sig og
fortælle om sine meriter. Der var

ellers en lidt trykket hulestemninq

så halvdelen tog allerede hjem ef¬
ter 1 times hulemøde, men det har
nok været varmen, der har trukket
dem hjem til haverne, det var nem¬
lig rigtig fint sommervejr denne
aften, og det var godt nok synd for
Erik Eeg, Inge Pilegaard og Knud
Marius, som var med, de gjorde,
hvad de kunne for at skabe en god
hulestemning med bl.a. at trække os
med på nogle andre naversange end
de sædvanlige 3-4 stykker, vi el¬
lers plejer at synge,
med naverhilsen Walter

Randers
Til hulemødet hos Ole Valbjørn den
7. august bød formanden 9 svende
velkommen med sang nr. 47. Et nyt
medlem (der har arbejdet i Sverige)
glarmester Ove Stender blev opta¬
get i C.U.K. og fik velkomstsangen.
Formanden kunne fortælle de frem¬
mødte svende, at vi har fundet en

ny h^le, et mindre lokale på ca.20 m . Hulen ligger i Staldgårds-
gade nr. 7. Fra gaden går du ind
gennem en port til en gårdhave,på
din venstre side er døren til hu¬
len, der ligger på l.sal. Efter mø¬
det fik vi smørrebrød og kaffe, en
del naversange blev sunget, stem¬
ningen var god, så det blev sent,
inden de sidste gik hjem. Velkom¬
men i Staldgårdsgade 7 til hulemø¬
det den 4.sept.
med naverhilsen Inge

Roskilde
Hulemødet 31.7. forløb stille og
roligt. Regnskabet blev gjort op
efter fugleskydningen, overskud
var der intet af, men vi håber på
bedre held næste år. Vandreudstil¬
lingen havde vi i 14 dage i juli..
Vi fik fin omtale i avisen,og man¬
ge så den fine udstilling. I au¬
gust har flere af vore medlemmer
ferie, så hulemødet holdes i Mosel
denne måned. Vi har hørt,at vinen
skulle være så billig. - DERFOR -
med naverhilsen Dorrit

Silkeborg
Husk hulemøderne og søndagsmesserne.

"Farmand"

Slagelse
Kun 4 medlemmer havde fundet frem
til hulen denne lune sommeraften.
Vi havde heldigvis alle nogle fri¬
ske historier at ryste ud af ærmer¬
ne, så vi hyggede os vanen tro. Al¬
ligevel skal vi måske tænke på at
undlade møderne i sommermånederne,
der viser sig hvert år at være me¬
get ringe interesse, ihvertfald me¬
get ringe fremmøde ved disse møder.
Vores ekstraordinære generalforsam¬
ling havde vi også på tale, og jeg
skal kort berette herfra. 7 svende
var mødt frem. Formanden orientere¬
de om den forestående sanering af
hele kvarteret, han berettede om
vanskelighederne ved at eje en gam¬
mel ejendom og foreslog så på be¬
styrelsens vegne, at vi solgte ej¬
endommen. Her var sendt 2 stk.brev¬
stemmer, og da stemmerne var talt
op, var resultatet 7 ja, 1 nej og
1 ugyldig. Bestyrelsen blev nu bedt



om ät sende tilbud til sanerings¬
selskabet. Inden jeg slutter dette
lille sommerreferat, vil jeg gerne
rette en lille appel til alle Sla¬
gelsenaver. Kom ud af busken og
mød frem til vore møder. Første
gang fredag d.4.sept.
med knoslag og naverhilsen

Hel ge Clausen
Stockholm
Fra Ingarö kan vi rapportere om
mange gæster hele sommeren, hvor
naver fra Danmark har besøgt tor¬
pet. Fra København kom formanden
Børge Andersen med en stor flok na¬
ver, også fra Silkeborg, Kolding,
og Fredensborg. Fra USA kom Erik
Jensen med frue for at holde ferie
på Ingarö, hvor vi fik mange her¬
lige dage sammen. Sommerens store
begivenhed var dog, da torpet fik
besøg af Bispen og Kardinalen. Ef¬
ter en sang og et glas vin samle¬
des de mange deltagere til et dej¬
ligt smörgåsbord. Pastoren takkede
med en højtidelig tale til Biskop¬
pen for besøget i lejren. Ja, det
blev en herlig festdag, som vi vil
mindes længe. Så skal vi atter sam¬
les i hulen, hvor efterårets møder
skal planeres. Vi fortsætter også
diskussionen om et evt. nyt gæste¬
hus, som skal have alle moderne
faciliteter med WC og brusebad.
Dette kan blive, hvis vi kan skaf¬
fe de mange penge, som det koster.
Men så må vi også tage godt betalt
for at leje sig ind der på sommer¬
ferie, men nu må vi først se, om
vi får denne nybygning. Flagstangen
er atter kommet på plads, og na¬
verflaget vajer nu stolt over tor¬
pet igen. Fredag d.25.sept. holder
vi svendefest. Husk tilmelding til
middagen. Når søndagsmesserne star¬
ter, kan du høre om i hulen. Kas¬
sereren hilser dig også velkommen
med kontingent.
med naverhilsen Arthur

Vejle
Hulemode d.7.aug. Af sidste måneds
begivenheder nævnte formanden vores
sammenkomst i Hytten d.25.juli. I
løbet af eftermiddagen kom der 25
naver og pårørende, og aftensmaden
var arrangeret som "ta' selv-bord"
med masser af sild og andet godt.
Sidste sammenkomst af den slags
bliver d.22.aug., men så skal vi
selv medbringe maden. Hjemme på fe¬
rie var Anita og Ernst Jacobsen,
de bor til daglig i Handen lidt syd
for Stockholm. Anita benyttede lej¬
ligheden til at blive optaget som
medlem, det skete på behørig vis,
hun fik både velkomstsang og "blære"
Sommerens sidste arrangement i Hyt¬
ten bliver ålegildet d.l9.sept. kl.
14.00. Man kan tilmelde sig til næ¬
ste hulemøde d.4.sept. eller sen.
d.l 2.
med naverhilsen Anders

Zürich
C.U.K. Zürich afholdt den 28.7.81
Extra-ordinær generalforsamling
med bl.a. valg af ny formand og
supplering til bestyrelsen på dags-

•»yzføeNHAVN-

ordenen. Bestyrelsen ser herefter
ud som følger:
Formand: Anette Lødsen,Kraftstr.

28, CH.8044 Zürich
telf.aften: 01/474281
(hurra,det blev en pige)

Næstformand:Heinz Hochstrasser
Stöcklerstr.6,
CH.8610 Uster
telf.aften:01/941 37 29 MØDEIOKALE:
kontortid: 01/62 96 54 BEREJSTES ^ hmiliegadE 7.
Inge Keller,Albisstr.81
CH.8038 Zürich
telf.aften:01/43 99 23
Flemming Vilhelmsen
Ueberlandsstr.341
CH.8051 Zürich
telf. 01/40 28 23

Suppleanter:Norman Stick,Li 11 i an
Poul sen,Anette Jensen

C.U.K. Zürich benytter samtidig
lejligheden til

Sekretær:

Kasserer:

1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
alle berejste er velkommen.

Fbrmand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding-

..j--*.. gade 2o, 21oo København 0. Telf.
at takke den tidli- ol-83 35 46 og ol-2649 46.

gere formand Geert Stage, nu i Aro-
sa, for hans ihærdige indsats til
gavn for foreningen. Desværre kun¬
ne han ikke være tilstede ved den
extra-ordi nære general forsaml i ng.
Bestyrelsen har fået forsamlingens
tilslutning til at benytte et beløb
på ca.S.Fr.5000 af formuen.såfremt
C.U.K, kan komme til at leje et nyt
og "eget" lokale (forhandlingerne
er endnu ikke afsluttet). Forsam¬
lingen afviste et forslag om stem¬
meret for passivmedlemmer, derimod
blev forhøjelse af kontingenterne
vedtaget.
C.U.K. Zürich sender alle en kraf¬
tig hilsen.
med kno i bordet hc

Ålborg
Vi var 9 svende til hulemødet.Det
gik lystigt til, der blev sunget
en masse sange deriblandt "Berner-
oberland" in'solo af Ejler, hvoref¬
ter han fortalte om livet på bjerg-
platoerne oppe i Schweiz. Det var
ikke kedeligt. Måske nogle af de
hørehæmmede ikke fik det hele med
og ærgrer sig bagefter. De kan med
nogen udbytte læse "Decameron" og
genoplive den fulde stemning. Ind¬
imellem befandt vi os i Ungarn,
Wiener Prater o.s.v. Edwin, der li¬
geledes var arriveret fra det Is¬
landske, havde også 1 i dt med derfra.
Vor nye kasket blev prøvet af fle¬
re deriblandt Aage, som den klæd¬
te særlig godt. Næste møde d.2.sept
må vi møde talrigt op, for Edwin
kommer med gule ærter i anledning
af sin 65 års fødselsdag,
med hilsen Referenten
Århus
Afdelingen erindrer sine medlemmer
om hulemødet med damer fredag d.18.
september. Endvidere efterårsgene-
ralforsaml ingen i "hulen" fredag
d.2.oktb. Mød op denne aften, brugdin demokratiske ret, og gør din
indflydelse gældende. Jeg vil lige
nævne, at afdelingen til det ordi¬
nære hulemøde fredag d.8.aug. kun¬
ne notere et fremmøde på 23 svende,
så det blev et godt og livligt mø¬
de. Ganske godt skuldret i kraft af
det gode sommervejr og ferietid,
med naverhilsen Kai -

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. 01-85 69 90

Det er sivet ud:

Berejste Håndværkere ønsker Gerda
hjertelig til lykke med fødselsda¬
gen den 13. 8.
Frida Meyer fyldte år. Jeg glemte
desværre dagen, men til lykke Frida
Snedkermester Holger Nissen og frue
har holdt sølvbryllup, - også en
"svipser" -, men kære begge to vi
ønsker til lykke
Grada og Otto har fået en beskyt¬
tet lejlighed i Glostrup. Vi har
besøgt dem, og de har det efter
omstændighederne godt.
Vi sender vore syge kammerater en
hilsen med ønsker om god bedring.

Hermann

Konge keglefrokost
Lørdag den 5. sept. kl.12.00 pr.
Vi har arrangeret en lille sommer¬
komsammen kl. 12.00, hvor der ser¬

veres en platte. - pris kr. 48,-
Keglespillet begynder kl.ca. 14.30
Medlemmer, der ikke deltager i fro
kosten, er hjertelig velkomne ved
denne tid. Vi slutter ved 5-tiden
med en kop kaffe. Mod talrigt op,
det glæder bestyrelsen. HUSj< til¬
melding i god tid til formanden
helst aften telf. 205470.

Bestyrelsen

Ja, så startede vi vinterhalvåret
med en dameaften, som var godt be¬
søgt, så snakken gik. Der var jo
meget at fortælle, men vi savnede
nogle af vore trofaste piger, men
de havde sendt afbud. Vi håber at
se jer til Kongekeglespil den 5.
september kl. 12.00

Hermann

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 26. august



ÆRESTAVLE
25 år i C.U.K.

Atter kan Frederikssundafd.fej¬
re en 25 års jubilar og det er
denne gang ikke mindre end de¬
res nuværende Formand Jørgen
Schaffer,Kastanie Alle 25,
Frederikssund der den 1.okto¬
ber 1956 blev indmeldt i Bern.
Jørgen blev i 1956 udvekslet '
som håndværkersvend til et fir¬
ma i Schweiz, og dette sit før¬
ste møde med dette skønne land
kan han ikke rigtig glemme for
aldrig den mindste undskyld¬
ning skal der til før vips er han på vej derned i-
gen på besøg til nogle af sine venner.Jørgen har og¬
så været medlem i München og i København,indtil han
i 1961 flyttede til Frederikssund og byggede sit e-
get hus og slog sig ned.Han var een af initiativ¬
tagerne ja vel endog den der gjorde det store arbej¬
de med forberedelserne til start af en C.U.K, afde¬
ling.Han var således deres første kasserer og pri¬
mus motor for ikke mindre end to Pinsestævner i de¬
res lo års periode.Selvom han nu er blevet formand
i afdelingen gør han da stadig et stort arbejde med
at sende unge svende til udlandet,fortrinsvis til
Schweiz og det er ikke få han har fået sendt afsted
jeg tror det ligger omkring de 15o,der indtil dato
er blevet sendt afsted.Mange unge medlemmer rundt i
afdelingerne vil sikkert sende ham en venlig tanke
på hans jubilæumsdag den 1.oktober,som en tak for
at han hjalp dem ud i sin tid.Frederikssund afdeling
sender i dagens anledning sine hjerteligste hilse¬
ner til formand Jørgen.

"Pisker"

Generalforsamlingernes tid er
inde,og man opfordrer medlemmer¬
ne til at aktivt deltage i deres
afdelings arrangementer.Vær ak¬
tiv også når det gælder jeres
tillidsmænd,det vil være til
gavn for afdelingens fremtid og
hele C.U.K. Vær ikke Sofavælger1.

35 år i C. U. li.

Københavns afdeling kan
nu igen fejre et af sine
populære medlemmers 25 års
jubilæum og denne gang
gælder det en så markant
personlighed som vores al¬
le sammens store glade
kammerat Jørn Petersen,
Sturegatan 26 NB 25227
Hälsingborg,Sverige som
den 22 oktober kan fejre
sit 25 års jubilæum i
C.U.K.
Jørn blev udlært som tøm¬
rer i København og efter
udlæren rejste han i Maj
1956 til Zürich.I Stutgart

blev han i foråret 1956 fremmedskrevet og fartede i
de kommende år rundt i hele Europa,bla.a.i Tyrkiet,
Marocco,Frankrig,Bel g i en,Hol land,Span i en,Tyskland og
Sverige.I C.U.K, blev han den 22-1o-l956 indmeldt i
Hamburg.I September 196o kom han hjem,og blev medlem
i samtlige klubber,såsom Helsingør Naverklub,Berejste
Tømrere,Berejste Håndværkere,o.s.v.Han blev Altgesel¬
le i 1961 da han åbnede bogen i København for de frem-
medskrevne,og senere åbnede han også bogen i Stock¬
holm.Han har været Præsident i C E G i årene 1968-73.
I København har hans store arbejdskraft også været ud¬
nyttet idet han har været formand for Byggefondet,li-
gesom det var ganske naturligt at han da der blev et
hul i "Naverproppen" også blev medlem der,og i en år¬
række var formand der.Københavns afdeling ønsker dig
hjertelig til lykke med 25 års jubilæet,og alle gode
ønsker i fremtiden.

For C.U.K.
Københavns afdeling.

Også HB og Hovedkassereren,samt redaktionen vil øn¬
ske henholdsvis Jørgen Schaffer,Frederikssund,og Jørn
Petersen.København rigtig hjertelig til lykke med de
25 år i C.U.K, og sige jer tak for jeres store inte¬
resse for vor organisation og for Den farende Svend.
For HB og C.U.K.
Hans Rindom Kaj Sjøding

Formand Sekretær.

nvisproDtemei&penge»mm

Mglån i Bikuben!
(§1 Bikuben

vi fintieren losning



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 1H 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.
Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B

2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63
Kontrol udvalg.-Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74
Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle

16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026
Litteraturudvalget: Formand Edgar Jensen

Vimmelskaftet 36 B 3/th
1161 K. telf.(01 ) 142530

Arkivet: Blågårdsplads 8 st/th. 2200 N
telf. (01) 359906

Milepæle

l.okt. Jørgen Schaffer, Medlem af C.U.K.25 år
Kastanie Alle 25,36oo Frederikssund

16 " Ewald Sørensen, 65 år
Lærkevej 15,418o Sorø (mdl i Slagelse)

17 " Karl Nielsen, 75 år
Harboørevej 13,272o Vanløse

22 " Jørn Petersen, Medlem af C.U.K.25 år
Sturegatan 26 NB,25227 Hälsingborg

26 " Theodor L.Petersen, 6o år
6228 N.Sultana Ave
Temple City Ca.9178o U.S.AV

1 Nov. Svend Arnkilde, 6o år
Nyelandsvej 3o,2ooo F.(mdl. NRHF)

1 " Svend Hansen, Medlem af C.U.K.25 år
Mimersgade 58,22oo N.

1 " Eivind Johnsson, Medlem af C.U.K.25 år
GI.Jel1ingvej 17,71ooVejle

1 " Åge Håkansson, 5o år
Mörtgatan 15,133 oo Saltsjöbaden,Sverige.

4 " Th.H.Nielsen, 65 år
Bevtoftegade 4 3/tv 1736 V.

4 " Per Krogh, 5o år
Magnoliavej 23,363o Jægerspris Mdl.Fr.sund.

Tak!
En varm tak til alle naverbrødre som tænkte på mig
ved min 5o års fødselsdag den 7 september.

Helge Clausen
SIagelse

Tak til Naver og Navervenner for opmærksomheden på
20 årsdagenifor Sommerhulen i Lilletoftens beståen.

Harriet
Odense Afdeling.

Kære naverkammerater,
Tak for opmærksomheden ved min 6o års dag.
Med kno i bordet Tut Lundberg

Stockholm.

Københavns Afdeling
GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3 B, 3.sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen,Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen.Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes aelf. (011 461246
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Blågårdsplads 8, st.

2200 København N. telf. (01)359906
Hulebestyrer: Børge Pedersen,Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. 01-267771

Program for oktober
Onsdag den 7 Oktober Svendeaften kl.l9,oo i hulen.
Lørdag den lo

Fredag den 30

NRHF holder løvfaldsfest kl.18,
i hulen,DE byder på 1 sildemad,
forloren skildpadde,løl ,1 snaps
og Kaffe.Pri sen for herligheder¬
ne er kr.4o,- Desuden lotteri,
overraskelser og dans,Tilmelding
til Ketty Nielsen,tlf.ol-558o27
og Karen Bendzen.tif.ol-994369
eller på listen i hulen.
Kl.19,oo i hulen,Bakskulspisning
Marianne er jo berømt for dette
arrangement som hun står for,der

n , , serveres 1 øl og 1 snaps til ma-Program for november den,og prisen er kr.3o,-
Onsdag den 4 Nov. C.U.K.s medlemmer afholder gene¬

ralforsamling kl.19,oo i hulen.
Det er jo en dag vi alle ser hen
til,og møder som vanligt op.
Dagsorden ifølge lovene.
Eventuelle forslag stiles til be¬
styrelsen senest onsdag d.28/lo.

Sønderborg byder til fest
Naverklubben i Sønderborg indbyder naverkammerater
m/k til 15 års jubilæumsfest lørdag d.7.11.81. med
spisning og festligt samvær kl.18.30 på Vollerup Kro
ca. 5 km fra Sønderborg, pris kr. 65,- pro persona.
Vi håber på stor deltagelse fra nær og fjern, og vi
vil skaffe logi til dem, der kommer langvejs fra.
Det bliver sikkert på det nye moderne vandrehjem,
hvor priserne er meget rimelige. Det eneste, vi be¬
der om, er hurtig tilmelding til følgende: Kurt Pe¬
tersen, Sundswaldsgade 8, 6400 Sønderborg telf. 04- -
425992 eller Gerda Gildberg, Birke Alle 7, 6400 Søn¬
derborg telf. 432494 senest den 20.oktober 1981. Der
afholdes reception i hulen den 5.november fra kl.16-
20. Alle venner og interesserede er velkomne,
på bestyrelsens vegne Harald Matthiesen

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K.

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458



Meddelelse fra H.B.

Efterlysning
KØBENHAVNER NAVEN:
VI efterlyser nr.2 - 1976 og nr.1-1977 til vort ar¬
kiv.Eventuel fremskaffelse sendes til Edgar Jensen,
Vimmelskaftet 36 B 3/sal 1161 K.

Noder
H.B. er ved at lægge sidste hånd på noderne til vor
nye sangbog,og man henstiller til alle afdelinger
der ønsker noderne at henvende sig til HANS RINDOM
HYLDEMORSVEJ 4o B.273o HERLEV.
Vi vil gerne vide lidt om hvor stor interessen er.

Bogan meldelse
En håndværkers rejser og oplevelser,skrevet af
MØRCH JURGENSEN.er en bog der er værd at læse fordi
den belyser hvordan en håndværkersvends kår var for
at rejse i forrige århundrede. Den er velskrevet og
meget underholdende og Hovedkassereren ligger inde
med nogle stykker og interesserede kan rekvirere bo¬
gen hos ham,prisen er så lav at den koster kun kr.
15,- + porto. Hovedkassererens adresse er:
Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Herlev.

Redaktør
Der har kun været een ansøgning til redaktørposten,
og den er søgt af dieselmontør Leif Knudsen,Blågårds¬
plads 8,2200 N. L.K. er født i Århus den 3.2.1931 og
er indmeldt i C.U.K., København den 7.1.1977.
Han har siddet i Københavns afdelings bestyrelse i
ca. 3 år.

C EG - mærkater
Herunder denne tekst bringer vi en skitse af den nye
CEG-mærkat i anledning af Europatreffen, der afhol¬
des i Bruxelles i 1983. H.B. opfordrer sine medlem¬
mer til at støtte salget ved at købe denne mærkat,
da der jo skal bruges mange penge i forvejen til så¬
dan et stort arrangement. Afdelingernes kassererer
opfordres til at tage nogle hjem med videresalg for
øje. Da vi jo også i C.U.K, er medlem af CEG, bør vi
gøre en indsats. Mærkaten koster kr.10,- pr. stk.,
og de fås ved henvendelse til Hans Rindom eller til
hovedkassereren Th. Rasmussen i forbindelse med evt.
andre varebestil1 inger. Hovedbestyrelsen

MOSELTREFFEN
I usædvanligt dejligt vejr afholdtes vores 12 Mosel-
treff.Det indtil nu største antal deltagere,nemlig
91,var mødt frem fra fjerne steder som Odense,Århus,
Frederi kssund »Zürich, Hol bæk,Luxembourg,Sønderborg,
Kolding.Saarlouis,Si 1keborg.og Hobro."Kongen"Finn
Leth,bød på komiteens vegne vel kommen.hvorefter alle
rejste sig for at ære 14 svende som siden sidst er
draget ud på den sidste tur.Odense afdeling takkede
komiteen,Finn Leth og Otto Kröll,for deres fortræffe¬
lige arbejde,og overrakte dem en protokol med samt¬
lige deltageres navne,og udtrykte håbet om at treffen
i sin nuværende form måtte bestå til evig tid.
Turen til Mosel for Frederikssunds minibus foregik
ikke uden interessante oplevelser,-f.eks.da startnøg¬
len til vognen knækkede på færgen fra Rødby.De vakse
svende måtte derfor faktisk bære vognen fra borde.En
hidkaldt mekaniker knækkede blidt ratlåsen med en

mukkert,og med en skruetrækker som tændingsnøgle
kunde vi efter 1J time køre videre.
Vores ellers altid hæderlige og ædruelige mascot vi¬
kingen Aabjerg kom da også ud for andre usandsynlige
hændelser.Han havde erfaret,at befolkningen i områ¬
det var noget katolsk,og mente derfor at det var
mest dydigt at tage Bad med underbukserne på.Nå,men
herved sparede han jo også tøjvask. Snu har han alle
dage været.
Endnu mere udspekuleret var han dog på hjemturen,i-
det han opdagede,at Frank og Bente fra Århus kørte
Mercedes,jeg mener-hvad er så en minibus?? Han fik
lov at køre med de flere hundrede kilometre og selv
på rastepladser stod han ikke ud,men hilste venligt
som en anden Konge ud til folket.Nu skal det lige
erindres,at en sådan bil har ikke seler til bagsædet,
og det påstås,at Frank derfor havde kilet Aabjergs
jakke fast i låsetøjet på begge dørene.
Naturligvis skete der langt mere,og måske også in¬
teressantere,men dette var allenfals,hvad vi i mini
fik ud af det.Resten af vor tur gik gnidningsløst,
og vi glæder os allerede til 1982.
Mange Tak til al le,-mest dog Otto og Finn.

"Pisker"
Frederikssund

Uddrag af H.B.s protokol
HB møde afholdt hos Th.Rasmussen den 3 august 1981.
Hans Rindom åbnede mødet med den foreliggende korre¬
spondance og derefter beretning,hvori han oplyste at
han havde haft besøg af H.Fiirgaard og de havde haft
forskellige drøftelser.Hol bæk afdeling blev drøftet
og Hans ville dagen efter kontakte Henning Olsen
og se at få en dato fastsat til det planlagte Propa-
gandamøde.
Hovedkassereren aflagde regnskab og berettede bl.a.
var købt for lo,ooo kr. lo% statsobligationer.
Man var blevet ringet op af Bikuben i Odense vedrø¬
rende en annonce.Endvidere oplystes det at omkostnin¬
ger ved trykningen af Den farende Svend var steget
med 181,-kr.pr.måned.
Det oplystes at man skulle fraflytte arkivet den 1
oktober,og at der var muligheder for et andet lokale
til en rimelig pris,dette vil nu blive inspiceret,
for at få konstateret om det er forsvarligt i brug
til vort formål.
Næste HB møde i arkivet på Blågaards Plads mandag d.
7 september 1981 -. Redaktøren

OBS!
Man opfordrer afdelingernes bestyrelser til atmeddele
redaktionen eventuelle forandringer i bestyrelserne
og samtidig eventuelt telefonnummer så redaktionen
har dem til C.U.K.s Adresseliste som skal bringes i
Decembernummeret af Den farende Svend.Altså alle for¬
andringer skal være redaktionen ihænde senest den lo
November 1981.Husk det nu. Redaktøren.



Hilsner udefra.
Fra Algeriet har vi fået en hilsen fra Per Jensen

ti dl igere Freden kssund, hvor han skriver at de arbej¬
der med at få en jordskælvsramt by op at stå igen,
så han og hans kolleger har travlt med at få nogle
huse bygget op igen,skriver han fra El Asnam.

Fred Holm fra Los Angeles skriver at tidligere for¬
mand Otto Lund har solgt sit hus oppe i bjergene og
er flyttet ned til kysten.At han en morgen kl.5,3o
fandt to tunge kufferter udenfor hans dør,da han
skulle hente morgenavisen.Det viste sig at de til¬
hørte en vis Bente Jensen og en Ivan Nyland der dagen
før havde ringet Fred op og sagde de var naver og at
de savnede et sted til at opbevare bagage,og.'de =

spurgte Fred om han havde mulighed for at opbevare
den for dem,og Fred svarede at der sikkert nok var

plads til det ude i Naverdalen,de var så tunge at
Fred måtte bruge sækkevogn for at transportere dem
ind i sin garage,og nu har de stået der i over 1 må¬
ned.DE skulle bare stå der medens de unge var en tur
i Mexico,men endnu har han ikke hørt fra dem og har
ikke en anelse om hvornår de kommer tilbage.
Naverpigerne underholdt os den 5 september med deres
årlige svendeaften,som iår bestod af dynger af højt
belagt smørrebrød,og mange velsmagende hjemmebagte
kager til dessert.Det var en herlig mild aften,som
blev nydt af alle efter den lange varmebølge,hvor
temperaturen i 85 dage var oppe på over 86% hver dag.Alle nød vi den overdækkede cementperron som er ble¬
vet forlænget i hele huset længde og er blevet for¬
synet med lysstofrør.
Der var 49 tilstede,og der blev sludret til sent på
aftenen,der var ingen der ønskede det ellers traditi¬
onelle Banco.
Mange tak piger,hvad skulle vi gøre uden jer og Naver¬
dalen. Fred K. Holm.

Fra vores enlige medlem i Caiiforniakystens bjerge
Erik Jensen har jeg også fået en hilsen og han skri¬
ver at der var så meget arbejde der var blevet bagud
p.gr.af deres Danmarksrejse.så han har haft travlt
med at indhente det forsømte,bl.a.var han næsten helt
udgået for hjemmebrygget øl,så han er i fuld gang med
en ny forsyning,og han stopper ikke før,han har 4000""fl
på lager skriver han,og han vil så forsøge at holde
dette lager vedlige.Han beklager sig også over at han
har taget så forfærdelig på i vægt(0ver 2ooPund) ve¬
jer han nu og giver den danske mad og snaps skylden.
Godt at han er alene deroppe på bjergtoppen,og ikke
behøver at tage det så nøje med påklædningen,for det er
så dyrt at købe nyt tøj beklager han sig.Ellers alt
vel derovre.

Naverblod
af Kong Schmidt

Men vi fik ikke drukket alle de øller den dag,natur¬
ligvis,der var masser igen.17 Maj er en stor dag i
Norge,da fester man overalt,og flagene vajer og sætter
sit præg på byen.Sådan var det også den gang.Afholds-
fülfcene gik i optog med faner og klingende spil,og
solen skinnede og gjorde alt lyst og festligt.Jeg mo¬
rede mig,jeg så adskillige drukkenbolte imellem,nogle,
der hos mig,havde labbet alt det øl i sig,de kunne få
og overkomme.de havde bestemt ikke været beskedne og
holdt sig tilbage,og det gjorde de sikkert aldrig,
hvad deres næser tydeligt viste,men også på den måde
og med dem,var der kulør på optoget.
Jeg blev vækket af værtsfolkenes søn,der stod i døren
til mit værelse med silkebånd i jakken i de norske

farver. Jeg kom op i en fart og ud ad døren,jeg ville
ud at købe silkebånd magen til,for at vise,jeg ville
feste med nordmændene.Der var allerede liv og fest
alle vegne.Solen gav sit til festligheden ved,at skin
ne fra den klare himmel.Guderne var feststemte den
dag.Flagene blafrede for vinden,og alle var pyntede
med de norske farver,og man hilste glade og smilende,
sang og lo og var overstadige kåde.Den dag hilste al¬
le på alle. Jo,der var fest i byen.
Det tegnede til at blive en god dag for mig.Jeg slen¬
trede hen ad vejen,pyntet som alle de andre,mødte jeg
Eriksen uden silkebånd.Eriksen var en af de få upåli¬
delige,men et velset medlem i afholdsforeningen,for¬
di han tit kom som en angrende synder,og af den grund
blev modtaget med åbne arme.Du,sagde han,vi går hjem
til kærringen og får kaffe,der skal festes i dag,jeg
har noget sprit,det har kun en ringe bismag.Jeg var
ikke glad for den invitation,det var jo ikke en form
for fest,at sidde i hans skumle stue og drikke sprit,
men jeg kunne ikke finde på en undskyldning,for at
sige nej lige i øjeblikket,skønt jeg kunne have sagt
så meget,og fulgte derfor tøvende med,spekulerende
over hvad jeg skulle have sagt,men fast bestemt på
kun lige at smage det.Konen lavede kaffe,og Eriksen
kom frem med spritten.Han hældte op i et glas og tog
en vældig slurk.Jeg tog lidt i en lille tingest,vist
en ølkapsel,der lå på bordet,og holdt det op til mun¬
den.Det lugtede af benzin eller petrolium,og der kom,
som et køligt pust på læberne,antagelig var det den
stærke sprit,der fordampede mod de varme læber.Nej
tak,sagde jeg,den kan jeg ikke tage,den er for skrap.
Vi hælder den i kaffen,sagde Eriksen,og det gjorde
han.Jeg fik en vældig sjat i min kaffe.Jeg betænkte
mig stadig,og tændte en Cigaret,for at trække tiden
ud,og holdt så tændstikken ned til koppen,og straks
slog flammerne op fra kaffen,og blafrede festligt.
Nej,den er for stærk,den må du selv drikke,jeg er ik¬
ke galvaniseret indvendig,jeg har bestemt ikke bryst
til det der,sagde jeg.Gå hellere med hjem til mig,så
får vi en øl eller to.Det var for mig om,at komme væk
fra det svineri.Det skal fan'ikke gå til spilde,sag¬
de Eriksen og drak det hele,både hans egen og min kop
sprit,næsten i eet drag.Kapslen med spritten jeg ikke
havde drukket,stod endnu på bordet.Idet vi ville gå,
satte Eriksen en tændstik til den,det flammede op,og
da der var spildt sprit på dugen,gik der ild i den.
Konen slog hænderne sammen i forskrækkel se,og klage¬
de den ødelagte pæne dug.Hun havde gjort det festligt
med den pæneste dug hun havde.Eriksen skældte ud.Det
var også fandens til Ide,at lægge den pæneste dug på,
når der skulle drikkes sprit.Hvad tror du danskeren
tænker om os.Så rev han dugen på gulvet,der var en
stor brændt plet på bordpladen.Det smagt sgu da el¬
lers godt,sagde Eriksen da vi gik.Der var slinger i
valsen hos Eriksen,og jeg måtte støtte ham,og jeg var
endnu mere ked af,at jeg havde mødt ham,og at jeg hav¬
de inviteret ham hjem.
Vi kom hjem til mig og fik et par flasker hver.Erik¬
sen var ikke til at holde styr på,han ville helst ha¬
ve drukket det hele,men jeg holdt igen.Medens vi sad
der kom Svee og Hilmar,de ville have,vi skulle ud at
sej le.De havde fået fat i en motorbåd,den lå ved ka¬
jen og var sejlklar.Så vi fik en ekstra øl og gik.Et
stykke henne ad vejen løb en sort kat over,lige for
fødderne af os.Vi får uheld i dag,vi kommer fan'ikke
ud at sejle,sagde Eriksen.Jeg skal ikke med,der er
uheld ved det satans sorte dyr. Har nogen nogensinde
hørt om en sort kat,der ikke har været årsag til ulyk
ker.Vi stirrede alle tre på ham,og så gav vi os,på
een gang,til at le.Vi var kun glade for,hvis han ikke
kom med,og vi sagde alle som med een mund,sådan noget
sludder,men bliv du bare hjemme,vi har heller ikke
regnet med,at du skulle med,vi klarer den nok uden
dig,skal du se.Det er fan'ikke sludder,sagde Eriksen
og så efter katten,der var stoppet op og så hen på os
Har vi ikke allerede haft uheld derhjemme,brændte du¬
gen ikke.Så gå hjem og sov,det trænger du til,og bed
konen om tilgivelse inden,du aner jo ikke,hvad det er
du står og vrøvler om,du er allerede så fuld,så du
ikke klarer dagen igennem,men vi tager afsted.Du er



Interiør fra vor nye afdeling Løgumklosters nylig indrettede hule-.

alt for pyntet til en 17 Maj.Nu ville Eriksen pludse¬
lig med alligevel.Næ,fanden skulle da sove på Norges
nationaldag,sagde han.Jeg vil sgu med,men vi må be¬
gynde forfra,vi går tilbage,ellers sker der sgu no¬
get, vi må begynde forfra.Vi lo af ham og belavede os
på,at gå ned til båden uden ham.Ja,men for fanden,så
I ikke den helvedes sorte kat? Åh,hold kæft og gå
hjem og sov.Jeg går hjem til dig og begynder forfra,
sagde han til mig og gik,og vi gik ned til kajen,og
satte os til at vente i båden.Det varede længe inden
Eriksen kom,der gik over en time,vi blev mere og mere
gale i hovedet,og skulle lige til at sejle uden ham,
da,som vi var lige ved at sætte motoren igang,kom han
og da var han så eventyrlig fuld,så han dårlig kunne
stå på benene.Han slingrede hen ad kajen,og de "fest-
pyntede folk så hovedrystende efter ham.Han faldt
sammen i båden,som en halvfyldt sæk kartofler,så snart
han kom ned i den,tung og umedgørlig lå han og snor¬
kede med det samme.Vi dækkede ham til med en presen¬
ning,og ønskede ham fanden i vold.Vi var klar over,
at han havde drukket adskillige flasker af mit øl.
Hvad skulle vi stille op med manden,vi var sikker på,
at han ødelagde hele turen for os.Han snorkede som et
forslidt tærskeværk,og Hilmar ville have,vi lige så
stille skulle lægge ham op på kajen igen.Men der var
allerede ved,at samle sig en flok nysgerrige,der
stod og stirrede på os,og gjorde sig vel deres tanker
om os, og den tilsyneladende døde mand,vi sejlede ud
med.Det var ubehageligt,at se alle de hovedrystende
mennesker,der så på os med bebrejdende bl ikke,så vi
skyndte os,at sætte motoren i gang og komme væk.Havde
vi bare smidt ham op på kajen alligevel,så havde vi
undgået meget.Et stykke ude kom vi forbi Schulz,han
var ude med robåden sammen med pigen,Kristine.Nord-

.mændene sagde,at Schulz var fra Pol en,men han påstod
!selv,at han var nordmand,1 idt fremmed var der over
ham.Jeg råbte til Schulz,at han skulle kaste tovet
over,så han kunne komme på slæb,det skulle jeg aldricj
:have gjort,men hvor kunne jeg vide det.Vi fik tovet
'over,men så snart det var gjort fast,kom der liv un¬
der presenningen.Eriksen gav et arrigt vræl fra sig,
og masede og regerede for,at komme fri af presennin¬
gen.Han sparkede og bandede og svor på,at han skulle
ud og have fat i Schulz.Han kom kravlende frem som
en sindsyg,og vaklede hen til tovet,og trak deres båd
helt hen til motorbåden,og slap så tovet igen,og det
blev han ved med uden,at vi kunne forhindre det.Båderi
vippede fra den ene side til den anden,og vandét skyl¬
lede ind i den,og vi var bange for,at den skulle ven¬
de bunden i vejret.Eriksen og Schulz havde altid væ¬
ret uvenner,ingen af dem,tror jeg,vidste hvorfor.Vi
kunne ikke få Eriksen væk fra tovet,der var ikke plads
til to,og han hagede sig fast,som en sindsyg.Da båderi
igen blev trukket hen til os,fik jeg en arm frem,og
gav i det samme Eriksen et puf,så jeg fik fat i rebet,
og fik båden en smule på siden af os.Eriksen mistede
balancen,og jeg råbte til Kristine,at hun skulle kom¬
me frem,så vi kunne forsøge,at få hende over til os.
;Jeg fik fat om livet på hende,og trak hende over,men
kunne naturligvis ikke løfte hende oven over vandet,
så hun kom i vand til livet,men over kom hun,grædende
og drivvåd.Vi pakkede hende ind,så godt vi kunne med
vores jakker ,varme tæpper havde vi selvfølgelig ikke.
Vi kunne naturligvis have gjort noget andet,da Eriksen
blev tosset.Vi kunne have slået ham bevidstløs med et
eller andet,men hvad det ville føre til,var ikke godt
at vide,og ingen af os var desuden istand til at gøre
det.Schulz blev i båden,ham turde vi ikke få over,men



jeg fik rebet skåret over,med fare for at få skåret
fingrene af Eriksen,der igen havde fået fat i tovet,
og truede og svor på,at han skulle,fanden ta'ham,
drukne Schulz.Og vi svor på,at det var sidste gang,
vi var ude med Eriksen,og han havde drukket den sid¬
ste øl hos mig,for ham var hanen drejet om for bestan¬
dig.Det gjorde ham vist meget eftertænksom,i alle
tilfælde blev han mere rolig.
Selv om det var lunt i vejret,vendte vi om,vi kunne
ikke sejle rundt med Kristine,som hun var,vandet drev
af hende,og hun rystede af angst for Eriksen,og af
kulde fra det våde tøj.Vi ligefrem skreg skideballer
ind i ansigtet på Eriksen til afsked,og han luskede

hjem.Vi ville ikke have mere med ham at gøre,og bad
ham om at skrubbe af,hvad han knapt var i stand til,
han slingrede væk,og vi blev af med ham.
Resten af dagen gik festligt med musik og dans,både i
det grønne og indendørs,og mange,også afholdsfolk,fi k
en god kæfert på den dag,og den endte med,da det blev
mørkt,en masse puslen i krattene.Pi gerne var medgør¬
lige den dag,hvad de altid var 17 Maj,fik jeg at vide.
Næste dag var Eriksen i afholdsforeningen.Kristine
fik en alvorlig forkølelse,fik vi senere at vide,men
havde Eriksen fået sin vilje,var hun ikke sluppet så
bi 11iqt,så var det højst sandsynligt,at hverken hun
eller Schulz var kommet levende i land. fortsættes

End farer naven viden om

Alle naver ind i CUK

I FORENINGS-MEDDELELSER J
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden. recj_

Esbjerg
Igen,efter en lang sommerpause,et
livstegn fra Esbjerg-naverne.Grun¬
det fraflytning og udrejse er vi få
medlemmer,vistnok 7 ialt.På grund
af forhindringer havde vi aflysnin¬
ger til vort hulemøde den første
torsdag i september.Vi må tale sam¬
men om en bedre egnet huleaften,da
to af vore medlemmer har undervis¬
ning på aftenskolen hele vinteren
igennem.Men vi var da 3 personer
til en hulemødesnak,bl.a.havde vi
besøg af et medlem fra naverne i
Randers,som så,på en behagelig og
interessant måde,fortalte nyt der¬
fra.
Vort ældste medlem Peder har be¬
stemt ikke tid til at gå hjemmefra.
Han har langdistance-duer som hob¬
by og har lige fået danmarksrekord
på en fin due,hvormed både Peder og
duen var i dagspressen med et fint
bil lede.
Ja,vi andre med have,gammel daws køk¬
kenhave,nyder simpelthen arbejdet
og pauserne i stolene derude i det
vedvarende fine sommervejr samt ha¬
vens høst,som nu skal sankes i hus.
Snart hygger vi os igen.indendøre
med mere tid til naverhistorier.
Hjertelige hilsener til navervenner¬
ne i ind og udland.
Med kno i bordet fra Esbjerg Afd.

Elsemarie.

Frederikssund

Klokken 14,55 startede Anders og
Frank.de dygtige spidstegere grill"
en op,og efter tre timers venden
på lammene kunne små hundrede sveu-
de og gæster sætte tænderne i de
lækre dyr. De venlige stegere blev
senere fejret for deres ti-års jubi¬
læum hos os med et par flasker.
Erlings 1 mands orkester underholdt
til både sange og dans,og vi nåede
da også langt ud på natten inden
festlighederne sluttede.Som sædvan¬
lig en herlig fest.

Den 4/9 "normalt hulemøde" med bil¬
lige hulemadder.21 svende var mødt
frem."Pisker"fortalte lidt løst og
fast fra vor nys overståede Mosel -
tur (se referatet andetsteds i bla¬
det),-og vore gamle sange gjaldede
ud over Græse Sogn.
Husk nu endelig vores generalforsam¬
ling den 2 oktober.Vel mødt.

"Pisker"

Hillerød

Hulemødet i august havde stor søg¬
ning. i
Kai Fønss Bach fortalte at han måt¬
te svigte de næste to gange for han
tog på Europa-turne med Eurotramp
han vil besøge en del afdelinger
undervejs og slutte af med "Mosel¬
treffen" inden turen går hjemad.Han
har sikkert meget at berette om når
han kommer hjem igen.
Vi havde tre representanter til fød
selsdag hos Verdens ældste nav P.M.
Pedersen der blev loo år.Han blev
meget glad for besøget og ikke
mindst for gaven vi havde med,nem¬
lig vores berømte platte
Vi var 12 mand til lørdagsmessen
den første efter sommerferien,der
var en del som plejer at være stam¬
gæster som er ude at rejse,bl.a.
Magni.Vi havde besøg af to der sik¬
kert snart bliver indmeldt i Hille¬
rød afdeling.
Vi har fortsat lørdagsmesse den før
ste lørdag i månedenfra 1o-l3.
Hulemøde den anden fredag i måneder
kl .19,3o.
med naverhilsen Ole Vejen.

København

Som I nu ser er vi begyndt at var¬
me op til efterårs og vinterarange-
menterne.Den 12 august havde vi hu¬
lemøde,men ferietiden var åbenbart
ikke slut for en del af medlemmerne
da hulemødet var tyndt besøgt,men
det bliver bedre.
Den 29 august havde vi ungsvendeaf¬
ten,som var en dejlig frisk aften,
som de unge der deltog også syntes
at nyde.Efter spisningen,en dejlig
platte,var der fællessang og runde¬
sang og dans på stolene.Hulefar fil¬
mede og det glæder vi os til at se
senere. Efter kaffen var der dans
til moderne rytmer og alle var på

gulvet og udfoldede stor energi.
Det var synd,at der ikke var fuldt
hus,for det er en aften der er værd
at deltage i.Hulefar og lokalein¬
spektøren som passede disken stod
for sig selv og sang:På sådan en af¬
ten skulle man være 2o år.Vi håber
større deltagelse næste år.Rasmus
stod for arrangementet og havde stor
glæde af det.
Onsdag den 2.september,havde vi op¬
tagelse af en ny svend.Optagelsesce-
remonien blev foretaget af forman¬
den Børge Andersen og Edgar Jensen,
løvrigt havde vi en roliq aften,
med naverhilsen Kjeld

Løgumkloster
Formanden åbnede vores hulemøde den
27/8 kl.19,oo med at byde de frem¬
mødte svende velkommen i vores nu

færdig indrettede hule.
Han takkede dem der havde gjort en
-stor indsatsifor at få hulen færdig
og for alle gaverne som er blevet
os skænket og bragte en særlig tak
til dem der blev væk så de ikke
sinkede arbejdet.
Svend Møllekro bad om at komme ud
af festudvalget og hulefar Kurt v.
Wowern søgte om at blive afløst som
hulefar,begge fordi de ikke havde
tid længere.Det blev enstemmigt ved¬
taget at de skulle afløses.
Valgt til festudvalget blev Martin
Poulsen og som ny hulefar Peter Nie¬
lsen og reservehulefar Henning Nis¬
sen.To nye svende som har søgt op¬
tagelse i nogen tid,blev godkendt
ogdøbt på behørig vis.Det er Martin
Poulsen og Martin Moritzen,som vi
byder velkommen i C.U.K.Løgumklo¬
ster afdeling.
Efter mødet blev dørene åbnet,og
vore kære piger strømmede ind,så de
kunne se hvad vi har brugt vores
fritid til.
Gerthi spillede på Orgel som hun jo
pi ejer,når det er lidt udover det
normale. "Rejses tal den "blev flittig
brugt og midt på aftenen blev der
serveret et par sildemadder af
Svend Møllekro. Inge(hvad skulle vi
gøre uden hende)
4 fra Sønderborg kom for at lykøn¬
ske os med hulen og overrakte for¬
manden en gave til hulen.
Vi tog afsked med Ove Petersen som
skal til Sudan i Nordøstafrika d.
3/9,vi ønsker ham god rejse og hå-



at høre fra ham.
Anton Hansen som for tiden er i
Grønland ønskes til lykke med de
5o år d.2/8 ,vi glæder os til et
slag på klokken,når du kommer hjem
i oktober.
med kno i bordet Peter Nielsen

Sekretær.

Odense
1.oktober kl.l8,3o afholder vi J
årlig general forsaml ing i hulen.
Vi ta'rsom sædvanlig madpakken med,
som nydes efter generalforsamlingen
Bemærk tidspunktet.
24.oktober afholder vi stiftelses¬
fest i hulen også kl.l8,3o - Der
bliver "ta'selv bord" til en pris
af kr.5o,- pro persona, - Tilmel¬
dingsliste ligger fremlagt i hulen,
- ellers tilmelding til Tage og
Kirsten (tif. 1391 lo)el 1 er Inger og
Otto Kröll (tlf.142339) inden den
17 oktober.For at være i god tid,
kan vi da også meddele at Støtte¬
foreningen arrangerer "gule ærter
aften" for os i hulen,lørdag den
14,november kl .18,oo.Yderl igere,
bl.a. om tilmelding kommer i næste
nummer af "Svenden"
Til hulemødet den 3.september havt
de vi besøg af Pallisgaard fra Los
Angeles + et familiemedlem til ham
som gerne ville se hulen,-han var
ikke medlem af C.U.K. Pallisgaard
bragte en hilsen og en opfordring
til at deltage i deres 5o års jubi¬
læum i 1984. Blæren fik Pallisgård
hele 2 gange,og han "måtte" også
ligesom andre, der kommer og besø¬
ger os,rejse sig og berette om sin
valsetid. Tak Pallisgaard og hils
dem i L.A.. Der var 14 fremmødte,
med naverhilsen Walter.

Randers
Det første hulemøde i det nye lo¬
kale blev besøgt af 12 svende,og
iblandt os var Ejler fra Ålborg.
Med sang nr.51. startede hulemødet,
hvor vi fik en kort orientering
vedrørende den nye hule.
Til generalforsamlingen den 2/1 o
er der 4 medlemmer på valg, mød
frem og giv jeres mening tilkende.
Efter hulemødet fik vi Smørrebrød,
kaffe og kager.Stemningen var god.
Hulen lukkede sent.
med naverhilsen Inge.

Silkeborg
Hulemødet den 4/9-
Ja på denne dejlige sensommeraften
bød formand Hans P.vel kommen til
de fremmødte svende og en særlig
hilsen til Egon B.fra Stockholm,
vi talte om en fælles Naverdragt
for C.U.K.s medlemmer,der var fle¬
re forslag.Vi glæder os nu til vin'
terens møder og sammenkomster.Vi
sang en sang og "Kasketten"gik sin
gang rundt bordet,så "Blæren"var
den sang vi sang mest,så vi alle
kunne sige at det var et hyggeligt
hulemøde.Husk så svende at møde op
til hulemøde den første fredag i
måneden og søndagsmesserne fra lo-
12.
med naverhilsen "Farmand"

Slagelse
6 skriver seks friske svende havde
husket hulemødet den 4.september.
Vi hyggede os omkring det runde
bord,og havde som sædvanlig det go¬
de humør med.Til skorpeindtagelsen
havde Arne Rafn medbragt J Abe som
sammen med den gyldne drik der hed¬
der øl,var med til at give måltidet
en god stemning.Fra Slagelse afd.s
Æresmedlem Maler Henry Hansen er
her en frisk hilsen til alle naver

Hugo - Knud og Helge har lige be¬
søgt Henry på Sygehuset.Henry var
glad og frisk og bad os sende denne
hilsen.
Murer Ewald Sørensen,Sorø bliver
65 år den 16 oktober og markerer
dette ved at invitere Slagelsenaver¬
ne med damer på Klipfisk,Kaffe og
en lille een,søndag den 22.novem¬
ber kl.13,oo.Da det jo er svært at
vide hvor mange der møder op,bedes
I melde jer til,senest fredag den
6.november ved hulemødet.Den 22.no¬
vember er også afdelingens stiftel¬
sesdag.
Med håbet om stort fremmøde frem¬
over skriver jeg bank i bordet,
med naverhilsen Helge Clausen.
Stockholm
Ved vor 68 års stiftelsesfest blev
Tutt Lundberg og Willy Brandt or¬
dentlig fejret.Festen begyndte fre¬
dag aften og sluttede lørdag^nat
på Ingarö.Rundt de veldækkede mid¬
dagsborde samledes mange naver,og
mange taler lød for C.U.K, og de to
6o årige for fremtiden.
På det første møde efter ferien blev
det vedtaget at vi skulle renovere
i køkkenets lille stue som behøver
et nyt gulv og skal have isolering
på væggene.Til dette arbejde har vi
fra "Dana Legatet" modtaget kr.3ooo
som nu kommer til god anvendelse.
Du må gerne komme ud og hjælpe til
med arbejdet.
Whisten starter igen den 9.og 23.
kl.19,15 præcis så vi kan være fær¬
dige kl.23,oo.Husk din tilmelding.
Fredag den 3o.oktober afholdes stor
Bingoaften,hvor du tager hele fami-
1 i en med.
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Erik sender en tak til Navervennerne
for krus og sang på fødselsdagen.
Det har været en stille tid i hulen,
det skyldes nok ferie og de fine u-
ger med varme og sol,men festudval¬
get arbejder på højtryk for at jubi¬
læumsfesten skal blive helt i top.
Desværre ønsker vor lille (store)
formand at træde til bage,da han me¬
ner der skal nye kræfter til,vi hå¬
ber stadig vi kan overtale ham til
at fortsætte bare i lo år endnu,
med kno i bordet Harald.

Til Mosel vi drog 4 så glad,
til navernes fest hurra,hurra,
en tak her skal lyde til arrange¬

mentet,
der klappet så fint for C.U.K.s

svende,
vi håber at se jer igen til november
den 7-11 vi 15 år fylder til fest vi

byder,
på andre sider.
Die 4 fra Sønderborg,med tak og kno
i bordet. Arno.

Zürich

Den traditionelle Rigi-tur der var
programmeret til afholdelse den 9/8,
faldt bogstavelig talt i vandet,det
silede ned da vi stod op,og det blev
ved.Ankommet til mødestedet var til
trods for det elendige vejr og det
tidlige tidspunkt mødt ni op,ved et
kaffemøde besluttede 5 af os at
fortsætte dagen sammen og kørte til
Luzern hvor vi så på Verkehrshaus,
der altid har en masse at vise,selv¬
om man har været der før.Efter rund¬
gangen og overstået frokost blev
Klausenpasset lagt for vore fødder,
men det var atter begyndt at sive
ned,en bjergvandring var der ingen
der havde lyst til,vi besluttede
derfor at vende snuden hjemad igen,
dog ikke uden at have gjort ophold
i Rosenbyen Rapperswil,hvor der i
restaurationen på det gamle slot
residerer et dansk-schweizisk æg¬
tepar som værter.Hvad er nærmere at
servere end en dansk hakkebøf m/løg
og spejlæg og næsten dansk sovs til
uanmeldte sultne gæster oppe fra
nord?? Værterne Hr og Fru Zimmermann
kender efterhånden en del af os,og
ved vi kan værdsætte en dansk gen¬
stand til at skylle sagerne ned.
Også vor næste vandretur,den 22/23-
august,der gik til"Appenzeller-lan¬
det", blev til dels skammet af
regnvejret.Vi startede godt om lør-
dagen,fik gennemført vor March,hvi¬
let og spist vor aftensmad,hvoref¬
ter,vi deltog i en tilfældig opsnu¬
set Byfest i byen Trogen.På byens
torv var der opsat borde og bænke
samt et dansegulv,orkestret var pla¬
ceret på ladet af en lastvogn.hvor¬
fra det spillede sine lystige dan¬
seviser til kl.3,oo næste morgen,
vi syv standhaftige holdt ud til det
sidste,men sov til gengæld til hen-
ad hal vel levetiden søndag formiddag.
Det var nu meget godt,for det styr¬
tede ned,på en fortsættelse af van¬
dreturen var der ingen der tænkte.
Til gengæld fandt vi ud af at kunne
besøge et offentlig tilgængelig
forsøgsmejeri der også arbejdede
om søndagen,her kunne vi så undren-
dehvordan den nok så kendte "Appen¬
zeller-ost"bl i ver fremsti11 et.der¬
efter så vi på et af egnens brugs¬
museer,og blev samtidig overvældet
af al den Blomsterpragt egnens be¬
boere bruger pynte deres huse med.
Vejen hjem faldt igen over Rappers¬
wil hvor vi hyggede os til den ef¬
terhånden sædvanlige middagsret.
Man må erkende,at selvom vejr-guder¬
ne ikke altid har de samme planer
som vi,kan man altid finde en alter¬
nativ løsning på sådan en udflugt.
Atter i år var Mosel treffen for
C.U.K.Zürich en oplevelse,vi så gam¬
le venner og fik nye.Arrangørerne
har med beundringsværdig dygtighed



kunne klare det masseopbud der kom
denne gang,mødet blev som altid en
stor succes,sei vom Værtshusejeren
satte sine vinpriser op med et par
mark et par dage før vi kom,findes
der en del unge mennesker i Mese¬
nich der interesserer sig enormt

fra bus no.72 til 1ste busstop Mur-
wiesenstrasse og gå 5 minutter der¬
fra.
Ovennævnte "nye" klublokale er vi

med næsten loo% sikker på at kunne
leje,men papirerne er endnu ikke i
orden.Når dette er sket,følger nær¬for os og det vi er.Ved en gadefest mere herom,men foreløbig mødes vikom nogle af os i snak med disse der medens Res."Falken"holder ferie.

-Tf ^ieve,b!9re" Med naverhilsen til venner og be¬bet GÆSTFRIHED,vi fik både af det kridte °9 kno i bordet fra C.U.K,våde og det tørre uden så meget som zünch HCat betale een rød øre for det,og
fik knyttet venskabelige bånd af Åihoro
gensidig forståelse og respekt. «iDorg
Passagerer for den financielle hjælponsdag den 2. september var vi sam-
de ydede,da jeg skulle af med 2oo,- lede i Kajerødgade.hvor vi fejrede
Dmark i færdselsbøde til nogle alt Formand Edwins fødselsdag.Vi mødtes
for vågne Politimænd.Tak skal I
have.
Nogle af os startede den nye måned
ved at tage en udflugt til Einsie¬
deln og se på det monumentale Klo-

ca.15 naver med gæster fra Snedker
og Tømrerforbundet personale.Mary og
Ella sørgede for at vi fik masser af
dejlige gule ærter med tilbehør.Ind¬
imellem blev Edwin hyldet og der

ster med den sorte Madonna,som tro- blev sunget en masse sange.Samtidigende ganske åbenbart har megen til- fik han overrakt en masse nyttige
"t" fil \/t *P T 1/ Anr S Al/AVtkAici /•+ rtr r L J J J J -.4- r Ji.in ^ kl AIItro til.Vi fik også overbevist os
om,at Set.Gotthardpasset stadig er
et besøg værd,sel vom vejen sydpå
gennem tunnellen nok er nemmere,til
gengæld er der næsten ingen trafik
igennem "Djævleslugten",man har god
plads til at se på"General Suvaro's
mindesmærket" der er hugget ind i
granitten,og man har alle tides op- Casper Steffensen fra Snedker oglevelse ved at køre opad de 15o hår- Tømrerforbundet i hvis lokaler vi
nålesving som den gamle Romervej har til huse.Casper lovede iøvrigtkan byde på og sidst men ikke mindst at komme tilstede ved næste hule¬
er der jo den storslåede udsigt møde og fortælle om sine oplevelser
over Reusdalen i den nordlige del, som deltager i en arbejderkonferen-

gaver.Samtidig med at Edwin blev
de 65 år nedlagde han sit hverv som
formand for afdelingen,på grund af
svækket hørelse,men ellers ser han
jo da rask ud. Fungerende formand
indtil Generalforsamlingen er Hans
Andersen,som fik nøgler o.s.v.over¬
draget i overværelse af formand

og Ticinodalen i den sydlige del.
Begge disse floder udspringer i
Gotthardmassivet og ender til sidst
i Nordsøen for den enes vedkommende, med naverhilsen
medens den anden ender i Middelhavet
Det er egentlig ganske sjovt at tæn- xrh..ske på,at man kunne sende en hilsen Mrnu:»
med floden,og at der er mulighed
for at den måske om lang tid ville
ende ved den vestjydske kyst.

ce i DDR.Mød op og tag en interes¬
seret med i hulen onsdag den 7.ok¬
tober.

Referenten.

Afdelingens hulemøde fredag den 21
august havde samlet god tilslutning.
Vi havde bl.a.besøg af tre naver-

Den 19/2o september skal vi på Giet- brødre fra Vejle afdeling,samt Niels
schervandring på Morteraschgletsche-Pal 1 isgaard fra Los Angeles,og fra
ren,det bliver en oplevelse for sig hvilken han overbragte en hilsen og
selv hvis vejrguderne er med os,se- opfordrede til at besøge dem,når de
nere på måneden skal vi mødes med i 1984 fejrede deres 5o års jubilæum,
en dansk Vandreforening,hjemmehøren- Afdelingens, traditionelle fugleskyd-
de i Frederiksværk.De kommer hvert ning fandt iår sted i afgåede fugle-
år hertil og vi fandt sidste år sam- konge Niels G.Vase's have i Hassel-
men ved et tilfælde. ager.Der deltog 22 svende i skydnin-
Den 3/4 oktober står der en bjerg- gen.Vi startede med morgenbord,kaffe
vandring på "Hochwang",et bjerg i
Prättigau-dalen,på programmet.Ars-
tiden vil være ideel.luften klar og
naturen i efterårsfarverne,derfor,

og små "ting og sager".Ved 12 tiden
fik vi serveret en virkelig fin fro¬
kost der blev skyllet godt ned med
øl og snaps.Ved 15 tiden faldt det

husk fotoapparatet.(Bare vejret hol- afgørende skud,- ved formanden Her-
der\ luf Fiirgaard - der dermed overtog
Husk naveraftenen hver den første det tyngende hverv for det kommende
og bancospillet hver.den tredie tor- år.Peter Schriver tog^halsen - Jens
sdag i måneden,kegleaftener starter
vi den 5-lo på restaurant Schmied¬
hof kl.2o,oo.
Fra den 17-9-1981 afholder vi klub¬
aftener på den tidligere Cafe "Lan-
di" på Ueberlandstrasse 89,8o5o Zü¬
rich.
Fra hovedbanegården tager man tram
14 til stoppestedet "Sternen"/OER-
1 i kon,derfra med bus 62 til stoppe¬
stedet "Waldgarten",derfra er der
kun få skridt at gå,fra Bellevue
tager man tram 9 til Irchel og der-

P. halen - Arne Munk højre (for Pro-
pritæren)og venstre vinge Niels G.
Vase.Den nye konge viste sig fra
den pæne side,idet han spenderede en
omgang øl til svendene.Jo,det var
virkelig en fin dag.
Kegling m/damer finder sted i år
fredag den 3o/lo - bekendtgørelse
om tid og sted senere.
Endvidere erindres medlemmerne
enanu engang om generalforsamlingen
fredag den 2/lo- kl.2o,oo i hulen,
med hilsen og slaw Kai.

• KØBe«HAVN •
MØDET£)KALE:
BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
Møde hver torsdag undt.i ferien.
flT.T.K BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagrier Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83.35_46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. 01-85 69 90

80 år
Den 15 oktober fylder vor gode be¬
rejste kammerat og Æresmedlem Al¬
bert Ludvigsen 8o år.Albert der i
sine unge dage arbejdede i Tyskland-
og Frankrig,ja han tog endda over
Danmark til Amerika et par gange.
Herhjemme arbejdede han som værkfø¬
rer i mange år i det ansete firma
Jacob Kjær.Kjær fortalte ved hans
5o års fødselsdag:De kan godt skri¬
ve at Ludvigsen er Danmars dygtig¬
ste Snedker.Denne faglige dygtighed
gav ham da også en guldmedalje på
Udstillingen i Paris 1931,noget som
var meget sjældent dengang,da det
ellers var Mesteren der fik anerken¬
delsen.
På Højstrupvej 5o i hans og Elses
dejlige hus,går det ikke så stærkt
for synet vil ikke som han vil.
I foreningen er han et trofast med¬
lem i snart 5o år hvor han trofast
møder op sammen hans søde kone Else
Berejste Håndværkere ønsker hjerte¬
lig til lykke på Dagen.
Kongekeglespillet
I strålende solskin afholdt vi
årets Kongekeglespil og præmiebil-
lardspil.Vi samledes ved 12 tiden
til en dejlig frokost og kl.14,3o
begyndte vi dysten og resultatet
blev Konge Svend Jensen-2præmie til
Krogh Nielsen-3præmie til H.Lindow.
På spindesiden Dronning Alice Lund-
hol m-2præmie Ragnhild Petersen og
3præmie Musse Barslund.Vi samledes
så ved kaffebordet hvor præmierne
blev overrakt,og ved 6 tiden slut¬
tede den dejlige eftermiddag.
Præmiebillard blev resultatet:
1ste Præmie - Vagner Lundholm
2den " - Henry Hansen
3die " - Aage Nielsen
Kammerater

Vi opfordrer medlemmerne til at mø¬
de flittig op om torsdagen,det kni¬
ber med fremmøde.Husk også den 1ste
torsdag om måneden er det med damer
og I må godt tage venner med.
Du kan give din kone fri denne af¬
ten,vi spiser kl.l8,oo men husk
tilmelding tlf.314943.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 25. september
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ÆRESTAVLE
25 år i C.U.K.

Atter kan Københavns afd.af
C.U.K, fejre et af sine med¬
lemmers 25 års jubilæum og
denne gang gælder det Tapetse¬
rermester Svend Hansen,Mimers-
gade 58 2200 N.
Svend Hansen kan den 1.novem¬
ber -1981 fejre sit 25 års
indtræden i C.U.K, idet han
blev indmeldt denne dag i 1956
hos kasserer Richard Nielsen.
Svend Hansen har dog tidligere
været medlem i C.U.K, vistnok
dengang han var i Zürich.

Svend Hansen Diev uuiært som Sadelmager og Tapetsereri landsbyen Juelsminde den 1.november 1923,og han blevi sin gamle plads til april 1929,da han fik forårsfor¬
nemmelser og dermed udlængsel,han ville simpelthen se
hvad der var for muligheder for en ung svend ude i det
fremmede.Han gik simpelthen hen på jernbanestationen
og løste en enkeltbillet til Zürich,medbringende sin
ganske formue,som efter datidens forhold var ganske en:
pæn suts,nemlig kr.35,-.
Ved ankomsten til Zürich tog Sv.H. straks kontakt med
C.U.K.,som dengang holdt til på Rathhaus.C.U.K.gavSv. H. som han selv siger en uvurderlig støtte og vej-ledning.bl.a. af en Snedker Julius Damschneider,og iløbet af ganske få dage fik Sv.H. arbejde.Med arbejdekom der penge i tegnebogen,og Sv.H. kunne tage ud at
se på den skønne natur,og ellers nyde hvad Schweiz
havde at byde på.Efter at have nydt godt af Schweiz i
tilstrækkelig tid fik Sv.H. lyst til at starte nogetfor sig selv og det blev i Danmark,hvor han etablere¬
de selvstændig virksomhed 1.oktober 1931.(læs 50 års
forretningsjubilæum på bagsiden) VI håber du må have
mange gode år endnu og afdelingen i København ønsker
rigtig hjertelig til lykke med de 25 år i vore rækker.

P.B.v.
Kjeld Nielsen

sekr.

NY REDAKTØR: Leif Knudsen, Bjelkes Alle 42, Itv.
2200 København N.

Alt stof til januar-"Svenden" skal sen¬
des til ovenstående adresse.
Husk stadig sidste fri st:d.10.i måneden.

Hvisproblemeterpenge.

25 år i C. U. K.

Tirsdag den lo.november kan
vor gode naverbror ARKITEKT
IB STRANGE fejre sit 25 års
medlemsskab af C.U.K. Ib
Strange er født i Døllefjel¬
de på Loll and,men tilbragte
sine barne-& ungdomsår på
Møn.Han er udlært i Stege
og aflagde svendestykke som
møbelsnedker i Vordingborg
i 1949.Var derefter to vin¬
tre på håndværkerskolen i
Haslev,hvor han tog den teo¬
retiske mesterprøve på sko-
'len,og sluttede opholdetmed en studietur til Rom.På tilbagevejen stod Ib af i

Schweiz(Lyss) hvor der i forvejen var sikret arbejds-
&opholdsti11 adelse-der var han i ca. to år,hvorefter
han rejste hjem og begyndte sin videreuddannelse påskolen i København.I 1955 rejste han til Sverige,hvorhan først arbejdede i Svängstad og kom senere til
Stockholm,for så igen at rejse til København,for at
gøre sidste del af uddannelsen på skolen færdig. Hanblev den lo.november 1956 indmeldt hos Jens Jørgensen
på Dr.Olgasvej.
Efter afgang på skolen,rejste Ib tilbage til Schweizi Payenne(Vaud) ,herfra tog Ib hjem til jul 1957.
7.januar 1958 fik Ib Strange arbejde hos Arkitekterne
Hvidt & Mølgaard.I 1962 kom han til Danmarks tekniske
højskoles byggeplads på Lundtoftesletten,som konduk¬
tør for E.& N.Koppel.Flyttede i 1965 til Jylland og
var på Salling Mortensens tegnestue,der byggede syge¬huse bl.a. i Måløv-Maribo-Nykøbing F.-Ringsted og Ros¬kilde. Et deltidsjob på Arkitektskolen i Århus,blev
i begyndelsen af 1972 til hel sti 11 ing,hvor Ib Strangei øjeblikket er leder af model værkstedet.
Ib fortæller bl.a.at hans første bekendtskab med naver¬
ne,fik han fra en avisartikel med billede i Lolland-
Falster venstreblad,hvor naverne i Nykøbing F.gik i
optog på grund af en huleflytning.Efter læretiden ar¬
bejdede Ib Strange hos bygmester Gustav Nielsen,Stege
som var gammel nav,der havde rejst i Schweiz og Itali¬
en 19o6-191o og ofte fortalte interessante ting om
den tid.
Ib Strange har været Århus afdelings kasserer i 15 år,
og gjort et stort og uegennyttigt arbejde for afdelin¬
gen.Århus afdeling gratulerer ved jubilæet og håbervi stadig fremover må nyde godt af din erfaring og ar¬
bejde og at du vedblivende vil være en flittig gæsttil hulemøderne Kai.

lån i Bikuben!
(§) Bikuben

-vi finderen løsning



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse

(C.U.K.) Naverne
giro 2 m 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil-.

Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B
2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63

Kontroludvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal
8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74

Redaktør af D.f.S.: K.E.Lønstrup,Rådm.Steins Alle
16A-203, 2000 F. Telf.(01) 719026

Litteraturudvalget: Formand Edgar Jensen
Vimmelskaftet 36 B 3/th
1161 K. telf. (01 ) 142530 „

Arkivet: Blågårdsplads 8 st/th. 2200 N
telf. (01) 359906

Københavns Afdeling

Vi meddeler herved med sorg at have mistet en na¬
verbror

MALER ANTON ANDREASEN
født d. 15. 2. 1900 i Ålborg
indmeldt d. 1. 1. 1943 i Ålborg
afgået ved døden primo oktb. 1981

på grund af sygdom så vi ham ikke i hulen i de se¬
nere år, men i sine unge dage var han på farten i
Hamburg, Strassburg, Schweiz, Nice i Frankrig og
Stockholm. Sin udkårne blev en naverdatter fra Hjør¬
ring.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Ålborg afdeling

Milepæle
10. novb. Ib Strange medlem i C.U.K, i

Bakkedraget 4, 8270 Højbjerg
24. - Henry Frølund

81-77th Street, Brooklyn
11209 New york (medl.i Stockholm)

GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3 B, 3.sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen,Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tlf. ol -573598.
Næstformand: Rasmus Gerdes aelf. (01) 461246
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Bjelkes Alle 42,Itv

2200 Kbhn.N. telf. 01/ 85 65 30
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for november
Onsdag d. 18. novb. kl.19.00 Kegleturnering i

Berejstes Hus, Emiliegade
Onsdag d. 25. novb. Svendeaften

Program for december
Torsdag d. 3. decb.

Onsdag d.16. decb.

Søndag d.20. decb.

kl.19.00 Bancospil i hulen
Vores traditionsrige hyggeaf¬
ten med Gløgg og brune kager.
kl.15.00 Juletræsfest for børn
og voksne i Berejstes Hus, Emi¬
liegade. - Københavnernaven
Tilmelding i god tid.

25 år

65 år

Tak!
En tak til hovedbestyrelsen for opmærksomheden på
min 65-års fødselsdag.Edyin Svendsen)A15org afdeling
Tak til alle for opmærksomheden på min 50-års fød¬
selsdag. Kirsten Heiden,København
En hjertelig tak til Københavns afdeling og H.B. samt
de der opvartede mig på min 80-årsdag.

Jens Klitte, København
H.B. og Frederikssund afdeling takkes for deres op¬
mærksomhed med telegrammer samt tak for alle de fla¬
sker, jeg modtog fra nær og fjern. Tak til Inge for
den dejlige kage i anledning af mit 25-års jubilæum.

Jørgen Schaffer, Frederikssund

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbe/de udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

Holbæk afdeling kalder !
I anledning af bestyrelsesskifte i vor afdeling lør¬
dag den 14/11-1981 arrangeres der en mindre eller stør
re fest,afhængig af hvor mange der tilmelder sig.
Det skulle gerne blive en større fest efter alle de
mennesker som har 1ovet at komme den aften.
Det bliver afholdt på ISEFJORD Algade 4.(lige ved bane
gården) kl.19,3o til kl.2,oo.nat.
Der bliver muligheder for at købe et par stykker mad
og et par liflige dråber,af den ene eller anden slags
kølervædske.
Jeg håber alle på Sjæl land vil medvirke til en sjov af¬
ten. Vi vil naturligvis være glade hvis der kom brave
Naver fra hele Danmark.
Saml nu tropperne og kom på besøg her i Holbæk.
Jeg sender en plan ud til afdelingerne om togtider og
togforbindelser det gælder afdelingerne på Sjælland.
Afdelingerne i resten af landet skal alligevel kigge
på togforbindelser,så de klarer den sikkert uden min
hjælp.
TILMELDELSE SKER TIL MARIANNE & FREDDY CHRISTENSEN,
HOEDVEJ 15 445o JYDERUP:T1f.(o3) 477232
TILMELDINGEN MÅ SKE SENEST DEN 8 NOVEMBER 1981

PÅ GENSYN PÅ ISEFJORD.

VANDREUDSTILLINGEN !
Når udstillingen vender tilbage fra Løgumkloster, vil
den blive tilbageholdt et stykke tid grundet revide¬
ring af tekster. Man opfordrer samtlige afdelinger
til at sende billedmateriale. Det gælder i særdeles¬
hed Løgumkloster og Marmorilik. Billedstørrelsen må
være mindst 20 x 25 cm. Billeder og ændringer sendes
^ '

Kaj Sjøding
Stationsvej 32
3230 Græsted
telf. 02/ 29 26 15

NB: Bemærk adresseforandringen

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

Støt vore annoncører!
De støtter os.'



ÆRESTAVLE — 25 år i C.U.K.

Vejle afdeling kan igen fejre et af sine medlemmers
25 års medlemsskab idet EIVIND JOHNSSON den l.nov.
1956 blev indmeldt,han har arbejdet en del år i Sve¬
rige mendet er også althvad vi kan skrive om ham da
han ikke nar været til at få fat i derfor heller ikke
noget billede.Vejle afdeling vil hermed ønske dig
hjertelig til lykke på dagen.

H.B. og Hovedkassereren samt redaktøren vil også her
benytte lejligheden til at lykønske Svend Hansen .Kø¬
benhavn,Eivind Johnsson,Vejle og Ib Strange,Århus
med de 25 år i C.U.K, samt takke jer for jeres inter¬
esse for vor organisation og Den farende Svend.

Kaj Sjøding,SekretærHans Rindom,Formand

Oplæg til debat
Stockholm

VEDRØRENDE CEG SAMARBEJDET:

Ifølge årsberetningen fra H.B. fremgår det, at H.B.
er ganske passive i arbejdet i CEG, og H.B. mente,
at CEG står på lerfødder, samt at arbejdet med CEG
skulle kunne udføres med lokale tillidsmænd. - Nu må
vi rejse os og sige stop. - Vor bestemte mening her
i Stockholm afdeling er: Mindst 1 (een) mand fra H.B.
skal altid være med ved CEG møder, og for at udfylde
vort mandatantal kan nogle fra de nærmeste afdelin¬
ger være med. H.B. bestemmer med disse afdelinger om
delegeretantal og funktion. Med henblik på den vari¬
ation af delegerede der skulle kunne blive med H.B.'s
forslag, mener vi at alt for meget information ville
gå til spilde. Der må og skal være 1 (eet) fast hol¬
depunkt, og det skal være H.B. Når man fra H.B. si¬
ger, at arbejdet indenfor CEG går for langsomt. Hvor¬
for stiller H.B. ikke op og får fart på CEG?
Vedrørende lerfødder - er det svært, at få ting til
at holde, når det ikke har været ordentligt og rig¬
tigt opvarmet.
med naverhilsen A.M.Paulsen,Stockholm
Århus
Hans Rindom, det svar du gav Hans Andersen fra Ålborg
kom du for let fra. Det kan godt være, at I i H.B. sy¬
nes arbejdet med CEG går godt, men det er ikke meget,
vi andre får at vide om dette arbejde. Der manglede
da også et svar fra Jørn Petersen. Hvordan går det
med den kontakt, han skulle skabe byerne imellem, så
det enkelte medlem, som han selv udtrykte det i CEG-
bladet, kunne få et større udbytte af sammenslutnin¬
gen. Er dette arbejde gået helt i stå?
Når nogen prøver at komme med spørgsmål, der kræver
svar, er det vigtigt at den pågældende får et svar
på en god, ordentlig og saglig måde i stedet for en
sludder for en sladder. Det ville fremme forståelsen
for medlemskabet af CEG. En anden ting, der også vil¬
le være med til at lette forståelsen for vort medlems¬
skab af CEG, er, at der ikke alene skrives på Tysk og
Fransk. Der er mange naver, der ikke kan disse sprog,
men derimod Engelsk. Dette sprog regnes der ikke med
i CEG, så ud over de få indlæg, det passer de udvalg¬
te at skrive på dansk, er mange afskåret fra al kommu¬
nikation med CEG. Jeg mener at vide, at Skandinavien
fik rådighed over to sider i CEG-bladet. Er det ikke
rigtigt? I CEG-bladet nr. 7 skriver Henning Jensen,
at han er blevet bedt om at referere det nødvendige
på vort sprog. Det har han da også gjort så enkelt,
at han kan være stolt af det. Han har kun udnyttet
en fjerdedel side. Derimod skal Kai Fønss Bach have
tak for sit indlæg af CEG komitemødet i "Den farende
Svend". Han har altid skrevet gode referater fra de
møder, han har været med til. Dog savner jeg lidt om
indholdet fra selve mødet. Der bliver skrevet, at re¬
daktør Peter Schwarzbich savner indlæg fra Skandina¬
vien. Hvad skal vi skrive om, når vi ikke bliver in¬
formeret om, hvad CEG beskæftiger sig med. Det er må¬

ske meningen, at det kun er ganske få naver, der skal
have indsigt i og føling med arbejdet mellem C.U.K,
og CEG. Så synes jeg, at vi udenforstående skal in¬
formeres om at holde os fra dette emne.

Jens Pedersen

g y q j. Århus afdeling
Der henvises til "Den farende Svend" nr. 3 og 4-1981
samt til min beretning på stævnet i København, se
september-nr. af "Svenden". Vi i hovedbestyrelsen har
påtænkt et møde, hvor netop kun CEG vil blive behand¬
let. Efter dette vil medlemmerne blive bedre orien¬
teret. Hans Rindom

Aalborg
Siden delegeretmødet i pinsen har vi her i afdelingen
drøftet udfaldet af delegeretmødet og syntes, at det
fik en uheldig afslutning, det blev vel nærmest kun
til en spredt høring. Dragten må vi ikke røre ved,
den er jo hele tiden blevet benyttet i bladet og på
plakater. Malerne i Schweiz (danske) i Thorvaldsens
tid (1825) benyttede dragter, som næsten er de samme.
Hatten er en hyrdehat fra Italien. Hvis vi har et på-
syet skandinavisk mærke, skal vi ikke lade os dirige¬
re af de fremmedskrevne i Tyskland eller her til
lands. Så skal vi vel også have alle zünftige udtryk
censurerede ud af sangbøgerne.

Hans Andersen
Stockholm Ålborg afd.
I anledning af diskussionen ved pinsestævnet i Køben¬
havn vedrørende den såkaldte "Naverdragt", ønsker
Stockholm afdeling at fremføre vore synspunkter i det¬
te spørgsmål. Vi i C.U.K, skal absolut ikke gå med
dragten, som stort set ligner den, de fremmedskrev¬
ne tømrere anvender. Vi vil på det bestemteste fra¬
råde, ja tilmed forbyde anvendelse af dragten for de
medlemmer, som ikke er berettigede til at bære den.
Derimod kunne vi tænke os et ensartet symbol for
C.U.K., hvis vort emblem ikke er tilstrækkeligt iøjne¬
faldende. Vores forslag er følgende: Mørkeblå (kon¬
geblå) benklæder, gerne med sving i benene, mørke¬
rød (vinrød) jakke (kavaj) med klubemblemet påsyet
venstre side, hvid skjorte med blåt slips eller flue
(butterfly). I øvrigt et godt udseende og et højt
humør.
Vi håber at høre mere i denne sag.
med kno i bordet A.M.Paulsen, Stockholm

Aalborg
Vedrørende arkivets flytning til Odense o.s.v.
Det vil altid være bedst, at arkivet er i tilknyt¬
ning til andre arkiver af hensyn til forskning i frem¬
tiden. Et arkiv kræver kyndig pleje, rigtig tempera¬
tur samt brandsikring og skal kun være tilgængeligt
under opsigt, og disse ting kan kun fungere under et
offentligt arkiv af hensyn til økonomien. I modsat
fald blider det kun til tovtrækkeri med retten til at
benytte arkivet, og hvor bliver tingene af med tiden?
Det gamle naverlaugs arkiver ligger i Hermann Lindows
garage, (hvordan ser de mon ud )?

Hans Andersen
Ålborg afd.

Aalborg
Vi i Ålborg afdeling af C.U.K, forsamlede den 7. ok¬
tober 1981 har diskuteret hovedbestyrelsens oplæg til
det betingede medlemsskab med at indbetale kr.200,-.
Vi protesterer herved mod, at hovedbestyrelsen vedta¬
ger denne beslutning, uden at afdelingerne er blevet
hørt. Vi foreslår, at vi forhøjer årskontingentet med
kr. 10,- pr. medlem, så har vi en fond på kr.6000,-,
som vi kan bruge til at sende unge svende ud for ef¬
ter nærmere vedtagne regler.
sign.: Roy W. Larsen - Richard Weiss - Aage Kjær -

L.M. Christensen - Fritz Sørensen - Eiler Lind
Andersen - M. Christiansen - Edwind Svendsen -

Carl Christensen - C. Nymann - Hans Andersen



Information
Ungdommen idag spørger os, om man stadig kan komme u-
denfor landets grænser og arbejde. Jeg skal komme med
følgende oplysninger: Enhver mand og faglært kvinde
mellem 18 og 30 år kan komme til Østrig eller Schweiz
og arbejde i 1 år til 18 måneder gennem en Stagiaires-
overenskomst mellem Danmark, Østrig og Schweiz. Unge
mennesker, der ønsker at komme på udveksling til de
2 lande, kan få alle oplysninger samt spørgeskema ved
henvendelse til Arbejdsdirektoratets 2.kontor, Ørne¬
vej 30,1, 2400 NV. Ansøgningsblanketter og nærmere
vejledning vil herefter blive tilsendt efter anmod¬
ning.
Vejledning for den arbejdsløse, der agter at rejse
til en anden medlemsstat for at søge arbejde i et
EF-land.
Danske arbejdsløshedskassemedlemmer, der ønsker at sø¬
ge arbejde i Tyskland, Frankrig, Italien, England,
Irland, Holland, Belgien eller Luxembourg, kan få de¬
res arbejdsløshedsforsikring udbetalt i det land, de
søger arbejde i i 3 måneder. Blanketter kan fås på
alle arbejdsformidl ingskontorerne i hele Danmark-i
Hvis ikke arbejdsformidlingskontorerne kan hjælpe,
kan man henvende sig til Arbejdsdirektoratet, 7.kon¬
tor, EF-afdelingen, Adelgade 13, 1304 K. telf. (01)-
11 68 40 og få oplysning. Jeg håber, alle afdelinger
vil være de unge behjælpelige, der ønsker at rejse ud.
Ønskes nærmere oplysning kan materiale tilsendes ved
henvendelse til Hans Rindom. Det samme gælder legater.

Hans Rindom/Jørgen Schaffer

Bjergvandring j Schweiz
Gletchervandring 19 - 2o September 1981.

Den 19 september startede 13 unge mennesker i bil fra
"Falken" med P.pladsen ved foden af Morteratschglet-
cheren som mål.
Geert havde arrangeret turen,og som god arrangør var
han naturligvis den første.Efter et par timers venten
på P.pladsen og i restaurationen (nok mest det sidste)
dukkede den første bil op.Vi var så heldige at have
Alain med.Han havde været på gletchervandring for ca.
3o år siden,så han vidste hvor vi skulle hen.Lillian
bildte Flemming ind han skulle til Muotlas Muragi,og
Heinz kørte ved siden af vejen.D.v.s.han havde Chauf¬
før på,og under en overhal ing,begyndte den i højre
side kørende bil også at overhale.Vejen var ikke bred
nok til 3 biler,men i et hul ved siden af vejen,var
der plads til Heinz bil.Med fælles hjælp,blev bilen
løftet tilbage på vejen og turen kunne fortsættes.Ved
12 tiden,var alle trods forskellige forsinkelser,nået
frem,og den lange vandring mod Diavolevezzahytten
kunne påbegyndes.Når man ser bort fra et par dråber
vand og meget usigtbart vejr,var det faktisk en køn
og kun lidt anstrengende tur.
I løbet af qanske kort tid,var vi delt op i 3 grupper,
el ler rettere 4 grupper, for efter en times vandring
mente Heinz ikke pumpen kunne blive ved,så han tog
banen op.
Efter 3-4 timers vandring var vi atter samlede,den¬
ne gang i restaurationen på Diavolezza bergstation.
Knap havde vi fået sovesal tildelt,før nogle af hur¬
tigløberne skulle hen og have en lur.
I skæret af 2 lommelygter,tog vi efter aftensmaden en
lille rask sneboldskamp.Flemming fik vasket flere af
pigerne,hvad de aldeles ikke brød sig om,de ville væ¬
re med mere.Det var også ved at være sent (ca.21)så
efter et par et eller andet til halsen,gik vi alle i
seng.
Geert havde forklaret,at på sovesalene er der altid
ro når første mand er gået i seng.En ting teori,en
anden praksis,men efter diverse trusler om koldt vand
og jeg ved ikke hvad,lykkedes det dog Geert at få ro.
Han må dog selv have misforstået noget,for når man ser
bort fra Heinz,der snakkede i søvne det meste af nat¬
ten,var det Geert og sidekammeraten,der blev ved at
snakke.

Næste morgen stod de fleste af os op ved 6,3o tiden.
Vi ville hvis vejret var godt ,bestige Munt Pers(32o7m
Vejret så lovende ud,så vi forsøgte.En lille times
vandring,bragte os godt 3oom længere op.De der har væ¬
ret på Munt Pers ved hvor skøn udsigt man har.Langt
nede kan man se Morteratch station.Lidt længere oppe
ser man hvor "den fortabte gi etcher" løber sammen med
Morteratchgletcheren.Oppe over gletcherne kastes sol¬
strålerne tilbage fra nyfalden sne.
Under nedturen til morgenmaden faldt sigtbarheden igen,
så det var med bange anelser vi så frem til selve glet-
chervandringen.
Efter middagsmaden blev vi sammen med 8 tyskere ført
ned over Munt Pers og Mortarachgletcheren af en bjerg¬
fører.Vi gik i en lang kolonne som Geert hele vejen
skulle være sidste mand i.Stakkels Geert,han var helt
til rotterne da vi nåede ned.Alain skulle fotografere
de underligste og farligste steder.En 16om dyb glet-
chermlihle.skul le helst fotograferes fra neden,og når
vi gik med 3o - 4om dybe spalter på begge sider,skul-
Alain helst ligge vandret ud over spalten for at få
så gode billeder som muligt.Geert kunne simpelthen
ikke styre ham.Efter en fantastisk skøn vandring på
ca.lo km.nåede vi Mortaratch station uden tab.Vi hav¬
de haft godt og klart vejr under hele turen ned,så al¬
le var glade og tilfredse.Efter den obligatoriske kop
kaffe kunne vi starte mod Zürich,et minde rigere.
Weekend den 26 - 27 september 1981.
17 M/K afsted i 3 bi 1er.Bestemmelsessted var i første
omgang Wetzikon.hvor vi skulle mødes med nogle medlem¬
mer fra Fodslaw.Efter en vandretur på ca.12 km.tog vi
sammen med Fodslaw til Speicherscwendi ,en 7 - 8 km.
fra St.Gallen.Her blev vi alle indlogeret på Gasthaus
"Rössli".Fodslaw sov på 2 og 4 mandsværelser.vi andre
i madras lager i huset ved siden af.
Efter aftensmaden som blev skyllet godt ned,havde vi
nogle hyggelige timer sammen med Fodslaw.Tommy brød sig
vist ikke rigtigt om selskabet,han satte sig i en stol
midt i det hele,og gav sig til at sove.
I et tilstødende rum stod en "Flipper"som blev flit¬
tigt benyttet.Bare spørg Jan.Hver gang han ikke havde
heldet med sig,spil lede han en trommesolo på glaspla¬
den .

1 huset hvor vi skulle overnatte boede en familie med
2 børn.Deres nattero skulle vi forsøge ikke at for¬
styrre. Er der nogensinde nogen der har hørt 17 mere
eller mindre berusede mennesker gå lydløst op ad en
knirkende trappe.Heinz,der havde arrangeret turen,fik
da også klager.Da han så forsøgte at forklare Henrik
at han skulle være rolig blev det Henrik en tand for
meget.Han så ikke anden udvej end at lægge sig foran
hoveddøren.Stengulvet har nok været lidt hårdt,for
han kom da op igen.Så skulle Hans på toilettet.Han
larmede ned ad trapperne,så man skulle tro han havde
en roekule efter sig.Det var en noget ulykkelig Hans
der kom op i gen.Konen nedenunder havde været ude at
kl age,og nu var vi alle sagt op fra den første
Næste formiddag tog de fleste af os på en større van¬
dretur i omegnen af Speicherswendi ,og nogle tog den
nærmeste vej til en restauration.Efter en 3 - 4 timers
vandring i det flade Appenzel1 .vendte vi tilbage til
Gasthaus "Rössli".Her fik vi et par kopper kaffe,tog
afsked med Fodslaw og blev så,efter en længere disku-
sion,enige om at køre til Zürich.
3-4 oktober 1981 Weekendophold Hochwang.
En af de hyggeligste ture jeg har været med på var
weekenden i Skihaus Hochwang,en lille Hytte langtfra
alfar vej.Turen stod Lillian for,og det eneste der var
arrangeret var bilturen fra Zürich til Set.Peter og
vandreturen fra Set.Peter til ski huset,en vandring på
et par timer.Vel ankommet til skihuset havde vi endnu
et par timers dagslys,der blev brugt til nogle småtu¬
re, lidt kaffe o.s.v.
Efter aftensmaden var der et par timers fællessang.d.
v.s.der blev sunget fra kl.2o til kl.3,oo,kun afbrudt
af et par konkurrencer.Der var simpelthen bare stem¬
ning og liv og glade dage.
Om søndagen ,gik de fleste på Hochwang (2532 m) Alle
tiders tur,efter hvad de fortalte.Bl.a. gik de på en
bjergryg,der nogle steder var under 1 m.bred og ellers
lodret ned.Nedturen fra Hochwang foregik med pjank og



latter.Der var masser af sne,så de fleste havde våde
bukseender og nogle våde fødder da de nåede tilbage
til skihuset.
Vi der blev tilbage,vaskede op efter morgenmaden og
tog det ellers stille og roligt.
Ved 16-tiden dampede vi mod Set.Peter,nåede godt ned,
fik en afskedskaffe og drog mod Zürich.Bortset fra en
punktering på motorvejen nåede vi alle godt hjem.DET
var en tur som bare siger SPAR TO til alt.
Med naverhilsen Norman.

En del stof er grundet pladsmangel lagt i "ventepo¬
sition" til december-nr., hvor det vil blive bragt.
Bl.a. brev fra vor

HUSK

► HAR DU HUSKET
► AT BETALE

► DIT KONTINGENT?

Billedet er taget lige før Gletchervandringen og viserfra venstre til højre:
Bjergføreren-Geert - Susanne - Heinz - Annette -Annet¬te - Flemming - Gitte - Tommy - Annette - Lillian -Alain - Noman - Ulla og Jan.

Lasse Pårup i Paris.
red.

I FORENINGS-MEDDELELSER |
Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden. .

Calgary
Hej naverbrødre og søstre!
Her er masser af hilsener fra Cal¬
gary afdeling. Vi er endelig kom¬
met over vores poststrejke,dem har
vi haft mange af det sidste år.
Altstårvel til herFørst har jeg lo¬
vet Svend Jensen,at sige Tak for al
den opmærksomhed der var til hans
store fødselsdag særlig fra H.B.og
Københavns afdeling.Tak for det.
Ellers skal vi til at have Stiftel¬
sesfest den 26 september,det er al¬
tid en dejlig fest,det er med det
store (kæmpe) kolde bord.
Jubilæumsplatten fra Los Angeles
ser skøn ud og vi håber for dem,at
de får ligeså stor succes med denne
jubilæumsfest som de havde ved de¬
res 45års fest,der jeg personligt
deltog,og det var en dejlig fest.
Næste gang skal vi have generalfor¬
samling så må vi se om der sker de
store ændringer.
Med mange Naverhilsner fra Calgary
afdeling. Svend Klausen,sekr.

Hillerød
Ved hulemødet den 11/9 var vi 19
naver saml et,deri blandt Egon fra
Stockholm.Han var den første til at
slå på klokken,og så gik det slag
i slag.Der var også stor deltagelse
fra KØBENHAVN.Formanden efterlyste
Tage fra Frederiksværk,han har sta¬
dig 25årsnålen tilgode.Vi håber at
se ham snart ibland os-.Vi savnede
Kai Fønss Bach,som var ude på Euro¬
parejse. - Ved messen den 3/1 o var'
mødt 21 naver og venner. Formand
Ole indledte med nr.47.Bl.a. var

mødt LILIAN og BØRGE fra København
Fredensborg var også stærkt repre-
"s'enteret.Vor nye hulemor LILIAN,
havde stillet et mægtigt arrange¬
ment på bordet,der manglede ikke
noget,og AAGE havde bidraget stærkt
til at det skulle blive så godt som
mul igt.De måtte endda spise ude i
køkkenet,så travlt havde de,- og
hele menuen med kaffe og ostemadder
kostede kun 2o,- kr.Alfred slog som
sædvanlig på klokken og fik "Blæren"
og der var flere efter ham.
Til hulemødet 9/1 o var 18 mødt op.
Formanden indledte med nr.47.Walter
Bech optoges som nyt medlem og tøm¬
te pokalen i eet drag.Richard var
glad for optagelsen af Bech.Kai
Fønss Bach omtalte sin Interrail¬
rejse gennem Europa,men mest Fran¬
krig.Han havde bl.a. været til Mo¬
seltreffen sammen med Th.Rasmussen,
og til navermøde i Zürich,hvor der
var 35 fremmødte,deraf de 25 unge
piger.Ib roste de nye medlemmer,
vi har fået.Richard efterlyste Em¬
blemet,og det gav kasse til Jule¬
gløggen.Ligeledes reklamerede han
også stærkt for deltagelse til Hol¬
bæk den 14/11.
Husk stadig messen 1ste lørdag i
måneden 1o-l3 og hulemødet 2den
fredag i måneden kl,19,3o.
Ved messen i November vil der bli¬
ve serveret "gule ærter".
Til den store JULEFROKOST den 5/12
skal der ske tilmelding til for¬
manden OLE VEJEN tif.(o2)864381,
eller kasserer ARNE SVARER tlf.
(o2)239658 bedst mellem 17 -19.
Prisen er kr.45,-.Tilmelding er
bindende og skal ske inden l.Dec.
med naverhilsen Magni.

København

Onsdag aften den 16 september hav¬
de vi en hyggelig filmsaften med
et meget stort fremmøde.Formanden
som plejer at kommr> i god tid nå-

.ede imidlertid ikke frem før lidt
i kl.19,oo og da var alle pladser
besat,så han måtte stå oppe ved
Baren,men det passede ham godt,
det er jo hans store drøm at hulen
må være så godt besøgt,når der by¬
des til samvær.Jeg vil citere for¬
mandens ord: Hvilken succes,Børge
hulefar kan bare sine metier,vi
så filmen fra pinsestævnet,tysk¬
landsturen til Burg,Ungsvendeafte¬
nen,samt Kirsten Heidens fødsels¬
dag,vi er allesammen Børge Hulefar
megen tak skyldig for den dygtig¬
hed og omhu han bruger på sit
filmsarbejde, det var næsten som vi
oplevede pinsestævnet en gang til
ved at se filmen,vi glæder os til
næste gang at Børge har noget at
vise.
Søndag den 27 september havde vi
så det bekendte sildebord i hulen,
det må jo blive bedre og bedre,
som formanden siger,det overgik
alle forventninger,der var ikke
til at opdrive en plads,da alle
var bænket,det viste sig at der
var en masse kulinariske nydelser
tilligemed at der var nok af dem
så alle blev stokmætte,et sådan
bord kan ikke undgå at give en
fin stemning,en stemning over alle
grænser,der rettes en varm tak til
hulefar,til Helmuth og til pigerne
i køkkenet,jeg tror at de havde
glæde af at få det til at glide i
de rigtige baner,endelig en tak til
gæsterne for deres talrige fremmøde
Det var en dejlig dag.
Med naverhilsen Kjeld.

Løgumkloster
På vores hulemøde den 24/9 mødte lo
svende op samt 2 støttemedlemmer.
Kurt v.Wowern kom med et Krus som
havde en meget speciel historie,
samt et billede han havde arvet ef¬
ter sin fader,som også var Nav.Beg¬
ge dele fik vi til låns så længe



afdelingen består.Henning Hansen
kom med et billede af Naver 1913,
hvorpå hans kone Ritas bedstefar er
med.Formanden takkede for gaverne
og gik så igang med at døbe 2 nye
medlemmer,det er Erwin Enemark som
har fartet Tyskland-Italien og Spa¬
nien rundt de sidste 15 år og Alfr.
E.Madsen som har fartet kloden rund
de sidste 2o år som Skibselektriker
Formanden ønskede dem velkommen i
afdelingen og de svarede igen med
et par slag på klokken.
Midt på aftenen fik vi besøg af et
par gæster og så blev sangbogen da
også flittigt brugt til vi sluttede
med kno i bordet kl.23,3o.
På vores treff søndag den 4/1 o mød¬
te næsten alle svende og støttemed¬
lemmer op,fra Zürich kom Frank Pe¬
dersen som vi var lidt i tvivl om
hvor var henne,hjem med sin forlo¬
vede som han har mødt dernede.de
skal giftes den 22/1 o så vi her fra
Løgumkloster ønsker til lykke og vi
håber at se jer igen inden afrejsen
Hulefar havde et godt salg af silde
madder og de små klare.
Formanden fortalte at Vandreudstil¬
lingen var kommet til Løgumkloster,
hvor den skal udstilles er i skri¬
vende stund uvist.??Der vil hænge
en seddel på døren til hulen med
besked ca.midt på måneden,
med kno i bordet Peter Niel sen,sekr

Mamorilik
Det var ikke den store tilslutning,
der var til vores 6.hulemøde her i
Marmorilik. Vi var kun 6 fremmød¬
te, og 2 af os var endda nye med¬
lemmer. Det var 2 raske mænd, nem¬
lig Flenming Petersen fra DAC. og
Villiam Stokbro fra Labb. Vi star¬
tede mødet kl.19.30, hvor vi bød
de nye medlemmer velkomne og slud¬
rede om forskellige ting, mest om
hvad CUK står for, og hvordan for¬
eningen arbejder, og hvordan den
bruges andre steder, og hvordan vi
bruger den her samt lidt om vore
lokallove. Henad kl.20 kom der dog
en mere af vore gamle medlemmer,
nemlig Kaj Helmuth. Han beklagede
meget sin sene ankomst, men forkla¬
rede, at det skyldtes, at han skul¬
le hjem på ferie, og derfor havde
nogle kolleger, han skulle tage af¬
sked med, han bestilte straks en
omgang humle til vi fremmødte, som
han sagde som bod for at komme så
sent anstigende. Vi tog naturlig¬
vis vel imod øllet. Vi nåede end
ikke bunden i vores krus, før Kaj
igen bød på en omgang. Denne gang
fordi han skulle på ferie og i den
anledning ville give en feriepils.
Vi var eninge om at hæve kruset og
byde Kaj en god ferie, og dette
gjorde vi så meget, at vi først kom
tra hulen ved midnatstid. Hvad grun¬
den var til, at så få var mødt op
til huleaften, ved vi faktisk ikke,
men det skyldtes sandsynligvis, at
vi havde flyttet vores huleaften
1 uge på grund af, at der var et
skib i Marmorilik, som skulle los¬
ses. Vi enedes om, at det er ret
uheldigt at flytte vores mødeafte¬
ner, da der jo er andre end de di¬

rekte involverede i skibslosningen, '
der er medlemmer og således tilret¬
telægger deres fridage netop efter
vores huleaftener, så fremover vil
det sikkert ikke blive anderledes,
end det er fastslået - den 1. lør¬
dag i måneden. Vores 7. hulemøde.
Ja, da var der så mange, at vi ik¬
ke alle fik lejlighed til at sidde

■ ned hele tiden. Vi var 13 fremmød¬
te, så mange har vi aldrig før væ¬
ret på een gang.Sangbøgerne blev
flittigt støvet af, og nye medlem¬
mer var her da også, nemlig 5 stk.
Niels Peter Nielsen (Niels Time¬
keeper), Niels Erik Vinter Jensen
(Store Niels), Poul Kent Olsen
(Gullash Olsen), Erik Søberg Peder¬
sen og Jørgen Kjeld Nielsen. Disse
fik, som skik er her. Vores kasse¬
rer Erik Gøtke måtte velfortjent
have "Blæren" for sine kunstneri¬
ske evner og sin fortræffelighed
for at trylle alverdens ting frem
til glæde for gane såvel som mave.
•Jo, humøret var højt.Vores gamle
"kasserersuppleant Gert Petersen
ønskede at trække sig tilbage fra
sit hverv i afdelingen, og vi valg¬
te en ny, dette blev OP, vores gam¬
le ordstyrer Ole P. Velkommen OP,
vi håber, du må blive tilfreds med
valget og må være EG, Erik GøtKe,
til stor hjælp. Vinteren er jo så
småt begyndt at mærke på sig, så
det varme tøj er fundet frem her i
Marmorilik, men det forhindrer os
ikke i at møde talrigt frem og hyg¬
ge os sammen, og udveksle minder
og måske endda fælles oplevelser
til manges glæde og under en hyg¬
gelig atmosfære, fællessang og bæ¬
gerklang. Vel mødt i hulen den 1.
lørdag i måneden.
med kraftig naverhilsen C.O.E.

Nysted
Mandag den 5/1 o til vort hulemøde
var der pænt besøg,de kommer jo fra
hele Falster og vi havde nogle hyg¬
gelige timer sammen.Næste møde er
den 2/11 i Vantore Forsamlingshus.
MORTENSFESTEN i år må vi desværre
aflyse da det er umuligt at få no¬
get frivillig hjælp så vi kunne af¬
holde den hos os selv,og hvis vi
skulle afholde det ude var vi alle¬
rede for sent ude eller også var
det så dyrt at det ikke var til at
betale,så venner INGEN MORTENSFEST
i år desværre.
med naverhilsen Simon.

Odense
Til vor \ årlige generalforsamling
den 1.oktober blev Knud Marius valgt
som dirigent,og han gjorde det vir¬
kelig godt- Vor formand Kjeld Ploug
var på valg og ønskede at trække
sig tilbage,men da det i øjeblikket
er umuligt at finde et nyt formands-
emne ,gik han med til at fortsætte
for endnu en periode - Undertegnede
afgik som sekretær og blev valgt til
kasserer istedet for Ib Agerboe.der
p.g.a. aftenskolearbejde ikke så
sig istand til at fortsætte.Som ny
sekretær blev valgt Erik Eeg. -Vi
fik også en hulefar,nemlig Otto
Kröll jr.-Vi havde ingen i forvejen.

Bestyrelsessupleanten Tage Rasmus¬
sen,revisoren Hans "Slagter"og revi
sorsupleanten Erik Rørsner modtog
genvalg.Bestyrelsen har de sidste
par år ageret festudvalg,og det har
ikke fungeret særliq qodt.hvorfor
Børge "Skæg" igen er indtrådt i festud¬
valget, som dettes forlængede arm -
Der var ikke indkommet nogen for¬
slag,så Knud Marius kunne lukke ge¬
neralforsamlingen og takke for god
ro og orden.
Vi havde vore madpakker med,men in¬
den vi gik igang med disse,blev der
indmeldt et nyt medlem.Det er:-La
Pia Lorenzo,som er Italiener og
født i Napoli,-La Pia har arbejdet.
7 år i Schweiz og har været bosat
lo år her i Danmark,hvor han er ma¬
lermester i Odense.
Traveturen den 3 oktober var lidt
af en fiasko deltagermæssigt - Vi
mødtes ved Havhesten på Filosofgan¬
gen kl.14,oo og skulle efter planen
trave til Carlslund,hvor vi skulle
indtage eftermiddagskaffen.-Ved Hav
hesten kom vi i snak med et andet
hold fra "Træf nye venner",som og¬
så skulle have været til Carlslund.
De meddelte os,at alt var optaget
der,så sammen med dem blev vi enige
om at trave til Sorte Kro istedet.
- Vi var kun 6 voksne +1 barn fra
Naverne,som startede turen fra Hav¬
hesten.-Otto og Inger Kröll kørte
i forvejen med øller og vand til
Tivolis bagindgang,hvor vi læskede
ganen - Herfra kørte Inger til
Carlslund for at hente Martin og
Maren,som stødte til der.Otto fulg¬
tes med os på resten af traveturen
til Sortebro Kro.-Her var holdet
fra "Træf nye venner"allerede bæn¬
ket.Vi fik serveret Kaffe med Æble¬
kage.-Kl.16 godt og vel skiltes vi
for at mødes i hulen kl,17,3o,som
meddelt i den udsendte indbydelse.
Her var Laurits troppet op,så alt
i alt kom vi op et deltagerantal på
12 stk.,og vi kunne ihvertfald ha¬
ve kommet op på et par stykker mere
nemlig Bent og Kirsten,som faktisk
var den virkelige årsag til, at vi
arrangerede denne tur. - De blev
imidlertid gift denne dag,så de var
jo lovligt undskyldt.-Vi ønsker jer
begge tillykke med brylluppet.
Næste hulemøde er torsdag d.5.nov.
kl.l9,3o ,- og lørdag den 14 nov.
er der så "gule ærter aften"i hulen
kl.18,oo. Tilmelding til næste hu¬
lemøde eller til Kirsten (TLF:
13911o) inden 7.november,
med naverhilsen Walter.

Randers
Generalforsamlingen d.2.oktober var
besøgt af 13 svende.Efter sang nr.
47 startede general forsaml ingen og
med Ole som dirigent gik vi straks
over til dagsordenen.
Formandens beretning og kassererens
regnskab blev med klapsalver een-
stemmigt vedtaget.Valg til besty¬
relsen var hurtigt overstået da alf
le 4 bestyrelsesmedlemmer modtog
genvalg.Under eventuelt havde vi en
fin diskussion og generalforsamlin¬
gen sluttede i god ro og orden.
Dog et lille hjertesuk og et stort



spørgsmålstegn??? Har Aalborg virke¬
lig så stor tiltrækningskraft???
siden vor gode naverkammerat faktisk
hver gang hellere tager toget nordpå
fremfor at give sin stemme og mening
til kende hos os???
Efter generalforsamlingen blev der
serveret varme frikadeller m/rødkål
Frikadellerne må have været husets
bedste,for en sulten nav spiste 7
stk.på rekordtid.
Den 21. november vil vi svende m/damer
til søs,med Europafærgen til lør-
dagsparty.Afgang Randers Rutebilsta¬
tion kl.13,oo. Hjemkomst kl.ca.23,3o
Tilmelding sker i hulen,med sidste
frist på hulemødet fredag den 6.nov.
med naverhilsen Inge.

Roskilde
Hulemødet den 25. september havde
som sædvanligt et stort fremmøde,og
samtidig kunne vi byde 2 nye medlem¬
mer velkommen til Roskilde afdeling.
Lene og Hans Kurt hedder de,så der
er gang i vores afdeling ,vi sniger
os støt og langsomt frem mod vores
mål,vi var jo engang Sjællands stør¬
ste hule.Vi havde meget at sludre
om.Ib,Elsa,Karl,Erna og Dorrit hav¬
de været med ved Mosel sammen med
86 andre danskere og efter udsagn
og beskrivelser af Mosel treffen,
gjorde afdelingen Ære og havde en
festlig og fornøjelig tur.
Erik havde været ved Rhinen og Peer
og Bente en tur i Thailand,så der
var meget at fortælle om,og billeder
som skulle vises frem,så vi fik
først en bid brød ved 22 tiden, og
Karl og Erna havde hjembragt en hel
flaske Æblesnaps som vi hjalp maden
til at glide gennem halsen med,alt
vi grinte og sludrede.Vi nåede og¬
så at synge 3 sange,jo,vi når en hel
masse på sådan en aften og timerne
iler afsted,det er altid midnat
når vi låser og går hjem.Men hvor
er det dejligt at have et rart sted
- en Naverhule-hvor vi kan mødes,
hygge os og le og have det gemyt-
1 igt sammen.
Vi vil hermed ønske Sønderborg afd.
til lykke med de 15 år den 5/11 vi
kommer og siger til lykke den 7/11 ,

det tager jo kun 5o minutter med
Fly,så selvfølgelig kommer der et
par stykker fra Roskilde.
HUSK næste hulemøde den sidste fre¬
dag i måneden,og der vanker vist en
lille en - en eller anden har fød¬
sel sdag ved jeg.
med naverhilsen Bente.

Saarlouis
Uventet dumpede undertegnede d.2.
oktober ind i Frederikssund afde¬
ling. Først ro og orden for de af¬
holdt general forsaml ing som blev
ordentligt og sagligt ført.Efter
generalforsamlingen blev Marlis og
jeg budt velkommen og herefter be¬
gyndte festen,for Jørgen Schaffer
havde jo jubilæum dagen før,- 25
år i C.U.K. Formandens Middag be¬
stod af Oksehaleragout m/kartoffel¬
mos og diverse Vine.Efter middagen
en rygepause før kaffen,igen med
diverse gibernakker.Kassereren In¬
ge havde bagt en kage 4o x 5o cm.

med et selvlavet billede af forman¬
den Jørgen (Inge må være lidt af en
kunstner,for det lignede ham gran¬
giveligt).Nu kom der gang i den
for klokken ringede og ringede og
omgangene blev serveret af hulefar
Kai.Eugen fik fornøjelsen at sætte
sin sølvplade i det runde bord
grundet 5 års medlemsskab i Frede¬
rikssund afd. det kostede også en
omgang. Så blev der jo sunget meget
1 afdelingen og viceborgmesteren
fra Frederikssund kunne jo ikke dy
sig,for han sang Kling -kling -

klang,og dette er jo ikke tilladt
og koster ligeledes en omgang,så som
alle andre,- Blærerøvskasketten på,
betale og så afregnet med blæren.
Ja det blev senere og senere og ved
2 tiden måtte vi tage afsked med
Frederikssund afdeling for at køre ti
bage til København.Ja,ja,Frederiks¬
sund er bestemt en rejse værd.
Tak for pæn modtagelse,tak for en
hyggel ig aften i jeres hyggelige hu¬
le. Finn Leth "Kongen"

Saarlouis afd.

Silkeborg
Hulemøde & generalforsamling den
2.-10-81.
Formanden bød velkommen til de frem¬
mødte svende.
Egon P.blev valgt til dirigent og
oplæste dagsordenen.
Formanden aflagde en god beretning
for sommerhalvåret.Kassemester Kurt
A.oplæste et fint regnskab.Beret¬
ning og regnskab blev godkent med
klap.
Valg. Formand Hans K.Christensen
blev genvalgt,og det samme blev
Willy L.Jensen som revisor.
Eventuelt: Formanden takkede Silke¬
borgnaverne for deres gode måde at
bakke vor naverklub op på.Der var
også ros til hulefar "Miihle"for
hans fine måde at holde og drive
vor hule.Peter P.fik bevilget et
sæt noder,og så et hip fra Kasse¬
mester Kurt A. til de svende som

skylder kontigent om at få dette
bragt i orden.Egon P.kunne derefter
slutte generalforsamlingen og takke
for god ro og orden.
HUSK så at I kan leje vor hule til
Familiefest o.1.Vi fik nedsat et
festudvalg bestående af Ib S.-Pe¬
ter P. og Farmand.
OG SE SA HER Fredaq den 2o/ll
kl l9,oo DAMEAFTEN med kaffe m/blød
brød og spil.HUSK en pakke til ca.
8 -lo kr.Du må gerne tage en ven
eller veninde med.HUSK så hulemøde
den første fredag i måneden og Søn¬
dagsmesserne fra 1o-l2.
Og lige til sidst en hilsen til de
svende som er på rejsen Antik Peer,
Dan Puggård,Niels A.,og Ove Hede.
Hilsen med slag "Farmand"

Slagelse
Referat fra hulemødet den 2/lo -81
kommer i decembernummeret.
husk kontingentet:

Helge Clausen.
Stockholm

Ved vor svendefest kunne formanden
Anton Poulsen højtidligt optage en

Naverdame Erna Krusse.som også fik
naversangen.Derefter gik vi løs på
Hestebøffen,som også fik blæren.
På Ingarö var der igen en festlig
frokost hvor Århus "Araberen samt
Knud og Erhardt besøgte Stockholm
afdeling.Fra Køge kom også Gunvor
og Børge Rasmussen med husvogn til
Ingarö.
Isfabrikant Svend Nielsen holder i
al stilhed sin 6o års fødselsdag i
Jylland,så vi vil ønske dig til lyk
ke med dagen.
Fredag den 6.er mødeaften og den 13
slutter vi så med Whisten.
Svendeaften den 27. med middag og
der er obligatorisk tilmelding,
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Sønderborg afd.har afholdt ordinær
generalforsamling den 2/10.
Det lykkedes for os at få vores
gamle formand til at fortsætte,
trods voldsomme trusler om at træk¬
ke sig tilbage i ro og orden.
Der var ikke de store ting på ta¬
petet.
MOGENS GILBERG ville ikke tage gen¬
valg til bestyrelsen,så vi fik Åge
Andersen ind igen i stedet for.
Der er nu ved at komme skik på hu¬
lenden er blevet frisket op ind¬
vendig og udvendig.Altsammen ved
hjælp af mange af medlemmerne,der
har gjort en fin indsats.
Der arbejdes for fuld kraft med,at
vores Stiftelsesfest må blive så
god som det er muligt at få den.
Vi venter nu spændt på hvor stort
deltagerantallet bliver.
Vi skal til at starte vinterens ar¬

bejde,men det bliver først fastlagt
når vi har overstået jubilæet.
Er der nogen der i sidste øjeblik
gerne vil deltage i jubilæet,så
bare ring til de opgivne tlf.numre
i D.f.S.okt.nr.så finder vi også
plads og logi til dem.
med kno i bordet og på gensyn den
5 & 7/11. Harald.

Vejle
Til generalforsamlingen den 2/1 o
var halvdelen af vore medlemmer
mødt op.Formanden bød Jørgen Jensen
og Kaj Jepsen velkommen hjem,det er
et lille års tid siden de sidst var

hjemme.Det blev igen "Gamle Ole"
som skulle lede generalforsamlingen
Formanden gennemgik det sidste hal¬
ve års begivenheder,hvoraf det sid¬
ste Alegildet var vellykket.med 5o
deltagere,og en særlig velkomst fik
vores Æresmedlem Hjalmar Davidsen
og Karen.De har begge passeret de
8o,og Hjalmar var blevet 3o kg.min¬
dre efter en nu veloverstået ope¬
ration. Formanden gav også et hip
til sekretæren om at strenge sig
lidt an,der mangler referat i ok¬
tobersvenden,for medlemmerne vil
gerne læse om hvad der sker i for¬
eningen.
Formandens beretning og kassererens
regnskab blev godkendt.Valgene blev
hurtigt overstået,Kasserer Bruno
Lindskjold,Næstformand Jørn Lützen,
og skramleriforval ter Harly Jensen
modtog alle genvalg,og Merle fort-



sætter som revisor.Festudvalget
kom til at bestå af Jeppe & Harly.
Efter Ålegildet er Hytten lukket
som slut på sommeren,men som ti dl.
år bestemte vi at mødes i Hytten
til "gule Ærter" lørdag den 21/11
kl.14,oo.Det madmæssige tager Jørn
sig af med Harly som supleant.
VINTERFESTEN afholdes lørdag den 16
januar 1982 men her var problemet
at finde egnede lokal er.Det skal
Frede & Bruno finde ud af inden næ¬

ste hulemøde. Under eventuelt op¬
fordrede Bruno medlemmerne til at
få betalt skyldig kontigent.og Jørn
mindede om at hulen igen er åben
søndag formiddag fra kl.lo-12,3o.
Efter.general forsaml ingen gav hule¬
mor som sædvanlig masser af dejlig
smørrebrød.
Næste hulemøde den 6.november,
med naverhilsen Anders.

Zürich
C.U.K. Zürich har al muTig grund
til at fejre: - fra og med d.i.ok¬
tober har Zürich afdeling fået "Næ¬
sten" eget tag over hovedet. En
herværende forening for sækkepibe¬
re har i fællesskab med C.U.K. Zü¬
rich lejet den tidligere cafe og
restaurant "Landi" på Ueberland-
strasse 87 i Zürich. Der skulle
langvarige forhandlinger samt en
vis overtalelsesevne til for at o-
verbevise ejerne om, at vi er ret¬
skafne mennesker og ikke een eller
anden form for afvigere. Selv da
var ejerne ikke villige til at med-
skrive os som den ene halvpart af
lejere, man fik allernådigst lov
til at figurere som "Untermieter",
med retten til at få lejemålet vi¬
dereført i fald sækkepiberne ikke
vil være med mere. Ved et møde mel¬
lem ejernes repræsentanter på den
ene side, sækkepiberne og os på
den anden side, blev vilkårene
langt om længe udformet således,
at de næsten kom til at lyde, som
vi ville have dem, Efter vi til at
begynde med fik besked, at man kun
ville forhandle med sækkepiberne.
Det gav udslag i, at undertegnede
måtte tale med store ord for'at
overbevise d'herrer om, at C.U.K.
Zurich's historie og bankbog var
fuldt ud på højde med een af de
stedlige håndværksforeningers, og
at vi såvel politisk som religiøst
var neutrale, samt at bestyrelsens
og alle øvrige medlemmer var højst
agtværdige borgere, og at der end¬
da var akademikere iblandt os.Her¬
efter fik piben en anden lyd, og
Flemming og jeg fik det indtryk,
at nu var vi accepteret. - Hed da¬
gens post kom så en kopi af leje¬
kontrakten, hvori det hele er op¬
ført efter vore oprindelige krav.
Bedre kunne det jo ikke gå. Det er
derfor en stor glæde for os at kun¬
ne meddele vor hules nye adresse.
Som hulemor er Gitte blevet udnævnt
og ved sin side som hulefar har
hun fået Norman. De 2 har i de sid¬
ste uger fået lov at øve sig og
gjorde det ganske godt. Det bevi¬
ste også de talrige besøg, hulen
fik. Vi kunne hver gang tælle mel¬
lem 25-30 medlemmer trods den lidt

lange vej. Bestyrelsen takker vore
velgørere, det gælder både Tuborg
og Carlsberg for Deres hjælp ved
at fremsende glas og mange andre
ting, der kan bruges til lokalet.
Hen nu mangler vi frivillige hånd¬
værkere, der vil yde en tørn ved
restaurering af lokalerne, ,der skal
males og pudses,og derefter kunne
vor mange Au-Pair-piger gøre en ind¬
sats ved rengøringen.
Hulemor og Hulefar vil altid gerne
tage imod hjælp.
HUSK VENNER,VOR NYE ADRESSE,NAR I
BESØGER ZURICH.
Det var en glæde at kunne byde vel¬
kommen til Kai Fønss Bach under
hans ophold her i landet.Vi håber
at se mange andre i vores hule,når
I kommer herned.
Vores naverhilsen til alle vore be¬
kendte og venner samt kno i bordet
fra C.U.K.Zürich. HC.

Ålborg
Ved hulemødet den 7.oktober var vi
forsamlede 12 svende,vi mindedes en
afdød naverbror,Anton Andreasen.
En ny blev tilmeldt,Emi1 Nymand,
som skulle kende både Norge & Sve¬
rige,ja selv Skotland har han været.
Flere prøvede kasketten og traditi¬
onelle hymner blev afsunget samt
flere af vore gode sange blev afsun¬
get.Vi havde også besøg af en Fre¬
derikssundnav,Carsten Henriksen som
var på kursus her i byen.En resolu¬
tion efter en debat om det betinge¬
de medlemsskab i C.U.K.fik vi ud¬
formet og sendt med.
Den 5. nov.skulle vi besøge "Urban"
kl.19,oo sammen med Snedker & Tøm¬
rerne.
Med naverhilsen Referenten.

Århus
Afdelingens hulemøde m/damer fredag
den 18.september havde samlet 22
svende &—inder-de hyggede sig under
uhøjtidelige former.Samme aften fik
vi også et nyt medlem -snedker Gert
Sørensen blev indmeldt i afdelingen
- Afdelingens efterårsgeneralforsam¬
ling fandt sted fredag den 2.okt.
kl .2o,oo i hulen.
Formanden bød velkommen til 19 sven¬

de/- til dirigent blev "Spjæt"valgt.
Sekretæren oplæste forhandlingsbo-
gen.der godkendtes.Formanden nævnte
i sin beretningbl.a. fugleskydningen
- besøg fra Los Angeles af Niels
Pallisgaard-problemer med geværerne
og ammunition til disse - samt afde¬
lingens festprogram - herunder den
68 års stiftelsesfest på "Taverna"
i Åbyhøj.Formandens beretning god¬
kendtes.
Kassereren gennemgik programmet for
næste år - i relation til tryk¬
ning af kommende kalender det god¬
kendtes.
Formanden,sekretær og skramleri gen¬
valgtes.Under eventuelt var der en¬
kelte som brokkede sig - men "Spjæt"
kunne dog takke for god ro og orden.
Medlemmerne erindres om stiftelses¬
festen lørdag den 14.-11 på "Taver¬
na" i Åbyhøj,HUSK TILMELDING I GOD
TID.

Kaj.

•KØBCNHAVN-
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMILIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
^^Sde hver torsdag undt.i ferien.
ALLE BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagtler Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 _35 46 og 01-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. 01-85 69 90

Forretningsjub.
Den l.okt.kunne Tapetserermester
Svend Hansen,Mimersgade fejre sit
5o års forretningsjubilæum.Svend
arbejdede i sine unge dage i Schwei
og kort efter sin hjemkomst begynd¬
te med eget værksted i København,
for bedre møbler.Han er trods sine
75 år virksom hele dagen.S.H.har i
foreningen været et trofast medlem
der uden store ord giver et nap med
når det kniber.sidst ved værtsskif¬
tet med betrækning af vore stole.
Tak Svend og Inger.Foreningen aflag
de besøg på dagen .desværre erfarede
vi det for sent,så jungletrommerne
nåede ikke ud i landets afkroge.In¬
ger og Svend havde lavet et festlig
bord på værkstedet hvor vi hyggede
os i nogle timer.Vi håber du endnu
i nogle år kan virke for dine kun¬
der og nyde livet på jeres "Gods"
i Sverige.Tak for indsatsen.
Foreningen for berejste Håndværkere

H.Lindow.

TAK!
Kære berejste kammerater,
Tak for besøget ved mit 5o års for-
retningsjubilæum,Det glædede os me¬
get.Tak for blomster og gaver.

Inger & Svend Hansen

HUSETS FØDSELSDAG

Den 21.nov.agter Berejste Håndvær¬
kere at festligholde husets fødsels
dag ved en lille festmiddag med An¬
desteg og diverse,fest og dans.
HUSK TILMELDING. Bestyrelsen.
Tlf.314943

Det er sivet ud:
Vi erfarer at vor Skjald Peter An¬
dersen og hans søde kone Anna er
indlagt på Frederiksberg Hospital,
men vi håber,at det ikke varer så
længe.
AT Chaz Lode er indlagt på Diakonis
sestiftelsen,
AT vor gode ven Valdemar har det
bedre.
Vi ønsker alle god bedring.

Bestyrelsen.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 27. oktober



Håret gaar paa SMb—
Ja,så er der igen gået 1 år,og efter min mening et godt år for C.U.K.jeg tænker her først og fremmest på
stævnet på Bellahøj i Pinsen.Et vel tilrettelagt stævne har jeg erfaret.vel nok lidt dyrt efter manges
mening og der er måske noget om det,hovedstaden er jo dyr at leve i fremfor provinsbyerne.Nu er det så op
til Herning i 1982 at vise hvordan man fester hos "Uldjyderne" vi glæder os allerede til Pinsen.
Igen i år har vi måttet tage afsked med en del kammerater,som er afgået ved døden,men det er jo livets
gang og vi må leve videre.

ÆRE VÆRE DERES MINDE

Mangejubilarerhar vi også haft i årets forløb og det er glædeligt at se at de mange svende der rejste ud
efter krigen har været C.U.K, trofast,et godt tegn på at det slagord som Ove Roslev engang udtalte ved en
sammenkomst vil slå til,han sagde: ALT VIL FORGÅ - MEN C.U.K. VIL BESTÅ.
Vi ønsker også de nytilkomne Afdelinger VELKOMMEN i vore rækker,det gælder MARMORILIK -LØGUMKLOSTER og nu
i skrivende stunder HOLBÆK og OSLO i støbeskeen og vil forhåbentlig snarest blive genoprettet.Jo, der sker
skam fremskridt HB sidder ikke bare og sover hele tiden.
Det er også med en vis vemod at jeg skriver dette det sidste nummer af "Den farende Svend".I 6| år har jeg
redigeret bladet,det har ofte givet grå hår i hovedet og en masse spekulationer.men sjovt har det været.
Det har været dejligt at være i kontakt med alle de korrespondenter fra både nær og fjern,og jeg vil her
benytte lejligheden til at takke jer alle for et godt samarbejde i årene,derer gået.Det er måske nok lidt
tidligt at lade sig pensionere men omstændighederne tvinger mig til det.
Mit ønske er at I vil tage ligesåvel imod den nye redaktør som i sin tid da jeg blev modtaget.Der vil nok
være lidt vanskeligheder i begyndelsen,men det må vi bære over med.
Til slut vil jeg ønske alle i Ind og Udland en rigtig glædelig JUL og et godt og velsignet NYTÅR.

Knud Lønstrup.

ÆRESTAVLE
35 år i C.U.K. Mandag den 14.december kan vor

gode naverbroder Bruno Lindskjold
fejre sit 25 års medlemskab af
C.U.K.Bruno er født og opvokset
i Vejle,og blev i ungdomsårene
udlært som Tapetserer,og arbej¬
dede ved faget indtil 1954,da
han med familien drog til U.S.A.
jpholdet der kom til at vare i

Ib år,hvor han arbejdede som bå¬debygger.Men i 196o meldte hjem¬
veen sig,de pakkede sammen og
rejste hjem til Danmark.
Det kneb imidlertid med at falde ti 1
ro,og i 1964 gik turen igen over

Atlanten,og denne gang blev det til arbejde på FordMotor,hvor han arbejdede som svejser.Men så i 1967
blev beslutningen taget,Vi rejser hjem.Nu er det et

stort arbejde at pakke,og da danske møbler er popu¬
lære i U.S.A. solgte de rub og stub og det indbragte
så meget,at der var til nye møbler da de kom hjem.
Her i Vejle afdeling sætter vi stor pris på Bruno,
han har været vores kasserer i 16 år,og det håber vi
bliver til mange år endnu,så ved vi at der er styr
på økonomien.
Indimellem har han også været formand for afdelingen
1 år,men det er vist kassererjobbet der passer ham
bedst.Vejle afdeling gratulerer med jubilæet og hå¬
ber vi endnu i mange år,kan drage nytte af din inter¬
esse for C.U.K.

P.b.v.
Anders Lorentzen.

Hovedbestyrelsen,Hovedkassereren og*Redaktøren vil
også hermed ønske Bruno Lindskjold hjertelig til lyk¬
ke med 25 års jubilæet samt takke dig for din inter¬
esse for C.U.K, og for den farende svend.

RED.

Redaktør Leif Knudsen, Bjelkes Alle 42,l.tv.
2200N — telf.(01)856530

#læbrlig 3ul - #obt JBptår



Skandinavisk Central Under¬

støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,273o Her¬
lev. Tlf. (o2) 944oo2 om Tirsdagen ml.kl.17,oo og
21,oo. Ekspedition af Den farende Svend,alle til og
afmeldinger samt flytning af medlemmer og abonnemen¬
ter sendes hertil.

Hovedbestyrelsen:Formand Hans Rindom, Hyldemorsv.40B
2730 Herlev. Telf. (02) 94 65 63

Kontroludvalg:Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal
8000 Århus. Telf. (06) 12 38 74

Redaktør af D.f.S.:Leif Knudsen,Bjelkes Alle 42,Itv.
2200 Kbhn.N. - telf. 01/856530

Arkivet: Orla Lehmanns Alle 7, Århus C.

1
Vi har den sorg at meddele, at een af vore medstif¬
tere af Nysted naverklub

HOTELEJER SVEND JØRGENSEN
født 4.10.1902

indmeldt i C.U.K.l.11.1970
afgået ved døden 18.10.1981

Bisættelsen fandt sted i stilhed.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Nysted afdelinc

Københavns Afdeling

MILEPÆLE

14. decb. Bruno Lindskjold medlem i C.U.K, i 25 år
Kikkenborg 12, 7100 Vejle

14 - Knud Adolfsen 60 år
Absalonsgade 22,2, 4200 Slagelse

15. - Anton Zacho 60 år
Fältmarskaisvägen 28
16135 Bromma, Sverige

26. - John Greenfield 75 år
RTI Box 127,Riverside Drive
Ontario, CA 91761, USA

2. jan.

2.

Kurt Jensen (medl.i Frederikssund)
Oldvejsparken 58, Gevninge
4000 Roskilde

Marius Jespersen
5815 Norwich Ave, Van Nuys
CA 91411, USA

50 år

85 år

70 år

7.

26.

Ove Andersen
Kanalvej 15,Gundestrup,4571 Grevinge
Harald Reinstrup (medl.i Fr.-sund) 65 år
Jyttevej 4, 2740 Skovlunde
Niel s Pal 1isgaard 80 år
681 N Calle Ralph, Palm Springs
CA 92262, USA

GIRO 9 001778
Hule i Knabrostræde 3 B, 3.sal
Hulen er åben hver søndag fra kl. lo,3o - 14,oo.
Formand: Børge Andersen,Sorgenfri gade 1-3/sal

22oo Kbhn.N. Tlf. ol- 852348.
- Kasserer: Werner Carstensen,Overgaden o/vandet 4 A.

1415 København K: tl.f. ol -573598.
. Næstformand: Jørgen Hässelby, telf. 01/800124
Lokaleinspektør: Leif Knudsen, Bjelkes Alle 42,Itv

2200 Kbhn.N. telf. 01/ 85 65 30
Hulebestyrer: Børge Pedersen.Fiskedamsqade 23-Mezz.

21oo Kbhn 0. Tlf. ol-267771

Program for december

Torsdag d. 3.decb. Kl.19.00 Bancospil i hulen.
Onsdag - 16. - - 19.00 Julehulemøde m/gløgg

og brune kager.En traditionel
hyggeaften der vedligeholdes.

Søndag - 20. - kl.15.00 Juletræsfest for børn
og voksne i Berejstes Hus, Emi-

Program for januar liegade 7.Tilmelding i god tid.
Onsdag - 6.jan. kl.19.00 Nytårshulemøde
Lørdag - 16. - kl.18.00 Stiftelsesfest med

spisning og festligt samvær.
Pris og tilmeldingsliste vil bli¬
ve opslået i hulen

Tak!
En tak til hovedbestyrelsen for opmærksomheden på
min 65-års fødselsdaq. r u c <-n3 Ewald Sørensen.Slagelse afd.
En hjertelig tak til H.B., Københavns afdeling samt
naverproppen for opmærksomheden ved mit 25-års jubilæ¬
um. Jørn Pedersen,Københavns afdeling
Min hjerteligste tak til alle fremmødte ved min 65-
års fødselsdag. Det varmede.

Thorvald Niel sen.Københavns afd.

Hjertelig tak til Århus afdeling, H.B. for C.U.K, og
hilsenerne fra nær og fjern til mit 25-års jubilæum
hos naverne. Særlig tak for gaverne og til gæsterne,
som hjalp mig med at fejre jubilæet,
med naverhilsen Ib Strange

Introduktion

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K.

Glarmester
B. Chr. Jahn

Alt glasarbejde udføres

Buddingevej 114, 2800 Lyngby - Telefon (02) 87 94 13
Medlem i Kbh.

100 VISITKORT meci farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske

kr. 15o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Toftebakken 2 . 346o Birkerød . Tlf. o2-81o458

Dieselmontør LEIF KNUDSEN er J I
født i Århus den 3.februar
1931 og er udlært som maskin- i
arbejder i 1951.1 1953 rejste I
han til Tyskland og var der i
1J år.Derefter kom han hjem og
slog sig til ro i nogle år,
hvorefter udlængslen igen
meldte sig.Han fik arbejde som B
rejsemontør i møllerimaskiner,
med virkefelt i hovedsaglig ^J/f
Holland & Belgien.I 197o fik R
han Job på Helsingør Skibs- åm
værft som montør,og der fik i f
han lejlighed til at komme m
overalt i Europa og fra Island til Indien og Sydafri¬
ka som reparatør af skibsmotorer.
Naverne kom han først sent i forbindelse med da en
Nav tog ham med til møde her i København i 1977.

Støt vore annoncører!
De støtter os!



Brev fra Paris
En besværlig tid at være nav i.
I hvor mange generationer har der ikke været naver??
men kommer der endnu en eller ødelægger det stadig
stigende papirnusseri,det at være nav,altså rigtig
Nav,hvor man tager arbejde i sit håndværk og rejser
i-undt fra by til by og land til land,3 måneder et sted
og to det næste.
Jo,Einsamer Wulf har bevist det stadig lader sig gøre,
men personlig tvivler jeg.Der skal bruges arbejdstil-
1 adel ser,anbefal inger og udtalelser og det bliver alt
sammen mere og mere indviklet.
Jeg startede som Nav i Zürich,hvor jeg blev optaget i
juni 198o.Her udløb min opholdstilladelse i foråret.
Jeg besluttede at tage til Paris,hvor jeg havde søgt
arbejde som kok.Jeg fik fra arbejdspladsen at vide at
tilladelse ikke var noget problem idet Danmark er et
E F land.Men ikke desto mindre har jeg idag været på
4 forskellige politistationer,hvor jeg på den sidste
sad i kø og ventede i 3 timer,for at få at vide,at jeg
skal komme igen i næste måned,hvor jeg så kan få et
midlertidigt "Carte de sejour".3 Måneder efter skal
samme procedure gentages.Efter en sådan ødelagt fridag

er man parat til række tunge efter de franske myndig¬
heder og opgive at være nav.Ja det er måske hårde ord
som jeg også helst ville bide i mig.Der jeg vil hen
er,at mon ikke Paris ikke er en lidt uvenlig naverby???
Hvorfor har C.U.K, ikke mere en hule her??? Det er
trods alt en by på 6 millioner indbyggere og det siges
at omkring 3ooo danskere har bopæl her.Skyldes det
disse danskeres sti 11 ing??Jeg har selv truffet ad¬
skillige landsmænd,men ikke en eneste indenfor hånd-
værkerbrancen.
Det ville være dejligt om en~af de gamle "Hulerotter"
ville skrive et indlæg i Den farende Svend om dengang
hulen var her og hvad der dengang opløste den.
Jeg er spændt på at læse lidt om det i et af de kom¬
mende numre af Svenden.
Trods al modvind har man jo stadig naverblodet i sig.
Med kraftig kno i bordet

Lasse Pårup
Paris.

FORENINGS-MEDDELELSER

Alt stof
skal være redaktionen i hænde
senest den 10. i måneden.

► HAR DU HUSKET
► AT BETALE

DIT KONTINGENT?

Frederikssund

Idet referat til november-svenden
aldrig nåede frem til redaktøren,
indhenter vi det forsømte nu. D.2.
10. afholdt vi vor efterårsgeneral-
forsamling. Den har jo intet valg,
så vi gennemgik protokollen og kas¬
sereren Inges regnskab, som blev
godkendt, ligeså formandens beret¬
ning. Der var stor tilfredshed med
kassererens regnskab. Et forslag
blev bestyrelsen bedt om at bear¬
bejde til forårsgeneralforsaml ingen.
Ordstyrer Frank takkede for god ro
og orden. Herefter gik vi over til
middagen: Oksehaleragout, spenderet
af Jørgen Schaffer i anledning af
hans 25 års jubilæum i C.U.K., som
skulle fejres. Ole Christiansen mød¬
te op fra byrådet samt vor gode ven
Helge Helgesen mødte op for at gra¬
tulere Jørgen på dagen.Helt uventet
dukkede "kongen", Finn Leth og Mar¬
lies fra Saarlouis op. hvilket sat¬
te yderligere skub i festen, (se
indlæg fra Saarlouis i novb-"Sven-
den"). Eugen fik slået pladen i bor¬
det for sit 5-års medlemsskab af

afd.. Festen sluttede først på den an¬
den side af midnat. Tak til Jørgen
for den dejlige oksehaleragout og
tak til Marlies og "Mosel Kongen"
for jeres uventede besøg. Jørgen
Schaffer hilser og siger tak for
den udviste opmærksomhed ved hans
jubilæum.Fredag d. 6. novb. Hulen
er fyldt næsten til randen. 38 frem¬
mødte medbringende skorpeskrinet og
mægtigt godt humør. Traditionen tro-
er^november-mødet med påhæng. Endnu
engang blev muligheden af en udvi¬

delse af hulen diskuteret, men an¬
søgningen hos kommunen sker der ik¬
ke noget med før efter d.17.novb.
Anna kom med et antal radio-kasette
spillere, som blev forevist og af¬
prøvet, da klubben har besluttet at
købe en "spille". Den udvalgte blev
så straks afprøvet til at lære san¬
gen " I hulen er vi alle venner".,
efter kassettebånd vistnok fra Kø¬
benhavns afdeling. Det gik fint.
Vi sang en del den aften. Besøg hav¬
de vi af Sonja Fisher og Marion,
Poul fra Roskilde afdeling, som fik
rettet op på en lille "skævhed" -
fint klaret, 2 svende og de rejsen¬
de: Per fra Skævinge og Hop Hans net¬
op hjemvendt fra arbejde i Algier,
de aflagde en kort beretning og vi¬
ste billeder derfra.Derudover var

der 4 ungsvende: 2 tømrere-I blik¬
kenslager og 1 gi armester,som Jør¬
gen hjælper at få afsted. Al t i alt
en dejlig aften,der gik over på den
anden side af kl.24,oo.
3 mand med formanden i spidsen,var
til Jubilæum i Sønderborg.Tak til
Sønderborg afdeling og formand Ar¬
nold for en fin festaft-en og den
store venlighed vi blev mødt med.
Det skal lige indskydes at festmid¬
dagen blev trukket lidt i ørerne og
vi blev noget flade bagi.En speciel
tak sendes til Sinna & Arno for de¬
res store gæstfrihed.
Næste hulemøde er den 4 december og
vi vil forsøge at overtale Børge
Pedersen - hulefar i Kbhns.Afd.til
at komme og vise film fra Navernes
arrangementer"gennem tiden,bl.a.
Pinsestævnet i Zürich.
OBS. JULEHULEMØDE onsdag d.3o dec.
med gæster fra nær og fjern.Flere
Svende i udlandet har allerede an¬
meldt deres ankomst.Der hygger vi
med Gløgg,kaffe og småkager.Evt.hu-
lemadder.
Januar 1982 står i kogesildens tegn
som Anna & Frank står for FREDAG D.
8 JANUAR.
Med kno i bordet ønskes alle naver
og navervenner i ind og udlandet en
GOD JUL OG ET GODT NYTÅR.

Referenten.

Hillerød
Ved messen den 7/11-var alt optaget
1 hulen,vi måtte spise de dejlige
gule ærter m/flæsk og grisehaler i
2 lokaler og i køkkenet.Faktisk er
hulen blevet for lille for os.Vi
havde bl.a.besøg fra Frederikssund,
3 navernemlig J.Schaffer,F.Muggier
og Murer Kaj.De havde desværre ikke
tid til at blive,da de skulle vide¬
re til Sønderborg. Formanden oplys¬
te,at der havde været 3 naver på be¬
søg hos Tage i Frederiksværk og af¬
leverede æresnålen,og de var blevet
ovenud godt beværtet.
Uen 14/11.-var vi otte naver fra
Hillerød,der drog til Holbæk i le¬
jet bus.
Ved messen den 5./ 12 -er sikkert
hver plads optaget i hulen,da for¬
mand Ole ,ved messen den 7/11 med¬
delte at der allerede var 27 der
havde tegnet sig på listen.
HULEMODET den 11/12 bliver sikkert
vor største dag. Der er julegløg og
pakkeauktion,hvor enhver medbringer
en pakke til en værdi af ikke min-
re end kr.15,-.Albrechtsen leder
som sædvanlig auktionen,og han kan
vel nok skaffe penge i vor bøsse.
Der vil blive serveret julegløgg,og
Richard kommer forhåbentlig med alle
de ÆBLESKIVER der skal til.
HUSK stadig messen første lørdag i
månedenkl.lo - 13.og hulemødet 2den
fredag i måneden.
med naverhilsen Magni.

København
I oktober har vi haft et par fine
velbesøgte arrangementer,og en sven
deaften af de mere rolige,hvor der
blev sunget og spundet og hulefar
hyggede som vanligt om svendene.
Den lo oktober atnoidt NAVERNES
REJSE & HJÆLPEFOND deres løvfalds-
fest med spisning.Menuen lød på for
loren skildpadde,som smagte virke¬
lig godt,det giver uundgåelig en
fin stemning når maden smager een.
Kethie,Karen,Kaj samt Børge hulefar
havde som sædvanlig,lagt alle deres



kræfter i for at få en festaften *~os Angeles
ud af det,og det lykkedes til ful de.Vi var 25 til oktobermødet,det stør-
De ca. 35 medlemmer som deltog hav-ste møde i lang tid.
de en fin aften.En stor TAK til de Næste samling vil blive årets sid-
fire som hyggede. ste søndag for udflugt til Naverda-
Den 3o.oktober havde hulen så Mari-len,og derefter Mortensfest den 14.
annes berømmelige Bakskul spisning november i Naverdalen,og i december
hvor alle havde været aktive,enten har vi den årlige generalforsamling
med at til berede,bage eller spise og det slutter et meget vellykket
de frembragte goder,og der var nok år for Los Angelesnaverne.
til alle,selvom hulen havde alle Vi slutter med at ønske Naverne jor-
pladser besat. den rundt de bedste ønsker om en
Den 4.november havde C.U.K.Kbhns. JUL OG ET GODT NYTÅR,
afdeling så sin ordinære halvårligeroed naverhilsen Fred K. Holm.
generalforsamling i hulen.General- . ,

forsaml ingen var godt besøgt,og Løgumkloster
medlemmerne var veloplagte.Forman- Ved hulemødet torsdag d.29.okt.var
den Børge Andersen bød velkommen ogder fuldt hus,og der blev ringet mec
foreslog sangen "Fra Arilds Tid--" klokken og blæren tømt.
efter udluftning af lunger ved san-To nYe medlemmer var mødt^op-Tom &
gen,bad Børge om forslag til en di-Max,de skal begge døbes på søndag.
rigent.Th.Rasmussen blev foreslået Vi prøvede noget nyt,idet kunstma-
og valgt. leren foreslog at rafle 21,iøvrigt
Protokol,beretning og Klubregnskab en god underholdning,når man er man-
blev godkendt uden kommentarer,men ge,for alle deltager.Formanden^skub-
med klap.Børge Pedersen "Hulefar"s bede til festudvalget for at få nog-
regnskab blev godkendt med en lang le jule - og vinteraktiviteter i-
klapsalve,al le var tilfredse med gang. Vi sluttede på behørig vis,
hans regnskab.Byggefondsregnskabet med en^sang,hvor vores musikant spil
som HANS RINDOM oplæste gav ingen lede på El-Orgel,
problemer. Vores Søndagstreff d.l.nov.startede
Under valg til klubben blev der et småt hvad fremmøde angår,men ak og
par ændringer,den første var næst- ve,vi havde jo to der skulle døbes,
formanden RASMUS GERDES der grundet de fleste af vore medlemmer var
tidnød,ikke kunne modtage genvalg, mødt frem kl. 11,oo,og så døbte vi
Som hans afløser blev foreslået
JØRGEN HÄSSELBY,han blev eenstem-
migt valgt,med klap.Kassereren W.
CARSTENSEN og hulebestyreren BØRGE

MAX,han var synlig nervøs,men havde
prøvet det i Kolding,for mange år
siden,han overlevede det og havde
mod nok til at slå på klokken-Tak

PETERSEN genvalgtes med lange klap- for det MAX og VELKOMMEN.
salver.Som ny revisor til klubben
blev BØRGE NIELSEN "BIMSE" valgt.
I byggefonden skete ingen ændringer
Valg til HB.gav ingen ændringer.B.
NIELSEN som var på valg,blev genv.

Nu kom der gang i sagerne,for plud¬
selig mødte damerne op (hustruer)
for nu skulle den næste døbes,nem¬
lig vort yngste medlem TOM som kom¬
mer helt fra HEJLSMINDE,først på

Derefter nåede vi punktet EVENTUELT cykel,så med tog og til sidst med
det begyndte stilfærdigt,nogle med¬
lemmer takkede for arrangementer og
oplevelser de havde haft i hulen,
og formanden BØRGE ANDERSEN takkede
RASMUS GERDES for den tid han havde
været næstformand,og ønskede ham
held og lykke med hans virksomhed.
Derefter kom der gang i di skutionen

rutebil,han kom dog velbeholden til
Kloster.
Nu var det TOMs tur til dåb.Han hop
pede smukt op på flisen og tømte
kruset på værdig vi s,med stort bi¬
fald fra de fremmødte,han rørte
klokken,og igen bifald.VELKOMMEN
TOM,så må vi jo se at få dig til

og sangen "Minderne" blev drøftet af Hawaii.Vi slutter normalt vor søn¬
mange,resultatet blev at den bør dagstreff kl.12,oo,men sangbøgerne
synges under behørig ærbødighed.For- blev næsten tyndslidte,det sørgede

RITA,KISSER og GRETHE for,tak skal
I have damer.
Kl.14,3o var det slut - et dejligt
men langt søndagstreff.
med kno i bordet Niel s .Henning

eningen CEG kom også på tale,det er
nok en vanskelig sag,men jo mere vi
kan drøfte den,des bedre vil vi for¬
stå den.Problemet med at bære drag¬
ter af CUK medlemmerne fik mange
medlemmer til at lufte stemmebånd
og tanker,det mundede ud i at vi ik¬
ke skal efterligne de fremmedskrev- Nvsted
nes dragter,men bære vores emblem
som et bevis på vores tid i udlandet Vort hulemøde i nov.var pænt besøgt
hvor vi fik viden og lærdom,om andre og Viggo var hjemme og fortalte en

Peter

landes kunnen og levevis.Efter for¬
mandens afsluttende bemærkninger
takkede dirigenten for den gode liv¬
lige generalforsamling og bad os
synge "Når samlet er vor naverflok"
Derefter tog BØRGE hulefar fat sam¬
men med sine hulepiger,der havde
haft tid til at smøre det af os be¬
stilte smørrebrød.det gjorde godt
med noget til tanden.snapsen og øl¬
let var som vanligt godt.
med naverhilsen Kjeld.

skrækkelig masse røverhistorier og
nogle af dem var endda så skrække¬
lige at lysene dalede i lokalet.
Han bliver hjemme til Nytår.
Vores Julehulemøde den 7.december
er et møde med damer idet vi denne
aften serverer Julegløgg og brune
kager.
Vor gode naverbror SVEND JØRGENSEN
er afgået ved døden og blev bisat i
stilhed den 18/1o-l981.
ÆRE VÆRE HANS MINDE.

Simon.

Odense
Stiftelsesfesten d.24.okt. havde
31 deltagere.Københavns afdelings
formand BØRGE ANDERSEN &FRUE del¬
tog og var med til at gøre aftenen
festlig.
Traktementet var "Ta selv bord"
WALTER havde foræret hulen nogle
udenlandske øller,som kom på auk¬
tion med BØRGE "SKÆG" som auktio¬
narius - det indbragte 71,- kr.
som kom i OTTO KRØLLs hulekasse.
TAGE havde ordnet,så der kunne dan¬
ses til båndoptager- og klokken
blev l,oo inden vi sluttede en vel¬
lykket fest.
Ved hulemødet d.5.nov. havde kun 9
svende indfundet sig.Desuden havde
vi en gæst: OLAV ODGÅRD,ingeniør
som bl.a. har virket i Saudi-Arabi¬
en. Han var kommet for at se,hvad vi
nu var for nogle gutter.Kunne han
tænke sig at komme med i vores
kreds,skal han være hjertelig vel¬
kommen. PIA LORENZO som stammer fra
Italien,måtte igennem det sædvanli¬
ge optagelsesritual-så han er nu
fuldgyldigt medlem.Det var ikke
svært at finde et navn til ham - og
med hans samtykke blev det til "NA¬
POLI".Sange blev sunget og alle var
vel tiIpas."Blæren" var af sømmet
nogle gange. - Frode og Kjeld Ploug
havde nogle fantastiske beretninger
om flyveture de mere eller mindre
havde deltaget i.Vi havde alle no¬
get på hjerte - og mere og mere
muntert blev det som aftenen skred
frem.Et dejligt hulemøde- og da vi
drog fra hulen var vi et godt styk¬
ke inde i næste døgn.
Traditionen tro har vi igen iår
"Julesulesvendegilde" lørdag d.19.
dec.kl.18,oo i hul en.Traktementet
er ikke afklaret i skrivende stund,
men mød nu frem- det skal nok bli¬
ve en god aften i festligt lag.
Juletræsfesten med forhåbentlig
masser af børn.afholdes d.3 januar
1982 kl.15,oo i hul en.Der bliver
mange gode indslag.Tilmelding til
Kirsten på TIf.13911 o senest d.22
december.Første hulemøde i det nye
år er den d.7.januar - og det er
her "Grisen skal slagtes".Kirsten
og BENT PEDERSEN siger tak for op¬
mærksomheden ved deres bryllup.
Odense naverne ønsker alle i ud og
indland en GOD JUL og et GODT NYTÅR

er.

Randers
Med sang nr.47 bød formanden 15
svende vel kommen,efter et kort hu¬
lemøde,fik vi serveret gule ærter
m/tilbehør,øl og snaps,- derefter
kaffe.Maden smagte godt,så stemnin¬
gen var god. Senere på aftenen,
måtte vi tage afsked med vores na¬
verkammerat kokken EWALD JOHANSEN,
han har fået fornyet sit rejseblod
og drager nordpå til Thulebasen d.
lo nov.Alle dine naverkammerater
fra Randers afd.ønsker dig god rej¬
se,med håb om at vi om 2 år igen ser
dig iblandt os.
På dec.mødet afholder vi vores årli¬
ge banko-julefest.Hulen åbnes kl.
18,3o.Vi starter med spisning(bestå-
ende af medbragt mad) derefter banco



Han har dog naverblod i sine årer,idet hans Morfar
var medlem i Århus afdeling.Han døde i 1925.
Efter sin indmeldelse kom det hurtigt med tillidspos¬
ter,idet han først blev sekretær i afdelingen,senere
overtog han posten som lokaleinspektør efter EDGAR
JENSEN.LEIF KNUDSEN er i skrivende stund medlem af
Litteraturudvalget som jo nu pr.1.december flytter
til Århus.Han er også Fanebærer i Københavns afd.
Nu har han altså fået posten som redaktør af Den fa¬
rende Svend,en post som han tager som en udfordring.
Den nye redaktør ønskes velkommen til sit nye job,
og man må jo håbe at samarbejdet korrespondenterne
og ham imellem må være ligeså godt som det har været
i den tid jeg har været redaktør.
Til lykke med opgaven.

Knud Lønstrup,X-red.

Naverbryllup

Som det kan ses på bi Hedet,har der været ÆGTE NAVER-
BRYLLUP på Hol bækkanten,i det Marianne og Freddy(begge
tidligere Zürich) blev smedet sammen søndag den 1 nov.
1981.
Vi var et par vidner der så,at det gik rigtigt til,
skønt brudgommen var lidt sent på den,han nåede dog
heldigvis lige at komme ca.et J minut før bruden.
Udenfor kirken var de friske naverbrødre fra Roskilde
mødt op,og dannede spalier for parret.

Inge Henriksen.
Frederikssund

Beretning fra „Einsame WULF"
Efter i september at have afbrudt min "gennemrejse"
af CH,som kom til at vare et \ års tid,i stedet for
kun to uger,som oprindeligt planlagt,inden turen
skulle have gået videre mod Cannes i Frankrig,tog jeg
til Oktoberfest i München,for at gentage min glorvær¬
dige salgssucces fra forrige år.
Det blev der nu ikke meget af,for p.g.a.bombeanslaget
vrimlede det iår i en sådan grad med "Strømere",at
man ej kunne få lov at stå i fred.
Allerede den anden aften blev jeg arresteret og SLÆBT
med på stationen,hvor jeg efter en J nats 4.grads for
hør blev fundet skyldig i overtrædelse af lukke og
låselovens § dit og dat,der siger:"Den,der bliver gre
bet i forsøg på at drive selvstændig virksomhed,grun¬
det på fantasi og eget initiativ,efter lygtetændings-
tidens ikrafttræden,kan ifølge straffelovens § dit
og dat,i dømmes indtil 14 dage på vand og brød -
uden brød"
Da undertegnede jo er en helt igennem hæderlig og
ustraffet håndværkssvend (endnu),som intet udeståen¬
de har haft med øvrigheden (til de ved af ) ,lod man
nåde gå for ret,og lod mig slippe med en klækkelig
bøde med pålæg om,at hvis sligt gentog sig,blev både
jeg og glorier konfiskeret!

Jeg havde dog stadig en stor varebeholdning,så jeg
var nødt til at vove forsøget engang til,så jeg stil¬
lede mig op ved en anden indgang.
Det gik dog ikke stort bedre.Denne gang blev jeg fQC"
Vist og næsten jaget sønden ud af byen.
Under disse omstændigheder var det naturligvis van¬
skeligt at drive en lukrativ forretning,og det endte
med at jeg lukkede butikken og drog til Stuttgart
i stedet.
Her afvikledes også en folkefest - Cannstater Waser -
sideløbende med festen i München,men en uge forskudt.
Og her stod jeg nu de næste 14 dage og solgte glorier
på livet løs - næsten 3,ooo stk. - og det uden at
blive kontrolleret een eneste gang!
Og dermed var sagen bare bøf!
Havde iøvrigt forberedt mig på rigtigt at skulle gå
og loppe den af i München og bare sælge glorier,men
her havde jeg gjort regning uden venner,bekendte og
gamle kunder.For rygtet om mit forehavende var løbet
forud,og knapt ankommet i byen hvor byggekraner sta¬
dig er et væsenligt træk i bybilledet,sad jeg i op¬
gaver til langt op over begge ører.Og jeg fik ej lov
at rejse inden alt var fra hånden,hvad resulterede
i at mit ophold blev af en uges længere varighed
end først påtænkt.
Forsøgte samtidig at afhænde "Naverexpressen"(min
til autocamper ommodulerede rugbrød),men uden held.
Kørte sågar en omvej over Berlin på hjemvejen,for at
prøve her.men med samme resultat.
Åbenbart den forkerte årstid.
Hjemme er tiden gået med de sidste forberedelser og
planlægninger af min forestående valsetur gennem
Afrika,fra Cairo til Cape Town,som efter planen
skulle løbe af stablen først i november.
Den rejsepartner jeg søgte i "Svenden" allerede sid¬
ste år har desværre endnu ikke meldt sig,så jeg må
alene afsted;- som så mange gange før.
Angående Zunfterne i CEG,hvoraf alle de tyske efter¬
hånden er beskrevet,må jeg med megen beklagelse med¬
dele.at mine henvendelser til de ansvarshavende i
Frankrig er forblevet ubesvaret,tiltrods for at de
var udfærdiget på både engelsk og tysk.
Så det bl iver derved.
Endelig finder jeg novemberudgaven af "Svenden"en
ren perle!
For under "Oplæg til debat"'erfarer man pludselig,
ikke blot,at CUK er i besiddelse af AKTIVE medlem¬
mer,men at de også har en mening om tingene,og tør
give udtryk for den i prosa. Endvidere at man i de
hjemlige huler,også kan beskæftige sig med andet end
æde-og drukgilder.
En udvikl ing,der fortjener at blive luget om.
Med gunst og forlov. Ensomme ulv

En arbejdsplads for naver-
5 5 år senere
Inter-Rail - d.v.s. en togrejse i en måned rundt i
Europa for godt looo kr.- er nu også for pensionis¬
ter,og i efteråret foretog jeg en sådan tur med be¬
søg væsentlig i Frankrig,men der blev tid imellem
besøgene i dette land også at komme en tur til Mo¬
seltreffen og et besøg i Zürich til hulemøde.Begge
dele blev en stor oplevelse.
I Elsass gjaldt besøget i første række Mülhausen,
hvor jeg aflagde besøg på en stor maskinfabrik i
Rue de la Fonderie.Her blev jeg modtaget af en In¬
spektør og da han så min arbejdsbog med oplysning
om at jeg havde været ansat på fabrikken i 2 måne¬
der i 1926 blev han meget overrasket over at jeg
kunne genfinde arbejdspladsen efter så mange års for¬
løb.Han skænkede et glas vin og fortalte om fabrik¬
kens tilværelse nu til forskel for dengang.Fabrik¬
ken er bl.a.bekendt for også at fremstille det af
damerne kendte DMC garn.
Ikke langt fra Mülhausen ligger byen Altkirk og den¬
ne by var mit mål efter at have tilbraqt et par da¬
ge i Mülhausen med foruden besøget på maskinfabrikken



ERINDRINGER FRA MOSELTREFFEN

Hed de skonne vinbjerge som
baggrund diskuterer Otto
Kroll,Else og Ib Larsen en
detalje ved Mosel treffen ge¬
dens Thorkild Rasmussen,Pi¬
et Jensen (Einsamer Wolf)og
Kai Fonss Bach er på besøg
hos Werner.

flittig forfatter til indlæg i "Svenden"
"Kong Schmidt" fortalte mig engang at "Skæg"en skøn¬
ne dag arriverede til Paris — i sutsko og en teg¬
nedreng,der ikke var til at skyde igennem- og blev
festligt modtaget i hulen på Boulevard de Charonne162 (Naverslottet).Han levede sine sidste år i Nak¬
skov.
Hvor mange der ellers er tilbage af denne skok naver
på gruppebilledet ved jeg ikke- men een af dem er min
ringhed,som jeg fik en fremmedarbejder til at fore¬
vige.
Altså den samme arbejdsplads - men med 55 års mellem¬
rum;

Kai Fønss Bach.

også at finde den restaurant,hvor vi sin tid starte¬
de en CUK afdeling.I Altkirk var i sommeren 1926
mange naver og gruppebilledet der består af 22 lands
mænd var alle deltagere i opførelsen af en Cement¬
fabrik. I gruppen befinder jeg mig som nr.3 i øverste
række (med kasket m/læderskygge).Al le var af forskel
lige professioner - jeg var typograf - men lysten
til arbejdet var stor oq det ses på billedet ved
siden af, at værket blev fuldbragt.
Af kendte naver fra den tid ses som nr.6 i øverste
række (med blød hat) en dansk snedker som bar dæk¬
navnet "Skæg".Det var bl.a.en god ven af William
Schmidt "Kong Schmidt','der altid og stadigvæk er en

Uddrag af H. B.s protokol
HB møde afholdt den "/.september 1981.
Protokollen og beretning blev aflagt,og protokollen
blev efter en mindre fejl var rettet godkendt.
Formandens beretning var kort og han oplyste at han
havde bl.a.skrevet et brev til formanden i Gøteborg
om at få et møde istand med ham.En ansøgning til re¬
daktørposten var tilgået formanden og det var Leif
Knudsen,København.Denne ansøgning var videresendt til
K.U. i Århus til godkende!se,så man undgik en gene¬
ralafstemning da der jo kun var den samme ansøger.
En ny folder er gået i trykken.Brev fra Holbæk hvor
Freddy Christensen (tidl.Zürich) ville forsøge at få
sat lidt gang i Holbæk afd.Love fra Saarlouis modta¬
get og videresendt til kontrol udvalget.Love fra Løg¬
umkloster blev også behandlet.En håndværkerudstilling
skal afholdes fra d.6/11 - 14/11 -1982 og der blev
drøftet muligheden af at få en stand med der. Jørgen
Schaffer ville kontakte håndværkerrådet.Penqe til re¬

paration af stævnebanneret blev bevilget
Moseltreffen blev også diskuteret af Th.Rasmussen og
Jørgen Schaffer der havde deltaget. Man havde også
modtaget et tilbud om at få Arkivet til Århus
Endvidere blev et par spørgsmål af intern karakter
di skuteret.Næste møde afholdes den 12/1o-81.
Møde afholdt i Knabrostræde 12/1o-81.
Under formandens beretning blev det overladt til Jør¬
gen Schaffer at følge sagen op ang. håndværkerud¬
stillingen i Bellacentret.Et par breve var modtaget

fra Stockholm og JENS PEDERSEN fra Århus,med en kri¬
tik af CEG og HB,det samme var i store træk indholdet
af brevet fra Stockholm.Formanden bebudede at et møde
med JØRN PEDERSEN og KAI FONSS BACH om dette emne vil
blive afholdt først på året i 1982. En indbydelse til
15 års jubilæum i Sønderborg var modtaget.Der afhol¬
des møde i Holbæk d.14/11.Et møde med KU blev fastsat
d.31/lo.Kai Sjøding anmærkede at Vandreudstillingen
trængte til at blive a jourført.og man besluttede at
når den kom hjem fra Løgumkloster skulle disse kor¬
rektioner foretages.Et par interne emner blev disku¬
teret.
Mødet med KU i Århus den 31/1o-l981.
Her var formanden fra Stockholm afd.Anton Paulsen
også nærværende, og blev budt velkommen af H. P.
Hansen.En del interne sager blev diskuteret og taget
stilling til.Der var også et spørgsmål vedrørende
afstemning i HB når der kun var fire mødt frem.Hans
Rindom mente at hans afstemning var afgørende hvis
der for eks.var to for og to imod uanset om de var
fire eller fem.Dette blev ham forklaret at dette ikke
var til fæl det.Et spørgsmål angående hvornår et medlem
kan udnævnes til Æresmedlem blev diskuteret.Man kan
kun blive Æresmedlem hvis man bliver indstillet fra
sin afdeling til KU.der så godkender eller afslår det.
For at man kan komme i betragtning skal man have gjort
sig bemærket udadtil i et stykke arbejde for CUK.
KU blev indbudt til mødet i foråret der afholdes om

CEG og HB. Red.



spil og almindelig julehygge.
Den 31.dec.hvor hulen er åben fra
lo,3o - til kl.13,oo mødes vi sven¬
de m/damer for at ønske hinanden et
godt nytår.
med Naverhilsen Inge.

Roskilde
Ved vort hulemøde d.30/lo var vi som
sædvanlig alle mødt op,for hos os er
mødeprocenten loo% Herligt - herligt
Vi gennemgik forslagene om Naverdrar
ten og HBs vedtagelse om et eengangs
beløb som skulle betales af den unge
svend der skulle sendes ud,disse for
slag skal vi gennemgå nærmere ved næ
ste hulemøde.Vi har været heldige i
Roskilde afd. , vi har naver der har
fødselsdag i alle årets måneder,på
nær juni,det giver en flaske af no¬
get godt til hver et hulemøde - er
det ikke smart ?.(Fidusen er helt
gratis) Vi hyggede os med snak,med¬
bragt mad og sange,i sær sangen om
Væggelusen tog kegler,den er sjov
at synge.Vi blev enige om at besøge
Holbæk afd.ved deres bestyrelses-
skifte de. 14/11.
Sønderborg afd.fejrede jo jubilæum
og vi var 2 fra Roskilde afd. som
gæster,vi blev indkvarteret hos hu-
lefar KURT og MARGOT,det var nogle
dejlige mennesker at være sammen
med.
Vi festede til den lyse morgen på
Vollerup Kro,her var 2 dejlige Na¬
ver som viste os deres kun¬
nen,de sang pragtful dt.Vi fik også
20 minutters oplæsning af en fra
byen og vel at mærke på DERES sprog,
det VAR vist hylende skægt efter an¬
sigterne at dømme.3 gode musikanter
spillede under middagen.vi følte
som var det på WIWEX i gamle dage,
det var meget hyggeligt.Bagefter var
der dans og sang.ARNO gav et sømands
potpouri.Piet havde malet en meget
smuk platte som blev solgt til Oden¬
se,han er nu dygtig den Piet - sik¬
ken talent de har i Sønderborg,en
hule så flot - motiver i loft og på
vægge og hulefar til at passe på det
hele,jo det var en vellykket tursom
sluttede med at flere af os tog med
spritruten.Jeg har glemt at fortæl¬
le at søndagen startede med gule
ærter - lækkert - og alle gæsterne
mødtes her og tog afsked med hinan¬
den,også 3 unge tyskere havde fun¬
det vej frem til hulen.De blev trak¬
teret med suppe og Ceres.Al t i alt
en>god tur for os fra Roskilde,
med naverhilsen Bente.

Silkeborg
Lørdag d. 17/1 o.
Ja kors hvor kan man blive mæt når
man sidder ved en sådan en gang gu¬
le ærter og får en lille en til,vi
siger tak til KURT og KIRSTEN,godt
I har en god urtehave.Vi fik hilst
på en kommende svend MICHAEL,som
PETER og INGA havde med.PETER P.
sang "Gråsten"visen så vi fik tårer
i øjnene,og så gik den ellers med
sang og spind og klang i hulen.Tak
skal I have I gæve Silkeborgnaver,
for den gode naverånd I møder op
med.VI siger også tak for besøget
til Hans fra Ålborg og til de raske

svende fra Oslo,håber I får held
med at starte en afdeling deroppe,
så vi igen kan få Norge med i CUK.
Hulemødet den 6/11.
Da formand HANS var fraværende bød
kassemester KURT A.vel kommen.Snak¬
ken gik om M/K og en del om Fiskeri
vi sang en enkelt sang,ellers var
det et stille og roligt hulemøde.
Og husk så at læse jeres program.
Vi og sømandskoneforeningen sender
en hilsen til KNUD VALHAL og til sidst
en hilsen til alle naver med ønsket
om en GOD JUL og ET GODT NVTÄR.
med naverhilsen Farmand.

Slagelse
Til hulemødet d.6.11. var der frem¬
mødt 6 svende. Efter formanden hav¬
de åbnet mødet, var der lidt snak¬
ken om huset og festen, som Evald
ville afholde for os. Dernæst kom
maden frem sammen med de gode drik¬
ke. Der blev sunget mange sange,og
Willy, Leo og Evald gav snaps - um
um, så det gik godt og livligt til,
indtil "minderne" blev sunget. Der
bliver juletræsfest d.18.december
kl. 19.30. Det er jo fredagen før
jul, og traditionen tro er det og¬
så sådan i 1981. Til slut vil Sla¬
gelse afdeling ønske alle naver i
Slagelse og afdelingerne i ind-og
udland, samt en særlig hil¬
sen til de ældre medlemmer i Sla¬
gelse, der på grund af sygdom ikke
kan komme til møde, - en glædelig
jul og et godt og fredeligt nytår
1982. K.J. .Slagelse afdeling
Stockholm

Efter at de mange sommergæster nu
har overgivet Ingarötorpet er der
endelig kommet fart i reparations¬
arbejdet. Det er det store gamle hus
hvor den lille stue skal have nyt
gulv og væggene skal isoleres med
ny finerplade og El-nettet skal in¬
stalleres samt varmeelement opsæt¬
tes. Der bliver også bygget 4 køje¬
senge og det bliver sikkert vældigt
flot når først det er færdigt.Meget
arbejde er allerede udført,og da vi
holdt på med formen til støbningen
for lægning af gulvbjælkerne blev
vi herligt overrasket,for ind kom
HERDIS,slæbende på den store gryde
fyldt med Brunkål og Flæsk,så alle
de trætte bygningsarbejdere livede
op påny.Også ved søndagens frokost¬
bord stod der dansk Bøf fremtryllet
af ELSE. I to uger har høvdingen
ANTON POULSEN sammen med ELI arbej¬
det med hytten som sikkert er færd-
dig når dette blad når frem.Vi vil
skynde os at .sige tak til dem der
har ydet sin hjælp til dette arbej¬
de,også til BIGGAN som har lavet
lys og varme i hytten.Når vi nu var
i fu1d gang,syntes ELSE at vi lige¬
så godt kunne fortsætte med det
store køkken,men da dagene jo hur¬
tigt går på hæld i det gamle år,
blev det udsat til foråret.Det må
sikkert glæde mange navervenner som
har kære minder fra Ingarö.at se,
at vi nu værner ømt om de gamle hu¬
se,der er fine gamle kulturhuse,ja
ingen nybygninger kan få samme pon¬
dus som det gamle torpets huse,for

de nye huse gør at de må have hotel¬
standard og derfor også må betales
med hotelpriser. Det tredie .Herberg-
shuset den såkaldte "Vedbod"venter
også på en kraftig reparation,men
med den store interesse vi har for
Ingaros bevare!se,tror jeg at vi og¬
så kan klare dette,trods vi alle har
vores småskavanker at stå ud med.
Komiteen for Ingarös planering har
ikke haft tid til at snakke,men har
istedet deltaget aktivt i arbejdet
med renoveringerne,og det har så den
fordel,at medens tiden går,ja så
kommer der flere penge ind til tor¬
pet,hvilket også behøves meget vel.
Lørdag den 12.dec.afholdes årets
sidste sammenkomst,vi mødes kl.19.
for at holde LUCIAFEST m/FAMILIEN.
NYTARSMESSE afholdes SØNDAG d.3.jan.
1982 kl.12,oo.
Bestyrelsen vil ønske en GL/EDELIG
JUL og ET GODT NYTÅR til alle CUK
medlemmer og venner såvel nær som
fjern.
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Nu slapper vi af her i Sønderborg.
Vi ånder lettet op og konstanterer
at vi kom lykkeligt iland med bå¬
de receptionen og festen i Vollerup.
Vi beder undskylde at der ikke var
lagt en alsisk - dansk ordbog frem.
Vi indfødte har jo ikke besværet
med det udenlandske alsiske sprog.
Der var ca.5o gæster på besøg i hu¬
len til receptionen og 6o gæster
fra alle egne af landet,deltog i
festen på Vollerup.Vi her i Sønder¬
borg afd.siger tak for gaver og
hilsner som vi er meget glade for.
Der blev holdt en række taler,som
jeg dog ikke vil referere her,da
jeg så lægger beslag på al spalte¬
plads. DAN vandt programpræmien og
forærede den omgående til auktion
som gav 9o,-kr.til "Sputnik".BØRGE
fra Odense købte vores platte som
AGE ANDERSEN så igenkøbte af BØRGE
Har AGE ikke vægplads til den så
finder vi en plads i hulen til den.

Harald.

Vejle
Hulemødet d.6.nov.havde 2o deltage¬
re,og vi lagde ud med en sang.For¬
manden åbnede mødet og bød velkom¬
men især til ANITA og ERNST,samt
25 års jubilaren EJVIND.ANITA og
ERNST havde skaffet sig 3 måneders
orlov.de vil efter de mange år i
Sverige prøve at bo i Vejle.Og EJ¬
VIND blev dekoreret med 25 års nå¬
len,som han takkede for og gav en
omgang øl ,men når han år 2oo6 fej¬
rer 5o år,skal det være med Cham¬
pagne.
Vinterfesten den 6.jan.82 afholdes
hos Svend i Motorbådskiubben.For¬
manden omtalte også den megen pole¬
mik om CEG og dragten.Vores kund¬
skab til CEG er nok lidt begrænset,
og han mente ligesom HANS ANDERSEN,
at dem der har dragten,skal have
lov at bruge den ved sammenkomster
indenfor naverne.Efter nok et par
sange,sluttede mødet,og nogle tog
sig,med formandens tilladelse,en
Fedtmule.
med naverhilsen Anders.



Zürich
C.U.K. Zürich har al mulig grund
til at fejre!
Sådan var indledningen til vort
s i <d s te indlæg i Svenden,og vi er
så heldige,at vi stadigvæk ikke har
haft grund til at fortryde vor be¬
slutning om adresseforandringen.
Hulen blev de faste mødedage besøgt
af mange,rekorden havde vi den 29-
okt.,med over 4o fremmødte.Vi kan
ikke nægte at vi i bestyrelsen var
spændt på om der kom lige så mange
som tidligere i "Falken",og til at
starte med skelede vi i de første
aftentimer til døren for at se om

der ikke snart dukkede nogen op,men
lige pludselig væltede folk ind ad
døren og vore bange anelser holdt
heldigvis ikke stik.Vi takker alle
vore aktiv og passivmedlemmer fordi
I er mødt så talrige op og for je¬
res aktive hjælp til at gøre det
nye lokale til vores "Hule",selvom
vi skal dele den med en anden for¬
ening.Samarbejdet med denne,lader
tilsyneladende til at gå gnidnings¬
løst,men det kræver en masse arbej¬
de for at få det til at glide.
Vi kan på dette takke Hrr.Direktor
MEIER fra NILFISK AG.SCHWEIZ,for
modtagelsen af en NILFISK støvsuger,
hjertelig tak.
Vi har hørt at FRANK og INGE,Schweiz
og vores allesammens FREDDY og MA¬
RIANNE har indgået ægteskab,vi kom¬
mer for sent med gode råd,men hjer¬
telig til lykke,(og gid at det må
gå dem godt o.s.v.)
Sommersæsonen er nu ved at være for¬
bi, ja vi har allerede haft sne ned
til i omegnen af Zürich,og vor sid¬
ste vandretur,der blev en uforglem¬
melig oplevelse for de mange der
del tog,foregik til dels igennem sne.
Men nu er Keglesæsonen til gengæld
begyndt,vi kegler hver den første
mandag i måneden,alle dem der har
lyst til at deltage,kan melde sig
til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Søndag d.1-11-81 afholdtes der det
første"Schwarzwaldmøde",der var ind¬
budt afdelingerne,Luxembourg,Zürich
og Saarlouis,sidstnævnte stod for
indbydelsen og alt det praktiske.
Mødet betegnes som et rent arbejds¬
møde og der blev arbejdet hårdt,det
var blot en skam at Luxembourg ikke
mødte op.
Vi hernedefra,der for øjeblikket kan
nyde et prægtigt senefterårsvejr
med temperaturer op til 20 c.,og de
skønneste efterårsfarver.hilser ven¬
ner og bekendte, med kno i bordet.

HC.
Program for december:
Den 5 -6 december: Skitur til Arosa

Afg. fra Hbhg.kl.7
med toq.

DEN 13.dec.Julegudstjeneste i Mar¬
tin Lutherkirken.Becken
hofStrasse 4o. kl.15.

" 17. " Juleafslutning i hulen
i Ueberlandstrasse 87.

Det er kommet mig for øre at der
skal være barnedåb.Flemming siger
godt nok at jeg ikke.må sige det,
men nu er det altså skrevet,
med naverjulehilsen Norman.

Alle ønskes en GOD JUL og et GODT
NYTÅR. HC, Zürich afdeling

Ålborg
I hulen var vi forsamlede 8 naver¬

brødre til gemytlighed og sang.En
kendt Randersnav var på besøg og
prøvede vor nye Kasket som virkelig
klædte ham.
Ejler bar for første gang sin nye
Silkehat (høje) for svendene,At bæ¬
re hat er tegn på fri mands ret.
Den 8.okt.deltog 3 svende fra afd.
bestyrelse ved bisættelsen af vor
NAverbror ANTON ANDREASEN,vort CUK
Banner var representeret i kapellet
som en sidste hilsen til afdøde.

ÆRE VÆRE HANS MINDE
Lørdag d.31 .okt.kl.15. på Sygehus
Syd var vi forsamlede 5-6 svende
for at hilse på ROY,der er indlagt
og sidder i kørestol.Det gav liv i
fællesstuen da vi fik sunget et par
naversange krydret med Cherry af
pilleglas.
Den 5.nov.var 8 svende deltagere i
Tømrer og Snedkernes aftentur til
Bryggeriet "Albani".Efter forevis¬
ningen af utallige haner og rør i
mærkelige faconer var der smagsprø¬
ver i præsentations lokal et.En na¬
versang og lidt spind blev det og¬
så til.
Næste hulemøde i december må vi mø¬
de talrigt til generalforsamlingen
og valg af formand og bestyrelse
og tale om Julefrokost,
med naverhilsen Referenten.

•KØBQMHAVN-
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS EMELIEGADE 7.
1918 København V. Tlf. (ol) 314943
ttøde hver torsdag undt.i ferien.
AULE BEREJSTE ER VELKOMMEN.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
21oo København 0. Tlf.(ol) 2o3532
aften (ol) 2o547o.
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding¬
gade 2o, 21oo København 0. Telf.
ol-83 35 46 og ol-2649 46.

Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22,K - 22oo Kbhvn. N.
Telf. 01-85 69 90

Århus
Resultaterne af afdelingens årlige
kegling der i år fandt sted på ho¬
tel "Mercur"i Viby og hvori damer¬
ne også deltog blev,at "Araberen"
erobrede titlen som keglekonge og
desuden var så ubeskeden også at
tage sig af 1.præmien,OLE K.MATHI¬
ASSEN tog sig af 2.præmien'3.Præmie
gik til "RAS" og FIIRGÄRD tog sig
af "Svip".For damerne erobrede BEN¬
TE MATHIASSEN til som kegledronning
1.præmien tog KIRSTEN FIIRGARD sig
af.2. præmien gik til GRETHE ANDER¬
SEN - 3.præmien til ESTHER LUND -
medens VERA NIELSEN tog sig af
"Svip"
Lørdag d.31.okt.var hovedbestyrel¬
sen og kontroludvag samlet til mø¬
de i Århusafdelingens "Hule"hvor
man drøftede interne ting - og bl.
a.besluttede at arkivet skal til
Århus,i samme bygning som afdelin¬
gen holder til i,og det skulle væ¬
re fra den l.dec-81-
Angående Julehulemødet er der lidt
problemer angående Æbleskiverne -
skulle der være een -der kender een

der er villig til at bage disse -
bedes vedkommende kontakte forman¬
den for nærmere oplysninger - vi
vil være vedkommende evig taknemme¬
lig.- MØD op til årets sidste hule-
møde fredag d.18.dec. og vær med i
den gode stemning vi plejer at have
på denne aften.
ÅRHUS afdeling sender de bedste
hilsner med ønsket om en GOD JUL
og ET GODT NYTÅR til alle CUKs med¬
lemmer i ind & udland,
med hilsen og slaw Kai.

Vort trofste medlem
Sølvsmed CHAS LODE

er efter et længere sygeleje gået
bort.Vi vil mindes ham som en dyg'
tig håndværker og en god kammerat
Mange fine sølvplader er sat på
Skærfet ved keglespil.Nu går vore
tanker til Asta og børnene,og vi
sender vor dybeste medfølelse.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Berejste Håndværkere

GlædeUa i««' «ff et ff«'" nytår!
Julen og årsskiftet står for døren,
når disse linier læses,og uvilkår¬
lig føres tankerne til året der
svandt,og det nye der kommer.
Foreningen har nu bestået i over
96 år,og hævder sig stadig.
Vi takker vore damer for den tro¬
fasthed de udviser for foreningen
ved at ruske op i os gamle,når der
bliver kaldt.
Til sidst skal vore ønsker være en

god Jul og et godt Nytår for vore
medlemmer med familie,vor Værtinde
Fru Nielsen og hendes familie,og
tak for indsatsen i 1981.
Husk Andespillet den 3.december
kl.19,3o.Mød tidligt op,tag venner
og bekendte med. VEL MØDT.
Foreningen slutter året med en lil¬
le festlighed den 17.december.
Vi spiller kegler til kl.ca.21,oo
og går derefter ovenpå,og får Æble¬
skiver,hvorefter vi danser om Jule-i
træet og ønsker hinanden glædelig
jul.
Også her kan I spise middag kl.18,
men HUSK altid at tilmelde jer hos
Værtinden på Tlf.314943.
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