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Den 12.november 1984 blev~
kredsen af naverklubber

forøget med ikke mindre
end "VERDENS NORDLIGSTE"
idet en kreds af Thulebo¬
ere samledes om at opret¬
te en Klub på Thule Air
Base.Veteranen Peter "Pi-
kasso" Andersen bød vel¬
kommen til de ca.25 frem¬

mødte og forklarede lidt
om navernes baggrund og
formål.Herefter fik Peter

"Edderkop"Poulsen ordet,
han foreslog "Pi-kasso"
som kasserer for den nye
klub,en efterfølgende af¬
stemning fastslog dette.
Til sekretær blev valgt
en ny Svend,Niels H.Niel¬
sen og sidst men ikke
mindst valgte forsamlin¬
gen "Peter Edderkop" til
Formand.

VELKOMMEN THULE

Foto:Baes.
Fra venstre:"Peter Edderkop"formand,Niels H.Nielsen,sekre¬
tær,og "Pi-kasso,kasserer.

Ind imellem blev der na¬

turligvis tid til at syn¬
ge en del naversange,ud¬
valgt af "Pi-kasso" og
akkompagneret af "Edder¬
koppen" på harmonika.
Han har lovet at øve sig
meget på velkomstsangen.
Herefter var ordet frit,
og Bjarne Wills benytte¬
de lejligheden til at
bruge en hel del ord,
uden at få sagt noget.
Formanden afsluttede af¬
tenen med at afsynge sin
egen Gråstenvise,som vak¬
te jubel hos de nye.
Alt i alt en festlig,fol¬
kelig og fornøjelig af¬
ten som vi venter at få
flere af her på det kol¬
de udsted kaldet Thule.
Resultatet blev 15 nye
og 5 overflytninger.

Niels H.

Hovedbestyrelsen såvel som redaktøren ønsker den nye afdeling velkommen i den store familie CUK,gid at I må få
mange og hyggelige timer sammen deroppe,indimellem I går på Isbjørnejagt eller hvad det nu er I alle går derop¬
pe og laver.Redaktøren imødeser med en vis forventning jeres rapporter om jeres aktiviteter.
Rigtig hjertelig velkommen og til Lykke med "VERDENS NORDLIGSTE" Naverafdeling af CUK. Red.

VED ÅRSSKIFTET
Nu da vi atter gar ind i et nyt år vender uvilkårligt tankerne tilbage til året der gik og hvad det bragte af
bade godt og ondt.Vi har i årets løb måttet tage afsked med 25 af vore kammerater,det er altid med vemod når
man ma tage afsked med nogen man har kendt og tilmed når det er nogen man har delt sine interesser med er det
endnu mere vemodigt.Jeg vil her i mit stille sind mindes dem ved at udtale et,

ÆRE VÆRE DERES MINDE

Af de mere almindelige begivenheder kan nævnes at vi også i årets løb har haft den glæde at vi har kunnet fej¬
re 16 jubilarer med 25 års medlemsskab og 1 med 6o år.Det er altid en glæde at se hvor mange der hvert år kan
indrulleres i jubilarernes rækker og de skal her have et velkommen i vore rækker.Trofastheden overfor CUK er

glædelig at se og man kan kun takke de fremsynede mænd der så CUK som en god og sund organisation.Vi har jo
også fejret Ålborg afdelings 65 ars jubilæum og igen i 1984 havde Sønderborg arrangeret et efter sigende meget
fint Pinsestævne.Også Moseltreffen ser ud til at blive en tradition af visse dimensioner som man ikke må være

blind for.Moseltreffen har sin ganske særlige mission at udføre,idet den skaber kontakt imellem de mange afde¬
linger bade ude og hjemme og vel egentlig iblandt de unge der endnu er ude og så dem der nylig er vendt hjem.
Det er vigtigt at bevare kontakten dem imellem for der diskuteres selvfølgelig også CUK når de mødes og udvek¬
sler erfaringer der senere kan blive til nytte. Et nyt skud på CUK's stamtræ er skudt op idet vi også har fået
en ny afdeling i Thule»ovenikøbet "Verdens NORDLIGSTE"naverafdeling.CUK har også kunnet fejre sit 85 års jubi¬
læum og jeg håber at den er blevet fejret på en eller anden vis rundt i afdelingerne.
HOVEDBESTYRELSEN,HOVEDKASSEREREN OG REDAKTØREN ønsker alle naverkammerater i både ind som udland et rigtigt
glædeligt NYTÅR med tak for året 1984 der nu er gået.

PÅ HOVEDBESTYRELSENS VEGNE HANS RINDOM TH.RASMUSSEN K.E.LØNSTRUP
Formand Hovedkasserer Redaktør

*************************************************************************************************************



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Københavns Afdeling
GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kid/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Næstformand:Frode Zachariassen,Telf.(01) 16 93 70
Lokaleinspektør:Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452 •

2650 Hvidovre Telf. (01) 78 41 68

Program
Torsdag d. 3.Januar 1985. Nytårshulemøde kl.l9,oo

■med PAKKEFEST.
" STIFTELSESFEST!kl.18,oo

HUSK TILMELDING!
" Svendeaften kl.l9,oo.
11 BANCOSPIL kl. 19,oo.TAG

FAMILIEN MED OG FÅ EN HYG
GEAFTEN ud af det.

***************************************************

Lørdag d. 12

Torsdag d. 24
Torsdag d. 31

VI har mistet vor gode naverbror

Malermester JØRGEN KLINTRUP

født d. 18. februar 1889
Indmeldt i CUK 1.april 1960.

ÆRE VÆRE HANS MINDE
Århus afdeling.

Milepæle
19.december 1984 Per Nyberg,Fyrrevejen 23,

285o Nærum.medlem af CUK i

9.januar 1985 Regnar AAbjerg,Englystvej 19,
3600 Frederikssund

15 " " Alfred Frederiksen,Tullerup-
høj,3600 Frederikssund
(Medlem i Hillerød)

3.februar 1985 Lauritz Laursen,Kochsgade 47,
5000 Odense.

6 " 11 Gene Thuesen,525 N.Fourt St.
Montebello CA. 90640 USA-.

25 år.

85 år.

85 år.

93 år.

85 år.

Tak
Stockholms afdeling fremfører sin hjertelige tak til
Konsul Karen Oppelstrup for det os tilstillede Dana
Legat på 3000,-kr.

Stockholms afdeling.
Min hjerteligste tak til alle for opmærksomheden på
min fødselsdag. Gerda Gilberg,Sønderborg.

Marianna siger alle tak for den opmærksomhed de ud¬
viste mig på min fødselsdag. Marianna Petersen.

En hjertelig tak til alle i HB;Københavns afdeling
Navernes Rejse og Hjælpe Fond samt Sangkoret for den
glæde og opmærksomhed,der var mig til del på min 75
års fødselsdag.Der skal også lyde en særlig tak til
alle kammerater M/K der så trofast har besøgt mig
under mit nu over 4 måneders hospitalsophold.Godt
Nytår.
Med kno Børge Glyngby.

Til Københavns afdeling!
En særlig tak for en pæn modtagelse ved NRHF's 5o års
jubilæum d.24.november 84.Mit decemberblad kom alle¬
rede d.3o.nov.til Norge. Et medlem fra Zürich fik
hjælp af Hans Rindom angående bog og bladene derfra.

Jens Simonsen

Sangkoret
Sangkoret har ordinært månedsmøde TIRSDAG d.8.JANUAR
1985.
TIRSDAG d.12.FEBRUAR 1985 afholdes EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING. Dagsorden iflg.lovene. Der vil
blive serveret BIDESILD for de medlemmer der tilmel¬
der sig 8 dage før.Pris 15,-kr.
Julebordet d.i.december 84 var en stor aften med Eis¬
bein og Sauerkraut.Der var 22 deltagere og de berøm¬
mede de to kokke Lilian og Alf i høje toner. Sang¬
koret ønsker alle et godt og lykkebringende Nytår.

P.b.v.Børge G.

Sildebord
Holbæk afdeling afholder Sildebord Lørdag 23 februar
1985 Kl.12,00 i Hulen,Holbæk gamle tekniske Skole,
Jernbanevej.Maximal tilmelding er 35 personer.
Tilmelding sker til Kasseren Kirsten Nielsen,Cikorie¬
vej 13,tlf.03-43 87 65 senest den 16 februar.

Holbæk afdeling

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

kr. 16o,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.01t562958

Medlem af C.U.K.



ÆRESTAVLE 25 år i C.U.K.
Lidt forsinket grundet indtrufne
omstændigheder kan Københavns afd.
hermed melde om endnu en 25 års
jubilar idet allerede d.19.decem¬
ber 1984 kunne Maler Per Nyberg,
Fyrrevejen 43,285o Nærum,fej re
dette jubilæum.
Per Nyberg har bl.a. sejlet i en
del år og har sejlet alle de syv
verdenshave tyndt inden han vend¬
te hjem til Danmark og slog sig

ned og senere etablerede sig som selvstændig ved at
reparere de skader på lakken på søndagsbilisternes
biler når de endelig engang imellem kom ud for at
luftes.Han blev medlem her i København i 1959. Vi
her i afdelingen ønsker dig til lykke og håber snart
at se dit milde åsyn i vores nye hule i Ingerslev¬
gade lo8.Endnu engang beklager vi ikke at have hus¬
ket at du kom på Ærestavlen i rette tid,men meningen
er ligegod for det.TIL LYKKE PER MED DE 25 ÅR.

På afdelingens vegne
Pia.

Også Hovedbestyrelsen,Hovedkassereren og Redaktøren
vil tilslutte sig ovenstående med ønsket om et til
lykke Per med dit 25 års jubilæum samtidig takker vi
dig for din interesse for CUK og de farende svende.

Red.

Uddrag af HB's protokol
Afholdt HB møde i november hvor formanden Hans Rindom
afgav sin beretning om det skete i månedens forløb.
Han nævnte bl.a. at han havde været i kontakt med
Zürich vedrørende medlemsantallet - betinget medlems¬
skab,og dette var nu afklaret.Brev fra justitsmini¬
steriet blev ligeledes oplæst og taget til efterret¬
ning. En liste modtaget af Knud Lønstrup over en del
effekter der ikke var iorden ved hans overtagelse af
redaktionen,dette var blevet rettet.En del årgange
indbundne bøger med Den farende Svend skulle sendes
til affotografering da man ikke havde dem i arkivet.
Denne sag tog Helmuth W.Andersen sig af.Endvidere
blev lokallovene fra Esbjerg og Sønderborg taget op
til diskussion.Hovedkassereren aflagde beretning
over den seneste måneds kassestatus.Den blev god¬
kendt . Formands & Kasserermødet blev drøftet.Man slut¬
tede punkt eventuelt med at blive fotograferet.
Næste møde afholdes den 3-12-1984.

Red.

Bisselær
At jeg ikke kan lære,og huske,at det er snart 30 år
siden jeg fyldte 50.
Som nu i august 1984 hvor jeg lod mig provokere af
nogle unge universitetsfyre til at tage med dem til
et hjørne af Thailand der endnu er urørt af D D T -
Coca Cola og anden kemisk forurening.
De skulle afslutte en toårig research,som det vist
også hedder på nydansk.Det drejede sig om afsideslig¬
gende landsbybeboers levevis,ernærings og spisevaner.
Da jeg altid har været en madglad sjæl hoppede jeg op
i en Toyota pick-up læsset med en masse grej og nogle
madrasser ovenpå til bekvemmelighed for os 8 der ud¬
gjorde selskabet.Nej da,nej da,hvor var der længe
imellem at de spurgte mig om jeg var tørstig,sulten
eller andet der gjorde et holdt nødvendigt.Det var
bare derudad.Imidlertid blev de ca.1200 km.det dre¬
jede sig om tilbagelagt og vejs. ende viste sig at væ¬
re nogle pælehuse ved en flodbred.Mine nye superkloge
og lærde venner blev som gamle kendinge hjerteligt
modtaget af lokalbefolkningen medens jeg som en
"Farrang" (ikke asiater),blev mødt med nogen skepsis,
og ved synet af mig begyndte de 2-5 årige at græde
og søge tilflugt hos far eller mor,for sådan en hvid
en havde de aldrig set før.Da vi 3 dage senere tog
derfra kunne de fleste "Klappe,klappe kage imorgen
skal vi bage'.1

Altså det gjaldt disse venlige folks spisevaner.
I dette område er insekter en meget yndet spise. Jeg
fik noteret mig 12 forskellige slags der spistes som
hovedret,eller blot som et krydderi og serveredes
stegt»grillet,kogt,eller oftest stødt i en morter.
Udover det traditionelle rismåltid,hvad er det så der
spises? I det følgende plukker jeg fra universitets-
fyrenes notater:
Jordkrebs,særlig junibillen(Canomala antigua) får
deres tænder til at løbe i vand.Kæmpe-vandkalven(Le-
thocerus indicus),silkeormens pupper,græshopper og
den store røde pismyres(pis mires)æg,der for øvrigt
er hvide.Alt dette betragtes som delikatesser og "mi¬
ne" eksperter hævder at disse sager ikke alene er

velsmagende men det vigtigste er at de er meget næ¬
rende,fulde af vitaminer»proteiner,fibre og mine¬
raler. Dr. Chavalit Suntikitrungruang(ja det hedder
han altsa)Nævnt ham kun her fordi det var ham der fik;
mig til at prøve silkeormspupperne.De smager næsten
som umoden kogt maj skerne,lidt sødlig,og med en gnist
salt,slet ikke så helt tosset endda.Det gik godt ind¬
til je8 bemærkede at en ät mine pupper ligesom rørte
pa sig- og det sendte mig i skarp trav ned til flo¬
den,hvorfra jeg lettet,men meget bleg vendte tilbage.
Andre lækkerier landsbybeboerne spiser er muldvarpe¬
firben, slanger,skildpadder og haletudser.
En af mine deltagere i færden fortalte mig,at det
bedste ved det hele,for millioner af asiens sultne
og underernærede,er at de findes i hobetal og så at
sige indenfor rækkevidde af "middagsbordet"og betød
mere end de tonsvis af kondenceret mælk velmenende
organisationer sender.Kondenceret mælk kræver rent
vand og hygiene - og det findes simpelthen ikke-
En anden deltager der havde arbejdet som læge i Kam¬
puchea, at han som supplement for underernærede børn
pa hospitalet bad forældrene bringe grillede fåre¬
kyllinger som et billigt tilskud af vitaminer.
Resten af denne 12 dages tur blev tilbragt på en
stor og helvedes tung tømmerflåde,drivende med strøm¬
men og slæbende mod strømmen,kejsende,fiskende,lægge
ruser ud og hive dem op igen dag og nat,putte det
fangede i glas,plastickposer,pakke i kasser,alt til
senere laboratoriearbejde.Hvis jeg har en skytspa¬
tron takker jeg vedkommende for at jeg i sin tid er
blevet udlært som Smede og Maskinarbejder og ikke er
videnskabsmand,forFY FAN,for et slid oe slæb.
Men jeg tabte 2 kg.i vægt og det er godt når man har
faet det som svenskerne kalder en "Kalaskula".
Vi startede tilbageturen en tidlig morgen,hvor Mon¬
sunregnen havde gjort det så køligt at jeg fik "gåse-
hud"på armene.Jeg prøvede at gnubbe varme i dem,de
øvrige i pick-uppen sagde at de havde en meget bedre
løsning og frembragte et par flasker Mekong(Thai-whi¬
sky). Og lur mig - om de ikke havde ret.Gåsehuden for¬
svandt og da vi næste formiddag nåede Bangkok ,var
flaskerne,og flere til,tomme og havde de provokeret
mig,havde jeg såmænd gjort det om straks. - At jeg
dog ikke som en 5o+28 år kan lære,og huske,at det er
de yngre årgange der kan tåle at spise af flasken
direkte- og spise op.
Hej og kno Chris/Thailand

Ham den "hvide" er vel nok mærkelig,men betragtes
skal han da, og mor er jo hos jer.



En håndfuld af de trofaste medlemmer i Nysted Naverklub var samlede til julemesse i aftes i hu¬
len i Østergade Forst fik de en kop ol. siden blev der skænket dejlig dampende qloqq.
(Foto: Steen Thornit)

Spind
Foran mig her ligger 2 gamle bøger.
Den ældste er en "Wanderbuch" udstedt af Arbeitsamt
Bruchsal og senere dejlig stemplet i en masse byer
hvor jeg søgte arbejde og fik stemplet f.eks."heute
erfolglos um arbeit nachgefragt,Arbeitsamt Mainz.
Sådan var det overalt i Tyskland.1 million på lan¬
devejene hvor vi "Speckjægeren" grundet sult opsøgte
klostre der gav suppe med "Kartofphelkløsen",og kun¬
ne man gøre korsets tegn og se rigtig "ked ud" kunne
man være heldig at få et klidbrød med på vejen.
I de større byer blev bagerne hjemsøgt for gammelt
brød og undertiden smilede lykken til en nav,en ba¬
germutter fik et anfald af godgørenhed og gav en
pose med kageafskrab fra bagepladerne.
Ude på landet langs landevejene blev der "rapset"
kartofler,frugt»kaniner og de dygtige kunne præstere
æg.Bønderne var forståeligt nok rasende og mange
steder blev der oprettet en slags Markgendarmeri.
Vi kaldte dem ironisk og nedsættende for "Feldweb-
len".Disse Feldweblen var udstyret med en slags ge¬
værer der kunne afskyde " løse " patroner der inde¬
holdt salt.Var man uopmærksom og Weblen kom bag på
en og når man fik sådan et skud salt i r sved
det ad helvede til og når man om aftenen søgte nat¬
tely på Herberg zur Heimat og nøgen skulle aflevere
skjorten og især uldtrøjen til eftersyn for lus,ja
så var man på forhånd "leveret".
Den røde opsvulmede "blamage" talte sit tydelige
sprog og så sikkert som Amen i kirken blev man ved
5-6 tiden om morgenen afhentet til pindehugning,
køkken eller rengøringsarbejde eller man fik smidt
et voksdugsforklæde og handsker i hovedet - og så
var det ud at tømme samt rengøre lokumsspande.
Næ,der var længe imellem man følte trang til at jub¬
le: Vi håndværkssvende,vi håndværkssvende.
På den tid jeg her nu spinder om var Ruhrdistriktet
stadig besat af engelsk og fransk militær.De franske
benyttede mange Riff-cabylere i deres forlægninger.
Blev man antruffet af dem f.eks. sovende under et
buskads i en Park,så hentede de en Officer der med
overstrømmende venlighed og med løfter om mad i kan¬
tinen,alle de Cigaretter du kunne ryge og strålende
udsigter i Fremmedlegionen,hvis du skrev under på
hverveattesten.Han fik et beløb for at hverve"fri-
villige". Især mange Østrigere røg på den,men også
nogle danskere f.eks.skrædderen og typografen kaldet
"Den hvide Neger" rendte jeg på mange år senere i
Vanløse.Han fortalte at det tog ham 11 år at slippe
ud af legionen.Jeg tror han har skrevet en pjece om
det og en' dansk prins der var et eller andet sted i
legionen.
I Darmstadt blev jeg anvist job som medhjælper på et,
hospital. Mit job var absolut på det aller nederste
trin på rengøringsområdet,men det gav mad,seng og
renlighed og lo mark om ugen.Efter en uges tid blev
jeg forfremmet til "Krankenpfleger-unter-mithelfer".
Det viste sig at de havde en afdeling for svært be¬
skadigede invalider fra første verdenskrig.

Mødet med den elendighed gav mig et chock,jeg aldrig
helt har forvundet.Jeg holdt ud i en 3 ugers tid,sa
stak jeg af og turen gik direkte til Zürich hvor jeg
fik anvist arbejde som værktøjsmager i Spenglerge¬
nossenschaft i Zeughausstrasse.
Herefter lysnede det og den gladere side af rejse¬
livet begyndte.
Den anden gamle bog der ligger foran mig er.
Den skandinaviske Central Understøttelses Kasse i
Udlandet Medlemsbog no.246 A indtrådt i Zürich den
27-7-1927 og udmeldt den 13-7-193o.
med kno Chris/Thailand.

Chris med sin altid sultne bodyguard "Lillerpan
Suksean" i Palmelunden med canadiske gæster.

Gøteborgs nye hule



Godt Nytår
1985 ved vi ikke hvad vil bringe,men lad os sammen
ønske "FRED" samt fremgang for CUK.
Vi ved at de nye love for CUK træder i kraft d.1-1-
1985 og vi vil så snart lovene forelieeer færdige og
er trykt sørge for at alle afdelinger får disse
tilsendt.Endvidere efterlyser vi nogle forslag til
en ny Folder som vi diskuterede på Formands og Kas¬
serermødet .Alle afdelinger der deltog i omtalte møde
fik de nye love udleverede omend ikke trykt,men foto¬
kopieret .
Vi i Hovedbestyrelsen håber at disse love vil få en

lang levetid til glæde og gavn for CUK.
Vi takker også Randers afdeling for hilsenen til CUK
85 års jubilæum.Vi kan meddele jer at vi glæder os
til atter at holde stævne i Randers,særlig iår hvor
I også holder jubilæum.
Godt Nytår Hans Rindom.

Treff i Vejby
Da det var sommer

nemlig i august var Hillerød naver med damer m.m.på
besøg i Evy og Kais sommerhus i Vejby.Det blev som
sædvanlig en hyggelig sammenkomst med over 30 delta¬
gere.Midt i det hele arriverede Jørgen Schaffer med
5 fremmedskrevne.der satte yderligere kolorit på na¬
verselskabet . Der blev på gammel naverskik samlet ind
til de fremmedskrevne(et pænt beløb) og Kai overræk¬
ker på det øverste billede beløbet til de fremmed-
skrevne og ønsker held og lykke på rejsen fremover.
På det nederste billede er Evy ved at servere æble¬
skiver også for de fremmedskrevne med en lille drink
til.Aftenen sluttede med "minderne" på græsplænen i
fin havebelysning

Kai.

Moselkomiteen
Vi ønsker alle Naver i nær og fjern,særlig alle Mose-
laner et godt og lykkeligt Nytår 1985,med tak for
året der gik.
Trods rygter,at Otto Kröll vil holde op med at til¬
rettelægge vor traditionsrige årlige Moseltreff,vil
Otto Kröll blankt afvise disse rygter,han vil være
til rådighed til han går på sin sidste rejse,hvad
der forhåbentlig vil vare mange år endnu.
Vi lægger selvfølgelig vore hoveder i blød for at fa
et så godt Program som muligt i 1985.
Med Naverhilsen og kno i bordet

Finn & Otto.

Nyt fra Norge
Der er mange gode job her at få ,især en tømrer står
i høj kurs,også malere og murere.Skatten er lille,
imellem 28-32% p.g.a.at udlændinge får et ekstra
fradrag i skatten.Fremfor min sidste arbejdsgiver i
CH.en væsentlig bedring for "Den farende Svend".
Arbejdsgiveren i CH.havde ansat en Spaniol der gik
vagt med Pistol i Barakken om aftenen.Det er der
flere Piger og svende der ikke har glemt.At blive
truet af en pistolbevæbnet mand i Centraleuropa.Jeg
blev bekendtgjort med at nu måtte jeg til at jobbe
som murerarbejdsmand.Nej,Nej,den gik ikke.Allerede
efter 2h måned i Norge har jeg nu en fritidshytte
til rådighed,det er da en påskønnelse for veludført
arbejde,den koster mig selvfølgelig intet.Blandt de
100 ansøgere blev en norsk studerende og jeg udvalgt
til at bo her.Jeg bor næsten gratis så at sigejdog
mod at jeg påvirker belastende personer i en heldig
retning.Så stor en venlighed overfor danskere som
man finder i Norge,bliver svær at finde noget andet
sted.Er der blandt læserne interesse for at jobbe i
Sandnes - Stavanger området er man velkommen til at
skrive herop.Telefonere kan man også hver mandag mel¬
lem kl,18,oo - 21,oo på o4- 58 76 o3. Der er mange
muligheder heroppe for dem der vil ud for at se no¬
get.
Med naverhilsen Tømrer Jens Simonsen

Auglandsdalen 72
Box 2143

4ool Stavanger Norge

FORENINGS-MEDDELELSER

Alt stof
Jeg må gøre opmærksom på at det er aldeles nød¬
vendigt at stof til D.f.Sv. må være mig ihænde
senest d.8.i måneden.ALT STOF INDKOMMET SENERE
vil først komme med I DET EFTERFØLGENDE NUMMER
AF SVENDEN

Knud Lønstrup.

Hovedkassereren meddeler
TIL ALLE AFDELINGSKASSERERER!
Grundet Avispostkontoret går over til EDB behandling,
bliver skæringsdagen for til og afmelding samt adres¬
seændringer flyttet fra d.15.til d.l2.i hver måned,
med naverhilsen Th.Rasmussen.

Frederikssund
HUSK den 11.JANUAR 1985.Da har vi KOGESILD.Det er så
Frank og Tolderen der har hulevagt denne aften.Vi har
åbent kl.l9,oo.
HUSK OGSÅ almindeligt hulemøde d.i.FEBRUAR 1985 hvor
det er Tommy og Carlo der har hulevagten.
Med naverhilsen og godt nytår. Dann.

Göteborg
En del er sket siden vi har fået åbnet vores nye hule
Lørdag d.10.november var vi 16 naver samlet til gule
ærter som Aase havde lavet til alles glæde og appetit
Vi samledes alle i hulen,hvor vi startede med en vel¬
komstdrink. Inde i gæstelokalet som,ligger dør om dør
med hulen,var der dækket op til gule ærter med flæsk
og pølse.Vi hyggede os derinde med alt hvad vi kunne
spise og drikke og for at få plads til lidt mere tog



vi en sang indimellem.Til vor store glæde var Borås
afd.representeret.Godt forædt fik vi os taget ind i
hulen,hvor vi fortsatte festen.Alle kender jo vores
kasserer ,han havde sørget for musikken.Han har købt
et diskothek og det skulle prøvekøres denne aften.
I kan jo nok tænke jer at her gik det godt.Hartvig
sagde" det her er for godt til at tage hjem iaften"
så han overnattede sammen med Jens Peter.

Torsdag d.15.november havde vi generalforsamling.Vi
var kun 7 naver.Vi drøftede hvordan vi skulle tilret¬
telægge vores kommende stiftelsesfest.Ellers gik det
som det plej er,formanden og kassereren fortsætter på
deres poster.Per valgtes til næstformand,revisor blev
Aase.Festudvalget blev Bent»Margareta,Per,Aase og Ti¬
na. Hermed siger vi her i Göteborg tak for 1984 og
ønsker alle et godt nytår. Gert.

Herning
Hulemøde d.7.november!
6 svende var mødt,vi fik drøftet vor fødselsdagsfest
og delegeret opgaverne ud,både med hensyn til tilret¬
telæggelse af festen og rengøringen af hulen.
Lørdag d.1.december!
Vi var 18 svende og piger der var mødt op til vor
fødselsdagsfest,her var lagt op til en god og festlig
aften,hvilket det også blev.Vi havde inviteret vor
afdøde formands kone Gerda med.Preben havde et rav¬

smykke som han forærede til foreningen,som straks gav
det videre til Gerda som tak for hendes store inte¬
resse for foreningens arbejde.
Jytte gav en gave til kinesisk lotteri,den indbragte
ca.275,-kr.Undertegnede fortalte lidt om vor afd's
tilblivelse da jeg var den eneste som havde været med
fra starten.Det blev sent før de sidste gik.
Tak allesammen for en god fest.
Hulemøde d.5.december!
8 svende var mødt,hulen var intakt igen efter festen,
det ordnede vi om søndagen.Vi havde et godt lille
møde,svendene var nok trætte efter festen.VORT NÆSTE
MØDE er ONSDAG d.2.JANUAR 1985 hvor vi har"NYTÅRSKUR"
Så svende BEGYND DET NYE ÅR MED AT MØDE OP,VI GI1R
EN SILDEMAD.Jeg vil fra Herning afd.ønske alle naver

og piger en glædelig jul og et godt nytår.
Med kno i bordet Hans.

Hillerød
Vor årlige generalforsamling afholdes d.8.februar
1985 kl.19,30.Dagsorden ifølge lovene.Eventuelle for¬
slag skal være formanden ihænde senest 8 dage før.
Husk bestyrelsesmøde og revision d.6.januar 1985.
Fredag d.U.januar 1985 kommer Hugo og viser billeder
fra Grønland,til denne aften er gæster velkommen.
Hillerød afd.afholdt hulemøde d.9.oktober.Formanden
bød velkommen til 18 fremmødte,der var 4 gæster fra
København og 1 fra Odense.Kai Fønss Bach fortalte om
sin tur med Inter Rail til de gamle steder.Hugo Niel¬
sen blev budt velkommen til Hillerød afd.med velkomst¬
sangen. Vi tømte også "Bøssen" og præmien gik til Oden¬
se

Hillerød afd.ønsker alle en glædelig jul og et godt
nytår.
Med kno i bordet "Bror-Strit"

Holbæk
Generalforsamling blev afholdt d.16.november.Kun 6
var mødt op.Under formandens beretning fremkom en re¬
degørelse over hovedkassens administrerende udgifter
og ved en efterfølgende diskussion fandt man at deres
udgifter var acceptable.Derefter blev lokalkassere¬
rens regnskab forelagt og godkendt.Ved valg til be¬
styrelsen blev Henning nyvalgt.Bestyrelsen blev udvi¬
det med Emil som suppleant.Vore lokallove blev deref¬
ter forelagt og diskuteret hvorefter de blev godkendt
af generalforsamlingen.Bødekassen blev tømt,og den
der var bedst til at gætte hvor meget den indeholdt
var Emil som løb af med den ^ abe,der var sat på høj¬
kant. Kirsten havde på foreningens og kassens vegne
indkøbt nogle CEG emblemer,som hun fik solgt et par
stykker af.Aftenen sluttede med hulemadder og kaffe
Holbæk afd.ønsker alle et godt nytår.
Med naverhilsen Marianne.

København
Siden sidst har der kun været een begivenhed,men sik¬
ken en.NRHF's 5o års jubilæum blev fejret behørigt.
Efter velkomstdrinken fik vi to retter herlig varm
mad og derefter en god kop kaffe.Under middagen var
alle nede og kravle under bordene.Nej,sa stærk var
velkomstdrinken ikke!Der var nemlig gemt gavebeviser
under stole og borde.Der blev også holdt de obligato¬
riske taler med lykønskninger fra formanden og fra
Hovedbestyrelsen.Endvidere var der et par knap sa
obligatoriske taler fra andre sider.Sa gik dansen el¬
lers til den gode musik.Jeg ved ikke hvornår de sid¬
ste kom hjem,men da jeg gik klokken godt over midnat,
var humøret stadig højt.
I januar er der flere arrangementer.Torsdag d.3.janu¬
ar 1985 er der nytårshulemøde,og da vi sikkert alle
har en eller anden julegave eller lign.som man allige
vel ikke kan få byttet,syntes vi det var en god Ide
at lave en pakkefest den dag.Altså:Medbring en pakke
til en værdi af mindst 20,-kr. til nytårshulemødet.
Det er som sædvanlig kl.l9,oo.
Den 12.januar 1985 er der stiftelsesfest.Der vil bli¬
ve serveret tre retter mad å la carte for den ringe
sum af 145,-kr.pro snabula.Der er sidste tilmelding
søndag d.6.januar 1985,men de 45 personer,der er
plads til- udover jubilarer osv- har sikkert allerede
tegnet sig inden den tid.Derfor:Vær hurtig og sikre
dig en plads.Der vil også på denne uforglemmelige
aften være taler og dans.Vi ses i Ingerslevgade den
12.januar 1985.
Så er der svendeaften torsdag den 24.januar 1985 kl.
19,oo.
Noget helt nyt - indenfor de seneste år - er,at der
vil blive afholdt bancospil.Det løber af stablen
torsdag den 24.januar 1985 kl.19,oo.Tag bare familien
med!Så er der større chance for at det bliver i fami¬
lien,når gevinsterne skal falde.
Desuden kan oplyses fra sædvanligvis velunderrettet
kilde at der bliver arrangeret kegleaften først i fe¬
bruar .Nærmere derom i næste nummer af D.f.S.
med naverhilsen Pia Nielsen.

Løgumkloster
Vi har her i Løgumklosterafdelingen planer om at fort
sætte de gode takter fra oktoberhulemødet og delvis
også for søndagstræffenes vedkommende»nemlig at søge
interessen for vores aktiviteter(ses på antal delta¬
gere) hvilket i skrivende stund vil sige at vi har
forberedt et kæmpebancospil til den 12.december som
vi i bestyrelsen,samt støttemedlem Henning Nissen,
allerede nu tror vil blive en kæmpe succes på grund
af den enorme goodwill vi har mødt hos byens forret¬
ningsfolk i forbindelse med forberedelserne til denne
aften.Men herom mere i næste nummer af "Svenden".Her¬
udover kan jeg sige at vi ligeledes vil prøve at gøre
søndagstræffene lidt mere spændende,men det synes jeg
ikke jeg vil røbe her,mød i stedet op i vores hule og
overbevis jer selv.
Til slut vil jeg lige referere lidt fra torsdagsmødet
d.29.november i hulen.Denne aften fik vi døbt to nye
medlemmer;nemlig:Søren Helweg (Kromanden fra Møllekro-
en)og Arne Rasmussen,Sprøjtemaler.
De klarede begge dåbsceremonien på fortræffelig vis,
og klokken kom som det jo er sædvane for ved sådanne
lejligheder,flittigt i brug.
Det samme gælder vores sangbøger samt "bette nøk" der
også fik et kærkommen lift.
Jeg vil derudover på bestyrelsens og egne vegne ønske
jer et godt og lykkebringende 1985.
Med Kno i bordet Martin.

Odense
Lørdag d.17.november holdt vore navervenner,med ind¬
bydelse til alle naver,det årlige traditionelle gule-
ærte-gilde,med deltagelse af ca.30 fremmødte.
Ingrid bød velkommen til alle,Knud Marius,takkede
tilbage på navernes vegne,og håbede på endnu mere
samarbejde.Carl Mortensen udbragte et Leve til støt¬
teforeningen og Ærtedronningerne.lait en virkelig
hyggelig aften med god mad og tilbehør.



Hulemødet torsdag d.6.december,15-16 svende var trop¬
pet op,deriblandt et par af de unge nyindmeldte som
var kommet hjem fra Schweiz.Formanden åbnede mødet
og talte lidt om den manglende betaling til El-for¬
syningen for den store regning for strømforbruget
vedr.branden på ejendommen,det er som tidligere op¬
lyst en noget nspeget"og indviklet affære,men ih,
hvor er det kommunalt.
Børge Skæg oplyste,at der på en auktion her i Odense
er fundet ting,- en pokal som egentlig tilhører Kol¬
ding Naverlaug- og Kolding naverne bliver sikkert
glade for at få den tilbage,mod betaling.Børge kunne
ligeledes meddele at vor årlige,JULE_SULE_SVENDEGIL-
DE LØRDAG d.15.december,ville ikke blive ringere end
sidste år og heller ikke dyrere.
Lange Bent og Torben Syrik,havde lidt svært ved at
gå forbi den store klokke,uden at støde på den,ja
man forstår det ikke.Ligeledes var der en der kom
til at synge forkert og sådan noget går jo ikke
ustraffet hen,så blæresangen og kasketten måtte i
brug hele 3 gange,vi syntes alle det var så smukt.
Hulemødet forløb med sang og spind,og da det var
årets sidste inden jule-sule-svendegildet,har vi kun
at ønske alle naver og venner,fra nær og fjern i he¬
le verden en glædelig jul og forhåbentlig et held¬
bringende Nytår 1985.
HUSK HULEMØDET TORSDAG d.3.JANUAR 1985,vi har vigti¬
ge ting at gøre den aften,bl.a. skal vi slagte to
grise.
Med kno i bordet K.Ploug.

Randers
Lørdag d.i.december afviklede vi vort årlige lotto¬
spil. Først startede vi med dejlig mad som Grethe hav¬
de lavet og der blev rigtigt spist af de 20 svende
med koner der var mødt op.Derefter gik vi igang med
at spille banco om de mange fine gevinster,som blev
fint fordelt.Knud havde sørget for god musik,så der
blev danset og sunget til hen på de små timer,inden
vi sluttede af med "Minderne" EN RIGTIG FIN AFTEN.
SVENDE HUSK VI BEGYNDER DET NYE ÅR MED AT HOLDE HULE-
MØDE FREDAG d.4.JANUAR 1985 kl.20,oo.MØD NU OP,VI FÅR
ET TRAVLT ÅR.
Med naverhilsen Ole.

Roskilde
Den 30.nov.afholdtes den årlige generalforsamling.
Formanden bød velkommen og efter en sang gik vi igang
med dagsordenen.Som dirigent valgtes Jens Frederiksen
Formanden aflagde beretning som blev godkendt,ligele¬
des kassererens regnskab blev godkendt,det viste en
flot fremgang.Protokollen blev oplæst af Erna blev
selvfølgelig godkendt.Derefter gik vi over til valg,
vi skulle have to nye bestyrelsesmedlemmer da to hav¬
de valgt ikke at genopstille.John Nielsen blev valgt
til næstformand efter Ib Larsen og Erna Nielsen blev
kasserer efter Niels Knudsen,der på trods af det fine
regnskab ikke ønskede at fortsætte.Ny sekretær blev
undertegnede og nyt bestyrelsesmedlem blev Bent Skaf¬
fer.Birthe Nielsen blev suppleant.Nye revisorer fik
vi også,det blev Niels Knudsen og Per "Skilt"Festud-
valget ønskede et nyt medlem,det blev Ib Larsen.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden,så vi
kunne gå til et veldækket bord,som Bente Rosén så
flot havde fremtryllet.
I januar er der atter kortspil,SØNDAG d.13.JANUAR kl.
17,3o MED MEDBRAGTE "KLEMMER" og d.25.JANUAR 1985 klJ
19,3o. afholdes vores festlige NYTÅRSKALAS på SAMMEN-
SKUDSBASIS.
Med naverhilsener Lene.

Slagelse
Endnu en gang holdt vi møde i vores noget ramponerede
hule i Fruegade,men vi håber stadig på Kommunens vel¬
vilje, så vi kan få en husleje som vi har råd til at
betale.Der var intet særligt nyt,men vi blev enige om
at sløjfe julemødet og i stedet for samles med damer
til et NYTÅRSMØDE med GULE ÆRTER og ÆBLESKIVER FREDAG
d.4.JANUAR 1985 kl.l8,3o.
Vi vil herfra ønske alle naver med familie en rigtig

glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår,med man¬
ge gode timer sammen.
Med naverhilsen H.J.Frandsen.

Stockholm
Et godt nytår ønskes alle naver.Du er velkommen i
det nye år i hulen.
5 Gæs + 2 Flæskestege gik til på den store Gåsemiddag
som afholdtes på Ingarötorpet,som samlede 35 deltage¬
re. Formand Anthon Poulsen bød velkommen og en særlig
velkomst til Erik Jensen USA,samt Liljan og Erland
fra Fredensborg og Marie og Hans fra Silkeborg som
havde lastet en lastbil med herlige madvarer og pynt
til bordet.Også "Mikkel" København havde en honning¬
last med blev hilst,samt de øvrige gæster blev budt
velkommen.Det blev en skøn festdag,med al den dejli¬
ge mad som vore flittige damer havde tilberedt,ja en
rigtigjulestemning i de små stuer.Alt efter som gæs¬
sene blev afklædt sendtes alle skrovene hen til Egon
Bargisen,så snart efter kunne man ikke se hvad der
var hvad.Festtaler holdtes af Hans & Erland som tog
mange points hjem for deres historier.Derefter tog
Erhardt over med sange og historier,så han var ikke
til at stoppe,efter opvarmningen af rødvinen.Festen
fortsatte også om søndagen til hen på eftermiddagen,
da vi atter skiltes.Fredag d.25.januar 85 har vi
SVENDEFEST.HUSK TILMELDINGEN.Denne aften er også sid¬
ste dag for AFLEVERING AF EVT.FORSLAG som du ønsker
diskuteret på GENERALFORSAMLINGEN d.8.FEBRUAR 85 og
forslagene kan du aflevere til bestyrelsen.
Medlemsafgiften for 1984 er du velkommen til at ind¬
betale på postgiro nr.432006o-9 som er 15,-kr.pr.
måned hilses fra kasseren Einar Andersen.
Med naverhilsen Arthur.

Thule
Vi heroppe fik en flyvende start og der kan spores en
stor interesse blandt de mange håndværkere heroppe om
at være med i vor kreds.Vi må jo først se at få en
hule etableret og det skulle kunne lykkes i løbet af
foråret når solen vender tilbage.
Det første "Bedemøde" holdt vi søndag d.25.november,
på trods af en kold og blæsende dag mødte 12 svende
stemningen var god,historier blev fortalt,sange blev
sunget,01 blev serveret,det var bygning 142 der var
vært og ædle giver af disse gyldne væsker.
Vi blev enige om at vi i fællesskab vil arbejde for
at vor forening "Thule Naverne" må blive et godt ind¬
slag på dette.isolerede sted og helst lang,lang tid
fremover.

Glædelig jul og godt nytår ønsker vi alle naver ude
og hj emme.
Med naverhilsen "Pi-Kasso"

Vejle
Ved hulemødet d.7.december var mødt 15.Siden sidst
har vi haft gule ærter i hytten med pæn tilslutning
og det var meget fine gule ærter.Strit og Jørn havde
lavet dem.Vi havde igen en dejlig aften i hytten,den
sidste i år.
Vi afholder VINTERFEST på PARK HOTEL Lørdag d.19.JA¬
NUAR 1985 kl.18,oo til ?.
Vejle afdeling sender herved en hilsen til alle naver

og ønsker et godt nytår.
Med naverhilsen Helge.

Zürich
November måned blev som sædvanlig en hektisk måned i
Zurich's naverafdeling.Torsdag d.2.november,den sæd¬
vanlige huleaften,lavede Lis mad.
Det er vel at mærke dansk mad,som hun jo altid laver
den første torsdag i måneden.Det bliver altid spist
med stor succes,og da Lis nu forlader os for at rej¬
se hjem til Danmark,håber vi at en anden venlig sjæl
vil sørge for de altid sultne naver.

Den 10.november havde vi vor kvartalsvise rengørings-
dag og her sørgede vor "Hulefar + mor" for et lækkert
morgenbord for de morgenduelige.Der mødte 10 mand op,
så hulen blev gjort istand efter alle kunstens regler
Den 16 + 17 november havde vi så vores hulevandring



i Hölloch.Til dette årlige tilbagevendendeMmareridtM
deltog der også 10 stykker.Det er en tur der foreta¬
ges om natten,da der er altfor meget vand til at den
kan gennemføres om dagen.Samtidig kan det generelt
siges,at fremmødet til huleaftenerne har været pænt.
Der kommer mellem 30 og 40 hver torsdag.
Den første torsdag i december ser vi alle frem til
med stor glæde,for denne dag fejrer vi CUK's 85 års
jubilæum.Det bliver et festligt arrangement,hvor der
bl.a. bliver leveret levende musik af Jens og Tommy
(Swiss Danes).Week-enden derefter bliver brugt til
klubbens årlige skitur i Arosa,hvor der allerede nu
er tilmeldt ca.35 stk.
Den årlige julefest bliver afholdt d.16.december på
"Falken",og igen i år holder Generalkonsul Bjørn Suhr
festtalen.
Sidst i januar 1985 d.29.afholdes Racletteaften i hu¬
len. Tilmelding senest d.24.januar til bestyrelsen.
Med sorg i sinde må klubben,her ved årsskiftet,sige
farvel til nogle trofaste medlemmer.Per Nordahl,besty¬
relsesmedlem og tidligere hulefar,rejser hjem efter
ca.2 1/4 år.Tak for hvad du har gjort for klubben og
god vind fremover."Kokke-Lis"forlader os også,og det.
er med stor vemod for alle de evig sultne svende.Tak
for alt og god vind fremover.Vor næstformand,Peter
Tanghuus,rejste fra Zürich d.30.november for at tage
til Bergen(Norge) og arbejde.
Tanghuus har gjort et enormt stort stykke arbejde for
klubben,som han aldrig vil blive glemt for.Næstfor¬
mandsposten,Hulefar , (da ingen andre ville),Hulens
entertainer,og i det hele taget en alletiders kamme¬
rat, båcie i tykt og tyndt. Tanghuus***** Vi savner dig
allerede,men de norske jenter skal jo også passes,og
det skal du nok være mand for at klare.
Du ønskes virkelig en skøn tid i Bergen,og vi håber
at høre fra dig her i "gamle"Ziirich.
P.S. Formand Flemming overrakte Tanghuus et velfor¬
tjent Naverbrev.
Ind til næste generalforsamling i foråret,er Laust
blevet valgt til næstformand.
Slut for denne gang med et ønske om at alle må få et
rigtigt Godt Nytår.
Med naverhilsen Funch.

Ålborg
Hulemøde d.7.november blev den store festaften,idet"Kansleren" inden sin afrejse til Thule fejrede en
værdig afsked med svendene i hulen med smørrebrød,øl
og snaps til de 9, der var fremmødt.Tak for din måde

at være på Helmuth.
Den 5.december var 15 svende mødt op til hulemøde og
GENERALFORSAMLING,det var rart at se så mange,ved
denne lej lighed.Som næstformand blev valgt Knud Ro-
onsbech istedet for Edwin Svendsen,Skramleriforval-
ter Henry Kjærsgaard istedet for Hans Kristiansen,
revisor Karl Kristensen,Tage Jørgfensen,Søren Kristi¬
ansen, istedet for Sofus Christensen og Richard Weiss
Naverudstillingen i Ålborghallen d.17 -18.november
var der mange interesserede og der var nok at gøre
hele tiden,med at give supplerende oplysninger.
Ligeledes har Hans Andersen fortalt om naverne i en
historietime i Gistrup Skole.
I forbindelse med åbningen af udstillingen "Træ og
Mænd" på Ålborg historiske Musæum,havde vi besøg af
en ung fremmedskreven tømrer Eckhardt Raczek fra
Hannover.
STIFTELSESFESTEN ER FASTSAT TIL LØRDAG d.2.FEBRUAR
1985.her bliver musik og underholdning.TILMELDELSE
SENEST 14 DAGE FØR VED TELEFON 18 o2 49,gæster er
velkomne.
Med hilsen og godt nytår Referenten.

Århus
Lørdag d.10.november kunne afdelingen fejre sin 71
års stiftelsesfest.Der deltog 34 i festen som blev
afholdt på Taverna i Åbyhøj.
Inden middagen mindedes vi vore afdøde naverkammera¬
ter.Årets jubilarer blev hædret.Derefter gik vi over
til middagen,som bestod af Aspargessuppe,And og Grand
Marnier dessert.
Efter middagen overrakte formanden Herluf Fiirgaard,
præmier i skiveskydning,fugleskydning og kegling.
Herefter var der kaffe og dans til Tavernas udmærkede
diskjockey.
På hulemødet d.16.november var 21 svende mødt op.
Klokken 23,oo var der kun 6 tilbage,så der blev givet
adskillige omgange til hele bordet.Vase slog endda så
meget til klokken,at den faldt ned og ramte Vagner i
øj et,men klokken tog heldigvis ingen skade.Jeg har
ladet mig fortælle,at Vagner har haft et mere eller
mindre misfarvet øje.
Alle ønskes et godt nytår af Århus afdeling.
Med kno i bordet Annette.

•KØBeNHAVN-
MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,EMILIEGADE 7.
1918 København V.Tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt.i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
2100 København 0. Tlf.(Ol) 203532
aften (01) 2o 54 70
Kasserer: Vagner Lundholm,Kolding¬
gade 20,2100 0. Tlf.(Ol) 26 49 46
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K. 2200 N.
Telf. (01) 85 69 90.

Andespil
Den 6.december afholdt vi vort tra¬

ditionelle Andespil,som var vellyk¬
ket . Tilslutningen var ikke så stor.
Overskuddet heller ikke,men vi hav¬
de en dejlig aften.Det var sidste
gang der blev afholdt Andespil i
Huset.

Godt Nytår
Årsskiftet star for døren,når dis¬
se linier læses,og uvilkårlig fø¬
res tankerne til Året,der svandt,
og det nye,der kommer.Vi har af¬
holdt vore traditionelle fester,
kun husets fødselsdag måtte desvær¬
re aflyses.Så er der sket noget,
som måske er sørgeligt men også en
lettelse;vi har som tidligere med¬
delt solgt huset til Bikuben,men
vi må beholde det til 1.april.Den
1.marts 85 afholder foreningen sit
100 års jubilæum i huset,men nærme¬
re derom senere.Vi har fået nye lo¬
kaler stillet til rådighed af Biku¬
ben - også til vore fester;kegleba¬
ner er der også tænkt på på Frede¬
riksberg hvor vides endnu ikke.

Kære piger og Berejste kammerater,
bestyrelsen sender jer en tak for
jeres trofasthed mod foreningen og
ønsker jer allesammen et godt nyt¬
år. VI MØDES DEN FØRSTE TORSDAG I
JANUAR 1985. Hermann.

Fluefest
RESERVER d.14.FEBRUAR til Fluefes¬
ten. Nærmere i februar nummeret.

»Et godt nytår«

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleverftyjj væsenet d. 28.december





Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b'/3,1161 Kbhn.K.Tlf. 01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(Ol) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Københavns Afdeling
GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Næstformand:Frode Zachariassen,Telf.(01) 16 93 70
Lokaleinspektør:Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452

2650 Hvidovre Telf. (01) 78 41 68

Program
12.febr. Kegleaften hos Rossini.Se iøvrigt under

København.
14 " Hulemøde kl.l9,oo
17 " Fastelavnsfest kl.ll.oo HUSK KNUDEN.
24 " Damernes fastelavnsfest kl.ll.oo De damer

ml huske saksen og herrerne ikke alt for
nye Slips.

28 " Bancospil med Naverfrokost.

Vor gode naverbror
Bogbinder

AXEL NØRLIT

født den 21.12.1889
indmeldt i CUK den 5.12.1979

er gået på sin sidste rejse i juli 1984
Begravelsen er foregået i stilhed.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Københavns afd.

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 5o års fød¬
selsdag d.16-12-84.til Roskildenaverne og naverven¬
ner,Holbæk afd,Stockholm afd,Düsseldorf afd v/Otto
Kröll samt en tak til Los Angeles Naverne for den
tilsendte bog.

Per Rosén,Roskilde.

Hjertelig tak for den store opmærksomhed,som blev
vist mig,på min 60 års fødselsdag,både fra afdelin¬
ger og enkeltpersoner i ind og udland.
Også en tak til sangerinden fra Fjällbrudsvägen for
fødselsdagssang i telefonen.

Karl Nielsen,Roskilde.

En varm tak til alle dem der udviste mig opmærksom¬
hed ved mit 25 års jubilæum i CUK i December 1984.

Lilian Riel,Kbhn.

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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

ONKEL Werner(det er ham med Kassen) vil så ger¬
ne se nogle "Klejner" til sin kasse så betænk ham,
der skal jo bruges mange "Gryn" nu,til de nye loka
ler.

Sangkoret
Der gøres opmærksom på den EKSTRAORDINÆRE GENERAL¬
FORSAMLING i Sangkoret d.12 Februar.Dagsorden iflg.
lovene.Der serveres Bidesild til de medlemmer der
tilmelder sig 8 dage før til bestyrelsen.Pris:15,-
pr.snude.

Børge G.

Milepæle
11. 60 år.

80 ar.

7o ar.

" Jens Werner Larsen,Hadsundvej 392,
926o Gistrup

" L.Bisgård Larsen,Grønnegade 28, 65 år.
485o Stubbekøbing (Mdl.Nysted)

" Richard Weiss,Fyensgade 46,
9ooo Ålborg

" Max Francke,Bjelkes Alle 42 kid.
22oo Kbhn.N.(mdl.NRHF) Reception
fra kl.7,oo til 12,00

" Asger Rasmussen,Fabersvej 4,71oo 65 år.
Vejle.

1.marts 85 Foreningen for Berejste Håndvær- loo år
kere i København.Reception i huset
fra kl.ll,oo til 14,00

4. " " Svend Åge Rix,Skansebjerg 12 60 år.
27oo Brh.

14.

2o

2o

23

Tillykke
På årets sidste dag,d.31.december,fyldte Malermester
Verner Petersen,Hostrupvej 29,Hillerød,7o år.
Som søn af det mangeårige medlem i Hillerød afd.Ma¬
lermester P.M.Petersen,måtte Verner også ud at rej¬
se,så efter 2"~den verdenskrigs afslutning gik turen
til USA,hvor han arbejdede hos en dansk Malermester
Nielsen i Columbus,Georgia.Først i et år sammen med
en svoger,så hjem på besøg hos familien og derefter
alene til Georgia hvor han arbejdede endnu et år.
Efter sin hjemkomst tilsluttede Verner sig Hillerød
Naverklub og har siden været et trofast medlem af
denne.Naverklubben ønskede til Lykke med et besøg af
formand,kasserer og undertegnede,samt overrakte vor
Platte med et ønske om mange gode år.

Malermester IB Willumsen.



Foreningen for Berejste Haandværkere

fylder 100 ar

Den 1.Marts 1985 kan Foreningen for Berejste Håndværkere i København fejre en stor dag i deres bevægede hi¬
storie.Det er deres 100 års stiftelsesdag de kan fejre.

Der afholdes Reception i Berejstes Hus,Emiliegade 7, 1918 København V. fra kl.ll,oo til 14,oo.
Den 2.Marts (lørdag) bliver der afholdt en Festmiddag for at markere lOOårsdagen på en værdig måde og for
ligesom at tage afsked med Huset,der er blevet solgt til Bikuben og overtagelsen sker 1.April d.å.
Foreningen for Berejste Håndværkere har igennem disse loo år haft mange "Jern i Ilden" og har markeret sig
på utallige måder.Det var foreningens første formand Snedker(senere Barnevognsfabrikant) Frederik Nielsen
der tog initiativet til indsamling af de mange hundrede bøger og sørgede for at de blev sendt til de mange
skandinaviske foreninger i udlandet for at supplere deres magre bibliotheker,en meget kærkommen gestus som

blev vel modtaget af De farende Svende der var på Rejsen i begyndelsen af århundredet.Også en Rejsehåndbog
for unge Håndværkere blev til for Fr.Nielsens hånd ved hjælp af tilflydte oplysninger fra svendene der skrev
til F.N. om Arbejdsforhold,Seværdigheder»Herberger m.m.Denne Håndbog udkom i 8.oplag indtil 1911.Medlemstal¬
let i foreningen toppede i januar 1921 med et medlemsantal på 625 som aldrig er blevet oversteget.
En indkaldt kongres i 1925 på initiativ af foreningen blev afholdt i Korups Have i København med mange pro¬

minente CUK forkæmpere med Peter Jørgensen,Kreuzlingen i spidsen deltog.Denne kongres foranledigede til en

større polemik imellem berejstes blad og Den farende Svends læsere og den varede helt hen til 1931 da det på
foranledning af bestyrelsen i CUK i Zürich afdeling lykkedes at få bilagt striden.
I marts 1928 erhvervede foreningen ejendommen Emiliegade 7 som blev kendt som Berejstes Hus Efter en del om-

forandringer som var nødvendige for at huset kunne tjene det formål hvortil det var anskaffet,blev det i no¬
vember s.å. indviet trods keglebanerne endnu ikke var færdige.Der kom så mange mennesker at kokken idelig,
måtte øge på suppen med bouillonterninger og vand så alle kunne få noget at spise.
I 1933 blev foreningens sommerpension i Rågeleje anskaffet og efter en del ombygning kunne dette feriested

også tages i brug.Sommerpensionen fik navnet "Gny" opkaldt efter den daværende formand Snedkermester Henry
Larsen som var kendt for at kæmpe for sine ideer,og det gik ikke altid uden Gny fra hans side.Denne sommer¬

pension havde foreningen til 1955,hvorefter de istandsatte den ved medlemmernes frivillige hjælp og solgte
den til Tuborg.

Stærkt var F.f.B.H. også repræsenteret ved stiftelsen af Håndværkernes Rejsefond som blev stiftet i Odense
i August 1937 og mødet blev afholdt i Traktørstedet Næsby Hoved Skov.I de loo år som foreningen har eksiste¬
ret har den kun haft 11 forskellige formænd omend nogle har været formand i flere omgange.Nu værende formand
er Snedkermester Hermann Lindow som har været det i de sidste 16 år.Han ligesom Henry Larsen er mangeårigt
medlem af CUK ligesom der har været og er endnu mange af foreningens medlemmer også står i CUK.som for de
flestes vedkommende var den første forening de stiftede bekendtskab med da de ankom til udlandet,og vi kan
tælle mange af deres medlemmer med som jubilarer af CUK.
F.f.B.H. er blevet kendt for sine før i tiden afholdte Efterårsfester og kammeratskabsaftener hvor der fejre¬

des medlemmernes runde dage eller andre begivenheder som var værd at fej re.Disse fester varede ofte til den

lyse morgen.I mange år har deres faste mødeaften været torsdag aften hvor man samledes om middagsbordet og

bagefter gik ned på keglebanen for at dyrke den ædle sport.Andre trak sig tilbage til spilleværelset og fik
sig et spil L'hombre eller anden form for kortspil.
De fleste medlemmer er blevet ældre herrer nu og mødes nu kun een gang om maneden sammen med deres damer
til middag og en hyggelig kegleaften hvor damerne også spiller kegler i et harmonisk samvær,hvorefter man
afslutter en hyggelig aften med fælles kaffebord inden man skilles.
Der har været en ret mærkbar stilstand i tilgangen af nye medlemmer i de sidste år,men mon ikke loo årsda¬
gen vil gøre lidt reklame for foreningen som kan gøre sit til at der bliver ny tilgang af medlemmer.
Da de nu har solgt Huset og skal ind i nye lokaler kunne det jo være at nysgerrigheden hos gamle såvel som

eventuelle nye medlemmer kan gøre sit til at foreningen får en tiltrængt blodtansfusion.
Jeg vil slutte med at ønske Foreningen for Berejste Håndværkere rigtig hjertelig til Lykke med de loo år
samt ønske dem alt godt i fremtiden i de nye lokaler.

Knud Lønstrup.

H. B. for CUK gratulerer på dagen



han spørger os om vort ærinde.Jeg fortæller ham at
min moder har været hos dem fra 1925 til 1933.Han
fortæller mig at han er tredie generation på Farmen.
Familien d.v.s.hans Farfar var udrejst fra Danmark i
1890 og at min moders broder var en broder til hans
Farfar.Vi nåede Farmen efter en times kørsel,og jeg
havde ventet mig en moderne Farm,men hvad så vi,en
dynge blikskure et vandtårn,en vindrose samt en silo
og rundt omkring en dynge rustne maskiner.
Vi blev hjertelig modtaget af folkene og bliver vist
rundt på Farmen.Ejeren viser mig et gammelt mejeri
og fortæller mig at det har været min moders arbejds¬
plads.Alt var i forfald og rustet op,det havde stået
stille i mange år.Udenfor stod der et gammelt Loko¬
mobil som havde leveret damp og drivkraft til maski¬
nerne. Hos folkene fik vi logi, sikken et logi, der
stank af sur sved og seletøj.Folkene talte en smule
dansk til fordel for mig,der ikke talte engelsk.Da
vi begge var håndværkere,blev vi sat .til at repare¬
re siloen,der bulede ud på midten ca.7 meter oppe,
°g jeg fik lavet nogle vinkelbeslag fra den gamle ma¬
skinpark. Jeg var heldig,de havde et skærebrændersæt.
Vi fik vinklerne monteret,og der blev blev trukket
stålwirer mellem hjørnerne samt en kraftig vantstram¬
mer,og så blev det hele spændt sammen.Det tog sin
tid med det værktøj,vi havde til rådeighed.Vi levede
godt,der var steg hver dag med brune bønner»pandeka¬
ger og masser af sort kaffe.
En dag spurgte Farmeren om vi havde lyst til en tur
til hest som de gjorde i gamle dage,vi sagde ja og
der bliver lagt sadel på to heste,taskerne bliver
pakket med proviant samt to tykke tæpper som bliver
rullet sammen og spændt fast bag på sadlen.Vi tog to
mand med som talte lidt dansk,de red uden sadel.
Hen mod aftenslog vi lejr og tændte bål,hestene blev
sluppet løs,med sammenbundne forben,det var for at de
ikke skulle løbe for langt væk i nattens løb.Der blev
lavet mad som de før i tiden gjorde.Vi havde tørret
fårekød og bønner med, samt en slags mel som når det
blev rørt op med vand kunne bages som pandekager.Vi
hyggede os et par timer, indtil tæpperne blev pakket
ud og bredt ud på jorden og sadlen blev anbragt som
hovedpude.Det blev en kold nat,vi var jo ikke vant
til at sove på den måde.Næste morgen var vi lidt sti¬
ve i lemmerne,men med en ny omgang pandekager,fårekødj
og en spølkum stærk sort kaffe,livede vi op,vores
rejsefører fortalte os at de brugte biler når de
skulle efterse hegn og kreaturer.Farmen var nu en

landbrugsfarm uden dyr,kun kornavl.Næste dags,aften
var vi atter hjemme på farmen. Jeg har tit stået med
lukkede øjne ovre i det gamle mejeri, hvor jeg min¬
dedes min mor, som havde arbejdet der i 7 - 8 ar som
mej erske.
Der var arbejde nok og det næste vi foretog os var
at lave nyt tag på siloen.Vi måtte skifte bjælker ud;
og lægge nyt bræddeloft samt sømme tagpap på.Der var
herligt oppe i 15 meters højde og sikken en udsigt
der var deroppe fra,der var ingen naboer i miles om¬
kreds kun fladt land.Vi tog mange ture på hesteryggen
med vore to venner.Vi var to gange inde i Winnipeg
efter varer,men vi sparede på vores penge,vi skulle
jo også hjem igen.
Vores fritid gik med kortspil og hesteskospil,men af¬
skeden kom jo en dag,og vi måtte sige farvel til dis¬
se gæstfrie mennesker på Farmen.Turen går videre til
Winnipeg - Montreal,denne gang for at få en ny hyre.

Smeden.

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden ,

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.017562958

Medlem af C.U.IO.

Uddrag af HB's protokol
HB.møde afholdt i Ingerslevgade den 12-12-1984.
Formanden Hans Rindom bød velkommen,hvorefter oplæs¬
ning af protokollen fra sidst fandt sted,den blev
godkendt.Derefter aflagde formanden sin beretning,og
han kunne oplyse at han havde været i kontakt med en

ung maskinarbejder,Jacob Feldthaus,Virum der gerne
ville ud at rejse.Dette tog Jørgen Schaffer sig af,
og ville tilsende de nødvendige papirer.Der havde
været besøg af tre unge svende fra Zürich i Køben¬
havn og Hans Rindom havde talt med Flemming Vilhelm¬
sen, da de manglede bøger.Det blev samtidig konstate¬
ret at de ikke skyldte penge dernede,så alt er O.K.
Der lå tilbud om trykning af de nye love fra Århus
og Birkerød,Birkerød blev antaget med det billigste
tilbud med 2,ooo kr.for 4ooo stk.
Derefter aflagde hovedkasseren Th.Rasmussen regnskab
over hovedkassens status siden sidste HB.møde
Man havde konstateret at Snedker Ørtenblad havde væ¬
ret medlem af kontroludvalget i 51 år og man måtte
finde en måde at markere det på.
Med hensyn til "Den farende Svend" blev man enige om
at lade 35 bøger indbinde foreløbig,dette tager Th.
Rasmussen og Helmuth W.Andersen sig af.
Man hilste med tilfredshed den nye afdeling af CUK i
Thule velkommen,det betyder at 15 nye samt 5 over¬
flytninger af medlemmer i starten.
Et par interne sager blev drøftet og taget stilling
til.Redaktøren havde fået ny skrivemaskine og skrive¬
bordsstol . Endvidere var Overskriftsmaskinen blevet
repareret.Dette var ikke sket uden komplikationer,
men takket være Helmuth W.Andersen og Th.Rasmussens
indsats,blev også de problemer løst til Redaktørens
tilfredshed.
Efter at være kommet igennem den lange dagsorden,var
der kun eventuelt tilbage og man benyttede lejlighe¬
den til at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår.
Næste HB.møde afholdes den 7 januar 1985 med supple¬
anter i Ingerslevgade.

Helmuth Warming Andersen
Sekretær.

Spind
Når man har så god tid som jeg nu har fået,vender
tankerne tilbage til mange af de kammerater,som man
har måttet tage afsked med i tidens løb,fordi de er

gået på deres sidste lange rejse.
Således tænker jeg på en historie "Kong Smidt"engang
fortalte og som nok ikke er kendt af så mange.Den ly¬
der som følger:
Engang i tyverne da "Kong Smidt"gik på Valsen havde
han faet lyst til at tage til Danzig,hvad han også
gjorde men ikke af landevej en,men derimod med toget.
De var nogle stykker,og for at fordrive tiden på den
lange togrejse,spillede de kort i kupeen,som de for¬
resten havde for sig selv.Undervej s blev en af Naver¬
ne så forfærdelig trængende,men der fandtes ingen
toiletter i togene dengang.Det var et gammeldags tog
med kupeerne på tværs af vognene,som jeg også godt
kan huske fra min barndom hjemme.
Nu var gode råd dyre og der blev diskuteret ivrigt
hvad man kunne gøre.Der hvor toget kørte gik terrænet
meget stejlt opad i en stor bue og kørte meget lang¬
somt. Da fik en af kammeraterne en lysende Ide,man
skulle blot hoppe ud af toget,forrette det man skul¬
le og så løbe efter toget og hoppe på igen.Som sagt
så gjort,Svenden hoppede acf toget og satte sig på
hug,med bukserne nede om hælene og gjorde sig færdig
hvorefter han løb alt hvad remme og tøj kunne holde
tværs over marken og hoppede på toget igen da det
kom i kurven.Voila!Kortspillet kunne fortsætte som

om ingenting var sket» Red.

Adresselisten bringes i

Marts-" S ve nden"





ret mad med hver og det blev til mange gode og flotte
retter "Desværre" så gode at de ødelagde appetitten!
Sangstemmerne blev også hurtigt varmet op og vi star¬
tede med:"Når samlet er vor naverflok " Derefter
gjaldede stemmerne lystigt med mange andre gode san¬
ge. Der blev også afholdt auktion over medbragte pak¬
ker, og med Reb som auktionarius blev alle pakker
solgt til en formidabel pris!(Et godt overskud).
Vi havde også gæster og de var alle med til at lave
en festlig aften sammen med os.Gæsterne var Else og
Ib fra Roskilde afd.Emils kone og et par stykker som
Helge kendte,men som vi andre fik lært at kende inden
de gik hjem,og det må siges at det var et par hygge¬
lige mennesker.Blærekasketten blev også prøvet af
Helge og Ove Andersen,så motion fik vi også hvergang
vi skulle rejse os op!
En rettelse fra sidste referat hvor der stod-at Hen¬
ning blev nyvalgt,men det må bero på en misforståel¬
se. Desuden burde jeg have skrevet at Helmuth blev
valgt til skramleriforvalter og Ove Andersen blev
vores hulefar.Husk vort sildebord d.12.februar kl.12
prisen er55,-kr.pr.næse.
Med naverhilsen Marianne.

København
Julemødet d.13.dec.84. var en meget hyggelig aften,
hvor vi under,efter og imellem afsyngningen af jule¬
sange fortærede den dejlige Gløgg (Som "Børge Hule¬
far" Petersen var mester for) og de delikate æbleski¬
ver, der var fremstillet af Birthe og Børge Heiden.
Mange tak til dem alle!
Juletræet d.16. var et rigtigt gammeldags juletræ
med righoldige godteposer og en rigtig nissefar til
børnene.Senere var der flere af de medfølgende voks¬
ne, der tog sig en svingom til den gode musik.
Svendeaftenen mellem jul og nytår - nærmere betegnet
d.27.dec. var som sædvanlig en stor succes.Det må væ¬
re hårdt med en hel jul i familiens skød,når der er
så mange,der trænger til en ærlig håndbajer.Men det
er da også rart at se andre ansigter.
I starten af det nye år har vi haft et hyggeligt nyt-
årshulemøde d.3.jan. hvor alle havde medbragt en lil¬
le pakke.Desværre var kun 14 mødt op.Det lille:Des¬
værre gælder alle dem,der ikke trodsede kuldegrader¬
ne; for det var virkelig en morsom aften.Efter at pak¬
kerne var bortauktioneret til de højest bydende,var
der nogen indbyrdes bytning,og jeg tror at Werner,
der var en livlig auktionarius,var glad for,at der
ikke var flere mennesker,for han havde lidt besvær
med at høre alle buddene for sin egen lovprisning af
de fortræffelige pakker.
Så er der keglespil igen!Det foregår under hyggeli¬
ge former i Rossinis Bowlinghal på GI.Jernbanevej i
nærheden af Toftegårds Plads.Prisen er 35,-kr.for
baner,sko og et måltid forloren skildpadde.Tilmeldin-
gen til dette arrangement er en uge før nemlig d.5.2
85.Kegleaftenen er d.12.2.85.kl.19,oo.GÅ IKKE GLIP
AF DETTE!!Hulemøde d.14.2.85 kl.19,oo.Det er en Tors^
dag.Den traditionelle fastelavnsfest med "Knuder"abe*
bur,blærer og bøder samt tøndeslagning,med kåring af
årets kattekonge er - af nødvendige årsager - lagt
til søndag d.17.2.85.kl.11,oo.
Søndagen efter er det damernes tur til at kåre katte-
dronningen. Ved samme lejlighed vil vi i lighed med
sidste.år optage en god tysk skik med at klippe her¬
rernes slips af for et kys.Og iår,hvor alle er adva¬
ret gives der ingen forvarsler!! Her er det også kl.
ll^oo at slipsene ryger.
Torsdag d.28.2. 85. er der igen Bancospil.Vi forven¬
ter,at alle der var med i januar og alle,der har
hørt om dette fantastiske Bancospil heller ikke vil
gå glip af det i denne måned.Ydermere er der plan¬
lagt en af de tidligere så traditionelle Naverfro¬
koster i forbindelse hermed kl,19,oo.
Med naverhilsen Pia Nielsen.

Los Angeles
Den årlige generalforsamling begyndte traditionen
tro med et lille bæger forud for den årlige torske¬
middag som blev serveret lige med nok mundvand så at

fisken kunne blive i sit rette element.
Generalforsamlingen forløb uden gnidninger,og alle
valg var genvalg så nær som næstformanden Ib Møller
som af helbredsmæssige grunde ikke lod sig genvælge.
I stedet for ham valgtes Hans Brodersen.
Vor mangeårige fhv.kasserer Carlos Petersen blev ud¬
nævnt til Æresmedlem.
3 passive.medlemmer ansøgte og blev optaget som akti¬
ve medlemmer,og der forelå også 2 ansøgninger om op¬
tagelse .Arbejdet på den nye Hule ligger pa grund af
dårligt vejr og juletravlhed stille;men vi tager fat
igen efter nytår.Med de bedste ønsker til alle om et
glædeligt nytår. Fred K.Holm.
Løgumkloster
Den 12.dec.84. vil nok være en dato,der længe vil
blive husket af naverne i Løgumkloster.Denne aften
havde vi inviteret til lottospil på Møllekroen,og
det skulle vise sig,at det med hensyn til deltagere
samt gevinster,skænket af byens forretningsdrivende,
langt at overstige vore forventninger. Der var mødt
85 deltagere op for at spille om næsten 5o gevinster.I
Jeg vil i den forbindelse rette en særlig tak til
vores støttemedlem Henning Nissen som har lagt et
kæmpearbejde både før og under selve lottospillet
for dagen,samt vores kontrollør Hans Uwe Petersen.
Det pæne overskud som lottospillet gav,vil være en
kærkommen lift og et godt rygstød for vor forenings-
kasse også til i 1985 at fortsætte med lignende el¬
ler andre aktiviteter.
Sidste søndagstreff i 1984,søndag d.23.dec.var sær¬
deles velbesøgt.Der var nemlig en overgang næsten 25
mennesker forsamlet i vores hule som på foreningens
regning fik serveret sildemad.Derudover flottede vor
formand sig ved til efterretten at servere æbleski¬
ver og Gløgg.Tak for det Niels - og iøvrigt for man¬
ge andre gode Ideer,ting og sager som du har disket
op med i 1984.
Jeg vil her ved årsskiftet slutte med ønsket om at
vi fortsætter ind i 1985 som vi sluttede 1984,altså
på med vanten og lad os ikke hvile på laurbærrene.
Med kno i bordet Martin.

Odense
Vort årlige julesulesvendegilde d.15.dec. bød også
denne gang på bordets glæder.Børge "Skæg" og Inge Pi¬
legård havde i fællesskab sørget for alt var hjemme¬
lavet som det jo hører julen til.
19 svende deltog i julefesten,som blev indledt af
Børge "Skæg" med velkomst til julesulebordet.Deref¬
ter holdt han en tale til tidligere formand Kjeld
Ploug med tak for ca.25 års tro tjeneste i CUK.Disse
ord blev fulgt op af vor nuværende formand Knud Mari¬
us Nielsen,som også havde mange pæne ord tilovers
for Kjeld Ploug og samtidig overrakte den fine naver¬
figur i Bronce,den gjorde lykke hos Kjeld Ploug,som
kvitterede med en omgang snaps.
Formand Knud Marius oplæste en julehistorie og vi
sang jule og naversange.Der blev fortalt historier,
nogle i form af oplevelser som jo altid er spændende
at høre.Således sluttede dette års julesulesvendegil¬
de. Inge.
Til hulemødet d. 3.januar,var der trods snestorm og
kulde.alligevel troppet 16 svende op til mødet.
Formand Knud Marius med at byde velkommen til årets
første hulemøde,fremlagde nogle oplysninger og øn¬
sker for året 85,ligeledes indledte han med nogle
små naverhistorier fra nogle meget gamle bøger.
Kenya-smeden fortalte om sit lange ophold på Thuleba¬
sen, og kvitterede med en omgang i anledning af sin
5o års dag,og selvfølgelig fik han blærerøvssangen
med hele 2 vers.Der var flere der gjorde sig bemær¬
ket,Anders Nielsen kom og forærede klubben,sin fars
gamle værktøj,næsten komplet skomagerværktøj,tak for
det Anders.Der var også en anden Anders,nemlig Skovs-
ende, der nylig havde overstået sin 8o års dag med
pomp og pragt,som kvitterede med en omgang,selvfølge¬
lig var det også blærerøvssangen værd.
Einar Mortensen kom helt fra København,og havde en
lille kvikker at fortælle,vi havde ligeledes fået



besøg af 2 friske malere og 1 tømrer fra Zürich,som
var hjemme på ferie,nemlig Sanne Nielsen tømrer Lars
Knudsen,maler Dorte Jensen,som syntes at Odensenaver¬
ne er sådan nogle flinke fyre,så der blev igen rin¬
get på klokken,med dertil følge,blærerøvssang.
Grisen blev slagtet af Inge,som har påtaget sig den
slags ting.Den indeholdt denne gang 422,65 kr.
Børge "Skæg" kunne oplyse,at det årlige Torskegilde
bliver afholdt lørdag d.16.februar i hulen kl.l8,oo,
og vi skal hver især medbringe en pakke,til en værdi
ikke under kr.lo.- og tilmelding hertil denne kombi¬
nerede Torskegilde og pakkefest må ske senest 3-4 da¬
ge før til Børge "Skæg" på telefon 18 oo 23 eller
18 76 o4. HUSK NÆSTE HULEMØDE ER TORSDAG d.7.FEBRUAR
hvor tilmeldingen også kan ske.
Med kno i bordet K.Ploug.

Randers
Hulemødet d.7.dec.var godt besøgt og det blev en hyg¬
gelig aften,hvor der blev sunget hele aftenen,det er
dejligt når svendene har stemmen med til mødet.
Nytårsaftensdag var vi samlet til Yrsas æbleskiver
og solbærrom for at ønske hinanden et godt nytår.Et
par dejlige timer havde vi sammen.
Fredag d.4.januar havde vi årets første hulemøde og
vi optog et nyt medlem Børge Jørgensen.Randers afd.
håber Børge vil falde godt til i CUK.Det var blot
kedeligt der ikke var mødt flere svende op,men det må
nok skyldes vej ret.Vi håber der kommer flere til hu¬
lemødet FREDAG d.i.FEBRUAR.
Med naverhilsen Ole.

Roskilde
Den sidste måned i det gamle år,har vi haft en vældig
aktivitet i vores hule.Den 9.12. løb vores julestue
af stablen med dans om juletræet af store og små.
Den yngste var,lille nisse Jonas på kun ^ år.Gløgg og
æbleskiver hører naturligvis med på denne dag,hvor vi
selvfølgelig får sunget en masse,ja,en dejlig efter¬
middag var det.
Allerede d.16.12. mødte vi igen op i hulen,for at
fejre vor formand Per Rosén,der denne dag holdt åbent
hus i anledning af hans 5o års fødselsdag.
Venner fra nær og fjern mødte op til et lækkert fro¬
kostbord, som Fru Bente serverede.
En anden nav har vi også fejret i december nemlig vo¬
res Ølmand Karl.Han holdt åbent hus hjemme på 6o års
dagen d.23.12. og han blev naturligvis også fejret af
alle vennerne og der blev budt på en bid brød og en
dram.
Vor ordinære huleaften i december bød på gule ærter
og flæsk,som Erna er så god til at lave.
Efter spisningen hyggede vi os med æbleskiver og kaf¬
fe og selvfølgelig en sang eller to.Festudvalget hav¬
de arrangeret lotterier,så de fik lidt penge i kassen
En hyggelig aften i gode navers lag på en af de sid¬
ste dage i det gamle år.
KORTSPIL I FEBRUAR d.lo.2. kl.l7,3o med skorpeskrinet
Med naverhilsen Lene.

Slagelse
Slagelse vil ønske alle et rigtig godt nytår,og hvis
I er kommet sa godt ind i det nye år som vi her i
Slagelse,så får vi et godt 1985.
Vi startede jo med gule ærter,flæsk og pølse,med små
klare og Likør til kaffen.Det var dejligt at se at så
mange damer ville med,de skal også med engang imel¬
lem.
Vor kasserer bød velkommen idet formanden var blevet
syg,så vi blev snydt for æbleskiver til kaffen,det er
hans opgave.Vi må håbe at han bliver klar så hurtig
som muligt,for husk en ting gutter,vi har GENERALFOR¬
SAMLING d.1.2. 85.kl.19,oo for så er det med at møde
talstærkt op.
Det er dejligt at se alle gutterne efter at have væ¬

ret h år på.Grønland.Jeg skal love for at der er

sket noget.Indbrud,alt vort porcelæn er væk,dog ikke
så meget af vore gamle ting.Nu er der slået brædder
for vinduerne,sa ma vi se om det hjælper indtil vi
får lavet det hele om,men det tager sin tid,det er

dog kedeligt at vi ikke kan have tingene i fred.
Vi startede med sangene no.7o og derefter no.63,vi
havde en rigtig spillemand.Ja Helge kan jo bare det
der og både solo sang fra ham og Luffe manglede ikke.
Sådan noget sætter fut i humøret og det mangler ikke
fra deres side. Vi sluttede med kaffe og kage som
kom fra Ewalds kone i Sorø,også en ting hun er skrap
til,Tak for det.Efterhånden blev vi mindre og mindre
så vi sluttede med minderne for Henrys skyld,han
skulle jo køres på Hjemmet igen så han nåede ikke at
falde i søvn på stolen,det er også bedre med en dej¬
lig seng Henry.Nete var der også,hun bliver også in¬
viteret når vi har en sådan fest og håber at hun har
nydt at være sammen med os.

Jeg vil slutte med endnu en gang at ønske et godt
nytår til alle vore naver og alt godt i 1985.
Med kno i bordet H.J.Jensen.

Sønderborg
Nytårsaftensdag samledes vi traditionen tro i Hulen,
for at ønske hinanden et godt nytår.
Den 4.1. tog vi hul på 1985.
Bestyrelsen holdt møde og fastlagde forårsprogrammet.
Dette vil blive tilsendt medlemmerne.

Dog kan det allerede oplyses nu,at der er:Generalfor-
samling den 12.april kl.2o,oo i hulen.
Formanden indledte hulemødet samme aften,med ønsket
om et godt år for Sønderborg afd.
Derefter havde vi dåb af Andrea Cramer.Hun har arbej¬
det i Tyskland i en årrække.
Dåbsceremonien forløb flot.Andrea tømte kruset til
bunds,men udtalte bagefter,at det var isvand,hun var
blevet budt.(Det plejer vi ikke) men det kneb lidt
med varmen i hulen denne aften - faktisk skulle man

tro,alle flaskerne havde ligget på is.Kassereren hav¬
de nemmest ved at acceptere det(han drikker kun kaf¬
fe) og så havde han fra pålidelig kilde fået oplyst,
at vi har sparet fantastisk mange penge på varmen,så
der bliver en stor tilbagebetaling fra Elværket.Til
hans ros skal siges,at han ikke sidder mere fast på
kassen,end han gik med til at bevillige et beløb til
vores udflugt i Marts måned.
"Sputnik" blev tømt.Der var vist faldet nogle bøder.
Så kom der gang i sangbogen,og ingen skal påstå,vi
ikke er sangglade.Vi nåede at synge 17 sange,inden
hulen lukkede kl.24,oo.
Med naverhilsen Mogens.

Vejle
Ved hulemødet d.4.1.85. var lo svende mødt op trods
den strenge vinter vi pludselig har fået.
Vi sang no.22.Formanden bød velkommen og ønskede al¬
le naverne godt nytår.Vi talte om de kommende møder
og blev enige om følgende:
Fredag d.i.februar og Fredag d.i.marts viser "Gamle
Ole" forskellige film fra bl.a. Pinsestævnet i Vejle
Ålegilde,Mandens fødselsdag,og vandreturen til Hyt¬
ten.Til denne aften er koner»kærester»veninder meget
velkommen(men kun den ene af dem!) Mødet og general¬
forsamlingen i april bliver flyttet til FREDAG d.29.
MARTS på grund af at påskeugen falder sammen med d.
5.april.Vi tømte også bødekassen,der var ialt 53o,6o
5 naver havde deltaget i hulemor Gerda,s julefrokost,
herfra en Tak til Gerda.
Med naverhilsen Helge.

Zürich
Torsdag d.6.dec.»afholdtes CUK,s 85 års jubilæum.
Det blev afholdt efter alle kunstens regler med hjem¬
melavet Skipperlabskovs og levende musik af Jens Ham¬
burger og Tommy Rasmussen(Swiss Danes).
Der mødte 6o - 7o naver op,og der blev festet på rig¬
tig navermaner med dans og sang til ud på den lyse
morgen.En gave blev overrakt til formand Flemming og
til kasserer Claes.Den indeholdt 2 kolde Hot - Dogs.
Denne gave var vistnok ment som en tak for sidst,nem¬
lig da de 2 var til møde i Odense med Helle og Maj-
Lis.Til stor henrykkelse for helt. forsamlingen blev
begge Hot-Dog,s spist.
Et nyt medlem blev optaget denne aften,Torben,og han



var da også venlig at ringe på klokken.
En aften med juleklip blev der også tid til i denne
ellers travle måned.Julepynten skulle bruges til ju¬
letræsfesten på restaurant Falken.
Juletræsfesten på Falken blev som sædvanlig en stor
succes med stort fremmøde.Der kom ca.75 børn og ca.
llo voksne,og denne gang var det også Swiss Danes
der stod for den musikalske underholdning.For anden
underholdning så vi et totalt ukendt medlem af CUK
optræde som julumand,og det var til stor morskab for
børnene.
Juleflyene,som Den skandinaviske Forening arrangerer,
blev også modtaget pænt,da over 9oo benyttede sig af
dette billige tilbud om at besøge familien i julen.
Her mellem jul og nytår mødte,til vor store glæde,
Norman og Annette op her i Zürich.Disse 2 "gamle"
Ziirich-naver kom til Schweiz for at stå på ski.Kaj +
familie kom også for at stå på ski.De havde en lang
tur bag sig,da de jo kommer fra Stockholm.Det var en

glæde at se jer alle igen.
ARRANGEMENTER I FEBRUAR: HUSK AT KIGGE I PROGRAMMET.
Med naverhilsen Funch.

Ålborg
Julefrokosten d.15.dec.var anledning til at omkring
3o naver samledes for at nyde den gode mad,der var
leveret fra Væddeløbsbanens Restaurant,til den lave
pris af kr.5o,- . Snaps og kaffe betaltes af forenin¬
gen.
En tak til dem der kom med gaver til lotteriet,hvis
overskud går til Stiftelsesfesten d.2.februar.
Musikunderholdningen var Heino med harmonikaen,Eivind
Hansen,mundharpe,samt Banjo-Svend fra malernes senior
klub.Der blev sunget flittigt»musikken kendte jo alle
de gode "travere" OG VAR SÅ TILFREDS med naverne at
de lovede AT KOMME IGEN og spille for os.
Vi havde besøg af Lis fra Løgstør og Zürich,det var
dejligt at se en frisk naverpige anno 1985. - Der var
også hilsen fra Fritz i Schweiz og fra "Kansleren" i
Thule,med en beretning fra sin afsked på "Gøglerbå¬
den" i Ålborg og hvordan en uforstående tysk musiker
fik lært "Minderne" i løbet af natten,hvormeget"Kan-
sleren" måtte spendere vides ikke,men kulturfremstød
er aldrig gratis.Tak for 5 dollaren til en kop 01,
den gemmer vi til stiftelsesfesten.
Onsdag d.2.januar var vi 11 svende samlede til årets
første hulemøde og her drøftede vi først og fremmest
stiftelsesfesten d.2.februar.
Ved denne lejlighed blev tømrer Erling Hansen optaget_

i foreningen,han har arbejdet på Island og Grønland,
ligeledes Tjener Poul Al von Köber med tilnavnet "det
tårnhøje helvede"(1,57 cm.),Poul har virket som tje¬
ner på de fleste af rutebådene i en lang årrække.Han
prøvede ved denne lejlighed afdelingens "Kasket" og
blev samtidig fotograferet,vi sluttede med minderne.
Med naverhilsen Referenten

Århus
Tirsdag d.4.dec. havde vi besøg af 28 faglærere på
tekniske skoler.Det var på Børge(Bimse) Nielsens,
København forespørgsel.Vi var selv 4 svende.Der blev
sunget som aldrig før.Jeg vil tro,at der var ikke
mange sange tilbage i vor naversangbog som vi ikke
nåede at synge.Formanden fortalte hvordan faglærerne
kunne hjælpe til med at få deres elever på "Valsen"
ved hjælp af CUK og Annette berettede om hvordan hun
kom ud,uden at kende noget til CUK.Vi håber at vi nu

vil_ se mange unge M/K drage ud.
Fredag d.7.dec. holdt vi hulemøde med 16 svende.Afte¬
nen forløb helt rolig.Annette overbragte en hilsen
fra Knud Lønstrup.
Fredag d.21.dec.havde vi julehulemøde,hvor 3o svende
+ 1 gast,Fru Araber,var mødt op.Vi fik overbragt hil¬
sener fra Reiffenstein og "Pariseren".
Bødekassen var vært med æbleskiver og solbærrom.
Festudvalget afholdt kinesisk lotteri over % snaps,
hvilket indbragte et pænt beløb.Senere blev der også
afholdt auktion over en sølvkande.
Ester blev traditionen tro fulgt til bussen,lår fore¬
gik transporten på en stige Finn Petersen blev også
båret til banegården på stigen.På vej hjem til hulen
igen,hjalp vi en herre med at bære hans bagage,dog
ikke længere end til udgangen af banegården.Herefter
gik det for fuld udrykning,eftergivet af Ole,tilbage
til hulen.Mærkeligt nok flyttede folk sig.Vi takkede
Fru Schriver for juledekorationerne > Nete Frisch for
æbleskiver og småkager og Vase for brombærsyltetøj.
17 svende var mødt op til årets første hulemøde d.4.
januar.Rie Strange var på besøg.Der blev overbragt
hilsener fra "Pi-Kasso"Niels Pallisgård og Jens Pe¬
tersen. Annette erindrede om festudvalgets filmsaften
d.25.januar.
Med naverhilsen Annette H.Jensen.

•K.0BÖVHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,EMILIEGADE 7.
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

Formand:H.F.Lindow,Langøgade 21oo
21oo København Ø.tlf.(Ol) 2o 35 32
aften (01) 2o 54 7o
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,22oo København N.tlf. (01)
81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K. 22oo København N.
tlf.(Ol) 85 69 9o.

Tillykke
Kort før jul fejrede vor gode kam¬
merat Poul Barslund,Medlem af be¬
styrelsen, sin 6o årige fødselsdag.
Desværre var der gået stille med
dørene,så vi fik ikke lykønsket,
men sent er bedre end aldrig.Vi øn¬
sker dig kære Poul hjertelig til
Lykke og alt godt fremover,også en
hilsen til Musse.

Berejste med damer.

Fluefest
Fluefest afholdes Lørdag d.16.2.
kl.12,3o.
Vi begynder med en dejlig Platte
kl.12,3o.Derefter har vi præmiekeg¬
lespil fra kl.l4,oo til kl.ca.16
hvorefter der sluttes med kaffe¬
bord og præmieuddeling.Nærmere an¬
gående pris og tilmelding oplyses
på kegleaftenen torsdag d.7.2. el¬
ler hos Poul Barslund på Tlf.ol -
75 52 ol.

Keglelauget

Kegler og film
Torsdag d. 7.februar er der som
sædvanlig keglespil.Bagefter frem¬
vises en speciel Film.

Hermann.

Tak
En hjertelig Tak for udvist opmærk
somhed ved min 70 års fødselsdag
til alle Berejste

Henry Hansen.

BIRKERØD, BOGTRYK/OFFSET

Bladet af leveroflJTtil o\£3kvæsenet den 25. januar
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VI MØDES I RANDERS I PINSEN

Som omtalt ovenfor oplyses følgende:
Alle afdelinger skulle nar dette nummer af "Svenden" kommer,have modtaget opfordring til at få valgt delege¬
rede til dette ars stævne,samt fremkomme med forslag der skal behandles på delegeretmødet.Randers afdeling
har sørget for at vi får forholdsvis god tid til at behandle alle forslag i CUK,s interesse.

Afdelingerne vil først i Maj modtage dagsordenen,her vil også alle forslagene være med.Der skulle så ude i

afdelingerne være mulighed for at drøfte de forskellige forslag der er fremkommet. Det kan her nævnes at Kø¬
benhavn har 3 delegerede.Frederikssund,Vejle,Zürich og Århus har hver 2 delegerede.Resten af afdelingerne
har hver 1 delegeret.

På H.B,s vegne Hans Rindom.

Randers står på gloende pæle
i denne tid og har forresten
gjort det længe.Anledningen
kan I vel tænke jer til,thi
der bliver arbejdet hårdt
for at få arrangeret et så
godt og mindeværdigt Pinse¬
stævne som muligt.Det skulle
jo gerne være sådan at når
der engang igen skal være et
Pinsestævne i Laksestaden,at
man så vil sige:"Det stævne
vil jeg med til,for det var
alle tiders sidste gang vi
var der."Sådan er det vel

også gået denne gang,for for
lo år siden sagde vi sådan
da vi derforinden havde væ¬

ret der andre lo år tidlige¬
re. Så derfor har bestyrelsen
også denne gang lagt sig væl
digt "i Selen" for at få det
hele så godt som det nu er

muligt,tiderne taget i be¬
tragtning.Disse stævner er
jo ligeså meget et forbrød-
ringsstævne hvor man hilser
på gamle rejsekammerater som
man måske ikke har set i fle
re år,eller man hilser på de
gode venner man har fået ved
andre arrangementer som CUK
har stået for.Det er en stor

opgave Randers afdeling har
påtaget sig,men de skal nu
nok være sig bevidst og kla-

ling,men "DE RANDERSFOLK"
er jeg overbevist om skal
nok få det hele til at fun¬

gere til alle stævnedeltage-
renes tilfredshed.Men lad
os høre hvad de selv skri¬
ver om stævnet:

"Hvor der er hjerterum,er
der også husrum",siger et
gammelt ordsprog,disse ord
vil vi nu gøre til vores og
hermed byde alle Naverne i
ind- som udland til Pinse¬
stævne i Laksestaden Ran¬

ders. Vi er kun en lille af¬

deling og vore forhold er

derefter.Byen Randers har
været os venligt stemt,og
lånt os St.St.Blichers gam¬
le skole "Helligåndshuset"
således at vi der,kan holde
huleaften om lørdagen,samt
delegeretmøde.Søndag aften
henlægges til forsamlings-
bygningen "Jylland".Endvi¬
dere byder vi på Gåsegang
lørdag eftermiddag kl.l7,oo
fra Stævnehotellet til Råd¬
huspladsen og til ''Hellig-
åndshuset" hvor det lokale

bryggeri byder Naverne med
ledsagere velkommen.Det er
vort håb,at så mange afde¬
linger som muligt vil del¬
tage i dette arrangement
med deres Faner.At alle har

det.Det er en lille afde- • j
sangstemmerne lorden,tager

vi som en selvfølge.Niels Ebbesen har længtes efter at høre en Naversang;lo år er gået siden han har haft
fornøjelsen. VEL MØDT NAVER TIL PINSESTÆVNET I BYEN,HVOR SØVEJEN MØDER DE 13 LANDEVEJE,siger Naverne 1 Ran¬
ders.Man må heller ikke glemme at delegeretmødet iår er BESLUTNINGSDYGTIGT ifølge § 28 i Hovedkasselovene.
Derfor vil man have noget ændret ved CUK,s ledelse eller administration må FORSLAG DER VIL OPTAGES PÄ DAGS¬
ORDENEN SNAREST INDSENDES TIL H.B,s Formand Hans Rindom,HyIdemorsvej 4o B.273o Herlev.og senest den 23/3—85
hvis de ønskes behandlet på delegeretmødet. Redaktøren.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(Ol) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Program for Kbhn.'s afd.

Torsdag 14 Marts 1985:Hulemøde m/Film v/Ib. kl.l9,oo

Københavns Afdeling

Torsdag 28 11

Onsdag 3 April

:Bancospil for hele familien
og andre venner. kl.l9,oo

: Før Påske Bal - en overraskel¬
se. kl.l9,oo

0BS1 Hulen er åben ca,en halv time før disse tider.

Milepæle
4 Marts 1985 Svend Åge Rix,Jægersborggade 3o 3/sal

22oo København N. 60 Ir.
12 " 11 K.Henning Olsen,Orøvej 15.

43oo Holbæk 65 år.
16 " " Hugo Sverring,Østerbro 60,

42oo Slagelse 65 år.
29 " " Ferdinand Christensen,4122

St.Pauls Ave.B.C. V2N 1T5.Canada 65 år

Tak
Hjertelig tak for den store opmærksomhed,som blev
vist mig på min 85 års fødselsdag.

Regnar Åbjerg.
En hjertevarm tak til Stockholm afdeling, som udvi¬
ste så stor opmærksomhed ved min 70 års fødselsdag.

Kaj Hansen.
Hermed en hjertelig tak til Hovedbestyrelsen for te¬
legrammet til min 93 års fødselsdag.Ligeledes en tak
til ældre Naverne her i Odense for deres hyldest.

Lauriths Laursen.

Hjertelig tak til H.B. og Københavs afdeling samt
alle dem der udviste mig opmærksomhed ved mit 25 års
jubilæum i Navernes Rejse & Hjælpefond.

Ingeborg Sahl.

D.f.S. - indbunden
Den farende Svend indbunden i 5 årgange er nu klar
til forsendelse ved bestilling hos Th.Rasmussen
Pilekrogen 17 273o Herlev.Pris:7o.-kr.+ porto.

Hans Rindom.

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kid/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Næstformand:Frode Zachariassen,Telf.(01) 16 93 70
Lokaleinspektør:Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452

2650 Hvidovre Telf. (01) 78 41 68

Vi må med sorg meddele, at vi har mistet vort go¬
de medlem og trofaste naverkammerat

Snedkermester

EMIL ØRTENBLAD

født d. 19. oktober 1902 i Lund
indmeldt i CUK d. 8. maj 1926 i Paris
afgået ved døden d. 24. januar 1985

Århus afdeling har lidt et stort tab, idet vor hu¬
mørspreder, blandt naverkammerater kaldet "Spjæt",
er afgået ved døden. Han deltog i vore arrangemen¬
ter med stor iver lige til det sidste. Han under¬
holdt os med sine historier fra rejselivet og med
vore sange. Vi vil savne ham ved vore fremtidige
møder.
Naverne mødte talrigt op ved bisættelsen d. 29.ja¬
nuar 1985. Faner fulgte ham til hans sidste hvile¬
sted.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Århus afdeling af CUK
Da jeg i 1983 ved Århus afdelings jubilæum hilste
på Emil Ørtenblad, mærkede jeg, at det var en nav,
jeg talte med. Det blev til en lang sludder med
mange fortællinger fra Emil. Det var en samtale,
jeg meget gerne ville have uddybet ved en senere
lejlighed, men sådan skulle det ikke være. Nu er
Emil ikke mere. Vi i HB fik desværre ikke nået at
sige Emil tak for hans indsats i rette tid.

for HB/ Hans Rindom

Vor gode naverbror
Snedkermester

HERMANN LINDOW

er afgået ved døden d. 30. januar 1985
født d. 12. september 1907 i Ulkebøl
indmeldt d. 1. oktober 1928 i Zürich

En stor del af hans navervenner og Berejste kamme¬
rater fulgte ham til hans sidste hvilested sammen
med familien. Fanerne var tilstede. Hugo Nielsen
fra Berejste Haandværkere holdt en gribende tale
ved hans båre.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Københavns afdeling af CUK
Berejste håndværkere har mistet deres drivende
kraft. Københavns afdeling et godt og solidt med¬
lem. Over 50 år var Herman Lindow medlem af CUK.
Vi takker for et godt samarbejde vore to forenin¬
ger imellem.

for HB/ Hans Rindom

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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



George Hansen

ÆRESTAVLE

Canada fejrer tre

25års jubilarer
Calgary afdeling af CUK har tre for¬
sinkede jubilarer at bringe en omta¬
le af og den første er Maskinarbejder! I
Georg Hansen,254 West Chestermer
Lake,Calgary, der den 4 april 1983
kunne fejre sit 25 års jubilæum i
CUK.Georg Hansen er født i Mårbæk d.
12.juni 1927 og stod i lære 194o-45
som Kleinsmed og Maskinbygger.I 1956
besluttede G.H. at emigrere til Canada.I 1958 star¬
rede han sin egen virksomhed med svejsning og maskin-
bygning.Hans firma hedder Wernas Industrie Ltd.Calga¬
ry. Calgary afdeling gratulerer ved jubilæet og hå¬
ber vi stadig fremover må nyde godt af din erfaring
og arbejde og at du vedblivende vil være en flittig
gæst til Hulemøderne.

Frimoth.

I' En anden som fejrer samme dag er en
gammel bekendt ihvertfald for nogen
her i Danmark er Skibssnedker Svend
Jensen,7o23 Bow Crescent NW Calgary.
Svend Jensen er født i København d.
7.juni 1911.1 Årene 1925-3o stod
han i lære hos Burmeister & Wain.I
1947 drog S.J. første gang til ud-

i landet for at arbejde og turen gik
til Island og fik arbejde i Akureyri

det var i foråret 1947 og her blev han ca.lh år. I
slutningen af 1948 vendte han tilbage til Danmark og
fik arbejde på Nordisk Kabel & Trådfabrik og var der
til 1951.1 1955 emigrerede han til Calgary i Canada.
Han har været Kasserer i vores afdeling fra 1962 til
1973 altså i samfulde 11 år.Også har han været HULE¬
FAR i en del år.
Calgary afdelingen takker dig for dit trofaste arbej¬
de for afdelingen og gratulerer i håbet om at du nu
nyder din tilværelse som Pensionist.

Frimoth.

I xven tredie som rosinen i Pølseen-
I den er Cigarhandler Svend Nielsen,

86 Okotoks Dr.Okotoks Box lo22
Okotoks,Alberta Canada Til lTo.
Svend Nielsen er født i Horsens d.
19.april 1927.(Han kunne ikke klä¬
den med en Bøde.red.anm.)Han stod
i lære i årene 1942 - 1946-
I 51 ville han have luft under vin¬

gerne og rejste til BANFF,Alberta
i Canada hvor han arbejdede for
LAVAL CONSTRUCTION et dansk firma
i ca.1% år. I 1952 kom han til Cai

gary.Svend Nielsen har også været formand for "Thor
Construction" i mange år.Han købte et Motel i Card-
ston,South Alberta.Det er en Mormon By,og der er et
stort Tempel dernede.Det er en tør by,ingen 01 og in¬
gen Spiritus,men Svend Nielsen har mange venner der
er Indianere.Nu er han tilbage i Calgary,og har en
"Smoke Shop". Svend Nielsen har været sekretær i vor
afdeling i mange år.Calgary afdelingen takker dig for
alt det arbejde du har gjort for os.Afdelingen gratu¬
lerer. Frimoth.
Alle tre gratuleres lidt forsinket af såvel Calgary
afdeling.Hovedbestyrelsen tilslutter sig ovenstående
forsinkede lykønskning med 25 års jubilæet.

Redaktøren.

Uddrag af HB's protokol
Ved HB mødet d.7/1-1985 i Ingerslevgade lo8 behandle¬
des følgende:
Formanden Hans Rindom åbnede mødet og at alle på nær
sekretæren og redaktøren var tilstede de to manglen¬
de med lovligt forfaid.Protokollen kunne derfor ikke
oplæses fra forrige møde.
Formanden gik over til sin beretning og læste bl.a.
nogle breve op som var modtaget i den forløbne tid.
Et internt spørgsmål blev der taget stilling til.
Man diskuterede også fra hvornår redaktørens veder¬
lag skulle gælde.Efter formandens beretning var ble¬
vet godkendt fik Edgar Jensen ordet og forelagde et
forslag om hvor længe et medlem kunne stå i hoved¬
kassen inden han tilmeldte sig den nærmeste CUK afd.
Dette spørgsmål blev udskudt til et senere møde for
endelig stillingstagen.Derefter aflagde hovedkassere¬
ren status over kassebeholdningen siden sidste møde,
men beklagede sig over redaktørens store forbrug af
frimærker. Endvidere oplyste han, at han havde mod¬
taget et bånd fra Danmarks Radio (En aften med naver¬
ne) med Aksel Dahlerup.Et ekstra skrivehjul til re¬
daktionen var bevilget.Under punktet redaktørens be-
retn. ankede Edgar Jensen over,at "Svenden" var med
for små typer og at han var bange for at ældre læse¬
re ville have svært ved at læse dem.Jørgen Schaffer
mente at man nu havde fundet en "Kronprins" til at
afløse redaktøren og Hans Rindom ville undersøge det
nærmere.Under eventuelt kom de valgte suppleanter og
hovedkasserevisorerne tilstede som det er tradition
ved det første møde i det nye år.Det var følgende:
Børge Andersen,København.Aage Albrechtsen,Hillerød
og Dan Frederiksen,Frederikssund der alle er supple¬
anter til hovedbestyrelsen samt revisorerne Børge
Nielsen og Ib Lønstrup.
Næste møde er berammet samme sted d.28/1-1985.

Karl Jensen

BORÅS 6 medlemmer
CALGARY 32
DÜSSELDORF 2
ESBJERG lo
FREDERIKSSUND 58
GODTHÅB 4
GØTEBORG 18

. 22

. 35

. 11

. 36

.113

HERNING
HILLERØD
HOLBÆK

HOVEDKASSEN
KØBENHAVN
KOLDING 16
LØGUMKLOSTER 18
MERSCH lo
MARMORILIK 23
NYSTED 2o
ODENSE 39
ROSKILDE 17
RANDERS 22
SILKEBORG 24
SLAGELSE 21
STOCKHOLM 46
SØNDERBORG 19
THORSHAVN 4
THULE 2o
VEJLE 51
ZÜRICH 53
ÅLBORG 36
ÅRHUS 65

Et samlet medlemsantal på 851 medlemmer pr.1/1-1985«
Th.Rasmussen.

BUDDINGE CYKLEBØRS
Fl. Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg. Telf.01-562958

Medlem af C.U.K,.



C.U.K.s ADRESSELISTE

Danmärk

Esbjerg S700
Formand: Ib Splidsboel Møller,Darumvej 34,Tlf.(o5)

13 79 34.Kasserer:Leo Lassen,Bellisvej 25,
Tlf.(o5) 13 58 92.Hule samme adresse.Møde
Sidste Tirsdag i måneden.

Fredericia 7000
Kontaktmand: Ove Sørensen,Rygårdsvej 4/lo6,Tlf.(o5)

93 17 76.

Frederikssund 3600
Formand: Jørgen Schaffer,Bybakken 13,Græse Bakkeby

Tlf.(o2) 31 34 7o.Kasserer:Per Bogard,Høj¬
ager 2o,323o Græsted,Tlf.(o2) 29 16 51.
Hule Græse gi.Skole,Møde 1.Fredag i måneden

Helsingør 3000
Kontaktmand: Ørjan Pedersen,Holmegårdsvej 5o B.31oo

Hornbæk,Tlf.(o2) 2o 18 41.

Herning 7400
Formand & Kasserer:Axel Toft Nielsen,GI.Landevej 148'

Tlf.(o7) 12 o9 92. Hule:01e
Rømersvej 7.Møde l.onsd.i md

Hillerød 3400 |
Formand: Rich.Petersen, P.Mogensensvej 42,Hillerød

Tlf. 02-26 62 73., .'.Kasserer:Erik Nielsen!
Bagerstræde 16 B,348o Fredensborg,Tlf.(o2)
28 25 87.Hule Ndr.Banevej 12.Møde 2. Fredag
i måneden.

Holbæk 4300
Formand: Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,Tlf.(o3)

43 87 65.Kasserer:Samme adresse.Hule Hol¬
bæk gi.tekniske Skole,Jernbanevej.

Kolding 6000
Formand: Bent Pedersen,Brændkjærgade 86,Tlf.(o5) 52

77 43,Kasserer:Eivind Pedersen,Dyrskuevej 7
663o Rødding. Hule:Agtrupvej 121,Møde l.Ons
dag i måneden.

København
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st.,25oo Valby

Tlf.(ol) 46 12 46.Kasserer:Werner Carstensen
Overgaden o/Vandet 4 A.1415 Kbhn.K.Tlf.(ol)
57 35 98. Hule:Ingerslevgade lo8 kld/tv.17o5
København V. Åben hver Søndag kl. lo,3o - 14

Løgumkloster 6240
Formand: Niels P.Nielsen,Bredgade 2o,l/sal,Tlf.(o4)

74 49 99 Kasserer: Ringgade 21.
Hule:Markledsgade 4.

Nysted 4880
Formand: Simon Hansen,Aarrestrupvej 8,Tlf.(o3)

87 15 93.Kasserer:Karl Nielsen,Østergade 3.
Møde 1.Mandag i måneden.

Odense 5000
Formand:Knud Marius Nielsen,Marienlystvej 44,5ooo

Odense C.Kasserer:Walther Petersen,Platanvej
38,523o Odense M.Tlf.(o9) 11 89 43.
Hule:Overgade 41.Møde 1.Torsdag i måneden.

Randers 8900
Formand: Ib Jensen,Tjærbyvej 186,Tlf.(06) 43 12 17

indtil d.i.April 1985 hvor ovenstående adr.
først gælder fra.Al korrespondance til Kas¬
serer,Henning Dalsgård,Lindbjergvej 54.
Tlf.(06) 44 15 9o.

Roskilde 4000
Formand: Peer Rosen,Støden 14,Tlf. (o2) 36 72 28.

Kasserer: Erna Nielsen,Rønø Alle 5,Hule:
Kamstrupsti 2,Møde sidste Fredag i måneden.

Silkeborg 8600
Formand:Hans Christensen«Mosevej 6,Tlf.(06) 82 72 54

Kasserer:Kurt H.Andersen,Grøndalsvej 28 B,
Tlf.(06) 82 16 7o.Hule:Skolegade 19,Møde sid¬
ste Fredag i måneden.

Slagelse 4200
Formand:H.J.Frandsen,Fisketorvet 2,Tlf.(o3)52 o9 92

Kasserer:Hugo Sverring,Østerbro 6o,Tlf.(o3)
52 58 51.Hule:Fruegade 36.Møde 1.Fredag i md.

Sønderborg 6400
Formand: Ejner Jensen,Oehlenschlægersgade 2o,Tlf.(o4)

43 oo 2o.Kasserer:Romon Hammeleff,Stenbjerg-
parken lo B.Tlf.(o4)42 84'26.Hule Æblegade
7.Møde hveranden Fredag.

Vejle 7100
Formand:John Fønss Bach,Lundevej 2o,Tlf.(o5)83 44 75

Kasserer:Bruno Lindskjold,Kikkenborg 12,Tlf.
(o5) 83 lo 55.Hule:Nørretorv.Møde 1.Fredag i
måneden.

Ålborg 9000
Formand:Hans Andersen,Lyngholmvej 7,Tlf.(o8)18 o2 49

Kasserer:Ej ler Lind Kløve,Ferskenvej 66,Tlf.
(08) 18 72 43.Hule:Snedker & Tømrerforbundet
Kajerødgade 39,Indg.fra P.Pladsen.Møde 1.
Onsdag i måneden.

Århus 8000
Formand:Herluf Fiirgård,Klokkerfaldet lo8,821o Århus

V.Tlf.(06) 15 96 27.Kasserer:Esther Lund,Nat¬
tergalvej 16,8362 Hørning,Tlf.(06) 92 35 72
Hule:Orla Lehmanns Alle 7.Møde 1. og 3. Fre¬
dag i måneden.

Færøerne

Thorshavn 3800
Formand:Chr.Reinart Petersen,Hagagøta 5,Argir.
Kasserer: Jan Ehlers,Eirargardur 8/116 Thorshavn.

Grønland

Godthäb 3900
Formand:Preben F.Petersen,Box 29 Nuuk,privat adr.

Saggarhit 28,Nuuk.
Kasserer: Leif Bech,Blok T.Lejl.llo,Box loo2 Tlf.

21225.

Marmorlllk 3963
Formand: Kaj Helmuth Kristensen,Box 5o,Marmorilik,

Tlf.oo9 92 99/ 48 39 4.
Kasserer: Erik Gødtke,"Sorte Engel"

Thule
Formand:Peter Poulsen, Dundas.
Kasserer: Peter Andersen,D.A.C.Box 35,Dundas.

Canada

Calgary
Formand: Jørn Skov Jensen,9515 Allison Dr.SE Calgary

Alberta,Canada
Kasserer:Hans Mikkelsen,716 Heritage Dr.SW Calgary

Alberta;Canada. Møde 1.Torsdag i måneden.
Danish/Canadian Club,s lokaler

Vancouver
Formand:Ferdinand Christensen,4122 St.Pauls Avenue

North Vancouver,B.C. V7N 1T5 Canada.



Luxembourg
Mersch
Formand:Per Sørensen,37 Rue Bellevue,Rollinge,

7535 Mersch.
Kasserer:Erik Christiansen,11 A.Rue de la Gare 7535

Mersch.

Schweiz
Arosa
Kontaktmand:Gert Stage,Waldhof Ost,7o5o Arosa,

Tlf.o81 31 31 37.

Bern
. Kontaktmand: Th.Jespersen,Winkelriedstrasse 63,

Ch.3ol4 Bern.

Zürich
Formand:Flemming Vilhelmsen,Ueberlandstrasse 341,

8o51 Zürich,Tlf.ol 4o 28 23.
Kasserer:Claes Ohlin,Goldbühlstrasse 2,CH.862o Wetzi-

kon.Hule:CUK Ueberlandstrasse 87.8o5o Zürich
Møde hver Torsdag.

Sverige

Borås
Formand & Kasserer:Otto Hansen,Johannelundsgatan 13,

5o 235 Borås.

Göteborg
Formand:Bent Christiansen,Timjansgatan 24,42 442

Angered.Tlf.3o 38 3o
Kasserer:Jens P.Pedersen,Hundralrsgatan 2o,41 51o

Göteborg.Tlf.43 46 64 Hule Timjansgatan 7.
Møde 3. Torsdag i mineden.

Stockholm
Formand: Anthon Poulsen,Smedvägen 28 Tullinge,Tlf.08

■ 77 82 72 7.
Kasserer:Einar .Andersen,Värmlandsvägen 484,12 348

Farsta,Tlf.08 64 18 45. Hule Jacobsgatan 3.
5/tr. Om sommeren på Ingarö.Tlf.o7 66 28 629

Tyskland
Düsseldorf
Formand: Otto Kröll,Oberbilker Alle 219.4ooo Düssel¬

dorf 1. Tlf.77 13 56.

U.S.A.

Los Angeles
Formand:Howard Hanson,957 Paloma Dr.Arcadia CA.91oo6

USA.
Kasserer:Fred K.Holm,1238 Spazier Ave,Glendale, CA.

912ol.USA.

Forenings-meddelelser

Calgary
Calgary afdeling skriver og meddeler at de har det
godt og afholder møde 1.torsdag i måneden.Det er ny
sekretær der er kommet til og han sender på min(Red)
OPFORDRING om tre jubilarer som er omtalt denne gang
under Ærestavlen.Meddeler også at formanden har fået
ny adresse og at sekretæren hedder Frimoth Skot.

Göteborg
Gøteborg meddeler: Årets første måned har været me¬

get kold her i Gøteborg,som vi har mærket på Hule¬
møderne, de har været meget dårligt besøgt.Vi håber
at se lidt mere til medlemmerne i næste måned,da vi
stadig holder Hulemøde den 3 torsdag i hver måned.

Vi afholder stiftelsesfest lørdag d.16.marts 1985.
Gæster er velkommen.Tilmeldelse senest d.lo.marts
hos Åse tlf.3o 38 3o eller hos Jens tlf.43 46 64

og vi håber at se nogle glade Naver møde op.
p.p

Frederikssund
Hulemødet d.11/1-85.
Frank og Tolderen bistået af deres søde koner leve¬
rede denne aften traditionen tro kogesild,15 kg.vel
tilberedte sild gled med hvad dertil hører.Mange go¬
de Naversange blev sunget - bødekassen gik rundt -
de fem fremmedskrevne svende underholdt med tømmer¬

platte bistået af formand Jørgen - Regnar Åbjerg gav
traditionen tro en hel flaske brændevin i anledning
af sin fødselsdag d.9.januar.Regnar rundede de 85 år,
og en stor købmandskurv blev skænket på selve fød-
sesdagen,efter en indsamling blandt svendene.
Ved Hulemødet d.i.febr.85 havde Tommy og Carlo hule¬
vagt, de serverede røde sild samt hulemadder - 11
fremmedskrevne svende var mødt op - da Carlo og Gui¬
do havde rundet et skarpt hjørne blev der ringet med
klokken af begge - det var denne aften at bødekassen
blev tømt,Bent Lindgren kom nærmest beløbet,og kunne
indkassere en ^ flaske snaps.Lars var hjemme fra Al¬
gier, Aksel var hjemme fra Grønland.
Alle medlemmer opfordres til at indbetale deres skyl¬
dige kontingent."HUSK" generalforsamling d.12.april.
Indkommede forslag skal være formanden ihænde senest
8 dage før.Hulevagt i marts Harry + Mike. Almindelig
Huleaften 1.marts 85

med kno i bordet Dann.

Herning
Herning afd.afholdt Hulemøde d.2.jan.85.Der var mødt
8 svende,heraf en med "ansats".Preben havde fået
smedet en klokkestabel(det tror jeg nok det hedder)
til vor nye klokke,som vor formand har fundet til os
Den blev hængt op på behørig vis og flittig benyttet
Vi havde en masse sang og spind,alt i alt en god af¬
ten.

På Hulemødet d.6.febr.85.var der kun fem svende,her¬
af en med "ansats"mødt op.Vi fik snakket en del om

forskellige ting og ændret vor mødeaften til den 3
onsdag i måneden,da der var flere ting der talte for
det.SÅ NÆSTE HULEMØDE bliver d.2o MARTS.Vi vil sende

program ud for det kommende År.Men vi vil ikke mere

sende meddelelse om hulemøde,da det er for dyrt,hver
svend må se i programmet når der er møde,det skulle
vel være overkommeligt.Vi sluttede vort lille møde
tidligt.SVENDE MØD OP,DER SKAL SKE NOGET NU!!
Med naverhilsen Hans Brødsgård.

Hillerød
Ved hulemødet den 11.jan.85 var 21 svende mødt op,
gæster fra Københavns afd.var også mødt op.
Formanden var fraværende,så Næstformanden måtte træ¬
de til og åbne mødet.
Som det første på aftenens program,blev et nyt med¬
lem optaget,han er bosiddende i Fredensborg,han har
i en årrække haft arbejde på Thulebasen,og har siden
da fundet interesse for CUK.Velkommen til.
Hugo Nielsen,Fredensborg,viste to dejlige film fra
hans tid på Grønland sommeren 84,det var en oplevel¬
se for os alle at kigge med.Der blev sunget et utal
af sange og ringet med klokken i een uendelighed.
Hulemors kaffe og Ostemadder blev nydt med stort vel
behag,alt i alt en hyggelig aften.
kno i bordet Erik Nielsen

sekretær.

Kolding
Hulemøderne i Kolding afd.har været godt besøgt både
i december og januar.
En tak til alle udenbys Naver,der er så gode at trod
se vind og vejr.Nu ser vi hen til varmere tider,med
håb om at fremmødet vil være lige så stort.General¬
forsamling ifølge lovene afholdes d.3.April kl.2o,oo
SÅ MØD OP OG VIS DU HAR ET GODT FORSLAG TIL EN TUR
UD I DET BLÅ.I januar kunne vi byde et nyt medlem

Alt StOf J6g 80rø °Pmærksom På> at det er aldeles nødvendigt, at stoftil D.f.S. må være mig ihænde senest d. 8. i måneden. ALT STOF
INDKOMMET SENERE VIL FØRST BLIVE BRAGT I DET EFTERFØLGENDE NUMMER AF "SVENDEN".

Knud Lønstrup.



velkommen i vore rækker.Det var Lars Hertiksen,og et
nyt medlem er på vej,? håber vi.Vi har også plads,til
flere,vi skulle jo gerne have det sådan at vi skal
have venteliste.
med naverhilsen Bent Petersen.

København
Stiftelsesfesten d.12.januar 1985 var en dejlig fest.
Ikke mindre end 5 af de 7 jubilarer var tilstede for
at blive fejret på behørig vis.Og det blev de.Frode
bød velkommen(Rasmus var på en tiltrængt ferie under
varmere himmelstrøg) og Hans Rindom var toastmaster
i bedste form.Helt specielt veloplagt var dog Børge
Andersen,der holdt en virkelig god festtale for jubi¬
larerne . Edgar tog sig af det historiske indlæg og var
dermed ligesom mange andre med til til at gøre dette
til en uforglemmelig aften.Den festlige musik fik al¬
le ud på dansegulvet,og det ser ud til,at der er gået
sport i at trække sit eget nummer i lotterierne!Fak¬
tisk var humøret så højt,at man må håbe,at vore nabo¬
er tilgiver os.
Svendeaftenen d.19.jan.var en hyggelig aften,men der
var kun ca.2o mennesker,der var med til at optage vo¬
res nye medlem.Vi siger velkommen til Albert Larsen,
og håber dette må inspirere flere til at møde op til
Svendeaftenener.

Bancospillet d.31.jan.var en succes for dem,der kom.
Næsten alle havde en god gevinst med hjem.Man så end¬
og flere drage af med hele Stege og flere flasker
Vin.Der er en chance også for dig d.28.marts kl.19.oo
hvor vi gentager successen.Gå ikke glip af denne mu¬
lighed for at forøge indholdet af dit spisekammer.
Skulle du dog - imod al forventning - være forhindret
denne dag,er der mulighed for at træffe kammerater i
CUK d.14.marts,hvor der er hulemøde,og hvor Ib har
lovet at underholde os med en film.Det er som sædvan¬
lig kl.19,oo,at biografen åbner.
Vi vil selvfølgelig gerne se så meget som muligt
til jer alle sammen,men da det heller ikke er menin¬
gen,at nogen skal stå og fryse eller blive våde i
dårligt vejr,vil jeg her oplyse om,at man kan regne
med,at der er åbent i hulen mere end en ^ time før
mødetiden.Det er simpelthen umuligt for os,der har
arbejde at nå ind til Ingerslevgade før kl.l8,3o.
Onsdag d.3.april kl.l9,oo er der før Påske komsammen.
Nærmere herom vil komme på opslagstavlen i hulen.og
i april nummeret.Der er mulighed for en svingom for
at fejre det forår,der gerne skulle være kommet på
dette tidspunkt.
med kno i bordet Pia Nielsen.

sekretær.

Løgumkloster
Den 31.jan.havde vi vores hulemøde udvidet til åt
omfatte spisning,hvor menuen omfattede koteletter
med tilbehør til en pris af 2o,-kr.pro persona.32
var tilmeldt,men kun 26 var mødt op,men de fik til
gengæld en fornøjelig aften hvor Kurt lancerede et
nyt Terningspil som skal køre i hele 1985.Det skal
blive spændende at se hvem vinderen bliver tilsidst.
Derudover blev vore sangbøger som sædvanligt flittig
benyttet,alt i alt en aften som hvis alle tilmeldte
også møder op,også økonomisk vil give et bedre re¬
sultat for foreningen end tilfældet nu blev.
løvrigt kan jeg berette at vi nu også har fået raf¬
lebægre i hulen fyldt op,så nu er der ingen undskyld
ninger for ikke at møde op til søndagstræffene. Af
andre aktiviteter kan jeg nævne vores fastelavnsfest
på Møllekroen d.17.2.1985,som vil være løbet af sta¬
belen når dette nummer af Svenden udkommer,men jeg
håber at jeg i næste nummer kun vil kunne berette om
en succes herfra. /
HUSK GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG d.28.MARTS KL.2o,oo<
med kno i bordet Martin.

Mersch
Gode Venner!
Det er nu på højeste tid,at I hører noget her fra os

i Mersch.Der er ikke meget at berette om.
Hans Sørensen har lige haft 5o års fødselsdag og vi
vaklede ikke tørstige hjem.Nu i februar har jeg væ¬
ret hernede i 26 år,det er år der er gået hurtigt.
Jeg kommer dog til Danmark et par gange om året for
at holde ferie.Ellers går alt stille og roligt her
hos os i Mersch.Hilsener sender vi til alle Naver,
med Naverhilsen Erik Christiansen.

Kasserer.

Nysted
Hulemødet d.4.februar gik som sædvanligt stille af.
Her var ingen WEIN - WEIßEN - und GESANG ! For der
var ingen Vin og Kvinder og ingen af os kan synge
særligt kønt,så vi trøstede os med et par stille hu¬
lebajere og der blev bl.a. fortalt nogle drabelige
Fiskerhistorier.Atter havde vi en hyggelig aften i
samvær med gode Naverkammerater.
med Naverhilsen Simon Hansen.

Formand.

Odense
Formand Knud Marius Nielsen bød velkommen til vort
andet hulemøde i det nye år.Der var intet særligt at
berette så han foreslog,at vi sang nr.47.
Derefter oplæste han en Naverhistorie,og tro det om
I vil "sandfærdig" men det er lovligt at sige 1-2-3
det er løgn.
Helge og Trille som vi ser for lidt til fik velkomst¬
sangen, og så gik det ellers slav i slav med ombæring
af øl, der var mange der havde spenderbukserne pa.
Børge Jensen bragte en hilsen fra Århus,og Kjeld
Ploug havde en hilsen fra Otto Lund og Ted Pedersen
Los Angeles.Vi siger Arne tak for to højtalere han
har skænket foreningen,og så er vi jo i den heldige
situation, at have en elektriker,nemlig Olav Odgård,
som altid er tjenstvillig, det får du tak for.
6.marts er der filmaften med navervenner i hulen kl.

19,3o og så har vi Andespil d.16.marts kl.l8,oo.
Og så vil jeg lige gøre opmærksom på,at vi som altid
først spiser vores medbragte mad efter generalforsam¬
lingen som finder sted den 11.april kl.l8,3o.
med naverhilsen Inge Pilegård.

Randers
HUSK VOR GENERALFORSAMLING d.12.April 1985.
Dagsordenen ifølge lovene.
Vi skal bl.a. diskutere lovene denne aften.

Ole.

Roskilde
Årets første naversammenkomster var stærkt præget af
sygdom.
Til kortspilaftenen var der kun et enkelt whisthold
og et par strikkedamer.
Hulemødet d.25.januar var traditionen tro sammen¬

skudsgilde og som de fleste danskere er også vi mad¬
glade. At Bjørn og Poul ydermere skænkede hver en
flaske til hulens kantinekasse gjorde bestemt ikke
stemningen ringere.Alt i alt en hyggelig aften i go¬
de venners lag,hvor sang og spind vekslede i skøn
forening.Det er et stort plus når Kurt har harmoni¬
kaen med.

Kortspil bliver i marts søndag d.17.kl.17,3o,GØR NU
ALVOR AF AT FÅ SKORPESKRINET PAKKET OG MØD OP!
Ordinært Hulemøde fredag d. 29.marts kl.l9,3o.
med naverhilsen Erna.

sekretærvikaren.

Silkeborg
Så oprandt den store tid - julefrokosternes tid!
Herværende afdeling tildelte sig selv d.8.dec.til
festligholdelsen.
Festen forløb ganske fortrinligt.Maden var "Tip-Top,
selvom den kom udefra":Sildebordet var derimod hjem-
mekomponeret - vi siger tak til Ejvind og specielt
til Bente (det faldt i hendes lod at skære og hakke
løg!)
Stemningen var i top fra starten,men hvordan skulle



det ellers være med 31 fremmødte i Hulen?
Vi siger tak til Palle for en perfekt stemningsfor-
øgende opvartning!
En stor tak til pigerne der tog sig af det mindre
fornøjelige arbejde i køkkenet TAK.
Vi ønsker alle vore NAVERBRØDRE i ind og udland et
godt NYTÅR.
N.B.Vi har stadig hulemøde den sidste fredag hver
måned.KOM HID BRØDRE.
Som tilføjelse til ovenstående,som desværre kom en

postgang for sent,indkaldes hermed til det årlige
TORSKEGILDE,som afholdes lørdag d.23.marts kl.l3,oo
Som tidligere år regner vi med en meget rimelig ud¬
gift , ihvertfaid på maden!
Tilmelding skal ske senest søndag d.17.marts.
VEL MØDT TIL ENDNU ET FESTLIGT SAMVÆR.
med naverhilsen SIB.

Slagelse

Som sagt kom vi godt ind i det nye år.Den 1.februar
havde vi generalforsamling med 12 fremmødte svende.
Inden mødet blev åbnet,startede vi med en sang.For¬
manden H.J.Frandsen var imellemtiden blevet rask,og
han bød velkommen.Ewald blev valgt til dirigent og vi
begyndte på generalforsamlingen.Formanden aflagde en
lang og god beretning der blev godtaget med klap af
de forsamlede.Endvidere blev han hyldet,idet han har
haft fødselsdag i januar.Kassereren aflagde derefter
sin beretning og fortalte om "Kronebanken" hvor man
havde haft foreningens penge i,men Formanden og Kas¬
sereren havde været nogle snu Ræve" og havde lugtet
lunten og havde hævet foreningens penge og placeret
dem et meget bedre sted.Vi kan takke dem,for nogen
bedre end H.J.F.og Hugo til at ordne sådan noget fin¬
des ikke i Slagelse.Pengene efter vi har solgt huset
er placeret rigtigt og vi må håbe,at vi må gå nogle
gode år imøde.Tak tor et godt regnskab,Hugo.
Vi havde derefter valg,hvor Leif Brogård blev valgt
som Næstformand for de næste 2 år.Som Kasserer blev
Hugo Sverring genvalgt.Til skramleriet blev Leo Han¬
sen valgt da den gamle skramleriforvalter nok rejser
snart,men Manfred skal nok finde ud af det,indtil han
rejser fra byen.Vi takker ham for godt arbejde i den
tid han har haft posten.Nu må vi jo se om Leo kan
stå distancen,for du skal op på "dupperne" Leo,for
det bliver snart forår.Vores gode skydemester Luffe
(fra Roskilde) blev valgt til at tage til Randers,og
han gjorde det jo også godt sidste gang,så må vi se
hvornår det bliver Slagelses tur,men vi håber det vil
blive i 1987,så det kan blive et godt år for Sjæl¬
land.Vi kan kun byde på en ny hule til den tid så I
må undskylde,men vi kan ikke før.Jeg takker Naverne
i Slagelse for genvalget,og håber på at vi vil få et
par gode år,men det bliver svære år.Godt skal det
nok blive.Vi sluttede mødet med Minderne.En hilsen
til alle i CUK fra Slagelse afd.
med naverhilsen H.J.Jensen

sekretær.

Thule
Vi har i det nye år holdt 3 bedemøder som har været
pænt besøgt,og også resulteret i tilgang af nye med-
lemmer.
Et hulemøde lørdag d.19.januar samlede 18 svende,som
hyggede sig så godt at de sidste forsvandt ved 3 ti¬
den. Det var uanede mængder 01 der vædede ganerne,
hvad der vel også var nødvendigt efter alle de sange
der blev sunget og de historier der blev fortalt,
ned kno i bordet Niels H.

sekr.

Vejle
Ved hulemødet d.i.februar var 13 mødt.Vi sang nr.25
hvorefter formanden aflagde beretning.Han takkede
festudvalget for den gode vinterfest der blev afholdt
på Park Hotel d.19.januar,også mange tak til hulemor
Gerda og Gydde på Rice samt til Claus Orienten for

Stockholm

Med Torsk og Frugtsouffle fejrede vi Kaj Hansen med
hans 7o års fødselsdag og.mange venner var mødt op
til festen.Formand Anthon Poulsen takkede Snedker
Kaj Hansen for hans fine og store arbejdsindsats på
Ingarötorpet.Han holder stadig på med renoveringen
af de gamle Naverhuse.Med et Leve og en skål blev

I overrakt en kgl."Optimisten" som et minde fra hans
1 store dag.Egon Bargisen havde broderet en 25 års tav¬
le til maler Erhardt Hansen, og den fik så sin plads
på væggen sammen med alle tidligere jubilarer.Ja,
sandelig et mesterværk af hulefar Egon.
Den 29.marts afholdes pakkeauktion over din medbrag¬
te pakke som er en del af betalingen for middagen
som du må anmelde dig til i god tid.
Langfredagen er der "Det store kolde Bord" d.5.april
du husker tilmeldelsen til Else og Eli er bindende.
Der bliver hurtigt fuldt hus så det haster med svaret

Bridgen fortsætter d.8.og 22.marts hvor vi begynder
kl. 19,3o,så vi kan blive færdige før kl.tolv.
med naverhilsen Arthur Nielsen

sekretær.

'Sønderborg
Vi har igen optaget et nyt medlem:Hans Henrik Beck
Jensen,der har arbejdet på Grønland.
Vores formand forrettede dåben,og bød velkommen i af¬
delingen og CUK.Da vi i tilslutning til dåbsceremoni-
en havde sunget: "Løft dit hoved,du raske gut"-kvit-
terede Henrik med en sang,han selv havde skrevet og
tilegnet Sønderborg afdeling.Tak for det! Den skal
nok blive sunget flittigt.
17 medlemmer var mødt op på denne dag,deriblandt fle¬
re,der havde lyst til at "blære" sig.
Hulefar serverede en sammenkogt ret,komponeret af
Hammeleff.Det gjorde Lykke!
Til hulemødet 1.februar var der kun mødt 9 medlemmer.
Bestyrelsen havde programmet for forårets aktiviteter
klar.MØD NU OP - JO FLERE VI ER - JO SJOVERE HAR VI
DET. Vores køleskab er gået i stykker,så der blev be¬
villiget penge til et nyt.Atter en udgift for kasse¬
reren - han har da også kun sorger og glæder.
HUSK SÅ GENERALFORSAMLINGEN d.12.april - og HUSK AT
KONTINGET SKAL VÆRE BETALT,hvis du vil gøre din ind¬
flydelse gældende.
med naverhilsen Mogens.



gavekortene til amerikansk lotteri.Formanden takkede
også Edgar for vejarbejdet ude ved Hytten.HUSk at
ved NÆSTE HULEMØDE VISER GL.OLE forskellige film
hvortil damerne har adgang efter mødet,det bliver ca.
kl. 2o, <t5. HUSK AT VI AFHOLDER GENERALFORSAMLING den
29.marts Mødet sluttede med sang nr.35.
med naverhilsen Helge.

Zürich
Den længe ventede Raclette - aften,løb af stabelen d.
29.,og det blev en stor succes ,hvor ca.3o mødte op
for at prøve denne schweiziske nationalret.Kort for¬
talt består den af kogte kartofler( som man selv pil¬
ler), speciel Raclette - Ost som bliver smeltet inde
ved bordet i et specielt Raclette apparat,og dertil
er der alle mulige forskellige krydderier,skinke,to¬
mater , syltede agurker o.s.v.o.s.v
For dem der kan lide ost,er dette sikkert en stor ny¬
delse ( jeg er selv ostehader), og Her blev spist
godt,og drukket meget hvidvin til.Elsemarie og Claes
havde stået for arrangementet,og det gjorde de efter
sigende fantastisk godt.
Efter hvad jeg har erfaret fra bestyrelsens side,er
det meningen at prøve en ostefondue - aften næste
gang.Det er spændende om det bliver en ligeså stor
succes ,for til denne ret drikker man en "rigtig"
schweizer the.Det skulle undre mig,og samtidig ville
det gøre ondt i det sorteste af mit indre,at opleve
svendene sidde og drikke the en hel naveraften.
Vedrørende arrangementer i marts kig selv i det frem¬
sendte program,men HUSK AT FØLGE MED I HVAD DER SKER
AF TURE udover dem der står i programmet.Det kan du
kun gøre ved at møde op til huleaftenerne hver tors¬
dag.
Dette var en venlig henstilling fra bestyrelsen,
med naverhilsen Funch.

Ålborg
Lørdag d.2.februar fejrede vi afdelingens 66 års
stiftelsesfest i Kajerødgade 39. Vi mødtes kl.l8,oo
ved en velkomstdrink,herefter Steg og Rubinsteinkage
og diverse Vine,Kaffe og Likør o.s.v..herefter var
der stor interesse for lotterierne,særlig det kine¬
siske, gav anledning til morskab ikke mindst for fest¬
udvalget der fik 186,- kr. i kassen for et lille for¬
klæde.Der blev også danset flittigt til malertrioen,
Harmonika,Violin og Banjo,selv de ældste af vore med¬
lemmer , svingede sig til rytmerne som i ungdommens
dage,det var en af de bedste fester i lange tider,

•K.ØB£NHAVN-

der ikke mindst skyldes festudvalgets indsats,men og¬
så Lis fra Løgstør sørgede for at vor rullende Bar
fungerede perfekt med Whiskysjusser og kolde drinks.
Festen sluttede med "natmad" og minderne i alliance¬
kæde henimod 1 - 2.Vi siger tak for hilsenen fra Søn¬
derborgnaverne og tak til Kai Fønss Bach,fra Ålborg
afd.

Onsdag d.6.februar var 7 svende samlet til"hulemøde",
det lille antal skyldes at flere medlemmer var til
fest andet sted.Det blev dog en hyggelig aften ikke
mindst bidrog Weiss med medbragte Pølser og en flas¬
ke af vor gode Ålborg produkt.Da vi ikke var så man¬

ge tilstede blev der rigeligt med Pølser,det var et
værdigt "forprang" til Weises snart 8o årige fødsels¬
dag.Vi ønsker at have ham iblandt os i mange år end¬
nu som rask og rørig.
Nu skal vi også til at se på Karls færden iblandt
Grønlænderne i 1949,han har ført dagbog,som nu skal
renskrives og være tilgængelig for Naverne i fremti¬
den.
Lis fra Løgstør,som vi blev glade for i den korte
periode hun kom i afdelingen,rejser nu igen fra os.
Hun længes efter Zürich,så omkring 1.marts går det
syd på til Zürich pr.motorcykkel. Men forinden vil
vi deltage i en fjernsynsudsendelse på Kanal Ålborg
om navernes færden i fortiden og om Ålborg afd.Lis
har lovet at medvirke i udsendelsen og fortælle an¬
dre unge,at man ikke behøver at gå rundt og være pas¬
siv til det hele-
med naverhilsen Referenten.

Århus
17 svende var mødt op til årets første hulemøde d.4.
januar.Rie Strange var på besøg,hun var hjemme fra
Finland.Der blev overbragt hilsener fra Pi-kasso
Pallisgård og Jens Petersen.Annette orienterede om

festudvalgets filmaften.O.Rasmussen kaldet "Ras" gav
en 1/1 flaske snaps til hulen
På hulemødet d.18.januar var 16 medlemmer mødt op.
Mødet forløb ganske fredeligt uden de større hårrej¬
sende diskusioner.

Festudvalget havde arrangeret filmaften fredag d.25.
januar i Smedenes Hus. Børge "Skæg"»Odense viste
film fra pinsestævner»moseltreff,huleindvielse i
Odense og Australien.
Der deltog 24 voksne og 6 børn. Vi startede med at
mindes vor afdøde naverbror Spjæt der sov ind dagen
før.
med naverhilsen Annette H.Jensen.

sekretær.

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,EMILIEGADE 7.
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

Næstformand,Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,22oo København N.tlf. (01)
81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K. 22oo København N.
tlf.(Ol) 85 69 9o.

Hermann Lindow afgået ved døden
Vor formand Hermann Lindow er ikke iblandt os mere.Det svært at forstå
at vi ikke mere skal møde ham når vi kommer sammen om torsdagen.Han var
en af de ivrigste når vi spillede kegler nede på keglebanen,og også en
af de dygtigste.Hermann Lindow har i adskillige år kæmpet for foreningens
beståen og holdt sammen på mure og tag i vort gamle hus.Berejstes Hus nåe¬
de Hermann at få afhændet særdeles godt,og han havde glædet sig meget til
loo årsdagen,som han desværre ikke skulle opleve.Han vil blive stærkt sav¬
net på denne dag.Bisættelsen foregik den 3 februar fra Bispebjerg Kremato¬
rium fulgt til sit sidste hvilested af familien og Naverkammerater fra bå¬
de Berejste og CUK.Flere Faner var tilstede.Tidligere formand Hugo Nielsen
holdt en gribende mindetale ved Hermanns båre.

ÆRE VÆRE DIT MINDE
Knud Lønstrup.

Mindetalen afholdt over Hermann Lindow vil blive bragt i et senere nummer
af Den farende Svend. Red.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret t> lenet den 25. februar



KLAR TIL STÆVNET I LAKSESTADEN
Så skulle alt være klar til
at modtage forhåbentlig rig¬
tig mange Naver med deres pi¬
ger i Pinsen.
En fuldstændig tegningsliste
følger med i dette nummer af
bladet;men kort fortalt har
vi følgende logi at byde på:
Stævnehotel "West End" e/dob.
Værelse inclusive morgenmad
16o/24o kr.Hotellet kan for¬
modentlig ikke huse jer alle,
så derfor kan der også over¬
nattes på Kollegie,enkelt væ¬
relse llo.-kr. hvor man selv
skal medbringe sengelinned,
morgenmad kan købes;desuden
har vi værelser på luxushotel
e/dobl. værelser 36o/5oo,-kr.
inclusive morgenmad.
Når du udfylder din bestil-
lingsblanket er det af stor
vigtighed at rubrikerne ang.
logi udfyldes korrekt.
Skal du med på udflugten søn¬
dag er her et godt råd:tag
dit kamera med,du vil få et

stykke natur at se som du
nok ikke troede fandtes i
Danmark (Bramslev Bakker) ro¬
sernes by Mariager har gjort
klar til at servere frokost
for jer når I når dertil ved
middagstid.En lille travetur

te gader og de skønne gam¬
le bindingsværksbygninger
kan der vel også findes et
par motiver som ville være
rart at have i billedarki¬
vet derhjemme,Pris for tu¬
ren loo,- kr. inclusive en

let frokost.
Til afdelingslederne: HUSK
FANEN,vi skulle jo gerne
have et festligt optog gen¬
nem byen som indledning på
vort stævne.

På huleaftenen lørdag i Hel-
ligåndshuset (se billedet)
bliver der lejlighed til at
genopfriske minderne fra
tidligere stævner,idet der
vil blive vist film,foruden
vi synger og holder huleaf¬
ten.

Delegeretmødet er H.B,s ho¬
vedpine,men jeg ved at det
holdes på Helligåndshuset,
hvor der også vil foregå fo¬
tografering søndag morgen.
Festmiddagen søndag aften er
på Restaurant "Jylland".
I vort program,som koster 2
kroner og som sælges på
stævnehotellet,vil være et

bykort med alle de vigtigste
adresser for stævnet afmær¬
ket.

i byen med de brostensbelag-
VIGTIGT: Al henvendelse angående stævnet skal ske til vor kasserer HENNING DALSGÅRD ANDERSEN,LINDBJERGVEJ 54,
89oo RANDERS.TELEFON (06) 44 15 9o eller til vor sekretær OLE W.CHRISTENSEN,NÅLEMAGERVEJ 6,89oo RANDERS.
TELEFON (06) 41 12 o2. Da jeg selv skifter bopæl i april måned vil muligheden for at breve adresseret til
mig går tabt være tilstede,så derfor brug ovennævnte adresser.

Vel mødt på Stævnet!
Ib Jensen
formand.

Ja så er det bare med af få fedet Sparegrisen,så der kan blive lidt til at holde stævne for.Jeg er sikker på
at hvis dette stævne bliver ligeså godt som de to andre stævner jeg har deltaget i,har dem der ikke før har
været med,noget at glæde sig til.Jeg ved at bestyrelsen i Randers afdeling ligger søvnløse om nætterne af
angst for at alt nu skal klappe som det skal. Desuden ved jeg også at det nok skal lykkes dem at få skik på
det hele.HUSK OGSÅ at Randers afdeling den 17.juni i år har 4o års jubilæum det skal de jo også have i tan¬
kerne da de ikke helt kan overse det.

Redaktøren.

Til medlemmernes orientering
Skal det oplyses af Den farende Svend Indbunden årgang 198o - 1984 kan købes hos Hovedkassereren Th.Rasmus¬

sen,Pliekrogen 17,273o Herlev eller hos Hovedbestyrelsens Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B,273o.Herlev.
Prisen er kr.7o,- + porto endvidere kan de nye love og de nye Foldere som er fremstillet som agitation for
CEG også rekvireres samme steder. „ ,



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,HyIdemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

.4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(Ol) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Vi har mistet vor gode naverbror

Journalist og 1.maskinmester

ARNE LORENTZEN v.POST

født d. 9. november 1932
indmeldt i CUK d.30.marts 1977
afgået ved døden d.10.febr. 1985.

ÆRE VÆRE HANS MINDE
Århus afdeling

Milepæle
1. marts Karl Erbs Rasmussen,"Carl Tobak"

Thulenaverne.
6o år

12. " Peter Nielsen,Solbakken 17, 5o år
418o Sorø (mdl.i Slagelse)

7.april Hugo Nielsen,Asminderødgade 38,
348o Fredensborg(mdl.i Hillerød)

75 år

lo. " Elsa Jensen,Vimmelskaftet 36 B 3/
1161 Kbhn.K. åbent hus fra kl.lo,

s lo
oo

år

21. " Hugo Nielsen,medlem af CUK
Se adressen ovenfor.

25 år

23. " Clarence Perrins,921o Smallwood Ave.
Downey,Ca. 9o24o USA. medlem i
Los Angeles Naverclub i 25 år

24. " Knud Frisch,Hasselvej 8,
821o Viby J.

lo år

25. " Carl Mortensen,Sorgenfri Alle 34
525o' Odense SV

8o år

l.maj P.H.Gyrst-Longsig,Vesterlyngsvej
45oo Nyk.S.(mdl.af Hovedkassen)

119,

Medlem af CUK i 25 år
5. 11 Peter Kr.Hansen,c/o Dal,Eliehjør¬

ne t 8,28oo Lyngby.
75 år

Tak
Tak for* opmærksomheden på min fødselsdag til NRHF »

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Næstformand:Frode Zachariassen,Telf.(01) 16 93 70
Lokaleinspektør:Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452

2650 Hvidovre Telf. (01) 78 41 68

Program

Helsingørnaverne, Navernes Sangkor samt København
og Stockholm afdelinger. Max Francke.

3 april kl.l9,oo Påskekomsammen.
11 " kl.l9,oo Svendeaften.
18 " kl.l9,oo NRHF,s Generalforsamling.
25 " kl.l9,oo Bancospil.
2 maj kl.l9,oo CUK,s Generalforsamling.

SE DETALJERNE UNDER KØBENHAVNS REFERAT.
HUSK AT BETALE DIT KONTIGENT I TIDE.

Sangkoret
Formand: Børge Glyngby,Solbjerg Have 7, 2ooo F.
Træffes på telefon (ol) 88 o4 7o hver dag fra kl.
18,oo - 19,oo.

PROGRAM FOR APRIL.

Almindeligt møde tirsdag den 9.april kl.l9,oo

RESERVER.

Generalforsamling den 14.maj kl.l9,oo.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag til generalforsamlingen skal sendes til for¬
manden senest d.7.maj.

Børge Glyngby.

Uddrag af HB's protokol
Der afholdtes H.B. møde d.4. Febr. 1985 i Ingerslev¬
gade lo8.
Hovedkassereren aflagde rapport om den økonomiske
status og meddelte bl.a. at man havde kontingent til¬
gode flere steder og man måtte se at komme disse re¬
stancer til livs. Endvidere oplyste han at huslejen
for arkivet i Århus skulle betales til Tryg i Lyngby.
Yderligere oplystes at der ikke var flere Postkort
tilbage i farver de sidste var solgt til Thule.Der
vil ikke blive genoptrykket flere af disse da der in¬
gen salg var i dem mere.Nogle breve fra redaktøren
blev oplæst og debatteret.Protokollen fra december
blev godkendt efter et par tilføjelser.Man dis¬
kuterede Berejste Håndværkeres reception d.i.marts i
anledning af deres loo års jubilæum og et forslag
fra redaktøren blev godkendt.Der er lavet 33 stk.af
Den farende Svend 198o-84 og der blev udskrevet en
check på bogbinderens arbejdsløn.Man havde fået an¬
modning fra Næstved om at få udstillingen i anled¬
ning af Næstveds 85o års byjubilæum i tiden fra den
13. juni til den 24.juni.Man så meget gerne folk i
nogle Dragter.Dette gav H.B. sin tilslutning til.
Angående stævnet i Randers var der udsendt en skri¬
velse til afdelingerne med oplysning om antal dele¬
gerede,og de vil få tilsendt kort som giver dem stem¬
meret på delegeretmødet .Kun dem med kort har stemme¬
ret. De nye love er nu på trapperne.Lokallovene fra
Frederikssund blev efter et par rettelser var fore¬
taget, godkendt. Næste møde blev berammet til 4.marts
samme sted,kl.19,oo.

Helmuth Warming Andersen,
sekretær.



40 år i C.U.K. Ærestavle

Hovedbestyrelsen har igen gjort
en næsten utilgivelig brøler da

m man helt har overset et trofast
medlems lange medlemsskab af CUK
Imere end 4o år har Otto Wisler
nu været medlem uden at man har
været opmærksom på det,på anden
måde end han var bare et medlem
der tilhørte hovedkassen og skul¬
le betale når den tid var lige¬
som alle andre medlemmer.
„Ironisk nok har han selv været

kasserer i Køge afdeling indtil den gik ind i 6oerne.
OTTO WISLER er SCHWEIZER og er født i Sumiswald i
Kanton Bern d.25.januar 1916.Han er indmeldt i Køge
d.i.april 1943 hos nu afdøde Albrecht Hansen.
Otto Wisler kom i lære som Ostemester,og blev udlært
i 1938 på Mejeriskolen.Som udlært kom rejselysten
over ham,og d.6.juli 1939 ankom han til Tofthøj Me¬
jeri i Viby Sj.og begyndte som Ostemester.Der var
ved at trække mørke krigsskyer på himlen og han måt¬
te med modvilje rejse tilbage d.1.september s.å.da
han var indkaldt til militærtjeneste.Men efter an¬

søgning hos militærmyndighederne,kunne han d.25.ok¬
tober 1939 atter vende næsen mod Danmark.I 1942 for¬
lod han Tofthøj Mejeri og fik et bedre job,denne
gang på Vallø Mejeri.Her kom han i kontakt med Al¬
brecht Hansen der d.i.april 1943 fik ham indmeldt i
CUK i Køge.Der har han haft mange dejlige timer sam¬
men med Naverne.I 1955 d.i.januar blev han valgt
til kasserer i afdelingen og var det til Køge afd.
opløstes først i 6oerne,på trods af Albrecht Hansen
og H.P.Hansens anstrengelser for at bevare afdelin¬
gens beståen.Rejselysten har han stadig og hver som¬
mer rejser han en tur til sit kære Schweiz til noget
som hedder Grindelwald.I 1976 var han en tur i Tune¬
sien og i 1978 var han i Ohio og i 198o var han i
Florida USA. Hvis hovedbestyrelsen vil gøre noget for
at genoprette Køge afdeling er Otto Wisler meget vil¬
lig til at give en hånd med.

25 år i C.U.K.

ri
Metalvarefabrikant POUL F.CHRI¬
STOFFERSEN,Linde Alle 12,569o
Tommerup og medlem af Hovedkas¬
sen kunne d.15. juli 1983 fejre
sit 25 ars jubilæum som medlem
af CUK.Ved en beklagelig fejl¬
tagelse fra ansvarlig side er
det først fornylig blevet opda¬
get og Hovedbestyrelsen vil nu

prøve at gøre fejltagelsen god
igen. Poul F.Christoffersen er

født d.5.juli 1916 i Odense og
blev indmeldt i Odense d.15.7.

1958. P.F.C. er udlært d.i.2.1935 som Værktøjsmager
og har arbejdet i bl.a. Berlin i 23 måneder hvoref¬
ter i Aue i Sachsen kom igen tilbage til Berlin en
tid og arbejdede der.Han har også været i Karlsbad
i Tjekkoslovakiet,Neumünster,Kiel.Han har rejst for
et tysk firma 2o km.fra Køln.Siden blev det til ar¬

bejde i Sandviken i Sverige og Helsingfors i Fin¬
land.Efter hjemkomsten slog han sig ned i Tommerup
på Fyn og nedsatte sig som Metalvarefabrikant.En
del sygdom tvang ham til at nedlægge arbejdet og ei
nu pensionist og nyder sit Otium nær skov og åben
natur.

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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

25 år i C.U.K.
Hillerød har den glæde at kunne
præsentere endnu en jubilar med
et 25 års jubilæum og denne gang |
er det HUGO NIELSEN,Asminderød¬
gade 38,348o Fredensborg det gæl-j
der. Hugo Nielsen er født den 7.
april 191o i København,og er ind-I
meldt den 21.april 196o i Køben¬
havn.

Hugo Nielsen er udlært som Sned- ]
ker og ville ud at rejse så
snart han var udlært ligesom hand
fader i sin ungdom havde gjort.
Ved et besøg i Berejstes Hus,hvor CUK den gang havde
hule,traf han sammen med nogle af de gamle og garve¬
de CUK forkæmper såsom Emanuel Bjerregaard,Victor
Gottschalck og Jørgen K.Petersen og han lyttede med
andægtighed til deres beretninger og fik det indtryk
at valselivet ikke altid havde været en dans på
roser.Det gav ham dog blod på tanden og i 1929,tog
han til Sverige for at prøve lykken.Han kom langt om
kring deroppe og nåede da også Stockholm hvor der på
et tidspunkt var en nordisk udstilling som han gerne
ville se.Den nåede han også,hvorefter turen gik vide
re til andre egne af Sverige.Det var hans hensigt at
komme til Norge så kursen den vej var lagt.I nærhe¬
den af Gøteborg fik han arbejde hos en mester der
havde en køn datter på 17 år.Hende blev han så lun
på,at han om dagen,gik på værkstedet og dagdrømte om
hende,hvad selvfølgelig gik ud over arbejdet og mes¬
ter blev nødt til at fyre ham.Så var det løb kørt og
H.N. satte nu kursen mod Norge.I Norge blev han dog
ikke længe da det var svært at få noget at bestille,
så han kom atter til Sverige.Mange er de minder H.N.
har fra sin tid i Sverige og han mindes dem atter og
atter med stor glæde.Imidlertid mente han nu at han
var rustet for at tage sydpå og efter en smut til
København gik det sydpå ned igennem Tyskland,Holland
Belgien til Frankrig med arbejde undervejs når det
bød sig.Ankommen til Paris fik han bl.a. arbejde som
snedker ved opførelsen af Europas første fuldautoma¬
tiske Telefoncentral.Efter en tid i Paris gik turen
videre og han kom så langt som til Algier hvor han
så den største koncentration af danske håndværkere
han endnu havde set på sin færd.På sin valsetur op¬
nåede han at valse i 11 lande inden det var slut.
Han har nu et lille værksted i Fredensborg hvor han
konstruerer værktøj som er så vanskeligt at ingen
andre vil have med det at gøre,og han har nok at be¬
stille .

Vi i Hillerød siger dig tak for din troskab overfor
CUK og ønsker dig rigtig hjertelig til lykke med ju¬
bilæet .

Hillerød afd.

Hovedbestyrelsen ønsker Otto Wisler, Poul F.Chri¬
stoffersen og Hugo Nielsen til lykke med henholds¬
vis 40 og 25 års jubilæer. Vi takker for deres in¬
teresse for vor organisation og Den farende Svend.
På HB's vegne Hans Rindom.

In memoriam
Vi er her forsamlet om Hermanns båre,
Efter få måneders sygdom,hvor håbet om bedring sta¬
dig blev mindre,sov vor gode ven stille ind,onsdag
den 30 januar 1985.
Vi ønsker alle ved vor tilstedeværelse ved Hermann
Lindows bisættelse at udtale vor deltagelse overfor
Fru Lindow og familien.
Hermann var født den 12.september 19o7 i Ulkebøl i
Sønderjylland,ved Sønderborg.
Han var med tre søskende vokset op i et beskedent
hjem med sine forældre,da Sønderjylland var tysk,og
har således gået i tysk skole.Oplevelserne fra bår¬
ne - og ungdomsårene,hvor faderen dengang måtte del¬
tage i krigen,måtte gøre et stærkt indtryk under op-



væksten,og havde sat dybe spor i vor vens tilværel¬
se senere i livet.
Sparsommelighed og mådeholdenhed var for ham en
livsholdning.
Lindows far vår snedker,og således kom også Hermann
i snedkerlære.Efter læretiden drog vor ven ud på
nye arbejdspladser og fik hermed lysten til at kom¬
me ud i verden.
Nu drog Hermann Lindow på valsen ned gennem Tysk¬
land til Schweiz,hvor han fik godt arbejde i Zürich.
Han kom til at holcle meget af Schweiz,hvor han også
fik sin søster til at rejse ned.En oplevelsesrig
tid med mange naverkammerater,som gennem hele hans
liv blev til varigt venskab.
Det blev også til rejser både til Italien,Frankrig
og Algeriet,hvor Lindow arbejdede for DANALIT i Tiå¬
ret-.

For Lindow blev rejselivet værdifuldt og lærerigt.
En tid som han meget gerne berettede om i vort sam¬
vær med ham.
En rejse for nogle år siden til Schweiz sammen med
sin kone Grethe for at besøge venner,var de meget
glade for.
I 1932 kom Lindow hjem og arbejdede hos en dengang
meget kendt snedkermester Pontoppidan,og 2 år efter
etablerede han sig som snedkermester i Rosendals-
gade sammen med Holger Andersen,inden for naverkred¬
se kendt under navnet "RAMONA":
Det blev dog snart for trangt i disse lokaler,så de
flyttede til Nygårdsvej 3o,hvor de så afbrød fælles¬
skabet i bedste forståelse.
Hermann Lindow oparbejdede en solid virksomhed'med
mange gode kunder som år efter år fik opfyldt deres
ønsker,smukt og godt håndværk.
Også blandt sine kollegaer i Københavns Snedkerlaug
nød Lindow stor agtelse for sin kunnen.
Lindow blev også ejer af ejendommen på Nygårdsvej
3o med forhus og værkstedbygningen i 3 etager i bag¬
huset .

Mange svende har gennem årene været beskæftiget hos
Mester Lindow,også unge schweizere.Dem holdt han
stadig forbindelse med i tiden fremover.
Mange unge lærlinge har fået en god uddannelse,ja
endda nogle af dem har bestået med sølvmedalje hos
Mester Lindow.
Foreningen for Berejste Håndværkere blev hans store
interesse.

Lindow blev indmeldt i 1934,og han blev hurtig et
trofast medlem i kredsen,og efter få år blev han
medlem af bestyrelsen,hvor han afløste vor kasserer
Oluf Hansen.
Det blev nu Lindow,der kom til at bestyre Berejstes
finanser gennem alle årene.
Da jeg gik af som formand efter 17 år,i året 1968
blev det Hermann der blev valgt som vor formand.
Dette hverv kan vi nu ikke sige ham tak nok for.
Han var foreningens samlepunkt i alle forhold.
En nær forestående begivenhed,vort loo års stiftel¬
sesfest, var en begivenhed,Lindow i flere år havde
set hen til.
Desværre kom han ikke til at opleve den.Hermann nåe¬
de dog ved langvarige forhandlinger med Bikuben at
få solgt Berejstes Hus og sikre foreningen gode vil¬
kår i fremtiden.
Til alt det jeg nu har sagt,vil jeg nu til dig Gre¬
the Lindow også sige en stor tak for alt.
Du har gennem hele jeres Ægteskab været en eneståen¬
de kammerat»hustru og mor.
På jeres vej gennem et langt liv, har du altid stå¬
et trofast ved hans side,i jeres hjem,i hans værk¬
sted,! et langt og lykkeligt ægteskab,og også så
tappert plejede og opmuntrede ham til den sidste
stund i jeres smukke hjem.
Sammen med dig Grethe og dine kære,alle jeres fæl¬
les venner,tager vi nu afsked med vor kære ven og
gode kammerat HERMANN LINDOW.

ÆRE VÆRE DIT M I N D E

Hugo Nielsen.

Brev fra Zürich

Navn:

Adr.:

Afd.:

Ant al delt agere:

Efter den hektiske December måned i det gamle år,
startede Januar måned noget mere stille end vi er
vant til.
Vores hulekasserer Peter "Bogholder" vendte næsen
hjemad fra "Over there" og det skete på god naverma¬
ner med et stort slag på vores meget afholdte hule¬
klokke. Det var rart for os alle at se Peter igen ef¬
ter at have været væk i en 3 måneders tid.Han kunne
da også berette om nogle sjove oplevelser i U.S.A.
og det underholdt han os med det meste af aftenen.
Et længe aftalt møde med en gruppe fra Snedker & Tøm¬
rerforbundet ,blev afholdt d.17.januar i hulen.Grup¬
pen bestod af 12 "Sociale" udsendinge + deres rejse¬
fører Christiansen fra Geneve,mødte op i hulen for

forts.næste side

Tilmelding til stævnet

Stævnehotel
Westend Erik. værelse u/bad inc. morgenmad 125 kr./nat

do + ekstra opredning 2oo

Enk. værelse m/bad inc. morganmad 160 -
do + ekstra opredning 235 -

Dobb. værelse m/bad inc. morgenmad 24o -
do + ekstra opredning 315 -

lolegieværelse enk. m/bad (sengetøj medbringes)llo -
Luksushotel Enk. værelse inc. morgenmad 32o -

Dobb. 5oo -

Stævnetegn + sanghæfte 4o -

Hulemøde lørdag (varm mad og kaffe) 4o -

Delegeret frokost søndag 65 -

Bustur søndag 9,oo-14,3o (inc. frokost) loo -

Festmiddag søndag aften (musik-dans-natmad) 16o -

Samlede udgifter inc. overnatning
5o% af samlede udgifter betales a'conto på gironr.Henning Dalsgaard
Lindbjergvej 54,89oo Randers tlF. 06.441590 inden 6. maj, eller sendes på crosed
check, samtidig med tilmeldelsesblanketten.
Tilmeldelse skal være afd. i hænde senest 6. maj. efter denne dato, kan reserva¬
tion til stævnets arrangementer ikke påregnes.
Vi har lagt beslag på samtlige værelser på stævnehotellet, men det er måske ikke
nok, så vi anbefaler at tilmelde sig hurtigst muligt.*** Giro: 5 78 5o 14
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at diskutere og for at høre om de forskellige proble¬
mer, af social art,man kunne have som Nav i Schweiz.
Diskusionen om disse problemer fik vi dog ret hurtig
vendt om »sådan så vi kunne tale lidt mere om de pro¬
blemer mange har haft inden de forlod Danmark.Indtil
nu har vi nemlig aldrig fået særlig meget hjælp fra
de respektive fagforenings - afd. rundt omkring i
landet.Der har bl.a. været meget uklare bestemmelser
om kontingentet og feriepengene.
Vedrørende kontingentet er det nu sådan,at man kan
nøjes med at være medlem af A- kassen,hvis man samti-
dig melder sig ind i G.B.H.fagforeningen her i Zü¬
rich. Hvad angik feriepengene lovede de at kigge nær¬
mere på dette problem.Aftenen forløb ellers gemyt-
ligtog sjældent er der vist slået på klokken,så man¬

ge gange på een aften.Hulemor + far drønede rundt he¬
le tiden for at opfylde alle bestillingerne.
Een udtalelse,som endda kom fra een der tidligere
har arbejdet i Zürich og har indskrevet sig i afde¬
lingens gæstebog,kom ikke direkte som en overraskel¬
se. Denne repræsentant fra X købings Fagforeningsafd.
mente at vide at vi der var taget til Schweiz for at
arbejde kun gjorde det med det formål.at tjene en
formue og samtidig unddrage sig skat i Danmark.Hvis
denne udtalelse skulle hænge sammen med d$ love vi i
CUK som rigtige Naver prøver at leve op til,vil jeg
rent personligt betvivle at han nogensinde har været
RIGTIG NAV.Fy for Pokker en væmmelig holdning at ren¬
de rundt med,og det endda idag hvor han arbejder som
VORES repræsentant i fagforeningen.
Heldigvis var han dog den eneste der kom med denne
usobre udtalelse.Hvis han selv skulle læse D.f.S.

dennegang vil jeg sige dette til dig:
Det er ikke nogen dans på roser at arbejde et frem¬
med sted,og det er ikke en stor guldgrube at arbejde
i udlandet,men man lærer mange gode ting ved at rej¬
se ud,og ikke mindst kammeratskab er en meget vigtig
ting heraf,men det har du vist aldrig selv oplevet.
Ellers til alle i Socialudvalget der besøgte os her
i Zürich:
Tak for en dejlig aften,hvor jeg tror Ioplevede hvad
kammeratskab betyder når man tager til udlandet for
at arbejde.Vi oplevede måske samtidig at I ikke al¬
tid er slemme "Skrankepaver",men også mennesker der
sætter kammeratskabet højt.
Samtidig Tak for den gave vi fik,nemlig tilskud til
istandsættelse af et gammelt billede til hulen.
Aftenen sluttede omkring 2,3o om natten,og der var
vist mange der havde lidt svært ved at komme op på
arbejde.Personlig havde jeg de største kvaler(eller
måske var det Linda), med at få mig på høj kant.Vores
formand Flemming havde jo som "sædvanlig" fri,så på
den front gik det vist lidt bedre. Funch.

Forenings-meddelelser
Alt stof
Jeg må gøre opmærksom på, at det er aldeles
nødvendigt, at stof til D.f.S. må være mis
ihænde senest d. 8. i måneden. ALT STOF IND¬
KOMMET SENERE VIL FØRST BLIVE BRAGT I DET EF¬
TERFØLGENDE NUMMER AF "SVENDEN17?

Knud Lønstrup.

Frederikssund
Hulemødet fredag d.i.marts 85.
Formanden bød velkommen til godt 4o naver»heriblandt
5 fremmedskrevne og to fra Handelsbanken.-Handels¬
banken var inviteret da man her er interesseret i en

løbende udstilling om Naverne;blandt andet fordi folk
i byen spørger i Banken,om man kender noget til disse
fremmedskrevne svende i deres dragter,klubben vil ud¬
låne værktøj og sørge for at folk får den rigtige in¬
formation om naverne.

Harry og Mike serverede forloren skildpadde - Handels¬
banken gav to omgange og fik blæren.Der blev serveret
kaffe og ostemad - underholdning af de 5 fremmedskrev¬

ne svende - der blev sunget 9 sange fra sangbogen,og
tolderens slagsang ikke at forglemme og Leif lige
hjemvendt fra Zürich efter 21 måneders ophold ringede
med klokken og fik blæren,Handelsbanken takkede,efter
minderne,for en dejlig aften med check til kassen kr.
looo,oo.
Hulevagt i maj Bent+Bent - hulevagt i juni Inge og
Flemming.Da hulen har været godt besøgt i det forløb¬
ne år,håber bestyrelsen at se alle medlemmerne til
generalforsamlingen d.12.April,hvor Jette og Anna ser¬
verer middag. VEL MØDT!
med kno i bordet Dann.

Hillerød
Generalforsamlingen d.8-2-85 er blevet afholdt og 16
medlemmer var fremmødt.Formanden Åge Albrechtsen bød
velkommen.
Både formandens og kassererens beretninger blev god¬
kendt hvorefter man gik over til valg.
Formanden ønskede ikke genvalg og Richard Petersen
blev valgt i stedet.
Hulemor Lilian afgik nyvalgt Erik Larsen.
Bestyrelsessuppleant Henry Jensen genvalgt.
Revisorsuppleant Ole Højgård genvalgt.
H.B.repræsentant Karl Jensen genvalgt.
H.B.suppleant Ole Vejen nyvalgt.
Bestyrelsen ser således ud:
Formand Richard Petersen - Næstformand Karl Ferdinan-
sen - Kasserer Erik Nielsen - Sekretær Erik Larsen -

Bestmdl.Ib Willumsen - Suppleant Henry Jensen - Repr.
for navervennerne Kai Hylstmann.
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden og for¬
håbentlig til alles tilfredshed også for dem der ikke
var mødt op.
Da alt var overstået,serverede hulemor en lækker gang
skildpadde samt en dram og en øl,kaife blev serveret
efter middagen. Alt blev nydt med stort velbehag.
En tak til Åge og Lilian samt bestyrelse for endnu en
god periode.
med kno i bordet Erik.

Holbæk
Takket være Helmuth fik vi en vellyket dag med dej¬
lige sild og fisk på mange forskellige måder.Han hav¬
de virkelig lagt et stort stykke arbejde bag maden.
Alle var enige om at det var så godt lavet,at han
roligt kunne afsætte en dato ved samme tid (eller om
efteråret) til næste år.
Helmuth vi siger dig alle;"Tak for god mad!"
Ellers forløb dagen godt med god stemning og velkend¬
te naversange,men hvordan kunne man forvente andet
med gæster fra Roskilde og Frederikssund også selvom
nogen måtte vente på kaffen fik alle da til sidst en
kopfuld og en småkage.Nr.47 var selvfølgelig den sid¬
ste der blev sunget inden man tog afsked for at dra¬
ge hver til sit.
Næste hulemøde d.19.april 1985.
Med naverhilsen Marianne.

København
Kegleaftenen d.12.febr. hos Rossini var en stor af¬
ten hvor vi fik nye navne på pokalerne,for selvom vi
spiller efter egne regler,der ligner kegling,er det
jo Bowlingkugler,der bruges. Det viste sig at Peter
Kr.Hansen og Tove Wharja var de bedste til at svinge
/ trille kuglerne denne gang.Ovenpå anstrengelserne
spiste man sig mæt i forloren skildpadde,der var in-
cluderet i prisen.
Hulemødet d.14.febr.var mindre godt besøgt,men det
meget dårlige og kolde vejr har ganske sikkert holdt
mange indendøre.Det bliver nok bedre når foråret kom¬
mer .

Fastelavnsfesten d.17.febr.var en af de gode traditi¬
onsrige,hvor Henning Sørensen "Spjæt" som overblære
assisteret af Flemming Heiden og Frode Zachariassen
som underblærer på traditionel vis fik opkrævet et
betragteligt beløb til næste års fortæring.Efter de
medbragte "knuder"var fortæret,snapsen drukket,blev
dette års Kattekonge kåret med Scepter,Æble og Konge¬
brev. Hans Majestæt navn er Kurt Nielsen.Damernes



fastelavnsfest søndagen efter var ikke,hvad den bur¬
de have været.Kun 6 damer var mødt op for at slå til
tønden.Kattedronning blev Edith Nielsen.
Bancospil d.28.febr. foregik under højt humør.Gad vi¬
de om stegene og rødvinen smagte godt?? Naverfrokost¬
en ,der hermed blev genoptaget som tradition,var en
oplevelse for alle os,der ikke før har haft lejlig¬
hed til at se noget lignende.Det blev Frode Z.der
blev den heldige vinder.
I April er der følgende møder:
Påskekomsammen d.3.april med 3 stk. mad +1 øl og en
snaps 3o,-kr.Torsdag d.U.april Svendeaften kl.l9,oo.
Torsdag d.18.april kl.l9,oo er der generalforsamling
for NRHF,s medlemmer kl.19,oo.Mød talrigt op!Torsdag
d.24.april er der Bancospil kl.19,oo.Yderligere præ¬
sentation skulle ikke være nødvendig for de trofaste
deltagere.Endvidere er der CUK,s generalforsamling
d.2.maj - en torsdag.Dagsorden iflg.lovene.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før.

HUSK AT INDBETALE DIT KONTIGENT I TIDE!
Med Naverhilsen Pia Nielsen.

Los Angeles

Udvidelsen af hulen er nu næsten færdig og kun gulv¬
beklædningen er tilbage,men efter det,bliver der et
stort stykke arbejde med at få alle vore klenodier
hængt op,og Otto Lund vil sikkert med tiden få paro¬
len malet på Loftsbjælkerne.
Indvielsen af hulen vil finde sted på vores 51 års
stiftelsesdag d.5.april,hvortil vor Mesterkok Jim
Nelsen har inviteret alle medlemmer med damer til en

bedre middag.
Ca.2o medlemmer,alle dygtige Håndværkere har under
Ted Petersens ledelse udført alt arbejdet og alle ma¬
terialer er indkøbt til fordelagtig pris.
Vi siger hermed tak til alle som ved deres arbejde
eller pekuniære eller materiale bidragjhar muliggjort
denne udvidelse,og Naverdalen idag stadig er gældfri.
Med naverhilsen Fred K.Holm

Nysted
Mandag d.4.marts afholdt vi vor ordinære generalfor¬
samling.Alle valg var genvalg på trods af formandens
højlydte protester blev han atter genvalgt.Medlemmer¬
ne hævder at han er blevet valgt til formand på livs¬
tid. Hverken gode ord eller trusler hjalp på udfaldet
af valget,så Simon Hansen er stadig formand.Som sæd¬
vanlig efter generalforsamlingen hyggede man sig over
en stille H.B,er (hånd-bajer?) og forsøgte at overgå
hinanden med de mest usandsynlige Lystfiskerhistorier
som kunne få selv de mest garvede erhvervsfiskere til
at rødme,hvis de havde hørt dem.
Med naverhilsen Simon Hansen.

Odensd
Til vort årlige torskegilde lørdag d.16.febr. var ik¬
ke mindre end 42 deltagere mødt op.Og vi nød den gode.

torsk med tilbehør,som Børge hvert år tager ansvaret
for,og det var igen iår upåklageligt.
Formand Knud Marius Nielsen bød alle velkommen,og hå¬
bede at vi måtte få nogle hyggelige timer sammen.
Traditionen tro havde vi en pakke med,og der var mæg¬
tige bud på disse.Til alles orientering kan jeg oply¬
se at disse pakker indbragte kr.961,-, så det kan vi
kun være tilfredse med.Vi havde levende musik,en Har¬
monikaspiller så der var gang i dansen.Desuden havde
vi et par friske unge fyre,nemlig formandens søn Lars
og hans kammerat til at servere og vaske op,og det
var en fornøjelse at se hvor godt dette blev gjort.
HUSK: Forslag der ønskes behandlet på generalforsam¬
lingen torsdag d.U.april kl.l8,3o skal være forman¬
den ihænde senest 8 dage før.
Den 2o.april er der arrangeret sejltur til Tyskland
med navervennerne og vi mødes ved den gamle rutebil¬
station kl.l2,oo. Tilmelding kan ske til Ingrid og
Bent på tlf. lo 58 15 men efter kl.l6,oo.
Vi ønsker Carl Mortensen hjertelig til lykke med de
8o år,torsdag d. 25.april 1985.
Med naverhilsen Inge Pilegård.

Randers
Hulemødet d.i.marts blev indledt med sang nr.47 med
de få svende der var mødt op.Vi må håbe der kommer
flere til vor generalforsamling fredag d.12.april.
Vi havde dog et dejligt hulemøde,med god mad og det
der hørte til.Formanden berettede os om hvad vi skul¬
le foretage os det næste stykke tid.Vi sluttede afte¬
nen med minderne.
Med naverhilsen Ole.

Roskilde
Kortspilaftenen d.lo.febr. havde besøg af Helge fra
Holbæk og det er dejligt med besøg udefra,denne aften
var det småt med tilslutningen,da nogle var sydpå.Vi
håber,at flere får lyst til,at møde op med madpakken
i hulen til næste kortspilaften som er d.14.april kl.
17,3o.
Ved hulemødet d.22.febr. var vi samlet 14 og det var
en hyggelig aften med sang og spind.Mange af sangene
har vi endnu ikke fundet melodien,men vi håber, at
vor spillemand,Kurt,måske kan hjælpe hen ad vejen.
Peer og Bente stod for det kulinariske og det var
som sædvanlig lækker mad.Husk at give besked til mad
holdet,hvis man er forhindret i at komme på huleafte
nenjdet gør det lidt nemmere at beregne maden.
Med naverhilsen Lene.

Slagelse
Her i Slagelse kom vi ind i marts med fynd og klem,
og mødtes i et varmt og lyst lokale som vores ny for¬
valter startede med,så bliv ved med det Leo.
Formanden bød velkommen til 12 mand,og kom frem med
lidt af hvert,bl.a. at sangkoret fra København havde
skrevet,om de måtte komme en tur,men vi blev enige
om at det måtte vente til vi er kommet lidt bedre i
orden,så skal vi nok få sang på Flåden,for det er så¬
dan noget der liver op i den grå hverdag.Ellers blev
der sunget en del.Her i marts er det fødselsdagenes
måned,nogle der bliver 65 år og 5o år,så vi får nok
brug for nogle friske stemmer til vores næste møde.
Jeg vil slutte med en hilsen her fra Slagelse og et
vel mødt til næste hulemøde.
Med naverhilsen H.J.Jensen.

Stockholm
Ved generalforsamlingen blev Egon Bargisen takket
for sit arbejde i bestyrelsen,nu skal han bare være
hulefar og derfor ordner han at Åge Håkansson kommer
efter,og vi hilser Åge velkommen i styrelsen til man¬
ge års arbejde.
Langfredagen kl,13,oo starter den store frokost pa
Ingarö.Bridgeparspil den 19,kom i god tid! Fredag d.
26.holdes Ålegilde,men husk tilmeldelse.Vi hilser for
året velkommen med et stort majbål pa Ingarötorpet d.
3o.april der hövdingen kl.21,oo tænder bålet»hvoref¬
ter vi samles om kaffebordet.Kassereren har faet en

ny stor hovedbog hvor alle som har byggefondsandele



med nr.og dato for andelen skal hver enkelt så ind¬
skrives så revisorerne kan revidere bogen ved den år¬
lige regnskabsrevision.Derfor alle som har andele må
snarest henvende sig til Kassereren eller sende det
til Einer Andersen,Värmlandsgatan 484 -123 48 Farsta.
Du husker vel også at du selv har skyldighed til at
opgive antal til skattemyndighederne som "lån"til
Ingarötorpet.
Med naverhilsen Arthur.

Thule
Søndag d.27.jan.var ca.15 svende mødt til hulemøde i
253.Formanden bød velkommen til 5 nye svende.Ole Bø-
wig,Jørn Pontoppidan,Jørn "Gammel Smølf"(I kan jo
tænke jer til,hvorfor han bliver kaldt det) Karl d.
12. samt Jørgen Christensen.Vi sang velkomstsangen,
og håber de må befinde sig vel i vor kreds.Efter man¬
ge sange og efter lige så mange skål,sluttede vi med
Flæskesteg m/rødkål,hvilket vi takker Svend og Karl
d.7.for.Formanden og "Kansleren" måtte gå inden mø¬
det sluttede for at passe deres ansvarsfulde job.
Søndag d.3.febr. endnu et Bedemøde i 253,formanden
var forhindret i at møde på grund af en dårlig fod,
til gengæld havde "Kansleren"taget fri.Vi siger tak
til "Lillebror"for mørbrad,en hyggelig dag,som for
nogles vedkommende sluttede ved 22,3o tiden.
Den lo.febr. Bedemøde i 253 med 2o fremmødte.Vi måt¬
te igennem en del Anatomi og zoologi før vi med "Pi¬
casso1,'s hjælp fik den eneste og absolutte sandhed om
kvindens skabelse. Vi takker for dette fornøjelige
foredrag.Vi har modtaget et brev fra en svend i Hil¬
lerød med anmodning om hjælp til arbejde heroppe,det¬
te vil "Picasso" tage sig af.
Fredag d.15.febr. hulemøde,denne gang i et større lo¬
kale i "Recreationscenter",hvor ca.3o var mødt op.
Formanden bød velkommen til 2 nye svende,Allan Munk
og Erik Sten Jensen,endvidere var mødt 2-3 emner til
nye medlemmer.Vi fik,midt under formandens beretning
om en fugleskydning i Silkeborg uanmeldt besøg af
den nye Basecommander,colonel Susi.En tiltalende
mand,som fik en kort forklaring om,hvad vor forening
går ud på.Han fik foræret et naveremblem og forman¬
den bad ham om at bære det med Ære og opføre sig pænt
da emblemet ellers ville blive frataget ham.Vi sang
som sædvanligt en del sange,heriblandt en ny som hed¬
der "Vort Muddermål".Mødet sluttede ved 23,oo tiden.
Søndag d.17.febr.var Barak 253 endnu en gang vært for
et Bedemøde med deltagelse af 12 svende.Vi hyggede os
som sædvanlig med sang og bægerklang.Inden vi skiltes
fik vi røde pølser,som vi takker "Picasso"for,vi tak¬
ker ham også for,at han ikke er blevet Kok.
DER ER INDKALDT TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING d.26.
APRIL 1985.
Vi her på Thule ønsker(lidt for sent) "Carl Tobak"
hjertelig til lykke med 6o års dagen d.i.marts,og si¬
ger tak for din dejlige måde at være på.

Thulenaverne.

Med naverhilsen og kno i bordet Niels H.

Vejle
Ved hulemødet d.i.marts var 16 mødt op:Vi sang rir.28
derefter var der optagelse af et nyt medlem,Maler
Preben Tvilhøj.Derefter viste GI.Ole film,hvortil dei
var fri adgang,så vi var ca.3o i vores lille hule,og
fik en hyggelig aften ud af det.GI.Ole skal have man¬
ge tak. Blikkenslager John Nielsen var et smut hjem¬
me fra Grønland,han gav en omgang,og vi kvitterede
med blæren.
Med naverhilsen Helge.

Zürich
For vores vedkommende startede februar måned noget
trægt i det,bl.a. uden de store arrangementer.De
fleste af os har nydt den schweiziske vinter ved at
stå på Ski i bjergene.
Den planlagte Höllock-vandring midt i måneden måtte
aflyses grundet for få tilmeldinger.
Vore huleaftener har dog hele måneden,som sædvanligt,
trukket som en Magnet.Det er dej ligt,også i det nye

år,at se opbakningen om det store arbejde vore hule¬

forældre sammen med bestyrelsen udfører.Husk det****
OG MØD FREM TIL GENERALFORSAMLINGEN,LØRDAG d.13.APRIL
KL.15,oo(i hulen.) Dagsorden er fremsendt.
Lørdag d.2.marts,løb karnevallet for de "voksne" af
stablen,og blev et udmærket arrangement med 3o delta¬
gere.Hulefar (Laust),ERP,Lis,Birgitte,og Helle havde
gjort et godt stykke arbejde,og det takker vi for.
Mærkelig nok vandt ERP førstepræmien i udklædning,men
efter forlydender var han overhovedet ikke udklædt.
Søndag d.3.marts var det børnenes tur,med Kattetønde
-slag efter alle kunstens regler.Et sækkevæddeløb for
de voksne blev også udøvet.Det så sjovt ud på hulens
4o smalle m 2.
To aktive er rejst tilbage til Danmark,nemlig Peter
Eskildsen og John Henriksen.Tak for deres behagelige
måde at være på,og dig Peter ser vi garanteret herne¬
de igen.God vind fremover til jer begge.
Jørgen Schaffer besøgte os d.5.marts,hvor han bl.a.
overværede bestyrelsesmødet,og kom med forskellige
bemærkninger.Efter forlydende ringede han sørme også
på klokken.
Dødsfald:
GRETHE TROSTMANN,sekretær ved det Danske Konsulat,er
i en altfor tidlig alder afgået ved døden.

ÆRE VÆRE HENDES MINDE

på best.vegne
Funch.

Med naverhilsen Funch.

Ålborg
Lørdag d. 3.marts var vi 3 svende fra Ålborg til re¬
ception ved Snedker & Tømrernes loo års jubilæum i
Hjørring.Trods forhindringer lykkedes det os at gen¬
nemføre den planlagte tur,først var Hans Andersen
indlagt på Hospitalet i ca.14 dage,derefter havde
Knud Ravnsbeck et uheld på sin arbejdsplads og måtte
melde afbud,nu kom Ejler ind i billedet og deltog i-
ført"Kluft",det bevirkede at vi blev lagt mærke til,
det var jo også vor mening med besøget. - Vi fik af¬
talt at vi skulle "optræde" i Pensionistklubben den
16.april,hvor Ålborgnaverne skal fortælle om dengang
der var naver i Hjørring,og om"Navernes Hus i Løn¬
strup" . Pensionistklubben skulle herefter være os be¬
hjælpelig med at finde gamle og nye kontakter ,for
at genoprette CUK afdelingen i Hjørring,også økono¬
misk var der mulighed for at støtte naverne ved et
senere stiftende møde måske i maj.
Den 7.marts var 12 svende samlede til hulemøde.Her
var 2 af vore rejsende svende Jens og Poul hjemme en
tur fra deres arbejde i Norge og på Olieplatformen.
Weiss kom med en flaske fra sin fødselsdag,men for¬
svandt igen,uden vi nåede at hylde dennegang.
Det blev en aften med hyggesnak og kun en enkelt
sangjvi mangler 2-3 gode sangere til at møde op,for
at pleje vore navertraditioner,sangen er et af vore
bedste bindeled til naverbevægelsen.
Med naverhilsen Referenten.

Århus
Fredag d.i.febr. var 12 svende mødt op.Hulemødet
begyndte med at Araberen lagde 5 tulipaner på"Spjæt"!
stol,til minde om ham.
Holger Tjerrild har lavet et ekstra bord til hulen i
samme stil som vor oprindelige.Bordet blev indviet
og vi takker Holger for det fine stykke arbejde.
Tirsdag d.12.febr. havde hulen besøg af 16 Smede,pen¬
sionister fra TUBORTEX (Bruhn & Sørensen) Araberen
fortalte om foreningen CUK og Århus afd.Knud Frisch
leverede musikken og Gerhard stod for kaffen.Alle
smedene har ytret sig om,at de havde en meget vellyk¬
ket dag og håber de må komme igen næste år.
På hulemødet d.15.febr. havde vi hulemøde med led¬
sagere. 12 svende og 6 ledsagere var mødt op.Ole Ma¬
thiassen bød velkommen,da Fiirgård var forhindret.
Aftenen gik med snak og sang.
Hulemødet d.i.marts startede med at vi mindedes Arne
Lorentzen v.Post og Hermann Lindow.
Vi gør alle vore medlemmer opmærksom på FORÅRSGENE-
RALFORSAMLING d.12.APRIL i HULEN.
Med naverhilsen Annette.
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Berejste Haandværkeres

100 års jubilæum
Den 1.marts 1985 blev altså en rigtig mindedag for vor "Forening for
Berejste Håndværkere",lad mig straks skrive at man blev virkelig over¬
rasket ved ankomsten i Emiliegade ved at se en skøn portal opsat i rø¬
de og hvide farver med 5 dannebrogsflag og to flotte blå skjolde.
Indenfor i huset var bestyrelsen da også samlet for at modtage alle
gæsterne til den fastsatte reception - og man må vel nok sige,at det
var en virkelig glædelig,begivenhed for begge parter - altså "Berej¬
stes bestyrelse" og gæsterne.
Vi havde besøg af ca.8o gæster;der var medlemmer,der var pressen,der
var Frederiksbergs borgmester,der var forhv.Københavns borgmester Bør¬
ge Schmidt,der var besøg fra Arbejdermuseet,der var CUK'er,der var
Rejsefonden,der var Helsingørnaver,der var fremmedskrevne Tømrere,der
var Bikubens boligfond; - ja jeg kunne skrive en liste over langt fle¬
re - men vil hellere skrive lidt om de skønne gaver som vi modtog i
dagens anledning; der var et flot glasmaleri af to farende svende,mas¬
ser af blomsterdekorationer,et flot tinkrus,en flot tintallerken fra
CUK afdelingen i Sønderborg,mange flasker vin og spiritus,Tuborg kom
med 2 kasser Tuborg,der var et flot tyrkisk skrivetøjsetui til blæk
og med penneskaft - så har vi da altid skrivetøj i huset - hvis man
mister sin kuglepen,der kom mange skønne telegrammer,jeg tillaser mig
at fremhæve et særligt - det kom fra Thule-naverne - det glædede os
meget; det er da klart,for undertegnede,der er Æresborger i Siorapaluk,
og Hugo Nielsen var sidste sommer deroppe og satte et værkstedshus op
til beboerne - ja,så kan man vel nok forstå at det telegram trak man¬
ge gode minder frem.
Joh,det var en reception som frydede os meget,og bestyrelsen takker
også herigennem alle de ædle givere.
Den 2.marts var vi så 7o gæster til vores festmiddag,desværre kom der
om torsdagen afbud fra "Freja"s formand i Berlin,Holger Jütte ringede
to timer før han skulle flyve herop,at han var bleven meget syg - alt
var ellers arrangeret;3 herfra København måtte også,i sidste øjeblik
melde afbud.Nå,men festen gik i gang ved 6 tiden,og med en velkomst¬
drink,bød Hugo Nielsen på foreningens vegne vore gæster velkommen,og
vi gik til bordets glæder - vi blev godt - spredt efter bordplanen,
men det har nu også sin charme,thi man kommer nærmere ind på livet af
sine medmennesker på den måde.
Som næstformand holdt Hugo Nielsen en pæn lille mindetale for vor bort¬
gångne formand Hermann Lindow (rent personligt siger jeg,at det var
synd at han ikke klarede et par måneder til - men festen blev holdt i
den ånd og stil - som han havde forelagt det for os andre bestyrelses¬
medlemmer)
Desværre blev den nye gæstebog ikke benyttet ved jubilæumsmiddagen,thi
jeg erfarede først d.4.ds.- at det var det,der var meningen med den.
Men den skal nok blive brugt,derom ingen tvivl.
Hugo Nielsen holdt festtalen - og præsenterede Rejsefondens formand
Jørn Petersen,vores advokat Bonnie Mürsch,stifteren Frederik Nielsen,s
barnebarn og oldebarn Fortmejer,som begge er medlem af Berejste,Kai
Fønss Bach,Henry Hansen,Chr.Krogh,P.Andreassen,Yrsa Larsen,Asta Lode,
Aage Nielsenjja mange flere - desværre noterede jeg ikke navnene på
alle,så det må undskyldes,hvis nogen føler sig forbigået - men jeg er
jo ikke sekretæren,så det må tilgives.
Da det har været kotyme at holde tale for den farende svend,havde jeg
den store Ære at holde den - og da jeg i den gyldne bog havde læst
stifterens enke Henriette Fortmejer,s vidunderlige beskrivelse om for¬
eningens stiftelse for loo år siden med dens forløb i de kommende 2o

* * * år - ja,så måtte jeg læse den ordret op - for mig virkede det som en
dame havde skrevet til vores damer om denne vidunderlige oplevelse at
være medlem af "berejste",og beviset ser jeg jo ved,at mangen bortgan¬

gen kammerats enke stadig kommer og mindes de gode dage,de har haft her i huset - desuden kunne jeg oplyse
gæsterne om,at denne ejendom,altså Emiliegade 7 var opført i 1885, - jeg tror ikke at sligt er indtruffet
før - loo års jubilæum i et loo års hus.
Festen sluttede efter nogle dejlige dansetimer med Valheins dejlige sang om minderne og ved 1 tiden en
gang herlig godnatsuppe - en helt utrolig festaften som aldrig vil glemmes af deltagerne,og jeg skal slut¬
te dette lille referat med min personlige og bedste tak for alle de dejlige ønsker,der blev fremsagt af gæ¬
sterne for fremtiden i "Berejste" - ja,gid at vi længe,længe,leve må!
Tak Henning H.Jensen.
Vi retter også en varm tak til Værtinden Fru Nielsen og hendes medhjælpere,som gjorde det muligt for os at
fejre denne dejlige fest.EN HJERTELIG TAK FRU NIELSEN.

Bestyrelsen.

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,EMILIEGADE 7.
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALJÆ BEREJSTE ER VELKOMNE!

Næstformand,Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,22oo København N.tlf. (01)
81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K. 22oo København N.
tlf.(Ol) 85 69 9o.

Keglespil
Efter keglespillet d.7.februar var
der som sædvanlig fælles kaffe¬
bord. Under kaffebordet viste Hu¬

go Nielsen 2 dejlige film fra Grøn¬
land ledsaget af et godt og leven¬
de foredrag. Hugo Nielsen var sam¬
men med Henning Jensen i Grønland
i 1984, hvor filmen blev optaget.

Poul Barslund.

Generalforsamling
Berejste Haandværkere afholder ge¬
neralforsamling TORSDAG den 18.
april kl. 19.30 i huset Emiliega¬
de 7.

Dagsorden ifølge lovene.

Til lykke
Den 7. april fylder Hugo Nielsen
75 år, og den 9. april fylder vor
altid glade og veloplagte Helge
Antonsen 70 år. Vi gratulerer dem
begge.

Aflysning
På grund af påsken bliver der in
gen kegleaften i april. Næste keg¬
leaften bliver torsdag d.2.maj.

Bestyrelsen.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 26. marts



SIDSTE UDKALD TIL STÆVNE
Som i de to foregående numre af "Den farende
Svend" er alt nu parat til at modtage al
le forhåbentlig glade og oplagte Nav-
verbrødre med deres damer og medl
højt humør,så Randersbeboerne
kan se at det er Naverne der er

kommet til Laksestaden for at

se på Byen.Alt er blevet
set op i dagenes anledning
og til Ære for Naverne,så
tag nu en rask beslutning
og bestem jer til at være
med til et stævne som I

aldrig vil komme til at
fortryde at have deltaget
i.I vil der møde måske
gamle rejsekammerater og
I vil komme til at kende

nye kammerater som har sam¬
me interesse som I selv,nem¬
lig CUK og dets fremtid,og så
er der jo også det,at pigerne
kan tage på udflugt medens I an
dre sidder i delegeretmøde og
drøfter hvordan vi skal tilrettelæg
ge CUK,s arbejde de næste fem år frem i
tiden.Som Vartegnet her på forsiden siger

ikke være så svært at finde bare een af dem
der passer. Så det er med at få kridtet

sommerskoene og få taget en beslutning.
Inde i bladet findes en tilmeldings¬
blanket med priser på Hotelværelser

og vil man gøre det så billigt
som muligt er det med at komme
først til at få de biligste
overnatningsmuligheder.Den fi¬
ne udflugt som bliver arran¬

geret er også værd at deltage
i for dem der ikke ønsker at
overvære delegeretmødet.Også
en oplevelse i sig selv er
huleaftenen om lørdagen,no¬
rnan ikke oplever så ofte i
hulerne nu omdage,med delta¬
gere fra hele Danmark,Sverige
Tyskland ja,og hvem ved måske

r der også repræsentanter
fra både U.S.A.og vores sidste

på stammen "Thule" hvis der
er nogen af dem hjemme på ferie i
tid.Ihvertfald er her besøg fra

U.S.A. i den tid men hvorvidt de har

påtænkt at deltage i stævnet kan jeg ikke
sige noget om.At der kommer gæster fra Sverige

kan jeg derimod garantere loo % med,for de hargår der 13 landeveje til Randers så det skulle
aldrig svigtet endnu på et stævne i de 4o år som jeg snart har været med i CUK og deltaget i de arrangerede
stævner sa vidt det har kunnet lade sig gøre. Jeg er næsten sikker på at Niels Ebbesen som de skrev fra
Randers glæder sig til at igen fa lidt Naversang at høre.Det er jo også lo år siden at der var et så stort
opbud af Naver.Så Randersnaverne går nu og spejder efter gæsterne og glæder sig.VELKOMMEN TIL RANDERS siger
Folkene i byen med de 13 landeveje.

Red.

Uddrag af HB's protokol
H.B. møde afholdt den 4.marts 1985.
Formanden aflagde beretning efter at Protokollen var
blevet oplæst med en lille korrigering.Han referede
bl.a. om Rejsefondsmødet og F.B.S.H.mødet som er re-
feret andetsteds i D.f.S.,s dette nummer.Man diskute¬
rede også om muligheden om at få Køge afdeling op at
sta igen ved hjælp af et medlem bosat dernede.Der var

skrevet til Zürich og Ålborg.Endvidere var der kommet
en overensstemmelse vedrørende D.f.S. og Berejste om
betalingen,der kunne blot sendes en regning til kas¬
sereren hvert kvartal.Redaktøren havde skrevet et
brev til den forrige redaktør med efterlysning af
billeder som ønskedes retur til afdelingerne,men hav¬
de ikke fået noget svar på dette brev.Nogle interne
sager blev behandlet.Hovedkassereren aflagde beret¬
ning ved Edgar Jensen,over regnskabets stilling og
opfordrede om at spare på forbruget.Th.Rasmussen og
Jørgen Schaffer var fraværende henholdsvis grundet på
sygdom og rejse til Schweiz.Næste møde d.i.april 85.

Helmuth Andersen
sekretær.

Hvem er hvem ?
Man hører ofte det spørgsmål:"Hvem er det egentlig
der sidder i K.U. og hvad er K.U. for noget?"
K.U. er en forkortelse af Kontroludvalget som har
sit sæde i Århus og haft det i over 51 år.K.U. er
en slags overdommer der prøver de sager som H.B. ik¬
ke kan tage stilling til selv men skal prøves af
K.U.Det være sig lokallove,eventuelle klager over
H.B,s forretningsførelse o.1.Hvem sidder så i dette
Kontroludvalg? Det gør følgende:
H.P.Hansen som er formand og hvis adresse står i D.
f.Sv. på side to i alle numre.

Herluf Fixrgaard Knud Frisch
Ib Strange 0g Wagner Sørensen
Åge Tjerrild Alle Århus afdeling
Der spørges også tit hvem der sidder i Hovedbesty¬
relsen,det er følgende Formand Hans Rindom
Hovedkasserer Th.Rasmussen Sekretær Helmuth Anderser.
Bisidder Karl Jensen valgt af Hillerød afd.
Bisidder Jørgen Schaffer valgt af Frederikssund afd.
Næstformand Edgar Jensen valgt af Københavns afd.
og Redaktør Knud Lønstrup Red.

VIGT
Hotel Westend som skulle være Stævnehotel er solgt og
Menveds Plads fra kl.14.oo lørdag den 25 maj.Samtlige „
kan fås v/Henning Dalsgård,Lindbjergvej 54,89oo Randers

ebureauet vil blive i Helligåndshuset.Erik
rmænd er orienteret .Yderligere oplysning*::
44 15 9o.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen, Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Vi må med sorg meddele at vi har mistet vor
gode Naverkammerat

SMED ARNE SVARRE

født d.26-4-1925
indmeldt d.25-3-1978

afgået ved døden d.5-4-1985

Arne Svarre har i en årrække været kasserer
i Hillerød afdelingen.Han blev fulgt til sit
sidste hvilested af kammerater her fra Hille¬
rød afdeling.Fanen var repræsenteret ved bi¬
sættelsen.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Hillerød afd.af C.U.K.

Milepæle

l.maj P.H.Gyrst-Longsig,Vester Lyngvej 119,
45oo Nyk.Sj. medlem af CUK i 25 år.

5. 11 Peter Kr.Hansen,Dronningensgade 16 2/mf.
142o Kbhn K. 75 år.

18 11 Walter Olsson,Herrestrædet 13,42oo
Slagelse 65 år.

23 11 Jejer Manniche Nielsen,Tylle Kro,
561o Assens (mdl i Odense) 5o år.

25 11 Erling Hansen,Byskov Alle 23,42oo
Slagelse 65 år.

28 " Emil Poppe,Hagavej 6,286o Søborg 85 år.
31 '' Konsul,Karen Oppelstrup,Bandags¬

vägen 37,12247 Enskede,Sverige 5o år.
4.juni Jørgen K.Nielsen,Sandskredet 13,

Hølkerup,45oo Nyk.Sj. (mdl.af H.K.) 6o år.
9 " Simon Hansen,Aarrestrupvej 8,

488o Nysted
Hovedbestyrelsen gratulerer.

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo
len,så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen

Lokaleinspektør:Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452
265o Hvidovre.Tlf.(ol) 78 41 68

hu-

Program
2.maj kl.19,00 CUK,s Generalforsamling.Dagsorden

ifølge lovene.
9 " kl.l9,oo Svendeaften.

23 " kl.19,oo Hulemøde.
25 " kl. 8,3o Fællesrejse til Pinsestævnet i Ran¬

ders.Vi mødes under Uret på hovedba¬
negården.Pris Kr.26o,-t/r.pro perso¬
na. Tilmelding som er bindende sker
til bestyrelsen inden l.maj.Ankomst
til Randers er kl.14,15.

26. " kl.lo,3o til 14,oo er hulen åben for dem der
ikke er til Pinsestævne.De der iste-
det har været til karneval i Køben¬
havn er velkommen til at kigge ned
til os der er tilbage i Ingerslev¬
gade lo8 i hulen for evt.at få en
lille en til den tørre hals.

*************************************************

Sangkoret

8o ar.

for H.B.
Hans Rindom.

Formand: Børge Glyngby,Solbjerg Have 7,2ooo F.
Træffes på telefon (ol) 88 o4 7o hver dag fra kl.
18,oo - 19,oo. Møde 2.tirsdag i måneden kl.l9,oo i
hulen,Ingerslevgade lo8.

Skovtur d.8.juni kl.9,3o under Uret på hovedbanegår¬
den.Alle er velkommen,også damer.Madpakker og evt.
proviant medbringes.Smørrebrød kan evt.købes hos de
lokale Slagtere.
HUSK den ordinære GENERALFORSAMLING d.14.maj.Dagsor¬
den iflg.lovene.Evt.forslag skal være formanden i
hænde senest d.7.maj.

B.G.

*************************************************

Moseltreffen
Atter skal vi - udover stævnet i Randers i pinsedage¬
ne - tænke på vores MOSELTREFFEN den 31 August . 1.
September.
Moselkommitéen vil i løbet af foråret mødes i Mese¬
nich, for at tilrettelægge et nyt program,som sikkert
vil blive et godt program.Nærmere om dette vil blive
bekendtgjort i "Den farende Svend".
HUSK AT RESERVERE DATOERNE!
Med naverhilsen og kno i bordet

Finn & Otto.

Sommerfest
SOMMERFEST afholder Hillerød Naverne Lørdag d.15.-
JUNI hos DREYER ved Jyderup.Vi håber på stort frem¬
møde.Vi skal have "LAM PÅ SPID" m.m. altså en rigtig
NAVERFEST. ALLE ER VELKOMMEN!
Tilmeldelse til Erik Nielsen Tlf.(o2)28 25 87.
Vi skal køre i Bus,men herom i"Juni-Svenden"

P.f.v.

Bestyrelsen.



ÆRESTAVLE

25 år i C.U.K.
Igen kan Københavns afdeling fejre
en 25 års jubilar selvom det er lidt
forsinket vi får ham i bladet med
omtale og kontrafej,så lykkedes det
dog til sidst.
Denne gang drejer det sig om Maler
BERTIL KLITTE,født d.lo-12-1924 i
Svedala,Sverige som blev indmeldt d.
28-9-1958 i København dengang vi
holdt til i Emiliegade og hans fader
var kasserer i afdelingen.
Bertil Klitte boede sine første 8 år

i Svedala indtil han kom til København og kom i sko¬
le. Efter endt skoletid kom han i lære som Maler hos
Malermester Otto Dahms hvor han blev udlært d.i.4.
1944.Da krigen var overstået kom han i november 1945
i militæret hvor de beholdt ham et helt år.Militæret
vel overstået stak han til Sverige for at,sætte lidt
kulør hos svenskerne.Først i Maj 1947 kom han til
Stockholm hvor han arbejdede i ca.l år.Derefter rej¬
ste han til Småland til en lille by der hedder Vim-
merby hvor han havde arbejde til slutningen af 1948.
Rejste derefter til København men kunne ikke trives
og han rejste til Borås hvor han havde hørt at nogle
af hans kammerater skulle være.Der blev han i nogle
måneder inden han rejste til Stockholm for anden
gang hvor han blev 1949 ud.Efter at have været en
tid der rejste han til København for kort tid efter
igen at rejse til Stockholm hvor han efter en tid så
endelig tog tilbage til København hvor han holdt sig
i ro indtil 1967.Da han fik chancen for at komme til
Thorshavn greb han den og var i Thorshavn i ca,% år
hvor han var med til at male det nyopførte Statshos¬
pital. Nu arbejder han for et par Malerfirmaer som
når det ene ikke har noget har det andet som regel.
Vi i Københavns afd.ønsker dig til lykke med de 25
år og siger dig tak for din interesse overfor CUK og
den farende Svend.

Københavns afdeling.

25 år i C.U.K.
Og her er igen en 25 års jubilar som
vi i København kan være stolte af at
kunne præsentere i vores jubilarrække
Denne gang gælder det ikke mindre end
"Sputnik" alias Værktøjsmager Gunnar
BERG;Revvej 5, Lyø,56oo Fåborg.
"Sputnik" er født i København d.8.6.
1924 og er indmeldt i Københavns afd.
d.18.april 1959.
Udlært som Værktøjsmager var der nok

at bestille da han var udlært,og som så mange unge
var lysten til at komme ud til fremmede lande,ovenpå
den nyligt afsluttede krig også dukket op hos G.B.
Han var i Sverige hvor man havde mange gode arbejds¬
muligheder i 5oerne. Senere gik rejsen til Østrig der
i 5oerne ikke var så almindeligt og han arbejdede i
Innsbruck hvor han blev ca,l år.Efter sin hjemkomst
gik han ind som medarbejder i sin faders firma,hvor
han blev indtil han for en tid siden trak sig tilba¬
ge til Lyø hvor han nu nyder sit Otium.Først i 6oer-
ne var han med til at lave "Naverrevuen" i Kbhns afd.
hvor han bl.a. optrådte med Jodling nummer,noget han
sikkert har lært sig sydpå,(næppe i Sverige).Tilnav¬
net "Sputnik" fik han af "Musik-Carl"som spillede en
Malkepige med nummeret "Klaus-Jørgen".Hvorfor G.B.
fik navnet "Sputnik" er endnu ikke gået op for mig.
Vi i Københavns afdeling ønsker dig hjertelig til
lykke med de 25 år og håber at du en gang imellem vil
kunne rive dig løs fra Lyø og padle over for at besø¬
ge os i vores nye hule i Ingerslevgade lo8.

Københavns afdeling.

25 år i C.U.K.
Atter kan Københavns afdeling
fejre et af sine trofaste med¬
lemmers 25 års jubilæum og den¬
ne gang gælder det Maskinmester
WILLY H.PEDERSEN,Gyldenrisvej
24 2/sal Kbhn.S.
W.H.P. er født i Frederiks d.
25.februar 193o.og blev ind¬
meldt i CUK d.26.marts 1959 i
København.
Efter sin læretid 1947 - 51 på
Ålborg Værft som maskinarbejder
kom han ind i Den kgl.danske
Marine som menig.I 1952 til 55

arbejdede han på Søværnets værksteder på Holmen og
var med til at montere kanonerne på Stevnsfortet.Han
fik imidlertid lyst at komme til søs,og helst til
"The far East" men skæbnen er lunefuld og det blev
Grønland istedet.Han fik hyre som maskinassistent på
Røntgenskibet "Missigssut"(den der hjælper) og i åre¬
ne 1955 - 6o var han med til at besejle samtlige Bo¬
pladser fra Kap Farvel til Etah nord for Thule.Efter
tiden til søs landede han hos SAS hvor han var 6o-62
hvorefter han fik job hos Statens Luftfartsvæsen.I
1979 havde han 25 års jubilæum i Statens tjeneste,da
man regner Søartilleret,K.G.H. og Kkhns.Luftfartsvæ¬
sen i sammenhæng som ansat ved Staten.Møntsamlen har
altid været hans store lidenskab.I Numismatisk For¬

ening traf han sammen med en af vore kendteste Naver¬
skikkelser , nemlig Garver Jørgen K.Petersen som også
var en ivrig Møntsamler,han prøvede på at få W.H.P.
til at melde sig ind i CUK,men det blev ikke til no¬
get før han traf "Carl Dykker" ude på Grønlands Han¬
del, s Plads og fik ham trukket med til et hulemøde
at han blev medlem.Københavns afdeling ønsker dig
hjertelig til Lykke med de 25 år og håber at du vil
være ligeså trofast i de næste mange år.

Københavns afd.

25 år i C.U.K.
Atter kan vi fejre en 25 års
jubilar i CUK og denne gang gæl¬
der det Tømrermester P.H.Gyrst-
Longsig,Vester Lyngvej 119,45oo
Nykøbing S. Han er født d.5.sep¬
tember 1936 i Brønshøj.Er ind¬
meldt i Düsseldorf l.Mai 196o hos
Otto Kröll.Palle har jo prøvet en
del i sin rejsetid,lige fra 8 da¬
ges opvask i Stockholm(Det må ha¬
ve været en ordentlig regning)til
3 måneders tommelfingerrejse til
og i Grækenland.Det er jo de fær¬
reste der kan leve af de 2 nævnte

ting,Palle kunne heller ikke,så
Tømrerfaget måtte tages i brug.
Efter Palle,s 8 dages opvask tog han med bløde hænder
og fingre til de brede gaders by,nemlig Oslo hvor
han arbejdede som tømrer i 1 år.
Via en god kending i CUK,Kaj Erland Frederiksen fik
Palle flere adresser han kunne kontakte.Han valgte en
anden god kending,Otto Kröll i Düsseldorf hvor Palle
blev indmeldt d.i.Maj 196o.Palle tømrerede i Düssel¬
dorf i et h år,hvorefter turen gik til München,som
han mente var noget for ham.München blev nu nok mest
en Base for Palle,for herfra at tage til Stuttgart og
Salzburg.Efter 2 år i dette liv mente Palle at Græken¬
land måtte være det rigtige,her er det så de 3 måne¬
ders tommelferie kommer ind.
Nu trak vel Danmark mest i ham,så fingeren op af lom¬
men og hjemefter,han kom det 'da også,og i dag er
Palle Tømrermester i Nykøbing Sj.
I direkte skrift ser man jo ikke meget til dig Palle,
men vi som kender dig vil gerne have lov at takke dig
for dit nok mere indirekte arbejde for unge rejselyst-



ne svende og for CUK som du har skaffet adskillige
medlemmer.
Vi ønsker dig festlig,rigtig festlig dag,og på snar¬
lig gensyn.
Med kammeratlig hilsen og kno i bordet!

Anne og Carl-Otto Enevoldsen.
PS! Skal hilse fra Kaj Erland.

Hovedbestyrelsen ønsker Willy H.Pedersen,Gunnar Berg,
Bertil Klitte og P.H.Gyrst-Longsig til lykke med de
25 år i CUK og samtidig sige dem tak for deres tro¬
fasthed overfor vor organisation og deres interesse
for den farende svend.

Hans Rindom
Formand.

Hytteferie
NAVERHYTTEN I VEJLE kan lejes af alle Naver med fa¬
milie til en meget lille pris.
Kr.4oo,~ pr.uge + El. Alle henvendelser om leje skal
ske til Hakon Knudsen,Skovbølling,73oo Jelling.Tlf.
(o5) 87 19 71

Hovedkasseregnskab
Hovedkassen 1/1 -31/12 - 1984

Årsregnskab for Den farende Svend 1/1 - 31/12 -1984

Indtægt:

Kontigenter 36,763,oo kr.
Los Angeles
Annoncer

4,899,46
54o,oo

Navervenner 5,oo6,75
Enker 675, oo
Berejste Håndværkere 3,522,75
Foto i Svenden 75o,oo
Abonnenter 6,157,oo

Avisposten
Adm. af Svenden.

Flytng.af Redaktionen.
Kontorstol
Overskud
Gæld på Skrivemaskine

58,313,96 kr

Udgifter:

Trykning af Svenden 27,919,85 kr.
9,694,91
9,o73,47

Porto 6,415,oo
376,oo

1,416,42 54,895,65 kr
3,418,31 "
9,9o6,64 11

Indtægt:

Kontigenter . 29,
Renter .... 14,
Indskud
Diverse indtægter
Betinget medlemsskab 4,
Udtrukne Obligationer 21,
Indgået depositum
Medaljer Moseltr'effen 2,
Emblemer 5,
Bordbannere
Oblater
Mærkater

Fuji Bånd
Postkort

Sangbøger 1,
Stofmærker 1,
Keramik 4,
Æresemblemer
Noder

Salg af gi.Skrivemaskine...
Telegrammer 1,

629,ol kr.
lo9,o3
497,oo
355,oo
000,00

loo,oo
15o,oo
812,5o
256,00
43o,oo
822,00
324,oo
14o,oo
177,oo
2oo,oo
98o,oo
735,7o
65,00
75,oo
loo,oo
o5o,00

89,oo8,o4 kr.

Hovedkassen

Udgifter:

Begravelseshjælp 1,
Adm.af H.B 5,
Møder og Rejser 9,
Porto 1,
Gaver 1,
Betinget Medlemsskab 2,
Arkivet 1,
Gebyr
Diverse udgifter
Skrivemaskine H.K 2,
Skrivemaskine sekretæren .. 3,
Telegrammer 8,
Statsobligationer 4o,ooo kr 34,
Medaljer Moseltreffen 2,
CEG 1,
Emblemer 6,
Fuji Bånd
Keramik 2,
Stofmærker 3,
D.f.S. indbunden

600,00 kr.
517,80
897,00
80I,5o
289,48
25o,00
763,4o
367,5o
978,45
198,75
000,00

o7o,4o
873,61
812,5o
531,5o
642,oo
192,oo
468,48
9o4,oo
42o,oo

Status pr.31/12 - 1984.

Check 9,651,94 kr.
Giro 26,39o,34 "
Kassebeholdning ll,38o,57 " 47,422,85 kr.
Udestående kontigenter. 25,o93,oo "
Udestående i varer 6,419,00 "
Depositum i Århus,lokaler 45o,oo "
Depositum Helmuth Andersen 4oo,oo "32,362,00 kr.
Stående i Zürick Bank
29o,2o Sfr. kurs 4,25 kr.1,233,35 "
Inventar ....13,132,24 "
Varelager 32,676,25 11
Frimærker 516,60 11 47,558,44 kr.
Obligationer 4,000 kr.
kurs 75,25 3,olo,oo 11
Obligationer 19,800 kr.
kurs 38,75 7,672,5o 11
Obligationer 9,000 kr.
kurs 87,75 7,897,5o "
Obligationer 8,000 kr.
kurs 98,00 7,84o,oo "
Obligationer 8,000 kr.
kurs 96,5o 7,72o,oo "
Obligationer 41,000 kr.
kurs 9o,5o 37,lo5,oo "
Obligationer 39,000 kr.
kurs 82,00 31,98o,oo "
Obligationer 5,000 kr.
kurs 78,75 3,937,5o " lo7,162,5o kr.
samlet formue 234,5o5,79 kr.

Medlemsantallet 851.
Revideret d.18 februar 1985
Ib Lønstrup Th.Rasmussen
revisor Hovedkasserer

Børge Nielsen
revisor.

Differencen af handel med Obligationer er 13,773,00
altså er der et reelt overskud på ll,2o2,63.

Th.Rasmussen.

Underskud
91,578,37 kr.
2,57o,33 "

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

kr. 160,00 incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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



Rejsefondsmøde
Beretning fra Rejsefondsudvalgsmødet afholdt d.16-2-
-1985 i Emiliegade 7,København.
Jørn Petersen indledte mødet med at mindes Hermann
Lindow,der nylig var afgået ved døden.
Derefter blev Børge Nielsen budt velkommen.B.N.var
1.suppleant og som sådan afløser for Hermann Lindow.
Udvalget var fuldtallig og bestående af Jørn Peter¬
sen,Henning Jensen,Hans Rindom,Günther Kegel og Bør¬
ge Nielsen.
Dagsorden 1. Protokol og Beretning

2. Regnskab
3. Ansøgninger
4. Eventuelt

Protokollen blev oplæst af H.R. og godkendt med en
enkelt rettelse.
Beretning: Herunder regnskab v/J.P.
Siden sidste udvalgsmøde er det kun de løbende for¬
retninger der er varetaget.Som I ser foreligger bro¬
churen nu færdigtrykt,jeg mener at vi skal vente med
at diskutere den til F.B.S.H. mødet.Det kan oplyses
at at der er trykket ll.ooo selv om regningen kun
lød på lOjOoo.Der var fuld tilfredshed med brochuren.
Pris omkring 13,ooo kr.-ved genoptryk f.eks.lo,ooo
stk. da 5,ooo kr.+ moms,dette var en ca.pris.
Fondens aktiviteter kan bedst klargøres i tørre tal
fra det revisoren fremsendte regnskab.Da jeg overtog
regnskabet efter Ove Roslev havde vi en Obligations¬
beholdning på 47o,ooo kr. nominel, idag har vi
5o8,ooo kr.Dette beløb fremkommer ved udtrækning,ny¬
investeringer og Banktransaktioner som vil fremgå af
årsregnskabet.
Beretningen blev sat under debat og der var tilfreds¬
hed med den måde J.P. havde kørt økonomien.Man disku¬
terede hvor næste årsmøde skulle afholdes.Man ville
indhente tilbud fra CUK København og Berejste danske
Tømrere om prisen på 2o kuverter,01,vand og Kaffe.
Ansøgningerne blev behandlet.
Eventuelt:
Her blev brochuren atter berørt»Helsingør skal have
2,ooo stk.til L.O.skolen og Metalskolen i Jørlunde.
H.R.skal afhente de ark der ligger fra Værket,D.f.S.
med hjælp af Berejste,med en eventuel indbinding for
øje.Mødet sluttede kl.l2,3o.

Hans Rindom.

CEGmødet i Ravensburg
Beretning fra F.B,S.H. af Jørn Petersen.
I det forløbne år har vi i Skandinavien afholdt 4
møder vedrørende CEG,hvor vi har haft en del punkter
på dagsordenen som jeg her skal fremføre:
1. Vi har intet referat fra Paris endnu.
2. En gang om året vil vi se et skriftligt regnskab

fra CEG kassereren.
3. Vi har oversat lovene til dansk,og finder disse

efter vore begreber mangelfulde.Vi vil diskutere
disse i kommissionen.

4. Vi finder CEG bladet for omfangsrigt,for dyrt,
samt omhandlendene for mange artikler uden inte¬
resse for CEG medlemmerne.Disse forhold vil vor
skandinaviske Redaktør H.Fiirgård redegøre for.

5. Vi hedder F.B.S.H. og ikke S.B.H.,Det har vi med¬
delt flere gange.Vi har også et stort problem,
Oversætning,kan bureauet ikke påtage sig dette?
Vi vil gerne have svar på disse spørgsmål.?
Vi har haft den store glæde,at kunne skaffe en
del Rohlands og Frihedsbrødre arbejde i Nordsjæl¬
land. Disse svende føler sig tilsyneladende godt
hjemme,idet vi har konstateret,at begge sjak har
åbnet bogen.Der arbejder også en enkelt Friheds-
broder i Stockholm.Samarbeidet i CEG synes vi går
lidt trægt,der sker ikke meget,mellem møderne,vi
vil her gøre jer opmærksomme på,at vi faktisk har
en 2. sekretær der intet får at vide»undtaget det
jeg fortæller ham.Det synes vi er for dårligt,vi
beder bureauet sende ham en skrivelse hver gang,
således,at han også er informeret og føler til¬
hørigheden til CEG.Vi slutter beretningen med hå¬
bet om bedre samarbejde indenfor CEG,samt de bed¬
ste ønsker,om et vellykket møde her i Ravensburg.

For Skandinavien.
Jørn Petersen.

Forklaring
En naverbror i det jydske har skrevet og spurgt mig
hvad et SPIND egentlig er.Jeg kan kun svare at "mine
SPIND" er en sandfærdig løgnehistorie baseret på en
masse i hinanden indgribende erindringsforskydelser.
Enkelt og ligetil.Tak for interessen.

Chris/Thailand.

N avn:

Adr.:

Afd.:_
Antal deltagere:
Stævnehotel
Westend

Tilmelding til stævnet

Enk. værelse u/bad inc. morgenmad 125 kr./nat
do + ekstra opredning 2oo -

Enk. værelse m/bad inc. morganmad 16o
do + ekstra opredning 235 -
Dobb. værelse m/bad inc. morgenmad 24o
do + ekstra opredning 315 -

Kolegieværelse enk. m/bad (sengetøj medbringes)llo -
Luksushotel Enk. værelse inc. morgenmad 32o

Dobb. 5oo

Stævnetegn + sanghæfte 4o -

Hulemøde lørdag (varm mad og kaffe) 4o -

Delegeret frokost søndag 65 -

Bustur søndag 9,oo-14,3o (inc. frokost) loo -

Festmiddag søndag aften (musik-dans-natmad) 160 -

Samlede udgifter inc. overnatning
5o?£ af samlede udgifter betales a'contto på gironr.gg^eijenfo4" Henni"9 Dalsgaard
Lindbjergvej 54,89oo Randers tlff. o6.44159o inden 6. maj, eller sendes på crosed
check, samtidig med tilmeldelsesblanketten.
Tilmeldelse skal være afd. i hænde senest 6. maj. efter denne dato, kan reserva¬
tion til stævnets arrangementer ikke påregnes.
Vi har lagt beslag på samtlige værelser på stævnehotellet, men det er måske ikke
nok, så vi anbefaler at tilmelde sig hurtigst muligt.*** Giro: 5 78 5o 14
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Hotel Westend som ol'.ulle være Stævnehotel er solgt og lukket. Stævnebureauet vil blive i Helligåndshuset ,Erik
Menveds Plads fra kl.l4,oo lørdag den 25 maj.Samtlige Afdelingsformænd er orienteret.Yderligere oplysninger
kan fås v/Henning Dalsgård,Lindbjergvej 54,89oo Randers.tif. (06) 44 15 9o.



In memoriam
I "Svenden" ser jeg at Axel Nørlit er død 95 år gam¬
mel.A.N.var et sjældent fint og kultiveret menneske
som det var en fornøjelse og ofte en berigelse at væ¬
re sammen med,især når han lod sin stille humor
sprudle,og når han fortalte var man lutter øre.A.N.
traf jeg første gang for masser af år siden på en
rejse.I en eller anden vekslesituation kom jeg til at
skylde ham 5 kr.Skæbnen ville at vi ikke mødtes mere

på den tur eller senere.Ca.35 år senere sad jeg en
aften og modtog indmeldninger og gebyrer til et AOF
kursus.Der var en lang kø og uden at se op sagde jeg
rutinemæssigt;Tak det er 2o kr.Så var der en stemme
der sagde; jamen jeg vil kun betale 15 kr for du
skylder mig 5 kr.Jeg så op - og der stod A.N. og var
et stort smil og situationen morede ham kongeligt -
og mig med. A.N.var ikke mere Bogbinder men en meget
anerkendt og benyttet genealog (Slægtsforsker).

Kære Axel - god rejse
Chris/Thailand.

FRIMÆRKENYT

HAVES
U.S. Presidenter 19oo-3o. Deutsche Reich 1871-
1918. Danmark 1895-19o5.4 og 8 øres ret/omv.ram¬
me, V.M. etc.Spørg måske har jeg det du mangler!

ØNSKES Danmark AFA nr.154-156-224-236-237-285-286-
287-4o6-498-5o3-5o4-5o5-5o6-

Chris Møller,17/128 Muban 2521 Tanon Suanpak,Tampal
Chimpee Amphor»Tallingchan,Bankok,lo7ol Thailand.

Smedens erindringer
"Smeden" fortsætter sin beretning fra
nr.2 af Den farende Svend:

Vel ankommet til Montreal,søger vi
atter Hyre,men der går et par dage,så
får vi besked om at der ligger en hol¬
lænder ved navn S/S Orion af Groningen
Det var et helt andet skib end den

græker vi var ankommet med nogle måne¬
der tidligere.Der var rent overalt så
det var en fryd for øjet.
Vi satte kursen sydpå,for at anløbe
New York,hvor vi skulle laste styk¬
gods til Havanna på Cuba.Da jeg havde
frivagt,besluttede min kammerat og
jeg til at tage ud for at se på Fri¬
hedsgudinden.Min kammerat havde været
der før,så han kendte vejen.Vi nåede
derud og begyndte opstigningen af de
mange trin,vi ville jo gerne op i fak¬
len,men der var spærret for tilgangen så vi måtte så
tage til takke med vinduerne oppe i kronen.Vi havde
valgt en dårlig dag til vor udflugt,tågen lå som en
dyne nede for foden af Statuen,det eneste vi opleve¬
de var skibenes hylen og tuden ude på floden.
Vi blev færdig med at laste og satte kursen sydpå.
Det var en fryd at fyre under kedlerne og det begynd¬
te godt med fint vejr,men da vi nærmede os Cap Cana¬
veral i Florida,løb vi ind i en Orkan,og så var det
herlige liv på fyrpladsen slut.Det blev svært at hol¬
de dampen på kedlerne.Da vi nærmede os Key West gik
der en plejlstang i rormaskinen og da den anden og¬
så er defekt måtte vi kaste anker.
Da jeg havde fortalt mester at jeg var smed,spurgte
han om jeg var istand til at svejse den sammen,og
det svarede jeg bekræftende på.Der var ingen af de
andre mestre heller,der havde lært at svejse i en
Esse.Vi havde et lille værksted med en Esse og kul
havde vi jo nok af,så jeg gik igang med svejsningen
hjulpet af 1.mester som brugte forhammeren.Da jeg
havde fået den svejset sammen og kontrolleret at må¬
lene passede,blev den monteret igen og at den virke¬
de. Kaptejnen blev så glad så han bevilligede os et
par timer iland.Vi besøgte en knejpe nede ved havnen

og sikke en larm der var derinde,der var stuvende
fuldt af folk.Der var en dansker som vi talte med,
der var sammen med en anden mand og som prøvede på
at tømme et helt Arsenal af flasker.Denne mand skul¬
le senere blive min yndlingsforfattet. Det var nem¬
lig Ernest Hemmingway og danskeren var Globetrotteren
Hakon Mielche.
Men vi måtte tilbage til arbejdet "Tid er penge" si¬
ger man,men vi var dog glade for at Skipperen havde
ladet skibet ligge for anker et par timer for vores

skyld.Vi halede anker og satte kursen mod Havanna på
Cuba hvor vi skulle losse stykgods og derefter laste
sukker til Lissabon i Portugal.
Det varede to dage,så gik den lange vej over Oceanet
til Europa.Vel ankommet til Lissabon lossede vi suk¬
keret for derefter at laste vin på store Fade til
Rotterdam.Vel ankommen til Rotterdam afmønstrede vi
efter aftale,og fik vores tilgodehavende hyre udbe¬
talt i Gylden.Vi tog afsked med vore kammerater og
tog køjesækken på nakken og valsede nordpå mod hjem¬
landet. Et par gange blev vi antastet af politiet der
er særlig strenge i Holland,men vi havde papirerne i
orden og havde penge nok,og da de hørte at vi var på
gennemrejse mod Danmark fik vi lov til at passere.
En morgen efter vi har sovet i en grøft indrullet i
vores tæpper,står der en mand og ser på os,og han
spørger om vi har lyst til at hjælpe ham i et par
dage.Han ejede en Løgfarm med Tulipaner,vi skulle
nippe hovederne af Tulipanerne.Vi slog til,men efter
en uge har vi fået nok af det,vi er blevet helt puk¬
kelryggede og kan knap rejse os op i ret stilling,vi
får så vores afregning og det første vi gør er at
købe os en flaske medicin (en hel Genever) som vi
delte imellem os.Både medicinen og vi var væk et par
dage men det var vores dårlige rygge også.Igen nord¬
på valsede vi,en nat sov vi på Lüneburg Heide og det
var den skønneste jeg har set,sådan en smuk Solop¬
gang har jeg sjældent oplevet.Vi tog den med ro på
vor vej nordpå og vi gjorde ophold i Rendsburg og
Husum og endte da til sidst igen i Danmark.

"Smeden"

Ny naversang
Som omtalt i Sønderborg afd.referat i nr.3 af D.f.S.
blev et nyt medlem optaget i CUK og som tak for sin
optagelse,sang han en sang som han selv er forfatter
til,hvorefter han tilegnede Sønderborg afd.den. Han
kalder den:

DE NYE NAVERS SANG
Melodi:Fra Halifax til Spanien.

Jeg sidder i hulen,med øl og naversang
og hører når de gamle,berettet om dengang
de drog på landevej en,med randsel og med stok
af penge var der ingen,og med hul på hver en sok:/:

Man mærker fællesskabet,man synger navens pris
med kærligt glimt i øj et,man hylder Zacha Friis
de lange landeveje,ja,minder vælder frem
de gode gamle drenge,ja vi glemmer aldrig dem:/:

Jeg selv har aldrig mærket,til landevejens brus
jeg for afsted med flyver,højt over vindens sus
og! jeg er vel Nav,jeg tjente jo mit brød
derude langt fra Danmark,væk fra hjemmets varme skød

Og gik jeg derude,med længsel i mit bryst
og tanken fløj afsted hjem,mod Danmarks lyse kyst
hvor ku'jeg finde hvile,og lystig bægerklang
den varme Naverhule lokker,med en lystig sang :/:

Ja banker du i bordet,du er blandt venner straks
og hulefar dig bringer en pilsner,han er vaks
så glemmer du dit mismod,du er i hjemlig havn
ja her er lunt og godt,i naverklubbens store favn:/:

Hans Henrik Bech Jensen



Spind
Et SPIND af allergroveste Art.

I anledning af oprettelsen af en Naverklub på Thule¬
basen sendte "Svenden"sln redaktør afsted for at re¬
ferere fra"Åstedet','der selvfølgelig var bundfrossen.
Da jeg har lovet ovennævnte redaktør ikke at nævne
ham ved navn i dette SPIND må jeg for at bevare ano¬
nymiteten sætte een prik for K. og een prik for L.Til
trods for at festligheden krævede sin mand skulle ba¬
segutterne jo passe deres arbejde så " Vor udsendte
Medarbejder " .. havde masser af tid til at trave
rundt i sne,is og ødemarkerne.En aften i hulen - el¬
ler er det en Iglo de har? - berettede .. at han hav¬
de set nogle store fodspor i sneen og spurgte hvad
det kunne være.De andre svarede at det var Isbjørne¬
fodspor. Jajaj a jamen er Isbjørne ikke farlige spurgte
.. Jo gu er de farlige at komme ud for svarede "Peter
Edderkop" medens han blinkede kraftigt og underfun¬
digt til de andre og sagde: Skulle du komme ud for en
sådan krabat og være ubevæbnet må du gribe til Eski¬
moernes metode og efterabe bjørnen helt og holdent.
Nogle dage senere var .. igen ude at trave og pludse¬
lig stod han overfor en bjørn der stirrede længe og
ildevarslende på .. .. stirrede olmt igen. Så virrede
bjørnen med hovedet og .. virrede som han aldrig hav¬
de virret før.Så begyndte bjørnen at brumme og ..

brummede løs.Så tog bjørnen 3 skridt fremad,så tog ..

også 3 skridt fremad men nogen korte nogen.Så slog
bjørnen "kuskeslag" og selvom han svedte slog .. også
"kuskeslag".Pludselig vendte bjørnen om og gik hen
til en snedrive og lettede det ene ben ligesom de små
hunde gør.Med skælvende stemme sagde .. kære Isbjørn
det der kan jeg ikke gøre,for det gjorde jeg allerede
da du begyndte at brumme.

Chris/Thailand.

- mere spind
Jeg traf en Nav,
C.Clausen af Navn og var sidst i tyverne et eller an¬
det i CUK Roskilde afd.C.C. elskede at deklamere - og
det gjorde han godt.Jeg husker: Tragisk hjemfærd fra
Hulemøde.
Det er efterår - stormen rusker i hustagene - regnen

plasker iskoldt hen ad gaden og en aldrende mand i
luvslidt frakke kæmper sig frem - med vaklende skridt
- mod stormen - mod regnen - men se - da han når op
til et hushjørne kaster stormen ham brutalt tilbage.
Gamlingen samler sine sidste kræfter - og atter kæm¬
per han sig mod stormen - mod regnen - og når op til
hushjørnet - men ak - atter kaster stormen ham bru¬
talt tilbage - da synker han ned på sine gamle,gigt¬
svage knæ,og skuer opad - og se - se skyerne splittes
og et gammelt hvidlokket hovede kommer til syne - og
hør - hør en røst ovenfra råber til ham -
KA' DU SA SE OG SLIP HJEMAD DIT FULDE SVIN !

Chris/Thailand

Forenings-meddelelser
Alt stof
Jeg må gøre opmærksom på, at det er aldeles
nødvendigt, at stof til D.f.S. må være mig
ihænde senest d. 8. i måneden. ALT STOF IND¬
KOMMET SENERE Vit FØRST BLIVE BRAGT I DET EF
TERFØLGENDE NUMMER AF "SVENDEN".

Knud Lønstrup.

Hillerød
Hulemødet d.8.marts 85. 17 svende var mødt op og i
blandt dem gæster fra Københavns afd.
Vores nye formand bød velkommen,nok en lille smule
nervøs på den nye post.

Det blev en hyggelig aften,som sædvanlig,også for
den nye formand.
Der blev sunget,snakket,og en lille en til halsen
blev det også til.
Vores nye hulemor-far serverede et par lækre stykker
mad og kaffe som blev nydt med stor velbehag.
Alt i alt en hyggelig aften.
Velkommen til formand og hulemor-far på deres nye
pladser.
Kno i bordet Erik.

PS.En tak til hovedbestyrelsen for den nydelige men
gamle Rejsehåndbog,som Karl medbragte til hulen ved
sidste møde.
CUK Hillerød afdeling Erik.

Holbæk
Hulemødet d. 15.marts Ja,det var et mægtigt møde,
med høj stemning og godt humør.
Vi havde gæster fra Roskilde,som havde billeder med
fra "Sildebordet".Dem ville vi jo,selvfølgelig ger¬
ne,både se og have negativerne til,da vi var så u-
heldige at ingen fra Holbæk havde fotoapparat med
denne dag.
Ellers,som sagt,en rigtig hyggelig aften med masser
af sange.Både sange som alle kendte og andre som
nogle få af os lige skulle øve os lidt på!Men det er
jo altid rart at lære nogle nye naversange.
Efter den niende sang,var alle vist enige om at nu
måtte der lidt fast føde og en kop kaffe til.Der
skulle jo også være luft til "Minderne" inden vi
skulle hvert til sit.Dette var dog lige ved at mis¬
lykkes p.g.a. den "dejlige" ost Helge havde "glemt"
i køleskabet.Den var ved at kunne tage pusten totalt
fra een,når den nærmede sig næse og mund!Heldigvis
røg den ned i maver som kunne tåle den,så var den da
væk!(pu-ha)
Med nr.47 sluttede vi selvfølgelig også dette hule-
møde inden man vendte næsen hjemad.
Næste hulemøde fredag d.19.april 85.
Med naverhilsen Marianne.

København
Hulemødet d.14.marts var en rar aften.Der var frem¬
mødt omkring 2o mennesker for at se Ib vise film.
Bancospillet d.28.marts var som sædvanlig en succes.
Præmierne var denne gang spegepølser og ænder,der
mærkeligt nok viste sig at være store høns!
Før - Påske Komsammen d.3.april var en hyggelig af¬
ten,hvor de,der kunne komme frem for busstrejker og
Påskeferie,fik en god aften med smørrebrød,01,snaps
og en sang eller to.
I maj måned er der generalforsamling torsdag d.2.maj
for CUK kl.19,oo.Dagsorden iflg.lovene.
Med kno i bordet Pia Nielsen.

Odense
Onsdag d.6.marts var 21 naver og navervenner mødt op
i hulen,hvor Børge Jensen viste film,det blev en hyg
gelig aften med kaffebord og hjemmebagte småkager
til.Interessant var det at se film fra forskellige
pinsestævner og Moseltreffen.Børge viste også fra
sin tur i Australien,og for hvem der ikke har været
der før,er det jo en oplevelse.
Ved hulemødet d.7.marts bød formanden velkommen og
foreslog en åbning af mødet med sang nr.47.Man dis¬
kuterede sejlturen Bagenkop - Kiel,som jo finder
sted Lørdag d.2o.april,hvorvidt foreningen kunne
spendere et tilskud til denne,dette blev afslået,men
formanden Knud Marius var inde på at man istedet for
satsede på at gøre mere ud af de kommende arrange¬
menter .

Der blev sunget og fortalt historier og formanden
oplæste sin sædvanlige røverhistorie.
Lørdag d.16.marts afholdt foreningen andespil,.der
var mødt 4o naver og navervenner,Børge havde sørget
for mange fine gevinster,der blev serveret kaffe og
drukket en del pilsnere,en aften som forløb i spæn¬
ding.
HUSK at se efter i jeres programoversigt angående
"den blå tur" som finder sted d.16.maj.En liste til



påtegning vil være fremlagt i hulen.
Vi ønsker Jejer Manniche Nielsen hjertelig til lykke
med de 5o år d.23-5-85.
Med naverhilsen Inge.

Roskilde
Ved hulemødet d.29.marts var 2o svende og svendinder
mødt op.Vi havde besøg af Richardt fra Københavns
afd.han har været Nav i 61 år og han fik velkomst¬
sangen. Igen en hyggelig aften med sang og spind,Me¬
rete og Jørgen stod for traktementet denne aften og
det var som altid en dejlig anretning.Merete gav en
Pæretærte,da hun havde fødselsdag dagen efter.Per og
Bente var kommet hjem efter 3 uger i Brasilien;håber
vi hører mere om det,det er dejligt,at høre om de
fremmede rejsemål.
Blærerøvskasketten kom ned fra sømmet,da Ib gav en
omgang;han flytter til Holbæk afd.det er vi meget
kede af,men vi forstår godt,at han vil flytte til
en hule der er nærmere.

Kortspilsaftenen d.17.marts var pænt besøgt,bl.a.
Helge fra Holbæk afd.Det blev til to Whisthold og
to strikkende damer.Det er nu slut med vinterens
spilleaftener,men vi mødes i haven hos Birthe og
John d.12.maj og hos Karl og Erne d.16.juni til et
spil eller to.
Mange naverhilsener Lene.

Vejle
Ved generalforsamlingen d.29.marts var 17 mødt.
Formanden bød velkommen,og vi sang nr.13,derefter
blev "GI 01e"valgt til dirigent,han oplæste dagsor¬
denen hvorefter formanden aflagde beretning,herunder
kom han ind på Formands og Kasserermødet i Odense
hvor der blev rettet stærke beskyldninger mod Vejle¬
afdelingen for at optage medlemmer der ikke var be¬
rettiget til at være medlem.Formanden efterlyste og¬
så de nye vedtægter som havde været til afstemning
i afdelingerne og vedtaget for længe siden,så H.B.
havde haft god tid til at sende dem ud,Formanden om¬

talte også de forskellige aktiviteter der havde væ¬
ret i vinterhalvåret og takkede de der havde været
involveret.

Efter formandens beretning var talelysten stor,så
dirigenten havde travlt,og man blev enige om følgen¬
de: Medlemmer og bestyrelse i Vejle afdeling forlan¬
ger herved et dementi af påstande og udtalelser på
formands og kasserermødet i Odense.Derefter blev for
mandens beretning godkendt.Så var det Brunos tur,og

han havde som sædvanlig et godt regnskab,som også
blev godkendt.Under indkomne forslag,var der et fra
John Fønss Bach,til H.B.om at udbetale begravelses¬
hjælp ved 67 år. Samt et fra Jørn Lützen om at opret
te en støtteforening "Navernes venner".Bestyrelsen
vil undersøge dette,for at det kan gå rigtigt til.
Derefter var der valg til bestyrelse,udvalg og Hyt¬
tevært, og det blev genvalg over hele linien.Under
Evt.var der en del snak om 01 til hytten,også prisen
var på tale,men det finder vi ud af.Næste hulemøde
er d.3.maj (Bededag)i hytten,og som sædvanlig når vi
holder hulemøde i hytten,er man velkommen med piger¬
ne og madkurv.Så sluttede dirigenten G.F.med forslag
til en sang,og det blev nr.35.
Med naverhilsen Helge.
(Hovedbestyrelsen kan hermed afkræfte de beskyldnin¬
ger der er rettet mod Vejle afdeling.)

På H.B.s vegne
Hans Rindom.

Ålborg
Onsdag d.3.april var der ordinært hulemøde og kun 7
svende var mødt op.Vi drøftede afdelingens arbejde
med at virke for oprettelse af en CUK afd,i Hjør¬
ring.Det viser sig,at vor kontaktforbindelse med
pensionistklubben i Hjørring,der havde lovet os øko¬
nomisk bistand ikke kan holde det som de først lo¬
vede os,og vi må derfor begrænse indsatsen efter
egen evne d.16.april i Hjørring.

løvrigt var aftenen præget af arbejdskonflikten,
og den manglende varme i lange tider,idet fjernvar¬
meværket også var konfliktramt.

Dette gav anledning til politiske diskusioner
som vi gerne skulle skånes for i fremtiden for ikke
at skade sammenholdet i foreningen.

Men hen på aftenen blev der dog en mere rolig og
saglig drøftelse af de nære ting,om Håndværkerhuset
og afdelingens fremtid og CUK,love og afd.interne
forhold.Her viste det sig en hidtil ukendt interes¬
se for foreningen og naverbevægelsen,selvom klokken
nærmede sig 1 var drøftelserne dog saglige og ind¬
holdsrige .

Med naverhilsen Referenten.

Tillykke

• KØBØVHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,EMILIEGADE 7.
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

Næstformand,Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,22oo København N.tlf. (01)
81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K. 22oo København N.
tlf.(Ol) 85 69 9o.

Det er sivet ud at et af vore kæreste medlemmer Grethe Lindow har
haft rund fødselsdag d.19.marts. Vi sender en forsinket lykønskning.

Berejste med damer.

Glædelig nyhed
Den 26.marts havde bestyrelsen møde med Bikubens Boligfond v/Sten Ol¬
sen og Bent Ravn og har nu fået en aftale om,at vi kan blive i Huset
til d.15.januar 1986,og denne Nyhed bliver jo endnu bedre,når vi kan
fortælle at vores Værtinde Ingelise Nielsen også bliver i Huset til d.
15.januar 1986.Dette indebærer at vi nu kan have alle vore sædvanlige
Fester i Huset,men i bestyrelsen håber vi også at kunne lave nogle an¬
dre arrangementer,så at vi kan benytte vort dejlige Hus endnu mere.de
sidste fa maneder vi har det.I de næste numre af Den farende Svend,hå¬
ber vi at kunne fastlægge dato for alle de faste arrangementer i res¬
ten af året,så at man kan reservere disse datoer i god tid.Vi håber
også at flere vil komme og nyde vor Værtindes dejlige mad,ikke alene
om torsdagen(husk tilmelding dagen før på ol-31 49 43 eller ol-875769)
Også hvis du ønsker private fester eller har venner der ønsker en vir¬
kelig 1.Kl.Fest til rimelig pris.
Hvis nogle af vore medlemmer har nogle gode Ideer til et eller andet
som vi kan lave i Huset er de meget velkomne med forslag.

Keglelauget Bestyrelsen.
Når vi mødes til keglespil torsdag d.2.maj kan vi tale om en eventuel
ekstra kegleaften i maj,hvis der kan blive god tilslutning.

Oldermanden.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 25.april



ÆRESTAVLE

RANDERS AFD. 40 ÅR SIMON FYLDER 80 ÅR
Der er fart på i Randers i dette halvår af 1985.
Stævnet er knapt overstået,før man igen,vil feste i
Randers.Denne gang er det som CUK afdeling i 4o år
der skal fej res.Lad os håbe at de har sparet lidt på
Krudtet til den 17.juni som er dagen for deres jubi¬
læum. Randers afd.kunne have haft mange flere år på
bagen hvis omstændighederne havde været dem lidt
gunstigere.De kunne nemlig have rangeret i samme år¬
gange f.eks.Stockholm - Oslo -Århus og Odense hvis
ikke afdelingen var gået ind i januar 1937.Randers
blev nemlig stiftet første gang i nov.1913 af nogle
hjemvendte Naver der ville blive ved med at have kon¬
takt med CUK.Som de første dengang til at lede afd.
var Maler Peter Albrecht,som blev deres første for- .

mand,Karetmager Joh.P.Riff»Hellebæk blev Kasserer og
Kr.Petersen,Odense blev sekretær. «„«.a.«.«.a.1..

Af andre kendte Naver på den tid var der Bogbinderm.
N.M.Hald der var Sekretær i 1919 og senere Formand i
192o og igen i 1924.- Maler W.Børglum,var kasserer
fra 13.februar 1917 til 2.april 1921 og har også væ¬
ret henholdsvis formand og sekretær i hver en perio¬
de.Montør Wilh.Drægert var sekretær fra d.lo.juli
192o til ll.okt.1924.Et medlem med et svensktklingen-
de navn var Gustav Nilsson var i en kort periode for¬
mand fra 4.juli 1919 til 2o.april 192o.Der kunne sik¬
kert findes mange flere interessante ting at skrive
om,men tiden tillader mig desværre ikke i øjeblikket
at forske mere lige nu,så det vil jeg lade vente til
en anden lejlighed.I januar 1937 gik afd.ind til en
lang slummer på 84 år,men efter at have samlet sig
blev afd.genstiftet i juni 1945 på initiativ af Smed
Chr.Bredgaard,som også blev valgt til Formand.Han
døde desværre altfor tidligt.(1968)En anden formand
var Maler Joh.Aaquist ("Knast") som i en lang årræk¬
ke var den ledende i afd.Nu er han delvis invalid og
har trukket sig tilbage i et gammelt stråtækket hus
pa landet.Helmuth Kløve var en anden formand som vi
ikke måglemme,vor nutidige formand Ib Jensen har og¬
så nu i nogle år beklædt taburetten.Nævner man kend¬
te navne kommer man jo ikke udenom en sekretær i fle¬
re år nemlig "Danmarks kønneste Maler" Arni Lorent¬
zen og hvis man ikke kender den nuværende kasserer
Henning Dalsgård,kommer de der har deltaget til stæv¬
net ihvertfald til at kende ham for det var ham der
kradsede pengene ind ved stævnet.Ja,det var i korte
træk lidt fra fortiden og lidt fra nutiden og jeg
vil hermed ønske Randers afd.rigtig hjertelig til
Lykke med de 4o år,og håber at I må få en god fest.
(hvis der endnu er nogle kræfter tilbage)

Redaktøren
Hovedbestyrelsen tilslutter sig ovenstående og gra¬
tulerer Randers afd. med de 40 år i CUK.

På H.B.,Vegne
Hans Rindom,Formand.

En af veteranerne indenfor naverbevægelsen,fhv.Vogn¬
mand SIMON HANSEN ,Årestrupvej 6,
4880 Nysted fylder 80 År d.9-6-85

Simon vil være kendt af mange
naver over hele landet,han har al¬
tid været meget aktiv indenfor for¬
eningen, vil af mange naver huskes
for hans gode tilrettelæggelse af
Naverstævnet her i Nysted.

Simon er udlært Tømrer,men det
blev ikke det Fag der kom til at
præge hans meget aktive liv.I hans
helt unge år søgte han,som mange
andre af den tids unge,til det for¬
jættede land Amerika.

Simon måtte som andre af den
tids fremmedarbejdere være meget
mobil og alsidig,var bl.a.skibs¬
tømrer, Bums og Taxachauffør i New
York.

Efter en del år i Amerika vend¬
te han tilbage til Nystedegnen,
hvor han snart fik anskaffet sig en gammel lastvogn,
han begyndte nu som selvstændig at påtage sig alle
mulige,(og til tider næsten umulige) opgaver,bl.a.
byggede han selv landsdelens første Kævlevogn,det
lykkedes ham at få den indregistreret under betagnei¬
sen "Eget Fabrikat",fabrikationsnummer 1.Denne Indre-
gistreringsattest opbevarer Simon stadig.

Simon har også hjulpet mange lokale personer til
et eftertragtet kørekort,idet en af hans beskæftigel¬
ser har været som kørelærer.Han afsluttede sit er¬

hvervsaktive liv som en af Egnens største Vognmænd,
med bl.a. fragtmandsrute til København.
Som bevis på hans betydning på egnen her er da også
en Plads her i byen der bærer navnet SIMON HANSENS
PLADS.

Som formand for naverne her i Nysted,har Simon
simpelthen betydet alt,og ingen kan vel sige naverne
i Nysted uden at tænke på Simon.

Her fra afdelingen siger vi hjertelig tak og til¬
lykke med dagen,samtidig ønsker vi for SIMON og AL¬
BERTINE at de må få et langt og lykkeligt Otium.

På afdelingens vegne
Karl Nielsen
Kasserer.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske j/Mbkr. 16o,oo incl. moms og porto

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



Skandinavisk Central Under
støtteises Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(Ol) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Det er med sorg, vi må meddele, at vor
gode naverbror

Maskinmester

FINN PEDERSEN

født d.A.marts 1934
indmeldt i CUK 11.februar 1972

er taget på sin sidste rejse.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Århus afdeling af CUK.

Milepæle
4.Juni Jørgen K.Nielsen,Sandskredet 13,

Hølkerup,4500 Nyk.Sj. (Mdl.i H.K.)
9. " Simon Hansen Årestrupvej 6,

4880 Nysted
lo. 11 Karin Boesen,Mørkhøjvej 96,

2730 Herlev
16. " Hjalmar Lauritzen,"Hulda" Østerled 16,

7100 Vejle
17 " Randers afdeling af CUK Jubilæum

v/formand Ib Jensen,Tjærbyvej 186
8900 Randers

18 " Niels Ove Nielsen,Øster Møllevej 15,
5600 Fåborg

22. " Kurt Skotte Larsen "Frys" Maglekær 7,
2610 Rødovre

22. " Petrine Ingemann,Kastrupvej 153,
2770 Kastrup

24. " Michael Dahl-Nielsen "Mik" Gammelmose¬

vej 275 A. 2880 Bagsværd
2.Juli Arne Elvir Larsen,Håndværksvej 8

3400 Hillerød
7. " Henry Hansen,"De gamles Hjem" Sorøvej

4200 Slagelse medl.af CUK

60 år.

80 år.

70 år.

65 år.

4o år

50 år

60 år

60 år

65 år,

70 år.

4o år.

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
KassererrWerner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 I/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Program
Torsdag d. 6.juni
Torddag d.13.juni
Lørdag d.22.juni

Svendeaften K1.19,oo
Feriehulemøde K1.19,oo
Fællesskovtur til Bakken

Sangkoret
***************************************************

Formand:Børge Glyngby,Solbjerg Have 7,2000 F.
Træffes på telefon (01) 88 04 70 hver dag fra kl.
18,oo - 19,oo.Møde 2.tirsdag i måneden kl.l9,oo i
hulen,Ingerslevgade lo8.

Mødeaften i juni er flyttet til lørdag d.8-6 hvor vi
mødes i Holbæk afd.
I juli holder vi ferie. God ferie!

Bestyrelsen.
***************************************************

Tak
Hjertelig tak for den store opmærksomhed,der blev ud¬
vist mig på min 7o års fødselsdag.Særlig tak til H.B.
Proppen,Københavnsafdelingen og Stockholmsafdelingen.

Elsa Jensen

Tak for al opmærksomhed ved min 80 års dag.Tak for
Blomster fra Odense afd.og de mange hilsener fra nær
og fjern -fra H.B. og Düsseldorf - Otto Lund Los An¬
geles .

Carl Mortensen.
Odense afd.

Hjertelig tak for den store opmærksomhed som blev
vist mig d.2.maj med overrækkelse af Æresnalen fra
CUK,En varm tak til de tre naver fra H.B. som kom til
Køge i denne anledning.
med Naverhilsen Otto Wisler.

Køge.

En varm tak til alle der beredte mig den store glæde
gennem deres opmærksomhec ved min 75 ars fødselsdag
og ved mit 25 års jubilæum i CUK.Tak til Hillerød for
gaver og besøg til H.B.for telegram,fra københavns
afd. og fra Otto Kröll samt til Berejste.

Hugo Nielsen.
Hillerød afd.
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dag for et specielt selskab.Jeg har modtaget følgen¬
de øjenvidneberetning som lyder:
Den 17-4- 85 havde Kbhn,s naverne besøg af Dansk Kom¬
munal Arbejder pensionister og efterlønsmodtager,der
var 18 gæster og 6 naver.Der blev serveret Smørrebrød
og Ostemadder i lange baner - mange havde smørrebrød
med - der blev solgt øl,snaps og gi.dansk og lotteri¬
er og Bøssen gik rundt.Der blev ordentligt sat skub i
kassen.Edgar Jensen holdt Foredrag om naverne fra ti¬
dernes morgen (18oo tallet) til 1985 om såvel gamle
som unge,der udvandrede.Vi fra Dansk Kommunal Arbej¬
der Pensionister og Efterlønsmodtagere gav Kbhn,s
naverne tre gange Hurra og siger tak for en dejlig
dag. Knud Lind.
Og nu mens jeg er igang må jeg ikke glemme,at vi har
været så heldige at få en radioudsendelse(hos social¬
demokratisk Radio) og en TV-Udsendelse(hos TV 2).der
kan skaffes kopier af begge udsendelser på bånd,og de
bliver sandsynligvis begge fulgt op af nye udsendel¬
ser til efteråret.
Kommende møder er:Torsdag d.6.juni er der en helt al¬
mindelig svendeaften,som heller ikke er til at kimse
af.Feriehulemødet er berammet til torsdag d.13.juni
kl.19,oo.Desuden er der fællesskovtur til Bakken lør¬
dag d. 22.med "KnuderYDetaljerne fås i hulen eller v.
opringning til bestyrelsen.
Herfra København ønskes alle afdelinger og enkeltper¬
soner en rigtig god sommerferie.
Med kno i bordet Pia Nielsen.

Los Angeles
Vor 51 årige stiftelsesfest og Huleindvielse d.5.apr.
blev en stor succes,der var mødt 9o glade mennesker
op,som alle var begejstret over det nye smukke loka¬
le,når de kom ind efter et stop ved Baren ude på Ve¬
randaen, og der var nok at se på,Otto Lund havde malet
ca.70 nye valgsprog på Loftsbjælkerne.
Præcis på klokkeslaget begyndte serveringen af midda¬
gen, Banket Oksekød med alt hvad dertil hører var i
dagens anledning skænket af vor Mesterkok Jim Nelsen,
og salaten og Desserten Jordbær m/fløde skænket af
William Knudsen.
Formanden Howard Hanson bød velkommen;og havde ikke
noget besvær med at få ørenlyd nu da vi har fået in¬
stalleret Højtaleranlæg i Hulen,Howard Hanson udtalte
også en tak på Klubbens vegne til alle som havde væ¬
ret behjælpelig i Hulens udvidelse,en særlig tak var
til Ted Petersen som havde ledet hele arbejdet og væ¬
ret delagtig i hele foretagendet lige fra første spa¬
destik til sidste søm.
Imellem serveringen blev der sunget flere naversange,
og efter blev der spillet banco om mange gode præmier
blandt andet et dusin flotte Potteplanter skænket af
Hakon Andersens Gartneri.
Selv om der var fri Middag for medlemmer med damer,
blev der alligevel et pænt beløb til den slunkne Kas¬
sebeholdning, idet Otto Lund og Carl Petersen havde
skænket et par fine genstande som blev solgt ved Auk¬
tion.
Ved mødet d.12.april var der 20 raske svende mødt op
til den traditionelle Skinkemiddag,vi optog et nyt
medlem Mekaniker Larry Westerskov.
Det blev vedtaget at sende et beløb på 3oo,-dollar
til CUK.
Med naverhilsen Fred K.Holm.

Løgumkloster
Vores fastelavnsfest søndag d.l7.feb.på Møllekroen
blev desværre ikke den store succes som vi havde hå¬
bet på,men de 17 børn der næsten alle var maskerede
fik alligevel en god dag med sanglege,tøndeslagning,
præmier for de bedst udklædte m.m. Den opstillede
Karrusel på pladsen udenfor Møllekroen kunne desvær¬
re ikke komme i brug på grund af frosten,der netop
denne dag var vendt voldsomt tilbage.Men som vores
formand på et senere tidspunkt udtrykte det,"Hvad
der tjenes på gyngerne sættes der til på Karruseller¬
ne" og som mange vil vide,var vi forpligtet til at
arrangere festen på grund af,at sponsorerne til vort
lottospil havde fået at vide at vi med overskuddet

fra dette ville arrangere en sådan fest for børnene.
Søndagstræffene d.3.feb.og d.3.marts var forholdsvis
godt besøgt og hulemødet d.28.feb. hvor Alice & An¬
ton serverede Brunkål flæsk,overskuddet gik ubeskå¬
ret til foreningens kasse,var derimod en vældig suc¬
ces og det var vel så et plaster på såret.
Søndagstræffet d.17.marts var forholdsvis godt be¬
søgt,det samme gælder for d.31.marts samt d.14.april.
Hulefars omsætning var på disse dage ihvertfald sær¬
deles gode,omend deltagerantallet stadigvæk må siges
at være for lille.

Hulemødet d.28.marts hvor vi var ca.20 stykker og
hvor vi denne aften havde Kalkunlår på menuen synes
at bevise at Ideen med denne lette og billige menu
har været vældig god,
Generalforsamlingen der ikke blev afholdt d.28.marts
men derimod som skriftlig meddelt torsdag d.25.april
i vores hule havde fremmøde af 12 medlemmer heraf 9
naver.

Hans Uwe Petersen der som dirigent styrede generalfor
samlingen havde et let job denne aften,
Formandens beretning og kassererens regnskab blev god
kendt under et.Kasserer Henning Hansen og Hulefar
Braad-Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen og Kurt
v.Wowern blev valgt som 1.suppleant og Søren Helweg
som 2.suppleant.Derudover blev det vedtaget at de to
revisorer og deres suppleanter vælges hvert år for 1
år ad gangen.Her blev Hans Uwe Petersen og Grehard
Zaedow genvalgt og som suppleanter blev valgt Fredi
Holm og Arne Rasmussen.
Under evt.blev der vedtaget at bede Fredi Holm,Max
Andresen,Braad-Sørensen og Henning Lund som en art
festudvalg at aflaste og hjælpe i samarbejde med be¬
styrelsen ved fremtidige aktiviteter.(NB: næste år
har vi jo bl.a. 5 års jubilæet at tænke på)
Tage Ekelund havde tilsidst endnu et meget interes¬
sant forslag,som jeg på nuværende tidspunkt ikke vil
røbe mere om,men bestyrelsen har lovet at undersøge
mulighederne for dette forslag.
Herefter takkede man for god ro og orden og afslutte¬
de generalforsamlingen.
Efter den officielle del kom der yderligere tre af
vore damer tilstede og aftenen sluttede med silde- og
pølsemadder som Tage og hans kone på fortræffelig vis
havde forberedt hjemmefra.
Med kno i bordet Martin.

Odense
Den halvårlige generalforsamling torsdag d.U.april
forløb meget fint. Desværre var formanden Knud Marius
Nielsen syg,så det blev Næstformand Børge Jensen der
bød velkommen.Det var ikke den store skare der var
mødt op,vi var kun 15 naver.

Valg af dirigent blev Kjeld Ploug.Vi gik i gang med
dagsordenen,hvor Børge Jensen oplæste fremmedbogen,
hvorefter protokollen blev oplæst.Ligeledes blev for¬
mandens beretning oplæst af Jejer Manniche Nielsen
og i betragtning af formandens sygdom med høj feber,
var det en udmærket beretning.CUK regnskabet som fø¬
res af vor kasserer Walther Pedersen var i fineste
orden,det kan vel også siges om hulens regnskab,selv¬
om der fulgte lidt besværligheder med,da formanden
havde modtaget denne uden opgørelse,blev dog begge
regnskaber godkendt.
Derefter gik man over til valgene,og Næstformand B.
Jensen modtog genvalg,detsamme gjorde vor kasserer
W.Petersen,som hulefar blev Poul Ritzel valgt,og da
det er helt nyt for ham,må vi alle hjælpe ham så
godt vi kan.Anders Nielsen genvalgtes som revisor,
desuden genvalg af Erik Eeg til revisorsuppleant.
Festudvalgsformand genvalg af Børge Jensen,samt gen¬
valg af Erik Eeg til arkivudvalg.
Tilbage til formandens beretning,hvor man på bestyrel
sesmødet tirsdag d.9.april drøftede økonomi blev man
her enige om at betale navernes frokostplatte på tu¬
ren Bagenkop-Kiel.
Formanden havde søgt Håndværkerbankens fond om et be¬
løb,og det blev et positivt resultat på 2ooo,- kr
som man var enige om skulle bruges til forskelligt
inventar til arkivet samt manglende køkkengrej.



Man har vedtaget at sætte leje af hulen op til 25U,-
+ 2oo,-kr i depositum som tilbagebetales når hulen
er afleveret i samme stand,som ved modtagelsen.Man
fik en stor overraskelse idet Eva og Carl Mortensen
skænkede foreningen 36 rødvinsglas 36 hvidvinsglas
og 36 portvinsglas nogle ualmindeligt kønne franske
glas(diamant) og det bedste ved det hele er,at det
er glas som ikke udgår og som følge deraf altid kan
suppleres op.Vi siger Eva og Carl endnu engang tak.
Man vedtog at betale hulefar 5oo,-kr.om året for
hans arbejde,en lille erkendtlighed som vi mener er
fortjent til denne post,som jo nok er mere krævende
end nogen anden.
Det hele gik som det var smurt,derfor kunne general¬
forsamlingen slutte allerede kl.20,lo og vi kunne gå
igang med spisning af vore medbragte klemmer.Der
blev sunget,fortalt historier og givet omgange øl,så
der manglede ikke noget,vi sluttede en hyggelig af¬
ten ved midnat.

Lørdag d.20.april havde vi en dejlig tur Bagenkop-Ki¬
el med navervennerne,det var første gang vi har del¬
taget i sådan en tur med dem,forhåbentlig ikke den
sidste.
Ved hulemødet d.2.maj var kun lo svende mødt i hulen.
Det rådede Koldingnaverne bod på,ved at gæste os med
15 mand.
Det blev næstformand Børge Jensen der bød velkommen.
Man startede med at synge velkomstsangen,ellers var
der intet særligt at berette.
Keld Ploug gjorde opmærksom på Havemøderne som jo
finder sted l.Juni - 6.Juli - 3.August,Martinsminde,
Have nr.166 og det er k!.18,oo.
Så gik man ellers igang med at synge,og selv om vi ei
vant til at synge,så blev rekorden nok slået denne
aften.Det var hyggeligt at have Koldingnaverne på be¬
søg og vi siger dem tak,også for den gammel dansk vi
fik overrakt.
Der blev serveret 3 fingermadder for en tier,samt
kaffe m/hjemmebagte småkager.Børge fortalte en af si¬
ne monologer,og der blev fortalt løgnehistorier det
er jo kutyme inden for naverne.
HUSK HULEMØDE d.6.JUNI.
med naverhilsen Inge Pilegaard.

Randers
Generalforsamlingen d.12.april var godt besøgt.Efter
formandens velkomst,gik vi over til dagsordenen med
Poul Ejner som dirigent.
Formandens beretning og kassererens regnskab blev en¬

stemmigt godkendt.
Der skete få ændringer i bestyrelsen.Ib blev genvalgt
som formand og Børge blev nyt bestyrelsesmedlem.Bit¬
ten blev sekretær,og Kløve bestyrelsessuppleant.Poul
Ejner blev genvalgt som revisor.Vi fik også valgt en
længe savnet "hulefar" og dette ville Ole gerne tage
sig af,han har jo også en god hjælp af Emma.Der var
ingen indkomne forslag.Under evt.talte vi lidt om

pinsestævnet som forhåbentlig er godt overstået når
dette læses.Der blev takket af for god ro og orden,
hvorefter der blev snakket,hygget,skålet og sunget
til hen på de små timer.
Til hulemødet d.3.maj var vi 14 personer tilstede.
Her glædede vi os over,at have besøg fra både syd og
nord,vi havde besøg af Pi-casso fra Thule,samt hans
kone Birthe(mdl.af Århus afd)Erik er kommet hjem fra
Thule for at åbne en kiosk og Ewald var lige en smut
hjemme fra Algeriet.
"Pi-casso" lovede at komme ved en senere lejlighed
og vise lysbilleder fra Grønland,det er jo altid
spændende at se og høre nyt fra det fremmede.Et nyt
medlem blev også optaget denne aften,nemlig Maskin¬
mester Peter Olsen som vi Ønsker velkommen.
Også denne aften hyggede vi os med sang og bægerklang
og da der blev givet adskillige omgange,blev det tem¬
melig sent,inden vi gik hvert til sit.
Og så kære Randersnaver op af stolene og kom til hu-
lemøde d.7.juni,da vi skal tilrettelægge Set.Hans Af¬
ten.Hulen er lukket i juli måned,så alle ønskes her¬
med en rigtig god sommerferie.
med naverhilsen Bitten Lorentzen.

Roskilde

Fredag d.26.april var vi atter samlet i hulen og der
var godt besøgt,idet vi var 25,deraf et nyt medlem,
Per Norddahl,der var vendt hjem fra Zürich for at vi¬
dereuddanne sig.Fire gæster havde vi besøg af denne
aften,så det var en stor forsamling.En af gæsterne
forærede hulen en flot klokke og den er vi naturlig¬
vis meget glade for,den blev da også hængt op med det
samme.John var første mand ved klokken,så Kasketten
kom ned af sømmet og John fik Blæren.Klokken skulle
rigtig invies,så Peer formand var den næste til
at bimle,han fik også Blæren,jo,Carl Ølmand havde
travlt;han måtte ud og starte bilen,for at hente ny
forsyning og godt at han gjorde det,for flere havde
lyst til,at prøve den nye klokke,bl.a. Per fra Zürich
og en af vores gæster havde fødselsdag,så hun gav en
omgang og vi kvitterede selvfølgelig med fødselsdags¬
sangen.Mange af medlemmerne har været på Grønland og
denne aften gik det lystigt med mange gode historier
deroppe fra.Stemmebåndet blev rigtig smurt»hvilket jo
skyldes den gode klokke,så vi fik også sunget en mas¬
se.Det var langt over midnat før vi fik sunget "min¬
derne" og kunne gå hver til sit.
HUSK KORTSPILLET I HAVEN HOS PEER OG BENTE d.16.juni.
med naverhilsen Lene Mortensen.

Silkeborg
Vi afholdt ^ års generalforsamling på vort fredags-
møde, og drøftede herunder et mindre underskud fra
vort torskegilde.Underskuddet var dog ikke større end
at kassemester Kurt generøst stak hånden i kassen og
udlignede.Der var et spørgsmål med hensyn til afreg¬
ning af kontigentmærker,men her er der ikke noget pro¬
blem, da mærkerne jo først skal afregnes ved salg.
Det største problem er fortsat vor efterregning på
varme.Formand HANS PADBORG trækker det store læs med

ansøgninger til Silkeborg Kommune,som delvis indrøm¬
mer, at der er "gået kuk" i systemet. - Vi krydser
fingre.
Vort jubilæum i 1987 blev omtalt,dog uden der blev
fastlagt et program.
Om vor økonomi sagde KURT,at vi kører rimeligt - så
rimeligt,at kassemesteren (næsten frivilligt) stille¬
de et beløb til rådighed for aftenens videre forløb.
Beløbet måtte gå til hvad som helst - og det gjorde
det så!
Vi havde en hyggelig aften,men der er jo altid plads
til en til.
HUSK OGSÅ VORE SØNDAGSMØDER !
med kno i bordet SIB.

Slagelse
Her i Slagelse havde vi flyttet vores aprilmøde så
der ikke kom noget i bladet,men det er der jo ikke
noget at gøre ved,men nede hos os,er marts og april
et par seje måneder med mange fødselsdage,både 65 og
5o år og derud af,men der var dejlig mad på bordet,
som fødselarerne havde lavet,og det siger vi tak for.
Så havde vi formanden hjemme igen fra syden,sort som
en neger,men appetitten har han ikke mistet og humø¬
ret er der heller ikke noget i vejen med.Der blev
sunget en del og det blev sent inden lyset gik ud.Vi
sluttede med minderne.

Mange naverhilsener fra Slagelse.
Med kno i bordet H.J.Jensen.

Stockholm
Stockholm afd.ønsker Konsul Karen Oppelstrup hjerte¬
lig tillykke med fødselsdagen og takker for godt
samarbejde gennem mange år,som vor afd.har nydt godt
af,som hjælp med klublokale samt legater gennem "Da¬
na" som vi slet ikke kunne være foruden,da vi er en

lille afd.og derfor behøver denne støtte for at hol¬
de vor afd.oppe.Flaget på Ingarö går til tops med
hjertelige hilsener med ønsket om alt godt for frem¬
tiden,vi håber vi får mange gode år tilsammen til
nytte og glæde for Stockholm afd.kære Karen.
Fra hulen kan Egon melde om fine svendefester med 3



Uddrag af HB's protokol
H.B.mødet d.i.april 1985.
Formanden åbnede mødet efter protokollens godkendel¬
se og gik straks over til sin beretning.Sønderborgs
lokallove er nu blevet godkendt af K.U. og returneret
dertil.De nye love for H.K. er nu afsendt til følgen¬
de afdelinger Calgary - Frederikssund - Hillerød -

Holbæk - København - Mersch - Odense - Sønderborg -

Thule og Århus.Ligeledes er den nye Folder sendt til
følgende Århus og Odense samt prøve til Sønderborg -

København - Hillerød - Frederikssund og Holbæk.En sag
fra en afd. ang. et medlems udmeldelse for 4 år siden
kunne der ikke tages stilling til da man intet svar
havde fået af den pågældende.Sagen blev taget til ef¬
terretning.Efter Beretning fra Formanden aflagde
Hovedkassereren sin beretning over det financielle
som- blev godkendt.
Et brev fra redaktøren med forespørgse om regnskabet
ikke kunne specifficeres mere ud når det blev offent¬
liggjort i bladet,svarede Hovedkassereren at det kun¬
ne ikke være meget anderledes med de kolonner der var
i Kassebogen.Man kritiserede også at redaktøren havde
brugt for meget spalteplads i eet tilfælde og man var

enige om at i et sådant tilfælde en anden gang skulle
det først forelægges H.B.
Stævnet blev diskuteret på et senere møde d.22.april
Under evt.blev der forespurgt om hvordan det går med
registreringen af arkivet og hvornår der var åbnings¬
tider for samme. Hans Rindom ville kontakte Knud
Frisch angående dette. Næste H.B.møde afholdes d.6.
maj 1985.
På mødet d.22.april blev programmet gennemgået og
fastlagt inden det bliver sendt ud til afdelingerne.
Et par interne spørgsmål blev der taget stilling til.
Man diskuterede også spørgsmålet vedrørende betinget
medlemsskab.Derefter var mødet slut.

Helmuth Andersen.

Moseltreffen
Moseltreffen:

Igen i år arrangeres der Bus fra Frederikssund.
Torsdag d.29.-8. kl.l6,3o præcis,Bussen holder i Ros¬
kilde kl.ca.17,oo.Turen koster i Ir;med Moseltreff
og 3 overnatninger 1200,-kr. excl.lommepenge.Der be¬
tales et a conto beløb på 6oo,-kr senest l.juli til
Kasserer N.C.Jensen,Klokkevej 8,3650 Ølstykke.
Gironummer 5 24 97 32.
Tilmeldingen er bindende.yderligere oplysninger vedr.
Moseltreffen kan fås ved telefonisk henvendelse til
Jørgen Schaffer (o2) 31 34 70 eller Dann Eland på
(o2) 31 27 78.

Moseltreffen
Hallo. Hallo. Moseltreffen 1985 kalder!
Gode Naver,på Fyen og i Jylland,så kører vi igen til
Mosel.Fredag den 30.august til Mandag d.2.september.
Afgang fra Ålborg Rutebilstation kl.4,30
Randers Banegården kl.5,30 - Århus Musikhuset kl.6,oo
Vejle Banegården kl.7,oo.
Hold jer så godt fast,som en forudsætning at vi bli¬
ver 4o deltagere som sidste år.
Med kørsel - Middag - Overnatning - Morgenmad v/Tanna-
nie ved Celle. 2 timers ophold i Celle.Det store kol¬
de tag selv bord på Kiel - Bagenkop Færgen. Alt dette
for 5oo,- kr.Ja.som skrevet står 5oo,- kr.pro.persona
minus opholdet ved Moselen.
Send mig et brevkort med jeres tilmelding,samt a.con¬
to 25o,- kr. til Børge Jensen,Storkeløkken 31,527o
Odense N. Tlf. o9- 18 oo 23 eller vores formand Knud
Marius o9- 12 13 47 sidste tilmelding d.25.juli 1985.
Få så fingeren ud af et vist sted,og tag jeres beslut¬
ning.

Ha Ha Børge Skæg.

Snedker M/K søges til USA
***************************************************

Job tilbydes ung dygtig snedker M/K mellem 21-35 år.
Løn 55o,- Dollar pr.måned + kost,logi og fri trans¬
port . Værkstedet fremstiller alt i træarbejde og an¬
søgeren må være indstillet på mange forskellige op¬
gaver. For den rette M/K snedker vil det være en ene¬

stående chance til at opleve noget og lære amerikan¬
ske arbejdsforhold at kende.Den der evt.reflekterer
skal ikke regne med et Storbyliv da Warden ligger i
midten af Staten Whasington omgivet af bjerge i en
(smuk natur)1 times kørsel til nærmeste større by.
Ansøgning stiles til.
E.S.Woodshop,Route l.Box 347,Warden,Wa 98857,USA.
Den ene indehaver er CUK medlem i Løgumkloster afd.
***************************************************

J

Ovenstående billede viser de to indehavere af oven¬

stående firma E.S.Wood Shop.De skåler på og håber på
at der er en snedker der vover forsøget og vil komme
og være med til at arbejde på værkstedet.
Det er Paul Endresen og Tom Sorensen.

Efterlysning
Vi søger ting og sager der kan fortælle noget om CUK
afdelingen i Hjørring 1921-1934,alt har interesse og¬
så hvis der er en der kan huske noget,vi har samlet
lidt sammen,men skulle gerne have så vi kunne lave
en lille særudstilling på lokalhistorisk arkiv eller
Biblioteket i Hjørring om da der var en CUK afdeling
i Hjørring og lidt om Naverne i dag.
Af historisk interesse søger jeg oplysning omkring
CUKafdelingen i Moskva ca.1932,jeg har en bog på
norsk udgivet af et forlagskooperativ af udenlandske
arbejdere i SSSR i Leningrad 1934.Jeg er interesseret
i at vide noget mere om begge afdelinger,og er tak¬
nemlig for enhver oplysning.
Med Naverhilsen Hans Andersen»Lyngholmsvej 7,92oo
Ålborg S.V.



Forenings-meddelelser

Esbjerg
Tirsdag d. 30.april var der hulemøde på Bellisvej 25
Vor formand havde været til møde med kommunen angå¬
ende et lokale til at indrette som Naverhule.Der var
mulighed for at få husrum i en bygning hvor der i
forvejen var indrykket Bogtrykmusæum.Efter en bred
drøftelse blev det overladt formanden Ib Splidsboel,
at arbejde videre med sagen.
Leif fortalte om den dejlige hule i København,som
han af og til besøgte om søndagen.Og kunde ønske vi
kunne få skabt et hyggested her også.Vi skulle også
have fundet et rart sted til at afholde næste gene¬

ralforsamling, gerne en lørdag aften,så alle kunne
holde fri næste morgen.Og så var der Kaffebord som
Else Marie havde dækket,Øllerne havde Leo stillet på
bordet med vanlig elegance.
Holger og Ingeborg fortalte at Zürichs banegård,så¬
vel som Berns ditto var helt forandret,og nok ikke
leverede brun suppe søndag morgen som i de glade ef¬
terkrigsår , da det myldrede med glade danskere i
Schweiz.Atter havde vi en rar aften i Esbjerg,
med naverhilsen Leif Jensen.

Frederikssund
Klubben har d.12.april afholdt generalforsamling i
hulen.
29 fremmødte svende var med til at gøre aftenen liv¬
lig, ikke mindst på grund af den lange dagsorden med
17 punkter.
Dirigenten Frank Wentrup havde nok at gøre med at
holde styr på de mange indlæg og tilkendegivelser.
Kl.ca.21,oo kunne vi begynde med middagen en himme¬
rigsmundfuld,derefter serverede Jette Bøf m.Spejlæg,
og alt blev behørigt skyllet ned.En god generalfor¬
samling som sluttede ved ca.ol,3o tiden.
Den 16.april holdt den delvise nye bestyrelse sit
første bestyrelsesmøde,og konstueringen blev som føl¬
ger:
Formand Jørgen Schaffer»Bybakken 13,Fredrikssund.
Næstfmd Kai Hansen,Gormsvej 7 Kregme,Frederiksværk.
Sekretær Dann Eland,Rosenvænget 1,Frederikssund.
Kasserer N.C.Jensen,Klokkevej 8,Ølstykke.
Skramlerifv.Harry Madsen,Skåningsgårdsvej 25,Frede¬
riksværk.
Farende svende.Som de sidste af en lille gruppe na¬
ver, der har været beskæftiget med rejsning af Frede¬
rikssunds nye Rådhusbygning på torvet,forlod to fa¬
rende svende i sidste uge Frederikssund og drog vi¬
dere på valsen til hjemlandet Vesttyskland.
I nogle måneder har de været et karakteristisk islæt
i gadebilledet i deres mørke dragt med tilhørende,
guldknappede vest og bredskyggede hat.I Fredrikssund
har de arbejdet for Tømrermester Chris Kristensen,
der har rådhusbyggeriets tømrerentreprise,og ialt
har Chris Kristensen beskæftiget 16 naver indenfor
det seneste år."Arbejdsformidler" i den forbindelse
har været formanden for Frederikssund naverklub Jør¬
gen Schaffender er specialist i at skaffe unge hånd¬
værkere arbejde udenlands - og også skaffe svende
fra udlandet arbejde i Danmark,helt i navertilværel-
sens ånd.
Under opholdet i Frederikssund har tyskerne jævnligt
deltaget i det lokale naverliv med kollegaerne i na¬
verhulen i Græse gi.Skole.
Hulevagten bestrides i juni måned af Inge og Flem -

ming.Hulevagt i juli har Frank og Tolderen.Her skal
gøres opmærksom på at denne aften tilbringes hos
Frank og Anna privat og adresse er Frank og Anna
Wentrup Vængetvej 47 3630 Jægerspris og det er altså
den 5.juli 1985
med kno i bordet Dann.

Hillerød
Der mødte 14 svende til mødet d.8-4-85 og som hver
især gjorde sit til at det blev en hyggelig aften bl
a. slog Hugo på klokken,et nydeligt træk fra den her¬

res side,mer tillykke med de 70 Hugo.Hulemors mad og
Kaffe blev nydt med stor velbehag.
Der blev også sunget mange dejlige og sjældne sange
denne aften. Mødet sluttede i god ro og orden.
Ps: Husk vores årlige store fest LAM PÅ SPID som fo¬
regår hos VIGGO DREYER Katrineborg d.15-6 kl.l6,oo
Der vil være BUSTRANSPORT FREM OG TILBAGE med en stor

70 personers Pris: FREM OG TILBAGE 40 KR. Pris for at
deltage i den store spisning + Kaffe vil blive 75 KR.
PR.NÆSE Tilmelding til denne store fest vil kunne ske
fra LØRDAG d.i. TIL SØNDAG d.9.-6 på tIf.FORMAND
26 62 73 eller hos KASSEREREN tlf.28 25 87 træffes
mellem 18,oo-24,oo.HUSK AT RESEVERE DENNE DAG FOR FA¬
MILIE OG VENNER,LAD OS MØDES OG HAVE DET RART:
BUS FRA HILLERØD CUK KL.13,oo Fra ROSKILDE STATION
kl,15,oo
Kno i bordet Erik.

Kolding
Hulemødet l.maj var aflyst,da vi på generalforsam¬
lingen blev enige om at tage en tur til Odense,og hol
de hulemøde med dem,d.2-5.Vi startede fra hulen kl.
18,3o med godt humør,og uden røde næser.Kolding afd.
vil rette en tak til Børge for det fund han har gjort
og vor glæde er stor,for vi kan ikke få nok af gamle
klenodier,og det Børge har fundet er uerstatteligt
for naverne.Vi havde den glæde at kunne byde H.C.An¬
dersen velkommen i vore rækker.D.3-4-85 og H.C. kvit¬
terede med en omgang.Vi har fået lavet en Fane,ved en
god vens hjælp,for et ganske lille beløb,men jeg sy¬
nes den er flot,så skidt med beløbet.Vi mangler nu en
Fanebærer,som er med ved stævnerne,og jeg skal nok få
fat i en sele.På hulemødet d.3-4-85 havde vi besøg af
Ove og hustru i hulen og vi takker for besøget,og hå¬
ber at han tilmelder sig Kolding,Tak for fløden til
Kaffen.3-5-85 Turen til Odense var vellykket,der blev
sunget så vi var tørre i halsen på vejen hjem,men det
var der råd for,for vi skyllede også på vej hjem.Nu
er spørgsmålet bare,hvem bliver næste afdeling.Alt i
alt en god aften og nat.Tak Odense.
med naverhilsen Bent.

København
Her har siden sidst været 4 mødeaftener - foruden søn¬

dagsmesserne .Svendeaftenen d.U.hvor ca.20 svende hav¬
de en hyggelig aften.
NRHF's Generalforsamling var d.18.hvorfra Kirsten Hei¬
den beretter følgende:
Hvor er Naver Vennerne henne,når der holdes general-
forsamling?Der var kun 11 mødt op og det er for dår¬
ligt! Til bestyrelsen blev Børge Petersen valgt,da
Leif Knudsen ikke var mødt.Sekretæren blev genvalgt.
Børge Petersen bragte et forslag om en Egekrans på
NRHF's emblem for 25 års jubilarer.Dette blev vedta¬
get. Kirsten.
Den 25.april var der det snart traditionelle banco-
spil,hvor der var både to og tre bancoer samtidigt -
det skyldes nok,at der var ekstra mange,der havde be¬
nyttet chancen ved forårssæsonens sidste bancospil.
Men fortvivl ej! Den gode skik vil blive genoptaget
til efteråret.
Torsdag d.2.maj var der så CUK,s Generalforsamforsam-
ling,hvor 33 stemmeberettigede var mødt. Edgar var di¬
rigent og de øvrige valg gik som følger:
Formanden Rasmus Gerdes blev genvalgt.Sekretær Pia
Nielsen gik af og Birthe Fiedler overtager posten,Lo¬
kaleinspektør Ib Lønstrup genvalgtes ligesom Fanebæ¬
rer Hartvig Svendsen.Bestyrelsessuppleant Leif Knud¬
sens post blev overtaget af Marie Fiedler og fanebæ¬
rersuppleant stillingen,der også var Leif Knudsens,
gik til Henning Sørensen (Spjæt).Endvidere blev Hel¬
muth W.Andersen genvalgt til H.B.
Da der er beslutningsdygtigt delegeretmøde på pinse¬
stævnet i Randers,skulle der vælges delegerede.Det
blev - efter bestyrelsens forslag - Rasmus Gerdes,
Frode Zachariassen og Ib Lønstrup.
Desuden skal bemærkes,r.t NRHF,s forslag om egekranset
emblem også blev enstemmigt vedtaget her,så forslaget
vil nu gå videre til H.B. behandling.
Udover de ordinære møder,har hulen også været åben en

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næsten altid og næsten hele døgnet og er åben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK" kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men må indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom alt øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND". Knud Lønstrup.



flag er givet til henholdsvis Åge,Bent og Ejnar for
lo års medlemsskab,vi gratulerer med de næste lo år.
Den store frokost på Ingarö samlede atter fuldt hus
og det var småt med pladsen,men humøret manglede dog
ikke.En kurv med Likør havde Erhardt skænket til lot¬
teri hvor overskuddet går til driften,så tak alle
som har bidraget.
Tirsdag aften samles vi så igen til lejrbål på tor¬
pet,og med dette starter så sommeren,hvor vi venter
flere besøg fra Danmark.
Arbejdet går stadig langsomt frem og nye vinduer og
ny stalddør har snedker Kaj Hansen lavet i vinterens
løb som nu snart kan pryde den fine forstue som An-
thon Poulsen har opført i efteråret,virkelig kommer
til sin ret,ja,et stort fint arbejde som klubben
takker for.
Det ældste af de gamle huse,med det meget omtalte hø¬
loft er ved at forfalde og i bestyrelsen har vi dis¬
kuteret at et nyt tag må lægges så den fulde presen¬
ning kan tages bort fra torphuset som har givet så
mange minder,så derfor håber vi på at alle hjælper
til at bevare huset.

Søndagsmessen bliver d.11.juni.Tirsdagsmesserne i
sommer i hulen,det er varm mad,så kom præcis om du
vil have din aftensmad,altså kl.l8,oo.
med naverhilsen Arthur Nielsen.

Sønderborg
Vi havde en dejlig udflugt d.16.3. hvor vi tog med
Bus til Kollund.
Ombord på "Phynix" stod maden parat til os.I 4 timer
sejlede vi på Flensborg Fjord,så var vi tjenlige til
at vende næsen mod Sønderborg igen.

Dagen sluttede i hulen ved 21 tiden,men da var vi
også "trætte" allesammen,22 deltog i arrangementet,
der var absolut vellykket.
Generalforsamlingen i april havde alt for ringe til¬
slutning.Der mødte kun 8 berejste op,plus alle vore
navervenner,Formanden bød velkommen og vi sang:Sven-
de Vårsolen vinker nu atter. Hammeleff valgtes til
dirigent.Formanden aflagde beretning,som var meget
fyldestgørende og blev godkendt med klapsalver.Kasse¬
rerens regnskab og beretning blev ligeledes godkendt.
Valgene kom til at se således ud:
Kasserer Hammeleff genvalgt med 7 stemmer.
Bestyrelsesmdl.Mogens Gilberg genvalgt med 8 stemmer.
Fanebærer Åge Andersen valgt med 7 stemmer.
Revisor Karl Hansen genvalgt med 8 stemmer.
Revisor Zacko Nielsen genvalgt med 8 stemmer.
Revisorsuppleant Benno Lund valgt med 8 stemmer.
Gitte og Gusta overtog hvervet som "Hulemødre"
Vi glæder os til.de skal hygge om os.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke
for god ro og orden og en saglig debat.
Den 13.4. var der lottospil i Hulen,med mange pæne

præmier,tilslutningen var ret pæn,og aftenen var fan¬
tastisk hyggelig.Kassereren havde julelys i øjnene,
da han så det pæne overskud.
Gitte og Gusta var i ilden for første gang,og de kla¬
rede sig flot,hvad de fik ros for.
Vi sluttede en dejlig aften med:Fra Arilds tid....
med naverhilsen Mogens Gilberg.

Thule
Søndag d,24.febr. havde Thulenaverne arrangeret en
"Tequila Sunrise" i Knud Rasmussen Recreation Center,
hvilket blev en stor succes.Vi havde også inviteret
Amerikanerne til at deltage i denne velkomst til so¬

len,som vi havde måttet undvære i næsten 4 måneder.
Efter formandens velkomst sang vi,til ære for de til¬
stedeværende Amerikanere "You are my Sunshine".Vi op¬
tog et par nye medlemmer,Claus Jensen og Poul Erik
Andreasen,der begge har været på Thule i en del år.
De fik af formanden overrakt nålen,dog først efter at
have aflagt kassemester Pi-Kasso et kontant besøg.Så
fik vi "Svende Vårsolen vinker nu atter" til forman¬
dens maveorgel.
Vi havde et lille problem med at få lov til at lave
en Bowle med " Tequila Sunrise" idet der i centret
ikke må udskænkes spiritus.Formanden løste dette ved

at love ikke at komme Tequila i,hvis Chefen tor cen¬
tret til gengæld ville undlade at smage på indholdet.
Så gik det løs med sang og bægerklang,og pludselig
dukkede en pige ved navn Kirsti op med bue og sav¬
blad og så kom der rigtig gang i fællessangen.Ikke
et øje var tørt da Kirsti og "Edderkoppen" sluttede
Med "Gråstenvisen".Vi takker Kirsti og håber,hun en
anden gang dukker op med sin sav.Vi takker også de
to Bartendere Svend og Karl d.7. og sidst men ikke
mindst Værtinden,Lisbeth,der altid tager så pænt i-
mod os i Recreation Centeret.

Fredag d.26.april afholdt vi vor første ordinære ge¬
neralforsamling.Efter formandens velkomst blev Jørn
Pontoppidan valgt til dirigent,og dette hverv slap
han godt fra.
Der blev valgt formand,Peter Poulsen genvalg.
Kasserer Peter Andersen Pikassao genvalg,
Sekretær Jørn Pontoppidan,som bestyrelsesmedlemmer
blev valgt "Gammelsmølf" og Niels,2 revisorposter
gik til Svend Nielsen og Leif Rohde,Et 2 mands fest¬
udvalg kom til at bestå af Erik Suppe Hensen og vort
første kvindelige medlem Rosa(også kaldet Grethes
Moster) som den sidste men ikke mindste blev "Sorte
John" valgt som suppleant.
Vi blev under evt, begavet af Supervisor Ernst Spa¬
rum,der er Chef for fritidsaktiviteterne på Basen.
Gaven er en bog "Naverhistorier" skrevet af Vilh.
Gross.En usædvanlig venlig gestus som vi hermed tak¬
ker Ernst for.Takket være en god dirigent forløb mø¬
det i god ro og orden.

Niels H.*

Vejle
Ved vort første hulemøde i hytten i år,var 15 svende
mødt,selv om det var St.Bededag.
Formanden bød velkommen,og vi sang nr.2o hvorefter
John aflagde beretning,og oplyste at vores Ølmand
havde givet en kasse øl til hytten og den siger vi
mange tak for.John havde også talt med Børge "Skæg"
fra Odense,og kunne oplyse at der igen iår blev en
Bus til Mosel,på samme vilkår og pris som sidst.Der
Set.Hans fest i hytten lørdag d.22.juni og for dem
der kan og har lyst går vi derud,vi starter fra Bane¬
gården,Danmarksgade kl.14,oo,der er sørget for øl til
turen.I hytten er foreningen vært,med æbleskiver og
Solbærrom,så vi håber på mange deltager.
Jørn havde lavet en flot stok til Randers afd.Jürgen
havde en keramikflise fra Danzig med til hytten.,vi
siger de 2 givere mange tak.Ernst havde en hilsen fra
Harly,som igen lå på sygehuset med et brækket ben.Den
Harly,den Harly! Jørn havde også en hilsen fra "Slam-
bus" som for tiden sejler på Golfen.Strit og Jørn har
lovet at de laver deres efterhånden berømte ristaffel
lørdag d.2o.juli.Asger gav en omgang,han havde holdt
fødselsdag,så han måtte have blæren.
NÆSTE HULEMØDE I HYTTEN d.7.JUNI kl.19.3o.
med naverhilsen Helge.

Zürich
Så har vi igen overstået en måned,med sne og frost,
men nu skulle sommeren være der,selv om vejrguderne
har glemt at der er noget der hedder forår,for inden
for 6 timer har vi haft en temperaturforskel fra - 2
til + 21 grader.
Vi var 29 personer,incl.børn,som deltog på den årli¬
ge Bremgartenermarch d.16-17 marts.De 2o km.blev gå¬
et pa rekordtid,selv om det var snevejr,for alle vid¬
ste at ved målet kunne man købe Kaffe-chriiter. Som
den 13.største gruppe modtog vi en træplatte med by¬
våbnet fra Bremgarten.
Den næste vandretur bliver Bernermarchen d.11-12 maj,
hvor vi har 3 hold med,på 2 x 5o km. - 2 x 3o km. og
2 x 4o km.Selv fra Københavns afd,har Heinz meldt
sin deltagelse,så det er dejligt at se at de hjem¬
vendte stadig har lyst til at vandre.
Vi har i marts måned haft besøg af "Viceværten"fra
Kolding,Heinz fra København,Annette fra Århus og Per
fra Roskilde,som vi takker for besøget.
Vi har haft en del afrejsende svende,Don John fra
Frederikssund,Kim fra Roskilde og vores skribent til



D.f.S. Peter Funch fra København.Så nu må I igen væn¬
ne jer til stavefejlene her nede fra.Vi ønsker jer
alle 3 alt vel fremover,og vi glæder os til at se
jeres navne i Svenden når I er blevet indmeldt i en
af afdelingerne derhjemme.
Af optagelser har vi kun haft "Micki".Når dette læ¬
ses,har vi haft vores generalforsamling,og jeg vil
hermed sende en tak til bestyrelsen for godt samar¬
bejde i det forløbne år,og også en tak til de der
har givet en hjælpende hånd i hulen,ikke at forglem¬
me hulefar og hulemor.
med kno i bordet Flemming Vilhelmsen.

Århus
Hulemødet d.15.marts var pænt besøgt og forløb stil¬
le og roligt.
Forårsgeneralforsamlingen blev afholdt d.12.april,
hvor 24 svende var mødt op.Tømrer Otto Jensen var
gæst.Børge blev valgt til dirigent.Annette oplæste
Protokollen der blev godkendt.Formanden aflagde beret
ning,hvori han nævnte de afholdte arrangementer.Fiir-
gard mener,at vi bør gøre noget mere for at få nye
medlemmer.De nye CUK love blev udleveret.CEG mødet i
Bremen blev omtalt.
Esther aflagde regnskab for foreningen,som blev god¬
kendt . Hulens , Fondets og Festudvalgets regnskaber
blev alle godkendt,
Til Pinsestævnet blev Fiirgaard og Esther valgt som

delegerede.Forslagene fra H.B. blev diskuteret.
Sommerudflugten d.29.juni er flyttet til 8.juni( Om¬
talt senere) Herefter gik vi over til valg:Næstfmd
Ole Mathiasen ønskede ikke at fortsætte,istedet valg¬
tes Wagner Sørensen.Vi takker Ole for den indsats,du
har gjort for foreningen gennem adskillige år.Kasse¬
rer Esther Lund modtog genvalg,Børge Andersen blev
valgt som revisor i stedet for afgåedende Wagner Sø¬
rensen, Suppleant Børge Andersen modtog genvalg.
Huleudvalget modtog alle genvalg.
Holger Tjerrild er blevet suppleant til Kontroludval¬
get i stedet for Ib Strange,der har overtaget"Spjæts'
post.
Under evt,blev flere ting nævnt bl.a. ønsker Gerhard
en hulevagtsordning,som vi håber,at alle svendene vil
hjælpe til med at få til at køre.
Børge takkede for god og orden.Der blev givet adskil¬
lige omgange og vor gæst underholdt os med sang.
SOMMERUDFLUGT !

Lørdag d. 8. juni har vi sommerudflugt,for hele fami¬
lien, som iår går til Peter og Birthe på Djurs.Peter

(Pi-kasso) vil vise billeder og souvenirs fra Grøn¬
land. Se opslag i Hulen eler kontakt Annette 25 35 78
Vi gør opmærksom på en trykfejl i kalenderen - Før¬
ste hulemøde i juli er den 5.juli.
Fredag d.26.apr.holdt vi vor årlige skiveskydning
hvori 15 svende deltog.Ole blev Pokalvinder med 77
point.Første præmien gik til Viggo med 81 point.
PS: HUSK KONTIGENT 2o,-kr./md. Annette.
PS.HUSK KONTIGEN 2o,-kr/mdr.

Ålborg
Den 16.april var 4 Ålborgsvende på besøg i den fæl¬
les efterlønsklub i Hjørring,hvor der var ca,5o "Ef¬
terlønner" med damer samlede.
Vi var blevet opfordrede til at besøge klubben for
at fortælle om naverne,og om dengang Hjørring havde -
en CUK afdeling og sommerhus i Lønstrup.
Men interessen for at høre dette stykke lokalhisto¬
rie fra perioden mellem 1921 - 1934 var ikke særlig
stor,såsnart den medbragte kaffe var slugt kom korte¬
ne på bordet og andre forlod lokalet for at spille
billiard ved siden af.Selv en original naversang fra
1924 kunne ikke imponere vendelboerne der jo er for¬
vænt med Niels Hausgaards viser på Vendelbomål.
Onsdag d.i.maj var der til det ordinære møde kun mødt
7 svende,det er stadigvæk de ældre som er de mest
trofaste,vi mangker nogle flere af de yngre medlem¬
mer på vore huleaftener,for at skabe noget mere liv
i foreningen.
Pinsestævnet blev drøftet og afdelingen deltagelse
planlagt.
Sommerudflugten måtte vi udsætte til først i August
af særlige grunde.
Afdelingen har i april været repræsenteret ved Knud
Frisch,s 7o års fødselsdag i Århus,ved Murer og Tøm¬
rermestrenes loo års jubilæum i Ålborghallen,ved Ma¬
lernes åbning af Hytten i Fjordbyen og besøgt hulen
i Randers.Bernhard Svendsen vil gerne have os til at
lave en fjernsynsudsendelse for bl.a. at mindes sin
fader Louis Svendsen.Vi takker for hilsenerne fra
Stockholm og fra Lis og Zürich.
med naverhilsen Referenten.

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

Formand: Poul Barslund,Agerkær 5,
2610 Rødovre, tlf. (01) 75 52 01
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

Generalforsamling
Generalforsamlingen d.18.april var godt besøgt og formanden Hugo Niel¬
sen bød de forsamlede velkommen.Til dirigent blev Henning Jensen valgt.
Sekretær Svend Danielsen oplæste protokollen og formanden aflagde be¬
retning om årets begivenheder,specielt loo årsfesten blev omtalt.Kas¬
serer Vagner Lundholm oplæste regnskabet og økonomien er nu god.Alle
tre beretninger blev godkendt.Alle afgående bestyrelsesmedlemmer der
var på valg,blev genvalgt,dog ønskede Hugo Nielsen ikke at fortsætte
som formand,valgt som ny formand blev Poul Barslund.Henning Jensen
valgtes ind i bestyrelsen efter H.Lindow.Bestyrelsen for 1985 ser såle¬
des ud:Formand Poul Barslund - Næstformand Hugo Nielsen - Kasserer Vag¬
ner Lundholm - Sekretær Svend Danielsen - Bisidder Henning Jensen.Som
bestyrelsessuppleanter valgtes Willy Petersen og Holger Nissen.Revisor
blev Aage Nielsen,Revisorsuppleant Folmer Hansen.Hugo Nielsen takkede
derefter dirigenten og medlemmerne for den gode generalforsamling.

Poul Barslund.

Sommerferie
Torsdag d.6.juni bliver sidste dag inden sommerferien og vi starter
igen torsdag d.l.aug - torsdag d.5.sept. - lørdag d. 14.sept.Konge¬
keglespil - torsdag d.3.okt. - torsdag d. 7.nov. - lørdag d.l6.nov.
Husets fødselsdag (57) - torsdag d.5.dec.Andespil - torsdag d.19,dec.
Juleafslutning.Billiard hver torsdag fra kl.15 - 18.De enkelte fes¬
ter vil blive nærmere beskrevet i bladet senere,men sæt x ved datoer¬
ne,sa vi kan blive så mange som muligt til de sidste fester i Berej¬
stes Hus. _ „ „

GOD SOMMERFERIE

Tak Bestyrelsen.
Min hjerteligste tak for den venlige opmærksomhed,telegrammer,Hilse¬
ner,Besøg og Gaver på min 75 års Fødselsdag. Hugo Nielsen.

• KØB HAVN-

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 25. maj



ærestavle Ny Afdeling på Samsø
40 år i C.U.K.

Æresmedlen af Slagelse afdeling
Maler Henry Hansen,"De gamles
Hjem" Smedegade 32,42oo Slagelse
kan d.7.juli 1985 fejre sit 40
års medlemsskab af CUK.
"Maler Henry kaldes han blandt
venner,må vel nok de fleste ken¬
de, ihvertfaid fra stævnerne tid¬
ligere hvor han var en ivrig del
tager og troligt mødte op med
Slagelse afd,s Fane til alle de
stævner ligemeget hvor de så
end holdtes.Han har været mange

årig sekretær i Slagelse afd.
Henry Hansen er født i Kolding 25.januar 19ol og er
indmeldt i Slagelse d.7.juli 1945.Han blev udnævnt
til Æresmedlem af Slagelse afd.d.2.februar 1979,og er
afdelingens eneste Æresmedlem.
Efter endt læretid i Kolding i 192o var han lige med
til Genforeningen i Dybbøl,idet han malede Ærespor¬
ten til Christiansfeldt.Derefter gik turen til Tysk¬
land og senere til Norge,Sverige og Finland.Det blev
også til en tur til USA med "Stavangerfjord" nærmere
fortalt til New York i 1922,da han havde taget et job
som Kullemper.Det blev til 3 ture ialt.Det var hans
mening at ville rejse til Sydamerika men skæbnen vil¬
le det anderledes og han havnede i Norge igen,hvor
han var i Drammen i 3 år.
Henry er som sagt kendt af mange af de ældre Naver
fra stævnerne,han var en Hund til at opspore de ste¬
der i den by hvor vi nu holdt stævne,hvor man kunne
finde de billigste steder hvor man kunne få Bajere,
så bare man fulgte efter ham kunne man være sikker på
at ingen andre steder var der billigere der i byen.
Nu er Henry fyldt 84 år og er flyttet på Alderdoms¬
hjem men kommer troligt til de Hulemøder han kan over
komme.Slagelse afd. ønsker dig rigtig hjertelig til
lykke med de 4o år du trofast har været medlem her i
Slagelse afd.og takker dig for det store arbejde du
har gjort for afdelingen,

Slagelse afd.

Hovedbestyrelsen takker Henry Hansen for sin trofast¬
hed overfor CUK og din interesse for den farende
svend.Vi gratuler dig med de 4o år.

På H,B. Vegne
Hans Rindom

Formand.

En en ny afdeling af CUK
har set dagens lys.
Tirsdag d.21.maj 1985 var
der stiftende generalfor¬
samling på Hotel Flink i-
Tranebj erg,Samsø.
Efter velkomst ved Erik
Bertelsen til 18 fremmød¬
te fik Th.Rasmussen ordet
for en gennemgang af CUK
i store træk.Efter en del

spørgsmål der blev besva¬
ret, gik man over til
valg.Formand blev Robert
Hansen,Kasserer Palle Ol¬
sen og Sekretær Erik Ber¬
telsen. De ses her på bil
ledet,stående Erik Bertel
sen,siddende til venstre

Palle Olsen og tilhøjre Robert Hansen.
Erik Nielsen,Fredensborg havde et rundt bord med som
Carl Jensen,København,bedre kendt som "Musik-Carl"
havde skænket,og Helmuth Andersen,København havde
ilagt de første 15 Mønter i bordet.Erik Bertelsen
skænkede en Malmklokke,og Fru Bertelsen en Kaffema¬
skine. Palle Olsen vil lave en Galge til klokken.
Alt i alt en god start!
Hovedbestyrelsen for CUK ønsker til Lykke med den ny
afdeling.
Adresser:
Formand: Robert Hansen,Morten Madsensvej 14,8795

Nordby tlf.(o6) 59 62 45.
Kasserer:Palle Olsen,Smedegyden 2,8795 Nordby tlf.

(06) 59 6o 59.
Sekretær:Erik Bertelsen,Langgade 21-23,8791 Trane -

bjerg,tlf.(06) 59 oo 16.
Th.Rasmussen.

Ny Hovedkasserer søges
Som omtalt andet steds i Bladet forlader Th.Rasmus¬
sen hovedkassererposten.

H.B.henviser derfor til vore hovedkasselove § 9
der bl.a. siger at en ansøger skal være bosiddende.

Ansøgning til hovedkassererposten stiles til H.B.
formand,Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B. 273o Herlev,
tlf.(o2) 94 65 63.

Ansøgningen må være skriftlig og skal være for¬
manden ihænde senest d.i.oktober 1985.

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

kr. 160,00 incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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

Hovedbestyrelsen.

Buddinge Cyklebørs
1fWHTV 8»bopf Hovedgade 195

fialnM f Tlf. 56 20 58
Indehaver: Fl. Heiden

Medlem af CUK.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. ■ Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling
GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 1/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Frogram
I Juli måned holder vi ferie men hulen er Iben som

sædvanlig om søndagen.
3.August 85.Tag med Navervennerne PÅ KROTUR med bus

UD I DET BLÅ til "TAG SELV B0RD"og DANS
Pris 115,-kr.pro persona.Start fra In¬
gerslevgade lo8,kl.l5,oo pre.
Tilmelding i Hulen eller til Børge på
Tlf.(ol) 26 77 71 eller til Kirsten på
Tlf.(ol) 56 34 87. Seneste TILMELDING
Søndag d.21.juli 1985.

Københavns afdeling har mistet to gode medlem¬
mer

Malermester BENT WENTZLAU

født d.19.juni 1928 i Brøndby Vester
indmeldt d.1.september 1949 i Düsseldorf
er afgået ved døden d.3o.maj 1985
og bisat 5.juni 1985 fra Brøndby Øster Kirke

ÆRE VÆRE HANS MINDE

* * * *

Malermester EVALD KRINTEL

født d.16.september 1921 i Skanderborg
indmeldt d.15.december 1982 i København
er afgået ved døden d.15.maj 1985
og bisat den 18.maj 1985

ÆRE VÆRE HANS MINDE

CUK Københavns afd.
* * * *

Vi meddeler herved at vor gode Naverbror

Snedker HENRY JEPSEN Nøvling

født d.13.oktober 19o6
indmeldt d.2.juli 1975 i Ålborg
afgået ved døden d.14.maj 1985

ÆRE VÆRE HANS MINDE

C.U.K.Aalborg afd.

GOD SOMMERFERIE TIL ALLE!
****************************************************

Sangkoret

Tak
Tak for venlig deltagelse ved Bent Wentzlaus bisæt¬
telse til Århus,København og hans rejsekammerater
fra Schweiz. Ellf Wentzlau.

Efter generalforsamlingen 14.maj ser bestyrelsen så-
dan ud.
Formand: Børge Glyngby,Solbjerg Have 7,2ooo F.
Træffes på telefon (ol) 88 o4 7o hver dag fra kl.18-
19.
Næstformand: Leif B.Olsen
Sekretær: Svend A. Rix
Kasserer: Børge Andersen
Bestyrelsesmdl. George Raun
Møde: 2.tirsdag i måneden kl.l9,oo i hulen,Ingerslev¬
gade lo8. I Juli holder vi Ferie.

B.G.
****************************************************

Milepæle
4.juli 1985 Henry Hansen,"De gamles Hjem"

Smedegade 32,42oo Slagelse
medlem af CUK i 40 år.

13. " " Arne B.Pedersen,2o936 Chresham St.
7 Canoga Park,Ca.913o4,USA. 50 år.

Moseltreffen
Hallo. Hallo. Moseltreffen 1985 kalder!
Gode Naver,på Fyen og i Jylland,så kører vi igen til
Mosel.Fredag den 30.august til Mandag d.2.september.
Afgang fra Ålborg Rutebilstation kl.4,30
Randers Banegården kl.5,30 - Århus Musikhuset kl.6,oo
Vejle Banegården kl.7,oo.
Hold jer så godt fast,som en forudsætning at vi bli¬
ver 4o deltagere som sidste år.
Med kørsel - Middag - Overnatning - Morgenmad v/Tanna-
nie ved Celle. 2 timers ophold i Celle.Det store kol¬
de tag selv bord på Kiel - Bagenkop Færgen. Alt dette
for 5oo,- kr.Ja,som skrevet står 5oo,- kr.pro.persona
minus opholdet ved Moselen.
Send mig et brevkort med jeres tilmelding,samt a.con¬
to 25o,- kr. til Børge Jensen,Storkeløkken 31,527o
Odense N. Tlf. o9- 18 oo 23 eller vores formand Knud
Marius o9- 12 13 47 sidste tilmelding d.25.juli 1985.
Få så fingeren ud af et vist sted,og tag jeres beslut¬
ning.

Ha Ha Børge Skæg.



Måske et eksempel til efterfølgelse ?
Hvis man synes det
er for dyrt at tage
til Paris og opleve
Mont Martre så er

Ålborgs 3oo Værts¬
huse og Jomfru Ane
Gade,s Piger i for¬
tovsrestauranterne
et værdigt besøg
for en Nav.
Men tænker du på de
andre skatte som er

i Louvre,så kan vi
også være med.På
Voergård Slot fin¬
des de største og
mest værdifuldeste
Kunstskatte uden¬
for Frankrig,ført
hertil i et helt
Jernbanetog lige ef
ter krigen af Greve
Oberbech-Clausen.
Slottet er hjemsted
for Malteserridder-
eksempel Ålborg afd

ne i Skandinavi¬
en.

Slotsforvalteren
William Møller
Gertsen er tidli¬

gere berejst Tøm¬
rer og kom sammen
med nu afdøde
Oberbech-Clausen
hertil fra Fran¬

krig og er nu
Chef på Slottet
medlem af Malte¬
serordenen.

Ålborgnaverne vil
besøge Slottet d.
3.August 1985.

Hans Andersen.

Der er mange in¬
teressante steder
her i Danmark som

nok er værd at be¬

søge, og jeg synes
at det er et godt

Bent Wentzlau in memoriam
Bent Wentzlau er ikke mere og en af de sørgeligste
perioder i en forholdsvis ung Navs liv er endt.
Bent Wentzlau blev knap 57 år gammel.
Kun 21 år gammel efter udstået læretid som malerne-
sluttede han at ville opleve det samme som hans far
og farbroder havde oplevet da de gik på valsen.Som
en ægte søn af Naverne traskede han på de samme kan¬
ter som hans far og farbroder havde gjort og kom så¬
ledes til Tyskland - Østrig og Schweiz og var i ar¬

bejde i alle 3 lande.Han blev indmeldt i CUK i Düs¬
seldorf den 1.- 9 - 1949 hos Otto Kröll.Efter sin

tid på valsen kom han hjem og genoptog sit mere bund
ne liv.Han nedsatte sig som selvstændig malermester,
men længe varede det ikke for i 1962 styrtede han
ned af en stige og beskadigede rygsøjlen og blev to¬
tal lam,kun hovedet kunne han bevæge med besvær.
Han blev opereret flere gange uden bedring og blev
således henvist til at sidde i kørestol resten af
sit liv (23 år).
Hans humør var der tilsyneladende ikke noget i vejen
med,ihvertfald ikke når man kom og besøgte ham.Han
var da også flere gange med når Københavns afd.hav¬
de fester og han nød at være sammen med sine Naver¬
kammerater og var meget optaget af Naverne.På sit
sygeværelse på "Gildhøjhjemmet" i Brøndby Vester
havde han da også ting hængende på væggene som har
relation til Naverlivet.
Nu har Bent fået fred.Han pådrog sig en lungebetæn¬
delse der tog livet af ham i løbet af 3 dage.Han af¬
gik ved døden d.30.maj og blev bisat Grundlovsdagen
i Brøndby Øster Kirke,fulgt af Venner og Naverkamme¬
rater .Københavns afdelings Fane var repræsenteret.
En god kammerat,der fik en så sørgelig skæbne er ik¬
ke mere.Vi der er tilbage har nu kun mindet om ham
tilbage og vi udtaler

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Knud Lønstrup.

Program for Moseltreffen
Til alle som ønsker at deltage i Moseltreffen som af¬
holdes i vinbyen Mesenich den 31.august - 1.september.
Har man lyst skal tilmeldelsen rettes skriftligt til

Otto Kröll
Oberbilker Allee 219
D.4000 Düsseldorf 1

Tyskland.
Dog senest den 1.august.
Programmet ser ud som følger:

Lørdag d.31.august:
ca. kl.ll°° Alle deltagere ordner betalingen til Finn

Leth i lokalet.
Efter spisningen tildeling af overnat-

„ ningskvarter,hos Werner,

kl.12^° Fællesspisning NAVERMAD.
kl.16 Weinprobe i kælderen hos Werner,
kl.19 Kalte Platte i Forsamlingshuset,

ab kl.2o Dansemusik til morgentimerne.

Søndag d.1.september:
Efter vi har sundet os lidt og har i ro fået
morgenmad,står formiddagen til fri rådighed.

kl.l2„ mødes vi i Gasthaus Andries
kl. 12
Festmenu:

Tagessuppe - Jägerschnitzel mit Salzkartoffeln und
Pommes Frites und gemüse salat.
kl.15 Vi mødes i kælderen i Beilstein til en af-
skedsdrink.

VEL MØDT VED MOSELFLODEN
Otto + Finn.

PRISEN FOR DETTE PROGRAM ER DM.80,-
******************************************************

Lam på spid, Frederikssund
I Græse gi.skole den 10.august kl.18.00. Vi holder
samme lave pris som sidste år, nemlig kr.80.00 pr.
person. HUSK hurtig tilmelding da der er stop ved
100 personer.Tilmelding kan ske til N.C.Jensen,
(02) 179428,eller Jørgen Schaffer,(02)313470.



Formandens beretning ved Stævnet
Atter skal Randers stå for et stævne,og jeg vil ger¬
ne sige jer tak fordi I vil udføre dette arbejde for
CUK.

Samtidig vil jeg ønske jer til Lykke med jeres 4o års
jubilæum d.17.juni.
Punkt 9 vil vi fra H.B, side gerne give så megen tid
som mulig,derfor har vi bestræbt os på at gøre vore
beretninger så korte som mulig-. Ja,lad os håbe på en
god og saglig debat.
Når man ser tilbage på året der svandt,når man skal
skrive denne årsberetning,ja,så kommer tårerne frem,
mange kendte ansigter vil ikke mere møde op til dis¬
se stævner,det er naverkammerater der er draget ud
på deres sidste vandring,Skal vi stående mindes:
Poul Engei København
Henning Petersen (Mühle) Silkeborg
Ruth Weber København
Ove Roslev København var meget
aktiv siden sin indmeldelse i 1948 og i H.B.fra 1954
til 198o.
Donald Vilhelmsen (Dolle) Vejle
Peter Lagoni Poulsen København
Carlo Pedersen Århus
Lars Keller Madsen København
Roy William Larsen Ålborg,kendt langt
udover Ålborg
Käthe Irene Lanzendorfer-Pedersen Zürich
Karl Nielsen København
Barbara Doser Zürich aktiv ved stæ
vnet i Zürich 198o
Poul Hansen (Pablo) Fredericia
O.R.Gordon Hansen Herning,formand for
Herning afd.indtil sin død.
Elbert Petersen Århus
Axel Nørlit København
Jørgen Klintrup Århus
Emil Ørtenblad (Spjæt) Århus medlem af K.U.
i 52 år.
Hermand Lindow København var Berej¬
ste en god mand og over 5o års medlem af CUK.
Arne Lorentzen von Post Århus
Arne Svarre Hillerød,kasserer i
mange år i Hillerød afd.
Finn Pedersen Århus

ÆRE VÆRE DERES MINDE
Jubilarer:
4o år Otto Wisler bosat i Køge medlem af H.K.
25 år Anton Zauka Stockholm

Willy Lehmann Jensen Silgeborg
Egon Pedersen
Knud Frisch
Eli Simonsen
Torstein Loftheim
Lilian Riel

Ørjan Petersen
Per Nyberg
Georg Hansen
Svend Jensen
Svend Nielsen

Silkeborg
Århus
Stockholm

København
København
Helsingør medl.af H.K.
København
Calgary
Calgary
Calgary

Paul F.Christoffersen Tommerup medl.af H.K.
Hugo Nielsen Hillerød
P.H.Gyrst-Longsig Nykøbing S.medl.af H.K.

Lidt om afdelingerne o.l.
Moseltreffen 1984.Også dette år var der stor.tilmel¬
ding med llo deltagere,en festlig begivenhed som vi
ønsker en lang levetid.
København indviede deres nye Hule.
I oktober søgte vi ny redaktør»allerede i november
sad Knud Lønstrup i redaktørstolen,da der ikke har
været andre ansøgninger betragter vi i H.B. Knud som
valgt til denne for CUK så vigtige post.
Jeg anmoder dog afdelingerne om at lægge hovederne
i blød,for hvorlænge kan Knud bestride denne post,
desværre er Knud jo,som alle ved,ikke rask.
Der blev afholdt Eormands & Kasserermøde i Odense,vi

takker Odense for jeres arbejde med disse møder,også
en tak for det store fremmøde fra afdelingerne.
Den 3.December 1984 blev CUK 85 år.
Ny afdeling:Thule afd.blev stiftet d.12.november 84,
her er vi en tak skyldig til "Pi-kasso" som tog det
store ræs på stedet,samt til Th.Rasmussen som pres¬
sede på og hjalp fra Herlev.
Berejste Håndværkere kunne d.i.marts 1985 fejre de¬
res loo års jubilæum.
Jeg vil gerne her takke alle ude i afdelingerne for
et godt samarbejde i året der er gået,siden vi sidst
var samlet til Pinsestævne.

* * * * *

Under punkt 8 og 9 skal vi behandle F.B.S.H. og CEG
Kort vil jeg her sige,at vi skal fortsætte dette sam¬
arbejde,vi vil presse på med ændringer,for det kører
for tungt.CEG bladet er under al kritik,trods dette
mener jeg at vi skal fortsætte,der er stor uenighed
i H.B. om dette medlemskab,som jo er til debat her
i dag.
Håndværkernes Rejsefond:
Efter Ove Roslevs bortgang skulle vi finde en ny for¬
mand og forretningsfører,Jørn Petersen blev valgt,så
kom Lindow's bortgang og han blev afløst af Børge
Nielsen(Bimse)
Før disse dødsfald var det vedtaget at,få trykt en
Folder,en Folder som skulle ud på tekniske skoler
o.l. Ja,fortælle om Naverne.
På sidste møde blev vi enige om fordeling af de mid¬
ler Rejsefonden er i besiddelse af,eller rettere af¬
kastet (renterne) Vi i Rejsefonden vil fortsat værne
om den formue ,som vi er sat til at administrere,til
glæde og gavn for hele Naverbevægelsen.

**********

De nye H.K. love:
Disse er nu tilsendt alle afdelinger,stærkt forsinket
en del af skylden har jeg( og måske andre i H.B.)men
der er trykt love,dog var disse fyldt af fejl,så de
måtte trykkes om,dette foregik naturligvis uden be¬
regning, Bogtrykkeren havde fejlen,strejken indenfor
posten havde også en del af skylden.
Forsinkelser af "Svenden"
Trods at vi nu afleverer "Svenden" før til posten
kniber det med at få den ud til tiden,vi vil nu for¬
søge at presse Bogtrykkeren til at aflevere bladet
lidt før.

**********

Jeg vil hermed sætte min beretning til behandling og
forhåbentlig godkendelse.
I må undskylde forglemmelser,der er sikkert flere,men
der er dog undladelser.

Hans Rindom.

Adresseændring
THULE:

Formand:Peter Poulsen DAC Box 1118 3970 Dundas.
Kasserer:Peter Andersen DAC Box 35 3970 Dundas.

ROSKILDE:
Kasserer:Erna Nielsen,Rønøs Alle 5,4ooo Roskilde Tlf.

(o2) 36 lo 68

HOLBÆK:
Formand: Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,Tlf.(o3)

43 87 65
Kasserer: 'Kirsten Lind Nielsen,Cikorievej 13,Tlf.

(o3) 43 87 65 - Møde 3. fredag i måneden.
Hule:Holbæk gi.tekniske skole.

LØGUMKLOSTER:
Kasserer:Henning Hansen,Ringgade 21,Tlf.(o4)74 39 33
SAMSØ:
Formand:Robert Hansen,Morten Madsensvej 14,8795 Nord¬

by,Tlf. (06) 59 62 45
Kasserer:Palle Olsen,Smedegyden 2,8795 Nordby,Tlf.

(06) 59 6o 59
ODENSE.
Formand:Knud Marius Nielsen,Marienlystvej 44,5ooo

Odense,Tlf.(o9) 12 13 47.



Uddrag af HB's protokol Brev fra Norge
H.B. Møde afholdt d.6.Maj 1985.
Efter at formanden Hans Rindom havde åbnet mødet blev
Protokollerne blev begge oplæst og godkendt.Derefter
gik formanden over til sin beretning og sagde bl.a.
Man har spurgt mig angående de nye love,og jeg har
sendt 15 til Århus (K.U.) og Sønderborg har fået 2o.
Der er kommet forslag fra Århus om at vi kan leje et
lokale mere til arkivet fra en gang i efteråret,til
samme husleje som det vi har,her skal man tænke på
hvis vi får større effekter til opbevaring,samt at
et arkiv-som er bragt i orden,kræver mere plads end
når alt er gemt væk.Det blev debatteret og Th.Rasmus¬
sen undersøger sagen ved at kontakte ej erne("Tryg").
Der var nogle breve der blev oplæst og taget stil¬
ling til.Navervennerne ønskede at få et Æresemblem,
dette blev drøftet og vedtaget enstemmigt.Th.Rasmus¬
sen undersøger ang.fremstilling og matrice.Så fik Ed¬
gar ordet og aflagde beretning om besøget hos Otto
Wisler i Køge hvor de overrakte ham Æresnålen og hav¬
de et par hyggelige timer sammen,han var også stemt
for at man forsøgte at få gang i Køge afd.igen.
Hovedbestyrelsen har vedtaget på mødet d.6.maj 1985
Hovedkassereren sender fremover regninger på konti-
gent til Zürich afd. i forhold til de medlemmer der
er anmeldt.Den farende Svend vil blive sendt i samme

forhold + 5 til agitation.(Blev vedtaget).
Hovedkassereren aflagde regnskab over den øjeblikke¬
lige status ang.regnskabets stilling.Der var bl.a.
modtaget 3oo,-Dollar fra Los Angeles.
Et par interne sager blev drøftet og taget stilling
til.I Redaktørens beretning efterlyste han bl.a.
priser på Annoncer og Fotos.
Stævnet blev diskuteret,hvor bl.a. dagsordenen blev
oplæst.Formandens beretning ville blive fotokopieret.
UdstHingen i Næstved i anledning af Byjubilæet blev
debatteret der vil være åben til kl.21.I dagene fra
d.13.til d.24.Juni. Der kommer bl.a. en del fra den
lokale pensionistklub der gerne vil deltage.
Der var kommet en hel del værktøj,en stok samt rejse¬
beskrivelser m.m.Det blev vedtaget at Hans Rindom,
Edgar Jensen,Thorkild Rasmussen og Helmuth Andersen
tager derned for at tilrettelægge udstillingen.
Under evt.drøftede man lidt om plancher o.l.
Næste Møde er fastsat til d.3.juni 1985.

Helmuth Andersen
sekretær.

Th.Rasmussen
forlader hovedkassererposten

På stævnet i Randers meddelte Th.Rasmussen,at han nu

efter 35 års virke for CUK ville trække sig tilbage,
han var villig til at forlade posten d.i.12 -1985,
eller hvis den nye hovedkasserer ønskede det i sam¬

råd med H.B. da fortsætte til årsregnskabet var fær¬
digt,vel omkring 1.3-1986.

Mange poster har Th.Rasmussen haft gennem årene,
formand i København,hvor han også gennem en lang år¬
række var revisor,sad i Byggefonden.Også revisor for
H.K. var Th.Rasmussen gennem mange år,derfra havde
han bl.a. sit kendskab til hovedkassererposten,vel
nok den mest betydelige Th.Rasmussen har haft inden¬
for CUK.

Som hovedkasserer blev han valgt 1.4-1978,Knud
Lønstrup skrev bl.a. den gang:

Jeg er sikker på at vi her har fået en hovedkas¬
serer der både har tiden og lysten til at køre denne
blandede landhandel,som hovedkassen efterhånden har
udviklet sig til.

Ja,Th.Rasmussen har både haft lysten og tiden,et
enormt arbejde har han lagt som hovedkasserer,han
kan ikke erstattes med en mand,der må en fordeling
af arbejdet til,for ingen kan overkomme det som Th.
Rasmussen har kunnet.

Vi i H.B. siger dig tak for din interesse for CUK

gennem alle disse ar.
På H.B.,s Vegne

Hans Rindom

Norge d.i.januar 1985.
Kære Navervenner hvor end du færdes,så skal der lyde
en hilsen fra mig,jeg sender nu en forsinket tak til
Zürich,bedre sent end aldrig.Jeg vil gerne sige til
alle i Zürich at jeg savner jer.Det var svært at ta¬
ge afsked med jer.Jeg må sige,at det først er når
man tager det store skridt og siger Farvel og kommer
sig af gårde,det går op for en,hvor gode venner man
havde og stadig har,jeg må sige til jer allesammen,
at jeg savner at se jer og ønsker jer alt godt.

Det er nu en god sang vi har i Naversangbogen.
"Åh,disse minder,fra du var en farende svend":
Man har mange gode minder fra Zürich,men vi ses igen.

Speciel en hilsen til alle i bestyrelsen,og øn¬
sker jer alt godt i jeres store arbejde.

Endnu en varm hilsen til Fritz.Har du været i Co¬
sta del Blokhus fornylig?
Kno i bordet Peter Tanghus.

Tanghus.

PS. Dette brev blev modtaget af Hovedbestyrelsens
formand d.6.maj 1985 og er igen modtaget af re¬
tøren d.13.maj 1985.Hvor det brev har været hen¬
ne i de mellemliggende 4 måneder,er ikke nemt at
få rede på.Men posten kommer jo altid frem,på et
eller andet tidspunkt,siger man jo,bare man har
tålmodighed.

Red.

Udefra
Redaktionen har erfaret at Fred Holm,Los Angeles er
blevet alvorlig syg og blev indlagt på hospitalet
dagen inden han skulle tiltræde sin rejse for at del¬
tage i Stævnet i Randers.Han er nu blevet opereret
og er udskrevet fra hospitalet,men kan ikke klare
sig selv endnu.Han mistede sin hustru i februar 85.
Vi ønsker dig god bedring Fred.
En hilsen over telefonen har jeg også fået fra Ferdi¬
nand Christensen,Vancouver,han nåede kun Danmark den¬
ne gang,men havde planer om at komme til Stockholm,
det måtte han opgive p.g.a. tidnød.Han sender sine
bedste naverhilsener til alle.

Red.

Et Rejseminde
Jobbet havde ført mig til Southhampton,England,hvor
jeg skulle borde "Queen Elisabeth',' datidens største
og flotteste skude,nylig "tilbagebygget" til Luxus-
liner efter at have tjent som Troppeskib under 2.ver¬
denskrig. Jo , der lå hun med sine to skorstene strut¬
tende som et par kæmpe "babser" ud fra hendes øverste
og vistnok tiende dæk.Hendes indre "Blod og anden
cirkulation" foregik ved hjælp af (osse vistnok) 5
elevatorer.Hendes ejer CUNARD - LINE var betænksomme
folk der kun talte om første klasses passagerer 2.
klasse blev diskret betegnet som Cabin class og 3.
klasse som emigrant eller turist class.Jeg var cabir
class og undgik dermed at blive betragtet som en 2.
klasses personage.(en helt ny fornemmelse) Luxus Li¬
ner var ikke nogen falsk varebetegnelse."Min" Spise¬
salon var mere end elegant med flot dækkede borde,
med trykte navnekort fra Skibets eget trykkeri som
også udgav en daglig avis.Da jeg havde fundet mit
bord og plads sammen med de øvrige passagerer kom
vores Steward hen og bukkede og sagde:Mine Damer og
Herrer,(der var ingen damer) da det er deres første
aften ombord og hvis de ikke tager mig det ilde op
vil jeg give dem et par velmente råd.Jeg lagde mærke
til at Stewarderne ved de andre borde åbentbart var
ved at aflevere samme remse.Jeg ser af deres bordkort
at I alle er Englændere undtagen Mr.Moller fra Den¬
mark. Jeg kunne spore en tone af medlidenhed i hans
stemme da han fortsatte:Jeg formoder at de sidste ca.
8 år har I levet på nødtvungen streng diæt - surrogat
kaffe-the.margarine,klidbrød o.s.v. Maden her ombord
er temmelig kraftig kost for uvante maver - og husk



vi er i april måned og midt-atlanten kan godt være
ret så ublid - så mine Damer og Herrer tag for dem
af retterne men forsigtigt - der kan blive lang ven¬
tid i skibslægens konsultation. - Ja,det er godt med
ham tænkte jeg da suppen blev serveret sammen med
rundstykker bagt af det fineste amerikanske hvedemel
og indvendig så blændende hvide at svejsebriller næ¬
sten var nødvendige for at tåle synet af dem.Jeg
tror nok de fleste.af os tog Stewardens råd nogenlun¬
de alvorligt - og godt det samme.Efter middagen gik
jeg i en af skibets 4-5 biografer og de første par
dage nød jeg turen og øvede mig i at få "Søben" lige¬
som besætningen,d.v.s.man læner sig til den ene side
og gør det ene ben kortere end det andet,skiftevist,
eftersom til hvilket dækket skråner.Skibet havde end¬
nu ikke fået Stabilisator eller Gyroskop,som jeg har
læst hun fik et par år senere.

Den tredie dag om morgenen vågnede jeg op med en
sær fornemmelse i maveregionerne og for ud af køjen
og ramlede over mod koøjet og kom til at se ud - og
fik et chock - for hvor der efter min formening skul¬
le være vand var der ingenting - slet ingenting,kun
det bare tomrum,det nærmeste vand var en 15 -2o me¬
ter væk og så lå det ikke vandret som vand skal gøre
men stod lodret som en høj Mur ligesom den der i sin
tid beskyttede,Moses og Israelitterne.

Jeg samlede al min viljestyrke og røg tilbage til
køjs igen og det må have været chocket - og så Nep¬
tun selvfølgelig der bevirkede at jeg faldt i en dyb
søvn.

Næste morgen kom Stewarden og spurgte om jeg øn¬
skede "breakfast" serveret i kahytten - jeg kunne
have kvalt ham.

Hvis det er nogen trøst kan jeg oplyse at over
5o % af passagererne sparer bageren for at lave rund¬
stykker sagde han og forsvandt.

Jeg tilbragte ca.lo timer i New York hvor jeg
blev stiv i nakken af at glo op til toppen af alle
Skyskraberne og fik tid til at besøge et Stormaga¬
sins slikafdeling hvor jeg købte chocolade og andet
Guf - Guf til Mutter og ungerne derhjemme.Dengang
var der en ordning med at man kunne sende 2 kgs Gave¬
pakker til Europa.

Jeg skulle til San Francisco og troede i min nai¬
vitet at der var non-stop forbindelse,men det var
der ikke jeg måtte skifte i Chicago og havde nogle
timers ophold inden toget vestpå skulle afgå og være
mit "hjem" de næste 2% døgn turen varede.Dengang var
flyvning en undtagelse og toget reglen.I Spisevog¬
nen bestilte jeg "Dagens Ret".Tjeneren der var sorte¬
re end et kakkelovnsrør og bar en jakke hvidere end
det hvideste kridt bragte mig en "Steak" der var 2
tommer tyk og 12 tommer lang.Jeg klarede ca.6 tommer
så opgav jeg med et dybt ræb og tænkte på dem der¬
hjemme hvor det havde været 8 personers kødration.
Sidst på turen færgen fra Oakland tværs over San
Franciscobugten.Her i San Francisco havde man be¬
stilt værelse til mig på Palace Hotel,berømt for sin
genopbyggelse efter det store Jordskælv i 19o6.Her
fik jeg gjort mig selv til grin - selvfølgelig -.Da
jeg skulle gå til sengs gjorde jeg som man gør når
man bor på hotel derhjemme - nemlig,sætte skoene u-
denfor døren så Hotelkarlen kan pudse dem.(I Amerika
får man pudset sine sko hos de utallige Shoe-shine
boys der vrimler overalt).Behøver jeg at fortælle at
de sko så jeg aldrig igen.Da jeg fortalte det til Ho
telværten var han ved ar flække af grin men fik dog
fremstammet at han sandelig var ked af at noget så¬
dant kunne ske for en af hans gæster.Jeg beroligede
ham med at jeg havde et ekstra par sko med - så ne¬
ver mind -.Historien kom mine U.S.kollegaer for øre
og da jeg næsten 3 måneder senere var på vej hjemad
og fremstillede mig på Firmaets kontor i New York og
gav dem mit visitkort blev jeg modtaget med Oh,Oh,
yes det er dig der mistede dine sko i "Frisco"og så
slog de sig på knæene og grinede ubehersket,til
sidst grinede jeg med og var ved "kløjs"i den Whisky
jeg fik stukket i hånden,- men jeg fik mig grinet et
par mangeårige venskaber til.

Chris/Thailand.

En go' historie
Vogn og Beslagsmedien lå på Vesterbrogade i Køben¬
havn. Nu er det mange år siden,men denne gamle virk¬
somhed var et godt arbejdssted,og her var jeg så hel¬
dig at komme i lære i 1918.Nu ligger den store "Saga"
biograf på grunden.
Smedemester var Christiansen,og ham erindrer jeg som
et rart og dertil også et ret forstående menneske.
Svendene var folk,der havde arbejdet her i mange år.
Honnette og dygtige mennesker,akkurat som mester
selv.
En af dem var Niels,som jeg vil riste en rune for om
hans spisevaner,hans gode lune og hans gigt.Han var
bornholmer og grovsmed.
Som læredreng skulle jeg hver dag til hans frokost
hos hørkræmmeren hente en stor islandsk spegesild.
Den blev så kogt i en kasserolle over esseilden."Tal¬
lerkenen" var altid en gammel avis,og til denne fi¬
skeanretning med tryksværte nød han en skibsøl.
Niels var af og til ret plaget af gigt i benene.Det
var flyvegigt,for smerterne kunne godt skifte op¬
holdssted fra det ene ben til det andet og omvendt.
En dag,hvor det var særligt slemt med Niels' bentøj,
og da han gav sig højlydt over smerten,spurgte jeg
ham for at vise lidt deltagelse:
- Hvad er det for et ben,du har så ondt i,Niels?
- Det er det ud mod gaden!

Klip fra METAL: Fortalt, af fhv.Grovsmed Egon Bender,
Odense.

Forenings-meddelelser

Frederikssund
Til hulemødet d.lo.5.85 var 27 svende mødt op til en
dejlig aften med megen god sang og spind.Vi havde
denne, aften optagelse af et nyt medlem,Poul Christi¬
ansen. Poul har arbejdet i England-Polen-Tyskland -

Frankrig-DDR-Belgien,og de sidste 3 år i Saudi Arabi¬
en. Vores nye hulefar Harry tiltrådte denne aften og
han fik en travl aften,der blev ringet med klokken
mange gange,og i farten glemte Harry at åbne for
flaskerne,men han fik det lært inden aftenen slutte¬
de.Mange fra Frederikssund afdeling deltog i pinse¬
stævnet i Randers,og vi vil gerne herigennem sige
tak til folkene i Randers for et vellykket pinsestæv¬
ne TAK.

Husk hulemødet d.5.juli foregår hos Frank og Anna
i Jægerspris.

Hulevagten i august har Dann - Carsten.
Med kno i bordet DANN.

Holbæk
Hulemødet d.19.4.1985.

Da Holbæknaverne ankom til hulen stod der allere¬
de en flok Naver fra Slagelse,som ventede på at bli¬
ve lukket ind.Det var jo rart endnu en gang at se gæ¬
ster i hulen,Naver fra Frederikssund og Roskilde var

også mødt frem.
Vi optog et nyt medlem,Bjarne Madsen.Ib og Else

fra Roskilde ville også gerne flyttes til Holbæk afd.
Ellers var det en hyggelig aften hvor også Man¬

fred fra Slagelse kunne et par "hyggehistorier".Og
så selvfølgelig ikke at forglemme,blev sangmusklen
endnu engang grundigt rørt.Da vi havde taget afsked
med gæsterne,var der nogle stykker som lige skulle
se Holbæks natteliv,men det blev en stor skuffelse,
for alle steder var der så overfyldt at man bare fik
en hurtig Pils og så ellers bare hjem i seng.

Hulemødet d.17.5.1985.
En vellykket aften hvor mange af Holbæknaverne

havde fundet hulen,for at se hvordan det stod til.
Vi er efterhånden helt gode til at synge (synes

vi selv) så sangermusklen skulle jo også røres grun¬
digt denne gang.

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næstert altid og næsten hele døgnet og er åben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK" kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men må indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom alt Øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND". Knud Lønstrup.



Selvfølgelig var der også en hulemad og ikke at
forglemme sluttede vi jo med nummer 47.

I JULI HOLDER VI FERIE SÅ NÆSTE HULEMØDE BLIVER D.
16.AUGUST.

Desuden har vi i Holbæk afd.65 års jubilæum d.31.
august.I den anledning holder vi d.20.september udvi¬
det hulemøde.For nogenlunde at vide hvor mange der
kommer må I gerne melde jeres ankomst til enten Hel¬
ge & Kirsten tlf.(o3) 43 87 65 eller Freddy & Marian¬
ne (o3) 47 72 32
med Naverhilsen Marianne.

København
Søndag d.2.juni 1985 var der mødt 20 medlemmer op.

Vi havde den glæde at have besøg af "Journalist"As-
mund Andersen fra Los Angeles og formanden for Godt¬
håb afd.Preben Pedersen.

Der blev slået med klokken 7 gange,så alle der var
tilstede havde det meget hyggeligt og festligt.Vi
sluttede kl. 16,3o.Søndagen efter rejser Asmund Ander
sen 1 uge til Paris på Studierejse ? Når han kommer
tilbage vil han flytte ind på Hotel Nyhavn,
med Naverhilsen Birthe Fiedler.

Odense
Kristi Himmelfartsdag d.16.maj havde Børge "skæg"
arrangeret tur ud i det blå.21 Navervenner samt Na¬
ver deltog i turen.Eftermiddagskaffen blev nydt på
Stubberup kro,et hyggeligt sted med fin servering og
en lagkage alle berømmede,ikke mindst Anders Nielsen.

Vi kørte ad snørklede veje,så selv Børge underti¬
den var i tvivl om vi skulle tage til højre eller
venstre.

Vi ankom til hulen ved godt 18 tiden,og madpakker¬
ne og de små glas kom frem og vi havde en hyggelig
aften,helt i top.FLERE AF DEM.

Det første Havemøde i Martinsminde blev godt be¬
søgt og vejret var så fint,at aftenen forløb uden¬
dørs.

Carl Mortensen spenderede en flot skinke og andet
godt samt (51 og snaps i anledning af hans nylig over¬
ståede 8o års dag.Det blev en fin aften og jeg min¬
der om næste havemøde som finder sted d.6.Juli,MEN
GLEM IKKE at vi stadigvæk afholder vore hulemøder i
sommermånederne.

Ved hulemødet d.6.juni bød formanden Knud Marius
Nielsen velkommen,en særlig velkomst til Chauffør
Carl Sørensen som er medlem af "Verdens nordligste"
afdeling Thule.Carl Sørensen bragte en hilsen fra
denne samt fra "Pi-kasso".Han gav en omgang og fik
blæren.Otto Kröll senior berettede om Moseltreffen.
Walther og Kjeld Ploug referede fra pinsestævnet i
Randers.Vi takker Randers afd.for dette stævne.

Ploug havde hilsener fra Otto Lund fra Los Angeles
og Ferdinand fra Vancouver.Otto Kröll junior bragte
en hilsen fra Olav Odgård som netop er rejst til Ju¬
lianehåb.Walther havde en hilsen fra Arne Hansen som

er hjemme fra Senegal.Kjeld Ploug oplyste om en ny
afdeling på Samsø.

Børge "skæg" havde sin ven Max og hans kone fra
Hamburg med på besøg i hulen.Jeg kan meddele at Oden¬
se afd.skal afholde pinsestævnet i 1986,dér bliver
noget at tage fat på.

HUSK NÆSTE MØDE d.4.JULI.
med Naverhilsen Inge Pilegård.

Randers
Kristi Himmelfartsdag startede vores årlige fodtur
strålende,da det øsregnede.Vi gik da også kun en lil¬
le tur,da det var vanskeligt at komme frem i alt det
pløre,som regnen var skyld i.Vi gik tilbage til hu¬
len hvor Emma og Ole serverede dejlig varm suppe.Vi
hyggede os med sang og bægerklang,og i mellemtiden
var vejret klaret op og Peter der har en dejlig stor
båd inviterede os alle ud på en sejltur på Gudenåen.
Vi var 14 med på turen og takker Peter for en hygge¬
lig tur.

Pinsestævnet i Randers blev igen vellykket.Selv
vejret viste sig fra sin bedste side.Vi var ellers
løbet ind i alle de forhindringer,som tænkes kan før

stævnet,derfor var det særlig rart,at alle havde væ¬
ret tilfredse med arrangementet.Vi takker hermed al¬
le deltagerne,som var med til at gøre stævnet så
festligt bl.a. med jeres dejlige humør.Vi glæder os
til pinsestævnet i Odense næste år,og det undrer jo
nok ikke nogen hvis vi traditionen tro.mødes igen til
pinsestævne 1995 her i Randers.
med Naverhilsen Bitten Lorentzen.

Roskilde
Hulemødet fredag d.31.5. var pænt besøgt,Max og Ketti
fra København havde lagt deres vej forbi hulen i Ros¬
kilde og det er dejligt med besøg udefra.Gode forbin¬
delser har foræret vores hule en masse gammelt værk¬
tøj, som John har sat istand.Merete forærede hulen et
håndmalet krus,hvorpå hun havde skrevet vores skåle¬
sang. Erna og Karl var deltagere i pinsestævnet,så vi
fik en udførlig beretning derfra og samtidig blev der
fremvist billeder fra stævnet.

I juli bliver der flere aktiviteter,idet vi har
Tombola en uge fra morgen til aften;ekstra hulemøde
d.5.juli hvor vi får besøg fra Stockholm og så vores
almindelige huleaften,hvor vi selv skal huske skorpe¬
skrinet.

HUSK EKSTRA HULEMØDE d.5.juli 1985
med Naverhilsen Lene Mortensen.

Thule
Da vi på grund af togforbindelserne,ikke havde mulig¬
hed for at komme til Randers,blev vi enige om,at vi
ikke ville undvære et pinsestævne.

DERFOR

PINSEMØDE.DEN DANSKE KLUB.
Til trods for at det endnu ikke er lykkedes os at

få egen hule,her i det kolde nord,- den skulle dog
være indenfor rækkevidde,det drejer sig kun om opfø¬
relsen af en skillevæg,- var bestyrelsen og festud¬
valg -"Suppe Jensen"og en af vore kvindelige Naver,
Rosa,enedes om,at i anledning af pinsen,var det nok
en god Ide,med lidt spiseligt.Så Menuen blev fast¬
lagt til:Klar suppe (næsten) med Grønsager og div.
boller - Høns i Asparges,dertil 01 "ad libitum" en
ualmindelig velsmagende Menü,som festudvalget fortje¬
ner al mulig ros for.

Fremmødet var,som ventet,meget højt,ialt 28 Naver
og 3-4 gæster,af begge køn,alle havde en ualmindelig
vellykket dag,og en hel del af aftenen.Det bør måske
indskydes at vi tidligere startede hulemøderne kl.lo
om søndagen men,at man af forskellige årsager,enedes
om at flytte mødet,stadig om søndagen,hen til kl.13.

Selvom vi nu har solen 24 timer,lykkedes det ikke
Pig.a.tåge,at se samme danse,så det har vi tilgode
til næste år.

Under middagen,rejste P.P.Edderkop sig op,natur¬
vis mens suppen var varm og ønskede Nav Bjarne Wils
tillykke med de første lo års medlemsskab hos Naver¬
ne,d. 6.juni 1985,lidt tidligt måske,men nærmest,og
overrakte Navertelegram med stort set samtlige Thule¬
navers navnetræk og tilnavne.Bjarne Wils takkede na¬

turligvis,et kvarters tid,meget rørt,hvorefter alle
fik ny lækker varm suppe.Mellem retterne var der in¬
gen taler og alle ventede spændt på Høns i Asparges,
og den næste tale,den udeblev,alle trak vejret lettet
og nød den varme mad.

Efter middagen blev der som vanligt,fortalt og
spundet,og indimellem sunget efter Naversangbogen
med akkomgagnement af formandens Skipper Klaver.

Et enkelt spind måske??
En af vore nærværende Naverbrødre havde skrevet hjem
til sin Viv,med tårer i kuglepennen "Lillemor"jeg
har taget lidt på,i de 6 måneder jeg har været borte,
fordi maden er så go'".

14 dage efter indløb "Lillemors" kommentar
"Ja,så, Hvor mange liter ??
Ved 19 tiden,hvor jeg desværre måtte forlade sel¬

skabet ,p.g.a. vores ugentlige 2 timers Radioudsendel¬
se,var selskabet stadig næsten fuldtalligt og"spind"
kommentarer og latter gled gnidningsløst gennem loka¬
let .

Men en meget stor tak skal lyde til "Suppe Jensen1



og Rosa,som stod for madlavning,indkøb,lån af rundt
bord,oppyntning af lokale,samt alle de tusinde sma
og store ting,der skal til,for at fa sadant et arran¬
gement til at forløbe gnidningsløst.Fra samtlige de
tilstedeværende arctiske Naver.

HUSK BEDEMØDET HVER SØNDAG KL.13 I FRITIDSCENTRET.
Bestyrelsen.

med kno i bordet J.Pontoppidan.
Sekretær & Gedebuk.

Zürich

Maj måned bød på den årlige Bernermarch d.ll - 12.5.,
hvor vi var ca.5o som deltog.Vi kunne med glæde se
kendte ansigter som tidligere har været her i Zürich
afdeling.Der var Peter Winthertur,Mette,Stig og Heinz
det blev som sædvanlig en stor succes.

Nye medlemmer som blev optaget i maj var Kaj Jen¬
sen fra Kolding,Kaj Schnuchel fra Broager og Finn Sø¬
rensen fra Frederikshavn.

Lørdag d.8.juni afholdes lo5 års stiftelsesfest
for foreningen.

Vi må desværre tage afsked med vores gode ven Kon¬
sul Biørn,som vi har haft glæde af stifte bekendtskab
med i 3h år.22.juni har vi vores Set.Hansfest ved
Fresenberg i Zürich.
med kno i bordet Torben.

Ålborg
80 ÅR.
Snedkermester Harald Olesen,Højriisparken 8,Vadum,
fejrede d.U.maj den store dag sammen med familie og
2 af Ålborg afd.som gratulanter og gæster ved festen.

Her blev sunget de gode gamle Naversange,her var
hele familien oplærte til at synge Naversange ved en
hver festlig lej lighed,og vi må skamme os i klubben
at vi ikke kunde synge så godt som her.
Harald Olesen rejste sammen med 5 andre svende i 1924
og i Hamburg vendte den første omkring og tog hjem
igen,men de 4 fortsatte til Schweiz,her traf Harald
Hans Rasmussen.og har siden besøgt ham flere gange.
Da arbejdstilladelsen slap op drog han til Colmar i
Elsas indtil han fik lov til at komme igen til
Schweiz.Men det var ikke kun de smukke bjerge og dale
der trak i vor Snedker,også em Schweizermädel siges
at have medvirket til han blev dernede i 2 år.Ålborg¬
naverne siger tak for god modtagelse og ønsker alt
godt i fremtiden. Hans Andersen.

Grundlovsdag d.5.juni var 7 svende samlede til hule-

møde,vi havde besøg af "Kansleren" fra Thule med ny¬
heder fra denne kant.Det er altid dejligt når der
kommer nogle af de rejsende svende på besøg i hulen,
tænk på det I der er hjemme på ferie at I også besø¬
ger den nærmeste hule. Gå ind og fortæl hvem du er
hvor du kommer fra og hvor du skal hen og du får og¬
så selv noget at vide.Det er jo det der skal til for
at holde liv i foreningen,så den også eksisterer når
du selv bliver ældre.Mød til huleaftenerne den før¬
ste onsdag i hver måned,og kom indenom søndag formid¬
dag imellem lo-12 og få en snak,her kan du betale dit
kontingent,husk restancen er 3 måneder iflg.lovene.

Hold dig a jour med hvad der foregår i afdelingen
og rundt omkring.

Ved dette møde talte vi om pinsestævnet,Moseltref¬
fen, Sommerudflugt m/madkurve lørdag d. 3. august med
afslutning med madkurven hos familien Roomsbeck i
Vodskov.Oplysning og tilmelding på tlf.18 o2 49 slut
op og vær med selv aktiv og vær med til at bestemme,
med Naverhilsen og tak til Randersnaverne for modta¬
gelsen.

Referenten.

Århus
Fredag d.lo.maj var 14 svende tilstede.Vi havde en
gæst Ole Strange,som var hjemme fra Jordan.Ole er
medlem af hovedkassen.Ole gav en længere redegørelse
om sit arbejde med døve i Jordan.Han forærede nogle
jordanske mønter til bordet.

Tømrer Otto Jensen,som har været på Grønland i 2%
år,blev optaget som medlem.

Fredag d. 24.maj var der 19 svende og 1 gæst i hu¬
len. Pi-kasso fra Thule afd. besøgte os og overrakte
hilsener fra CUK,s nordligste afdeling.Pi-kasso over¬
rakte afdelingen en Thulenav eller som den hedder på
grønlandsk Thupilak,som er en sagnfigur.Afdelingen
fik også en Thulepige bærende Birthes (Pi-kassos ko¬
nes) første emblem,da hun var den første pige,som Pi-
kasso optog som medlem på Færøerne.

Aftenen forløb godt med solooptræden af Pi-kasso
og Otto.som gav en god stemning.Der blev givet ad¬
skillige omgange.
med Naverhilsen Annette H.Jensen.

•K^BüVHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag'undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

2
Formand: Poul Barslund,Agerkær 5^
261o Rødovre tlf.(ol) 75 52 ol
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

Kegle- og filmaften
Ved kegleaftenen d.2.maj,var der stemning for en ekstra kegleaften i
maj og den blev afholdt d.23.med god tilslutning,vi havde først vore
to timer med keglespil og ved det efterfølgende kaffebord kom Hugo
Nielsen tilstede og viste os 3 film,den ene var optaget i 1983 ved en

fest i Huset og der var nogle dejlige billeder,han også havde taget ne¬

de på keglebanen.Derefter så vi en film om Hugos eget firma i Fredens¬

borg og om nogle af de mange opfindelser som Hugo har lavet,en meget

imponerende film.Til sidst så vi en vidunderlig film fra vores loo
års fest i Huset og alle var meget glade for at opleve minderne igen
fra festen.Hugo Nielsen har lovet at han vil komme igen til efteråret
og vise os filmene.Tak til Hugo Nielsen.Der skal nok i god tid blive
meddelt i Bladet hvornår,så alle der har lyst kan komme ind og se fil¬
mene. Poul Barslund.

Keglelauget
Vi holder sommerferie,så ingen keglespil i juli,vi mødes igen torsdag
den 1.august. Oldermanden.

DET ER SIVET UD.
at Mimi Boberg har haft rund Fødselsdag.Hjertelig til Lykke.

Berejste med Damer.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 25.juni



De kan i Randers
Når der afholdes stævne i Randers ved man på forhånd
at alt nok skal klappe,vi i H.B. fik dog nogle ner¬
ver da vi hørte at det kneb med at skaffe hotelplads.

Vi skulle ikke være bekymret,alle fik en seng,jå
mere end det,der var privat morgenservering for de
der kom til at bo på Kollegiet,et kæmpe arbejde for
de Randersnaver,det var perfekt.(Tak)

Vi der boede på Hotel havde dog ingen problemer,
dejlige værelser og rigelig morgenmad.

Det er nu altid dejligt når man skal skrive lidt
om Stævnet at man ikke behøver at skjule noget,for
os Sjællændere var der 01.noget som ikke altid har
været i Randers,men iår var der ingen mangler,der
var sol fra morgen til aften,masser af Faner,en skøn
bustur langs Mariager Fjord,hvor mange nød turen
rundt i Mariager By,frokosten var perfekt,ja,landska¬
bet blev nydt i fulde drag,en skøn tur.

For os der var til delegeretmøde betød vejret ikke
så meget,men også her var alt vel tilrettelagt fra
Randers's side,der var alvor bag debatten,det var
som at alle ville gøre dette beslutningsdygtige dele¬
geretmøde så positivt som muligt,det skal I have tak
for. Vi i H.B. kan iår ikke holde sommerferie,der er

så mange ting som skal til behandling i H.B. for så
at komme ud til afdelingerne,for I må se i øjnene at
vi i H.B.kan ikke magte alle de opgaver som blev på¬
lagt,men herom senere her i "Svenden":

Når dette skrives er julisvenden på vej ud til
medlemmerne,vi håber og tror,at vi nu fremover kan
forvente Svenden ud til tiden,det bliver noget dyre¬
re,men betydelig mere tilfredssillende for alle par¬
ter.

Skal Svenden nu også være et blad hvor vi kan få
debatter igang,en Ide som måske ikke er så tosset
endda.De unge skal ind i afdelingernes bestyrelser,
for at føre vor gamle CUK videre,vi skal lytte til
de unge,ja,hen ad vejen er der sket meget indenfor
CUK.Prøv at læs afdelingsreferaterne,der er nu mange
Naverpiger som har taget tørn,noget der var utænke¬
lig for ca.25 år siden,CUK skal og må følge med ti¬
den,og vi gør det i de fleste afdelinger.

Odense 1986 - Vi håber at alle tropper op til næ¬
ste års Stævne,for Odense har også ry for gode stæv¬
ner,og så ligger byen meget centralt for alle,god
fornøjelse Odense og Tak Randers.

Hans Rindom.

80 Åi
ÆRESTAVLE

Besøg sydfra
" Gillelejetømreren" N.J.Madsen,Durban,har sendt en
hilsen til redaktøren hvor han samtidig fortæller om
at han for øjeblikket er ved at lave et Løg i Beton
på 6,3 m.i diameter og 4,7 m.høj og skal placeres på
en Byning.Efter afleveringen af "Løget" d.7.august
skal der holdes en kort ferie i Danmark.N.J.Madsen
skriver at han ankommer til Danmark d.19.august og
bliver her i ca.4 uger.Det ville være rart at møde
gamle bekendte da,skriver han.Hans adresse i Danmark
bliver: Nakkegård,Fyrvej en lo,3250 Gilleleje.

Den 22.august 1985 bliver en mærkedag i
Birkerød Bogtryk/Offset idet Bossen for
det hele den dag runder det skarpe hjørne
og fylder 8o år.Kai Fønss Back er kendt
af de fleste Naver,for i snart 6o år har
han haft med Naver at gøre.I 1925 blev
Kai indmeldt i Hamburg og ret snart efter
blev han sekretær i afdelingen.I sine un¬
ge dage arbejdede Kai flere steder i både
Tyskland og Frankrig.Schweiz har også haft

Æren af hans besøg.En tid arbejdede Kai sammen med
nu afdøde Waldemar Petersen,vor redaktør gennem 38
år af D.f.S.Kai er udlært Bogtrykker og etablerede
sig som selvstændig ikke ret lang tid efter han var
vendt hjem og kom derfor ud af CUK indtil han igen
traf sammen med W.P.som fik job i Hillerød.De to
blev enige om at forsøge at starte en CUK afdeling i
Hillerød og den så dagens lys d.19.marts 1937 og Kai
blev påny medlem og har været det siden.Han har sid¬
det i afd.bestyrelse hvor han bl.a. var sekretær og
sidst næstformand.Kai var også med til at starte
Håndværkernes Rejse- og Sparefond i Odense hvor han
sad i bestyrelsen i 4o år,sidst som formand.Han var
Formand for H.B.fra 1965 til 75.Han blev udnævnt til
ÆRESMEDLEM af Hillerød afd.d.13.marts 1976 og af CUK
d.19.marts 1977.Kai går endnu på Trykkeriet og pus¬
ler -lidt i ny og næ med Typekasetterne for at holde
sig i form som han siger.Han er en meget ivrig til¬
hænger af CEG og har deltaget i mange af deres møder
som er blevet afholdt rundt om i Europa gennem årene.
Kai og Fru Evy er bortrejst på dagen for Kai plejede
jo altid ar være bortrejst på sin fødselsdag,men da
man nu ikke mere kan rejse på INTER RAIL og Kai ikke
mere kan komme afsted på den måde må Evy godt komme
med på rejsen denne gang.
Vi i H.B.ønsker Kai tillykke med de fire snese og hå¬
ber at have dig endnu i mange år iblandt os.Hjerte¬
lig tillykke Kai. Red.
Æresmedlem
Samme dag som Simon Hansen fyldte 80 år,9.Juni 1984
udnævnte Nysted afd.Simon Hansen til ÆRESMEDLEM af
Nysted afdeling som en Tak for hans store og uegen¬
nyttige arbejde for Nysted Naverklub.Simon Hansen er
som bekendt formand "på livstid" for Nysted afd.af
CUK.Hovedbestyrelsen kan kun tilslutte sig de øvrige
gratulanter ved at udtale et til Lykke,det har du
fortjent. Red.
Efterlysning
Hvem var det,der ved PINSESTÆVNET I RANDERS tog bil¬
leder af vore små drenge iført store Naverhatte,lør¬
dag aften i Helligåndshuset?

Hvis billederne ellers er gode,hvad vi tror de er,
- drengene lignede små paddehatte,er vi meget inter¬
esserede i at få kopier eller negativer.
Det kunne være sjov om vi ad denne vej fandt de to
fotografier,eller i alfald bare et af dem.
Inge Henriksen,Højstedgårdsvej 4,Slaglunde,
3660 Stenløse. Telf. (02) 18 45 82.



Skandinavisk Central Under
støtteises Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 "Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Københavns afdeling har mistet et af sine gode
medlemmer og Navernes Sangkor sin formand

Grovsmed

BØRGE GLYNGBY

født d.22. november 1909 i København
indmeldt d.23.januar 1980

er afgået ved døden d.4.juli 1985
og blev bisat d.10.juli 1985

Fanerne var tilstede.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Københavns afd.
Navernes Sangkor

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 250Ö Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 I/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Frogram

Milepæle

MØDEPROGRAM FOR DET NÆSTE HALVE ÅR I KØBENHAVNS AFD.

Lørdag d. 3.aug.85.Krotur med Navervennerne.Afgang
fra Ingerslevgade lo8 kl.15 pr.

Torsdag d.15. 11 11 Hulemøde kl.l9,oo.
Onsdag d.28. " 11 Filmaften v/Ib.
Onsdag d. 4.Sept, Svendeaften kl.l9,oo.
Onsdag d.18 11 Arbejdernes Landsbank kl.l9,oo.

Man mødes under det store Ur på
Københavns Hovedbanegård ca.kl.
18,55.

Torsdag d.26. 11 " Bankospil kl.l9,oo
Lørdag d. 5.Okt.11 Ålegilde.Pris ca.75,-kr.pr.pers.
Tirsdag d.15. 11 11 Keglespil (denne dato er noget u-

sikker).
Torsdag d.24. 11 11 Svendeaften kl.l9,oo.
Onsdag d.30. " 11 Bankospil kl.l9,oo.
Onsdag d. 6.nov." Generalforsamling kl.l9,oo.
Lørdag d.23. " 11 Tysklandstur.Pris 13o,oo kr.pr.

person.

Torsdag d.28. " 11 Bankospil kl.l9,oo.
Onsdag d. 4.dec." Svendeaften kl.l9,oo.
Søndag d.15. 11 " Juletræ for alle,pris ca.3o,-kr.

per person.
Onsdag d.18. 11 11 Julehulemøde kl.l9,oo.
Lørdag d.11.Jan.86.Stiftelsesfest.

Sangkoret
Nu er sommerferien næsten forbi,ihvertfaid begynder
vi på vore regelmæssige møder igen i denne måned som
jo er den 2.tirsdag i måneden,! Ingerslevgade lo8.
Næstformand: Leif B.Olsen,Platanvej 6,9/2.181o F.

Tlf.(01) 23 23 42 om aftenen.

28.juli 1985. Erik Nielsen,Bagerstræde 16 B. 65 år
3480 Fredensborg.

6.aug. 1985 Gudrun Schoor,Dannevirkegade lo. 85 år
1783 Kbhn.V.NRHF.Åbent Hus fra
9,3o - 13,oo
Kai Fønss Bach,Toftebakken 2 80 år
3460 Birkerød.(Bortrejst på dagen.)
Holbæk Afdeling v/Helge Lind Niel¬
sen,Cikorievej 13,4300 Holbæk
jubilæum som afdeling
Kaj Jørgensen,Jernbanegade 23,
488o Nysted
Anders Skovsende»Lykkeshåbs
Alle 7,5250 Odense mdl.i CUK i 4o år
Henry W.Larsen,Kløverprisvej 115,
2650 Hvidovre 80 år
Max Nielsen,De gamles Hjem,Hol¬
bækhus, 43oo Holbæk 93 år
Rud.Mortensen,Skibelundsvej 17,
2700 Vanløse 6o år

22.

31.

31.

1.sept

3. "

4.

6.

65 år

70 år

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovødøad» 195

Tlf. 5« tt 68

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.



Tysklandstur
TILMELDINGSBLANKET

- sidste frist Fredag d.6.Sept.1985

GEDSER-TRAVEMüNDE

Navn

Telf.privat_
Antal personer_

Beløb( 13o,- kr. pr.person_

DENNE TILMELDINGSBLANKET KAN AFLEVERES I HULEN VED¬
LAGT BELØBET,ELLER SENDES TIL BIRTE M.FIEDLER,JOHAN
KELLERSVEJ 35,4/tv.2450 KØBENHAVN SV

PS.HUSK PAS - SANGBOG OG DET GODE HUMØR!

SE HER!!

Københavns Afdeling arrangerer Tysklandstur lørdag
d.6.november 1985 :

Vi mødes ved Københavns Hovedbanegård overfor TIVOLI,
hvor busserne holder,kl.6,5o,for dem der ikke har mu¬

lighed for at møde ved Københavns Hovedbanegård,skal
vi oplyse at færgen sejler kl.lo,oo fra Gedser,hvor
der i givet fald vil blive udleveret billet.Påstig¬
ning på bussen kan også ske ved Køge og Vordingborg
Station.

Turen vi skal på er Gedser - Travemünde med Vi¬
king Nordturist,bussen kører ombord på færgen så det
vil være muligt for gangbesværede at deltage,da man
kan blive ombord på hele turen,der er gode mulighe¬
der for indkøb til den forestående jul.

På færgen vil der blive serveret frokost beståen¬
de af:

Sild,Æg og Rejer,Roastbeef,kogt Skinke,Leverpo¬
stej,lun Fiskefilet m/remoulade,lun Kylling m/agurke¬
salat, Ost , Brød og Smør,samt en 01 og en Snaps eller
Sodavand.

Efter frokost vil der blive serveret Kaffe eller
The m/brød,hvad man derudover nyder er for egen reg¬
ning.

Denne tur kommer til at koste 130,- kr.pr.Person.
Vi regner med at være i København igen ca.kl.21,oc
Vi håber at mange vil tilmelde sig turen,da vi vil

prøve at gøre det til en hyggelig og festlig tur.
Tilmeldingen er bindende,og kan ske ved at udfyl¬

de ovenstående tilmeldingsblanket og aflevere den i
Hulen i Ingerslevgade eller ved at sende den til:
Birte M.Fiedler,Johan Kellersvej 35— tv,2450 Kbhn.
SV:,såfremt der skulle være nogen spørgsmål er man
velkommen til at ringe på 01- 31 87 20 om aftenen.

Sidste tilmeldingsfrist er d.6.september,hvor al¬
le tilmeldte skal have betalt for turen.

Mange vil sikkert sige at det er tidligt,men det
er på grund af,at vi er blevet lovet den bedst muli¬
ge servis ved en hurtig tilmelding,såfremt deltagel¬
sen bliver stor får vi eget lokale under hele turen.

Fredericia afd. er gået ind d.i.juni 1984 grundet
medlemsmangel.Effekterne vil man søge at få opbeva¬
ret i Kolding afd.indtil en evt.ny afdeling bliver
aktuel.
Hovedkassereren gav en oversigt over Kassens finan¬
cielle stilling siden forrige måned.
Et internt spørgsmål blev der taget stilling til.
Under punktet D.f.S. fik redaktøren nogle retnings¬
linier at gå efter vedrørende Annoncer.Angående den
sene ankomst af Svenden ville der blive taget skridt
til at det bliver rettet så medlemmerne får bladet
til d.i. i måneden.
Stævnet blev omtalt,og da alle havde været med,kunne
det kun blive til lovord om tilrettelæggelsen af det
te års stævne.Dog var der blandt de delegerede bred
utilfredshed med ikke delegeredes indblanding i tale
rækken,dette tages op til debat senere.
Udstillingen i Næstved var repræsenteret af 4 H.B.
medlemmer,Hans Rindom,Th.Rasmussen,Edgar Jensen og
Helmuth Andersen,desuden var der hjælp fra Slagelse
afd.H.B. havde været behjælpelig med noder og sang¬
bog for fremstilling af Sanghefter til Byjubilæet.
Under evt.var der rapport om Helmuth Andersens besøg
hos Esbjergnaverne.Edgar fremlagde en oversigt ang.
arbejde i udlandet udgivet af A/F. Kai Fønss Bach og
Fru Evy havde fejret sølvbryllup og H.B.havde været
der med en opmærksomhed.

Helmuth Andersen
sekretær.

Tak
En hjertelig Tak for udvist opmærksomhed ved min 80
års fødselsdag til alle der sendte mig hilsener.En
Tak til Nysted afdeling for den store Ære de har be¬
redt mig ved at udnævne mig til Æresmedlem af Nysted
afdeling af CUK. Simon Hansen.

Nysted.

En hjertelig Tak til NRHF og alle de øvrige der ud¬
viste opmærksonhed i anledning af min runde fødsels¬
dag. Karin Boesen.

København.

En hjertelig Tak til Københavns afd. til H.B.og Kol¬
ding afd.for hilsnen til min 65 års fødselsdag samt
til alle øvrige de-r udviste mig den glæde.

Michael Dahl-Nielsen.

Københavns afd.

En Tak til Københavns Bestyrelse,til H.B.og for de
opringninger fra Ingarö og Jylland jeg modtog i an¬
ledning af min fødselsdag. Lilian Riel.

Københavns afd.

Grundet sygdom sender jeg først nu en forsinket tak
til H.B.Københavns afdeling og andre der beredte mig
den glæde med deres opmærksomhed ved min 6o års fød¬
selsdag og ved mit 25 års jubilæum i CUK.
med knoen i bordet "Sputnik" Lyø

Kbhns.afd.

Glimt fra Stævnet

Uddrag af HB's protokol
H.B.mødet d.3.juni 1985.
Jørgen Schaffer havde lovligt forfald så man bød sup¬

pleanten Dann Eland velkommen.
Efter et par rettelser blev protokollen godkendt og
formanden gik over til beretningen.
Han kom ind på arkivet i Århus og fortalte at vi kan
få et lokale mere til samme pris som det nuværende
iflg.Fiirgård.Efter nogen debat blev det bestemt at
Hovedkassereren kontakter "TRYG" og Hans Rindom sø¬
ger kontakt med Direktør Kjærsgård "Den gamle By" i
Århus angående evt.et lokale til Naverhule,tænkt som
reklame for CUK.Endvidere oplyste formanden at der
var lavet bind til medlemsbøger,ca.3-4oo styk.En ga¬
ve til en Nav.

Tre på Stribe:Th.Rasmussen forrest,dernæst Ib Løn¬
strup og som det tynde 01 Helmuth Andersen,mon det
er 01 de bærer på? Foto:"Smeden"



En gl. snedker på Valsen
Afdelingen blev langsomt affolket og de mest trofa¬
ste forblev medlemmer til døden hentede dem.Nogen
rigtig tilgang blev det ikke til,og i en lang perio¬
de sad der kun2-3 medlemmer i afdelingen,dog Max Niel
sen holdt godt fat i Kassen for det kunne jo ske at
der igen ville blive brug for Kassereren igen.En dag
i begyndelsen af firserne kom der så et par unge Na¬
ver hjem fra Zürich og på opfordring af H.B.s for¬
mand Hans Rindom og ved hjælp af Henning Olsen i afd.
blev det vejret om der var grobund for at videreføre
afdelingen.H.B.havde fået etableret en Vandreudstil¬
ling og ved Henning Olsens hjælp fik vi den indstal¬
leret i 3 uger på Holbæk Museum.I 1982 blev der ind¬
kaldt til et møde hvor de omliggende afdelinger del¬
tog og hvor der skete en overførsel af unge Holbækna¬
ver fra de omkringliggende afd.til afd.i Holbæk
og der blev valgt ny bestyrelse.Max Nielsen trak sig
fra Kassererposten efter 62 år (Vistnok Danmarksre¬
kord) OG Henning Olsen trak sig fra formandsposten
efter mange år på denne post.Nye og yngre kræfter
overtog styret og der kom liv i foreningen igen.Man
har sågar fået eget mødelokale nu,og afd.ser ud til
at trives.Den 20.september 1985 afholdes et udvidet
hulemøde hvor 65 års jubilæet fejres.

H.B.ønsker Holbæk afdeling til lykke med jubilæet
og samtidig ønskes de god vind fremover i deres ar¬
bejde for Holbæk Afdeling og CUK.

På H.B.'s vegne Hans Rindom Knud Lønstrup
formand redaktør.

Fred Holm fratræder

Habit dc Aenciisier Ebéniste
Da Kai Fønss Bach i September var på den sidste IN¬
TER RAIL tur for pensionister,et arrangement der som
bekendt desværre er stoppet - gik turen til Auvergne
i Frankrig med start fra byen Clermont-Ferrand til
Spanien og Portugal.På hjemvejen ville Kai besøge en
af de sidste CUK'er i Paris,snedker Reinold Slot.
Desværre var han gået på den sidste valsetur,men
hans 2 sønner gav en hjertelig modtagelse på værkste¬
det i Rue du Faubourg S"- Honoré,hvor de havde over¬
taget det kendte snedkerværksted med rehabilitering
af antikke møbler.Deres reklame- og visitkort er bil¬
lede af en kunstsnedker på valsen som ses på billedet
med værktøjrt anbragt til brug.Og der var god gang
og meget arbejde at udføre i det kendte etablissement

Holbæk Afd. 65 år
Tirsdag d.31.August 192o blev Holbæk afdeling født.
En del hjemvendte Svende havde besluttet at man nu
også i Holbæk ville have en CUK afdeling og det blev
man så enige om d.31.august 1920.Afdelingens første
formand blev Skrædder Danielsen,København og Blikken¬
slager Max Nielsen,Holbæk blev valgt til Kasserer.
Afdelingen startede med 2o medlemmer men voksede ef¬
terhånden op til ca.5o medlemmer.Den første store ar¬
rangement var allerede d.30.Januar 1921 hvor man af¬
holdt Vinterfest. D.19.februar 1923 blev deres runde
bord indviet under stor festivitas af medlemmerne.
Den 2o.februar 1926 afholdt man stort Karneval der
gav et så stort overskud at man 14 dage senere var i
stand til at afholde et Børnebal.I Juli 1932 afholdt
Holbæk Sjællandsstævnet.Den 16.Juli 1938 fik afdelin¬
gen sin første 25 års jubilar,nemlig Max Nielsen idet
han allerede i 1913 vat blevet indmeldt i CUK og hav¬
de tilhørt Københavns Afd.fra han kom hjem og intil
Holbæk afd.blev stiftet.Afdelingen har også haft et
meget kendt Navn som medlem fra starten og indtil
sin død ved årsskiftet 1943-44.Hans navn var Niels
Jensen bedre kendt som "Kanonsmeden" og under det
navn var kendt vidt og bredt for sine dejlige digte
og sange,som man ofte stødte på i "Den farende Svend'

Åbning af Generalforsamlingen i Los Angeles Naver¬
klub d.14.December 1984.Siddende fra venstre Fred
Holm,Kasserer og sekretær til Danmark og Formanden
Howard Hanson. Foto:Otto Lund.L.A.
Vi er nu ved at installere et skab til vore bøger og
klenodier,og med dette vil den nye Hule være færdig.

Dette vil så efter 30 år og ca.300 artikler blive
min Svanesang til D.f.S. da mit syn ikke tillader
mig at se bogstaverne på Skrivemaskinen,og jeg ma nu
opgive mit Embede i Bestyrelsen,hvori jeg har siddet
i over 30 år uafbrudt.Jeg håber dog stadig at jeg
ved venners hjælp stadig kan tage del i aktiviteter¬
ne i Klubben.Så med mange tak for mange ars samarbej¬
de og vénskab,sender vi de bedste hilsener fra Los
Angeles. Fred K.Holm.

Ja disse var ordene fra Fred Holm,og vi vil savne de
artikler som kom med beretninger om aktiviteterne i
Los Angeles.Det er nu altid tragisk at tage afsked
med en god medarbejder,men i dette tilfælde endnu
mere tragisk under sådanne omstændigheder som her om¬
talt. Sygdom er desværre enhver Mands Herre,og overfor
de kendsgerninger står man magtesløs.Jeg vil her til
sidst sige Fred Holm mange tak for de mange breve
jeg har modtaget fra hans hånd i tidens løb og jeg
skal indrømme at jeg vil savne hans lune måde at og¬
så at få et par private ord med til en selv.Det er
nu slut og man har da kun at ønske at Los Angeles Na¬
verklub har held til at kunne leve bare nogenlunde
op til Fred Holms kærkomne artikler. Tak Fred for
den tid,det har været en dejlig tid.

Knud Lønstrup.



Lidt om "Maler Henry"
Vor gode gamle ven,Henry Hansen har d.7.juli d.å.
været medlem af CUK i 40 år.Henry blev født d.26.jan.
19ol og er således nu 84 år gammel.

Henry var og er jo et godt og festligt medlem af
Naverne selvom han nu er blevet en ældre knark.Han
er jo kendt af mange af de lidt ældre Naver,idet han
i mange år var vor repræsentant ved talrige Naver¬
stævner, et hverv han var meget glad for.

Henry har jo efterhånden holdt mange fødselsdage,
men jeg husker særlig en,hans 5o års,hvor han holdt
en mægtig fest,og hvor selve vor gamle Skjald Zacha
Friis var med,den varede et par dage og ingen gik
tørstige hjem.Henry og hans kone Mary havde også et
dejligt sommerhus ved stranden,hvor de mange gange
samlede Naverne til et festligt lag.

Hans kone var også glad for Naverne,dog blev hun
engang rigtig sur på os,det var en gang vi havde væ¬
ret til Hulemøde og Henry syntes at vi skulle have
en lille en til halsen hjemme hos ham.Men bedst som
vi sad inde i stuen kom Mary ind fra sovekammeret,og
med bister mine pegede hun på gulvet,det var lige ny-
ferniseret ,og så var det ud til højre.

Ja der kunne fortælles mange sjove ting om Henry,
han har jo også sin egen måde at synge Minderne på,
idet han når vi når til "I Hulen vi svendene finder"
da altid er foran med "I Hulen"så det giver sangen

Henrys særpræg.
Jeg vil slutte nu og vil på Navernes vegne ønske Hen¬
ry tillykke med de 4o år og håbe at vi endnu mange
gange kan være sammen med ham i Hulen.Han er jo også
vores Æresmedlem.

H.J.Frandsen.

Roskilde afd. afholder
FUGLESKYDNING SØNDAG D.8.SEPTEMBER 1985 I ROSKILDE!

Vi holder iår Fugleskydning i en Værkstedsbygning,
der er beliggende BYMARKEN 6 (eller KØBENHAVNSVEJ 38)
indgang begge steder.overfor Vandtårnet,Følg Naver¬
skiltene.

Det er indendørs iår,så der er varmt nok,ellers
fyrer vi.

Numre til Fuglen 1,- kr.pr.stk.5 stk.for 25,-kr.
Skydenummer koster 5,-kr.
Det er en familiedag,og alle kan deltage i skyd¬

ningen.
Kominer I med toget,kan vi hente jer,men i så fald

er tilmelding nødvendig.
Kl.ca.l3,oo spiser vi den medbragte frokost.
Drikkevarer kan købes ved baren.
Vi regner med at skydningen er slut ved 17 tiden,

og umiddelbart derefter er der præmieuddeling og kå¬
ring af fuglekonge.

Præmierne er glasvarer med Navermærke og inskrip¬
tion.

DET MEDFØRER INGEN UDGIFTER AT BLIVE FUGLEKONGE.
Yderligere oplysninger hos Peer Rosén(o2)36 72 28

eller Erna Nielsen (o2) 36 lo 68.
VEL MØDT OG PÅ GENSYN HOS NAVERNE I ROSKILDE.

Smedens erindringer
Vi skriver det herrens år 1949 og vi
er lige kommet hjem fra vores tur i de
hollandske Tulipanmarker,hvor vi fik
en meget mærkelig sygdom som hed rund-
ryggethed,rettere sagt ondt i ryggen
af at nippe hovederne af Tulipanerne.
Heldigvis fandtes en medicin ved navn
Genever,så en flaske eller var det
mon to,? så var ondet væk.Vi kommer så

en dag til den danske grænse
ved Kruså,viser vore papirer,og van¬
drer mod nord.Efter et par kilometer
kom vi til en gammel stråtækker Kro
med Kørestald og et rum som var til de
rejsende svende,som kunne sove der den
første nat gratis.Rummet hvor vi skul¬
le sove,var med brolagt gulv,og med 4
senge med halm og tunge Olmerdugsdy-
ner.Der lå et Savværk lidt længere henne ad vej en,sä
min rejsekammerat fik arbejde der.Jeg selv stod på
en af Tevlings Kølevogne som skulle nordpå til Frede¬
rikshavn. Jeg stod af i Horsens og vandrede mod Ry St.
hvor min gamle mester boede.Han skaffede mig straks
arbejde hos en Tømrermester,hvor jeg blev sat til at
save gammelt Egetømmer op i længder samt save tapper
og stemme huller i remmene og mellemstykkerne ialt
7o løbende meter.Det var en sej død,men jeg overleve¬
de det.Det næste jeg blev sat til var at bore huller
i felterne foroven og forneden samt i begge sider.
Da vi var færdig med det,spændte vi en Hest for en
vogn og kørte ned til Gudenåens Bred hvor der vokse¬
de Pil som var lo-15 m/m tykke,og de blev flettet
ind i felterne i de huller jeg før havde boret.Der¬
næst blev der hentet Ler som blev æltet sammen med
Halm til en blød Masse som så blev klasket på dette
fletværk,også en slags murværk.Jeg havde opdaget at
mester ikke var Tømrer hvad jeg heller ikke selv var
men jeg fik mine penge så det kunne være mig ligeme-
get.Det sted hvor vi arbejdede havde et Hønseri og
da jeg fik Æg 3-4 gange om dagen blev jeg snart træt
af den kost.Man siger nok at en Nav er vant til lidt
af hvert,men dette blev mig for meget,Jeg ville have
mine penge,men mester bad mig blive lidt længere da
der var en del tækkearbejde som også skulle laves,
så jeg blev Tækkemand,det vil sige jeg sad inde un¬
der taget og stak nålen ud igen til ham.Halmen skul¬
le sys fast om lægterne.Det var både et støvet og et
varmt arbejde.Jeg holdt ud et par uger,så havde jeg
fået nok,nu var de begyndt at servere Soflæsk til
Middag og aften.Så en dag fik jeg mit tilgodehaven¬
de og huggede sæk og satte kursen sydpå igen mod den
gamle Kro.Jeg skal senere fortælle dens navn,da den¬
ne Kro er et fint spisested idag.

(fortsættes)
"Smeden"

MEDDELELSE
Alle afdelingerne i Ind-og Udland opfordres til at
udfærdige en liste over deres medlemmer med udførlig
NAVN og ADRESSE - FØDSELSDATO og ÄR,samt HVOR de er
født.Endvidere Datoen for HVORNÅR DE ER INDMELDT og
HVOR de er indmeldt.Det er ment som en SERVICE over¬

for afd.så de ikke selv behøver at huske MILEPÆLENE,
det vil Redaktøren så sørge for bliver holdt a jour.
Afd.skal blot sørge for at evt.adresseændringer kom¬
mer til mig så snart det sker,og de kan indsendes sam
men med referaterne.Husk på at mit kartotek langfra
er fyldestgørende og at der er mange kammerater der
bliver glad for at få en hilsen fra en gammel rejse¬
kammerat . Husk at "Den farende Svend"går over hele ver
den. Medlemslisterne sendes til Redaktionen af D.f.Sv

Red.

Alle naver ind i CUK



Hørt i Igloen
Hvorfor kalder I ham Peter Edderkop?
Joh,ser du en Edderkop leverer de mest sindrige og
mest indviklede"Spind" som består af eet "Væv" og
Peter "væver" rundt i det ene "Spind" efter det an¬
det ligesom en Edderkop,hvis rigtige navn forøvrigt
e£ Spindler.
PS: Hvad med navneforandring til f.eks P.Spindler
Esq. Hvis der foretages en "rigtig våd"dabshandling"
skal min dåbsgave være en æske Navervisitkort som
undskyldning for ovenstående.

************

01 er 01,men den skinbarlige rå og brutale virkelig¬
hed er kun en illusion eller Fata Morgana der opstår
når Bajere er en mangelvare. Chris/Thailand

Forenings-meddelelser
Frederikssund
Ved hulemødet d.7-6-85 var der 30 fremmødte svende
og selvom formanden glimrede ved sit fravær blev det
en herlig aften. Sjældne gæster som Lars(Mureren fra
Nagasaki),Bent fra Algier og "Bager Per" samt ikke at
forglemme Ib og Else fra Holbæk og Per fra København
gjorde deres til at denne aften ikke blev som nogen
af de andre.En stor og dejlig overraskelse var det at
se Regner Åbjerg veltilpas tilbage fra Randers Pinse¬
stævne, hvor han jo Pinsemandag blev indlagt på Syge¬
huset til observation for Mavesår e.l. Heldigvis var
der intet alvorligt at finde ved vor gamle ven,og da
han også selv var glad over at være vendt sund og
rask tilbage(med Ambulancefly) kvitterede han med at
slå på klokken.Vi vil minde om"Lam på Spid"d.lo.aug.
her på Græse gi.Skole.Alt stiger undtagen dette ar¬
rangement i Frederikssund,vi holder den lave pris
som sidste år nemlig: kr.8o,- pr.person.Erling vil
som sædvanlig levere musikken og husk hurtig tilmel¬
ding da der er stop ved loo personer. Tilmeldingen
sker til Kasserer N.C.Jensen på o2-17 94 28 eller og
Formand Jørgen Schaffer på 02-31 34 70.
Med kno i bordet Inge Henriksen.

Hillerød
Der var hulemøde d.14.6.85. Formanden bød velkommen
til de 22 fremmødte og foreslog nr.47 hvorefter han
overrakte Hugo Nielsen 25 års nålen og takkede ham
for hans store arbejde indenfor CUK og Berejste.Hugo
takkede for udmærkelsen og gav en meget fyldig beret¬
ning om sin tid på valsen i de unge år og sluttede
med en omgang.

Kai Fønss Bach takkede for opmærksomheden ved de¬
res Sølvbryllup,også han gav en lille en.Kaj Hübsch¬
mann takkede for opmærksomheden ved sin 50 års dag,
og atter fik vi en lille en.

Derefter gik vi over til "Hulemor"'s lækre mad -
Bidesild og Forloren Skildpadde,det var kræs og så
var det gratis.Aftenen sluttede med Sang og Spind.

Den 16.6.85 holdt vi "Lam på Spid" hos Viggo og
Kirsten i Snuderup.Der deltog 40 som havde en dejlig
dag.Karl Hulefar stegte Lam og de var meget fine.

Festen sluttede med Minderne,og så gik det hjemad
da det blev lidt køligt.En stor tak til Viggo og Kir¬
sten for husly.
Med Naverhilsen "Bror Strit".

Holbæk
Sangkoret på besøg d.8.6.85. og det var en alleti¬
ders dag,hvor vi rigtig hyggede os med sang,musik og
mad.

Vi havde selv mad med,og straks da alle havde få¬
et sig en plads ved bordet,styrtede alle mand ombord
i madpakkerne,som om ingen havde set mad i 14 dage.

Nå men efter god mad,velkomsttalen ca.fra den an¬
den side "Tak fordi I ville se os-talen" kom der liv
i Folk. "Spillemanden" begyndte at spille harmonika
og lidt efter lidt faldt sangstemmerne ind,

Stemmen skulle smøres tit så "Blærerøvskasketten"
måtte op at hænge på et par hoveder,især Leif havde
besvær med stemmen,så han prøvede Kasketten op til

flere gange!(På Sangkorets vegne).
Vi fik også besøg af Holbæk Sangkor som ville gi'

et nummer.Og ikke for at genere det andet Sangkor -
men det lød knagende godt! Vi gav også Holbæk Sang¬
kor en Sang med på vejen og jeg må sige at det klare¬
de vi også til UG!

Dagen sluttede selvfølgelig med Minderne inden gæ¬
sterne skulle på toget,så de kunne nå Aftensmaden
derhjemme! Jeg takker for besøget på Holbæks vegne.
Alletiders venner.

Hulemødet d.21.6.85
Helge og Kirsten havde inviteret os hjem til dem "Til
et stykke Mad" som de sagde i anledning af et par
fødselsdage.Men dette "Stykke Mad" blev forvandlet
til den dejligste Kartoftelret med Skinke og Salat
til - Nef hvor det smagte godt!

Mens vi spiste gik den hyggelige snak og et par
Sange blev da også kvædet.

Senere kom Kaffen og vi rykkede ind i de bløde sæ¬
der.

Inden opbrudet fik vi nr.47."Tak for dejlig Mad"
til Helge og Kirsten. HUSK HULEMØDET d.16-8-85
Med naverhilsen Marianne.

København
Torsdag d.6.6.85. afholdt Københavnsafdelingen sven¬
deaften med ringe deltagelse.14 var mødt op.Forman¬
den indledte med at sige velkommen og derefter for¬
talte han om de arrangementer der var resten af måne¬
den.Aftenen forløb stille og roligt.
Med Naverhilsen Birte M.Fiedler.

Odense
Til hulemødet d.4.7.85. var meget tamt besøgt,vel
nok på grund af ferietiden,4-5 stykker havde allere¬
de på forhånd meldt afbud.Vi indledte med midsommer¬
sangen, og snakkede lidt sammen om næste om næste års
Pinsestævne,som jo skal holdes i Odense,så der bliver
nok at tage fat på i det kommende år.De 8-9 svende
der var troppet op,havde da også nogle gode historier
at berette,bl.a. Leif,fra Langeland,at hvordan dem
fra Langeland bar sig ad,når de tog til København for
at more sig og så uheldigvis gik tør for penge,og om
hvordan de gik ind i en tilfældig Bank og fik penge
til at more sig videre,på et glat Ansigt.

HUSK HVIS SVENDEN IKKE NÅR AT KOMME FORINDEN AT

HULEMØDET I AUGUST - DESVÆRRE ER d.i.August.
Med kno i bordet Keld Ploug.

Randers
Til hulemødet d.7.6.85.var mødt 8 medlemmer.Vi snak¬
kede om Pinsestævnet og beundrede de mange flotte ga¬
ver fra afdelingerne,som vi hermed takker for.Da vi
jo ikke selv kunne klare at få lavet et Gruppebillede
fra Pinsestævnet,vil vi herigennem gerne efterlyse et
SÅFREMT ET AF MEDLEMMERNE SKULLE HAVE"SNUPPET"ET.

Da vor Fanebærer Inge Haugesen er rejst til Grøn¬
land for at arbejde,måtte Fanen overgå til en ny.

Det mener vi,at Børge Jørgensen er mand for,så han
har overtaget vor Fane.

Fredag d.28.6.85.var Lis og Ib værter for en Grill
fest ude på deres nye flotte landsted.Vi mødtes 11
mennesker kl.19.med vores medbragte Grillkød,og da
det var mørt,var vejret så dej ligt,at vi kunne nyde
mad og drikke udendørs. Da det blev for køligt at
sidde udendørs,rykkede vi indenfor,hvor vi kunne glæ¬
de os over film fra tidligere Naverfester som Kaj
Verner har optaget.Der var også fra optoget Pinselør¬
dag. Ja,vi så da beviser for,at Naverne fra Randers
forstår at more sig,når der festes.
Med Naverhilsen Bitten.

Roskilde
Atter en huleaften i gode Navers lag med besøg udefra
Lilian fra København lagde sin vej forbi hulen.Besøg
fra Schweiz havde vi også,da Peter fra Schweiz kigge¬
de indenfor på sin tur til Festivalen,sammen med Per
Norddahl og et par kammerater.En gæst fra Tyskland i
fuld ornat smuttede også indenfor,så snakken gik lys¬
tigt bordet rundt på forskellige sprog.Sange ble sun-

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næsten altid og næsten hele døgnet og er aben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK" kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men må indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom alt øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND". Knud Lønstrup.



get og "Klemmerne" gled ned med velbehag,historier
blev fortalt og oversat til vores tyske gæst,jo,det
var en livlig aften og det var langt over midnat in¬
den lyset blev slukket.

Kortspilsaftenen i Juni afholdtes hos Peer formand
og Fru Bente i deres dejlige have i Hvilen,hvor man
kunne grille sin medbragte mad,Bente havde sørget for
dejlige Kartofler og Karl Ølmand havde slæbt hele sin
forretning med,tørste skulle vi ikke.John og Birthe
havde gæster fra Canada,så de var naturligvis med.
Med Naverhilsen Lene.

Slagelse
Til vores møde 8.6.85. var der mødt 15 mand høj,og
det var dejligt at se at vi stadig kan mødes,i vores
gamle hule,desværre er der ikke sket noget i vort
(tidligere) hus,men lad os håbe at der snart sker no¬
get.

Vi havde besøg af vennerne fra Sorø og de havde
(Peter) en hel kasse tysk 01 med i favnen,Peter var
jo lige fyldt 5o år så vi fik slukket tørsten.Tak for
det Peter.Det er jo en tør og ølfattig tid vi lever
i.Også en tak til Randers for et par gode dage.Vi hå¬
ber på snart at kunne gøre gengæld her i Slagelse.Der
går jo nok nogle år endnu.

Der skal også Mandskab til Næstved,som har lavet
et Naverhus i anledning af byens 85o års fest.Vi skal
op og passe Biksen et par dage,så må vi se om det
kan blive til nye medlemmer,det ville jo være rart.

Og til slut et stort til Lykke til gamle Henry
som har været medlem i 40 år.Vi må have ham ned i hu¬
len til en lille sammenkomst og det bliver den før¬
ste fredag i august.Vi håber at alle vil hylle Henry
på hans store dag. PÅ GENSYN.
Med Naverhilsen H.J.Jensen.
Hulemødet 5.7.85. var der kun lo Naver fremmødt,samt
et nyt medlem,som måtte vente på sin optagelse,for at
man kunne se om han var rigtig Nav,og det var Børge
Brødtygger.Wiktor var mødt op,han har været medlem i
42 år lige så længe som vi har haft den gamle hule.

Vi var meget glade for Udstillingen i Næstved det
var meget flot og imponerende det hele.

Så talte vi om Fagenes fest hvor vi deltager d.7.
9.85 v/Slagelse Stadion med gratis morgenbord kl.8,
og med optog gennem byen kl.9,30.Alle Naver er vel¬
kommen helst i Dragt og tag Fanen med.HULEMØDE-HUSK
AT TAGE MADPAKKE MED-ELLERS KAN DER KØBES PLATTER.
KOM SÅ UD AF BUSKEN SÄ VI KAN SE JER I SLAGELSE.
Kno i bordet Luffe.

Stockftalm
På Ingarö har der været gæster fra Silkeborg,hvor
Marie og Hans Kristensen kom i flot ny Husbil som
var fyldt til Taget med danske madvarer og tilbehør.
Lillian og Åge Albrechtsen fra Hillerød kom om efter¬
middagen og satte sig omgående igang med at købe et
sommerhus på Ingarö,så det medfølger sikkert også at
vi får to nye medlemmer til vor afdeling.Fra Køben¬
havn kom Kent og Käte Nielsen som skal bo hos Stor¬
fiskeren Bertil og Tut,men vi får dem vel at se flere
gange her på Torpet.Midsommerfesten afholdtes med et
fuldt hus,og aldrig før har vel så meget tilbehør
kommet frem til frokosten og middagen.Der blev også
danset flittigt omkring Midsommerstangen hele natten.

HUSK AT VI IÅR HAR FLYTTET STIFTELSESFESTEN TIL
d.6.SEPTEMBER af hensyn til evt.deltagere i Mosel¬
treffen. En god og varm ferie ønsker vi alle.Du kan
forhøre dig med Egon om hvornår han har sine Messer,
så du slipper at gå forgæves til hulen.
FØRSTE MØDEAFTEN I HULEN ER d.23.AUGUST 85.
Med Naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Til hulemødet d.7.juni var 16 medlemmer fremmødt.Vi
havde besøg af 3 Naver fra Århus afd.Aftenen forløb
hyggeligt med masser af vore dejlige sange.Der var
sørget for en Gryderet- den smagte godt- og blev
spist med god appetit.Hulemor havde en travl aften,
det sætter jo altid ekstra kolorit på,når der er be¬
søg udefra.Tak for det!

Arno havde taget Anker med,og oplyste,han gerne vil¬
le optages i afdelingen.Han har rejst i Sverige.Za-
cho præsenterede Elmer for os,også en berejst,da han
har arbejdet på Grønland.

Det vellykkede hulemøde sluttede ved midnat.
Set.Hansfesten d.22.juni gik over al forventning.

Vi samledes 2o mand i hulen kl.l9,oo til spisning,og
Helmuth stod for menuen,ingen anede,hvad de gav 3o,-
kr.for,og alle var spændt på,hvad han/hun fik for
pengene. Hold så godt fast: Glaceret Hamburgryg m/
blomkål og ærter- nye kartofler og rødvinssauce (der
kunne spises med ske)Dessert: Citronfromage m/fløde¬
skum.Alle tiders Menu - alletiders Kok - og prisen;;;

Det skal også nævnes,vi har fået 3o nye stole.De
er alle frisket op med en gang lak.

Hulen har fået en ordentlig omgang med støvsuger,
vand og sæbe og hulemor siger tak til alle,der hjalp
med hovedrengøringen.

Undertegnede har haft kontakt med Elektromekanikei
Carsten Henning Lund fra Kær pr.Sønderborg.Carsten
har ønske om - efter et afsluttet kursus i oktober -

at komme til Schweiz og arbejde.Han har tidligere væ¬
ret i Iraq og i Thule.Han kommer til vores hulemøde
efter ferien d.9.auggust.Det tegner til at blive et
godt møde,vi har da et par stykker der skal døbes,og
den Ceremoni plejer at være særdeles hyggelig,og så
håber vi på et godt fremmøde.DET VAR DEN 9.AUGUST KL.
20,00
Med Naverhilsen Mogens.

Vejle
Ved hulemødet d.7.juni i hytten var 16 mødt op.

Formanden bød velkommen til de mange der var mødt,
og vi sang "Når samlet er vor Naverflok".Der var an¬

modning om en optagelse i foreningen.Formanden for¬
talte om pinsestævnet i Randers,som havde været et
godt stævne,vi var ni fra Vejle der var taget til
Randers og vi havde et par gode dage deroppe.Til de¬
legeretmødet havde Vejle sendt et forslag ind,om at
begravelseshjælpen skulle udbetales ved det fyldte
67.år.,dette forslag fik en meget ilde modtagelse af
H.B. og andre afdelinger.H.B.brugte mange stærke ud¬
tryk mod forslaget.Vi i Vejle fatter det ikke,men så
må vi komme med det igen om fem år, og få det frem¬
lagt på en bedre måde.

Jørn Lützen fik svar på et forslag fra vores G.F.
om en evt.støtteforening.Dette var der ingen hindrin¬
ger for,blot ville Vejleafdelingen have indflydelse
i støtteforeningen,da de jo skal bruge Navernes navn.

GI.Ole fortalte om de nye Bustider til hytten på
lørdage og søndage,så vi blev enige om at begynde 1
time tidligere end vi plejer,det vil sige kl.l4,oo.
Preben Tvilhøj slog på klokken,så han måtte have blæ¬
ren,mødet sluttede med sang nr.25.

Lørdag d.22.juni havde vi Set.Hansfest i hytten,
som for nogles vedkommende startede ved banegården.
Vi var ca. lo som gik ud til hytten,Asger havde stil¬
let bil til rådighed,for at vi ikke selv skulle bære
vores proviant (01).Hen under aften var vi en stor
flok i hytten og havde en rigtig dejlig aften,med
godt vejr,hvor vi kunne sidde ude hele tiden.Forenin¬
gen var traditionen tro,vært med æbleskiver og sol¬
bærrom, og jeg skal love for at der blev spist æble¬
skiver - ca.4oo stk.

Ved hulemødet i hytten d.5.juli var 13 mødt,For¬
manden bød velkommen og vi sang nr.25,derefter var
der optagelse af et nyt medlem,Gerhard Sørensen,som
efter optagelsen ville prøve at slå to slag i bordet,
vi fik alle 01,og han blæren.Formanden rettede en tak
til hytteudvalget for det store arbejde de gør i hyt¬
ten. Så slog Claus på klokken,så han måtte have blæ¬
ren.Derefter sluttede vi mødet,så vore gæster kunne
være med resten af aftenen,og jeg skal love for at
det blev en aften vi sent vil glemme.Vi havde besøg
af Poul Ørsted,som havde været medlem i Zürich,så
han sender herved en hilsen til Zürich (Flemming).
Poul ville gerne være medlem i Vej le,men vi forelag¬
de ham at så måtte han komme med papir på sit arbej¬
de i udlandet,han lovede dette og gav en omgang. Vi
fik besøg af 4 CEG naver,de tre havde arbejde i Vej-



le,den fjerde var kommet søvejen i eget skib.De tre
der havde arbejde var Urs Brupbacher fra Schweiz -

Erik Møller fra Danmark og Volker Alt»Tyskland.De var
på vej mod Norge,så var der Harry Pringel fra Ham¬
burg. Det blev en aften med masser af sang og slåen
på klokken,så det blev sent inden de sidste gæster
gik.
Med Naverhilsen Helge.

Zürich
En kort beretning fra juni måned her fra Zürich afd.

Vi havde vores årlige stiftelsesfest,som blev for¬
flyttet fra 1.6. til den 8.6 Vi holdt ikke den tradi¬
tionelle fest i hulen,som vi plejer,men forsøgte iår
at holde den i en slags skovhytte.Det blev en fest
over al forventning,vi blev ca.25 og vores to kokke
Lis og Tonny havde lavet en god dansk flæskesteg med
kartofler og rødkål til.

Festen startede kl.l9,3o og indtil den sluttede
kl.ca.5,oo blev der konsumeret sol,skummende Fadøl og
adskillige flasker Vin.Mange måtte herefter tilbringe
søndagen på unormal rolig vis.

Fredag d.7.6.85.havde Kurt Larsen meldt sig til en
loo km. folkemarsch i Biel,som skulle gennemføres in¬
denfor 24 timer,vor Helt .klarede turen på lidt under
20 timer,men som han selv gav udtryk for,havde han
aldrig klaret turen,uden den fine opbakning fra de
skiftende følgesvende.Han ankom til stiftelsesfesten
ved 23 tiden og havde da også fortjent et solidt mål¬
tid mad,inden han vendte næsen hjemad for at sove.

Set.Hansaften der skulle have foregået på Friesen¬
berg men som blev holdt i hulen på grund af det evigt
dårlige dårlige junivejr(det var jo et flot bål vi
ville se og ikke et "regnfall").Også denne fest blev
vellykket,og glædeligt var det da vi fik besøg af 2
gamle zürcher Naver fra sidste år,Peter Fuurbo og
Hanne var på gennemrejse i Schweiz.Peter var bl.a.hu¬
lefar under sit ophold i Zürich.Det var rart at se

jer igen.
Med kno i bordet Erik.

Ålborg
Den 14.6.85. var Naverne repræsenteret ved Ålborg Me¬
tals loo års jubilæum.Ved denne lejlighed blev den
nye formand bekendt med at vi har en forening for
rejsende svende i Ålborg.Her fortalte også vort med¬
lem Poul Sørensen,at mange svende som tager job i ud¬
landet har samlingssted på Restaurant "Bodega".Her
aftalte vi at mødes,for at tale med den ene af indé-
haverne John Meyer der også er berejst Smed,han blev

ved denne lejlighed indmeldt i CUK.I Restauranten vil
nu blive anbragt oplysende materiale og "Den farende
Svend" til orientering for de rejsende Svende.

Den 3.juli var 9 svende samlet i hulen til møde,
her drøftedes Sommerudflugten til Voergård og Mosel¬
treffen,og her var god interesse for begge dele.

Ålborggenser og Københavnernav Rud.Mortensen blev
ved denne lejlighed optaget i afdelingen og fik vel¬
komsten,ved indkitningen bad han om at måtte blive
kaldt "Morten",hvorefter han blev behørig tilsunget
og fotograferet.Forøvrigt blev der sunget 8-I0 sange
bl.a. vor Ålborgnaversang som vi bliver mere og mere
glad for. - På grund af varmen måtte vi have et vin¬
due åben,og derved kunne senoritaerne i nabolaget ik¬
ke sove for Naversangen,de sad og lyttede i de åbne
kvistvinduer.
HUSK KONTINGENT OG SØNDAG FORMIDDAG MELLEM lo - 12 I
HULEN,ellers træffer man de rejsende Svende i Restau¬
rant "Bodega" Vesteraa 24 ,medlem af CUK.
Med Naverhilsen Referenten.

Århus
På hulemødet d.7.6.85. havde vi besøg af Pouline
(Fred Holms søster);Erna og Otto Lund fra Los Angeles
og Pi-kasso fra Thule afd.Vi fik overrakt hilsner fra
Los Angeles og fra Fred Holm,som vi ønsker god bed¬
ring. Pi-kasso forærede Los Angeles Naverclub en bog
om Grønland.

Vi fik referat fra pinsestævnet og deltagerne tak¬
ker for et godt stævne.

Lørdag d.8.6.85. havde vi vor årlige sommerudflugt
som iår gik ud til Birthe og Pi-kasso.Der var 9 fra
Århus og 4 fra Randers.Vi var alle nogle "Hængerøve"
i Jacobs øjne men han piftede trods alt ad os.

Vi havde en dejlig dag med adskillige ture i svim-
mingpoolen(jeg tror,at det var lige før,at Lone var
ved at gå i opløsning).Efter at vi havde nydt vor
medbragte madpakke viste Birthe og Pi-kasso billeder
fra Grønland.Vi takker for en uforglemmelig dag.

På hulemødet d.21.juni var 15 svende mødt op.Vi
havde besøg af Otto Lund fra Los Angeles.Aftenen for¬
løb stille og roligt.
Med Naverhilsen Annette.

•K.JZfBeJVHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!
2

Formand: Poul Barslund,Agerkær 5-
261o Rødovre tif.(ol) 75 52 ol
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

Så mødes vi igen
Torsdag d.6.Juni var sidste Kegleaften før ferien.Vi nød den gode mad,
Keglespillet og hyggen ved det fælles Kaffebord efter Keglespillet,hvor
snakken går livligt og vi fik ønsket hinanden en god sommerferie.
Torsdag d.i.August bliver første Kegleaften efter ferien.Bestyrelsen
håber at alle medlemmerne har haft en god og dejlig ferie,sa vi vil se

endnu flere møde op til vore fester,så vi kan nyde vores dejlige Hus så¬
længe vi har det.

Kongekeglespillet
Kongekeglespillet Lørdag d. 14.September kl.12,30.Reserver denne dato,det
vil blive anderledes end det plejer og der vil blive flere præmier.Mere
om det i Septembersvenden.

Billard
u „

Bemærk Billardmesterskabet: vil blive afholdt Torsdag d.12.September,sa

alle Billardspillere kan deltage i Kongekeglespillet. pou^ Barslund.

DET ER SIVET UD:

at Gerda og Arnold Larsen,Vestergårdsvej lo,har fejret deres Sølvbryl¬
lup d.18.juni.Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen.
at Kai Fønss Bach,Toftebakken 2,346o Birkerød,fylder 80 år d.22.August.
Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen. Berejste med Damer.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 24.juli
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ZÜRICH - MAJ 1927

Kan nogen af vore læsere identificere nogle af disse Zürichernaver,til oplysning for vore efterkommere?
Der kan oplyses så meget,at billedet formentlig er taget den 29.Maj 1927,dagen efter Züricherforenin¬

gens 47 års Stiftelsesfest.
En af personerne er den daværende Forretningsfører for CUK og Formand for Zürich afdeling,Murer H.J.

Larsen,der står i forgrunden tilvenstre med stråhatten i hånden og den anden hånd i siden.
Den anden (ved pilen) skulle være en ung Murer ved navn Tage Stafsen Andersen,født i Gudme d.8.8.19o8.

Han omkom ved en drukneulykke i Zürichers0en ganske kort tid efter nemlig d.14.juli 1927.
ER DER NOGEN DER KAN FORTÆLLE OS HVEM DE ØVRIGE SVENDE PÅ BJLLEDET ER.De bedes da venligst sende oplysnin¬
gerne til Redaktionen. HVAD SIGER ZÜRICHAFDELINGEN? Har I ikke et billedarkiv dernede hos jer der evt.kan
hjælpe med identificeringen af dette billedes personer?

Skulle der være nogen ellers der ligger inde med Naverbilleder som de Ønsker oplysninger om,sä er det
jo passencje at bruge "Den farende Svend" til at efterlyse sådanne ting i.Har I ellers gruppebilleder der
ikke har været publiceret i "Den farende Svend" og som man mener kunne have interesse for andre end lige
den lokale afdeling,sa send dem til redaktionen og der vil blive set på dem,om de egner sig.Selvfølgelig
bliver eventuelle billeder returneret efter brug med garanti for at de ingen skade har lidt ved evt.udlån.

Jeg imødeser fremtiden med spænding,for evt.reaktion. Red.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Kolding afdeling har mistet et af sine gode
medlemmer

T H E V E S

Murer

J. KLINGENBERG

født d.25.december 1892 i Stennerup
indmeldt d.2.februar 1973 i Kolding
er afgået ved døden d.16.juli 1985

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Kolding afd.

Milepæle
3.sept

4.

6.

15

2o

2o

22

6.okt.

H.W.Larsen,Kløverprisvej 115,
265o Hvidovre
Max Nielsen,De gamles Hjem
Holbækhus 43oo Holbæk.
Rud Mortensen,Engtoftevej 23,
9ooo Ålborg(Reception 11 - 14)
Helge Sørensen,Rugvænget 17,
345o Allerød.Mdl.i Hillerød.
Flemming Vilhelmsen,Ueberlandstras-
se 341,8o51 Zürich,Schweiz
Karen Bendsen, Sofiehøjvej 12.st.tv.
23oo København S.NRHF
Anders Lorentzen,Jellingvej 35
71oo Vejle
Max Francke.Bjelkes Alle 42
22oo København N.mdl.af NRHF i

8o år.

93 år.

6o år.

65 år.

4o år.

65 år

lo år.

25 år.

Hovedbestyrelsen ønsker alle ovenstående til Lykke.
Red.

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 I/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Program
Onsdag d. 4.Sept,
Onsdag d.18 11

Torsdag
Lørdag

d.26. "
d. 5.Okt.

Svendeaften kl.l9,oo.
Arbejdernes Landsbank kl.l9,oo.
Man mødes under det store Ur på
Københavns Hovedbanegård ca.kl.
18,55.
Bankospil kl.l9,oo
Ålegilde.Pris ca.75,-kr.pr.pers.

Sangkoret
Nu er sommerferien næsten forbi,ihvertfaid begynder
vi på vore regelmæssige møder igen i denne måned som

jo er den 2.tirsdag i måneden,i Ingerslevgade lo8.
Næstformand: Leif B.Olsen,Platanvej 6,9/2.181o F.

Tlf.(01) 23 23 42 om aftenen.

Tak
Tak til alle der glædede mig på min 65 årsdag.Tak til
H.B.,Sangkoret,Roskilde og Hillerød afdelinger.

Erik Nielsen

Hillerød Afd.

Min hjerteligste tak,for opmærksomheden på min 75 års
dag,tak fordi I mødte så talrigt op.Minderne har vi
da lov til at ha', også tak til Helsingør.

Mimi Boberg.

Hermed en venlig hilsen og tak til Naverne i Århus
for den storslåede velkomst Erna og jeg selv har mod¬
taget. Også til Kjeld Ploug og Carl Mortensen med Fru¬
er. Kai og Evy Fønss Bach og Aase og Knud Lønstrup for
deres uselviske gæstfrihed,Minder vi sent vil glemme.

Otto J.Lund.
Los Angeles.

En hjertelig tak for opmærksomheden ved min 85 årsdag
En særlig tak til Stockholm afd.

Gudrun Schoer.

København.

Ny Hovedkasserer søges
Som omtalt i Julisvenden forlader Th.Rasmussen Hoved¬
kassererposten.

H.B.henviser derfor til vore hovedkasselove § 9
der bl.a.siger at en ansøger skal være bosiddende.

Ansøgning til hovedkassererposten stiles til H.B.
formand,Hans Rindum,Hyldemorsvej 40 B.2730 Herlev,
tlf.02 - 94 65 63.

Ansøgningen må være skriftlig og skal være for¬
manden ihænde senest d.i.oktober 1985.

Hovedbestyrelsen.



Uddrag af HB's protokol
H.B.møde afholdt d.8.juni 1985.
Protokollen blev godkendt efter en mindre korrige¬
ring. Der var afsendt breve til Kontroludvalget,Arki¬
vet, Zürich, Ove Sørensen Fredericia og København.

Svaret fra København med tak,tak fra Kai Fønss
Bach og fru Evy,tak fra K.Skotte Larsen,brev fra ove
Sørensen.Telefon fra Kolding vedr.Fredericia,her vil
inventaret fra Fredericia blive transporteret til
Kolding inden 1 måned.Hans Rindom havde i sin ferie
været i"Den gamle By i Århus" men kan ikke finde lo¬
kaler der egner sig til en Naverhule,men det vil bli¬
ve taget op senere.Brev fra og svar til Inge Hauge¬
sen, Sukkertoppen. Formanden takkede Th.Rasmussen,Ed¬
gar Jensen og Helmuth Andersen for det arbejde de hai
gjort i Næstved,samt retter han en tak til de øvrige
der har været behjælpelige.Han udtalte at der var så
mange punkter på dagsordenen at der ikke kunne blive
tale om at holde ferie i H.B.og det næste møde vil
blive afholdt d.29/7-85.Der havde været revision hos
Hovedkassereren og alt blev fundet i orden.Hovedkas¬
sereren aflagde sin finansielle oversigt og bl.a. .

redegjorde om vore Pengeforhold angående de nye skat¬
teregler, så det er nu bragt i orden.Redaktøren mente
at der evt.skulle betales for ekstra plads i D,f.S.
Koldings love er fremsendt til vedtagelse.Zürich har
fået sine love vedtaget af kontroludvalget,Edgar Jen¬
sen blev sat til at gennemgå dem.Et par spørgsmål af
intern karakter blev der taget beslutning om.Edgar
Jensen tager til Køge og undersøger forholdene med
Køge afd.effekter sammen med Otto Wisler.Der kan mu¬
ligvis være basis for en afdeling igen i Køge.Brev
fra HansAndersen,Ålborg vedr.agitation.Th.Rasmussen
ville have at man behandlede Udstillingen,og der er
nedsat et udvalg med Helmuth Andersen som formand og
Th.Rasmussen,man ville så prøve at finde 2 mand i Kø¬
benhavns afd. for i løbet af vinteren at få en ud¬
stilling op at stå der virkelig fortæller noget om
CUK.Under eventuelt blev regnskabet fra Håndværker¬
nes Rejsefond forelagt.Da formanden har ferie i au¬
gust blev næste møde fastlagt til d.29/7-1985.

Helmuth Andersen,
sekretær.

H.B.møde blev afholdt d.29.juli 1985,med lovligt for¬
fald af Carl Jensen og Helmuth Andersen,så Jørgen
Schaffer blev anmodet om at skrive referat af dette
Møde.Dagsordenen som følger så således ud:
I.Beretning. (Protokollen oplæses på næste møde før
godkendelse)

2.Hovedkassereren
3.Redaktøren
4.Lovene fra Frederikssund,Kolding og Zürich.
5.Køge afd.
6.internt
7.Eventuelt.
1.Formanden oplyste at det var ferietid,så han håbede
at vi kunne fa et slags feriemøde uden for mange pro¬
blemer og meddelte at Fiirgaard havde meddelt,at han
ville indkalde til et møde i Århus angående arkivet
og lokalet ved siden af deres Hule.H.B.vil sende 2-4
Mand til Århus.Knud Frisch er indlagt med hjerneblød¬
ning,men da Hans Rindom ikke har hørt mere,ville han
mene at det gik fremad med Knud Frisch.Der er indbun¬
det 12 stk af "Den farende Svend" 5 årgange i hvert
bind.Der var skrevet til Hans Andersen i Ålborg med
tak til ham for hans indlæg m.h.t. agitation og ud¬
stilling. 2.Hovedkassereren gav en oversigt over den
finansielle stilling siden forrige H.B.møde.3. Redak¬
tøren havde ringet og beklaget at annoncen ang.Hoved¬
kassererposten ikke var medtaget i Augustsvenden.
4.Lovene fra Frederikssund blev godkendt og lovene
fra Kolding og Zürich vil blive godkendt når visse
småfejl er blevet rettet. 5.Edgar Jensen har besøgt
Køge Museum og ifølge den liste han havde med,var der
en del ting der manglede og vil nu kontakte Otto Wis-
ler fra Køge. 6.Et par interne sager blev behandlet.
7.Næste møde blev fastsat til d.2.september.

Jørgen Schaffer.

Tysklandstur
TILMELDINGSBLANKET

- sidste frist Fredag d.6.Sept.1985
GEDSER-TRAVEMÜNDE

Navn

Telf.privat
Antal personer

Beløb( 13o,- kr. pr.person

DENNE TILMELDINGSBLANKET KAN AFLEVERES I HULEN VED¬
LAGT BELØBET,ELLER SENDES TIL BIRTE M.FIEDLER,JOHAN
KELLERSVEJ 35,4/tv.2450 KØBENHAVN SV

PS.HUSK PAS - SANGBOG OG DET GODE HUMØR!

SE HER!!

Københavns Afdeling arrangerer Tysklandstur lørdag
d.6.november 1985 :

BERLIN
Foreningen "Freja" fylder lo5 År d.9.november 1985,
så i den anledning arrangerer vi igen tur til West-
Berlin. De der har været med før ved hvilken overdå¬
dighed af kulinariske specialiteter der serveres til
stiftelsesfesten,samt den store gæstfrihed der kom¬
mer os imøde.

Rejsen includerer 4 dage med 3 overnatninger incl.
morgenmad.

Turen går over Hamburg,da vi så ikke skal have Vi¬
sum og undgår en masse ulejlighed samt kortere rejse¬
tid.
Prisen Tur - Retur København - Berlin
Hotel Sülterhof = ca. l,4oo kr.eller eventuelt
Hotel Penta = ca. l,5oo kr.

Afrejse Fredag d.8.november fra Københavns Hovedbane¬
gård kl.7,15 præcis
Vi mødes under Uret kl.6,45. HUSK PAS!
Ankomst Berlin kl.l7,2o
Der vil blive arrangeret spisning samme aften, på
HOFBRäUHAUS kl.ca.2o,oo,dette er dog frivilligt.
Tilmelding nødvendig.
Lørdag d.9.november kl.l8,oo Stiftelsesfest.
Afrejse fra Berlin Mandag kl.8,oo
Ankomst København kl.l6,3o

TILMELDING ER ABSOLUT BINDENDE
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING OG INDBETALING 1.Oktober

BETALING SKER TIL ANI & BØRGE ANDERSEN,SORGENFRIGA-
de 1. 3.sal th. 22oo København N. tlf.ol-85 23 48
A conto beløb modtages.

VEL MØDT OG GOD TUR.

Børge Andersen.
Københavns afd.

Hovedkassereren meddeler
Hovedkassen er igen i besiddelse af nogle,få Bind af
Den farende Svend indbunden fra 196o til 1985.
Med Naverhilsen jh.

Buddinge Cyklebørs
Saborg Hovedgade 195

Tlf. 56 28 68
Indehaver:Fl.Heiden

Medlem af CUK.



40 årig i CUK
En af vore unge ivrige forkæmpere for CUK og særdeles
aktive medlemmer og en god repræsentant for CUK i ud¬
landet fylder 4o år den 20.september.Normalt omtaler
vi ikke 4o årige med fødselsdag men ingen regler uden
undtagelser så i dette tilfælde er det på sin plads
at gøre det.Det drejer sig om Formanden i Zürich,Fl.
Vilhelmsen,Ueberlandstrasse 341,8o51 Zürich. Schweiz

Flemming gør meget for at skaffe unge svende ar¬
bejde i Schweiz,alene det giver et stort ekstra ar¬

bejde ved siden af at være Formand for så stor afd
som Zürich.Der er sikkert mange dernede der vil fejre
ham samtidig er der sikkert også mange der nu er an¬
dre steder i Ind- som Udland der vil sende ham en hil
sen på dagen.
H.B. sender også sine lykønskninger.

for H.B.:

Knud Lønstrup

En tragisk hændelse

de dertil indrettede mellemrum,3 Cigaretter i hvert
rum.Dengang købte man Cigaretter stykvis og 3 for 5
pfenning var det almindelige.På vej til og fra arbej¬
de kom kunderne ind tog de tre aftalte Cigaretter og
lagde mønten istedet med et "Grüss Gott".

Hvis Ide det var husker jeg ikke,men pludselig
mente Mutti og Lorenz når jeg fik vasket kulstøvet
af mig og mit tøj kunne jeg nok gå som "stik i rend
dreng".Næste dag i nyvasket og lånt tøj,for jeg
rundt på en gammel damecykle og leverede billetter,
nogle steder fik jeg endog drikkepenge - Mutti og
Lorenz var åbentbart tilfredse for de inviterede mig
til at blive og gå med i teatret. Fotokopi af billet¬
ten er vedlagt,så ikke noget med een-to-tre
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"Lars Murer",Frederikssund afd.har været gennem den
forfærdelige oplevelse det er,at miste et lille fami¬
liemedlem ved Vuggedøden.Den død alle forældre med
rædsel frygter - en lille dreng,sund og velskabt,glad
og munter dør uden forklaring pludselig medens han
sover allerbedst,kun tre måneder gammel.

Drengen,som var søstersøn til Lars,døde lørdag d.
27.juli.
I tre generationer tilbage har mændene i familien

været Naver.Den lille fyr var det på en måde også,
kun blev hans rejse i livet desværre så kort.

Naverne i Frederikssund deltog med deres hilsen
ved båren,og viste deres deltagelse i den store sorg
på sidste Hulemøde,ved sammen med Lars at udbringe et
Ære være den lilles minde.

Ikke alting i Naverhistorierne er lyse rejseople¬
velser,vi må også tage de tunge med.

Inge Henriksen.

Jeg traf en nav
Det var November,regnfuldt og sk... koldt og min ven¬
stre Støvle havde gnavet hul på hælen - og sulten var
jeg også.Jeg havde humpet rundt i Düsseldorf og ende¬
lig fundet frem til gaden og husnummeret jeg søgte og
så viste sig at være en Tobaksforretning,var det igen
en svipser i CUK's adressefortegnelse? og dermed in¬
gen hårdt tiltrængte 3,5o Mark i understøttelse.Mis¬
modigt kiggede jeg på husnummeret igen og så forsig¬
tigt ind gennen butiksdøren og en væver karseklippet
mand i sort alpaccajakke sagde:Kom bare indenfor i
tørvejr",og vi slog kno i bord.Lorenz Møller,for ham
var det,havde åbentbart fornemmet min miserable til¬
stand, for uden videre gav han mig 2 Mark og sagde:
"omme i næste gade ligger der en Wirtschaft,gå derom
og få noget i"skrutten" og kom så igen."

Da jeg mæt og meget bedre tilpas igen var "Mutti"
(Fru Møller) der også og da hun så mig så hun misbil¬
ligende på Lorenz og sagde "Nah wieder einen von dei¬
nen", så kom der kunder i butikken,så hvad det var for
een hun anså mig for fik jeg aldrig at vide,men jeg
vandt Muttis gunst da der samtidig kom et Læs kul
som blev smidt af på fortovet."Herre Jeremini,kommer
de med kul nu da vi har så travlt med billetter".Jeg
vejrede situationen og sagde: "de der kul kan jeg da
ordne".Lorenz lyste op og fandt frem en mukkert til
at slå de store kulstykker itu med,samt en skovl og
viste mig kældervinduet de skulle lempes ned igennem.

Fra sin butik som han kaldte "Kabyssen" solgte
han også lejlighedsvis teaterbilletter.Forudbestilte
og betalte billetter skulle leveres på køberens bo¬
pæl. Der var 3 dage til en Berlinertourne gav fore¬
stilling og desårsag stod KABYSSEN på gloende pæle
og jeg følte mig væl'dig tilovers og turde ikke en¬
gang spørge efter min understøttelse.

I et ophold i deres - skal vi sige "ordveksling"
spurgte jeg om der ikke var noget jeg kunne gøre?

Jo,jeg kunne tælle Cigaretter op og lægge dem i
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Lorenz var selskabsmenneske og det medførte underti¬
den at antallet af "forfugtninger" blev for stort og
nødvendiggjorde at venner fulgte ham hjem og sa be¬
kendtgjorde Lorenz:"Mutti,Mutti,ich bin besoffen
aber das hast garnicht gekostet!"

Lorenz der oprindelig var Snedker og fra Frederi¬
cia var en helstøbt Nav hvis særkende var gavmildhed
og hjælpsomhed overfor valsende svende, - og jeg er
sikker på at mangen en gi.Svend fra den tid vil kun¬
ne spinde mangen en munter ende om gi.Lorenz i Düs¬
seldorf.

Chris/Thailand.

Nørklerier
Møder du kvinde i alskens sorg og nød,
da er vejen kort til hendes skød-
og som skrevet står -
du må ej lade kvinde lide brynde-
derfor»vederkvæg hendes ynde-
men vid det ER AT SYNDE.

Skål
HUSK at Navens skål i Hulen altid må kunne udlægges:
S for Sundhed K for Kærlighed A for arbejde A for
anseelse L for lykke.

Herfra er dog undtaget den årlige generalforsam¬
ling og kun overfor bestyrelsesmedlemmer kan det ud¬
lægges S for skvadderhoveder K for krakilere Aa for
Aalborg !!! L for Lazaroner.
PS: Aalborg på bestyrelsens regning. SKAAL.

Nervesammenbrud er arveligt i lige linie - vi får
dem fra vore børn.

Chris/Thailand

I skarp træning
Her bringer vi et billede af Chris Møller/Thailand.
Billedet viser ham i skarp træning til en 4o km.ori-
enteringsmarch som skal afholdes i September 1985 i
Thailand.I Maj iår deltog Chris i en såkaldt"Walka-
thon" en travetur på 2o km.Ud af 5ooo (fem tusinde)
deltagere blev han no 211 og absolut suveræn i sin
klasse han var den eneste hvide deltager og den ene¬
ste over 60 år der deltog.Chris blev 78 år d.31/8-85
så det kan man vel nok sige er flot klaret.



Den lille
en farrang!

Thailænder råber efter
(hvid mand!)

ham: En farrang, og fortalte at han har talt med firmaet,og at der var
arbejde at få ved byen Kotbus ved Finsterwalde,en by
som ligger syd for Berlin hvor der blev bygget en mæg¬
tig stor fabrik.

Jeg pakker mit kluns og får mit tilgodehavende og
stiger ind i vognen og kørte med sydpå.Vi kommer til
Helmstedt hvor jeg viser papirer,jeg er jo Beifahrer
så der er ingen problemer skønt det er det man i dag
kalder D.D.R.

Vel ankommet til bestemmelsestedet opsøgte jeg Po¬
lieren (en slags formand) som lover at ordne min op¬
holdstilladelse hos Politiet.Man må jo huske at denne
Stat var blevet til i 1948 så de var meget skrappe
med udlændinge.

Det var en stor arbejdsplads med mange store Kra¬
ner, en af dem var ledig og jeg blev spurgt om jeg hav¬
de lyst til at køre den,jeg svarede bekræftende,men
jeg havde kun prøvet at køre Dampspil i min sejltid,
han mente dog at så havde jeg lidt erfaring.Vi steg
op i kabinen som lå en 15-20 meter oppe på Kranen.

Der var en dejlig udsigt deroppefra,der var varme,
telefon,men ingen radio,det var forbudt at have.Det
var ikke en Kran som dem vi har idag med trykknapper,
nej,denneher var med to håndtag og fodbremse,en meget
svær Kran at køre med især i stormvejr. Jeg trænede i
nogle timer,og blev så sat i arbejde med at løfte gli-
deforslallinger og skillevægge der var støbt på bed¬
dinger nede på jorden.Disse vægge var svære at styre
når de hang i stropperne,især når det blæste,man skul¬
le kende Kranen og dens bremser godt,ellers kunne man
godt komme til at rage folk ned fra bygningen.Det var
et herligt arbejde men lidt ensomt en hel dag der op¬
pe i højden.

Der var mange udlændinge der,så vi boede i en Bar-
rakby med fælles spisesal og kantine hvor maden var
billig men god.Også vores Logi var fint,alt sengetøj
var stillet til rådighed af firmaet,der var også hånd¬
klæder, sæbe samt andre fornødenheder,der var gratis.

(fortsættes) "Smeden"

Smedens Erindringer
I min sidste artikel glemte jeg at fortælle om at det
var en Bindingsværksbygning på 25 x lo m.jeg savede
tømmer op til.En dag tog jeg så afsked med min Mester
og satte "kursen sydpå,jeg tog den med ro,sov i høs-
stakkene eller hos en bondemand,hvor jeg tit fik mor¬
genkaffe inden jeg fortsatte rejsen.Jeg besøgte også
bagerne hvor man kunne få noget som hed brugt Wiener-
brødret var noget der var et par dage gammelt,men
det smagte godt nok alligevel.Til andre tider var jeg
på geskænk hos Smedemestre hvor jeg så måtte vise mit
Svendebrev eller rejseforöningsbog for at få en skil¬
ling med på vej en.Jeg nåede omsider den gamle Kro
hvor jeg tidligere havde taget afsked med min gamle
rejsekammerat.Jeg gik ind i kørestalden og bankede på
døren til portrummet,men ingen svarede,så jeg trådte
ind i rummet,og det første jeg ser er min kammerats
stav og mulepose der hængte på væggen.Jeg gik deref¬
ter over i rejsestuen og hilser på folkene som er ved
at indtage aftenmåltidet,som bestod af en mørk suppe,
det var den berømte blodsuppe.Jeg blev budt til bords
og får en tallerken suppe hvori der svømmer noget
fedt flæsk,jeg tøvede lidt da jeg havde en dårlig er¬
faring med soflæsket fra min tidligere arbejdsplads,
men det kom da ned med lidt besvær.

Hen på aftenen gik vi til ro i portrummet og næste
morgen fulgte jeg med hen på savværket hvor min kam¬
merat arbejdede.Jeg fik omgående arbejde ved en stor
tømmersav med rullebord,hvor vi opskar Bøgekævler til
Jernbanesveller til D.S.B.Et hårdt arbejde,men godt
betalt.Der gik et par måneder og jeg var ved at få
kriller i tæerne og ville sydpå,men Mester holder
mig tilbage og jeg blev flyttet ud på Tømmerpladsen
hvor der laves gitterspær i alle størrelser for der¬
efter at blive lastet på store tømmervogne som kørte
dem sydpå til et stort Firma i Berlin.En dag da vi
laster Tømmer spurgte jeg Vognmanden om der er ar¬
bejde at fä for en dansker i det firma som skulle ha¬
ve- Tømmeret.Der går nogle dage så er han tilbage igen

Glimt fra Stævnet

Sønderborgnaver til huleaften
set i Randers.

Helligåndshu-

Foran Helligåndshuset i Randers:
Aage Tjerrild, Ib Jensen og Ejnar Jensen.



Kan de i CUK ?
I sidste nummer af Svenden var jeg så heldig at få
mit indlæg på forsiden,så jeg håber at alle medlem¬
merne og alle i bestyrelserne har læst det.Jeg håber
at det trods ferietid har fået nogle til at notere
sig,at nu skal der ske noget,ud over det almindelige.

Hvad laver H.B.? Ja,vi er efterhånden nogle gamle
rotter der skal udskiftes.Nu forlader Th.Rasmussen,
H.B. Edgar Jensen forlader os til maj 1986,så skal
der nye kræfter til,yngre kræfter,helst under 50 år,
som formand er det mit ønske at om 4 år er hele H.B.
udskiftet,mig selv iberegnet.Alder har noget at sige
i en forening som vores,hvor vi helst skal kapre med¬
lemmer blandt de helt unge,så må der i bestyrelserne
og i H.B. også sidde folk med ungdommens ønsker,tra¬
ditionerne skal holdes,men moderniseres.

Når jeg skriver dette er det ikke sikkert at jeg
har hele H.B. bag mig,men det er min mening.

De gamle (ældre) der forlader arbejdet ude i afde¬
lingerne og H.B. vil blive gode hjælpere for de sid¬
dende bestyrelser,for vi har brug for dem til meget
af det arbejde som unge ikke kan nå,f.eks.arbejdet,
de ældre er jo som regel pensionister,så om dagen da
skal de ud og tale CUK's sag.
I Randers talte vi bl.a. om hvad vi skal gøre for

at få tag i de unge,hvad vi skal gøre for at få en
bedre udstilling,bedre oplysende materiale,evt.nogle
nye sange,skrevet for de unge (og af de unge).Der er
meget der presser på.Vi i H.B. har nedsat et udvalg
der har Helmuth Warming Andersen,som formand,her skal
alle Ideer sendes,det er Ideer fra såvel medlemmer
som bestyrelser vi efterlyser.Har du en Ide,så skriv!
Adressen er:Helmuth Warming Andersen,Hadsten Alle 49,
2770 Kastrup.

Vi håber på nogle gode Ideer som vil komme frem
her i Svenden.

For CUK,Hans Rindom.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Hulemødet d.2/8-85 havde denne aften samlet 32 raske
svende og tre af vore tyske venner,de forstod alle at
hygge sig med hinanden,Naverspind og Naversange og
ind imellem blev der da også tid til at slå på klok¬
ken.

To af vore tyske venner skulle videre på Valsen
og der blev samlet ind i Bowlerhatten,328,65 kr.kun¬
ne de indkassere.

Der var stor travlhed i køkkenet med at lave kaffe
og smøre ostemad,vores berømte ost syntes at være
blevet bedre hvis dette overhovedet kan lade sig gø¬
re, appetitten var stor,Frank havde medbragt 2 for¬
trinlige spegepølser af en særlig smag og kvalitet.

Jeg vil ikke påstå at man æder til Huleaftenerne,
men det hele forsvandt denne aften,og jeg kan garan¬
tere for at køkkenpersonalet havde sved på panden.

Jeg vil allerede nu erindre alle medlemmer i afde¬
lingen om at vi har GENERALFORSAMLING d.4.OKTOBER og
HUSK AT MØDE OP der er middag bagefter»
Hulemødet d.5/7,blev holdt hos Anna og Frank Wentrup
i Jægerspris. Der var mødt 4o svende m/damer,samt 6
tyske og schweiziske fremmedskrevne svende.Frank og
Tolderen havde Hulevagt og de havde nok,at gøre med
at grille pølser og servere røget ål.Annika havde
bagt småkager og lavet kaffe.Sangbogen blev flittig
brugt.Hulevagten d.6/9 er Annika og Henrik,
med kno i bordet Dann.

Hillerød
Hulemødet d.14/6 var 21 mand mødt op.Formanden bød
velkommen hvorefter han fortalte om sit møde med kom¬

munen,om det tilbudte nye lokale til Hulen så det er.
vist ved at lykkedes nu,Hugo Nielsen,Fredensborg fik
overrakt 25 års nålen,hvorefter han kvitterede med en

historie fra en af hans utallige oplevelser fra far¬
ten.Hulefars mad blev nydt med stort velbehag,kaffen
ligeså.

Der blev slået på klokken til stor glæde og velbe¬
hag for os alle utallige gange.Alt i alt en hyggelig
aften.

Lam på Spid d.15/6.
Bussen kørte som planlagt og man havde en god tur
sydpå,ankomsten hos Viggo Dreyer foregik i tørvejr
men noget overskyet.

Selve ræset med at arrangere og tilberede det for¬
skellige var da overstået og Lammene stegte på svag
blus. Så man kunne i ro og mag drikke en kop kaffe og
få en sludder,indtil Lammene var stegt færdig.

Ved 18 tiden var Lammene færdigstegt og det store
lækre måltid kunne begynde.Lammene var meget fint
stegt og var en stor nydelse for ganen.Tak skal du
ha' for det Karl.

Karl Hulefar havde en travl dag med salg af 01 og
Vin.Det var en hyggelig aften og hel dag for nogle,så
da man havde spist,drukket»hygget og småfrosset i 3-
4 timer samledes vi alle på Viggos græsplæne og sang
minderne.Så blev Bussen startet op og festen var for¬
bi og turen gik hjemad.

En tak til Viggo og Frue for det store arbejde der
var lagt i selve arrangementet og fordi de ville stil
le det skønne landidyl til rådighed denne dag.Tak
skal I ha1 for det.
Kno i bordet Erik.

Kolding
På Hulemødet i Juli var vi 5 der var mødt op,så vi
havde god plads,men en hyggelig aften sammen.

Vi har tænkt at tage en tur til Silkeborg i sept.
så vi håber på en stor tilslutning.
Til lykke med Miss Danmark Conni!
Der afholdes Generalforsamling d.2/lo-85 kl.20,oo

dagsorden ifølge lovene,så mød op så vi kan få lagt
det næste ^ år i faste rammer.

EFTERLYSNING.

Et billede med så mange Faner som muligt eller et
hvor Koldings Fane ses.
Vi efterlyser også Melodien til sangen:

Nu bliver vi gamle,nu bliver vi grå
Den står i Værket Den farende Svend,på side 434. Nu
håber vi nogle af de gamle kan hjælpe os.
med Naverhilsen Bent.

København
Navervennernes Bustur Lørdag d.3/8 blev en stor suc¬
ces for de ca.3o personer der deltog.
Vejret var om ikke solrigt så dog strålende,humø¬

ret var højt.Turen gik ad idylliske landeveje,gennem
Jystrup til Sporvejsmuseet i Skjoldnæsholm.Efter en
times ophold her gik turen videre til Hvalsø Kro,der
et overdådigt Koldt Bord stod parat,efter spisningen
kastede vi os ud i dansen til lystig musik,en vellyk¬
ket tur som vi deltagere siger Børge Hulefar og Kir¬
sten Heiden tak for.

Anni og Børge Andersen.

Odense
Vi mærker ferietiden ved Hulemøderne,11 svende var

mødt Torsdag d.i. august.Det betyder dog ikke at vi
keder os,det har også sine fordele,en omgang 01 er
overkommelig.Jejer Manniche samt Erwin Borre Jacobser
fik begge blæren,og mon ikke flere har fulgt efter,
jeg måtte desværre tage hjem før mødet sluttede,på
grund af rygsmerter.

Erwin forlader os for en tid,da han rejser til
Grønland.Efter at Knud Marius havde åbnet mødet og
budt velkommen drøftede vi Pinsestævnet 1986.

Vi hørte nogle sjove historier som Jejer har ople¬
vet i sin tid som Skolelærer,og da han forstår at

fortælle levende om disse oplevelser,er han værd at

lytte til.

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næsten altid og næsten hele døgnet og er åben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK' kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men må indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom alt øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND . Knud Lønstrup.



"Børge "Skæg" kom netop som jeg var på vej hjem.
Han kom direkte fra Harzen,og havde sin Søster og
Svoger samt Inge med.Søsteren og Svogeren bor i Au¬
stralien,nærmere betegnet Brisbane.

Husk den medbragte mad ved næste Hulemøde torsdag
d. 5. september og mød talstærkt op.

HUSK OGSÅ GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG D.3.0KTB.
KL.18,3o.HUSK OGSÅ MADPAKKEN.Forslag der ønskes be-
handlet på Generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 14 dage før.
MED Naverhilsen Inge Pilegård.
Randers

Afdelingens første møde efter ferien havde samlet 7
svende;forskellige forslag og invitationer blev drøf¬
tet. Når disse linier læses har afdelingens medlemmer
allerede haft mulighed for at deltage i en sejltur
på Randers Fjord,idet der til mødet var indløbet en
invitation fra Peter om en tur til Udbyhøj lørdag d.
lo/7 i hans motorbåd.

Søndag d. 1/9 giver Hulefar æbleskiver i Hulen,
ved den lejlighed vil bestyrelsen takke de unge hjæl¬
pere som Ole havde kapret til Pinsestævnet.

Formanden måtte berette om en telefonisk udmeldel¬
se han havde modtaget;pågældende medlem fandt det ik¬
ke rimeligt,at han og hans kone,på ligefod med alle
andre deltagere i Pinsestævnet,skulle betale for del¬
tagelse i Stævnet,en undskyldning (bortforklaring)
om andre havde gjort ligeså tog bestyrelsen ikke for
gode varer.Deres navne er istedet noteret i forman¬
dens sorte bog,om der skal ske yderligere f.eks.ad¬
varsel til fremtidige arrangører af Pinsestævner el¬
ler en indberetning til H.B.vil blive drøftet på et
bestyrelsesmøde.Formanden oplyste at bestillingen på
Billeder fra Stævnet er afleveret til fotografen.

Tak til H.B. de afdelinger og Naverkammerater der
sendte hilsner til afdelingens 40 års jubilæum,lige¬
ledes til Naverne fra Århus som kom og hilste på i
Juli måned. I Hulen står efterhånden en del flasker,
gaver fra Pinsen og Jubilæet.hvornår de skal nydes,
drøfter vi pa næste Hulemøde,så mød op svende og kom
med et forslag.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN 4/lo-85 kl.20,oo.
med Naverhilsen Referenten.

Roskilde
Sikke'n start på juli måned.En travl,men samtidig en
sjov uge i Tombolahuset er overstået.At vi så også
kan fortælle,at det var et meget fint overskud,kan
vel kun glæde alle.

Fredag d.5/7 afholdt vi et ekstra Hulemøde,da Ka¬
rin og Aage fra Stockholm kom på besøg.De havde film
med fra Naverstævnet i Amerika og også nogle film fra
Grønland,hvor Aage har arbejdet.Disse film gjorde
stor lykke,det er jo altid sjovt at se lidt fra li¬
vet udenfor vort lille Danmark.Vi siger tak for at I
gad komme til Roskilde og vise dem.

Ved Hulemødet d.26/7 var der pænt fremmøde,selvom
det er midt i ferietiden.Børge,Ani og Jørgen fra Kø¬
benhavns afd.lagde deres vej forbi hulen denne aften.

Børge mindes stadig sit brusebad (med Habit),ja,vi
andre har da heller ikke glemt den muntre aften i ja¬
nuar 82,hvor Børge skulle prøve alle hanerne på toi¬
lettet; lidt våd.Vi siger tak til Børge og Ani for
bidraget til vores Bomærkefond til vores nye Fane.

MÆRK!
Denne veludstyrede ungersvend
er på vej til FUGLESKYDNING

ROSKILDE og da der i pro¬
grammet var sket en "smutter"
VIL HAN GØRE OPMÆRKSOM PÅ,at
TIDSPUNKTET ER:

SØNDAG d.8.SEPTEMBER kl.lo,oo
præcis.

Med naverhilsen Erna & Lene.

Silkeborg
Så går sommeren på hæld,og vi kan så småt mærke det
på fremmøderne i Hulen,men trods sommervarme/Ferie,
har vi alligevel været samlet mellem 6-12 svende til
søndagemøderne.

Vi har fornøjelsen at byde Leif R,velkommen tilba¬
ge til Silkeborg afd.efter et længere ophold i Thule.

Som feriegæster har vi besøg af Peter "Edderkop",
som overrakte en "Thulemand" fra vor nordlige afd. -
tak for klenodiet Thule.

Fra Åbenrå har vi besøg af Poul Erik,ja,ja Åbenrå
var kun afmønstringshavn,selve turen gik videnom.

Vi byder dem alle velkommen i den danske"sommer-
varme"!

Snakken er naturligvis gået med en masse spind,og
mere nøgterne tildragelser.
Til månedens sidste bedemøde fremmødte ikke mindre

end 19 svende/gæster.Der var dog stadig plads til Kol
ding afd.,som havde meldt sin ankomst,kombineret med
et besøg på Himmelbjerget,vi håber det lykkes senere,
"Bjerget" BLIVER SIKKERT LIGGENDE på sin vante plads!

Vi glæder os til ethvert besøg.
Med kno i bordet SIB.

Slagelse
Naverne i Slagelse vil gerne takke Næstved, ved deres
85o års dag,hvor de havde lavet en Naverhule og os
her i Slagelse var indbudt til at have Hulen i et par
dage,og vi havde det runde Bord og nogle andre ting.

København havde også gjort en god indsats med ud¬
smykningen.Det var en dejlig uge,og vi vil håbe det
vil skaffe nogle flere medlemmer.Som afslutning hav¬
de Slagelse lavet en lille skovtur,og vi var invite¬
ret til frokost af Næstved Kommune,et dejligt Hule¬
møde,med sang rundt om det runde bord.Tak til Næst¬
ved, vi håber I har held fremover.Det var en god ting
Slagelse lavede,vi manglede bare nogle flere.
Med naverhilsen fra Slagelse H.J.Jensen.
Ved Hulemødet d.2/8-85 dumpede Naverne ind og ud hele
aftenen,kun få var der kl.19,oo,men ved 21,oo tiden
var vi 15 mand stærk.Vi manglede Manfred og Sorøfol¬
kene, en skam for vores møde var godt.

Vi havde besøg af Per fra Roskilde der havde en
hilsen med og talte om Fugleskydning.

Henry og Wiktor var også mødt op og der blev holdt
nogle fine taler for dem.

Et nyt medlem som Helge havde med hedder Max. Hugo
blev syg og gik hjem(Tarmslyng) - og det er ikke spor
sjovt.

Der var snak om Fagenes Fest.HUSK AT SÆTTE X ved
den dag i jeres kalender.
Kno i bordet Luffe.

Stockholm
På Navertorpet fortsætter festen med to Sølvbrudepar
som fik Æresporten opsat og ved sang og musik blev de
så hyldet på Ingarö.

Sommergæsterne har været mange i år,der var fra
Fredensborg Lillian og Erland,fra Hillerød Lis med
Knud,fra Køge kom Gunvor med Børge samt fra Finland
hele familien Ib Strange,også Lilian Riel har
holdt ferie her. Tak for de mange hilsener som med¬
fulgte fra alle afdelingerne.Vi løftede pokalerne og
med nye sange mindedes vi alle de glade givere.

Egon overraskede med en hilsen fra Nivå med Lene
og Helge Froms sommerhilsen i form af en stor flaske.
Vi takker hjertelig for gaven der gjorde stor lykke
blandt de mange deltagere.HUSK FESTEN d.6.SEPTEMBER
hvor Egon må have tilmeldingen til middagen.Kasserer
Ejnar hilser og minder om at det stadig går an at
indsende medlemskontingent samt til Byggefondsandele
på vort Gironummer 432oo6o-9 det er pr. Måned 17,-kr.
for kontigentet.

Vi ønsker Ingrid og Poul Olsen samt Aase og Kaj
Hakonson til lykke med sølvbryllupsdagen og ønsker
alt godt for fremtiden.
med Naverhilsen Arthur.



Thule
Hulemødet d.13/7-85 med ca.20 fremmødte svende.For¬
manden bød alle velkommen specielt til 4 nye medlem¬
mer, som blev optaget på behørig vis med overrækkelse
af Nål m.m..De 4 nye svende er Ole B,Finn Andersen,
Henning Jensen samt Carla P.Jensen.Vi fik en chance
for at synge vor nye Velkomstsang,som her har vundet
indpas i vor lokale kreds.

Derefter fik vi en orientering fra Pi-Kasso om om¬
bygningen af lokalet i "Det danske Fritidscenter",og
det ser nu endelig ud til at være i orden og Svend
Robert gav tilsagn om at forestå ombygningen,ligeså
snart der blev et pusterum på Havnen,ligeledes blev
der besluttet,at vi for fremtiden vil benytte "Den
Arktiske Lagkagebager's " Lundeborg Hymne,som lokal
velkomstsang.

Derefter var vi som sædvanlig flittige til at bru¬
ge sangermusklen,og det ene Spind tog det andet,hvil¬
ket jo som bekendt en Edderkop er Verdensmester i.

En hyggelig aften som sluttede med "Minderne".
Med kno i bordet Peter.-

Vejle
Ved Hulemødet i Hytten d.2/8-85 var 17 mødt op.Vi
sang no.13.Lørdag d. 20.juli havde vi Ristaffel i
Hytten hvor mange Naver og gæster var mødt,så vi hav¬
de en dejlig dag i Hytten,herfra skal der lyde en
tak til Strit og Jørn for den dejlige mad.

Lørdag d. 21.september skal vi have vores årlige
Ålegilde,men der er nogle problemer,iår er Ål en man¬
gelvare og prisen er meget høj,vi vil jo gerne holde
prisen nede,så alle kan deltage,men under alle om¬
stændigheder holder vi fest d. 21.september,så I kan
roligt skrive jer på listen.

Der var to ansøgninger om optagelse,disse blev
godkendt så de kan optages ved næste Hulemøde.

Vi sluttede med mødet med no.22,hvorefter dørene
blev åbnet så koner,kærester kunne deltage resten af
aftenen.
med Naverhilsen Helge.

Aalborg
Den lo/7-85 kom 2 "Freiheitsbrüdern", Volker og Urs
hertil fra Vej le,undervej s var Vandrebøgerne stemple¬
de i Randers og Hobro,i Ålborg blev de vel modtaget
i Snedker & Tømrerforbundets afd.3.

De havde i forvejen spurgt om vi kunne skaffe dem

arbejde i Norge,dette lykkedes i løbet af 2 dage,på
trods af ferietiden,at finde job for 14 dage i Oslo
området.Senere har vi fået hilsen hvor de var på vej
til Bodø,hvor der var et job i udsigt,så måske går
drømmen i opfyldelse at se "Nordkap" i efteråret.

Vi har også haft besøg af Ole Hald i sin ferie,til
daglig bygger han rækkehuse i Penneberg ved Hamburg.

Maler Jørn Erik Nielsen der har rejst på Færøerne
og Norge er optaget i CUK' Ålborg afd.

Lørdag d.3/8 var vi på sommerudflugt til Dronning¬
lund storskov og Voergård Slot,vi havde lejet en tu¬
ristbus og startede hjemmefra i øsende regnvejr. Men
selvom Jørn Erik prøvede at navigere udenom de kraf¬
tige tordenbyger,lykkedes det ikke at finde en tør
plet i det fri,hvor de 18 deltagere kunne drikke den
medbragte kaffe.

Vi måtte søge husly i Voergård Slot før end bereg¬
net.

De mange sjældne franske antikviteter bliver man
aldrig træt af,lige fra billeder af Rubens,Goya og
Rafael,m.fl.Porcelæn der har tilhørt Marie Antoinet¬
te,Napoleon og mange flere.Vægge som er beklædt med
forgyldt Vildsvineskind.Vi fik også lov til at sidde
på bænkene i Kapellet og høre Guiden fortælle at her
samledes "Malteserridderne" fra hele Norden engang i-
mellem.Vi fik også hilst på Slotsforvalter Møller
Geertsen,der er Malteserridder og berejst Tømrer¬
svend - to fornemme titler.

Herefter gik turen til familien Ravnsbeck i Vod¬
skov,her havde vi fire gemytlige timer og nød den
medbragte mad,Ole Hald havde tænkt på os med en flas¬
ke "BommerlunderV En tak til familien Ravnsbeck,der
havde gjort et stort stykke arbejde for at sommerfes¬
ten kunne blive så vellykket som den blev.

Fritz Sørensen fra Zürich der for tiden holder fe¬
rie i det nordjydske sommerland nåede ikke bussen da
vi startede,men ved hjælp af gode schweizerfranc og
en Taxa kunne han stå smilende og modtage os på Slot¬
sbroen - -

Søndag d.1.september vil der pa grund af Mosel¬
treffen ikke være søndagsmesse.
med Naverhilsen Referenten.

• KØB £NHAVN-

MÜDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

2
Formand: Poul Barslund,Agerkær 5—»
261o Rødovre tif.(ol) 75 52 ol
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74. '
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

Kegleaften
Den første kegleaften efter ferien havde samlet god tilslutning 27 m/k,
det lover godt for vintersæsonen.

Kongekeglespillet
Lørdag d.14.sept.kl.12,30 går vi til bords,der vil blive serveret en dej¬
lig Wienerschnitzel og dessert,samt kaffe.Kl.ca.l4,oo går vi til kegleba-
nenerne og begynder at dyste om Konge og Dronningtitlerne,men vi skal ikke
alene kæmpe om Konge og Dronningværdigheden,vi har i år udvidet præmiean¬
tallet til det dobbelte,således at næsten alle,uanset om man har spillet
kegler før,har chance for at vinde præmie.Efter ca.et par timers kegle¬
spil,bliver der serveret kaffe m.tilbehør medens præmierne bliver uddelt.
Berejste yder tilskud til denne fest så vi kan holde prisen inclusive
(dog ikke drikkevarerne) for ca.5o,- kr.pr.person,for ikke medlemmer er
prisen 15o,- kr.pr.person.Da vi forventer god tilslutning til denne fest,
kan tilmelding ske på keglebanen torsdag d.5.sept.eller senest d.lo.sept.
til Poul Barslund. Bestyrelsen.

Filmsaften
Hugo Nielsen har på opfordring lovet at komme igen og vise filmen fra loo
års festen,plus et par andre og det vil ske,torsdag d.3.oktober.
Bi Hardmesterskabet
Som nævnt i augustsvenden afvikles Billardmesterskabet torsdag d.12.sept.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 26. august



ÆREST A VLE

4 25 års jubilarer i CUK
Københavs Afd.kan den 14.
Oktober 1985 igen føre et
medlem ind i sin efterhån¬
den lange liste af Jubila¬
rer idet Motormand Børge
Ambjerg Nielsen,Møllegade
18,4/sal 22oo Kbhn.N. denne
dag kan fejre sit 25 års ju¬
bilæum i CUK,idet han blev
indmeldt i Göteborg afd.den¬
ne dag for 25 år.siden. I
1949 rejste B.A.N.til Nord¬
sverige og tog arbejde i
Malmminerne.Han blev dér i et par år,indtil han vil¬
le se noget andet.Han tog arbejde forskellige steder
i Nordsverige.I 1958 kom han til Göteborg hvor han
tog arbejde på Götaverken som Specialarbejder.Han har
dog også sejlet lidt i den svenske Handelsflåde.I
196o d.l4.okt. kom han i kontakt med CUK og bien ind¬
meldt. Da den daværende formand Peer Pettersson plud¬
selig afgik ved døden afløste han ham som formand.
Som lokaleinspektør har han også virket i afdelingen.
I 1964 rejste han til København og blev tilmeldt afd.
hvor han bl.a. har arbejdet ved LK-NES i nogle år,
indtil udlæmgslen atter tog overhånd,og han gik atter
til Søs,nu i danske Skibe, Børge Ambjerg Nielsen er
født d.7.Maj 1927 og er således snart 6o år.
København's Afd. bringer hermed sin Lykønskning med
Jubilæet og siger dig tak for din trofasthed og in¬
teresse for CUK.

København's Afd.af CUK.

Mandag d. 14.oktober 1985 kan
Niels Olesen "GI.Ole" Nybroes-
gade 63,71oo Vejle,fejre sit
25 års medlemsskab af CUK.
GI.Ole har rejst som Maskin¬
mester,men i 1943 måtte han
skifte erhverv på grund af
mangel på materialer.Han kør¬
te Rutebiler,bl.a. fanger fra
Neuengamme,og Hollænderbørn
fra Holland,senere kørte han
eksport og for Tjæreborg.Nu
nyder GI.Ole sit Otium med
at lave Cykler og Fuglebure.
Derudover laver han et stort

arbejde ude i Naverhytten.
Vejle afdelingen sender dig
herved et tillykke med de 25 år i CUK og en tak for
dit arbejde i Naverhytten.

På Vejle Afdelingens Vegne:
Helge.

Hovedbestyrelsen kan kün tilslutte sig ovenstående,
og ønsker Børge A.Nielsen,Niels Olesen,Vejle og V.A.
Holm til lykke med deres 25 års jubilæum.

På H.B.'s Vegne
Hans Rindom

Den 13.Oktober kan Århus afd.fej re et af sine medlem¬
mer med 25 år i Cuk.Det er Murermester Erik Jørgensen
Mosebakken 3o,267o Greve Strand.Nærmere omtale vil
fremkomme i næste nummer af Svenden.
Hovedbestyrelsen ønsker Erik Jørgensen til lykke med
de 25 år og takker dig for din interesse og trofast¬
hed overfor CUK.

På H.B.'s Vegne
Hans Rindom

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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

Igen kan Københavns afdeling fej¬
re en 25 års jubilar:
Denne gang er det Rørsmed Vilh.
A.Holm "Bornholmeren" der træder
ind i jubilarernes rækker.V.A^H.
har adresse H.V.Rolstedvej 11—
th. 245o København SV.
V.A.Holm er født i Allinge på
Bornholm d. 2.juni 19ol så han
er efterhånden kommet op i åre¬
ne. Det er ikke mange år siden
at han som tidsfordriv gik ude
ved Sydhavnen og dyrkede sin
lille Hobby.Nu kan han ikke dyr¬
ke denne Hobby længer da han lider af slidgigt i hæn¬
derne.Men hans kendte og glade leende har han dog i
behold.Som Rørsmed kom han langt omkring på sin pro¬
fession.Han rejste ud i midten af tyverne og har så¬
ledes arbejdet i Finland,Norge,Tyskiand,Luxembourg
( som en af de få Naver der stoppede op der),Belgien,
Frankrig og Schweiz.På sin færd har han været sammen
med bl.a.Kai Fønss Bach,Alex Sjøgren,og Propritæren
som de eneste af de mange rejsekammerater der endnu
lever.Jeg er næsten sikker på at hvis de ser dette
indlæg om hans jubilæum vil sende ham en venlig tan¬
ke .

Vi i København ønsker dig rigtig hjertelig til
lykke med dit 25 års jubilæum og takker dig for den
tid du har været medlem hos og været med til at sæt¬
te fut i fejemøget til Hulemøderne.

Københavns afdeling af CUK.
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Københavns Afdeling

Milepæle
3.Oktober

lo.

12.

13.

14. 63

Oscar Aarøe,288 N.Palm Canyon Dr
Palm Springs Ca.92262 USA.
Valther Thystrup,Skovvangsvej 18o 7o
82oo Århus N.
Harry Madsen,Skåninggårdsvej 25
Kregme 33oo Frederiksværk åbent
Hus fra kl.8,00 til kl.12,00.
Erik Jørgensen,Mosebakken 3o,
267o Greve Strand.Mdl.i CUK, i
N.J.Olesen,"GI.Ole",Nybroesgade
71oo Vejle Medlem i CUK i
Børge Ambjerg Nielsen,Møllegade
18 4/sal 22oo Købhn.N.Mdl. i CUK
Hans Brodersen,9624 E.Lemon Ave.
Arcadia Ca.91oo6 USA.Mdl.i Los
Angeles Naverclub i
Gotfred Hansen,Kløverprisvej 73
265o Hvidovre.
Bent Zacho Nielsen,Sønderborg
V.A.Holm,H.V.Rolstedvej 11 2/th.
245o København SV.Mdl. i CUK i 25
Albert H.Jacobsen, 1838 N.Santa 60
Anita,Arcadia,Ca.91oo6 USA.
Asmund Andersen,454o Hollywood Blvd.
Los Angeles Ca.9oo27 USA. Medl.i
Los Angeles Naverclub i 4o

lo. oktober Bent Oluf Jensen,Widervæltsvej 2 5o
348o Fredensborg N.R.H.F. i Hille¬
rød.
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Sangkoret
Nu er sommerferien næsten forbi,ihvertfaid begynder
vi på vore regelmæssige møder igen i denne måned,
som jo er den 2.tirsdag i måneden.Ingerslevgade 108.
Næstformand: Leif B.Olsen,Platanvej 6,9/2. 1810 F.

Telf. (01) 23 23 42 om aftenen.

Buddinge Cyklebørs
jømKy.■iii*. Søborg Hovadfada 195

rWßä Tlf. 58 29 68
Indehaver:Fl.Heiden

Medlem af CUK.

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 I/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Program
Lørdag d. 5.okt.
Tirsdag " 15. "
Torsdag " 24. "
Onsdag " 30. "
Onsdag " 6.nov.

Ålegilde.Pris kr.75.-pr.pers.
Keglespil i Rossini
Svendeaften kl.19.00

Bankospil kl.19.00
Generalforsamling kl.19.00

Tak
Min bedste tak!
for overraskende mange lykønskninger til min 80 års
fødselsdag.

trods min flugt til Rusland for endnu en gang at
opleve noget nyt i tilværelsen - som jeg plejer ved
mit årsskifte havde mange afdelinger og mange med¬
lemmer sendt en hilsen til den runde fødselsdag.

Det glædede mig overordentlig meget at finde en

mængde breve ved min hjemkomst og særdeles mange fra
mine navervenner gennem årene.Jeg siger mange TAK og
nævner i flæng udtog af brevbunken:

Otto Kröll,Düsseldorf,Erna og Otto Lund,Califor-
nien.Sønderborg afdeling,Roskilde afdeling,Aase og
Knud Lønstrup,Agersø,Kolding afdeling,Hillerød afde¬
ling, Stockholm afdeling.Lillian og Aage,Fredensborg,
Gerda og Keld Ploug,Odense,H.P.Hansen (Araberen) År¬
hus, Th. Rasmussen (hovedkass.) København,Carl Morten¬
sen,Odense.Elsa og Edgar Jensen,København,Lilian Ri¬
el,København,Chr. Krogh Nielsen,København.Hans Rindom
mødte op en aften efter hjemkomsten med en hilsen
fra Hovedbestyrelsen - og en fin flaske.
Tak allesammen!

Kai Fønss Bach.
PS. Også en tak til Helge og Karl for opmærksomheden.

K.F.B.

Humplen
Man satte sig om bordet.Formanden lagde for ved først
at slå i bordet og dernæst på Humplen,derpå drak han,
imedens der blev sunget,derfor gjaldt det om at træk¬
ke de sidste linier af sangen så langt ud som muligt,
for han må ikke holde op sålænge der blev sunget.

Når så han har drukket,slog han først på Humplen
og derefter i bordet,hvorpå den gik til næste mand
og fortsatte hele runden.Den der drak næstsidst skul¬
le betale en ny Humpel,derfor gjaldt det om at helle¬
re drikke helt ud,end at risikere at den næste gjor¬
de det,og så komme til at betale.

Der kunne være flere liter i sadan en Humpel,der
ofte havde facon som en støvle af glas eller også son

et mægtigt Krus,og man måtte kun holde det med den
ene hånd,hvilket ofte var svært.Humpelsangen lød så¬
ledes :

Ja,sæt den for din skæve mund
og drik den ud af hjertens grund
Ja - ja,vi priser manden
han er en rigtig soldebror -
så går den til den næste,
og ser hvad han formår. DANN



Mere om Humplen

ßn morsom skik man praktiserede omkring århundred¬
skiftet rundt omkring i Hulerne,dog da CUK var ble¬
vet stiftet og vi fik vort eget blad var der regel¬
rette kampagner imod denne lidet hygieniske skik,da
man mente,og med rette,at det var sundhedsfarligt at
udøve den skik.Tænk på 8-lo mand siddende omkring et
bord alle udstyret med et mere eller mindre Overskæg
alle tyggende skråtobak eller snus tage en slurk stoi
eller lille.Hvad kunne der ikke havne på bunden af
en sådan Humpel? Velbekomme!

Knud Lønstrup.

Nattens gerninger
Vi lister os afsted på tå
når vi skal ud og jobbe
Fidusen ka"du nok forstå
at ingen sjæl kan stoppe;
Når mørket ligger over land
i byen sover alle mand.
Vi drager af gårde med værktøj og spand.
Det er godt! Det er fedt! Er du tosset mand!
Vor timeløn er ikke høj
for den er fri for skatten
og osse moms og den slags møg
forsvinder bort i natten!
Så derfor har vi kunder nok
private folk i kæmpeflok.
Vi høvler og banker og smeder og slår.
Det gi'r "kugler" i kassen,som I forstår!
At staten lider kæmpetab
de ka"vel godt nok hænde!
Men vi er skam en flittig stab
af raske håndværkssvende.
At landet kører skævt og sløjt
det rager faktisk os en døjt!
Vi vrider os ud af problemernes bånd
ved at snyde og svindle med højre hånd!
Vi lister os afsted på tå
vi skal jer rigtig røve!
Så I en høj're skat kan få
det er nok sundt at prøve.
Vi elsker Danmarks nye sport:
At gå og gøre alting sort.
For samfundet gør vi så lidt vi nu kan
- både Kasper og Jesper og Jonatan!

Taget fra bladet"Toldtidende" et ironisk digt som et
akkompagnement til Håndværksrådets kampagne mod
"sort" arbejde - eller måske mere populært kaldet
måneskinsarbejde - hvor en del selvstændige småmestre
ikke holder sig. tilbage:

Moseltreffen 1985

Manden der gør
Vor folkekære formand i Fre¬
derikssund, Jørgen Schaffer,
gør et stort stykke arbejde
for at få sendt unge håndvær¬
kere ud og arbejde.Alligevel
er der mange også i vores af¬
deling der spørger:
- Jamen hvad er det egentlig
Jørgens arbejde består i? -

kan andre gøre det samme og
gør de det? - Ja,det er der
også andre der gør,men det er
klart,at Jørgen gennem mange
år har opbygget en række gode
kontakter både her og i ud¬
landet. Det er det,samt Jørgen
Schaffers egen historie jeg
har lovet en række unge Naver at skrive et stykke om
til "Svenden":

Tidligt på året i 1956 gik Jørgen Schaffer,som næ¬
sten udlært murersvend,på Hillerød Håndværker-dag-
skole. Her blev Jørgen bekendt med ,at Håndværksrådet
udsendte en opfordring til alle unge svende om at
rejse ud og arbejde i udlandet.

To andre kammerater var helt vilde i varmen og
ville lokke Jørgen med på farten.Jørgen var betænke¬
lig - han kunne ingen sprog,men ork! det var ikke no¬
get problem - det kunne de to andre nemlig,og det
endte med at de 3 sammen søgte Håndværksrådet om at
komme afsted.

Hen på sommeren kom der svar,nu var der årbejde
til de 3 hos en murermester i Belp ved Bern i
Schweiz.Jørgen tog forbindelse med de 2 andre rejse¬
kammerater ,men de havde pludselig andre planer;den
ene havde så meget at bestille i faderens firma,at
han umuligt kunne rejse og den anden var i mellemti¬
den blevet forlovet!

Der stod så vor kære* Jørgen med sine manglende
sprogkundskaber,men han havde dog fået voldsom lyst
til at se noget andet,så han besluttede at tage af¬
sted alligevel.
I den mellemliggende tid havde Jørgen hørt om Na¬

verbevægelsen, og skaffede en adresse på den daværen¬
de klub i Bern.Han skrev til klubben og bad dem un¬
dersøge det firma han skulle arbejde i og om de ville
være ham lidt behjælpelig i starten.Bern afdeling
svarede ret hurtigt,at alt var helt i orden,han skul¬
le bare komme,de ville hjælpe ham alt det de kunne.
I september 1956 gik alle papirer i orden og Jørgen
tog på Valsen.

Det var formanden for Naverne i Bern,Thorvald Jes¬
persen der modtog Jørgen i Bern og kørte ham ud til
den lille by Belp,forklarede ham lidt om forholdene
og anvist ham et værelse.I morgen skal du bare stå
her ved gadekæret kl.6,00 så kommer der en VW-bus og
henter dig.
Den første morgen stod Jørgen vist allerede ved kæret
kl.5,oo og hen mod kl.6,00 kom der ganske rigtigt en
VW-bus som tog ham op.I bilen befandt der sig 5 Ita¬
lienere og 2 fransktalende schweizere.Jørgen forstod
ikke en brik af hvad de sagde,men han kunne dog se

Man hygger sig ved den nye bar i Naverdalen.(se ref.)

det



på de tegninger de viste ham og føre en murske,så da¬
gen skred frem.
Der hvor Jørgen boede fik han morgenmad og aftensmad,
frokost skulle han selv sørge for,men det havde han
ikke rigtig forstået,så da Mester kl.l2,oo fløjtede
til frokostpause,og pied hænder og tæer forsøgte at få
ud af Jørgen hvor han havde sin madknude var gode råd
dyre.Til sidst rystede mestern på hovedet og gav Jør¬
gen sin egen dejlige hjemmesmurte madpakke med lever¬
pølse og fedtebrød,mens han selv begav sig i byen og
spise.

Det var lidt om de genvordigheder man møder i
starten,men man lærer hurtig at klare sig og kontak¬
ten med andre danskere i Naverklubben holdt humøret
oppe.

Bern afdeling var ret stor dengang og holdt møde
hver torsdag på rest.Monbijou i Mühlemattstrasse og
hver onsdag i Teeroom Atlantis i Bern.Her planlagde
man udflugter i weekenderne og man arrangerede bl.a.
tyskkursus,så her så Jørgen en mulighed for ham.
Tyskkurset var dog for kedeligt og Jørgen syntes ik¬
ke han fik noget ud af det,så det endte med at han
beklagede sig til den Tømmermesterkone som han boede
hos.Hun sagde til ham,at det tysk han skulle lære
kunne hun sagtens undervise ham i,og hun foreslog
ham følgende aftale: - Hvis du hjælper mig med opvas¬
ken hver aften,så lærer jeg dig h time tysk bagefter.
Det var helt fint syntes Jørgen,og da der samtidig
var små børn i huset gik dét hurtigt med at få lært
de tyske gloser. ,

Da der var gået ^ år kom der en ny dansker i fir¬
maet, Bent hed han.Det blev til et godt kammeratskab
mellem de to og den schweiziske mester var meget til¬
freds med dem.Om sommeren byggede de temmelig mange
huse og lavede alt det indendørs arbejde om vinteren.

Den sommer i 1957 havde man i firmaet meget
travlt,der skulle bygges 36 huse i Biel.Mester fore¬
spurgte' Jørgen og Bent om de kunne gå med til at ar¬
bejde længere om dagen for at nå det.De skulle star¬
te kl.4,oo og fortsætte til kl.19,00,med ^ time fro¬
kost 2 timer middag og h time pause om eftermiddagen.
Den formelle arbejdstid var dengang 9 timer om dagen
samt 5 timer om lørdagen.Jørgen og Bent blev indloge¬
ret på en lokal kro(Italienerne måtte bo i en barak).
Det blev en travl men også herlig sommer hvor mester
belønnede vore venner med extra l,ooo fr.for velud¬
ført arbejde.Timelønnen var dengang 3,3o fr, så looo
fr.var en pæn sjat penge.

Mens Jørgen boede i Svhweiz (1^ år) holdt han 6
ugers sommerferie i Spanien og han nåede også at be¬
søge både Italien,Østrig,Frankrig og Tyskland fordi
Bern er en så centralt beliggende by.Med den danske
forening blev mange weekender tilbragt på ski.hvor
Jørgen den første vinter var så uheldig at brække
begge armene - ikke så heldigt for en murer,men me¬
ster tog det med godt humør og Jørgen fik da 3 mdr.
på sygeløn,som udgjorde 80% af lønnen og som også
gav ham gratis adgang til alle seværdigheder i Bern
og omegn. - Ja,de vidste såmænd ikke alt det gode de
skulle gøre for mig siger Jørgen.

Derfor var det også med vemod at Jørgen skulle
rejse efter 1^ år.Han søgte arbejde i Wien,men papi¬
rerne gik ikke i orden,så Jørgen tog Bent under ar¬
men og drog til Stuttgart i Tyskland i stedet.Her
havde nogle murersvende anbefalet et firma hvor Jør¬
gen bare kunne komme.Både Bent og Jørgen startede
her i "Keller-bau" som havde over 5oo ansatte.De
blev indkvarteret i en barak sammen med 8 tyskere og
en tjekke men fandt efter 8 dage et værelse.Bent
blev kun i firmaet et par måneder,men Jørgen blev og¬
så her i lh år.Blandt de spændende oplevelser her,
kan nævnes,at firmaet arrangerede en tur for alle
medarbejderne til verdensudstillingen i Brüssel,det
var en fire-dagestur og en kæmpeoplevelse.

I Stuttgart fik Jørgen et hav af tyske venner,der
var ikke mange danskere og ingen dansk forening,den
nærmeste lå i München og dertil var der over 2oo km.
så det var småt med besøgene,selvom det skete og han
altid kunne regne med overnatningsmulighed.

I foråret 1959 fik Jørgen pludselig hjemve og

vendte staven mod nord efter de nok bedste 3 år i
sit liv.

Næppe var han kommet hjem før han tilmeldte sig
Københavns afdeling af CUK og fordi han selv havde
fået en så ovenud god behandling da han rejste ud,
besluttede han her igennem at yde en håndsrækning
for at andre unge skulle få den samme glæde.Men også
det gode kammeratskab både i udlandet og herhjemme i
klubberne følte han sig tiltrukket af.

Den schweiziske mester fra Belp søgte altid Jør¬
gen om hjælp med at skaffe en ny dansk murersvend,
når en rejste hjem,og netop dette blev kimen til ar¬
bejdet med at formidle kontakten mellem unge svende
og arbejdspladser i udlandet.

I 1961 flyttede Jørgen til Frederikssund hvor han
byggede sit eget hus.

I 1971 startede han Frederikssund afd. som idag
tæller ca.6o medlemmer.

Gennem årene er det blevet til langt over 5oo
svende inden for alle erhverv som han har hjulpet ud,
gennem en solid opbygget kreds af gode kontakter som
udenlandske firmaer,Håndværksrådet,Arbejdsdirektora-
tet og den schweiziske Ambassade.som Jørgen besøger
mindst en gang om året.Det skal fremhæves at schwei¬
ziske kontakter som Flemming Vilhelmsen i Zürich afd.
og Biga i Bern(det schweiziske arbejdsdirektorat) er
uvurderlige hjælpere uden hvem det hele måske ville
være håbløst.

Arbejdsgangen er,at Jørgen hjælper svenden med ud¬
fyldelse af ansøgninger som godkendes i det danske
arbejdsdirektorat,efter at have fundet arbejdsplad¬
sen f.eks. i Schweiz.Derefter sendes de godkendte pa¬
pirer til Biga i Bern og Flemming i Zürich er den
danske kontaktmand når svenden lander i Schweiz og
evt.har brug for en hjælpende hånd ligesom Jørgen i
sin tid selv fik.

Det skal også nævnes at arbejdet i Schweiz for
Flemming og hans kone Helle ikke altid er lutter lag¬
kage. Historier som svende der kom med firetoget og
forsvandt igen med 6 toget er ikke usædvanlige. - Tit
er de unge lidt forvænte hjemmefra,siger Jørgen,men
solskinshistorierne er da heldigvis stadig domineren¬
de og enkelte ærgrelser går i glemmebogen både for
Jørgen og for Flemming selvom det kan tage lidt tid.
Til næste år er det jo 3o år siden Jørgen rejste

ud,og firmaet i Belp har p.t. svend no.24 fra Dan¬
mark. No. 25 har Jørgen bestemt han selv vil bringe
derned til sin gamle mester,og denne svend skal bli¬
ve håndplukket fortæller Jørgen.Han vil bringe ham
til Schweiz til næste år i forbindelse med det årli¬
ge Moseltreff.Jørgen har iøvrigt hvert år gennem de
sidste lo år hvert forår rejst til Schweiz for at be¬
søge sine kontakter og gamle venner.

De Fremmedskrevne (Tyske vandregesellen) har Jør¬
gen siden sin rejsetid også haft kontakt til.Det har
vi i Frederikssund området kunnet mærke,da der inden¬
for de sidste 2 år har været over 3o af disse flotte
"uniformerede" vandringsmænd på gennemtræk her.De
har alle arbejdet for en Tømrermester i Frederiksund
og har været her fra 14 dage og op til et par måne¬
der.Derfor har man i denne periode også i Frederiks¬
sund Naverhule haft glæde af at have tyske venner i
Hulen.Her har de flot klædte svende altid fået en

god behandling og har også altid kvitteret med at gi¬
ve os et nummer af deres berømte "Zimmermannsklatz"
(en klapsang der foregår mellem 4-6-8 svende sidden¬
de i ring midt på gulvet) et festligt indslag på vo¬
re hyggelige Huleaftener.

For Jørgen er Naverlivet blevet en livsstil kan
man måske sige,han har gennem årene været en flittig
gæst i alle Danmarks Naverhuler og er et velkendt og
velkomment ansigt.Siden 1973 har Jørgen Schaffer væ¬
ret i Hovedbestyrelsen og er også herigennem med til
at præge og fremme livet blandt Naverne nu og frem¬
over.De senere par år er Jørgen også startet på at
tage ud til tekniske skoler eller til foreninger som
beder ham fortælle om "de farende svende".
Med rette er vi stolte af vores formand i Frederiks¬
sund!

Inge Henriksen.



Uddrag af HB's protokol
H.B.møde afholdt d.2/9-1985.
Helmuth havde meldt lovligt forfald og Karl Jensen
ringede og meldte forfald grundet at han var kørt i
stykker med bilen.

Under formandens beretning oplyste han bl.a. om
at lokalstoffet fra radioen ville blive afleveret
til Københavns afd,Af afdelingernes Historie blev
der fremlagt eksempler på hvordan det ville komme
til at se ud.Det bliver lavet i 4 eksemplarer l.til
arkivet,1.til afdelingen,l.til H.B.'s formand og et
til redaktøren.Holbæk afd.vil få sin afd.'s historie
til deres 65 års jubilæum.Formanden havde været og

gratulere Kai Fønss Bach i anledning af hans 8o års
fødselsdag.Endvidere havde han skrevet til Bent Pe¬
tersen,Kolding, endvidere til Heiz Hochstrasser og
til Kaj H.Kristensen/Marmorilik.havde haft telefon¬
samtale med Næstved og brev samt med Zürich om arbej¬
de.Ny adresse for Inge Haugesen,Sygehuset 3922 Nanor¬
talik,Grønland. Inventarliste fra Kolding var der
gennem redaktøren.Et begravelsesfond var foreslået
for de medlemmer der er berettiget af hensyn til den
evt.foreningsskat der er på trapperne.

Protokollen blev oplæst og godkendt efter en min¬
dre rettelse.

Hovedkassereren aflagde derefter beretning og sta¬
tus over finanserne siden sidst afholdte H.B. møde
og han afgav beretning om sit besøg i Samsø afd,hvor
man var blevet lovet et lokale til Hule.Der var ikke
overført nogen penge fra Zürich og Th.Rasmussen bad
formanden om at skrive til Flemming Vilhelmsen derom.

Redaktøren mente at udgiften til farvebånd burde
tilskrives arkivet da man ikke kan belaste D.f.S.'s
budget for historien om afdelingerne.

Rejsefonden hvor 3 mand fra CUK skal møde,nemlig
C.O.Enevoldsen,Frode Zakariassen og en til.Evt.Edgar
Jensen.Koldings lokallove blev godkendt og der er ta¬
get kopier til K.U. Roskilde og Slagelse er blevet
bedt om at indsende deres love. Nogle interne sager
blev behandlet.Der skal være en udstilling igen i
Bellacentret i Januar 1986 "Håndværk 86"hvor vi skal
have vandreudstillingen med.Der blev bevilliget et
beløb til anskaffelse af montrer»hylder m.m.

Næste H.B.møde afholdes d.7.oktober 1985.

Jørgen Schaffer
p.t. sekretær

Efterlysning
Er der nogen der kender Henry Frölunds adresse i USA.
Hans post og bladet kommer retur med adressen ube¬
kendt . Evt .viden om hans adresse bedes sendt til re¬

daktionen hurtigst muligt.
Red

På falderebet
HUSK GENERALFORSAMLINGEN I HOLBÆK AFD. d. 18.OKTOBER
KL.19,3o HUSK DET NU,OG MØD OP OG GIV DIN MENING TIL
KENDE!

I FORENINGS-MEDDELELSER j

Frederikssund

Hulemøde d.6.sept.
Henrik og Annika var Hulevagter denne aften og

selv om Henrik svedte bravt,blev der rigeligt med
Hulemadder til alle,serveringen var O.K.33 med gæs¬
ter var samlet og der blev sunget mange gode Naver¬
sange.Vi var 6 som nåede hjem fra Moseltreffen og
kunne fortælle om en vellykket tur,vi havde lagt tu¬

ren hjem over Luxembourg,Belgien og Holland og kan
bringe en hilsen fra Hans og Inge i Luxembourg hvor
vi smagte på 01 og urtebrændevin.loo personer var
mødt til Moseltreffen i Mesenich som blev betragtet
som den bedste af de nu 16 der har været,et lille
skår i glæden var dog at alle loo fik en maveforgift¬
ning efter spisningen hos hotel Andries,dette vil
dog blive fulgt op med en klage og en eventuel tilba
gebetaling.

Major Nielsen var gæst denne Huleaften og havde
sin svigerdatter med,hun ville gerne have et indblik
i Naven og hans virke,da hun netop skal skrive om Na
verne på Universitetet i København,majoren slog på
klokken og fik blæren,Poul fra Grønland deltog lige¬
ledes i klokkeringningen.

Henrik Arnesen gav en gammel vandrestok til Hulen
stokken havde været i brug siden 1863 af en Maler
Mortensen (Dåbsattest følger senere).Inge og Carsten
havde gæster med fra Ganløse og fra disse fik Hulen
overrakt en meget fin bog fra en gammel Nav,Rasmus
Marius Jørgensens dagbog på valsen 1896-1897 samt
hans notater om sit liv,det fremgår at han var på
valsen sammen med Arkitekt Zacha Friis der som be¬
kendt har skrevet over 3o Naversange,en meget fin og
rigt illustreret bog,bl.a.beskrives en Humpel.
EFTERLYSNING!

Jørgen "Piskeren" har mistet sine briller under "Lam
på Spid" festen.Hvis nogen skulle have fået dem med
hjem ved en fejltagelse kan de sendes til formanden
og jeg er sikker på at Piskeren vil give en lille en
som belønning.

Fredag d.6.december vil Annika - Harry - og Tommy
sla deres plade i det runde bord og derefter byde på
en overraskelse.

Husk GENERALFORSAMLINGEN d.4.oktober,mød nu op al¬
le der kan,og husk det er kun for medlemmer.Der er

middag bagefter.
Med kno i bordet DANN.

København

Onsdag d.28.august var der en vellykket filmaften
ved Ib.

Onsdag d.4.september var der svendeaften,der forløb
stille og roligt,samtidig havde vi den glæde at have
besøg fra Esbjerg.
Lørdag d.5.oktober er der Ålegilde kl.l3,oo i Hulen.
Prisen bliver 75,-kr.pr.person.Tilmelding skal ske i
Hulen.

Tirsdag d. 15.oktober er der keglespil i Rossini.
Prisen kan oplyses af Rasmus Gerdes.
Med Naverhilsen Birte Fiedler.

Los Angeles
Ved mødet d.9.august var 32 svende tilstede,åbnings¬
sangen no.47 blev sunget»hvorefter protokollen blev
oplæst.Der var optaget 2 nye medlemmer v.mødet d.12
juli,Kenneth H.Olesen og Billy Christensen.Lars Møl¬
ler,søn af Erik Møller blev optaget v.mødet 9/8,de
fik velkomstsangen.Henry Olesen og Lars Westerskov
havde sørget for aftenens middag,Roast Beef,serveret
efter en herlig Clam Chowder.

Det nye opbevarings og udstillingsskab var instal
leret,og Otto Lund havde sørget for at alle klenodi¬
erne på forsvarlig måde var anbragt så medlemmerne
kan få glæde deraf.Udstillingen omfatter også det,
som kan fås ved en lille donation.Der er også en sam
ling bøger som medlemmerne kan låne,de omfatter både
Litteratur og Foto-Albums.

Lars Jørgensen har installeret nye parkeringslyg¬
ter.Det blev meddelt,at The Mason Club havde været

tilstede ved Navernes picnic d.23.juli,ialt 32 medl.
The danish Brotherhood ønsker at deltage i vor

picnic d.18.august.
Da Fred Holm har trukket sig tilbage efter 3o års

arbejde,var det nødvendigt at finde en stedfortræder
og hvis alt går vel,vil Lars Møller,vort nyeste med¬
lem,overtage posten,Eric Roug er stadig sygemeldt og
det vil tage lidt tid,før vi ser ham igen,i mellemti
den fungerer Hans Brodersen som sekretær.Otto Lund
meddelte,at han havde været til møde i Århus d.7.og

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næsten altid og næsten hele døgnet og er åben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK" kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men må indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom-alt øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND". Knud Lønstrup.



21.juni.Den 7.var damerne inviteret,så både Pouline,
Fred Holms søster,og Erna var tilstede.Herluf Fiir-
gård overrakte 2 kassettebånd med sange af Carl Bris¬
son,en gave fra Jørgen Schaffer til L.A.Naverne.

Peter Andersen (Pi-kasso) fra Thule havde anmodet
om en samtale med Ötto,han ønskede samarbejde med
Los Angeles Naverne.I samtalens løb forærede han Ot¬
to en smuk bog om Grønland.Otto overbragte en hilsen
fra alle de mange Naver,han havde været sammen med,
ikke alene ved møderne,men også de mange private fes¬
ter, som han og Erna deltog i,og det var en lang lis¬
te: Ester Lund,Araberen og Nete,Ib Strange og Grete,
Knud Frisch og Nete,Knud Lønstrup og Aase,Kai Fønss
Bach og Evy,Keld Ploug og Gerda,Carl Mortensen og
Eva samt Grete Nilsson fra Næsbjerg ved Varde.Der var
hilsener fra andre Naver som var tilstede ved fest-
lighederne-.Annette,Pi-kasso,Fiirgård,Åge Tjerrild m.
frue,Karl Jensen,Helge Sørensen,Børge Jensen, Kaj
Rasmussen og Svend Rasmussen.Otto havde også haft
kontakt m. hovedkassereren i Herlev.Både Otto og Er¬
na følte sig behandlede som fyrstlige personer,en u-
forglemmelig minderig Danmarkstur. Asmund Andersen
afgav beretning om hans besøg i den nye Hule i Køben¬
havn, Ted Petersen havde været i Århus og Odense.Wil¬
liam Knudsen havde også været i Danmark.

Otto Lund,efter 3 års arbejde med ar dekorere væg¬
gen bag Baren,var så heldig,fra Erna1s familie,at
modtage så meget gammelt værktøj,at deres bagage fik
en anseelig overvægt.Han kom dog helskindet hjem med
det og har skænket det til Los Angeles Naver Club,
hvor det nu pryder Hulen til stor glæde,især for dem
der kender lidt til værktøjets anvendelse.Da brugen
af Ålejern er forbudt i Danmark,ville Otto gerne ha¬
ve haft et,men dette lykkedes ikke.

Da der ikke var mere på dagsordenen sluttedes mø¬
det med sang no.lol og God bless America.

Den 18.august til vor picnic i Naverdalen havde vi
besøg af medlemmer fra det danske Brodersamfund,Se¬
kretæren Betty Seale var med.Vi var 41 til at nyde
Jimmy Nelsens lunch som altid inkluderer en var ret
eller to,og for dem der ønsker det,kan man også få
en veltillavet Grillsteak,den skal dog helst bestil¬
les i forvejen,for det er en ekstra udgift.Vore gæ¬
sters indtryk af den nye Hule kunne spores på mange
måder,og der var mange spørgsmål at besvare.

Eric Roug og Fred Holm er stadig sygemeldte,vi
savner dem og ønsker dem begge god bedring.

O.J.L.

Nysted
Mandag d.1.september havde vi vort månedlige Hulemø-
de,der foregik i al hyggesomhed.Vi var ikke mange,
men hyggede os så godt vi kunne.Vi holder endnu til i
det kælderlokale,hvor vi har været siden vi kom væk
fra Vantore.Vi har fået besked at vi skal nok få et
praj såsnart der er chance for at få et egnet lokale
og at vi ikke behøver selv at søge efter noget.Vi
havde besøg af et tidligere medlem der vistnok nu at¬
ter vil blive medlem.Han blev i sin tid udmeldt for¬
di han altid var på rejsen,men er nu faldet til ro
herhjemme.Ellers går alt godt og roligt her uden de
store sindsoprivelser.

Simon Hansen.

Odense
Traditionen tro havde vi til det første Hulemøde ef¬
ter de 3 sommermåneder,vore madpakker med.Det gav jo
hurtigt en dejlig feststemning,da Hulefar kom frem
med snapseflaskerne.I Knud Marius1 fravær bød næst¬
formanden Børge "Skæg" velkommen og berettede om Mo¬
seltreffen med lo4 deltagere,- og så gav han ellers
en flaske snaps i anledning af,at han havde fået en
maveforgiftning i Mesenich.Der var fremmødt 17 Naver,
hvoraf de 3 var gæster.Det var Jørgen Fruerlund Jen¬
sen fra Assens( bror til Erik F.J.) samt 2 lige hjem¬
vendte Ziirichnaver»Mekaniker Kurt Larsen og Ann Skov¬
vang.De to førstnævnte fik velkomstsangen og blev op¬
taget i Odense afdeling,medens Ann agtede at indmel¬
de sig i Århus afd. Begge de to optagne gav en om¬
gang,hvilket Skovsende også gjorde,og det var der jo

ingen der bebrejdede dem.
Næste Hulemøde er vor GENERALFORSAMLING d.3.okt.

kl.18,3o OGSÅ MED MEDBRAGT SKORPESKRIN,og Lørdag d.
12-oktober afholder vi vor STIFTELSESFEST i Hulen kl.
18,oo.Tilmelding enten på tilmeldingslisten i Hulen
eller til Børge "Skæg",tlf.18 76 o4 eller 18 oo 23.

Walter Petersen.

Randers
Til Hulemødet d.6.september var kun mødt 8 medlemmer.
Vi snakkede lidt om,hvorledes flaskerne skulle forde¬
les, som vi fik forærende til Pinsestævnet.

Efter lidt snakken frem og tilbage,blev vi da eni¬
ge om at prøvesmage flasken fra Århus først.Det var
bare lækkert.Uhm,så vi glæder os til at prøvesmage
resten en anden gang.

Der blev efterlyst gode Ideer til nogle efterårs-
ture. Peter er villig til at sejle os en tur,hvis der
er tilslutning nok.Denne tur er forhåbentlig godt af¬
sluttet,når dette læses,ellers bliver det vist for
sent.

Vi vil også gerne besøge andre afdelinger,så hvis
medlemmerne er interesseret bedes I møde op,så vi i
bestyrelsen kan få arrangeret noget.Hvad med en tur
til Tyskland i november måned? Kom nu til GENERALFOR¬
SAMLINGEN d.4.oktober,så vi kan bakke hinanden op om
alle de gode forslag.

Vi sang en del og nød den dejlige mad fra "Emmas
Diner Transportable", og så for næsten ingen penge.
Vi hyggede os bare,så det blev hen på morgenstunden,
inden vi sluttede.
Med Naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet d.3o.august havde pænt fremmøde med 19
svende og svendinder,nu mærker man,at sommeren er
ved at være forbi og alle kommer hjem med oplevelser
fra nær og fjern; Karl og Erna var netop hjemkommen
med friske hilsner fra Stockholm.

Aftenen gik med sang og spind og fortæring af de
medbragte klemmer.- Kurt Skytte takker for den fine
kurv,han og konen modtog på deres sølvbryllupsdag.

Så starter vores kortspilaftener igen,første gang
bliver d. 13.oktober,husk at møde op med skorpeskri¬
net. Tak til Frederikssund for det fine arrangement d.
lo.august,det var en dejlig aften.
Med Naverhilsen Lene.

Samsø
Hermed referat af vort første Hulemøde!

Så gik sommeren på hæld,og nøjagtig 3,mdr.,efter
den stiftende generalforsamling,blev vort første Hu¬
lemøde afholdt,og svendene samlet hos Else og Erik
Nielsen (Fredensborg) i deres sommerhus - Plantage¬
vej 16,Sælvig.

Efter en sang,fik vi ordnet økonomien,og derefter
blev 2 nye medlemmer optaget,- nemlig Bankassistent,
Else Christensen og Malermester Simon Philipsen.I
den forbindelse kan jeg nævne,at ikke mindre end 4
nye medlemmer er på tapetet til vort næste Hulemøde.
(Hurra)

Thorkild Rasmussen var til vor glæde - efter en
lang og møjsommelig rejse fra København,igen iblandt
os,så de 2 nye medlemmer fik en god og fyldestgøren¬
de forklaring på Naverbevægelsen. - tak Thorkild. -

Dejlige gaver fik vi:
Tak til Henny og Poul Mortensen,Randers.
Tak til Ib Lønstrup for mønter.
Tak til Københavnerne for Sølvpladen.
Og sidst men ikke mindst,en Tak til (Musik Carl)for
det runde bord.

Else og Erik havde lavet det meget hyggeligt for
os,med levende lys på bordene,og røget ål - rejer
(friske fra fjorden) og gammel ost på madder.Det bli¬
ver nok ikke hverdagskost til den pris 0 kr. Tak til
Else og Erik.

løvrigt blev det besluttet,at Thorkild og Erik da¬
gen efter skulle besøge borgmesteren,vedr.Hule-loka¬
liteter .

Resultatet blev positivt,vi kan fa lov at dele lo-



kaier med dansk Røde |ors
ne Conblock ca. 65 m. .

En speciel tak til vor
mussen fordi han gik med.
Sekretær og vinkelskriver

i Onsbjerg,tidligere kanti-

hovedkasserer Thorkild Ras-

Erik Bertelsen.

Silkeborg
Efteråret er over os,og vi er gået igang med årsti¬
dens sange.
Til månedsmødet havde vi fornøjelsen at byde vel¬

kommen til endnu en svend - velkommen STIG S.

Optagelsen skete naturligvis på behørig måde,med
sang og bægerklang.

HUSK SVENDE,VI HAR GENERALFORSAMLING Fredag d.27.*
okt.kl.2o,oo.VEL MØDT ALLE.
Med kno i bordet SIB.

Stockholm
Otto Madsen fejrede d.1.september sin 60 års dag på
Ingarö med åbent Hus.Mange Navervenner mødte op for
at med Otto fejre denne dag.For den store gæstfrihed
som vi mødte hos Else og Otto vil vi fremføre vor

hjertelige tak ... Fra Danmarks Ambassadør og frue
har vor bestyrelse modtaget en indbydelse til en mod¬
tagning i anledning af H M Dronningen og H K H Prin¬
sen af Danmark's officielle besøg i Sverige og Stock¬
holm... På Navertorpet fortsætter gæster at komme,
igen, der er Lillian og Aage,Hillerød,og fra Silke¬
borg Hans Kristensen som skal fejre vor årlige stif¬
telsesfest i Hulen.Whisten starter d.U. og 18.okt.
samt d.25. Bingoaften med hele familien.Du husker
også tilmeldingen til Gåsemiddagen som Else og Eli
tager imod snarest.
Med Naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Den 9.august startede vi op igen efter veloverstået
ferie,- bestyrelsen har holdt møde og tilrettelagt
vinterens fester som følger:
Lørdag d. 28.sept. kl.19,00 Høstfest m.madpakker.

11 d, 19.oktb. kl. 19,oo Gule Ærter.
11 d. 16.nov. kl.19,oo Lottospil.

11 d. 14.decbr.kl.l9,oo. Julefrokost.
Tirsdag d. 31, 11 Nytårstræf fra kl. 11,00 til 14,00
Lørdag d. 18.jan. kl.19,00 Pakkefest

" d. 22.febr. kl. ? Åbent Hus arrangement.
11 d. 22.marts kl. ? Udflugt m/ Skib.

Priser og evt. ændringer vil blive bekendtgjort ved
opslag i Hulen.

Hulemøde d.9.august var der mødt 16 mand.
Mødet blev åbnet med en sang.Derefter havde vi

fornøjelsen at døbe Carsten Lund,og byde ham velkom¬
men i afd.I skrivende stund kan fortælles,at han er

taget til Schweiz for at søge arbejde,han har tidli¬
gere været i Iraq og på Grønland.

Vores formand ville have "Blæren" fordi han havde
holdt fødselsdag i ferien - og som de gode kammerater
vi erlang vi den selvfølgelig for ham.

Undertegnede der også er blevet et år ældre i sam¬
me periode,gav et stykke sildemad.

Ind imellem Naverspind og sange lød der liflig
klokkeklang så ofte,at Hardy ikke nåede at give en
omgang,selvom han gerne ville,grundet han er begyndt
at forhandle et nyt Ølmærke - men det får han nok
lejlighed til senere. 2 af vore piger sluttede sig
til os ud på aftenen de havde begge arbejdet sent.Og
endnu senere dukkede Arno op med nogle gæster - et
godt supplement til "Sputnik":

Personligt har jeg modtaget brev fra Otto Lund i
Los Angeles med hilsen til Naverne i Danmark.En lil¬
le curiositet i den forbindelse er - at Otto gennem
D.f.S. havde fået mistanke om,at vi var i familie,og
det viser sig,vi er fætre.En brevveksling er kommet
i gang - og da Otto jo er meget aktiv indenfor CUK
kan det maske give nogle impulser til afd. her.

5.medlemmer fra Sønderborg afd. deltog i Mosel¬
treffen. Vi var nogle stykker der mødte op ved bussen
og ønskede god tur.Nu venter vi spændt på referat
dernedefra.
Med Naverhilsen Mogens.

Thule
Enkle forviklinger og ferier,forhindrede os Naver
fra Thule i at sende et referat af måned juli i det
herrens år 1985 som iøvrigt gik udmærket»måneden alt¬
så.

Vi havde besøg af L.O,'s Grønlands Udvalg,og så
vidt jeg er orienteret,blev det,Udvalget»beværtet ef¬
ter bedste Navertradition,med deraf følgende resul¬
tatten konstituerede sekretær,Helle Pomtoppidan,fik
taget en serie billeder fra afvigte møde.Disse vil,
naturligvis ikke blive medsendt,men vil blive opsat
på Mindetavle,som et kært minde om et uforglemmeligt
møde.

En del forhold blev afklaret og en del forvirret,
mødet forløb i god ro og efter Thuleforhold,orden.

Man var enige om det var et godt møde,såvidt man
erindrer!

August,burde så være en alvorets måned,vi har fået
et lokale stillet til rådighed af USAF/DAC.og dette
er vi i fuld gang at ombygge og klargøre med frivil¬
lig arbejdskraft.Vi påregner at være klar med Hulen
medio september,og vi vil så indvie Hulen,som Naver
nu gør det..Vi vil ved Huleindvielsen optage medlem
no.5o ,så vi er vokset siden Pi-kasso og Edderkoppen
besluttede,at nu ska1 der g... være Naver på Thule.

Vi er nu også blevet seriøse ved vort gennemsyn af
nye medlemmer.Har man gentagne på hinanden følgende
gange tendens til en"ansats" bli'r han ikke medlem
medmindre naturligvis,det kan bevises,at man er tør¬
stig. Vi ser også helst,pænt tøj (Kjole og Hvidt) hø¬
visk tale,og ædruelig fremtræden,allenfals som en be¬
gyndelse, senere !

Vi har også damelige medlemmer,nu lo% (5 stk.)som
er et yderst velkomment indslag ved Hule og Bedemø¬
der. (Opvask og servering bl.a. er de gode til).De
far skam også lov til at udtrykke deres beundring,
nej vrøvl,de er cptaget på lige fod,naturligvis og vi
er meget glade for dem.

Vi Naver blev iøvrigt inviteret til en Scandina¬
vian Night i N.C.O. Clubben.

N.C.0.Clubben,er en restaurant som vel er verdens
nordligste samme. Den hedder "Top of the World" og
det må jo nok siges at passe,den danske Gruppe "Blue
Notes" MED Lykke som forsanger sørgede for Musikken.
Naverne deltog med 16 mand i Gruppe,og ved nærmere
eftertælling,var ialt ca.4o Naver tilstede,fordelt
over samtlige Shopper,og der deltog ialt 23o danske¬
re, dog var der også en del amerikanere (Hestetyve)
tilstede.Vi medbragte sangen fra Rander s s tæv,ne t.

Første vers var tamt,dog fandt man ud af at støje
på omkvædet,anden og tredie vers gik ovenud.Derefter
skyllede man og så noget normalt helt uhørt,man steg
op på stolene. 3 vers sang alle skål,derefter op på
bordene de Hrr,M/K Waiters,fik meget travlt udenfor,
sa ja,det var en udpræget succes og dermed var stem¬
ningen lagt.

Vi havde alle emblemet i reversen og besvarede
spørgsmål så vi,Naverne,klarede os fint og gjorde
god reklame,for vort sammenhold.

Undertegnede trak sig tilbage kl.ol,3o rimeligt
ædru og meget træt,men festen fortsattes til langt
ud på Søndag morgen. Stor tak til N.C.0.ledelsen.

Dette var kort,lidt om de sidste 2 måneder.
Med kno i bordet J.Pontoppidan Nielsen.

sekretær.

Vejle
Ved vores sidste Hulemøde i hytten i år var 15 sven¬
de mødt + 3 som skulle optages,inden mødet kom igang
gav Hans en omgang,vi gav ham "Blæren",så kunne for¬
manden byde velkommen og vi sang nr.29.Formanden for¬
talte om Moselturen.Fra Ib Lønstrup som havde holdt
ferie i hytten var der en gave til hytten,Vejle afd.
siger mange tak til Ib.Derefter var der optagelse af
de 3 nye medlemmer:Det var Hans Olesen,ølmand,Ole
Brøndum,Maskinmester og Joan Sølvblad Christensen,
restauratør,de gav allesammen øl,så jeg skal love for
der var Øl pa bordet.Efter mødet kom damerne og gæs¬
ter ind,så vi var ca.30 i Naverhytten og der blev



sunget og skålet og vi havde en dejlig aften.Husk næ¬
ste Hulemøde er i Hulen på Nørretorv kl.2o,oo.Fredag
d.4.oktober er der GENERALFORSAMLING.
Med Naverhilsen Helge.

Zürich
Så er der igen noget at berette om her fra Zürich afd
Søndag d. 28,juli var der arrangeret en vandretur til
Grossemythen,der var 12 fra klubben som var taget der
til.Fredag d. 15.august havde vi besøg af Flemming
Tømrer fra Frederikssund og Verner fra Kolding.Sidst
i august måned weekenden 31/8-1/9 var vi 17 unge Na¬
ver som var taget op for at deltage i Moseltreffen,
som blev afholdt i den lille hyggelige vinby Masenich
Med kno i bordet Torben.

Århus
Hulemøderne d.5.og 17.juli var pænt besøgt,trods som¬
merferie.

På Hulemødet d.2.august var 18 svende mødt op.Fiir
gård orienterede om fugleskydning og Annette modtog
tilmelding om denne.

På Hulemødet d.16.august havde vi en gæst på besøg
det var Frank Iversen,medlem i Herning afd. Frank
flytter til Odder så vi håber at se ham i Århus afd.

Lørdag d.24.august afholdt vi vor årlige fugle¬
skydning med 15 deltagere.Sidste års fuglekonge Her¬
luf Fiirgård var vært ved morgenmad til de forvent¬
ningsfulde skydere,hvem mon bliver dette års fugle¬
konge? Efter morgenmaden gik turen til fuglen,som
ventede på at blive ramt af adskillige skud.Skydnin¬
gen gik lystigt hele formiddagen.Lige før frokost
drog en del af deltagerne over til Knud Frisch på
Amtssygehuset.Naverne sang l.og sidste vers af min¬
derne for Knud.Efter frokosten fortsatte skydningen.
Resultatet blev: fuglekonge Ole B.Hansen.Efter fugle¬
skydningen tog en del ned i Hulen,hvor de havde en

hveeelig aften.
Knud Frisch er atter hjemme igen fra hospitalet,

så vi håber snart at se dig igen.
HUSK ! GENERALFORSAMLING d.4.oktober og kegling

d.25. oktober på Hotel Merkur kl.l9,oo.
Fredag d.U.oktober holder vi ekstra Hulemøde for

at fejre vor jubilar Erik Jørgensen.
Annette.

Aalborg
Onsdag d.7.august var vi 14 svende samlet til Hule-

møde,det blev en af de store sangaftner.Fritz Søren¬
sen kom med en flaske til Ostemaden og Jørn Erik fik
velkomsten.Der blev talt om Moseltreffen og Håndvær¬
kerhuset. Den 23.august havde vi besøg af vor Naver¬
ven Henry Hansen fra Slagelse,det var overraskende at
Henry trods sin høje alder kunne huske så meget fra
Ålborg afdelingen.Tak for besøget,også til Ida,der
sørgede for at vi fik hilst på Henry,undervej s til
Asaa.Sorte John,der er Thulenav,var forleden søndag
på besøg i Hulen,gav den som Onkel fra Amerika med 2
hele flasker til afd.og en omgang til selskabet,tak
for din måde at være på John,vi håber du er vel an¬
kommen til Thule.

3 bestyrelsesmedlemmer har været på udkik i Fjord¬
byen efter en mulighed til en Naverhytte.

2 fremmedskrevne Rolandsbrødre,Marcus Müller fra
Schaffhausen og Bruno Jung fra Aachen,har modtaget
vor hjælp til at gennemføre deres tur,for at arbejde
i Norge,vi fik også arrangeret et møde med avisen der
lovede at fortælle i en artikel om at der stadig er
håndværkssvende der rejser og går på "Valsen":

Den 4.september var vi 7 svende til møde i Hulen,
selvom vi ikke var så mange fik vi dog sunget flere
af vore gode sange.Traditionen tro mødes vi til det
første møde efter Moseltreffen med de røde kasketter
på, her manglede vores 3 alderspræsidenter (81-80-75)
i selskabet,selvom de først var vendt hjem mandag nat
fra Mosel,var de allerede startet igen til Gardasøen
sammen med andre old boys gymnaster.

Henry syntes at vi ovenpå den vin vi fik ved Mo¬
sel skulle have et hjemkomstglas af vor egen Ålborg¬
vin, det fik han sangen for.

Den 6.september var fire svende med til at hylde
vor Naverbror "Morten" på hans 6o års fødselsesdag,
vi havde taget de røde huer på for at markere os i
den store forsamling.

Der er søndagsmesse i Hulen fra lo til 12,her kan
du også betale kontingent ind imellem ses vi på "Bo¬
dega"-
Med Naverhilsen Referenten.

• KØB £NHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

AJ-LE BEREJSTE ER VELKOMNE!

Formand: Poul Barslund,Agerkær 5—-
261o Rødovre tif.(ol) 75 52 ol
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminae-
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

100 års festskrift
Når Oktobersvenden udkommer,har de fleste medlemmer fået tilsendt 1.ek¬

semplar af vores loo års festskrift.
Det er Henning Jensen,der har gennemgået arkiverne og fundet alle de go¬

de minder og rejsebeskrivelser frem (et kæmpearbejde iøvrigt) og Henning
har også redigeret og trykt festskriftet.Vi i bestyrelsen retter en stor

tak til Henning Jensen for det virkelig store arbejde,med det smukke re¬

sultat .

P.B.V.

Filmaften Poul Barslund.
Torsdag d.3.oktober kommer Hugo Nielsen igen og viser os filmen fra loo
årsfesten plus et par andre,alle virkelig gode.

DET ER SIVET UD:

At,Svend Hansen,Hans Tavsensgade 3,har 4o års jubilæum i Berejste d.i.
oktober.Hjertelig til lykke med jubilæet.

At,Anna Jensen,Storkebakken 31,har rundet år d. 4.september.Hjertelig
til lykke med dagen. „ . . , _1

Berejste med Damer.
At,Husets fødselsdag (57år) vil blive fejret d.16.november.Herom senere.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret 'til postvæsenet den 24.september



Ny hovedkasserer Ærestavle

Ved ansøgningsfristens udløb havde jeg som formand
for Hovedbestyrelsen kun modtaget een ansøgning, i
lighed med de gange vi har haft valg til denne for
CUK så vigtige post»betragter vi derfor Børge Niel¬
sen (Bimse) som valgt.Lidt om vor nye Hovedkasserer
som sikkert er ret kendt ude omkring i landet bl.a.
ved flittig deltagelse til vore Pinsestævner,hvor
han har beklædt posten som stævnesekretær,nogle år.
Bimse er udlært snedker,er 42 år og har i årene 1966-
1967 arbejdet i Tyskiand,nærmere betegnet i Minden-
Herford området. Bimse har været medlem af CUK siden
1973 i Københavns afd.Mange poster har han gennem
årene beklædt,sekretær i Byggefonden ,det samme i
Håndværkernes Rejsefond,revisor i Københavns afd.så¬
vel som for Hovedkassen.Vi i Hovedbestyrelsen vil by¬
de Bimse velkommen på denne vigtige post,og vi håber
at medlemmerne ude omkring vil gøre det samme.

Nærmere om overgangen til ny Hovedkasserer vil
blive oplyst her i "Svenden".

På H.B's Vegne
Hans Rindom.

Afgående hovedkasserer

To 25 års jubilarer i Århus
Den 13.oktober 1985 kan Århus
igen fejre en 25 års jubilar.
Denne gang er det Murer Erik
Jørgensen,Mosebakken 3o,267o
Greve Strand.E.J.er født d.i.
Juli 1925 i København og er
indmeljdt i Århus d. 13.oktober
196o.Han har i alle 25 Ir væ¬
ret medlem af Århus afdeling.
E.J. lærte murerfaget i Åsum
ved Odense og efter endt lære
tid,syntes han det kunne være
interessant at se noget andet
og det blev Grønland.På sin
sin 25 års fødselsdag rejste
han til Frederikshåb,senere
blev det Egedesminde - Chri-
anshåb og Jacobshavn,ialt 9 ar,fra 195o — 59,han har
arbejdet i de fleste udsteder i omegnen af de oven¬
nævnte byer,og det var ofte en barsk oplevelse at
være murer deroppe,fortæller E.J. engang murede jeg
en skorsten i 32 graders kulde,men da det var en spe
mørtelblanding så kunne det godt lade sig gøre.

Efter årene i Grønland blev det til 3 vintre i
Norge,og 1 vinter i Schweiz,i Zürich.

Her traf han sammen med murer Jørgen,der også se¬
nere blev medlem i Århus.

Efter at være vendt tilbage til Danmark købte han
en halvpart i Linaa Kro ved Silkeborg,her var E.J. i
5 år,men så dukkede Kirsten op,og så var Erik leve-
ret.og så gik turen til Glostrup,og senere til Mose¬
bakken .

Erik har også beskæftiget sig med andet end murer¬
arbejde,! nogle år var han som konstruktør ansat på
Prof.Engelunds tegnestue,hvor han bl.a.var med til
at tegne Bramsnæsvig broen.

I Århus afd.ser vi ikke Erik så meget,men vi vil
fejre ham i hulen d.11.oktober,hvor Kirsten og Erik
er vært for en aften.

Vi ønsker dig tillykke med jubilæet her fra Århus
afd.

H.Fiirgaard.
Århus CUK.

Et andet medlem som også har 25 års jubilæum her i
Århus d.18.November er Franz Pluym.Dieterbaan 15,Wert
Holland.Nærmere omtale vil følge i næste nummer men
Århus afd.ønsker til lykke med jubilæet.

H.B. tilslutter sig ovenstående og lykønsker Erik
Jørgensen samt Franz Pluym med deres 25 års jubilæer
samt takker dem for deres trofasthed og interesse for
CUK og Den farende Svend.

For H.B.
Hans Rindom

Formand.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Odense afdeling har mistet en Naverbror idet
ARKITEKT

HENNING RASMUSSEN

er afgået ved døden den 21.sept.1985
kun 42 år gammel.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

Odense afd.

Nysted afdeling har måttet tage afsked med et
af sine ældste medlemmer og medstifter af Ny¬
sted Naverklub idet vor gamle Naverbror

JOH S. BACH
er afgået ved døden den 22.sept.1985
født d. 7.februar 19ol
indmeldt d.i.november 197o

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Nysted afd.

Løgumkloster afdeling har haft den store sorg
at miste et af sine trofaste medlemmer idet

MALERMESTER
MAX ANDRESEN

er afgået ved døden 72 år gammel
født den 2.januar 1913 i Hjordkær.

Et srort og smerteligt tab for Løgumkloster afd.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Løgumkloster afd.

GIRO 9 001778

Hule. Ingerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 I/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Program
3o.oktober Bancospil kl.19,oo.Der vil være ekstra

store gevinster da Rejse og Hjælpefonden
deltager i indkøb af gevinster.

6.november Generalforsamling kl.l9,oo, Husk at møde
op.Dagsorden iflg.lovene.

23.november Tysklandsturen - AFLYST - grundet mang¬
lende tilslutning.

4.december Svendeaften kl.l9,oo.

Sangkoret
Sangkoret afholder Generalforsamling tirsdag d.12.
november kl.19,oo.Dagsorden iflg.lovene.Forslag der
ønskes behandlet på G.F. sendes til næstformand Leif
B.Olsen,Platanvej 6-9/2 181o København F.senest d.5.
november.
Vor tradition tro skal vi have julemiddag d.22.nov.
kl.18,oo m/damer.Tilmelding i hulen eller til L.B.
Olsen på tlf. (ol) 23 23 42 om aftenen.
G.F. og julemiddagen foregår i hulen i Ingerslevgade

Sv.Åge Rix.
sekr.

Milepæle
Slagelse afd.sender en forsinket lykønskning til Ar¬
ne Rafn,der fyldte 65 år d.18.august,vi undskylder
forglemmelsen.
Løgumkloster afd.undskylder ligeledes forglemmelsen
af Ove Pedersen,Falkevej 2o,der fyldte 5o år d.2.okt
og vi skynder os at lykønske med dagen.

7.november Asmund Andersen,454o Hollywood Blvd.
Los Angeles,Ca.9oo27,USA. mdl i 4o år

9. 11 Martin Leo Jensen,Struensegade
47 st/tv.København 22oo N. 6o år

18. " Franz Pluym,Dieterbaan 15,Wert
Holland,medlem i CUK i 25 år

23. 11 Sigurd Christiansen,Vestergårds-
vej 65 2/sal 26oo Glostrup 65 år

3o. 11 Leo Hansen,Kjærulfsvej 38,42oo
Slagelse 5o år

1.december Anders Skovsende,Lykkeshåbs Alle 7,
525o Odense SV.medlem i CUK I 4o år

3. " Lauritz Laursen,Kochsgade 47,
5ooo Odense.medlem af CUK.i 4o år

Suddinge Cyklebørs
Sabor« Hovadfad« 195

Tlf. 5129 68
V Indehaver: Fl. Heiden

Medlem af CUK.

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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



In memoriam

Malermester Max Andresen,Løgumkloster er
død 72 år gammel.

Max er født d.2.januar 1913 i Hjordkær
og opvokset i Tønder.Han var oprindeligt ud-1
lært i bagerfaget i Løgumkloster,senere hen]
blev han så udlært i malerfaget hos sin far
i Tønder.I trediverne var Max i flere år i
Tyskland og også i midten af halvtredserne
drog det Max til udlandet,dennegang til NorJ
ge hvor Max opholdt sig ca.l år.Max har haft selv¬
stændig malerforretning i Esbjerg og senere i Lind¬
knud. Herefter var han i en årrække hos Ford i Vejen
som autolakerer inden han og hans kone Grete overtog
Møllekroen i Løgumkloster som de tilsammen drev med
stor dygtighed og flid indtil 1976.

Som det fremgår af ovenstående var Max altid en

meget aktiv og initiativrig mand og det viste sig og¬
så at her hvor han skulle til at nyde pensionisttil¬
værelsen at han ikke kunne lade malerpenslen ligge.
Man så ham til stadighed køre rundt og hjælpe folk
med småreparationer og malerarbejder.Derudover var
han også en stor naturelsker,som man kunne få et ind¬
tryk af at se hansistore dejlige have.

Max var en meget vellidt og afholdt person i Lø¬
gumkloster.

Vi i Naverne vil komme til at savne Max endog
særdeles meget idet han også hos os var meget aktiv
og i de sidste par år også var med i bestyrelsen,
hvor han også var parat til at trække de store læs.

Vi kan ikke rigtig forstå,at vi skal undvære ham
i vor kreds.

ÆRE VÆRE DIT MINDE

Løgumkloster afd.

Moseltreffen 1985
For 16.gang gik turen atter til Mosel,for vores og
flere andres vedkommende for første gang,så vi imøde¬
så jo turen med en vis spænding,vi havde jo hørt så
meget om Moselturen.

Turen ned til Mesenich nydes i dejligt solskins¬
vejr, god stemning i Bussen med Naversang,ind imellem
med historier af Aage fra Stockholm og "Børge Skæg";

Udenfor Hamburg skifter vi chauffør,Jens som har
kørt busserne før til Mosel kommer ombord.

Han er en behagelig mand,kører godt.og har mange
sjove kommentarer.

Vel ankommet til Mesenich ved 9 tiden om aftenen,
bliver vi budt velkommen af Otto Kröll og Finn Leth,
og vi får anvist vore værelser.

Lørdag formiddag ankommer Zürichnaverne,så vi var
ca.loo som var mødt op,så der var trængsel hos An¬
dries til Navermad.

Her var velkomst af Otto og Finn,og anmodning om
at sørge for at tilmelde sig til tiden som er fastsat
hvad vi jo også mener skal overholdes,det er jo et
stort arbejde at arrangere Moseltreffen,hvad vi nok
alle påskønner.

Senere efter et par hyggelige timer i Verners vin¬
kælder med forskellige vinprøver,sang og godt humør,
er det tid til festmenu og dans til ud på de små ti¬
mer.

Søndag er det afrejse fra Mesenich efter at have
været hos Andries og spist,tilbage til Verner for at
sige farvel.

Afsted til Beilstein og nyde et sidste glas vin,
og tager så afsked med Otto og Finn og alle de andre
Naver.

Ankommer sent til Tanneneck og får dejlig middags¬
mad.

Næste morgen ved 9 tiden går det så videre efter
at vi har fået .morgenkaffe,med en lille en til hal¬
sen da "Børge Skæg" havde fødselsdag,og Katrine og
Hans fra Ålborg havde 4o års bryllupsdag.

Jens slipper os løs i et par timer i Celle,en dej¬
lig by med mange gamle huse,og vi vækker stor opsigt
med vore røde kasketter.

Men nu begynder vores maver at slå knuder,så vi
ville ønske at vi havde haft toilet i bussen.Men vær¬
re blev det da vi endelig nåede hjem,så det var en
værre* omgang vi næsten alle fik,men det afskrækker
os nu ikke,vi vil godt tage turen igen.

Så vi til Kiel og har en dejlig sejltur til Lange¬
land,hvor vi forsyner os med det store kolde bord.
I Middelfart skifter vi bus,os som skal til Søn-

derborg og Kolding,og tager afsked med dem der skal
nordpå,da var vi alle lidt matte i sokkerne,vi er i
Kolding kl.21.3o.

Hermed vil vi alle sige en stor tak til Otto og
Finn,for deres store arbejde de lægger i Moseltreffen

Og tak til "Børge Skæg" for en dejlig bustur,håber
han ordner det til næste år igen.
Med Naverhilsen Bent Pedersen

Kolding.

Det runde bord i Sønderborg

Stiftelsesfest i Århus

Hygger os et par timer hos Verner,sammen med flere
Naver som er kommet dertil i private biler.

HUSK STIFTELSESFEST PÅ TAVERNA d.16.NOVEMBER,ÅBYHØJ
Sidste frist for tilmelding d.8.November på Tlf.
99 46 25 hos Åge Tjerrild,Børge Andersen tlf 253399
eller Annette Jensen,tlf.26 2o 63.



Rejsefonden
Udvalgsmøde og Årsmøde foregik d.21.september 85

i berejste Tømres lokaler i Thorsgade,København.
Der deltog 3 mand fra hver af de berejste forenin¬

ger til selve Årsmødet og bestyrelsen for Fonden.Så¬
vel beretning som protokol blev godkendt uden kommen¬
tarer,noget der kan tyde på at Fondens bestyrelse har
gjort arbejdet efter medlemmernes ønske.

Af stor betydning var et forslag om ændring af be¬
styrelsen, som blev vedtaget.Bestyrelsen vælges for
fremtiden ude i de respektive foreninger,hvor hver
forening vælger en mand og en suppleant,dog vælger
CUK 2 mand til bestyrelsen,som så kommer til at bestå
af 6 mand og 5 suppleanter.Valget til CUK's repræsen¬
tanter foregår i hovedbestyrelsen og navnene skal
fremsendes d.1.november.

Hans Rindom ønsker at fratræde,så fra pålidelig
kilde røbes her,selvom næste H.B.møde først er d.7.
oktober 1985.

Børge Nielsen"BimseM fortsætter i Udvalget.Th.Ras¬
mussen nyvælges og Carl Otto Enevoldsen bliver sup¬
pleant, som ser er det to unge og en meget erfaren
valget er faldet på.

Værket,Navens historie,en bog som længe har været
udsolgt vil man forsøge at få fremskaffet.I Berej¬
stes Hus havde man restoplaget af denne for Naverbe¬
vægelsen pragtfulde bog,nu må man håbe at alle blade¬
ne er tilstede.
Til Udstillingen Håndværk 1986 som foregår i Bel¬

la Centret i Januar 1986,bevilligede man 5,ooo,-kr
En ung Snedker som havde skaffet sig arbejde i USA

vil få 2,ooo.-kr.til hjælp til rejsen.
Rejsefonden er levende og der var megen ros angå¬

ende den Brochyre som Rejsefonden har udsendt til al¬
le 5 foreninger om de 5 foreninger,nu må vi håbe på
fremgang for alle til glæde for Naverbevægelsen som
helhed.

Henning Jensen,Berejste Håndværkere (og CUK) havde
ved påbegyndt oprydning fundet mange klenodier,bl.a.
fik CUK mange gamle billeder ude fra afdelingerne,ja,
nogle helt tilbage fra CUK's start,München,Berlin,
Zürich for at nævne enkelte,tak Henning.

Årsmødet sluttede med gule ærter og kammeratligt
samvær.

Hans Rindom,
sekretær.

Spind
Det var i Antwerpen for mange år siden jeg hørte om
en belgisk Ingeniør der hvervede alsidigt uddannede
Tømrer og Smede til Job på Peberkysten i Africa.

Jeg fandt frem til ham i et ret uhumsk Frelsens
Hærs spise og logihus. Nogle åbenbart nylig antagne
sad ved et særskilt bord og spiste - og de så også
ud til at trænge til det.

Så blev det min tur til"interview" Nationalitet?
Dansk.Profession? Smed.Fagforening? Ja.- så skrid!
Firmaet antager ikke fagforeningsmedlemmer,hverken
3dié eller 4de Internationale,I sætter "fluerMi ho¬
vedet på de indfødte,Niggerne forstår du!

Jeg skred,men så råbte han,Hov,vent lidt,jeg vil
gerne tale lidt med dig,sæt dig over til bordet og
spis.En times tid senere lukkede han sit "Arbejdsan-
visningskontor" sagde han,kom.

På en nærliggende restaurant - en pæn en - gav
han kaffe,søde kager og en flaske sød vammel snaps
kom på bordet.Herefter halede han et laset brev frem
fra sin tegnebog.Brevet var fra en "medingeniør" som
han udtrykte det,en dansker han havde arbejdet sam¬
men med,men i brevet var der nogle ord han ikke for¬
stod,og det gjorde jeg heller ikke,om de var danske
eller ej kunne jeg ikke afgøre for det var ulæseligt,
men vi fik rekonstrueret adressen så han kunne skri¬
ve .

Efter at have drukket kaffe og søde snapse,han
snuppede 3 hvergang jeg simulerede at jeg drak en,
begyndte han at fortælle om det allerhelvedes klima
der var på Peberkysten,og så kanakkerne og tallerken¬
negerne de er så stamme og traditinsbundne at de

ikke er til at hugge eller stikke i og som arbejds¬
kraft duer de kun på deres betingelser. F.eks. anser
de det at bære noget i hænderne eller på ryggen som
nedværdigende men du kan læsse 5o kg.eller mere op
på hovedet af dem og så slæber de som bæster.Engang
skulle jeg have nogle tons cement transporteret fra
strandbredden en 4 - 5oo meter ind i landet til byg¬
gepladsen. En sæk cement op på hovedet,og det gav ce¬
mentstøv i øjnene og det sved.Arbejdsstop. Jeg viste
hvordan man kunne bære sækken på ryggen.Ulassiggør-
ligt,Arbejdsstop.Via deres "sjakbejs" satte jeg dem
til at planere terrænet,og lægge forskallingsbrædder
ud som trilleplanker og jeg tog en dagsrejse ned til
nærmeste depot og fik sendt nogle trillebøre ud
straks.Da jeg et par dage senere tog derud igen kun¬
ne jeg allerede på deres "Chanties" høre at nu gik
det godt. Tingene var nu sat i system: 1 mand 1 bør.
En sæk cement i børen,børen med cement hjulpet op på
hovedet og så i skarpt trav hen ad"trillestien" op
til byggepladsen."

Problemet var løst,nul cementstøv i øjnene,nul
nedværdigende bæren på ryg eller i hænder,stammevær-
digheden bevaret,resultat,nul arbejdsvægring!
Så var der negeren der for første gang så en hvid
mand på cykel og hovedrystende udbrød: Dovne hvide
mand,sidder ned og går.

Chris/Thailand.

Skilt set på Thulebasen!
ER GÅET TIL FROKOST, HVIS IKKE TILBAGE VED 5 TIDEN
ER JEG OGSÅ GÅET TIL MIDDAG.

P.EDDERKOP.

Fra Igloen
Jeg har lige været hjemme på ferie og kors i r....
hvor alting er blevet dyrt,man har snart ikke råd
til at leve,alting er beskattet og stiger og stiger,
alting siger jeg bare! Er det løgn hva' jeg siger?
Nå jah,men de 365 gratis flyture rundt om solen vi
får hvert år er da ikke steget,vel og er stadig gra¬
tis. Ka' godt være du,men her på basen ser vi da ikke
ret meget söl på de ture - så jeg forlanger rabat,
rabat forstår du,eller mere solskin!
Er du tosset mand,mere sol,så smelter Igloen jo,og
hvor vil du så gå hen og drikke dig fuld? Ja jeg
spø1r bare! hva'?

Henimod slutningen af sammenkomster i Igloen tales
der hovedsageligt kun GRØNDANSK.

GRØNDANSK har sin rod i den urgamle BACCUSSIANSKE
sproggruppe der også undertiden kaldes VINÅNDSPALA-
VER eller ret og slet FULDEMANDSSNAK.Sproget er let
kendeligt på sin duvende rytme og klang,og minder
stærkt om grødis i bølgeskvulp. Følgende "nørkleri"
er hørt på GRØNDANSK.
Ser du min bedstemor sagde altid: Ægteskab er den
pris en mand betaler for at få sex - og sex er den
pris en kvinde betaler for at få ægteskab.

Ka1 godt være du,men ser du min bedstemor hun sag¬
de altid: Mænd viser lidt kærlighed for at få sex og
kvinder giver masser af sex for at få lidt kærlighed.
- og ægteskab har ikke en sk., med det at gøre; at
du bare ved det. Ska' vi lige snuppe en lille en til,
hva'? Chris/Thailand.

Tak
Tak for al den virak jeg var genstand for i anledning
af min 4o års fødselsdag.Tak for hilsener fra USA,
Norge,Sverige,H.B. Roskilde og Frederikssund afd. Og¬
så tak til alle kammeraterne i Schweiz der gjorde
denne dag uforglemmelig for mig.

Flemming Vilhelmsen.
Zürich.

For sent
Grundet for sent modtaget referater fra Slagelse og
Århus,kommer disse referater først med i næste nr,af
Svenden. Red.



Til alle Afdelinger

Adresselisten skal i Januarsvenden,derfor bedes alle
Afdelinger om at meddele evt.forandringer i bestyrel¬
sessammensætningen til Redaktionen senest d.8.decem¬
ber 1985.

Red.

I FORENINGS-MEDDELELSER |
Frederikssund
Generalforsamling d.4.oktober 1985.

25 Naver var mødt op for at deltage i G.F.,flere
betalte deres kontingent,men kassereren efterlyser
kontingent fra flere medlemmer,som har for stor re¬
stance, vær rar at indbetale det skyldige beløb.

K1.2o,oo åbnede formanden G.F.,Når samlet er vor
Naverflok blev sunget og en lille en til halsen blev
serveret.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.- Frank Wentrup blev enstemmigt

valgt.
2) Protokol. - Sekretæren oplæste protokollen fra

sidste G.F.,og denne blev godkendt.
3) Formandens beretning. - Dagen efter sidste G.F.

gik 3 mand igang med at hugge hul i ydervæggen så
vi kunne få den længe ventede ventil i,selvom det ko¬
stede en del sved på panden samt en hule der skul¬
le rengøres bagefter tog det kun 3 timer for 3
mand.På pinsestævnet i Randers var der nok at se
til under delegeretmødet»mange punkter var på
dagsordenen,da det var et beslutningsdygtigt møde
var der mange der havde ordet,mange indkomne for¬
slag som skal behandles i H.B.Fra Frederikssund
afd. er sendt en takkeskrivelse for et godt stæv¬
ne, trods Ølstrejke havde man i Randers alt det 01
man havde behov for.Hulemøderne hos os er altid
gode og velbesøgte,sommermødet hos Frank og Anna
var simpelthen alle tiders,lam på spid festen med
loo deltagere gik fortrinligt.Søndag morgen d.8.
september var en lille gruppe samlet i hulen til
morgenkaffe,for at sende vor fugledronning Inge
til fugleskydning i Roskilde. - Lørdag d.l4.sept.
havde vi vor årlige sejltur på Roskilde fjord,en
tak til de 3 skippere.Fredag d.20.sept. deltog 7
mand fra Frederikssund afd. i jubilæumsfest og Fa¬
neindvielse i Holbæk.
Vi har udsendt 45 svende som opholder sig i
Schweiz,og over 3o fremmedskrevne svende har be¬
søgt Frederikssund i denne sommer.Der ligger en
masse arbejdsopgaver i H.B...
Formandens beretning kunne godkendes.

4) Program for 1986:
Programmet blev forelagt medlemmerne og godkendt.

5) Stiftelsesfest d.22.februar 1986.- Salen er lejet
og musikken bestilt,der serveres varm mad,pris for
deltagelse,,herom nærmere,særlig indbudte vil være
H.B.formand + frue,Frederikssunds borgmester + fr¬
ue, samt Erling + Jytte.

6) Eventuelt: Man Ønskede tidspunkterne for hulemø¬
derne bragt i svenden.En forespørgsel på hjælpe¬
fond eller navervenner,dette vil blive taget op
på bestyrelsesmøde,love for sådan en forening re¬
kvireres og ellers lagt ud til medlemmernes afgø¬
relse.

Præcis kl. 21,o3 kunne dirigenten takke for god ro

og orden hvorefter vi gik over til middagen,som den¬
ne gang var oksehaler,vel tilberedt af Anna og Jytte.

Jeg vil gerne på G.F.'s vegne sige tak til Anna
og Jytte,(sekr.).

Efterlysningen i sidste nr.af svenden (Piskerens
briller) kan det oplyses at de er fundet,hvor man

fandt dem skal jeg undlade at referere,men finderen
fik sin belønning.

Husk d.1.november,Dameaften med medbragt skorpe¬
skrin.

Hulevagten i december bestrides af Henrik og Guide
og husk disse aftener er mødetiden kl.l9,3o.
med kno i bordet DANN.

Hillerød
Efter en lidt stille sommerperiode gi'r vi lyd

fra os igen.
Hulemødet d.9.august 1985.

8 mand mødte op,et dårligt fremmøde kan man vist
godt sige,men en hyggelig aften alligevel der blev
sunget - hygget og snakket.Kaffen og Hulemadderne
blev nydt med stort velbehag,

Alt i alt en god aften,mødet sluttede i god ro og
orden.
PS: Efter en pause i 1984 inden for det kulinariske
område hvor man valgte at undlade den hjemmelavede
julefrokost»vender vi nu tilbage med dette højde¬
punkt for året nemlig julefrokosten,som er berømt
nord for Alperne.

Denne dejlige dag vil blive d.7.december 1985 kl.
12,oo.Pris for deltagelse 6o,- kr. pr.næse.

Tilmelding som er bindende på tlf (o2)28 25 87
senest d.25.november 1985.

Kno i bordet Erik.

Holbæk
Hulemøde d.16.august-1985
Der blev sunget og snakket en hel del,og midt i

det hele fik formanden en pakke af"Tusenæsafdelingen1
ja - vi lignede et stort ? ud af pakken kom en skibs¬
klokke, tusind tak skal I have!!! Så håber vi den bli¬
ver brugt,og helst lidt flittigt.

Vort ÆRESMEDLEM Max Nielsen havde 65 års jubilæum
d.31.august,Gåsemureren besøgte ham på hjemmet med¬
bringende en flaskeMAlte Hansen". Vi ønsker dig alle
sammen til lykke med dagen.!

Vort næste Hulemøde d.2o.september bliver et udvi¬
det Hulemøde,da Holbæk afd.fylder 65 år,og samme af¬
ten er der også Faneindvielse hvor de berømte tre søn-
skal slås i.

Vel mødt allesammen,
med kno i bordet Den lille Springer.

Udvidet hulemøde og Faneindvielse i anledning af
Holbæk afd.'s 65 års jubilæum fredag d.2o.sept.1985,
blev alle tiders,ca. 5o var mødt op for at fejre den-
de dag sammen med os.

Vi startede med "Når samlet er vor Naverflok" hvor
efter vi så gik i gang med Faneindvielsen.Først bar
Fanebæreren Fanen ind og sænkede den foran formanden
for Danmarkssamfundet.Denne holdt en kort tale om

hvad Danmarkssamfundet egentlig er.Derefter gav han
ordet til Holbæk afd.formand,der takkede for Fanen og
bad borgmesteren slå det første søm i Fanen.Derefter
slog Hans Rindom søm nr.2 i og til sidst slog Helge
søm nr.3 i.Hermed var Fanen indviet og vi sang"Der er
ingenting der maner".

Derefter blev maden båret ind,og under måltidet
blev der også tid til et par sange,en enkelt vise ud¬
ført af Hugo Sverring,og så blev der holdt et par ta¬
ler. Vi takker dem der rejste sig for de pæne ord.Sam¬
tidig takker Holbæk afd. for gaver og telegrammer fra
Stockholm,Frederikssund,Århus,Slagelse og Roskilde.

Da det var ved at være tid til almindeligt opbrud
sluttede vi af med "Minderne".

NÆSTE HULEMØDE d.15.NOVEMBER,
med Naverhilsen Marianne.

Kolding
G.F.blev afviklet i god ro og orden,med genvalg af

Kassereren,Eivind Petersen,næstformand Lars Larsen,
revisor Jens Sørensen,som ny blev Ove Sørensen valgt
som revisorsuppleant.Eivind ønskede at gå af,men da
der ingen er der ønsker at tage det job,(hvordan skal
det gå når der ikke er flere af de gamle tilbage?) så
Eivind tog et år mere,tak Eivind.

Tak til Silkeborg for en god dag,og sejlturen til
Himmelbjerget,en virkelig god dag med sol og godt hu-

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næsten altid og næsten hele døgnet og er åben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK" kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men må indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom alt Øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND". Knud Lønstrup.



mør.
Vi havde besøg af to gæster som vi håber bliver

medlemmer om kort tid.

Kolding Kommune har givet os et nyt Køkkenbord og
vask + 36 nye Ølglas,de kan nok ikke lide at drikke
af engangsglas.En tak til Kolding Kommune.

Vi optog et nyt medlem,som det har taget mig lang
tid at overtale nemlig Karen Pedersen.

Vi ønsker alle i indland og udland en god jul og
et godt nytår.

JULEFEST AFHOLDES d.3o.NOVEMBER 1985 kl.l9,3o.
med naverhilsen Bent.

København
Arrangementet i Arbejdernes Landsbank d.l8.sept.

blev aflyst på grund af sygdom i Banken.
Den 26.sept. var der bancospil som var pænt besøgt

og i den anledning skal Edith,Knud og Hartvig have
tak for hjælpen under bancospillet.

Lørdag d.5.okt. blev der afholdt Ålegilde.Ålegil-
det var en succes "Til eftertanke".Alle fik rigeligt
at spise og der var masser af sang og bægerklang.
Samtidig hermed var der en del lotterier så alle mo¬
rede sig godt ifølge formand Rasmus Gerdes.

Tysklandsturen d.23.nov. er blevet aflyst idet
medlemmerne ikke har vist nogen interesse for turen,
men vi håber at det kan lade sig gøre en anden gang.

Generalforsamlingen d.6.nov. i Hulen.Vi opfordrer
alle til at møde op,da der denne gang er valg af ny
Kasserer,Sekretær,Lokaleinspektør,Suppleant samt
valg af ny Hulefar og Hulemor.

Generalforsamlingen er annonceret i Septembernum¬
meret af Svenden og derfor ifølge lovene lovlig ind¬
kaldt .

med naverhilsen Birte.

Los Angeles
Ved mødet d.13.september var der 22 svende tilste¬

de. Jan Strange fra Århus vil blive i Los Angeles i
ca.l.år kom som gæst og bor hos Harald Mathiasen.Han
vil gerne være medlem.Fra dansk Viking Club var Ole
Bjugal gæst.Vi har endnu ikke været i stand til at
finde en stedfortræder for Kassererposten og sekretær
posten.Hans Brodersen som Næstformand fungerer midler
tidigt som sekretær.William Knudsen vil midlertidigt
tage sig af kassererposten. Fred Holm var tilstede
men har det stadig ikke godt.Eric Roug kunne ikke
komme,hans helbred er ikke forbedret.

Det vil være nødvendigt at få begge stillinger be¬
sat inden alt for længe,og helst med en yngre genera¬
tion. Klubben anmoder svendene om at være behjælpelig
med at vælge de bedste personer til de betydningsful¬
de stillinger.Forslag ^an fremsættes ved møderne in¬
den Generalforsamlingen i december,da valget må fin¬
de sted.

Søndag d.15.september mødtes soldaterne efter de¬
res årlige skydning for at deltage i Navernes Picnic
i Naverdalen.Som sædvanlig var det Jimmy Nelson der
sammen med Mike og hans kone,der sørgede for den vel¬
tillavede mad.Tilstede taltes 79 personer på den
smukke dag under det store Egetræ,
med naverhilsen O.J.L.

Løgumkloster
Når vi et stykke tid ikke har ladet høre fra os

hernede i Løgumkloster,skyldes det den omstændighed
at vi midt i sommerferien fik at vide,at vi fra og
med d.1.september skulle finde en ny Hule idet ejeren
hvor vi boede til leje havde solgt huset.Det er først
lykkedes indenfor de sidste par dage og flytningen er
foregået og vi mangler nu kun at .få Hulen rigtig ind¬
rettet,så vi igen kan få optaget aktiviteterne.

Muligvis vil mødetidspunkterne blive lavet om,men

det får I besked om.
Den ny Hule ligger i kælderen på Møllekroen i Løg¬

umkloster.
med kno i bordet Martin.

Odense
Ja,så var 16 medlemmer mødt til Generalforsamling

torsdag d. 3.oktober.Formanden Knud Marius Nielsen
bød alle velkommen,og som så mange gange før kunne vi
glæde os over Otto Kröll seniors tilstedeværelse.
Dagsordenen:
1) Valg af dirigent.Kjeld Ploug blev valgt.
2) Fremmedbogen blev oplæst af formanden,man havde

haft besøg af en del gæster udefra.
3) Protokollen oplæstes af undertegnede.
4) Beretning: Formanden gjorde i sin beretning op-^

mærksom på at han påtænker en formandsperiode pa
5 år.Det første år er gået tilfredsstillende.Han
Han beklagede ikke at kunne deltage i pinsestæv¬
net i Randers på grund af sygdom,men glædede sig
over at have været med ved Moseltreffen,hvor man
i lige så høj grad oplever et godt kammeratskab.
Formanden gav dog udtryk over sin skuffelse,ved
ikke at modtage en hilsen fra Hovedbestyrelsen
ved et så stort og vellykket naverkomsammen.
Han takkede Finn Leth og Otto Kröll for deres=sto¬
re arbejde i forbindelse med Moseltreffen.Også
Børge Jensen fik tak for sin tilrettelæggelse i
samme forbindelse.Formanden var også inde pa at
man havde påtænkt at udvide den blå tur til en
heldagstur.Beretningen blev godkendt.

5) Regnskaberne CUK - Hulekasse som bliver ført af
henholdsvis vor Kasserer Walter Petersen og Hule¬
far Poul Ritschel blev godkendt.

6) Valg:
Formand - sekretær - hulefar/bestyrelsesmedlem -

bestyrelsessuppleant - revisor - revisorsuppleant
- blev alle genvalgt.DET ER henholdsvis K.M.Niel¬
sen - Inge Pilegård - Poul Ritschel - Kjeld Ploug
-Hans Pedersen - Erik Eeg.

7) Festudvalg Børge Jensen gv.
8) Arkivudvalg Erik Eeg gv.
9) Der var ingen indkomne forslag.
10) Eventuelt.
Dirigenten Kjeld Ploug takkede for god ro og orden,
og vi kunne gå i gang med vore medbragte mad kl.2o,
så der var ikke de store diskutioner i forbindelse
med denne G.F.

Vi mindedes et øjeblik vor afdøde Naverbror Arki¬
tekt Henning Rasmussen,Geerskowej 6,Otterup,som dø¬
de den 21.sept.1985,kun 42 år gammel.

Der var flere der fik blæren den aften,bl.a. Wal¬
ter Petersen og Jørgen Fruerlund Jensen,men jeg ved
ikke om I ikke syntes at Poul Ritschel er en blære¬
røv siden han ikke fik blæren,han gav jo også en om¬
gang,men det er rart at have noget tilgode,vi husker
dig næste gang Poul.Vi fik forskellige oplevelser
fra Frode Walter Kristensen samt Otto Kröll senior.

Jeg ved ikke hvad der gik af medlemmerne denne
gang,for aldrig har jeg været til en G.F. hvor alle
forsvandt kl.22,15 tænk på at vi samles 3 gange om
Året hvor vi mødes med medbragt mad,det er sadanne
hulemøder vi skulle få lidt penge i hulekassen,men
"Go' morgen Carl" OG "God nat Ole"; det blev der ik¬
ke meget ud af. Jeg håber at vore medlemmer kan få
mere tid til overs de få gange vi mødes.

VI SES d.7.NOVEMBER TIL HULEMØDE.
Inge Pilegård.

Randers
Generalforsamlingen d.4.oktober var desværre for

ringe besøgt.Kun 8 medlemmer,Nogle var lov lig for¬
hindret på grund af arbejde udenlands,eller de var
til familiefest; men resten burde møde op.G.F.blev
gennemført iflg.lovene.

Formandens beretning samt kassererens regnskab
blev godkendt.Herefter gik vi over til valg af besty¬
relsen,og da der jo ikke var mange tilstede opnåede
alle at blive valgt.På valg var kassereren Henning
som blev genvalgt. Et bestyrelsesmedlem ,som også
skal fungere som Næstformand skulle herefter vælges
og det blev Kløve betroet til.Arni blev valgt til be¬
styrelsessuppleant. Som revisor blev Børge Sørensen
genvalgt.Vi manglede så en mand til revisorsuppleant
dette ville Hulefar Ole godt påtage sig.sa valgene
var hurtigt overstået på grund af manglende emner.

Af indkomne forslag blev vi enige om at fremtidi-



ge indtægter ved lotteri,undtaget julelotteri og pak-
kefest,går i en kasse for sig,som så skal bruges til
udflugter for foreningens medlemmer.Herefter var der
lidt smådiskussioner om hist og pist,men da det be¬
gyndte at dufte af Ole's hjemmelavede gule ærter
blev vi hurtigt enige om,at vi var sultne.Der blev
takket af for god ro og orden,hvorefter vi hyggede
os nogle timer over de dejlige gule ærter.

Vi har arrangeret en Tysklandstur d.16.november.
På denne tur får vi også lejlighed til at hilse

på de gemytlige Sønderborgnaver. Tilmelding skal ske
snarest i Hulen og allersenest på Hulemødet i novem¬
ber.Der er allerede tilmeldt en del,men resten bedes
også henvende sig.Det ville være festligt,hvis vi
kunne fylde det meste af bussen med glade Naver,
de bedste naverhilsner Bitten.

Roskilde
Søndag d.8.september løb vor årlige fugleskydning af
stabelen.Det var dejligt at se,at så mange venner fra
nær og fjern var mødt op på denne dejlige sensommer¬

dag.Alle gik op i skydningen med liv og sjæl og der
klappes og råbes hver gang en ting skydes ned,jo,det
er en festlig fugleskydning vi har i Roskilde.

Resultatet blev som følger:
Kronen:Ib Larsen v/ Carsten Henriksen,Fr.sund
Næb: Mette Feddersen v/ Henrik Arnesen,Fr.sund.
Halsen: Kirsten Nielsen v/ Erna Sørensen,Roskilde
Venstre Vinge: Inge Henriksen v/Karl Nielsen,Ros¬
kilde
Højre Vinge: Erna Nielsen v/ Kirsten Nielsen,Ros¬
kilde
Skyttekonge: Henning Nielsen,Roskilde.
Fuglekonge: Helge Nielsen,Holbæk.
Vores fødselsdagsfest d.27.september løb af stabe¬

len denne aften,her er der festudvalget som står for
traktementet + diverse overraskelser.Det gjorde især
stor lykke at Arne Jensen fra Tidende mødte op,med
sig havde han folk til det grove,der blev fotografe¬
ret og set på alle Hulens klenodier,Arne Jensen tog
sig endda tid til at hygge sig med Naverne bagefter
med en kop 01 eller 2.

Vores menu denne aften var forloren Hare med sødt
og surt,og desserten var "Drømmen fra Brovst". Alle
stole var besat og vi savnede endda 4,men så fik gæ¬
sterne jo også en chance for at sidde med til høj¬
bords. - Efter middagen havde vi Auktion. "Per Skilt"
havde skænket os 2 billeder og en dug,som blev solgt
for højeste bud,det var ting som ikke kan købes nogen
steder,nu blev det en Nav som får glæden af "Per
Skilt's" Kunst.Lillian havde lavet 2 lagkager som gik
til gevinst i lotteriet,vi havde også et par spil
Bingo,her havde næstformanden fornøjelsen af at vinde
"Karetmagerens morgenbitter" han er nu altid en glad
gut,men det er måske den lille opstrammer som gør
det !! Efter alt dette Halløj - gik vi over til kaf¬
fen og de sma sorte og sangbøgerne kom frem,vi har jo
alle vore favoritsange,en vælger altid:Fra Arilds tid,
en anden,I et Vinhus vil jeg ligge - gad vide om grun¬
den til glæden ved denne sang er i at den slutter :
"Under denne tønde sover et for et forfyldt - for¬
drukkent svin" Ja,Naverne har jo deres egne festlige
sange og vi synger meget i vores Hule,men nye histo¬
rier fløj også gennem luften samt lidt fra Navens
rej seliv.

Vi er også heldige at have en spillemand i vores
kreds Kurt Skytte.Sangene får en ekstra tak og vor
slagsang her i Roskilde synges flere gange på en af¬
ten: Tænk hvis Roskilde Fjord var fyldt med 01 og ik¬
ke med vand. ville jeg gerne være en lille Ål - og
så ligge der på bunden,og få øllet ned i munden-ba¬
re ligge stille og sif skål.Hulefar Karl har et sor¬
timent som simpelthen slår alt,han har købt ny bil
med ekstra stort baggagerum og kommer med iskolde øl¬
ler,vin og vand + diverse stærke sager.Vi skal jo på
Østersøkryds d.7.december med A.P.Hansen,foreløbig
er vi 24 der er meldt til,men der er nok plads til
nogle få endnu.Til slut en tak til alle i Roskilde
afd. - tak for at I altid møder op - tak for jeres
gode humør og gode kammeratskab,dette er grunden til

vores dejlige afdelings fremgang.
NÆSTE HULEMØDE ER FREDAG d.29.NOVEMBER,hvor der

samtidig er GENERALFORSAMLING.Dagsorden ifg.Lovene.
med Naverhilsen Lene.

Silkeborg
Hen ad vej en,lykkedes det for os i Silkeborg at

være værter for vore venner i Kolding,men var måske
lidt usikre med hensyn til dagens menu,derfor med¬
bragte man selv sin madkurv! ( der kom mange misunde¬
lige blikke fra sidebordet)

Der var satset på en sejltur med "Hjejlebådene",
men havde ikke taget højde for oplægningen af samme!
Men pyt - Silkeborg afd.klarer den slags i en hånde¬
vending - samtidig havde vi også arrangeret os til
anden side,sådan at der var høj og blå himmel,samt
små og venlige bølger på søerne.

Alt i alt en god dag - kom snart igen.
Eftersom et bedemøde ikke kan foregå uden en for¬

mand,vor lokale formand var meget fraværende (fysisk)
HAVDE VI FORNØJELSEN af formand Hans Rindom,som på
gennemrejse deltog i Søndagsmessen.Hulen blev synet
og godkendt.Under sin bytur undrede Hans Rindom sig
over et vejskilt der viste til HAVNEN,men det var
rigtigt nok.Selvom vi bor midt på Heden,har vi alli¬
gevel en havn,måske en af de mest fotograferede i
ind og udland! Tak for besøget Hans Rindom,kom snart
igen,for vor lokale formand har stadig udlængsel.så
det hænder at han smutter en tur til"Ingarö",sidst
kaldtes det ferie,det mente Marie også hun ville hol¬
de, så hun blev hjemme i sin have.
med kno i bordet SIB.

Slagelse
Hulemødet d. 6.september var mødt 14 naver op.Hugo

havde lavet nogle flotte skilte til vores vogn til
Fagenes Fest.Hugo,Leo,Børge og Luffe kørte ud og pyn¬
tede vognen,som tog to timer.

Ejnar havde sin rare Far med til at holde ham i ø-
rerne med en ^ Abe.

Peter sang meget flot og højt med sit organ til
Helges Harmonika. Jens og Jens Øb og Bøv havde deres
rejer med,og vi sang og sang.

Den 7.september mødtes vi kl.8,3o til en "gammel
dansk" OG EN 01 eller to som sneg sig ned ikk.

Det stormede og var et uhyggeligt vejr,fra Holbæk
kom der 4 mand stærk og Leif og Johny kom selv om de¬
res skib lå underdrej et.Frandsen mødte tidligt op,og
ikke morgensur! Leo var kåd! Hans telefon bliver dyr
da han ringer i tide og utide.Ewald var flot hvid
mand - Vi andre var i Blazer og grå bukser. - En kold
dag.
kno i bordet Luffe.

Stockholm
Ved en gallamiddag i anledning af Konsul Karen Op-

pelstrup rundede år,takkede formanden Anton Poulsen
for det store arbejde til fordel for vor afdeling,
som vi har modtaget gennem årene og overrakte klub¬
bens gave,samt lod udbringe et firfoldigt leve f°r
Konsulen,som derefter takkede så hjerteligt også til
mesterkokken Åge Hakonsson for den dejlige middag.

Under kaffekonversationen kunne sa Presseattache¬
en Bent Pedersen berette om det danske Kongepars man¬
ge festligheder under besøget i Stockholm.

Fra Ingarö meldes om de sidste sommergæster har
nu afsluttet sin ferie»Lillian Riel og Hans Padborg
er nu rejst hjem.
Til vor Naverven Leif Pedersen,vil vi ønske god

bedring med sin lange sygdomstid under hele sommeren.
Du husker Gåsemiddagen på Ingarö samt d.29.sven¬

deaften med tilmelding.
En forsinket lykønskning til Karen Pettersson som

fyldte 6o år i slutningen af oktober.
naverhilsen Arthur.

Thule
September forløb som vanligt for Thulenaverne,her

i det meget nordlige.Vi har fået den første sne,så
det ser ud til en hvid jul. En del tog på ferie,nog-



le"for good" og en del kom fra ferie,deriblandt for¬
mand Peter,som havde været i det sydlige et par må¬
neder, så han vidste stort set intet om vor nye Hule,
og var derfor høj ligen forbavset over hvor langt vi
var nået,med Tømrer og Malerarbejdet.

Grundet arbejdsgiverkrav om også at pleje deres
interesse,mangler der endnu en del så Huleindvielsen
er desværre udskudt foreløbig en måned.Nu får vi se!

Vore bedemøder forløber stadig med megen moro,

sang og spind afløser hinanden,og alle hygger sig.
Gennemsnitlig møder lo - 15 Naver op hver gang,og

ofte med gæster hver søndag trods Lørdags følgesyg¬
domme.

Formanden har pålagt mig at meddele at der er:
BEDEMØDE HVER SØNDAG fra 13 - ca.15.
HULEMØDE 1.LØRDAG I MÅNEDEN KL.19,oo

Samt GENERALFORSAMLING d.lo.NOVEMBER k 1.13,oo
Forslag bedes være fremme d.27.oktober helst.
Dagsorden vil blive opslået de sædvanlige steder.
Alle møder bliver afholdt i Hulen i Det danske Fri¬
tidscenter.
med naverhilsen Jørn.

Vejle
Ved Generalforsamlingen fredag d.4.oktober var 21

mødt op.Formanden bød velkommen og vi sang no. 29.
Anders blev valgt som dirigent,som takkede for

valget og gav ordet til formanden,som aflagde beret¬
ning for sommerhalvåret,bl.a. det gode pinsestævne i
Randers,Set.Hansfest i Hytten,Ristaffel i hytten med
gæster fra Randers,Ole og Emma.De havde en flaske
med til hytten.Vej le afd.siger mange tak.Moseltref¬
fen fik også mange rosende ord,der var 12 fra Vejle
dernede.I August havde Ib Lønstrup lejet hytten i 1
uge,ved afrejsen gav han en gave til hytten.Vej le
afd.siger mange tak.Den 21.september havde vi så det
årlige Ålegilde,og som sædvanlig når vi holder fest,
blev også denne dag,engod dag,med dejlige Ål og hvad
dertil hører.Formanden sluttede sin beretning med en
tak til bestyrelsen,hytteudvalget samt Tove og Hakon.

Så var det kassererens tur med regnskabet,og her
kunne Bruno som sæ dvanlig fremlægge et meget fint
regnskab,så var der valg af Næstformand,kasserer,
skramleriforvalter,revisor og festudvalg,alle valg,
blev, genvalg,med akklamation,dirigenten sluttede G.F.

og takkede for god ro og orden.Derefter var hulemor
vært med sild og forloren skildpadde,herfra en tak
til Gerda.

NÆSTE HULEMØDE ER d.i.NOVEMBER og LØRDAG d.16.NO¬
VEMBER Kl.13. er der GULE ÆRTER I HULEN,
med naverhilsen Helge.

Aalborg
Onsdag d.2.oktober var vi lo svende samlet til Hu-

lemøde,Erik Larsen,som vi ikke ser så ofte var vi
glade for at se,han var kørt den lange vej fra Brovst
for at deltage i mødet.

Hans Kristiansen der fornylig fejrede sin 81 års
fødselsdag under en tur til Moskva,undlod heller ik¬
ke denne gang at vise sig med en flaske,og blev tii¬
sungen på sædvanlig vis. Hans har også en mønt med
fra Rusland til vort runde bord.

Henry viste diasfilm fra Moseltreffen 84 og 85 det
var dejlig at genkende Vinmarkerne og den lille
bjergby Mesenich.

Den 23.september var Caspar i Lufthavnen for at
sige farvel til lo Ålborgsvende med et lille naver-
sanghefte og oplysning om naverbevægelsen,turen går
til New York - Bermuda og Bahama,hvor der arbejdes
ombord med opstilling for Boligstael i Nørre Sundby.

Fra Hans Andersens mere end 4o årige samling af
Håndværker og rejselitteratur er mere end 3oo bøger,
hvoraf de fleste uerstattelige,delvis ødelagte eller
beskadigede ved en kælderoversvømmelse.

Naverne er altid glade for at se nye ansigter og
forleden var det Tømrer Svend R.Nielsen,Nørresundby,
der var hjemme på besøg fra Thule.

Kontingentet er 12,-kr.pr.md. og kan indbetales
til kasserer Ejler Kløve,Ferskenvej 66,9ooo Ålborg.
GIRO 54 44 78o eller søndag formiddag i hulen ml.lo -
12.
med naverhilsen Referenten.

•K.ØBÉNHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(Ol) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

2Formand: Poul Barslund,Agerkær 5—
261o Rødovre tlf.(ol) 75 52 ol
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

K ongekeglespil
Kongekeglespillet havde stor deltagelse,33 ialt da vi gik til bords,for¬
manden bød velkommen inclusive 2 gæster fra Århus og Thule,Birthe og Pe¬
ter Andersen (Pi-kasso).Vort loo års festskrift blev uddelt under midda¬
gen, forinden havde formanden takket Henning Jensen for det store arbejde
med festskriftet.Under desserten bød "Pi-kasso" på en lille een,som gjor¬
de lykke på det i forvejen gode humør.Ved ca.14.tiden gik vi på kegleba¬
nen for at kæmpe om de kongelige titler.Resultatet blev.Konge Poul Bars¬
lund - Dronning Anna Antonsen hos herrerne blev no.2 Svend Hansen og no.
3 Vagner Lundholm - hos damerne no.2 Ellen Rasmussen og no.3 Musse Bars¬
lund. Desuden var der præmier til Lisa Hansen - Anni Andersen - Esther
Krog Nielsen - Henry Hansen - Willy Pedersen og Henning Jensen.
Billardmesterskabet blev afgjort d.l2.sept. og resultatet blev: 1.Vag¬
ner Lundholm,2 Poul Barslund,3 Henning Jensen.Alle præmier blev uddelt
under det efterfølgende kaffebord.Vi afsluttede en dejlig dag med at syn¬
ge Minderne. Referenten.
Husets 57 ars fødselsdag
Lørdag d.lö.nov. kl.18.oo afholdes Husets 57 års fødselsdag ved en middag
m.Andesteg + dessert + kaffe og god musik til en svingom,måske bliver det
sidste gang i Huset.Tag et par venner med så vi bliver mange.Pris:75,-kr.
da Berejste yder tilskud.Tilmelding ved kegleaftenen d. 7.nov.eller senest
d.l2.nov. til Poul Barslund.

Andespil
Der vil som sædvanlig blive afholdt Andespil torsdag d.5,dec.kl.19,3o.

Vi har mistet to gode kammerater som

AXEL C. NIELSEN

er efter længere tids sygdom afg.
ved døden i sept,1985

ÆRE VÆRE

er taget på den sidste rejse,
:NUD ANDERS EN

er afgået ved døden d.4.okt.l9&5

DERES MINDE

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
•

Bladet afleveret til postvæsenet den 24. oktober
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VELKOMMEN IGEN NÆSTVED

Den 11.oktober skød en gammel rod af CUK's snart gamle træ et nyt skud, idet der i Næstved var 3 mand fraH.B. nede og hjælpe til ved genfødelsen af en ny afdeling.Det er en gammel rod der har skudt nye spirer ef-T? i88et 1 dvale slden 1954,da den daværende afdeling uden forklarlig grund pludselig faldt i enforhåbentlig Tornerosesøvn.Lad os nu håbe at Næstvednaver nu har samlet så mange kræfter at de denne gangvil vise sig levedygtig. s 5

uDr manr fra Hovedbestyrelsen var: H.B.formand Hans Rindom, Hovedkasserer Th.Rasmussen og Næstformandi' ' ijfJ Je"sen>endvidere var medlem af Københavns afdeling,Hartvig Svendsen,samt to medlemmer fra Sla¬gelse afdeling behjælpelig ved fødslen.
Det er i Kølvandet på Næstved's nylig overståede Byjubilæum,da CUK deltog med Vandreudstillingen der hav-e stor hjælp af en af lederne ved Udstillingen,Mogens Nielsen der også var os behjælpelig med at få dettemøde i stand.
Efter lidt genvordigheder med at finde lokalet og få skaffet diverse drikkevarer,kunne Hans Rindom bydeve ommen,hvorefter han fortalte lidt om CUK's virke og formål.Th.Rasmussen omtalte økonomien.og Edgar Jen¬sen om den afdeling der var i Næstved i årene 1949 - 1954,alle udtrykte ønsket om at få en ny afdeling afCUK op at sta igen.
Der var stemning for at gøre noget ved sagen og man valgte LEIF ROSENQUIST,Primulavej 17-tv. som formand,som kassemester blev KNUD RASMUSSEN,Sorøvej 489 valgt,og som sekretær valgtes KARL MATHIASEN,Alleen 53—,isse tre far nu et stort stykke arbejde med at få samlet en lille flok,som kan vise hvad Naverne stårror i Næstved.
Billedet viser fra venstre sekretær Karl Mathiasen, menigt medlem men CUK veteran Wilhelm Sørensen,kas-!?"r/nr,Ra?m"SSen' °8 endeli8 formanden Leif Rosenquist. Hvorfor har vi nu taget Wilhelm Sørensen med påbilledet. Jow. han blev indmeldt i Hamburg 1939,har været medlem i København og Odense,og han sender sinef!ler tl:L Carl Mortensen °8 Keld Ploug i Odense.Det er dejligt når de gamle svende igen finder indi CUK s rækker.

VI ØNSKER AL MULIG FREMGANG FOR NÆSTVED AFDELING.
Hans Rindom.

Formand.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovadøade 196

Tlf. 58 29 68

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.

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

kr. 16o,oo incl. moms og porto
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

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



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99

Hovedkasserer: Th.Rasmussen,Pilekrogen 17,
2730 Herlev. Telf.(02) 94 40 02

Ekspedition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer og abonnenter sendes hertil.
HOVEDBESTYRELSEN;Formand Hans Rindom,Hyldemorsv 4o b

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

8000 Århus. Telf.(06) 12 38 74
Red.af D.f.S.: Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør Telf.(03) 59 81 75
Arkivet:Formand:Knud Frisch,Hasselvej 8

8210 Viby Telf.(06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b/3,1161 Kbhn.K.Tlf.01/14 25 3o
Udstillingen:Helmuth Warming Andersen,Hadsten -

Alle 49,2770 Kastrup Telf.(01) 51 16 87
Bedst Mandag - Fredag kl. 18 - 19

Redaktør af CEG-bladet for Skandinavien:
Stof hertil sendes til: Herluf Fiirgaard, Klokker¬
faldet 108, 8210 Århus V. Telf. (06) 15 96 27

Københavns Afdeling

Milepæle
December d.3.1985:Murer Lauritz Laursen,mdl. i 4o år.

Kochsgade 47,5ooo Odense
11 d.9. " Karetmager ,Kr. Bruun, Fre jas- 65 år;

vej ll,89oo Randers.
11 d.12. " Murer, Aage Kjær »Langelands- 75 år.

gade 22,9ooo Aalborg.
11 d.16. 11 Murer,Louis Rasmussen,Hoved- 65 år.

gaden 84,363o Jægerspris.
" d.23. " Mikkel Ollerup Eriksen,Kovan-65 år.

gen 7o8,348o Fredensborg.
" d.24. " N.J.Madsen,5o Thompson Rd. 65 år.

4o52 Durban,Fynnland,South
Africa

" d.3o. " Egon Bargisen,Landsvägen 49 65 år.
172 36 Sundbyberg,Sverige.

Januar d. 1.1986 Carlos Petersen,5o9 S.Alman- 91 år.
son St.E.Alhambra Ca.918ol USA.

" d. 2. " Regnar Johannesen,Forhåbning-75 år.
holms Alle 29,19o4 Kbhn.V.

Tak
Tak for udvist opmærksomhed ved min 50 ars fødsels¬
dag. Bent Oluf Jensen,"Pluf", Fredensborg.
Hermed en tak til HB,Knud Lønstrup samt Vejle afd.
for venlig opmærksomhed ved mit jubilæum d.14.10.
1985.Samtidig vil jeg gerne rette en tak til Emma
og Ole i Randers for deres lidt utraditionelle hil¬
sen med flag og faner i samme anledning. løvrigt tak
til alle der beærede mig med besøg og gaver på den¬
ne dag.
Med naverhilsen og tak "GI.Ole",Vej le.

Thailand i December
Ved Bambushyttemødet,var forsamlingen "Fuld"tallig.

Der blev drukket en del Bananøl,så adskillige ly¬
serøde Elefanter blev meget nærværende,formanden kom
i vikleri med B.Constrictor,som "klemte"formanden
hårdt,- for et svar,om det kunne være rigtigt at M.O.
Skito og M.Amba var blevet optaget,som medlem idet
han,- Boa, var træt,af alle de stikkende bemærkningen

En enkelt Grislibjørn kom forbi,og fik på lige
fod med de andre et par Bananøl,og måtte følgelig ha1
et par timer på Øjet.

Derudover forløb mødet i god ro og orden og for¬
manden takkede,og foreslog at man fortsatte i Moski¬
to Bar,med en Bananmad. Jørn,Thule

GIRO 9 001778

Hule. Irigerslevgade 108 kld/tv. 1705 Kbhn.V.
Kulen er åben hver søndag fra kl.10,30 - 14,00
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18 st. 2500 Valby.

Tlf.(01) 46 12 46.
Kasserer:Werner Carstensen,Overgaden o/Vandet 4 A.

1415 Kbhn.K. Tlf.(01) 57 35 98.
Træffetid bedst: kl.ll,3o - 12,3o og 18,3o-
19,3o.På mødeaftener i CUK er jeg jo i hu¬
len, så gælder sidste klokkeslet ikke.

Næstformand:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 I/th.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 38 90
Lokaleinspektør: Ib Lønstrup, Hvidovrevej 452,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 41 68.

Program

Silkeborg 3 II
Slagelse

Vej le 12 " " Frederiksund

Kolding 11
ti Odense

Århus 8 " II Ålborg
Düsseldorf 2 " II Herning
Sønderborg 17

II Zürich

Holbæk 2 " II København
Norge 1

II Arosa

Den 4.december 1985.Svendeaften kl. 19,oo
Søndag.d.15.Dec. " Juletræ kl.l4,oo for børn og vok¬

sne.Prisen er 3o,- kr.pr.person,
dette gælder både børn og voksne.
Sidste tilmelding er d.8.dec.af
hensyn til børnenes godteposer.

Den 18. Decemb. " Julehulemøde kl.l9,oo.
Den 11.Januar 1986.Stiftelsesfest kl.18,oo.Prisen

vil blive 18o,- kr.pr.person,sid¬
tilmelding er d.5.januar 1986.Der vil blive serveret
3 retter mad + Kaffe.Personer der kun ønsker at del¬
tage i ballet,koster det 35,-kr.pr.person i entre.
Menuen kan ses på tilmeldingslisten i Hulen

Moselkomiteen kalder
Vi siger tak til alle deltagerne i Moseltreffen 1985
og som vi kunne læse i D.f.S.har der været positive
rykter.Vi har været lo2 deltagere fra følende afd.
9 personer fra Stockholm 1 person fra Luxembourg
3
9
3
7
2
5
4
1

ialt lo2 personer fra 18 afdelinger.
At der har været nogle besværligheder med maven,har
hverken været vor egen skyld eller maden fra Andries
ej heller Vinen hos Werner,men skyldes en eller an¬
den Virus i Byen,da også beboerne har været besværet
af den samme ulempe.
Vi kan meddele at næste Moseltreff bliver d.3o -31
august 1986,hvor vi håber på at byde på et godt pro¬
gram.
Vi sender til alle Naver med deres familie,både nær

og fjern,vore bedste ønsker om en glædelig julefest
og et godt Nytår 1986,med tak for året der er ved at
rinde ud.
Grundet den høje porto ser vi os nødsaget til at
sende hilsenen ad denne vej.
Finn Leth , Otto Kröll

Moselkomiteen

Hilse» »é»fla
Fra vort vidtberejste medlem Constantin Petersen,Hil¬
lerød afd.har jeg fået en del hilsner fra det syd¬
lige Europa.Han er taget på en sakaldt tourne for at
se lidt af alt det sagnomspundne som Naverne lovpri¬
ser så højt fra deres rejser.Han har sendt mig hilsen
fra Basel i Schweiz,Strassburg i Frankrig og fra^Lü-
beck i Tyskland.Han har rejst på den billigste måde
som er gørligt og har fundet ud af det.Han har des¬
uden været til Barnedåb ude pa Philippinerne hvor der
serveredes spidstegt pattegris.Jo,Constantin oplever
da noget,men så kan han også leve på en sten til hver
dag.I 1986 i januar tager han igen en tur til Manila,
for at hilse på sin familie og barnebarnet.GOD TUR,
CONSTANTIN. Redaktøren.



Stævnedeltagere i Randers 1985

Her bringer vi omsider et billede af en del af Stævnedeltagerne fra Randers.Det er et rent lykketræf at detkan bringes,og ad mange mærkelige omveje er redaktionen kommet i besiddelse af et nogenlunde dækkende bil¬de.Det er ikke Randers's skyld at vi ikke fik noget officielt Stævnebillede,men det er dem der har sørgetfor at låne sig frem,og via "Smeden" i Sønderborg er redaktionen nu så heldig,at her på tampen i 1985 kun-ne bringe dette billede,men hvem er FOTOGRAFEN? Red.

Thulesangen
Her bringes den omtalte Velkomstsang fra Thule som
er omtalt i referatet fra Thule denne gang.

Mel: Lundeborghymnen

Vær velkommen til vor Naverhule
føl dig hjemme ved det runde bord.
Bedre venner findes ej i Thule,
kan vi love dig,du Naverbror.
Kom og få et glas - og bli1 godt tilpas,
syng en munter sang - lyt til bægerklang.
Når en rigtig arktisk Naver fester,
vil det høres på den ganske jord.

I de mange år omkring i verden,
hvor vi svende viste vores flag,
rejselysten - vores liv og færden,
øste ud af viden om vort fag.
Danske håndværksmand - kendt i hvert et land,
taget godt imod - hvor du kom og stod,
denne rejse gik til verdens ende,
vær velkommen i vort NAVERLAG.

Thule 1985. Den arktiske Lagkagebager.

Den farende svend

går over hele verden

Glædelig Jul

Atter er et år gået og vi er begyndt at tænke på jul
og nytår og begyndt så småt at øve os i at skrive 86
istedet for 85.

Det er også den tid hvor der er størst aktivitet
i afdelingerne med julefrokoster»juletræer for børn
og voksne,Bancospil og hvad ellers for undskyldning
man kan have for ar holde fest.Det er Naverne jo ret
gode til at finde på.

Lad os håbe på at disse aktiviteter også må bidra¬
ge til det gode kammeratskab,som Naverne,sammen med
et godt humør er kendt for.Lad os håbe at nylig hjem¬
vendte svende fra udlandet vil benytte lejligheden
til at besøge afdelingerne,så vidt det er muligt så
de også der vil føle sig velkommen og få lyst til at
fortsætte indenfor CUK som medlemmer.Det er jo de un¬
ge svende vi skal bygge CUK videre på.

Hovedbestyrelsen vil hermed ønske alle sine med¬
lemmer ude som hjemme en rigtig GLÆDELIG JUL.

Red.



Uddrag af HB's protokol
Hovedbestyrelsesmødet d.7.Oktober 1985.
1) Protokollerne•fra 8.og 29.juli samt fra 2.sept.

blev oplæst og godkendt efter enkelte rettelser.
Herefter gik formanden over til sin beretning og
udtalte bl.a. nogle breve var afsendt til forskel¬
lige afdelinger ang.deres love der var blevet for¬
ældede. K.U. har godkendt Kolding afd's love.Der
var meddelelse fra Løgumkloster om at de har fået
ny Hule i Møllekroen i moderniserede lokaler.Fra
nogle afdelinger var der korrespondance der er be¬
svaret. Var på besøg i Silkeborg i sin ferie og
det gik godt deroppe.Endvidere deltog jeg i Hol¬
bæks stiftelsesfest og Faneindvielse,der havde væ¬
ret en dejlig oplevelse.Havde også besøgt Berej¬
ste Håndværkere der havde en del uindbundne ark
til "Værket" D.f.S. og jeg foreslår at CUK bekos¬
ter indbinding af 25 stk. bind.Pris mellem 25o,-
3oo,- pr.stk.Jeg fik også en hel del gamle foto¬
grafier og gamle blade,så vi nu kan få indbundet
1.stk.årgang 1955 - 59,ca.2-3 stk.56-59. Vi har
fået ny bogbinder så årgangindbindingerne bliver
herefter 5,-kr.dyrere end nu,men til gengæld i en
bedre indbinding.

2) En del sager under internt blev drøftet og taget
stilling til

3) Hovedkassereren gav en oversigt over financernes
stilling for øjeblikket.Desuden fik han til opga¬
ve at fremskaffe et stempel til Færøerne der al¬
drig har fået noget stempel.Det ordnes af H.K.

4) D.f.S. Der blev protesteret mod et bragt billede
fra Moseltreffen der var utydeligt.Der var også
blevet protesteret over at en artikel var for
lang,denne protest blev ikke godtaget af de øvri¬
ge H.B.medlemmer.

5) Eventuelt: Otto Enevoldsen kom efter punktet in¬
ternt, hvor han var inviteret.Han mente at have en

god Ide til en arbejdsløshedskasse indenfor Naver¬
ne og berejste,dog H.B. fandt det ikke nogen god
Ide.(Vi er bange for politik i forbindelse dermed.
Arkivet ville nogle af H.B.medlemmerne stadig ha¬
ve til København,det ville Hans Rindom dog ikke hø
re tale om.Om nødvendigt må han gå til K.U. evt.en
Generalafstemning,da det een gang er vedtaget på
et Formandsmøde at det skulle til Århus.Lokaler
til H.B1s Lager og Udstillingen var der chance
for at kunne leje i en opvarmet Villa i Skovlunde
til ca.2oo,-kr.om måneden.
Eneste ansøger til Hovedkassererposten var Børge
Nielsen (Bimse),så han anses for valgt.

Næste møde er mandag d.4.november 1985 samme tid og
sted.

H.Warming Andersen
sekretær.

Smedens gris
Jeg lærte som vogn & beslagsmed.Det var i 3oerne og t

i en lille landsby 1 det nørre Jylland.Dengang boede
man hos mester,og da pengene var små,så tjente jeg
lidt om søndagen ved at stå og smede søm og kædeled
og andet beslag.

Vi havde 2 esser.Den ene brugte jeg,og den anden
blev brugt til at koge køkkenaffald i en stor jern¬
gryde.Mester havde nemlig en stor,dejlig julegris
gående i sin garage.

Når jeg så står og smeder søm,koger jeg grisemad
på den anden esse,og imedens er grisen lukket ud pa^
gårdspladsen,hvor den snager i alt hvad den møder på
vejen.

Så en søndag lyder der et gevaldigt vræl ude fra
gården.

- Hva' faen dreng,hva' har du gjort ved grisen?
Jeg slukker min esse,men glemmer den anden med

kartoffelskrællerne og farer ud i gården,hvor mester
er helt fra snøvsen.

Den dør sgu.Se at få fat på sæbe og børste.Vi må
ha' vasket den.Vi får måske ingen julegris i år.

Grisen havde fået fat i en blækstift,som jeg nok
havde tabt,og den var lilla over hele flæskestegen.

Den så farlig ud.
Jeg farer ind efter sæbe og børste,men gryden med

grisemaden var kogt helt flad og alt indholdet flød
over alle bredder.

Vi fyldte vand i den gamle gruekedel,.som vi ellers
kølede jern af i,og sku' ha' grisen vasket.Men den
ville ikke frivilligt under vand,så jeg holdt den i
ørerne under hele farten gennem gården og et plask,
da grisens 2oo pund og mig i ørerne dumpede ned i
gruekedlen.

Hold ved,hold ved,skreg mester.Nu skal I fa'me
bli'e vasket begge to.

NB. Da denne historie handler om en julegris,syntes
jeg samtidig jeg vil ønske H.B.- Redaktøren,samt alle
Naver og Naverpiger i ind og udland en glædelig jul

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Esbjerg
Vi kan fortælle at alt står vel til herovre i det
vestjyske.På Hulemødet d.29.oktober rykkede vi for¬
mand Ib Splidsboel for nyt om vor ønske at få lokale
i samme ejendom som det grafiske museum i Borgergade.

Vi har det rart hos Else Marie og Leo Lassen på
Bellisvej 25,hvor vi samles den sidste tirsdag i må¬
neden.Men aktiviteten ville sikkert stige hvis vi hav
de et sted som var fælles eje,og kunne dekoreres,som
nu berejste folk kan lide det.

Ellers måtte man lægge øre til Leifs beretning om
da han dansede sværdans i den skotske klub i London,
og Horst fortalte om Nytårsskikke i Tyskland.Der hav¬
de forespørgsler om indmelding,og vi glæder os til at
modtage evt. nye svende i vor kreds.Leif havde nylig
været til svendeaften i København,og havde en virke¬
lig fornøjelig aften derovre.Skulle hilse fra Hans
Rindom og Edgar Jensen.

Efter at have drøftet muligheden for at tage en
fælles tur til en af de nærmeste afdelinger,sluttede
en rar aften.
Med Naverhilsen Leif Jensen.

Frederikssund
Hulemøde d.l.nov.var dameaften med medbragt skorpe¬
skrin, 34 havde fundet vej til Hulen,Åbjerg med olde¬
barn og kone.Formanden bød velkommen til de mange da¬
mer som var mødt op,det blev en rigtig hyggelig after
med megen sang og munter snak.Åbjerg's oldebarn kun¬
ne lige akkurat nå snoren og var den første der slog
på klokken denne aften,hun blev meget forskrækket,
men det gjorde Åbjerg også da han måtte bøde en om¬

gang, Poul fra Grønland,glemte heller ikke klokken og
bødekassen,love kom med en frisk hilsen fra vores hu¬
lefar Harry,som desværre ligger syg,Tove havde fået
lov til at slå på klokken,hun fik blæren og takkede
samtidig for opmærksomheden ved Harry's 60 års fød¬
selsdag, sang no.2o i den nye blev sunget,den havde
Harry bestilt.

NAVERVALSEN for Frederikssund som vil blive husket

længe.
Jeg vil bede alle hjemmeværende Naver i afd.om at

møde op til Jule-hygge-tref d.27 december,hvor vi
vil synge nogle af julens skønne sange og salmer,
mødetiden er kl.19,30.

Den lo.januar 1986 kl.19,30 har vi vores store
nytårshulemøde med kogesild vel tilberedte af Frank
og Anna,Tolderen vil bistå med serveringen,mødetiden
for dette dejlige arrangement er kl.l9,3o mød nu op
venner.

Jeg skulle hilse fra KASSEREREN og bede ALLE som



endnu IKKE HAR BETALT DERES KONTIGENT,om at få dette
bragt i orden tak, - Til Carlo og Tommy,god Hulevagt
i februar.
Med kno i bordet Dann.

Hillerød
Ved Hulemødet d.ll.okt. var 18 mand mødt op.Formand
Richard bød velkommen og kunne fortælle at han havde
d.l9.sept. deltaget ved et byrådsmøde hvor man bl.a.
behandlede istandgørelsen af den ejendom hvori Hulen
havde fået tildelt evt.nyt lokale,men istandgørelsen
blev alt for kostbar og planerne for dette blev for¬
kastet .

Altså mangler CUK Hillerød stadig nyt lokale.
Af de fremmødte svende var to mand som begge hav¬

de overstået deres fødselsdage diskede op med reje
og laksemadder på hjemmebagt franskbrød samt øl og
brændevin.Til lykke til jer begge.

Der blev sunget blæren samt mange andre,en rigtig
hyggelig aften som sluttede ud på natten i god ro og
orden.

En tak til Helge og Karl for det fine traktenent.
Hillerød afd.afholder Julegløgg og Pakkefest d.13.

december 1985 i Hulen kl.19,3o.Pakker medbringes med
mindste værdi 25,-kr. PS: Der er endnu ledige pladser
til vor julefrokost.
Med kno i bordet Erlk & "Bror Strlt""
Holbæk
Holbæk afd.afholdt G.F.d. 18.okt. 1985,der var 7 frem
mødte svende.Formandens beretning,her omtalte han at
han havde været til møde med foreninger i huset,ang.
budget for 1985,samt møder med Holbæk kommune ang.ju¬
bilæumsåret 1986 (7oo år)

Formanden Helge Nielsen blev genvalgt.
Marianne Christensen afgår Emil Møllegård blev så

valgt til sekretær istedet.E.M.afgår hermed som sup¬
pleant, og Marianne Christensen blev istedet valgt til
suppleant.Regnskabet blev godkendt med bravo, selvom
Kirsten undskyldte for det ene,det andet,og det tre¬
dje. Holbæk har 7oo års byjubilæum næste år med stort
D.I.januar 1986 med åbent Hus på rådhuset kl.l5,oo.

Den 5.juli 1986 kulminerer hele byjubilæet med
stor fest»ballade,gøgl,og Naverne bliver repræsente¬
ret med udstilling,Naverkro,Fagenes fest,o.m.m. Det
skulle blive til et festligt år,hvor Naverne får rig
lejlighed til at vise,at vi eksisterer. I vil høre
nærmere om festlighederne.

Hele mødet endte i god ro og orden.
Kno i bordet "Springeren"

København

Bankospillet var godt besøgt,idet 36 var mødt op, og
i den anledning var det en fornøjelse at se at alle
var tilfredse med gevinsterne.Samtidig vil man her¬
med gerne sige tak til Majken Rindom,som havde delta¬
get i indkøb af gevinster.

Generalforsamlingen d.6.november forløb stille og
roligt,og det var glædeligt at 4o var mødt op.Nu må
vi håbe at den ny kasserer kan få nogle af dem som er
i restance til at betale,da der i øjeblikket er et
underskud på kontingentbetalingerne på 4,ooo,-kr.

Bestyrelsen kommer til at se således ud:
Formand Rasmus Gerdes- Næstformand Leif Brygger Olsen
Kasserer Frode Zachariassen - Sekretær Chr.Dalner -

Lokaleinspektør Hartvig Svendsen - Suppleant Niels
Kragelund - Revisor Pia Nielsen og Niels Kragelund.
Revisorsuppleant Chr.Dalner - Hulefar Knud Lind og
Hulemor Edith Nielsen overtager Hulen indtil l.maj
1986.Til byggefonden blev følgende indvalgt som mdl.,
Kurt Nielsen og Bertil Klitte.Revisorer til H.B. Ib
Lønstrup og Niels Kragelund.
Med Naverhilsen Birte.

Los Angeles
Ved mødet d.ll.okt.var der 23 svende tilstede.Vi hav¬
de den glæde at Fred Holm kunne komme med.Det er el¬
lers ikke så let for ham at komme omkring,hans syn er
for dårligt og han kan ikke selv køre bil,så denne

gang var Harald Mathiasen chaufør for ham,og bragte
ham til mødet.Middagen,som var tilberedt af William
Knudsen,bestod af en Forret; et stykke med sild i
carry og et stykke med leverpostej og rødbeder»efter¬
fulgt af store Hakkebøffer med løg.Middagen var skæn¬
ket af Albert Jacobsen og Hans Brodersen.Formanden
Howard Hanson,var på ferie i Danmark,så Hans Broder¬
sen ledede mødet.John Kristensen tog kassererposten
medens William Knudsen fungerede som sekretær.Mødet
foregik pa bedste måde og sluttedes med stående at
synge America the beautiful.

Ved Navernes Picnic i Naverdalen d.2o.okt.var der
23 gæster,og da vor Kok,Jimmy Nelsen,ikke kunne ser¬
vere Lunch,bragte medlemmerne og deres gæster selv
maden.Det var en hyggelig fest under det gamle Ege¬
træ, for alle delte med hinanden,og derved kom det go¬
de kammeratskab rigtigt frem.Overalt var der en ud¬
veksling af både smørrebrød og drikkevarer.

Knud Schräder havde bragt sin Harmonika og spille¬
de nogle stykker som fik danselysten igang.Howard
Hanson var tilbage fra en tur i Danmark og bragte hil
sener fra Sønderborg,og da min fætter Mogens Gilberg
er klubbens sekretær,var der en personlig hilsen til
mig og min hustru,og desuden en fødselsdagskilsen til
min kommende fødselsdag.Det er altid rart at høre fra
andre klubber og deres medlemmer,det fremskynder sam¬
arbejde.

O.J.L.

Løgumkloster
Indvielsesfesten i vores nye Hule på Møllekroen tors¬
dag d.17.oktober blev en meget stor succes.29 delta¬
gere fik serveret grønlangkål m/tilbehør.Henning Nis¬
sen (Hulefar's stedfortræder denne aften) havde me¬

get travlt,men han klarede opgaven fortrinligt.På
dette sted skal der også lyde en stor tak til ham i
forbindelse med indretningen af den nye Hule.

Kurt v.Wovern stod for underholdningen og et kine¬
sisk lotteri i pausen mellem spisningen og kaffen,og
han gjorde det som altid vældig festlig og fornøje¬
lig.

Undertegnede,Anita fra Møllekroen og en af vore
sjællandske gæster var så heldige at løbe med gevin¬
sterne.

Formand Niels's bror,en af de fire sjællandske gæ¬
ster holdt en pæn tale hvori han takkede for at de
måtte være med og ønskede os held og lykke i fremti¬
den.

Alt i alt en aften der sagtens tåler gentagelse.
Alle festens deltagere fik iøvrigt udleveret en

aktivitetsliste der gælder indtil vores julefrokost,
som er fastsat til d.13.december kl.l9,oo i Hulen.Til
de der ikke var med,har jeg sendt en med posten.

Nærmere omkring tilmeldingen vil I få besked på.
Med Naverhilsen Martin.

Nysted
Mødet d.4.november forløb som altid med en hyggesnak
om verdenssituationen på Naverplan,og der skete ikke
noget ekstraordinært.Det skulle da lige være at vi
den aften besluttede at skippe den traditionelle skik
med Gløgg og Æbleskiver til decembermødet og i stedet
blev vi enige om at invitere damerne med denne aften
og få noget ordentligt at sætte tænderne i denne gang
så Mandag d.2.december bliver der stillet an med rø¬
get Ål - Sild -Ost.Det er kl 18,3o det foregår og vi
vil gerne have tilmelding til dette arrangement se¬
nest d.i.december til Simon Hansen på telefon (o3)
87 15 93.Altså 2.dec.kl.18,3o og HUSK AT INVITERE
LILLEMOR MED DEN AFTEN!

Simon.

Odense
Jeg sidder lige midt i hulemødet og har lige sluttet
blæren til Poul Ritzsel og nu følger Bent Hansen ef¬
terså det går som det skal,vi er 14 medlemmer indtil
nu,men da det er d.7.idag og referatet skal være Re¬
daktøren ihænde senest d.8.har jeg travlt,brevet skal
postes inden kl.21.

Jeg gør opmærksom på at næste møde er d.7.dec.Og
husk så vort JULESULESVENDEGILDE d.14.dec.kl.18,oo.



Nu løber jeg til Postkassen!
Inge Pilegaard.

Randers
Til Hulemødet d.l.nov.var mødt 11 medlemmer.Her blev
vi enige om at droppe Hulemødet i dec.måned,og i ste¬
det holde julelotteri d.6.dec. kl. 18,oo.

Vi spiser først vor medbragte mad,hvorefter vi
spiller lotteri,og ellers hygger os.Vi håber på stor
tilslutning.

Søndag d. 22 og 29 dec.holdes Hulen lukket,da vi
regner med,at der bliver travlhed i hjemmene disse da¬
ge. Der er istedet åbent i Hulen nytårsaftensdag 31.
dec,fra kl. lo,3o - 13,oo,hvor vi får lejlighed til
at ønske hinanden godt nytår.Hulen vil også ved den¬
ne lejlighed traktere med dejlige varme æbleskiver.
Hermed ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL.

Bitten.

Roskilde
Hulemødet d.25.okt. var som altid godt besøgt.Da vi
denne aften fejrede vores spillemand Kurt,der blev
5o år,blev det ekstra festligt med fødselsdagssang
og sange,der var skrevet til ham.Sangbogen blev også
flittigt benyttet,så fødselsdagsbarnet kunne ikke
helt holde fri, sangene lyder jo bedst med spil til.

Birthe og John stod for et dejligt måltid.hvor
især den gamle stærke Ost bragte lykke.Vi sluttede af
med "Minderne",men da var det også over midnat.

På Huleaftenen i december serverer Erna Gule Ærter

og Rådhuspandekager for den billige pris ä 3o,- kr.
Erna ser gerne at man tilmelder sig.

Med Naverhilsen Lene.

Silkeborg
Vi afholdt G.F. d.25.okt. Formanden Hans "Padborg"
bød velkommen til de 15 fremmødte svende.Derefter gav
han et resumé for den forløbne tid.

Derefter skulle selvfølgelig vælges en dirigent,
Egon P.blev enstemmigt valgt,og med vanlig ro styrede
han dagsordenen,trods adskillige forsøg på afbrydel¬
ser. Formand Hans "Padborg"var på valg men blev enstem
migt genvalgt.
Kassemester Kurt A. er desværre syg og ønskede at for
lade posten,hvilket vi beklager meget - god bedring
Kurt. Valgt som kasserer blev Leif R.

Som suppleant blev "store Erik" VALGT - kort for¬
inden mødet bød vi Erik velkommen som medlem - si det
blev jo lidt af en lynstart i afd.

Revisorerne Peter L. og Egon P. blev genvalgt.
Aftenen sluttede med en kraftig gennemgang af vor

sangbog,det klang,men der var andet der klingede bed¬
re !

Hulemøderne er godt besøgt nu efter sommerferien,
sa nu mønstrer lo — 16 fremmødte til søndagsmesserne
- fortsæt med det Gutter!

Endelig har vi fornøjelsen at byde velkommen til
endnu et medlem,velkommen Torben L.

VI MØDES I "HULEN":
Med kno i bordet SIB.

Slagelse
14 gæve Naverkammerater var mødt i Hulen i Fruegade.

Vi havde besøg af en vandrende svend fra Tyskland,
som Jens havde med fra Kalundborg.

Vi var lidt utilfreds med turen til Holbæk,da vi
blev snydt for velkomstbajeren,Vi spiste de klemte
madpakker,og sjov lavede vi.

Jens havde ^ abe med til vores tørstige hals,og vi
delte rejerne som sædvanlig.Henry bragte en hilsen
fra Ålborg. - Så sang vi de samme sange.Denne gang
holdt Leif igen med Hulen,så vi havde det hyggeligt.

Ved Hulemødet d.l.nov.var 14 Naver samlet i den
gamle Hule.

Ewald og Hans Jørgen diskurerede Tegl,så mange
tegl at det blev en Lystfiskerhistorie.Frandsen var
nyklippet og nybarberet og åbnede mødet med en hel
flot tale.Hugo havde en Nordmand med.Helge havde en
billardsvend med.

Helge talte om Fodboldkampen i Moskva og nogle op¬

levelser derfra.
Men alle vi Naver sad på den røde plads idet Leo

havde dækket bord med rød dug.
Jeg må ikke skrive at Ewald havde ^ abe med og

"Luffe" et par dyre dråber til haksen.
Hans Jørgen var på besøg i Næstved sammen med Man¬

fred. Vi sluttede med "Åh,disse Minder":

Sig mig,hvor ligger Naverhulen?
Lige ved siden af Jernbanen.Det ved da enhver Idiot.
- Ja,men,det var da også derfor,jeg spurgte!
Hilsen Naverbror Luffe.

Stockholm
På en Huleaften hvor vi spillede Whist,kom der en
stor overraskelse,idet Karin Pettersson dukkede op
med smørrebrød og det kendte tilbehør.

Formand Anthon Poulsen overbragte fødselsdagsga¬
ven og takkede Karin som er Hulemor,for sit gode ar¬
bejde i køkkenet til stor glæde for os andre.Vi tak¬
ker for traktementet og ønsker dig alt godt for frem¬
tiden.

Vi har haft møde på Torpet i anledning af et godt
tilbud fra Erhart Hansen,kunne vi skaffe et nyt køle¬
skab (det gamle er 21 år gammelt) og også et Komfur
så vi kan stege i to ovne,hvilket behøves når vi har
fest på Torpet.

Du husker at vi har julekaffe allerede d. 6.dec.
hvor hele familien er velkommen kl.l9,oo pre.

Vor Hulefar Egon Bargisen ønsker vi hjertelig til
lykke med 65 års fødselsdag d.3o.dec.,det vil Egon
fejre påNavertorpet på Ingarö.Egon har i mange år ar¬
bejdet i bestyrelsen,hvor han har holdt orden i kas-»
seskrinet,samt forestået søndagsmessen og alle festei
som snart er verdensbekendte.Stockholms afdeling har
en stor tak at fremføre til Egon på festdagen.

Bestyrelsen vil takke alle gæster som i årets løb
har glædet os med deres besøg.Ligeledes vil vi ønske
en GLÆDELIG JUL til alleøvrige medlemmer med familie
både ude og hjemme.
Med Naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Vores Hule var som bekendt i farezonen i forbindelse
med byplanlægningen.Vi har nu fået oplyst,at dette
ikke mere er relevant.Hulen er fuldstændigt under¬
lagt Solofabrikken som tidligere.

Efter denne oplysning trækker vi vejret lettere
og går ikke rundt med kolde tæer.

14 elever fra Håndværkerskolen har besøgt Hulen,
og modtaget en orientering fra formand Ejnar om mu¬

lighederne for at komme "udenlands"efter endt uddan¬
nelse. De t drejede sig om at komme til Wien - London
og evt.Frankrig.Efter endt rundvisning,var vi vært
ved en kop kaffe.

For denne gestus modtog afdelingen en check.En
kærkommen gave

Høstfesten d.28.sept.var en hyggelig aften med
medbragt mad,som vi trak lod om,der blev pakket op
under stor spænding.Efter endt spisning,hyggeligt
samvær til kl.ca.24,oo.

Hulemødet d.4.okt. var besøgt af 11 medlemmer,og
denne aften blev "Sputnik" fodret efter alle kun¬
stens regler.Det giver bøder at komme for sent,glem¬
me emblemer og sangbogen,men da bøderne går til et
godt formål (os selv) var humøret højt,og vi havde
en dejlig aften.

Søndag d.lö.okt. fik Gerda og jeg besøg af Howard
Hanson fra Los Angeles.

Vi prøvede at få samling på Naverne,men desværre
var det kun formanden,der havde tid til at komme.

Howard og Erna blev taget med i Hulen og fik set
denne.Der blev fotograferet livligt.

Formanden forærede Howard et bånd med Naversange,
så nu håber vi,de får lært nogle af dem derovre i Na¬
verdalen.

Lørdag d.l9.okt. var der spisning i Hulen.Menu.:
Gule ærter med flæsk.14 var tilmeldt,men Hammeleff
måtte melde afbud p.grund af sygdom.Han er i øjeblik¬
ket indlagt på hospitalet.Vi ønsker god bedring og



håber snart at se dig iblandt os igen.
Aftenen gik fint- ærterne var gode,og humøret var

højt.
Arnold har foræret hulen Tæppe,til at lægge på de

nye stole,det er monteret,så der er ingen mere,der
behøver at frygte for,de bliver syge på de ædlere de¬
le, som der var røster fremme om. Så værs'go:

Slå knoen i bordet,slå r.... i sædet!
Med Naverhilsen Mogens.

Thule
På Hulemødet d.l3.okt. var. 15 svende M/k.mødt op og
efter en "Goddag Pils" og lidt musiceren af den arc-
tiske Lagkagebager,bød formanden velkommen,specielt
til de 4 som skulle optages i Naverkredsen.De 4 ny
Naver var: Kaj "Dækmand" Lindy "Kokken" Niels Mekani¬
ker og den "Arctiske emergency Tømrer" Hilmer. blev
behørigt optaget med Nål bog og sangbog.Desværre måt¬
te vi atter tage afsked med Naver som havde besluttet
at vende Thule ryggen og prøve lykken i det sydlige
Danmark. Vi ønsker Ole,Kaj og "Svedske" god vind frem
over,og håber de må sætte deres præg,på den hjemlige
Hule.

Vi har nu på Thule en officiel Velkomstsang,som
blev afsunget med megen Patos.Hilbert og Svend Robert
fortjener begge en meget stor tak idet de,sammen med
"Klampen" har udført alt Tømrer og Snedkerarbejdet i
vor "snart" færdige Hule,i den danske Klub,"Kulbun¬
ken" .

Svend havde været på ferie og der sneget sig til
en 4o års dag d.23.sept. Dette blev naturligvis frem¬
hævet og fejret med et "Sving".Vi ønsker Svend,lidt
forsinket,til lykke med dagen.

"Svedske" påberåbte sig retten til at bære "blæ¬
ren" noget vi naturligvis ikke modsatte os,så mod be¬
hørig betaling blev den monteret og sangen afsunget.

Alt i alt et møde med spind og sang i rette Naver¬
ånd.

Ved Hulemødet d. 2.nov. var mødt 18 Naver af begge
køn.Formand P.P.Edderkop bød velkommen og udtrykte
sin glæde ved det store fremmøde,og var glad for vore
Trommesange,som her fungerer som Jungle Trommer,idet
vi endnu ikke havde fået sat på tryk at der overho¬
vedet var møde,men lovede bod og bedring fremover.

Jørgen Dengsøe kvitterede omgående med en lille en

og vi var raske med både blærehat og sang.Ole og Car¬
la var begge returneret fra ferie i det syddanske- og
havde efter sigende set en hel del Sol.Med h.t.solen
har den forladt os,og kommer først igen d.22.Febr.
den er formodentlig taget pp ferie omkring Æquator,
men den trænger vel også til varme staklen.Vi har p.t
■s- 15 gr. celcius heroppe så her er der lunt.

Formanden sendte en hilsen til Kurt i Silkeborg
med ønske om snarlig bedring.Thulenaverne sluttede op
om ønsket og sang "Så viden om" OG "Nordsøbølger" med
akklamation.

Poulsen oplyste at den arctiske Lagkagebager og
Lindy,og formodentlig fru Pi-Kasso var taget til Ber¬
lin til fødselsdag medbringende en Keramik Bjørn som
Thule hilsen,dette vakte stor moro,I kan sikkert gæt¬
te hvorfor,Poulsen sluttede med sin egen version af
Gråsten Visen,forklaring:

Poulsen blev iflg.egen forklaring agterudsejlet,
skrev sangen og sendte den hjem til "Bitte" som ef¬
ter at have set teksten og senere hørt den,naturlig¬vis tilgav og bød velkommen,med 6 mdr.forsinkelse.

Det bør tilføjes at teksten er voksen og følsom,
de som ikke har hørt den,har noget tilgode,:Poulsen
solo og dæmpet - Naverbrummen,Det er en oplevelse.
Til slut takkede formanden for god ro og orden.

Med Naverhilsen Jørn

Vejle
Ved Hulemødet d.l.nov.var der mødt 18 medlemmer.John
bød velkommen og vi sang nr.22.Derefter var der opta¬
gelse af et nyt medlem,Tømrer Ernst Trøjbo.Efter op¬
tagelsen gav Ernst en omgang,og vi gav ham blæren.

John berettede om en tur til Tyskland med bus og
sejltur,der havde været 17 afsted,det havde været en
god tur,så det er nok ikke sidste gang der bliver la¬

vet sådan en tur.Ernst var oppe at slå på klokken,og
så gav vi ham blæren igen.Mødet sluttede med sang nr.
16,og derefter havde vi en hyggelig aften.

NÆSTE HULEMØDE er fredag d.6.dec. LØRDAG d.18.jan.
1986 holder vi VINTERFEST på PARK HOTEL,så den dag
kan I godt afsætte til det.
Med Naverhilsen Helge.

Zürich
Den 7.sept. blev der afholdt E.M.i kegling,der var
4 konkurrerende afdelinger,Bern,Arosa,Frederikssund
og Zürich.Starten gik kl.14.Der blev kæmpet 3 drøje
timer og resultatet blev at pokalen gik til Gert i A-
rosa,det er iøvrigt også denne mand,som den i 1981
blev stiftet af.
Til alle interesserede kan vi oplyse at der til

næste ar vil blive afholdt E.M.i kegling i Arosa, i
weekenden efter Moseltreffen.

Den 2o.sept. holdt vor formand Flemming Vilhelmsen
sin 4o ars fødselsdag i hulen,han havde inviteret til
åbent Hus,det siger vi ham mange tak for.

Flere af medlemmerne hjalp ham med at fodre og
styre den vilde horde af mennesker der var mødt frem.

Vi ønsker alle Flemming mange lykkelige år frem¬
over, også som formand.

Hjemrejste er desværre Erik Huber og Torben Chri¬
stensen,begge har de været aktive i foreningen.de var
i bestyrelsen som første og anden suppleant.Vi takker
og håber på gensyn,Erik har lovet at komme og afmel¬
de sin bog.I denne måned siger vi hjertelig velkom¬
men til følgende:Dennis Petersen,Murer København,
Lars Kristensen,Snedker,Kolding,Lars Iversen,Tømrer,
Viborg,Tommy Petersen,Radiomontør,Nordborg,som alle
er indtrådte som aktive medlemmer i CUK,Zürich.

Laust Eriksen
Vi undskylder meget,at der i november udgaven ik¬

ke var indslag fra Zürich,men vores nye sekretær hav¬
de sendt det til CEG bladet istedet for til Redaktø¬
ren af dette blad.

Vi sender en hilsen til et tidligere medlem af
CUK,Zürich,Peter Winterthur,som nu er rejst til sta¬
ten Whasington.
I år er vores årlige skitur d. 7-8.dec.henlagt til

Østrig p.g.a. at vi i de sidste 2 år har været uhel¬
dige med snemængden i Arosa.

Juletræsfesten afholdes d.15.dec. på Rest.Falken,
hvortil vi har arrangeret tombola.Vi regner med,at
Tommy og Jens spiller op til dans.

Alex fra Zürich ønsker vi alle en god jul og et

Redaktøren meddeler
Redaktørens telefon svarer næsten altid og næsten hele døgnet og er åben for meddelelser vedrø¬
rende dødsfald, milepæle og ændringer i tilsendte referater. "TAK" kan også indtelefoneres.
HELE REFERATER MODTAGES IKKE PR. TELEFON, men ma indsendes rettidig og være redaktøren i hænde
senest den 8. i måneden ligesom alt øvrigt stof til "DEN FARENDE SVEND". Knud Lønstrup.



godt nytår.
Med kno i bordet Laust.

Aalborg
Onsdag d.6.nov.var 12 svende,trods det hårde storm¬
vejr,mødt op til Hulemøde.Peter Sørem havde vi ikke
set i lang tid mødte op med to Krykkestokke efter et
hospitalsophold og en tur med bilen i grøften.Poul
var vendt hjem fra et job i Sverige,og "KanslerenMer
ikke længere i Thule og mødte op i afdelingen.Ernst
Lilienskjold,musiker der har spillet rundt omkring i
Norge og Sverige,og Flemming Nielsen,Sadelmager,der
i flere perioder har rejst og arbejdet i Sverige,er
begge indmeldt i CUK,og i denne anledning fik de vel¬
komsten og blev tilsunget af Naverbrødrene.Ernst lo¬
vede at tage en Guitar med i Hulen,vi har længe sav¬
net en spillemand til sangen.

Ole Hald der arbejder i Tyskland sender os ofte
en hilsen og Avisudklip med artikler om de fremmed-
skrevne i deres sorte dragter,men ellers ligger det
tungt med at skrive hjem til afdelingen fra de udear¬
bejdende svende.

Julefrokosten er lørdag d.14.dec.kl.12,3o i Kaje-
rødgade 39.

Kontingentet er 12,- kr.pr.md.og kan indbetales
til Kasserer Ejler Kløve,Ferskenvej 66,9ooo Ålborg,
GIRO 54 44 780 eller søndag formiddag mellem lo-12 i
Hulen.

Mød op til næste Hulemøde d.4.dec. der samtidig ei
GENERALFORSAMLING og VALG TIL BESTYRELSEN.
Med Naverhilsen Referenten.

Århus
På Hulemødet d.6.sept.var Pi-kasso fra Thule afd.på
besøg.Fiirgaard omtalte Fugleskydningen.Knud Frisch
er kommet hjem fra hospitalet.

Esther overbragte en hilsen fra Erna og Otto Lund.
Otto Lund har sendt en Platte til arkivet som lovet.

Pi-kasso synes,at der skal oprettes en Hule i den
gamle By,hvor så nogle af de ældre medlemmer sommeti¬
der skal være tilstede og fortælle besøgende om Na¬
verne.

Hulemødet d.2o.sept.var med ledsagere 12 svende og
9 damer var mødte.Aftenen forløb stille og roligt
med sang og masser af snak.Erika Tjerrild havde bagt

dejlige lagkager,
Den 4.okt. holdt vi vor efterårsgeneralforsamling.

Vi havde en gæst Thomas Thomsen fra Varde.Knud Frisch
er atter hos os igen.Børge Andersen blev valgt til
dirigent og konstaterede,at G.F.var lovligt indkaldt
og Annette oplæste Protokollen,der blev godkendt.

Fiirgaard afgav sin formandsberetning,hvori han
nævnte,at der er en forening i Århus som kalder sig
CUK.Da Fiirgaard så det første gang kontaktede han
foreningen og bad dem finde et andet navn.De har å-
bentbart ikke imødekommet vort ønske,så vi vil bede
H.B. rette henvendelse til foreningen.

Fiirgaard vil prøve at få en nærmere kontakt med
"Den gamle By" angående en Hule.Endvidere aflagde han
beretning fra arkivet.Flertallet af H.B's bestyrelse
ønsker arkivet tilbage til København,hvilket vi ikke
kan gå med til,da vi har lagt et enormt arbejde i at
få det ordnet.Hvis det skal flyttes,skal det opbeva¬
res ligeså sikret som nu med hensyn til Brandfare,Ten
peraturmæssigt og indbrudssikkert.H.B.kan ikke beslut
te,at det skal flyttes,det skal besluttes på et for¬
mandsmøde, hvor det i sin tid blev besluttet,at det
skulle flyttes til Århus.

Under festprogram blev det vedtaget,at børn skal
have lov til at deltage i deres egen turnering.

Næste års kalender blev diskuteret.
Indkomne forslag: Der var et fra bestyrelsen som

foreslår arbejdsdag i Hulen d.l9.okt. kl.l3,oo.
På valg var formand,sekretær,skramleriforvalter

og suppleant,som alle blev genvalgt.Huleudvalget
fortsætter også.

Ifestudvalget går Preben Dalby p.g.a. arbejdspres
og festudvalget takker for godt samarbejde.Som nyt
medlem valgtes Aage Tjerrild.

Under evt.læste Esther Lund et brev op,som hun hai
modtaget fra Niels Nielsen,New Zealand.

Annette.

Glædelig Jul - Godt Nytår
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer med familie,vor Værtinde med fa¬milie og personale,en rigtig glædelig jul samt et godt nytår,med tak for
aret der svandt.

Poul Barslund.
ANDESPIL: Torsdag d.5.december kl.19,30 bliver der som sædvanlig afholdtAndespil,men i år vil der blive flere og bedre præmier,så mød op og vindjulestegen.Spisning kl.l8,oo for dem der ønsker det,HUSK TILMELDING TILVÆRTINDEN på tlf. 01- 31 49 43.

JULEAFSLUTNING: Torsdag d. 19.december kl.l8,oo Spisning.Kl.ca.19,oo erder keglespil - Kl.ca.2o,3o Kaffe.Berejste yder tilskud,så vi får Jule¬middagen for 25,-kr. Tilmelding til Værtinden senest d.16.dec.på tlf. ol-31 49 43 eller ol- 87 57 69.

•KØBeNHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(01) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

Formand: Poul Barslund,Agerkær 5^»
261o Rødovre tlf.(ol) 75 52 ol
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg.
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
tlf. (01) 81 73 74.
Sekretær:Svend Danielsen,Hørsholm¬
gade 22 K, 2200 København N.
tlf. (01) 85 69 90.

TAK:

Hjertelig tak for den smukke hil¬
sen, sendt til min mands båre.

Anna Andersen,Fredericia.

KEGLEAFTEN: Vi starter igen Torsdag d. 2.januar 1986.
GENERALFORSAMLING: Torsdag d.9.januar 1986 kl.l9,3o afholder BerejsteHåndværkere Generalforsamling i Huset,Emiliegade 7.Dagsorden iflg.lovene.
FLUEFEST: Vil blive afholdt lørdag d. 11.januar 1986 kl.l2,3o.G.F. og Fluefest nærmere besked i januar Svenden.

IN MEMORIAM

Vor gode kammerat Louis Dam er i en alder af 92 år,taget på den sidste
rejse.

Æ R E VÆRE HA NS MINDE

"Berejste"

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



Generalforsamling er i februar,så du har god tid til
at komme med eventuelle forslag til det møde.
Medlemskontingentet forhøjesmed 2,oo kr.pr.måned,por¬
toen stigerm.m. fra januar 1 985.
Stockholm afdeling ønsker Snedker Kaj Hansen til lyk¬
ke på 7o års dagen. Kaj rejser bort så vi venter til
januar med at fejre Kaj.Det store fine arbejde som vi
ser på Ingarø torpet har Kaj ofret mange timer på til
glæde for alle som besøger torpet og som vi takker
Kaj hjerteligt for. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer
hjemme og ude en glædelig jul og takker for den ven¬
lige modtagelse som alle Stockholmsnaverne nyder ved
besøg i alle klubberne rundt omkring.Ja herlige min¬
der fra året som nu hastigt går bort.
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Lottospillet d.15-1 o- var en succes .Godt besøgt-godt
humør - og en pæn sum i overskud.
Hulemøde d. 12-lo,hvor vi drøftede formands og kasse¬
rermødet i Odense."Sputnik" blev tømt- til fryd for
kassereren.
Hulefar serverede suppe;han blev så stolt over rosen,
at han selv betalte omkostningerne ved at lave den.
Hulemøde d.2-11.
Arno og Zacho havde haft fødselsdag.Det nød vi andre
godt af,og fødselarerne fik lov at blære sig.Arno for¬
ærede "Hulen" en lille "Bimpel" med et lille bitte
krus til-beregnet til en mundsmag til alle;men her
fik Steen et lyst indfald,han skænkede op i "finger¬
bøl let"og så holdt han auktion.Aldrig er så små "gewe-
sener"blevet solgt til så tårnhøje priser.Alle ville
smage - og tuddene faldt 1ivligt.Romon måtte se andre
tømme bægeret - han blev ustandseligt budt over.
Steen havde en forgyldt hestesko med,den kom også"un-
der hammeren". Beløbet gik i "Sputnik"
Husk julefrokosten den 15-12.Tilmelding er bindende,
og kan ske til Romon eller Mogens,
Vi sender ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt
og lykkebringende nytår til alle vore kammerater i
ind og udland.
med kno Mogens.

Vejle
Ved hulemødet den 2-11-84 var 14 svende mødt.Vi be¬
gyndte med sang nr.29,hvorefter formanden aflagde be¬
retning,hvor han bl.a. takkede Nancy og Frede for
skipperlabskovs i hytten,hvor alt for få var mødt op,
men vi der var med fik en hyggelig aften.John gav en
god beretning fra mødet i Odense som han og Bruno
havde deltaget i.
Vi. s.luttede mødet med en sang nr.37.
med nayerh.i.'l sen Helge.

Zurich
De. dans.ke. nayer i" Zürich har i; weekenden 3o-9-84 be¬
steget P\latus,med stor succes.Der var 9 tapre van¬
drere dér drog af sted. Turen startede fra Zürich kl.6
med afgang mod Pilatus.Formandens søn havde allerede
fået nok,da vi så bjerget,så han kastede op,og vi måt¬
te til den helt store rengør ing .Formanden Flemming
Vilhelmsen var vores fører.Det startede med et vild¬
spor på 1 km.længde og en stigning på 3oo m.Vi gik
tiltage og startede forfra.Gruppen måtte af hulefar
have forstærkning bestående af gammel Dansk efter at
føreren i meget lang tid havde sagt "Lige bag de der
strå" eller "lige bag den lysning er en Sejlbane"men
vi fandt den da og tog med den op på toppen,hvor vi
fik et 1 il le måltid mad'.
Derefter gik vi hen .langs bjergryggen i 3 timer hvor
der blev kigget på land ska ber, sten bukke og blomster.
Ved 4 tiden blev der tændt bål ved en rislende bæk
med iskoldt kildevand.En time senere,efter vi havde
fyldt maverne,gik det for alvor nedad,ikke uden pro¬
blemer.Lis Kaz måtte på bagdelen flere gange og vrik¬
kede da også om på begge ben. Hel le,formanden s kone
måtte også ned på halen. Turen sluttede efte>~ mørkets
frembrud på en restaurant hvor blev drukket utroligt
meget sodavand.

med kno i bordet Laust.
Vi har i denne måned optaget 2 nye medlemmer John
Henriksen og Torben Sned.
Den store begivenhed i denne måned er Fodboldkampen
Danmark - Schweiz.Vi er 6o fra klubben som har lejet
en tus og drager mod Bern den 17 oktober.Forhåbentl ig
bl iver det en god kamp.
Den 3.november har vi Mortens aften på Restaurant
"Fal ken"med gå s.
Vi har også gode sportsfolk i klubben.Vi har Peter
Holm som har slået Schweizermesteren i Badminton,og
Ulrik som er blevet nr.2 ved schweizermesterskaberne
i Karate og John Bang Nielsen som har vundet sin før¬
ste kamp i boksning,så man må jo godt være stolt
over at være dansker,forhåbentl ig kan man også være
det den 17 oktober i Bern.
med kno i bordet Peter T.
Den 3-11-84 afholdt foreningen Mortensaften på Rest.
"Falken med Gås,derefter auktion over pakker som var
medbragte af deltagerne.Det tog så lang tid at der
kun var en time til at danse inden der blev"Pol i z é i -
stunde" og "Falken"skul 1e lukke.Vi var ca.3o mand der
tog hen i hulen hvor vi fik danset og moret os videre
lige til den lyse morgen.Jens musiker sørgede for det
musikal ske.Fritz var kommet tilbage efter 3 måneder
i Danmark.Gert fra Arosa var også mødt op og så var
der rigtig naverstemning.Et nyt medlem fik vi også
og det var "Turbo Leif".
kno i bordet Peter.
NB.Til lykke til vores yngste nav,Lillian og Manfred
har fået en søn d.27-lo-84.

Flemming.

Ålborg
Onsdag d.17 oktober var 9 svende mødt op til hule¬
møde for at drøfte hvad der var passeret i månedens
forløb.
Således formands og kasserermødet i Odense hvor vi
var representeret ved formanden Hans Andersen,der
bragte en del hilsener med fra mødet.
Dernæst var vi glade for et brev fra Knud Lønstrup,
der ville hjælpe os med nogle kontakter i Hjørring,
vi vil arbejde videre med sagen.
To fremmed skrevne har besøgt os i et særligt anlig¬
gende,men herom senere.Naverudstil 1 ingen i forbindel¬
se S.T. afd 3. loo års jubilæum er vi oqså i qanq
med.
Julefrokosten bliver lørdag den 15.december kl. 12,oo
i Kajerødgade 39 i Hulen. Her vil vi hygge os omkring
en juleanretning o.s.v.
HUSK decembermødet er der generalforsamling og valg af

| bestyrel sesmedlemmer.MØD OP og vær med til at få mere
gang i foreningen. Referenten.

Århus
På hulemødet den 5-lo var 17 svende mødt op.Vi havde
besøg af formanden fra Holbæk afd.Helge L.Nielsen.
Han fik vel komstsangen.men ved første forsøg forsvandt
alt lyset pludsel ig,anden gang lykkedes det. Holger
Tjerrild overrakte en hilsen fra Flemming Vilhelmsen
i Zürich."Araberen havde hilsen fra Otto Lund og Knud
Lønstrup.
Annette fortalte om sin tur til U.S.A.men blev ikke
færdig så fortsættelse følger.Af de øvrige deltagere
i Los Angeles naverklubs 5o års jubilæum blev Annette
opfordret til at fortælle den vittighed hun fortalte
ved vort besøg hos Andy.Denne vittighed fik nogle af
de øvrige svende til at fortælle et par stykker.
Annette fik "Blæren",da hun havde medbragt hjemmebagt
brød. Holger Tjerrild,Ole Mathiasen og "Spjæt" fik og¬
så "Blæren",da de hver især gav omgange,til hele bor¬
det! Det gav lidt problemer med vor musiker Knud
Frisch da han næsten helt glemte melodierne på vore
naversange,på grund af at han måtte spille "Blæren"
så mange gange.
På hulemødet den 1 9-1 o holdt vi vor halvårlige gene¬
ralforsamling.21 medlemmer var mødt op og vi havde en
gæst Hans Peter Pedersen.
Inden vi startede general forsaml ingen mindedes vi vor
afdøde naverbror Elbert Petersen,som kunne have fyldt



91 år den 3o-lo-84.
Som dirigent valgtes Ib Strange.Sekretæren Annette H.
Jensen oplæste protokollen som godkendtes ligesom for¬
manden H. Fiirgårds beretning blev godkendt.
Araberen ønskede at træde ud af arkivudvalget p.g.a.
dårlige øjne.Vi takker dig for dit store arbejde og
håber vi stadig må trække på din viden i påkommende
tilfælde.
Arne Munk og Wagner Sørensen stiller sig til rådighed,
så arkivudvalget ser således ud:Arne Munk,Wagner Sø¬
rensen,Ib Strange med Knud Frisch som formand.
Herefter blev der valgt et festudvalg bestående af
Preben Dal by,Børge Andersen og Annette H. Jensen,som
skal tage sig af årets aktiviteter.
Det blev besluttet at alle medlemmer hurtigst muligt
afleverer et Pasbillede eller lignende til Annette H.
Jensen,da vi ønsker at genoptage traditionen med at
have et billede af alle medlemmer.
Man enedes om en kontingentforhøjelse på 5,oo kr.pr.
måned fra 1 -1 -1 985.Derefter gik vi over til valg hvor
alle var genvalg undtagen til huleudvalget blev teg -
ner Sørensen istedet for afdøde Carlo Pedersen.
Dirigenten sluttede derefter mødet og takkede for god
ro og orden.
Araberen og "Spjæt" gav omgange til hele hulen i an¬
ledning af deres fødsel sdage,som vi ønskede dem hjer¬
telig til lykke med.Arne Munk viste sin kunnen som
mimiker da han havde brug for fløden,da han malkede
koen efter alle kunstens regler så han fik fløden.
På hulemødet den 26 oktober holdt vi vor årlige kegle
turnering.13 svende og 6 ledsagere deltog.Placeringen
hos ledsagerne blev Bente Mathiasen som kegledronning
Jens Mathiasen fik 1ste præmie.Svippræmien gik til
Poul Kramer. Blandt svendene skal der ekstra kegleaf¬
ten til,da de ikke nåede at blive færdige inden yor
tid på keglebanen var udløbet. °
Vi fik to nye medlemmer Birthe og Peter Andersen(Pi-
kasso) de har begge tidligere været medlemmer.Peter
Andersen var med til at starte Thorshavn afdeling.
De fik begge velkomstsangen og kvitterede med en om¬
gang hver. Herefter havde vi en lang diskussion om be¬
stemmelse af menuen til vores stifte!sesfest.Menuen
bliver Aspargessuppe,And og Grand Marnier dessert.
Inden hulemødet den 2-11 kænpede 9 af svendene om den
omtalte keglekongeværdighed.det blev Ole Mathiasen,
1ste præmie til Jens Sørensen og Svipprænien gik til
Wägner Sørensen.Derefter drog vi til hulemøde,hvor vi
havde besøg af Anton Poul sen,formand i Stockholm,Hans
"Pad borg "formand i Silke borg, Er i k Jensen fra Califor¬

nien og Eli Simonsen "høvding" på Ingarö.
Først på ugen havde vi besøg af Jean Luc Rigaud,frem-
medskrevet fra Hamburg og Stefan Rubi i fremmed skrevet
fra Bielefeld. Et nyt medlem blev optaget Hans Peter
Pedersen..Vi fik overrakt en bog "Vandresangen-eller
dengang Bedstefar gik til Italien" skrevet af P.Bild-
søe Hansen. Hele bogen er skrevet på vers.
Der blev givet flere omgange og vi fik rørt stemmerne
til vore dejlige naversange.Midtpå aftenen tilbyder
Ole de fineste årgangsvine(Sodavand).
HUSK JULEHULEMØDET D.21 DECEMBER MED ÆBLESKIVER OG
SOLBÆRROM.
med kno i bordet Annette.

Frederikssund
Manuskript ankommet til redaktionen den lo november,
derfor er det ikke under det andet stof fra Frederiks¬
sund.
Generalforsamling d.5-lo-84.
Dagsorden:l.Valg af dirigent.2.Protokol.3. Formandens
beretning 4.Nye lokal love. 5.Formands og kasserermøde
i Odense 6.Program for 1 985.7. Eventuelt. - middag.
An:Frank valgtes som dirigent.2. protokol v/Dann-god-
kendtes 3.formandens beretning -godkendtes. 4. nye
lokallove kommer til afstemning ved forårsgeneralfor-
saml ingen.5.formands og kasserermødet i Odense,besty¬
relsen udpeger to medlemmer i bestyrel sen6.program for
1985,der trykkes 6o stk.som udleveres i hulen7.evt.
det blev foreslået at klubben sørger for flere nye
sangbøger således at alle ved møderne synger efter de
nye,- gamle sangbøger arkiveres.Det blev foreslået at
klubben afholder arrangementer for børnene såsom jule¬
træ,katten af tønden, behandl es på førstkommende besty¬
relsesmøde- kassereren opfordrede alle til at betale
deres kontingent snarest.- Inge blev hyldet som fugle¬
dronning v/fugleskydningen i Roskilde - ingen indkomne
forsi ag,da sekretæren havde glemt at skrive dette i
svenden (indkomne forslag stiles til bestyrelsen se¬
nest 8 dage før) - middag Anna og Jette serverede ved
denne lejlighed brændende kærlighed 25 medlemmer nød
denne dejlige aften.- Hulevagt i november (dameaften
med medbragt skorpeskrin) Per Bager og Kurt R.Hule¬
vagt i december Inge og Annika,
med kno i bordet Dann.

•KØBENHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS, EMILIEGADE 7
1918 køLenfavn V.Telf. 01 -31 4943
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BLREJSTE ER VELKOMNE.

Formand: H.F.Lindow,Langøgade 21,
2100 København 0. Telf.01 -203532
aften 01 -205470

Kasserer: Vagner Lundholm, Kolding ■

gade 20,2100 0. Telf. 01- 264946
Sekretær: Svend Danielsen, Hørs¬
holmgade 22 K - 2200 N.
[elf. 01- 856990.

På grund af manglende ti,l s,lutning
og sygdom måtte, vi desværre aflyse
dette vort hus sidste fødselsdag.
Vi håber at kunne holde en lille
eftermiddagskomsammen i december i
stedet,men nærmere derom den aften
vi samles til andespil.

ANDESPIL 6.DECEMBER!
På medlemmernes opfordring holder
vi atter i år andespil.Mød nu flit¬
tigt op,der er lækre ænder og flæs¬
kestege som gev inster. Spil 1 et be¬
gynder kl.l9,3o pr. Ønsker du at
spise middag før andespillet så
husk venligst at tilmelde dig.
Tag venner og bekendte med, hu sk det
er sidste gang vi afholder andespil
i - hu set.

Henry Hansen,Dræbyvej 6,Skovlunde
ivort ÆRESMEDLEM fyldte d.26 novem¬
ber 75 år. Henry er en svend fra de
store årgange i Schweiz 1 92 9-32,v i
erindrer endnu vore huleaftener i
Rot hau s. Henry har gennem 45 år
gjort en stor indsats i Berejste
Håndvækeres bestyrel se. Han er en

prægtig kammerat,der trofast møder
op i foreningen for at dyrke billi¬
ardspillet.Til vore sammenkomster
møder han flittigt op sammen med
sin søde kone Vita .Desværre har
Henry ikke haft det så godt det sid
ste par måneder,men vi håber,det
går fremad,efter du er kommet hjem.
En forsinket men hjertelig hilsen
og lykønskning fra berejste damer
og dine kammerater med ønsket om

god bedring.

RETTELSE
Desværre er der sket en lille fejl¬
tagelse i novembernumret. Ida Myhres
fødselsdag er ikke'den 4 'décért bér '
men den 6 december Undskyld.
Ida Myhre har lige meddelt,at der
er åbent hus med Chokoladetrakte¬
ment mellem kl.14 - 16 den 6.decem¬
ber på H.C.Ørstedsvej 31.

VEa ÅRSSKIFTET
vil vi ønske vore damer og kamme¬
rater, vor værtinde og personale
samt vore syge medlemmer en god jul"
og alt godt i det nye år og en tak
for året der svandt.

Herman.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet d. 23.november


