
GODT NYTÅR
Endnu engang runder vi et Nytår,i de såkaldte "Fattigfirser",dog en glædelig ting er dog,at det ser ud til,
at vi er på den rette vej m.h.til beskæftigelse,så lad os håbe,at det også vil smitte af i udlandet,så vi
kan få flere unge ud at rejse.Ser man tilbage på året der er gået,har der dog også været lyspunkter i CUK.
Desværre også nogle mørke.Vi har måttet tage afsked med 15 af vore kammerater der er gået på den sidste
rejse.Til dem vil jeg udtale et

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Heldigvis er der som sagt også lyspunkter såsom et par nye afdelinger er dukket op i det forløbne år,
og vi byder Samsø og Næstved afdelingerne velkommen i CUK's rækker og håber at de nye afdelinger vil få
fremgang og godt kammerarskab.Af jubilarer har vi heldigvis også haft mange af,således 15 25 års og to 4o
års jubilarer,samt et par afdelinger som Randers og Holbæk afdeling med henholdsvis 4o og 65 års jubilæum.

Herfra redaktionen skal lyde en tak til alle de referenter der har skrevet og skriver til bladet,for
godt samarbejde i det forløbne år,og alle læsere af "Svenden" ønskes et godt og lykkebringende Nytår.

Knud Lønstrup.

HÅNDVÆRK 86

I november måned 1982 blev der i Bella Centret afholdt en landsudstilling "Håndværk 82"
Udstillingen der blev en stor publikumsucces med over loo,ooo besøgende,vil nu blive gentaget i dagene

11 - 19 januar 1986.
Ved udstillingen i 1982 var CUK-naverne med,det var CUK der stod for hele arbejdet,nemlig Hovedbesty¬

relsen og Københavns afd. med stor hjælp fra Frederikssund afdeling.
Håndværk 86 har Hovedbestyrelsen vedtaget at vi gerne vil deltage,selvom vi nok mener,det er vel tid¬

ligt - godt tre år efter den forrige udstilling - at skulle igang med et så storstilet arrangement.
Denne gang har vi fået lovning på hjælp,fra andre af de berejste foreninger,så vi håber på en udstil¬

ling der atter vil vise at NAVEN stadig lever.

NYE LÆSERE
Dette nummer af "Den farende Svend" vil blive uddelt på udstillingen og Hovedbestyrelsen for CUK byder

nye læsere velkommen,vi håber at selve vor Stand har gjort indtryk,at du nu ved,at der stadig er noget der
hedder en NAV,at NAVEN idag ikke går på landevej en,men benytter alle transportmidler»meningen er den sam¬
me, at komme ud,se,lære,og dygtiggøre sig.Det være sig i det kolde Thule eller under brændende sol i Afrika
eller ^ sandørkenen i det mellemste Østen,på en boreplatform i Nordsøen eller i Malaya.NAVEN er overalt!
I dette blad er alle vore adresser på de afdelinger vi har for øjeblikket,derudover har vi mange kontak¬

ter,og Hovedbestyrelsen er altid villig til at hjælpe,vore adresser står på side 2.
Har du rejst,arbejdet ca.l.år i udlandet,så kom og besøg det af vore mødelokaler (Hulen) der er nærmest

for dig,se hvor hyggeligt vi har det,du er velkommen 3 gange uden at være medlem,husk at såvel konen,eller
manden også er velkommen til ca.halvdelen af møderne.Vore medlemmer er i alderen fra ca.18 til ca.9o år,
vi taler aldrig Politik eller religion,vi holder på privatlivets fred,vi dyrker kammeratskabet og vore rej¬
seminder.

VELKOMMEN I HULEN DEN ER ET BESØG VÆRD.
Formand for Hovedbestyrelsen af CUK.

Den farende svend Hans Rlndom-

går over hele verden

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

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

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

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hov«d§ade 195

Tlf. 5« »68

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

CEG-bladets redaktør for Skandinavien. Stof hertil till
Herluf Fiirgård,Klokkerfaldet lo8,821o Århus V. tlf.
(06) 15 96 27.

Københavns Afdeling

Slagelse afdeling har måttet tage afsked med
en god naverbror,
Maskinsnedker BERNHARD BILSTED

født d.lo.marts 19o3
indm.d. 6.juli 1984

er afgået ved døden medio november 1985

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Slagelse afd.

En god naverbror,

Matros JOHNNY KORN

født d.2.juli 1938
indm.d.12.maj 1975

er afgået ved døden medio november 1985.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Vejle afd.

Formanden for Foreningen "Freja" i Berlin
HOLGER JÜTTE

er afgået ved døden i Berlin d.6.december 1985
i en alder af 78 år.Holger Jütte var sammen med
sin hustru,en hyppig gæst i Danmark bl.a. ved
vore Pinsestævner.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

H.B.for CUK.

Efter længere tids svær sygdom er vor kasserer
og gode naverbror,

Tjener KURT ANDERSEN
født d.i.oktober 1926
indm.d.5.april 1974

er afgået ved døden d.12.oktober 1985.
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Silkeborg afd.

tiULE. Ingerslevgade lo8 kld/tv.l7o5 København V.
Hulen er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,oo
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18.st.25oo Valby.

tlf.(ol) 57 35 98
I

Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45—th. 266o
Brøndby Strand.tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand: Leif Brygger Olsen,tlf.(ol) 23 23 42
Lokaleinspektør: Hartwig Svendsen,Vinkelhusene 17 6tv

277o Kastrup.
Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo

Brønshøj tlf. (ol) 28 37 4o

Program
3.januar 1986. Nytårshulemøde kl.19,00.
11. " " Stiftelsesfest kl.l8,oo i hulen.Til¬

melding senest 5.Januar 86.Ved denne
lejlighed fejrer vi årets jubilarer.

22. " " Svendeaften.Der er optagelse,Så mød
op! Det er kl.l9,oo.

30. " " Bancospil med mange overraskelser,så
kom i god tid for at sikre dig og di¬
ne venner en god plads.

9.februar " Fastelavnsfest efter de gode gamle
traditioner.Formanden meddeler at nu

er "Aberne" i Bur.Vi mødes kl.ll,oo
i hulen.

Sangkoret
Fung, formand:Leif B.Olsen,Platanvej 6^-,181o Kbhn.V.
tlf.(l) 23 23 42 om aftenen.

Tirsdag d.14.januar 1986.Nytårsmøde,hvor vi ønsker
hinanden godt nytår.

Festen d.23.november var alle tiders fest,med høj
stemning. Dansegulvet var fyldt hele aftenen og ud
til på de små timer.Fin musik og rigtig god naver¬
stemning - en aften der vil blive talt længe om in¬
denfor sangkoret.

Rex & Kristian.

Tak
Tak skal lyde til Hovedbestyrelsen og Odense afd,for
den opmærksomhed der blevet os udvist ved vort 4o ars
jubilæum i CUK.Laursen takker også for hilsenen fra
Düsseldorf. Hjertelig tak allesammen.

Anders Skovsende & L.Laursen.
k ... . Odense afdeling
Milepæle
31.decmb. 1985 Mogens Hansen,Helstedvej 5, 5o ar.

348o Frederiksværk (Mdl.Hillerød) ^

2.januar 1986.Reiner Johannesen,Forhåbning- 75 år.
holms Alle 29,19o4 København V.

11. " " Henry Horn.Nøddestien 27,33oo 5o år.
Frederiksværk (mdl i Fr.sund)

13. " " Eric Roug,14451 Herron St.Sylmar
Ca.91342 USA.medl.iL.A.naverclub 25 åi

2o. " " Egon Petersen,Kliiwergade 2o 65 år.
86oo Silkeborg

23. " " Børge Simonsen "Farmand"Vester- 6o år.
led 29,86oo Silkeborg.

25. " " Otto Wisler.Egøvej 138,46oo Køge lo år
(mdl.i Hovedkassen)

26. " " Henry Hansen,De gamles Hjem
Smedegade 42oo Slagelse.

29. " " Axel Christiansen,Valdemarsgade
62 kid.1665 København V. J

3.Febr. " Laurits Laursen,Kochsgade 47-
5ooo Odense.

3, 11 11 Vijjor Madsen,Holmegårdsparken
6.

85 år

8o år

94 år

8o år
24— TV.298o Kokkedal(mdl.i Slagelse)
Fred K.Holm, 1238 Spazier Ave. 80 år.,
Glendale Ca.912ol USA.



Ærestavle 40 år i C.U.K.
Maler Anders Skovsende,Lykkes-
håbs Alle 7,525o Odense er der
nogen uvished om den korrekte
dato for hans indmeldelse,men
han har ihvertfald nu rundet
de 4o år for sin indmeldelse i
CUK.
Men Anders Skovsende er født i
Ebberup d.3o.december 19o4 og
runder således 81 år lillenyt¬
års aften.A.S.har lært maler¬
faget i Ebberup hos H.P.Mogen¬
sen og blev udlært l.maj 1923.
Tog på valsen sammen med Carl
Mortensen i Marts 1927.Ankom
til Zürich ca.2o.marts og gik straks igang med at sø¬
ge arbejde,som de også fik med det samme,i starten
hos nogle småmestre arbejdede Skovsende for.Senere
kom han til firmaet Jean Spillmann i Durforstrasse og
her blev han resten af sæsonen til 15.okt.og hele
1928 til midten af december.I den tid var han med til
mange opgaver,bl.a. var han med til at restaurere en
en gammel ejendom der skulle indrettes museum til
minde om Pistolossi,vistnok en eller anden børneven.
Han har mange dejlige minder fra rejselivet.Pinsetur
i 1927 der gik til Sentis,det er et vejrobservatorie,
det var en god,men drøj tur.Pinsen 1928 var han med
til at gå over Set.Gothard,det kom til at koste ham
9 dage på hospitalet,han blev nemlig sneblind og det
blev temmelig alvorligt,og det bare fordi han ikke
ville give 3 Fr.for et par solbriller,som han kunne
have købt i Zürich for 1 Fr.Han var også oppe på Ri-
gi,Pilatus,Oksenkopf,Uri Ortskok.Han traf mange gode
kammerater i hulen,bl.a. David og Goliat,Proprietæ¬
ren, søde Karl,Svendborg-mureren,Wilson,den glade Gart
ner,og m.m.fl.

40 år i C.U.K.

Informationer
Atter står et nyt år for døren,som forhåbentlig vil
bringe fremgang for CUK og vore medlemmer.

Hvad året 1986 vil bringe er der ingen der ved,
men vi ved,at vi skal have ny Hovedkasserer,mon ikke
der er andre poster der skal nybesættes indenfor
CUK's ledelse,lad os håbe til gavn for CUK.

Generationsskifte,nej lad os håbe på en stille
overgang til de yngre årgange.1985 gav ny afdelinger
må 1986 også fremme tilgangen.

GODT NYTÅR ønskes alle medlemmer,abonnenter,ja,al
le der læser dette blad.

Prisstigninger.
Desværre ser vi os nødsaget til at hæve prisen på

dette blad fra 48,- om året til 5o,-kr.for 1986,vi
håber at vore abonnenter fortsat vil støtte naversa¬

gen. Samtidig vil vi fra 1.januar 1986 hæve portoen
for forsendelsen af "Den farende Svend" dette gælder
vore medlemmer, dette udgør 25 øre pr.måned eller 3,
kr.pr. år.Andre prisstigninger skulle være tilsendt
alle afdelingerne når dette læses.

Rettelse.
På forsiden af sidste nr,af "Svenden" er vi des¬

værre kommet til at bytte om på formand og sekretær
i Næstved afd.det er formanden til venstre og sekre¬
tæren tilhøjre.

Ny Hovedkasserer.
Den nye Hovedkasserer Børge Nielsen overtager den

ne vigtige post pr.1.februar 1986.Adressen er:
Børge Nielsen,Nyholms Alle 8 A.st.th. 261o Rødovre.
tlf.(ol) 7o 08 lo.
Afmelding og tilmelding af D.f.S.er fortsat Th.Ras¬
mussen, hvor også kartotekskort sendes.Der bliver en

overgangsordning,så såvel Th.Rasmussen som Børge
Nielsen modtager besked,nærmere herom i "Svenden"når
der sker ændringer.Også formandens telefon kan benyt
tes,da Børge Nielsen er meget vanskelig at træffe or
telefon,så skriv! Hans Rindom

Et andet medlem af Odense afdeling
kan d.3.december også fejre sit 4o
års medlemsskab i CUK.
Det er Murer Laurits Laursen,Kochs-
gade 47,5ooo Odense.
Laurits Laursen er født d.3.februar
1892 og bliver således 94 år.
Efter at have været soldat fra 1913
til foråret 1916,rejste han til Ber¬
gen i Norge og arbejdede ved faget
og blev medlem af naverforeningen,
der var ca.4o medlemmer.Der blev han|
kun et par måneder.Mestrene ville
kun give 7o øre i timen,og det var de"
flere der syntes var for lidt,så han rejste til Hau¬
gesund hvor han fik 9o øre i timen,og der befandt han
sig bedre,han var så tilfreds at han blev der et par
år.Efter krigens slutning 1918,giftede L.L.sig med en
pige fra Bergen og fortsatte sit arbejde til 1921,så
blev tiderne vanskelige,og de rejste hjem til Jylland
hvor han er født.Der købte han et husmandssted på Fri
senborg gods,og byggede en del huse,som han senere

solgte.Efter et års tid kom han til Fyn til arbejde,
boede forskellige steder,da familien forblev i Jyl¬
land de første 7-8 år.
I 194o arbejdede han i Tyskland i Scaffstadt ca.8 md.
derefter i lübeck i 1941 i andre 8 md. I 1945 rejste
han til Bornholm og blev genindmeldt i Rønne afd. og
rejste hjem samme år.
Begge disse naverbrødre er et par trofaste kammerater
der sjældent svigter et hulemøde.Vi ønsker dem begge
til lykke med jubilæet og takker dem for deres tro¬
skab og interesse for Odense Afd.

Odense Afdeling.
H.B. ønsker Anders Skovsende og Laurits Laursen til
lykke med deres 4o års jubilæum og siger dem tak for
deres trofasthed og interesse for CUK og den farende
SV6nd"

På H.B's Vegne
Hans Rindom.

Ålborg afd.har d.5.okt.l985 mistet en trofast
støtte,

ELNA LARSEN,GISTRUP

Elna Larsen var enke efter Ålborg afd's tidli¬
gere formand og Æresmedlem afdøde Bagermester
Aug.Larsen,der var CUK medlem i mere end 5o år.
Elna Larsen var sin mand en trofast støtte

for CUK og efter mandens død abonnerede hun på
"Den farende Svend" i 20 år til sin død.

ÆRET VÆRE HENDES MINDE

Ålborg afd.

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Holbæk
Til hulemødet d.15/11-85 var mødt 11 svende og piger
samt navervenner.

Formanden bød velkommen og en særlig velkomst fik
2 nye svende»hvoraf den ene meldte sig ind med det
samme."Blæren" blev hentet frem,og vi andre takkede
med en sang.Vi glæder os til en til.

Der blev herefter talt om Holbæks 7oo års jubilæ¬
um,hvor vi vil blive repræsenteret.

Der blev også talt en del om vores nye Fane som
skal have et broderi,der var indkommet tre tilbud
herpå,men det skal vi vende tilbage til.

Vi fik fastsat datoen for vores julegilde til at
være først i december,hvor vi håber alle møder frem.

Ind imellem blev sangbogen også flittigt brugt,så
dan en aften er hurtigt gået.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår af
Holbæk afdeling.
med naverhilsen Emil.

København
Efter G.F.i november,samledes den nye bestyrelse

d.l8.nov.til sit første møde.



Der var en meget fin stemning og en særdeles posi¬
tiv indstilling til det fremtidige arbejde for CUK.

Arbejdet blev lagt i faste rammer og der blev vir-
lig udført et stort stykke arbejde på dette bestyrel¬
sesmøde,hvilket også kan ses af de fremtidige pro¬
grammer.

Hulemødet i nov.var meget fint besøgt,der blev
indledt med nr.48;det var en aften i den rigtige go¬
de naverstemning,så alle medlemmer bedes møde talrigt
op til disse aftener,lad være med at snyde jer for
en hyggelig og god aften.

Bancospillet - det sidste inden jul - var flot.
Der blev spillet godt,og hvert spil blev afviklet hui
tigt og med de sædvanlige sjove kommentarer.

Der var lo ænder på højkant,meget fine - og lo ky]
linger af bedste kvalitet.Der var 4o sidegevinster,
der vakte jubel.

Det var en god aften med mange gæster,som fik det
bedste indtryk af navernes virke,og der var også
svende der ønskede optagelse.

Vi havde den glæde at formanden fra Hillerød afd.
Richard Pedersen var tilstede,men desværre for ham
måtte han drage hjem til det nordsjællandske uden
gevinst.

Hulemor og far skal have tak for den fine måde,de
varetog vore gæster på,det tegner godt for fremtiden.

Det næste Bancospil bliver d.3o.jan.86,så det er
om at komme i god tid for at få plads.

Vi gør opmærksom på,endnu engang;på vor stiftelses
fest d.U. jan. 86 kl.l8,oo i hulen.Udførligt program
på side 2.

Vi har nu overstået julen og nytåret,og CUK.Kbhn.
ønsker venner og bekendte i ind og udland "et rigtig
godt nytår"

Lad det nye år begynde med at vi mødes d.3.jan.kl.
19,oo til nytårshulemøde og giver hinanden håndslag
på et godt og frugtbar samarbejde indenfor CUK.Kbhn.

Kristian Dalner.

Los Angeles
Ved novembermødet var der 3o svende tilstede,et

større antal end jeg husker fra tidligere møder.Lars
Westerskov og Pete Petersen havde sørget for middag
Gule ærter.Frikadeller og Kartoffelmos m/brun sovs,

præpareret af Bill Knudsen,som nu har overtaget køk¬
kenet,da Jimmy Nelsen har haft et hjerteslag.

Pete Petersen som har haft et længere sygeleje
medbragte en jubilæumssnaps.Jimmy Nelsen kom til mø¬
det men deltog ikke i middagen,han blev dog til mødet
var forbi.Fred Holm der nu er erklæret fuldstændig
blind var tilstede,men Eric Roug mangler vi stadig.
Bill Knudsen har overtaget stillingen som sekretær

og behandlede den,som om han aldrig havde bestilt an¬
det,han nævnte alle som havde fødselsdag i november
måned og ønskede til lykke med fødselsdagene.Der var
en ansøgning fra Ole Madsen om optagelse som medlem.
Bills rapport fra oktobermødet blev oplæst og god¬
kendt.

Det blev en meget fin Mortensfest vi havde lørdag
d.16.nov.Bill Knudsen serverede Flæskesteg m/rødkål
og der var rødvin på bordene,så intet manglede.Han
havde også bedt damerhe om at bringe småkager,så dem
var der mange af.Bordene var dækket til 8o personer,
der var 76 personer tilstede,deriblandt Fred Holm og
Eric Roug,og vi er altid glade for at se dem.

Carlos Petersen,vort ældste medlem overraskede
med sit besøg,sønnen havde kørt ham ud til den store
fest,også hans besøg værdsætter vi.Aftenens Bingo
blev en større succes,der var så mange gevinster,at
omkring halvdelen blev udtrukket som dørpriser,så dei
var mange vindere. 0 J L

Nysted
Mandag d.2.december havde vi vort møde som tradi¬

tionen tro er julemøde med Gløgg og småkager,men iår
havde vi byttet lidt rundt på de traditioner og invi¬
teret damerne med til et rigtigt julebord med diver¬
se godsager såsom røget ål m.m.

Vi havde virkelig en hyggelig aften og vi opdage¬
de at 3et gik meget bedre med at synge når damerne

var med.Måske skulle vi tage dette til eftertanke,foi
en anden gangs skyld.Bestyrelsen vil hermed ønske si¬
ne medlemmer m/familie,samt naverne i nær og fjern et
godt og velsignet Nytår.
med naverhilsen Simon.

Odense
Lørdag d.12.okt.afholdt vi stiftelsesfest i hulen.

Vi var 34 medlemmer henholdsvis naver og navervenner
der deltog i denne fest.Børge Jensen stod for kødgry¬
derne og det kom der et godt resultat ud af,og vi
takker Børge for dette arbejde.Det blev en fin aften
med sang og levende musik til dansen.

Lørdag d.9.nov. inviterede navervennerne på gule
ærter m/tilbehør såsom flæsk,pølse og ikke at for¬
glemme grisehaler.Det blev også en vellykket aften,
hvor alle morede sig,der var 32 tilmeldt til denne
aften,bl.a. "Bølge Børges"Mor som optrådte i den helt
store stil på dansegulvet til alles beundring.Men
hun er jo også kun 76 år.Vi siger navervennerne tak
og i samme forbindelse gør jeg opmærksom på at der
afholdes juletræsfest søndag d.5.januar 1986 kl.l5,oc
Mød talrigt op,også selvom du ingen børn har er du
velkommen.Tilmeldelse kan ske på tlf.lo 58 15.

Ved vort hulemøde torsdag d.5.december åbnede for¬
manden Knud M.Nielsen mødet med at gratulere vore to
4o års jubilarer,nemlig Anders Skovsende og Laurits
Laursen.De blev begge to begavet med blomster og Fla¬
sker også navervennerne havde betænkt de to trofaste
svende.Derefter fik et nyt medlem velkomstsangen,det
er chauffør Flemming Larsen som har arbejdet på Grøn¬
land. Formanden redegjorde lidt om bestyrelsens arbej¬
de i forbindelse med det kommende pinsestævne.Han hav
de bl.a. haft et positivt møde med borgmester Verner
Dalskov.

Man sang og der blev fortalt historier og hulefar
Poul Ritzel havde købt ind til et par snitter som han
fik udsolgt.

Der var en hel del der fik blæren,aftenen forløb
fint.

Ved vort første hulemøde i det nye år er det tra¬
dition at slagte vore grise,og jeg appellerer til
Hans Slagter om at møde op med lidt skarpt knivtøj,
så grisene kan komme af med livet på en human måde.

Husk dette møde torsdag d.2.januar 1986.
med naverhilsen og godt nytår Inge.

Randers
Den 16.nov.havde Randersnaverne en dejlig indkøbs¬

tur til Tyskland.Efter indkøbsturen kørte buschauffø¬
ren os en extra tur i omegnen af Sønderborg.Vi havde
også lejlighed til at hilse på Sønderborgnaverne i
deres hule.derefter tog Arno med os på sejltur.Vi
skal hilse fra de øvrige buspassagere og sige tak ti]
Sønderborgnaverne,fordi de også måtte komme med og
opleve "Hulen".På hjemturen var de interesserede i at
høre mere om naverne samt høre flere naversange.Jo,
hjemturen var bestemt ikke kedelig,der var masser af
sang og hyggelig samvær.Det havde været en lang men

dejlig dag.
Den 6.december holdt vi lotterispil istedet for

hulemøde.Kl.18,oo mødte 15 glade mennesker op i hu¬
len,hvor vi først spiste vores medbragte mad,og til
maden startede hulen med at være vært med en X mas.

Herefter spillede vi lotteri med mange flotte gevin¬
ster.

Vi havde heldigvis alle det gode humør med,så ef¬
ter spillet fortsatte vi med masser af sang og hygge¬
ligt samvær lige til kl.2,3o lørdag morgen.

Vi mødes forhåbentlig d.31.december for at ønske
hinanden godt nytår.

Hermed ønskes alle et rigtigt godt nytår,
med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Så har det atter været tid til G.F. hos os i Ros¬

kilde,fredag d.29.november.Alle stole var besat,da
næsten samtlige var mødt op.Bjørn valgtes til diri¬
gent og det lykkedes han "næsten" at holde styr på de
snakkesalige medlemmer.Formandens beretning - Proto-



kol og regnskab ,blev godkendt. 2 indkomne forslag
blev også vedtaget.Formanden Per Rosén blev genvalgt
og Per Nordahl istedet for Bent Skaffer der ikke øn¬
skede genvalg.Ny suppleant blev Søren Petersen iste¬
det for Birte Nielsen der ejheller ønskede genvalg.

Revisoren blev genvalgt,og som noget nyt skulle vi
vælge en Fanebærer/vagt og her meldte Sven Bache Lau¬
ridsen og Bjørn Sørensen sig under Fanerne.Dirigenten
takkede for god ro og orden og aftenen fortsatte med
optagelse af et nyt medlem Søren Pedersen,på behørig
vis,med høje hatte»velkomst af formanden,nålpåsættel-
se af kassereren og velkomstsang af alle de fremmødte

To nye måske medlemmer,havde vi da også fornøjel¬
sen af at hilse på,jo,der sker noget i Roskilde.

Allerede søndagen efter,nemlig d.i.december mødtes
vi igen i hulen til adventsfest,mange mødte op med
børn og børnebørn,så det blev en rigtig hyggelig ef¬
termiddag med dans om juletræet og sanglege»bagefter
var der godteposer til børnene og Gløgg og æbleskiver
til de voksne.

Lørdag d.7.december samledes naverne atter,fesrud-
valget havde kaldt til samling til en festlig Øster¬
søtur.Efter et par timers forsinkelse lykkedes det
os da også at komme med færgen,og kl.21,oo,langt over
spisetid,fik vi endelig fyldt noget i de tomme maver.

Det var en hyggelig aften,men alle var noget matte
da vi igen nåede Roskilde kl.6.søndag morgen.

Tak for det gode arrangement Poul og Bente.
HUSK KORTSPIL I JANUAR d.19.mød op med skorpeskri¬

net.

med naverhilsen Lene.

Slagelse
Fredag d.6.december mødtes 12 gæve naver i hulen,

og formanden åbnede mødet med at mindes to naverkam¬
merater Bernhardt Bilsted og Walther Olsson der begge
var afgået ved døden i november med 1.minuts stilhed.

Vi havde 3.fødselarer Børge - Leo 5o år.é-pet stort
krus til Arne,Leo havde fået sit på sin fødselsdag.

Stemningen blev høj efter alt det dej lige,ja,hvad
må jeg kalde det,"brændevin efterhånden " men en

Skyskraber var imellem en flaske portvin blev gemt
til julefrokosten,som er d.2o/12-85 kl.19,oo.Manfred
gav en omgang da han flytter til Næstved afd.Luffe
rejser h år til Grækenland og Tyrkiet og Jens bliver
sekretær imellemtiden.Mødet sluttede med gode ønsker
om en glædelig jul og et godt nytår til alle naver,
med naverhilsen Luffe.

Stockholm
Gåsemiddagen samlede igen fuldt hus og formanden

Anthon Poulsen måtte overtage arbejdet med alle de
forberedelser,da ingen har hørt fra Høvdingen siden
sommerens afslutning.Anthon skaffede Gæs og Ænder
fra jylland altså ægte dansk.Naverpigerne påtog sig
arbejdet med middagen og den festligt pyntede Naver¬
stue.

Midt under festen ringede Marie og Hans fra Silke¬
borg og de berettede at Høvdingen Eli levede godt i
Danmark og altså ikke lå hjemme og var syg.

Whistturneringen fer blevet flere gange i løbet af
efteråret,og nu venter vi bare på hvem der får poka¬
len og de øvrige præmier.

Nytåret begynder med søndagsmessen d.12.januar og
Egon Bargisen venter at se hele naverfamilien senest
kl 12,oo i hulen.

Medlemsafgiften for 1985 kan du nå at betale den
24 så det er klart før Årsmødet.HUSK også at samme
aften er sidste anledning til at indlevere forslag
til Årsmødet da bestyrelsen må have tid til at be¬
handle forslagene.Den årlige generalforsamling er d.
7.februar,og her kan du få mere at vide om hvad der
er foregået i 1985,og om indtægter og udgifter fra
alle kassererer.Her vælger vi også kammerater som ti]
sammen med alle medlemmerne skal arbejde for vor af¬
deling i Stockholm i 1986.Så mød flittig op og del¬
tag i diskussionen.

Godt nytår og tak til alle som i sommerens forløb
har besøgt os og som har givet os andre så mange gla¬
de minder i året som svandt.Også tak til alle øvrige

medlemmer som med deres arbejdsindsats har bidraget
til gavn og glæde for vor afdeling,vi glæder os til
Nytåret og at det må fortsætte på samme måde som det
gamle sluttede.Vi hilser velkommen i hulen og på na¬
vertorpet til arbejde og festlige sammenkomster,
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Sønderborg afdeling ønsker alle naverkammerater i

ind og udland et rigtig godt nytår.
Vi håber på et godt år for CUK og vores virke.
Håber også,I alle har haft en rigtig god jul med

familie og venner.
med naverhilsen Mogens.

Thule
November måned forløb hos os som vanligt.Solen for

svandt,og vi har snart "Mørke midt på dagen",et par
måneder.Vi har jo nu faste rammer om vor mødevirksom¬
hed,med møde 1.lørdag i måneden.og Bedemøder hver
søndag mellem 13 og 16 lokal tid,så syddansk er vi i
gang kl.o8,oo OM MORGENEN,så det er godt vi er bagef¬
ter 'foran? Med spind,vitser og sang,sving ikke at for
glemme,der falder dog enkelte grove vitser,som f.eks.
"Ligheden mellem en Supervisor og en regnorm ...Ryg¬
raden" Grov,grov,men...

Vi havde l.nov. også G.F. med 25 fremmødte m/k
4 meldte fra grundet arbejde og 3 på ferie af 35-4o
naver fint-fint.

Dagsorden: 1) Valg af dirigent.2)Formandens beret¬
ning. 3) Kassererens orientering.4) Protokol.5)Valg af
næstformand.6) Valg af best.suppleant.7)Valg af revi¬
sor suppleant.8)Valg af festudvalgsmedlem.9)Valg af
hulebestyrere 2 stk. lo)Forslag til lokallove.11)Evt.

Formanden P.P.Edderkop bød velkommen og efter no.
28,blev Svend "Kulbunken" foreslået som dirigent og
enstemmigt valgt.Han konstaterede at mødet var retti¬
dig og lovligt indkaldt,og,gav ordet til formandens
beretning.Formanden konstaterede at eftersom vi d.12.
nov.havde bestået 1 år,var vi kommet ganske langt,med
egen hule,omtrent,og indvielse indenfor rækkevidde,og
optagelse af ialt 48 medlemmer,egentlig havde klaret
det ganske godt,og fremsagde stor tak til,Helmer,Sv.
Robert»Klampen og Pi-kasso uden hvis utrættelige slid
hulen ikke var en realitet,og så frem til en ordent¬
lig indvielse,når vi nu officielt havde fået en hule¬
far,dog først efter pkt.9.Til Pi-kasso for sin glim¬
rende repræsentation af Thule på Randersstævnet,samt
hans referat af samme,og til Lindy og Knud,som drog
til Berlin,for egen regning og risiko,for at overræk¬
ke en stor Bjørn .(Is) på fødselsdagen.P.P.E.mindede
om at de m/k naver,kunne medbringe en Thulemand,til
de lokale klubber,og at,der indtil nu,var udleveret
3,og målet var minimum,et medlem 1 Thulemand pr.klub
fra Thule,men dog gerne flere.

P.P.E. udtrykte glæde over at vi nu,odover hans
"Maveorgel",havde 1 stk.opretstående,skænket af et
amerikansk par Sandy og Gerry og som med flid trak¬
teres af Knud,når han ikke er på ferie,samt en Gui¬
tar som desyærre mangler strenge,og måske det vigtig¬
ste, en som kunne spille på den,så nu mangler vi bare
en Bas og et sangkor,så skulle det gå helt godt.

Koret vakte lidt moro,idet vi enedes om at vi,
ihvertfald sang om ikke perfekt,så dog højt.

Tak til Carpenter shoppen,navnlig Sv.Robert,som
velsignede os med den første bødekasse,og en meget
stor tak til Bjarne Wils,som efter en del forsinkel¬
se, stillede med vor ny bødekasse af form som en

Statskasse,dog lidt mindre,ca.3" x 6"x 4",mén,efter¬
hånden med mere indhold? og håndværksmæssig udført.

Formanden indviede samme,med 2o Dollars og lod gå
rundt.Vi har nu to kasser.En som sorterer under hule¬
far og under kassereren.Beretningen modtoges med ova¬
tion, siddende og godkendt.

Pkt.3.Kassereren Pi-kasso slyngede om sig med tal'
i sin orientering,så alle mistede fodfæstet,og kon¬
staterede tilsidst et underskud på ca.7oo,-kr.som
dog dels,rigelig opvejede et varelager på ca.25oo,-
kr.,dels havde han selv lagt ud af egne midler,dette
kunne jo ikke siddes overhørigt,så*da Pi-kasso samti-



dig oplyste at kassebogen,var tilgængelig for alle,
blev orienteringen godkendt enstemmigt.

Pkt.4 Protokollen blev oplæst og da sekretæren lo¬
vede at revidere sidste referat fra bestyrelsesmødet
blev den godkendt.

Pkt.5.Valg af næstformand (Kasserer) Knud Jensen
"Den arctiske lagkagebager" BLEV FORESLÅET,og enstem¬
migt valgt.

Pkt.6 Valg til bestyrelsessuppleant.Her blev Ole
Bøvig og Kurt Olsen foreslået.Ole Bøvig blev valgt
med 16 mod 8 stemmer.

Pkt.7 Revisor.Grundet hjemrejse var vi short for
en revisor.Afg.L.Rohde,Silkeborg.Forslag Kurt Olsen
og Ove Njørn "Vandmand".O.B.Vandmand frafaldt og K.
Olsen blev enstemmigt valgt.

Pkt.8 Festudvalg.Tidligere var Rosa og "Suppe Jen¬
sen" men Jensen er hjemme for good,så 1 mangler.Ann
Mar "Rie" BLEV FORESLÅET,samt Knud,efter en hastig
votering blandt bestyrelsen,Knud var tidligere valgt
som Næstformand og kasserer i stedet for pa skrift¬
ligt tilsagn,trak Knud sig og Ann Mar blev enstemmig
valgt.

Punkt.9 Hulefar (Fædre) Fra bestyrelsen forelå 2
forslag.l.Sv.Robert 2. Hulefar H.L.Jensen,begge blev
valgt i nævnte rækkefølge.

Punkt lo.Lokallovene.Nærmere herom fra formanden
blev puttet ud. Et valg for naver vel lidt usædvan¬
ligt et Radioudvalg,idet vi har vores egen sendetid
fast i Radio på 5 oz 2o søndag mellem 16 - 18.Fore¬
slået blev Jørn og Allan med "D" Pi-kasso pointerede
at vi,Radioudvalget også måtte,dels fungere som Disc-.
Jocheys,men,havde ansvar,overfor naverne for lødighec
og nul politik.Begge accepterede ansvaret,men bad om
hjælp med at finde egnet stof.Begge blev enstemmigt
valgt.

PKT.11 Eventuelt.Vedrørende om ekskludering.
Vi Thulenaver har ansvar for,at naverne opfører

sig som naver og bør stå »først og fremmest overfor
os,Men at vi ville afvente reaktion sydfra.Vedr.Lod¬
sedlerne "Kortene" er vi gået fra udlodning og sælge
dem for 25 cent pr.stk.

Afsluttende efterlyste formanden nye forslag til
love og gode Ideer alt i alt,bliver modtaget med kys¬
hånd, og blive behandlet lige.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afslut¬
tede mødet kl. 15,15.

Som I kan se kan vi også være alvorlige,
med naverhilsen Jørn.
P.S.Samtlige naver i hjemland og på farten ønskes en
.god og velsignet jul,samt et godt og lykkebringende
Nytår.

Thulenaverne.

Vejle
Lørdag d.16.nov.havde vi gule ærter i hytten,man¬

ge naver og gæster var mødt ca.5o,så der var trængsel
i hytten,det var en dejlig dag,med 1.kl.gule ærter,
og der var nok til alle,selvom Pølse J.spiste,jeg ved
ikke hvor mange portioner.Herfra en TAK til Strit og
Jørn for det store arbejde.

Ved hulemødet d.6.december var 19 mødt,vi sang nr.

32,hvorefter formanden meddelte at et af vore medlem¬
mer Johnny Korn,47 år var død i København,hvor han
havde boet en del år.ÆRET VÆRE HANS MINDE. Jørn hav¬
de fået den gode Ide,at vi skulle slutte sidste møde
iår med sild og frikadeller med tilbehør,og Bodil
havde lavet leverpostej,herfra mange tak til Bodil
og Jørn.Formanden havde en hilsen fra Hans Rindom,og
oplyste også at vi havde haft en god sæson i hytten,
men kunne gødt ønske at flere ville bruge hytten,der¬
efter ønskede han alle naver i ind og udland en glæ¬
delig jul og et godt nytår.

Vi afholder vinterfest på PARK HOTEL lørdag d. 18.
januar 1986 kl.18,3o.Pris for naver 55,-kr,ledsagere
8o,-kr og gæster 9o,-kr tilmelding på RICO.
med naverhilsen Helge.

Zürich
Vi undskylder julehilsenen som ikke kun var fra

"Alex fra Zürich" MEN TIL ALLE. 11 mand har endnu en

Alt stof Jeg må 8<ftre opmærtcsom p®'

gang besøgt verdens næststørste af naturen skabte hu¬
le Hölloch. Turen forløb desværre meget roligt,da vi
havde en schweizisk pensionistklub på slæb,så roligt
at 3 kunne fortsætte på skitur søndag morgen.

Mortensfesten forløb over al forventning,dog med
undtagelse af rødkålen.Politiet kom kl.4 og bad os om
at lukke vinduerne(stationen ligger Nabo til Falken,
hvor vi holdt festen) Festen sluttede kl.5,og besty¬
relsen takker for overskuddet.

Zürich kan meddele at vi har fået BILLARD i kælde¬
ren. Indvielsen finder sted først i det nye år.En sær¬
lig tak skal lyde til formanden og de fire malerpiger
Jette,Sofia,Sanne og Dorthe,for den store indsats.

CUK Zürich deltager i en udstilling i Basel.Byg¬
ningshåndværkere på Valsen.Udstillingen er fra d.12.
december 1985 til slutningen af 1986.
med kno i bordet Laust.

Ålborg
Onsdag d.4.december var 15 svende samlede til hu-

lemøde og G.F.,her lovede Hans Andersen at tage for¬
mandsposten en periode mere,ligeledes lovede Aage en
periode mere som skaffer.Flemming Nielsen blev ny¬
valgt i bestyrelsen,ligeledes som suppleant valgtes
Willy Jørgensen.

Fritz Sørensen bragte en hilsen fra Zürich,og
skulle minde om en udstilling i Basel.

Peer Michael er snart efterhånden Norgesveteran,
efterlyste bedre oplysningsmateriale så naverne bed¬
re kunne markere sig og derved lære kende hinanden.
Det vrimler jo med danske håndværkere i Norge.

De fremmedskrevne som Ålborg afd.fik hjulpet med
Jobs i Oslo vakte stor opmærksomhed,de mangler jo og¬
så en CUK støtteafdeling i Oslo.

Julefrokosten var samtaleemne,samt "Håndværkerhu¬
set" OG KONTIGENTRESTANCERNE var til alvorlig debat.
Det henstilledes til medlemmerne at være solidariske
i fremtiden og kun have 3 måneders restance.

Januar mødet er trukket frem til onsdag d.8.janu¬
ar 1986.Vi mødes i hulen og kører til Vissevej 51 i
Gug.vi mødes kl.l9,oo i hulen.I Gug laver vi en na¬
veraften i en "rigtig" Ølstue omgivet af en af ver¬
dens største Ølsamlinger,kendt fra Guiness rekordbog.

Vi ønsker alle naver og venner nær og fjern en
glædelig jul og et godt nytår. Referenten.

Århus
På hulemødet d.18.oktober var 15 svende tilstede.

Fiirgård overbragte en hilsen fra Erik Jørgensen med
tak for en god jubilæumsfest d. ll.oktb.

Fiirgård har været til Fbshmøde,hvor han traf H.
Rindom og nævnte den nye"CUK" afdeling i Århus.Rin¬
dom lovede,at H.B.vil gøre. noget ved sagen.

Vi havde en heftig diskussion angående nye medlem¬
mer.

Vi fik 3 gæster senere på aftenen,Karetmager Finn
Ø.Nielsen,Lærer holger Bach og Maskinmester Leif A.
Jensen

Fredag d.25.okt.havde vi kegleturnering med 8
svende 2 damer og 2 børn. Hos svendene blev Vagner
Sørensen keglekonge og Ole Mathiasen fik 1.præmien,
hos damerne blev Nete Hansen kegledronning og Grete
Andersen fik 1.præmien.Hos børnene vandt Mads Ander¬
sen.

Fredag d.i.nov.var 18 svende mødt op.H.Fiirgård
var ikke tilstede p.g.a. CEG møde i Tyskland.Der var
højt humør ( Rygte: det bedste hulemøde i de sidste
2o år) Klokken ringede adskillige gange.Svend Rasmus¬
sen var gæst.

Lørdag d.16.nov.holdt vi stiftelsesfest med 3o del
tagere.

Menuen bestod af legeret Hønsekødsuppe,helstegt
Oksesteg og fløderand m/syltede frugter.

Knud Frisch blev udnævnt til ÆRESMEDLEM af Århus
afdeling.

Der var arrangeret amerikansk lotteri med dejlige
præmier.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et
med naverhilsen

at det er aldeles nødvendigt, at stof

godt nytår.
Annette.

til 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



Ser ses et par udkast til et CUK emblem der var
deltagere i en konkurrence omkring århundredskif¬
tet. Omtale af denne konkurrence og mere om vort
Emblem,vil blive bragt i næste nummer af "Den fa¬
rende Svend". Recj

C.U.K.s ADRESSELISTE

Danmark

Esbjerg (15. september 1979)
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
Kontaktmand: OVE SØRENSEN,Rygårdsvej 4/lo6 Tlf.(o5)

93 17 76

Frederikssund (21. juni 1971)
Formand: JØRGEN SCHAFFER,Bybakken 13,Græse Bakkeby

Tlf.(o2) 31 34 70.Kasserer: N.C.Jensen,
Klokkevej 8,3650 Ølstykke,Tlf.(o2) 17 94 28
Hule i Græse gi.Skole,Møde 1.fredag i mdn.

Helsingør
Kontaktmand: ØRJAN PEDERSEN,Holmegårdsvej 5o B.3100

Hornbæk.Tlf. (02) 20 18 41

Herning (3. december 1964)
Formand & Kasserer: AXEL TOFT NIELSEN,GI.Landevej

148.Tlf.(o7) 12 o9 92. Hule:
Ole Rømersvej 7.Møde:1.onsd.i md

Hillerød (19. marts 1937)
Formand: RICH.PETERSEN,P.Mogensensvej 42,3400 Hille¬

rød.Tlf. (o2) 26 62 73.Kasserer:ERIK NIELSEN
Bagerstræde 16 B.3480 Fredensborg,Tlf.(o2)
28 25 87. Hule: Byskolen, Carlsbergvej, lo¬
kale 4o. Møde 2. fredag i måneden.

Holbæk (31. august 1920)
Formand: HELGE LIND NIELSEN,Cikorievej 13, Tlf.(o3)

43 87 65.Kasserer: KIRSTEN LIND NIELSEN,
Cikorievej 13, 4300 Holbæk Tlf.(03) 438765
Hule:Holbæk gi.tekn.Skole.Jernbanevej.Møde
3.fredag i måneden.

Kolding (Juli 1942)
Formand: BENT PEDERSEN,Brændkjærgade 86,6000 Kolding

Tlf.(o5) 52 77 43.Kasserer:EIVIND PEDERSEN,
Dyrskuevej 7,6630 Rødding.Hule: Agtrupvej
121.Møde: 1.onsdag i måneden.

København (12. januar 1899)
Formand: RASMUS GERDES,Blankavej 18 st.2500 Valby

tlf.(ol) 57 35 98^Kasserer,Frode Zacharias¬
sen,Ulsøparkén 45— th.266o Brøndby Strand,
tlf.(o2)54 38 9o eller Ib Lønstrup,tlf (ol)
78 41 68.Hule:Ingerslevgade lo8 kld.tv.17o5
Kbhn V.Åben hver søndag kl.lo,3o - 14,oo.

Løgumkloster (25. april 1982)
Formand: NIELS P.NIELSEN,Bredgade 20 l/sal 624o Løg¬

umkloster.Tlf.(o4) 74 49 99.Kasserer: HEN¬
NING HANSEN,Ringgade 21,6240 Løgumkloster
Tlf.(04) 74 39 33.Hule:Markledsgade 4.

Nysted (16. oktober 1955)
Formand: SIMON HANSEN,Aarrestrupvej 8.488o Nysted.

Tlf.(o3) 87 15 93.Kasserer: KARL NIELSEN,
Østergade 3,4880 Nysted.Møde:1.mand.i md.

Odense (23. september 1913)
Formand: KNUD MARIUS NIELSEN,Marielystvej 44,5ooo

Odense.Tlf.(o9) 12 13 47.Kasserer: WALTHER
PETERSEN,Platanvej 38,523o Odense M. Tlf.
(o9) 11 89 43.Hule: Overgade 41.Møde: 1.
mandag i måneden.

Randers (17. juni 1945)
Formand: IB JENSEN,Tjærbyvej 186,89oo Randers,Tlf.

(06) 43 32 17. Kasserer: HENNING DALSGÄRD,
Lindbjergvej 54,89oo Randers Tlf.(06) 44 15
9o.

Roskilde (30. august 1920)
Formand: PEER ROSEN,Støden 14 4ooo Roskilde,Tlf.(o2)

36 72 28.Kasserer:ERNA NIELSEN,Rønøs Alle 5
4ooo Roskilde.Tlf.(o2) 36 lo 68.Hule: Kam-
strupsti 2.Møde: sidste fredag i måneden.

Samsø (21. maj 1985)
Formand: ROBERT HANSEN,Morten Madsensvej 14,8795 Nord

by Tlf.(o6) 59 62 45.Kasserer:PALLE OLSEN,
Smedegyden 2, 8795 Nordby,Tlf.(06) 59 6o 59

Silkeborg (19. marts 1937)
Formand: HANS CHRISTENSEN,Mosevej 6,8600 Silkeborg,

TLF. (06) 82 72 54.
Kasserer: Leif Rohde,Thorsøtoften 2. 8600
Silkeborg.Hule: Skolegade 19,Møde:sidste
fredag i måneden.

Slagelse (15. november 1942)
Formand: H.J.FRANDSEN,Fisketorvet 2,42oo Slagelse,Tlf

(o3) 52 o9 92.Kasserer: HUGO SVERRING,Øster¬
bro 6o,42oo Slagelse,Tlf.(o3) 52 58 51. Hu-
le:Fruegade 36.Møde 1.fredag i måneden.

Sønderborg (5. november 1966)
Formand og kasserer: EJNER JENSEN, Oehlenschlägers-

gade 20, 6400 Sønderborg.
Telf. (04) 43 00 20
Hule: Æblegade 7.
Møde: hveranden fredag.

Vejle (20. juni 1919)
Formand: JOHN FØNSS BACH,Lundevej 2o,71oo Vej le,Tlf.

(o5) 83 44 75.Kasserer: BRUNO LINDSKJOLD,Kik-
kenborg 12,71oo Vej le,Tlf.(o5) 83 lo 55.Hule:
Nørretorv.Møde: 1.fredag i måneden.

Ålborg (1. januar 1919)
Formand: HANS ANDERSEN,Lyngholmvej 7,9000 Ålborg.tlf

(08) 18 02 49.Kasserer:EJLER LIND KLØVE,
Ferskenvej 66,9000 Ålborg.tlf.(08) 187243
Hule:Snedker & Tømrerforbundet,Kajerødgade
39.Indg.fra P.Pladsen.Møde:1.onsd. i md.

Århus (13. november 1913)
Formand: HERLUF FIIRGÅRD,Klokkerfaldet lo8,821o År¬

hus V.Tlf.(06) 15 96 27.Kasserer: ESTHER
LUND,Nattergalevej 16,8362 Hørning,Tlf.(06)
92 35 72.Hule: Orla Lehmanns Alle 7,Møde:
L.og 3. fredag i måneden.

NÆSTVED (stiftet ll.oktb.1985)
Formand: LEIF ROSENQUIST,Primulavej 17,1'tv.telf.(03]

73 08 63. Kasserer:Knud Rasmussen,Sorøvej
489.tlf.(03) 72 84 86.

Færøerne
Thorshavn (1. juli 1948)
Formand: CHR.REINART PETERSEN,Hagagøta 5,Argir.
Kasserer:JAN EHLERS,Eirargardur 8/116,38oo Thorshavn.



Grønland
Godthåb (23. august 1982)
Formand: PREBEN F.PETERSEN,Box 29 Nuuk,privat Saggar-

hit 28. 39oo Nuuk.
Kasserer: LEIF BECH,Blok T. Lejl.llo,Box loo2 Tlf.

21225.

Marmamorilik (14. februar 1981)
Formand: KAJ HELMUTH KRISTENSEN,Box 5o.3963 Marmori-

lik.
Kasserer: ERIK GØDTKE "Sorte Engel"

Thule (12. november 1984)
Formand: Peter Poulsen,DAC Box 1118 Dundas
Kasserer: Knud Jensen Dundas.

Canada
Calgary (1. januar 1958)
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 i
Danish/Canadian Club's lokaler.

Vancouver (26. november 1958)
Formand: FERDINAND CHRISTENSEN,4122 St.Pauls Avenue

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

Luxembourg
Mersch (20. juli 1968)
Formand: PER SØRENSEN,37 rue Bellevue,Rollingen.

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 (5. juni 1880)
Formand: FL. VILHELMSEN,Ueberlandstrasse 341,8o51

Zürich,Tlf. ol 4o 28 23.
Kasserer: CLAES OHLIN,Goldbühlstrasse 2.Ch.862o Wet-

zikon.Hule: CUK Ueberlandstrasse 87,8o5o
Zürich.Møde hver torsdag.

Sverige
Borås (21. februar 1953)
Formand & Kasserer: OTTO HANSEN,Johannelundsgatan 13

5o 235 Borås

Gøteborg (17. marts 1946)
Formand: BENT CHRISTIANSEN,Timjansgatan 24,

42 442 Angered,Tlf. 3o 38 3o
Kasserer: JENS P.PEDERSEN,Hundraårsgatan 2o,41 51o

Göteborg Tlf.43 46 64.Hule Timjansgatan 7
Møde 3.torsdag i måneden.

Stockholm (29. august 1913)
Formand:Anthon Poulsen,Smedvägen 28,146oo Tullinge,

tlf.08 77 82 72 7.
Kasserer: EINAR ANDERSEN,Värmlandsvägen 484, 12

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

Tyskland
Düsseldorf (9. september 1899)
Formand: OTTO KRöLL,Oberbilker Allee 219.4ooo Düssel¬

dorf 1. Tlf. 77 13 56.

U. S. A.

Los Angeles
Formand: HOWARD HANSON,957 Paloma Dr.Arcadia

Ca.91oo6 USA:

•K.08ÖYHAVN-

MØDELOKALE:

BEREJSTES HUS,Emiliegade 7,
1918 København V.tlf.(01) 31 49 43
Møde hver torsdag undt. i ferien.

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

2Formand: Poul Barslund, Agerkæi; 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.

Husets fødselsdag
Husets 57 års fødselsdag blev fejret med manér,med 51 tilmeldte.Ved
samme lejlighed hyldede vi vore Æresmedlemmer.Hugo Nielsen,Henning Jen¬
sen og Børge Andersen fortalte oplevelser fra deres tur til Berlin ogFreja's lo5 års jubilæum.Vi fik os en svingom,inden vi afsluttede med
Minderne.

Referenten.
KEGLEAFTENERNE starter igen den 2.januar.
GENERALFORSAMLING afholdes torsdag d.9.januar kl.l9,3o i Emiliegade 7,
Dagsorden iflg.lovene.
FLUEFEST afholdes lørdag d.U.januar kl. 12,3o.Denne fest er jo delvis
betalt af de medlemmer der spiller kegler om torsdagen,og som følgederaf vil der være stor forskel på deltagerprisen mellem der har spil¬let jævnligt og dem der ikke har.Der serveres en Platte og kl.ca.l4,oo
gar vi på banen og spiller til kl.ca.16,oo,hvorefter der er fælles kaf¬
kabord og uddeling af præmier.Frokostplatten,kaffe m.m.samt præmiekeg¬lespil vil prisen være for dem der har spillet jævnt hele året 3o,-kr.
For øvrige deltagere loo,-kr. Alle er dog velkommen til at deltage.Drik¬kevarer betales særskilt.Tilmelding til formanden senest d.7.januar 86.

Poul Barslund.
DET ER SIVET UD AT: Asta Lode,Hattensstræde 9 A,89oo Randers,har rundet
ar d.9.December,vi ønsker hjertelig til lykke med dagen.

Berejste med Damer.
ANDESPILLET.Der var fuldt hus til vort Andespil,og det var også en dej¬lig aften,for Bancovinderne var spredt over hele salen,så næsten alle
FIK LIDT MED HJEM.

in memoriam

Vore gode kammerater FOLMER HANSEN og HOLGER PEDERSEN er begge ef¬
ter nogen tids sygdom afgået ved døden d. 14. november 1985.

ÆRET VÆRE -DERES MINDE
"Berejste"

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 19. december



KAN NOGEN HJÆLPE OS ?

Hvornår er dette billede fra.Det er antagelig en eller anden festlighed i Brüssel omkring 1925 - 34
idet det er et studio i Brüssel (Studio RAOUL, Rue des Augustins,Bruxelles) der har taget Billedet.Kan
nogen hjælpe os at identificere personerne på Billedet og eventuelt fortælle os i hvilken anledning der
blev holdt fest.Vi har før fået hjælp af vore medlemmer,og håber at få hjælp igen.Det er lige i sidste
øjeblik,da dem der kan huske noget om dette nu må være i 80'erne. Hvad med Richard jensen i København's
afdeling eller Viggo H.Jensen i Århus afdeling,måske kan I hjælpe her.Skriv blot til redaktionen,jeg
vil være meget taknemlig for al den hjælp jeg kan få.

En hjertelig tak for hjælpen fra Anders Skovsende og Carl Mortensen for hjælpen med Billedet fra
Zurich samt til Yrsa Larsen og Svend Hansen i København's afdeling.I var en meget stor hjælp,der blev
navngivet 2o af de personer der var på billedet.

Knud Lønstrup.



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

Hovedkasserer: Børge Nielsen,Nyholms Alle 8 A.st/th.
261o Rødovre.tlf.(ol) 70 08 10

Ekspededition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer sendes stadig til Th.Rasmussen
Pilekrogen 17,273o Herlev.tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN:Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej "4o

B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8ooo Århus. tlf.(o6) 12 38 74
REDAKTØR af D.f.S. Knud Lønstrup,Helholmvej 24 Ager¬

sø, 423o Skælskør. tlf(o3) 59 81 75
ARKIVET: Formand Knud Frisch,Hasselvej 8.

821o Viby J. tlf. (06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til Arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b,1161 Kbhn.K.tlf.(ol) 14 25 3o
UDSTILLINGEN: Helmuth Warming Andersen,Hadsten-

Alle 49,2770 Kastrup.tif.(ol)51 16 87
bedst Handag - Fredag kl.18 - 19

CEG bladets redaktør for Skandianavien.Stof sendes
hertil til Herluf Fiirgård,Klokkerfaldet lo8,821o År^
hus V.tlf.(06) 15 96 27.

Vi har den tunge pligt at måtte meddele at vort
Æresmedlem og gode naverbroder,

FRED K.HOLM

født den 6.februar 19o6 i Århus
er afgået ved døden den 2o.december 1985 i Los
Angeles.
Et trofast og meget interesseret medlem er ikke
mere.Han vil dybt savnes ved vore kommende hule¬
møder. Vi vil her mindes ham ved at udtale et:

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Los Angeles Naverclub.

Milepæle

28.

28.

5.marts

6.

65 ar.

60 år.

Plejehjemmet Møllestien,
8ooo Århus.
Helmuth Krog,Stenbjergparken
5 C.Ulkebøl,64oo Sønderborg
Henry Pedersen,Slagelsegade 5,
74oo Herning.
Arnold Nielsen,Kastanie Alle
39,64oo Sønderborg.
Hugo Schwab,Olsbæk Strandvej 4 65 år.
267o Greve Strand.
Eivind Johnsson.Gl.Jellingvej 65 år.
117,71oo Vejle.

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

HULE.Ingerslevgade lo8 kld/tv.l7o5 København V.
Hulen er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,oo
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18.st.25oo Valby.

tlf.(ol) 46 12 46 j
Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45—th. 266o

Brøndby Strand.tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand: Leif Brygger Olsen,tlf.(ol) 23 23 42
Lokaleinspektør: Hartwig Svendsen,Vinkelhusene 17 6tv

277o Kastrup.
Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo

Brønshøj tlf. (ol) 28 37 4o

Program
9.februar 1986 Fastelavnsfest FANTASTICO kl.ll,oo
14. " " Kegleaften i Rossini's keglebane GI.

Jernbane Alle,Valby.
2o. 11 11 Svendeaften i hulen kl.l9,oo.
26. " 11 Stort Bancospil i hulen kl.l9,oo.
6.mar t s 11 Hulemøde
8. " 11 Pensionistdag i hulen kl.13,oo.Til¬

melding i hulen.
2o. " 11 Svendeaften i hulen kl.l9,oo.

Sangkoret

3.februar 1986 Laurits Laursen,Kochsgade 47 94 år.
5ooo Odense
Victor Madsen,Holmegårdsparken,80 år.
24 2/tv.298o Kokkedal(mdl i Slagelse)

12. " " Karl Ferdinandsen,Højdevej 7. 70 ar.
325o Gilleleje (mdl i Hillerød)

20. " " Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B 60 år.
273o Herlev.

22. " " Chr.H.Kenndahl Petersen,Bauer- 65 år.
landstrasse 99 E.239o Flensborg
Tyskland, (mdl.i Århus)

27/2 " " Rudolf Lund Hansen "Proprietæren"
90 år.

Alle både nær og fjern sendes hermed,en forsinket
Nytårshilsen,med tak for alt i det gamle år.

Efter sidste generalforsamling består den nye be¬
styrelse af følgende:

Formand Leif Brygger Olsen
Næstformand Edgar Jensen
Kasserer Werner Carstensen
Lokaleinspektør & Fanebærer Leif Knudsen
Sekretær Svend Åge Rix
Sangkoret har sit næste møde tirsdag d.U.februar

1986. HUSK NU AT MØDE OP.
Sangkoret har en kedelig meddelelse:
Pr.1.januar 1986 meldte vor mangeårige medlem

Max Francke sig ud af Sangkoret.
Max Francke var i en årræTcTce næstformand og det er

med beklagelse vi tager afsked med ham,men da han
havde sine private årsager,siger vi hermed,Tak for
samarbejdet.

De fleste af koret mindes hans private Hule i Go¬
thersgade og vel især på Blegdamsvej,med en vemodig
humoristisk tanke,da vi blev optaget der.
På bestyrelsens vegne, Leif B.Olsen - Edgar Jensen

Svend Åge Rix.

Tak
Hjertelig tak til H.B.,Sønderborg og Hillerød af¬

delinger , samt til alle venner i Stockholm,Danmark,
Finland,som glædede mig med hilsener og gaver på min
65 års dag.
med naverhilsen Egon Bargisen.
PS: Erna og Karl,Roskilde, ja alle som kommer til In-
garö til sommer skal nok få en fødselsdagsbajer.

Egon.

70 år Mærkater

Mærkater til bilen og kufferten er atter på lager,
husk at skriv hvad I skal benytte mærkaterne til.

Børge Nielsen,hovedkasserer.



Fred Holm- in memoriam
Den 20.december 1985 havde Los An-
les naverclub den store sorg at
måtte tage afsked med et af sine
mest energiske og trofaste medlem¬
mer ÆRESMEDLEM Fred K.Holm,der er

afgået ved døden denne dag.Fred
Holm var en kendt skikkelse blandt
naverne herhjemme.I de seneste år
benyttede han lejligheden når han
var på besøg i Danmark,til at del¬
tage i vort årlige naverstævne.Og¬
så i afdelingerne kom han på besøg
når det passede ind i hans planer.
Fred Holm var en travl mand,og et

udpræget foreningsmenneske,der havde mange jern i il¬
den. Således kan nævnes nogle af de foreninger han var
medlem af:Danish Brotherhood Lodge i Los Angeles hvor
han sad i bestyrelsen i 17 år.Bl.a.var han præsident
for samme i 1934.Var også Præsident for logens Gene¬
ralkomite i 1961 - 62.Han var med til at starte Sav-
møllearbejdernes fagforening og var dens sekretær i
2 år. Han var medstifter af Sangforeningen "Luren"
og var dens første formand.Han var stiftende medlem
af Gøglerforeningen i San Francisco.Stiftende medlem
af Den danske Frimurerclub i Los Angeles.I bestyrel¬
sen for Danish Hall Association i 2o år.Han var med¬
lem af foreningen "Dania".Også i amerikanske forenin¬
ger var der bud efter ham:Bestyrelsesmedlem af Tele¬
phone Pioneers of America og dets Præsident for 21,
tusind medlemmer store organisation i 1966-67.Var med
lem af American Legion no 127.Medlem af Frimurerlogen
no.625 og medlem af Telefonkompagniets Frimurerclub.

Fred Holm er som tak for sin klubs indsats blevet
udnævnt til Æresmedlem af mange organisationer.Broder
logens Generalkomite - Telephone Pioneers of America
- Telephone Masonic Club.- Queensland Masonic Club,
Brisbane,Australia og Gøglerforeningen i San Francis¬
co. Fred Holm skulle ellers have været omtalt i anled¬
ning af sin 8o års fødselsdag d.6.februar.Nu blev det
desværre hans Nekrolog vi må skrive om ham istedet.

Fred Holm var født i Århus d.6.februar 19o6.Her
blev han udlært som Cykelsmed,men hans hu stod til
Amerika,hvor han havde to brødre.I 1929,lige i begyn¬
delsen af depressionen landede han i Enumclaw.Whasing
ton hvor hans første job var på en Savmølle.

Fred Holm har haft fart på med alle de foreninger
der skulle passes,men hans hu stod dog først og frem¬
mest til Naverclubben hvor han har været hele Galle¬
riet igennem som bestyrelsesmedlem.Så sent som somme¬
ren fik jeg det sidste brev fra ham,at det var det
sidste brev jeg fik fra ham i hans egenskab af dansk
sekretær,da han ikke mere kunne se tangenterne på sin
skrivemaskine.Kassererposten måtte han også opgive i
sommeren 1985 af samme årsag.Han blev erklæret for
total blind sist på sommeren af sin læge.Ikke nok med
at han havde besvær med synet men var også blevet
opereret for en anden sygdom.

Der er sikkert en del af dem der var i Los Angeles
til deres 5o års jubilæum der har stiftet bekendtskab
med ham som nikke samstemmende med mig når jeg siger
at en stor dansker og en fin ambassadør for Danmark
og Naverne er nu gået på sin sidste rejse og vi kan
kun udtale:

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Knud Lønstrup.

"Bossen" fylder 60 år
Den 2o.februar 1984 fylder
H.B's formand Hans Rindom,
60 år,og kommer dermed op i
de voksnes rækker.Hans er en

meget dynamisk person,altid
skal der ske noget indenfor
CUK,og der er ikke den ting
han ikke har en finger med i,
det er en omfangsrig korre¬
spondance han fører med afd's
tillidsmænd foruden med en

hel del enkeltpersoner der
muligvis har chance for at
oprette en afdeling netop i
den by eller del af landet ^
hvor han nu skulle bo.Det er ikke småting der er ble¬
vet skrevet af Hans både i D.f.S. og af breve.

Hans Rindom rejste i 1946 til Oslo og fik arbejde
i 3h måned,hvorefter han cyklede til Göteborg,med 2
dollars på lommen,fik arbejde i ca.3 måneder her.Det
nordiske arbejdsmarked har åbentbart ikke rigtigt
stået til det Rindomske temperament for han drog til¬
bage til København efter den nordiske Odyssé.Nu hav¬
de han dog fået smag for rejser og søgte om udveks¬
ling til Schweiz,den eneste måde dengang at komme til
Schweiz på.I januar 1948,gik det så afsted igen,hvor
han havde fået arbejde i Oerlikon ved Zürich,ved sit
fag som Finmekaniker.D.11.december 1948 blev han så
indmeldt i Zürich afd.af CUK.Organisationsarbejde har
Hans aldrig kunnet stå for,så kort tid efter blev da
også biblioteksposten ledig i afd.og Hans blev valgt
til denne post.Da hans arbejdstilladelse udløb i ok¬
tober 1949,var der ikke andet at gøre end at rejse
tilbage til København.Her blev han så tilmeldt afd.
og hurtigt blev der igen kaldt på ham til en tillids¬
post idet han begyndte med at være hovedkasserevisor
sammen med så garvede medlemmer som Laurits Petersen
og Carl Olsen.Da Kurt Bjerregård efter 2o år på po¬
sten som hovedkasserer sagde op og stillingen blev
ledig søgte Hans Rindom posten og fik den,og udførte
den også til alles fulde tilfredshed.Efter at have
siddet en årrække blev han så valgt til Formand for
Københavns afd.og sagde derfor posten af som hoved¬
kassere da han mente at de to poster ikke rigtig kun¬
ne forenes.Han blev dog senere igen medlem af H.B.og
var under Ove Roslev,næstformand,indtil Roslev gik af
som formand,og efterfulgte ham i formandsstolen,der
han sidder endu. Han er som før skrevet en god orga-
nisater og der sker noget,når han har en hånd med i
noget,han ligefrem sprutter af Ideer.Hans er tolerant
overfor andres mere eller mindre gode Ideer.

Hans Rindom,bor på Hyldemorsvej 4o B.273o Herlev
og jeg er sikker på at Postbudet denne dag vil få ret
meget ekstrapost til denne adresse i anledning af 60
års dagen.

Vi ønsker dig rigtig hjertelig til lykke med dine
seksti år. Knud Lønstrup

Redaktør.

Rettelser til adresselisten
Kolding er stiftet juni 1942.
Løgumkloster er stiftet d.25.april 1981.
Roskilde er stiftet d.17.februar 1927.
Silkeborg er stiftet d.9.Oktober 1937.
Og endelig er der møde 1.torsdag i måneden i Odense.
Marmorilik er adressen på Erik Gødtke,Sorte Engel
bortfaldet,al henvendelse sker til formanden Kaj Hel¬
muth Kristensen,Box 5o,3963 Marmorilik.

.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 Cyklebars
Søborf Hovødgadø 195

Tlf. 58 29 68

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.



Proprietæren 90 år Spind
' En af Århus afd's elske¬

lige naver fylder 9o år,
d.27.februar 1986.
Det er Rudolf Lund Hansen

eller "Proprietæren" som
det navn man bedst kender
ham under.Piehjemmet Møl-
lestien,8ooo Århus C.
Proprietæren er Tømrer
med trapper som speciale.
Først i 192oerne kom han
på Bygmesterskole i Hol¬
bæk. Her fik han et legat,
som han brugte til en rej

jl se til Rom, for at se på
Bygningsværker.Det var på denne tur,han fik navnet
Proprietæren.

Under anden verdenskrig da Århus Universitet blev
bombet,var Proprietæren blandt de hårdt kvæstede,ja
han blev regnet for død,men nej han var stærk og over
levede.

Proprietæren er en meget aktiv mand.Han motionerer
hver dag på sin kondicykel og i mange weekender er
han at træffe på de danske landeveje på tandem,og han
har vundet adskillige præmier,for når han er nær ved
målet,kan intet stoppe ham,ikke en gang rødt lys.

Proprietærens værelse på Plejehjemmet rummer man¬
ge skønne håndlavede arbejder.Alle hans møbler,træ¬
figurer og malerier har en historie og når Proprie¬
tæren fortæller om dem,er det som det hele bliver
levende.

Proprietæren er stadig aktiv ved vore hulemøder
og har i de senere år deltaget ved pinsestævnerne.
Jeg håber,at vi fremover vil have Proprietæren hos
os ved vore hulemøder.

Århus afd.gratulerer med den høje fødselsdag.
Annette H.Jensen

Århus afd.

Fra juleposten
Fra juleposten strømmede det ind med hilsner fra alle
kanter og jeg gengiver i uddrag nogle af hilsnerne.

Fra Erik jensen,Gorda Big Sur»Californien var der
hilsen og han skriver at det var nær at hele huset
var gået med i flammerne denne gang,da en torden¬
storm i juli satte hele området hvor huset ligger,i
en meget omfattende brand,der nåede til kun 2oo m.
fra huset.2ooo brandmænd og 5o Buldosere samt flere
hundreder brandbiler deltog i slukningsarbejdet,det
nærmeste lyn slog ned 3 milel fra huset.Erik og hans
hustru Ruth,havde ellers pakket det mest nødtørftige
tøj i deres bil og var parat til at forlade alt,hvis
det skulle blive nødvendigt.Det eneste der dog var
sket,var at deres vandledning var brændt,da den var
af plastic,ca.15oo fod skulle fornyes.

Det blev ikke til nogen ferie i år p.g.a.branden,
derimod har vi overstået vinhøsten for iår,og har
masser af vin i kælderen.Vi har haft besøg af Mikkel
der var på et stop hos os på sin Jorden rundt Trip,
og vi fik genopfrisket minderne fra 1948 i Zürich.

Fra N.J.Madsen i Durban,Sydafrika,var der også en
julehilsen.Han skriver at alt går fint dernede og har,
har fået arbejde til de næste 6 måneder,men alt er så(
dyrt dernede nu,især importerede varer.Den sydafri¬
kanske Rand står kun i 36-38 US cent,imod for 3 år
siden i 2 US dollar.Han sender hilsner og ønsket om
et godt nytår.

Fra Constantin Petersen var der julehilsen samt
fra "Knast" i Randers,Otto Lund,Los Angeles og selv¬
følgelig fra Otto Kröll,Düsseldorf alle med ønsket
om en god jul og godt nytår.Til sidst breve fra Fer¬
dinand Christensen,Vancouver og hilsener fra Calgary i

afdeling
Ferdinand skriver at han nu er gået på pension og

har dog stadig nok at bestille og får sin pension ved
siden af.Hans hustru og han havde sølvbryllup d.lo.
december 1985. Til lykke.

Hvem? Nå ham derovre,det er Carl"Zinkadus".
Selv om det er ham der optøer alle de frosne vandrør
her på Basen så er det ihvertfald ikke ham der har
opfundet det varme vand.Hjemme drev han det ikke me¬
get videre end til rensning af tagrender;men han er
altså udlært blikkenslager.Engang sendte Anvisningen
ham ud til en mester de var lidt på kant med.Mester
gav intetanende Carl en tegning til et stykke arbej¬
de som Carl omgående "brokkede" og mester hidsigt ud¬
brød: Sig mig kan de ikke engang udfolde en ligebenet
trekant,hvortil Carl svarede: Ork jo,ikke en gang men

mange gange,faktisk hvergang min kones kusine kommer
på besøg.!!

Jamen,hvorfor kalder I ham for "Zinkadusen"?
Fordi han en gang faldt ned på gaden fra en tag¬

rende i 2.sals høj de.Da folk stimlede sammen rejste
Carl sig uskadt,børstede sig lidt og idet han krav¬
lede op ad stigen igen sagde han.Der fik jeg fa'me
en ordentlig en på "Zinkadusen".

o-O-o-O-o-O-o-O-o

Selv om du lige har vundet 5ooo "Nipsenåle" i Va¬
relotteriet behøver du vel ikke at være fedtet - men

bevares hvis du virkelig er så nærig at du ikke ka1
gi1 en omgang - så vil jeg altså bare lige fortælle
dig at penge det er nu ikke alt her i livet.Ka' godt
være du,men de rige de kan nu være ulykkelige på en
mere behagelig måde end os lønslaver,ik' os'.Sæfølig!

Men hvem er de rige? idag kan man jo ikke se for¬
skel,hverken på tøj eller bil,vel?

Næh,- men der ej? forskel du! De rige drikker Cham-
og Årgangsvine,mens vi håndværkere må nøjes med"sla-
vebajere"- er det sandt hvad jeg siger? Ja,gu er det
sandt,men ikke ret længe - for når vi mødes - rig og
fattig- ude på pissoiaren så er der da ingen forskel
- vel?

Ka' godt være du,men nu da jeg var hjemme sidst
var jeg til Juletræsbal,og de unge,både tøser og
drenge,var lige langhårede og strambuksede,ja jeg ku'
S2u ikke se forskel!

Nåh,ja,men til et bal er det da let nok,fordi,det
er den der går baglæns der er pigen når de danser!

Sä gir du lige den omgang ik'os'.

o-O-o-O-o-O-o-O-o

Så var der ham der troede at fordi han var NAV var

han det midtpunkt hvorom det hele drejede sig.
o-O-o-O-o-O-o-O-o

I D.f.S. no.lo.meddeler sekretæren,at der på Thu¬
lebasen findes "Hestetyve".

Nok muligt - ergo - har de ingen biler,for Storm
P. konstaterede det faktum at det eneste gode ved bi¬
lerne er at de har afskaffet "Hestetyvene".

Blå mandagserkendelse:
Livet er en sexuelt overført lidelse.

Chris/Thailand.

Uddrag fra H.B.'s protokol
Hovedbestyrelsesmødet Mandag d.4.november 1985.
Dagsordenen var følgende:
1) Protokol og beretning.
2) Internt.
3) Bevilling.
4) Redaktøren D.f.S.
5) Udstilling
6) Eventuelt.

Hovedkassereren var p.g.a.sygdom fraværende.
Protokollen blev godkendt som oplæst,man gik derefter
over til formandens beretning,hvor han bl.a.omtalte
at Løgumkloster og Zürich efter hans opfattelse har
betalt efter brevveksling og telefonsamtaler.Der var
takkekort fra Er;Lk Jørgensen,Århus.Brev var afsendt



til Jørn Fetersen,Rejsefonden.I Århus er der en for¬
ening der kalder sig CUK (Center for Uddannelse og
Kultur),hvor formanden havde sendt en fotokopi fra
Foreningsregistret hvor vort Navn er beskyttet.Der
var takkekort fra Holbæk afd.Forskellige andre breve
var blevet afsendt. Et par sager under internt blev
disluteret og taget til efterretning.
Under regnskabet havde Hovedkassereren sendt oversig¬
ten over kassebeholdningen siden sidste møde.
Under punkt 4.var der oplysninger fra redaktøren om
hvem der skulle betale for de billeder der var i D.
f.S.i november.Edgar Jensen var ikke enig om visse
stiftelsesdatoer for afdelingerne,det finder vi ud af
Endvidere oplyste Edgar Jensen at vort emblem fyldte
80 år i foråret 1986 efter skitse af Peter Jørgensen
Kreutzlingen.Under punkt 5 oplyste Helmuth Warming
Andersen at han og Th.Rasmussen havde et tæt samar-

med Udstillingen og materialer til denne.
Under eventuelt talte man om forskellige ting og man
kunne afslutte mødet kl.22,00.Næste møde blev fastsat
til d.2.december samme tid og sted.
H.B.møde d.5.december 1985.
Efter at protokollen var oplæst og godkendt.Derefter
afgav formanden sin beretning.En del korrespondance
blev olæst og taget stilling til.Formanden havde sat
sig i forbindelse med Kontroludvalget og vil være i
Århus i weekenden 7.- 8.december hvor der skulle snak¬
kes arkiv og CUK.Endvidere var han blevet indbudt til
Frederikssund afd's 15 års jubilæum,men var desværre
forhindret i at tage imod invitationen.Nogle interne
sager blev der ligeledes taget stilling til..Angåen¬
de udstillingen blev oplyst at alt var under kontrol.
Hamburg's runde bord er på vej fra Roskilde,til ud¬
stillingen. Vedrørende overtagelse af Hovedkasserer¬
posten var blevet oplyst i D.f.S. »således skal af-
og tilmeldinger af D.f.S. fortsat stiles til Th.Ras¬
mussen i den første tid,for at afhjælpe Børge Niel¬
sen. Ib Strange foreslås som leder af arkivet,Hans Rin¬
dom tager kontakt vedr.dette spørgsmål når han kom¬
mer til Århus i Weekenden 7-8-december 1985.3 unge
schweizere kommer i arbejde i Frederikssund.54 unge
danske håndværkere er kommet i arbejde i år. og Fr.
sund har i året 1985 haft 27 fremmedskrevne i arbej¬
de periodevis. Holbæk's love var blevet gennemgået,
og der var en del rettelser der skulle foretages in¬
den de kunne sendes til K.U. En bevilling til trans¬
port af filmsudstyr blev givet.

Næste møde blev fastsat til d.2.januar 1986.
Helmuth Andersen

sekretær.

Vandreglæde
En morgenstund
med guld i mund
og fuglekvidder i hver en lund
jeg hasted' ud af byen.
Da følte jeg mig frisk og sund
og traved' frejdig med min hund,
mens lærken sang fra skyen.

Og fuglesang
i skov og vang
genlød,som glade klokkers klang,
en jubel,uden lige.
Mit sind blev lyst og let min gang,
og ingen vej blev mig for trang
i skovens grønne rige.

Ved dens bred
i græsset ned,
mens skyen over himlen gled,
jeg nød naturens stilhed.
- Et græsstrå kildrede min king
og brisen af en sommervind
mig viftede med mildhed.

Herman Herbert Rosenkreuz.

På falderebet
København

Vi fik virkelig en god optakt til vor jul i 1985.
CUK København havde en meget fin julemåned.

Juletræsfesten var meget fint besøgt»masser af
dejlige unger,der virkelig nød vores gode julenisse
(Lokaleinspektøren) han havde et fint tag på den rol¬
le, og han legede,tumlede og rullede rundt på gulvet,
så vi var bange for at han skulle få et julehjerte¬
anfald - men det gik - tak for en dejlig eftermiddag
fra alle børnene.

Vort sidste møde før jul var fuldt belagt,der
blev serveret julegløgg,æbleskiver og småkager,og vi
sang vore gamle traditionsrige julesalmer.

Der var en meget fin stemning i hulen og vi ønske¬
de hinanden alt muligt godt,det giver varme i huleli¬
vet,når vi har sådanne dejlige aftener.

Vi begyndte d.3.januar 1986 med et nytårshulemøde,
som var meget fint besøgt.Det blev en aften som del¬
tagerne sent vil glemme,den strakte sig - siges der -
til ud på de små timer,joh, der er liv og glade dage
når naverne bestemmer sig for fest og sang,lad os hå¬
be at vi fremover kan beholde den stemning,det er en
aften værd at komme i København afdeling's hule.

Vi takker også vore venner fra andre afdelinger,
som kom og besøgte os,kom kun igen,alle er velkomne
i vor hule.

Der skal her lige gøres opmærksom på vor faste¬
lavnsfest i hulen d.9.februar kl.11,00,fat paraply
og handsker,mød op og slå aberne af flaskerne,der
bliver med garanti fuld fart på.

PENSIONISTEFTERMIDDAG.... i år holder vi en dag
for vore pensionister,som vi håber vil møde talstærk
op,vi starter kl.13,00,d.8.marts 1986,og vi byder på
labskovs,øl og snaps samt kaffe for kun 3o,-kr.

BESTYRELSEN SER SIG NØDSAGET TIL AT UDSENDE FØL¬
GENDE:

På grund af anstrengt økonomi vil svenden blive
frataget 33 CUKer og 19 støttemedlemmer»dersom der
ikke betales restancer inden d.6.marts 1986,kassere¬
ren træffes på alle møder i februar og er klar med
kassen.

Bestyrelsen gør desuden opmærksom på,at kontingent
skal være op til dato til generalforsamlingen og øn¬
sker man stemmeret på denne,skal medlemsbog fremvi¬
ses.

Dette er i henhold til vedtagne love.
Pr.31.december 1985 var der i København's afd.112

CUK medlemmer samt 41 støttemedlemmer,
med kno Kristian J.Dalner.

Zürich
I Weekenden d.7.-8.december var ca.25 naver og

venner på skitur til Østrig(Arlberg) et såkaldt sne-
sikkert område.

Der var løjper for både øvede og danskere.Vi var
mange der for første gang fik ski på og nød godt af
Frank Petersen's skierfaring,da der var mangel på
skilærere.Der blev vist taget mange sjove billeder
samt Videooptagelser,som vil blive vist i klubben se

nere.

Den 15.december blev den årlige juletræsfest af¬
holdt på restaurant Falken (ZH) hvor generalkonsul
G.Tefler holdt en juletale.Festen forløb godt til
Jens og Tommy's musik. Der var ligeledes uddeling af
godteposer fra Julemanden (Erp) samt lotteri.for de
voksne.

Under oprydningen skete der et mindre uheld da en

Wienerstige braste sammen med 2 naver på,til stor
morskab for alle.

Tirsdag d.17.december havde vi indvielse af vores
Billardrum i klubben. Der blev afholdt en lille tur¬

nering som blev vundet af Flemming. Der blev givet
en gave til hver af dem som havde været med til at
realisere billardrummet.

Ved den sidste huleaften i 1985 blev der taget af¬
sked med følgende naver:



Sanne Nielsen
Jette Carlsen
Dorthe Jansen
Lars Knudsen
Laust Eriksen
Werner fra Kerns

Tommy Petersen

Maler

Maler(hulemor)
Maler

Tømrer
Tømrer(Næstfmd.)
Tømrer
Elektromekaniker

og Michi Bitterli Tømrer (Hulefar)
der vil prøve naverlivet i Jægerspris

I ønskes allesammen held og lykke
naver.

Fra Zürich ønskes naverklubber et
med kno i bordet

Odense
Herlev
Odense
Odense

Tønder
Kolding
Nordborg
Zürich

,Danmark,
i fremtiden som

godt nytår.
Sofie.

CEGmødet i Lörac
Beretning over det lo.CEG arbejdsmøde i Lörac d.2-3.-
november 1985.

Mødet blev åbnet af Max Beer fra de fremmedskrev-
ne Murere i Lörac»hvorefter ordet blev givet til Hans
Lau,præsident CCEG. Han takkede Max Beer for hans ar¬
bejde med at arrangere mødet,således at det kan afvik
les på en god og fornuftig måde,derefter mindedes vi
de kammerater der var døde siden sidste møde.
3) Vedtagelse af protokollen fra Ravensburg og Bremen
Hans Lau kritiserede udførelsen af protokollen(den er
nedfotograferet) og mente at den var lidt tynd(Proto-
kollen fra Bremen)
Herunder blev der rejst kritik mod Søren Fisker,og
den måde han har røgtet sit job på,Jørn Petersen re¬
degjorde for sagen,og meddelte,at Herluf Fiirgaard
havde invilget i at overtage posten i den resterende
periode,hvorefter protokollen fra Bremen og Ravens¬
burg blev godkendt.

Derefter gik man over til Præsidenten's beretning:
Hans Lau kom i sin betetning ind på den sprogbarriere
der eksisterer mellem franske og tyske svende,og den
måde franske og tyske svende rejser på.

De franske svende rejser næsten udelukkende i
Frankrig,de modtager teoretisk undervisning samtidig
med at de rejser hos en mester,de tyske svende rej¬
ser langt omkring,og en del af deres rejsetid er li¬
geså meget for at se sig om,som for at arbejde.Hans
Lau,gjorde sig til talsmand for,at lade de franske
svende rejse sammen med tyske og ligeledes lade tys¬
ke svende deltage i den franske form for rejseliv,
men det kræver en del sprogkendskab for at det kan
lade sig gøre,.Hans Lau,omtalte også en artikel fra
"Die Welt" d.17.november 1985.Artiklen omtalte en

konference i Strassbourg,hvor man havde diskuteret
bevægeligheden af arbejdsmarkedet i Europa,og der
var man kommet på den Ide at lave et projekt','De nye
Europa svende";hvad man egentlig forestiller sig med
det ved jeg ikke,men er forbavset over at man ikke
har henvendt sig til os,da vi jo råder over netop
den organisation,der blev efterlyst på konferencen.

Hans Lau's beretning blev vedtaget enstemmigt.
1.kasserer Wolfgang Möckel forelagde regnskabet

der blev godkendt.(Her vil vi fra CUK fordre et
skriftligt regnskab.H.Rindom.)

1.sekretæren oplyste han at han ikke havde modta¬
get noget skriftligt,undtagen indkaldelsen til dette
møde,undskylder at han ikke kunne komme til mødet i
Bremen.Han ønskede at fratræde,da han ikke er rask,
Hans Lau mente at så måtte Union Compagnonige møde
op med en ny sekretær,og næste gang vi vælger en 1.
og 2.sekretær,så skal de være fra samme by,og måske
fra samme selskab,så de kan hjælpe hinanden.

Niels Peter Linderoth foreslog at 1.sekretæren
kom med en afløser til næste møde,der var sat ind i
arbejdet.

H.Fiirgaard blev valgt som 2.sekretær resten af
perioden.

Under p.6a.berettede St.Rubli,at den påtænkte ud¬
stilling i Basel ville være færdig d.12.december 85,
og efterlyste materiale fra de foreninger der endnu
ikke havde sendt noget ind.(FBSH ved Fiirgaard har
sendt nu)

Under p.6i.blev vi orienteret om den næste Euro¬
patreffen, der vil finde sted i Chateu Roux,det vil
være bedre end Paris mente man,byen har en passende
størrelse,og der skulle være passende hotelkapacitet
der.

Der er stadigvæk en del besværligheder med at få
en adresse i Strassburg,da der ikke er nogen fastbo¬
ende der,Jac.Gerard fik til opgave at forsøge om man
kan få en poste restante på rådhuset.

Jørn Petersen oplyste at han har arrangeret at
man holder det næste Vorstandsitzung i København d.
1.marts 1986 i Thorsgade 52 Kbhn.N.og Ingerslevgade
lo8 hos CUK d.l og 2.marts.

Under eventuelt: Rolandsbrødrene kom med et for¬
slag om at lave en slags pas for de fastboende,man
enedes om at undersøge interessen for det hos de for¬
skellige foreninger.
Til slut takkede Hans Lau for god ro og orden,og

mødet afsluttedes.
H.Fiirgaard.

Berlinerturen
Fredag d.8-11-85 kl.7,15 steg 3 Århusianere på det
sydgående tog og begav sig på den lo timer lange rej¬
se med Berlin som mål.Noget syd for Lunderskov fik vi
selskab af "Den arktiske Lagkagebager" og Lindy med
søn,fra Thule afd.Mødet var ikke nogen tilfældighed
idet de vidste i hvilken kupe vi var i.

Ved grænsebyen Büschen blev toget fra København
koblet til og nu var vi 28 Naver og berejste på vej
til Berlin,for at være med til at fejre foreningen
"Freja"'s lo5 års jubilæum.At vi var kommet ind i
Østzonen var der ingen tvivl om,for på begge sider af
jernbanen var der et 2,5 m. højt ståltrådsnet garne¬
ret med vagttårne.En vesttysk medpassager fortalte
at restriktionerne for at besøge slægt og familie
stadig findes men måske ikke håndhæves slet så
strengt som tidligere,at vi blev kontrolleret viser
stempler i passet tydeligt.

Vel ankommen til Berlin blev vi modtaget af Vagn,
Victor og Birte,alle repræsentanter for "Freja" ef¬
ter at være blevet installeret på vore hoteller,så
vi lidt på byen og fik noget at spise.

Lørdag aften tog vi alle til den danske Kirke
hvor jubilæumsfesten blev holdt i festsalen.Vagn bød
velkommen og den evig aktive kasserer Birte,bød på
mad og drikke,en rejecocktail og et overdådigt "ta'
selv bord".Madmæssigt kunne vi sagtens have været 3
gange så mange og der havde været nok til alle,et
flot arrangement hvor Birte havde trukket sin væsenf-
"'lige part af læsset.

Festen forløb fint - der blev holdt taler - over¬
rakt gaver,sunget og udbragt skål for foreningens vi¬
dere beståen,hvilket godt kan behøves idet der p.t.
kun er 28 medlemmer og tilgangen af nye minimal.

Af gaverne bør nævnes den Henning Jensen overrak¬
te "Freja";idet den havde stor affektionsværdi for
foreningen.Det drejede sig om en håndskrevet julea¬
vis som "Freja" og en Hamburgerforening i fællesskab
havde ladet udgive i begyndelsen af 19oo tallet var
det 19o5? samt nogle billeder af de første forenings¬
medlemmer .Disse effekter havde Henning fundet i Be¬
rejstes arkiv.Henning fortalte iøvrigt at det er 6.
gang han er med til jubilæumsfest.Startede altså i
196o,men da han kun er 82 år,kan han da nå nogle
stykker endnu.Formanden Holger Jütte kunne p.g.a.
svær sygdom ikke være til stede,men blev repræsente¬
ret af sin søde hustru og datter.

En skriftlig hilsen blev sendt til ham fra samtli¬
ge tilstedeværende.

Søndag tog personlige venner til hans hjem for at
hilse på,og vi andre ude at se på millionbyen,både
på den østlige og vestlige side af muren.Mandag sag¬
de vi pænt farvel til Berlin og rejste hjem,mange op¬
levelser rigere.

En tak,skal herfra lyde til "Freja" for et smukt
arrangement,og tak til alle rejsedeltagerne for godt
kammeratskab på rejsen.
med naverhilsen Birte (fru Pi-kasso)



Lørdag d.23.11.85 fejrede Århusnaven Preben Dalby
sin 5o års fødselsdag og 6 svende,nogle med koner
mødte op for at festliggøre dagen med afsyngning af
naversange.Det blev nu efter gehør og hukommelse for
kun en (1) havde sangbogen med..og det var ikke mig.
Fy - Føj da!

Birte.

mere om Berlin
Da den danske forening "Freja"! Berlin fyldte lo5 år3
var vi et stort antal medlemmer fra forskellige CUK
afdelinger - Berejste Håndværkere og Berejste Tømre¬
re, der tog den lange rejse,for at være med til at
fejre jubilæet.Forhåbentlig lykkedes det for dem der¬
nede, at holde medlemstallet vedlige,så der kan blive
mange jubilæer endnu.

Rejsen var tilrettelagt af Ani og Børge Andersen,
og det klarede de til Ug.Fælles for os fire deltage¬
re fra Roskilde afd.var,at det var første gang vi be¬
søgte Berlin,så der var mange ting vi skulle nå at se
på de par dage vi havde til vor rådighed.Vi var nok
lidt halvtrætte,da vi startede hjemturen og fandt ud
af,at de forudbestilte siddepladser var optaget af
andre rejsende.Ved hjælp af Børges energi og en
flink togbetjent klaredes dette problem dog også til
alles tilfredshed.
med naverhilsen Erna.

Smedens erindringer
Året er 195o,min dag er begyndt oppe i min glaska¬

bine på den store byggekran.Idag er det støbearbejde
og jeg hejser de store beholdere med beton op på byg¬
ningen, det er et mere roligt arbejde,end når jeg
flytter de store glideforskallinger,så skulle man
passe på.Der var tit en lang arbejdsdag,særlig når
vi havde større støbearbejder,kunne arbejdsgagen
godt være på lo - 14 timer,den bedste havde man når
kranen stod stille,så var der smedearbejde som be¬
stod i at fremstille bukkeværktøj til at bukke ten-
torstål med.Det var ved denne lejlighed jeg stiftede
bekendtskab med Rolandsbrødrene for første gang.De
var beskæftiget med at fremstille de store støbefor¬
me, det var Murere,Tømrere og betonbyggere.De var i
deres sorte dragter i fløjl samt deres store hatte.

Disse Rolandsbrødre havde fået en opblussen her i
D.D.R.i årene 1948 - 5o.Under krigen havde de haft
en stilstand.Jeg kom med i deres hold ved støbefor¬
mene hvor jeg som smed lave sidebegrænsninger og ud¬
sparringer , disse dele blev lavet af svære stålplader.

En dag kom Polieren hen til mig,det var ham der
havde ordnet min opholds og arbejdstilladelse og gav
mig besked på at melde mig i Betonbyggerforbundet,
hvad jeg også gjorde.Der var et godt kammeratskab
mellem os,skønt der var både Franskmænd og Flamlænde-
re imellem os.

En dag sagde en af lauget til mig,at de havde dis¬
kuteret min optagelse,og var blevet enige om at op¬
tage mig.Dagen kommer,det er aften hvor vi mødes i
kantinen,og jeg i den anledning iklædt en Kluft som
en af lauget havde lånt mig.De startede med Håndvær¬
kersange og med Klatcsh,det var 4 mand som slog hæn¬
derne sammen skiftevis på lår og håndflader.Der blev
drukket en masse 01 og der blev holdt taler.Jeg selv
fik et Stob 01 som jeg skulle drikke i et drag,denne
Stob var formet som en stor glasstøvle og den inde¬
holdt 2 liter stærkt 01.Jeg fik den tømt med besvær,
men blev godt lun efter at have tømt stoben.Det næste
der skete var at 4 mand tog mig i arme og ben og så
blev jeg trukket frem og tilbage over en såkaldt Tru-
del,det var en ottekantet bjælke.Efter sådan en om¬
gang kunne man nok mærke sine rygstykker.Aftenen
fortsatte,og jeg var der resten af aftenen.

Næste morgen sagde en fra lauget at normalt skulle
jeg nu pakke mine ting og forlade dem,men som han
sagde:"de 3 år du skal på valsen,dem kan du tage
hjemme i Danmark.Kluften købte jeg for 5o,-Mark som
omgående blev omsat i 01 til svendene,samme dragt

fulgte mig gennem DDR tilbage til Danmark hvor den
blev slidt op.Da det er 35 år siden min optagelse i
lauget har jeg ingen anelse om jeg er medlem eller ej

Jeg vandrede kun i omegnen i Spreewald der med si¬
ne floder og øer er gennemstrømmet på kryds og tværs.
Jeg har sejlet i en råbåd i de dage på disse floder
øer til tider var der så lavt så man måtte stage sig
frem med en åre.En søndag besøgte jeg byen Finster¬
walde, det var en lille by men en gammel by med slotte
og kirker bygget i Barokstil.Jeg så på det gamle Råd¬
hus som var flere hundrede år gammelt.Et særlig smukt
bygningsværk var "Schöne Kanzel" en gammel kirke.Det
har altid interesseret mig at gå og se på kirker og
slotte,så her fik jeg min lyst styret.Også lidt om
byen hvor vi byggede den store fabrik,som i dag er
Klædefabrik.Jeg gik mange ture inde i byen.Denne by
havde rester af en ringmur,måske har det været et
Fæstningsvært.Der lå også et Franziskaner Kloster som
jeg også besøgte,et prægtigt bygningsværk med flere
hundrede år på bagen,jeg så på de gamle huse som lå
i de små gasser som udgik fra Torvet Altmarkt. Det
var håndværk vil jeg sige,huse i alle afskygninger og
så med hundreder af år på bagen.En søndag fandt jeg
ud af at pakke min mulepose med et par flasker 01
samt et par stollen og en stor spegepølse og tog på
tur i omegnen af Cottbus.I udkanten af byen lå der et
gammelt slot,det lå i landlige omgivelser.Slottet
hed Brantz,der tilbragte jeg min søndag under et
skyggefuldt træ. Det bliver mandag igen og arbejdet
kalder.Jeg er så småt ved at længes tilbage til lan¬
devej en,men en kontrakt forpligter.På arbejdspladsen
det gode kammeratskab mellem de forskellige nationer

Der blev af og til festet i kantinen med 01 og
Klatsch.Jeg tog ofte tilbage til naturen i det skønne
Spreewald område i en lejet fladbundet pram hvori jeg
havde 01,min mulepose og et par tæpper,så når det
blev aften fortøjede jeg ved en af de hundreder hol¬
depladser eller Gaststätter som lå langs med vandlø¬
bene, til tider sov jeg på flodbredden,til tider un¬
der en udhængende gren som jeg fortøjede ved og sov
i bunden i bunden af prammen i mine tæpper,et herligt
liv som varede en uge,da jeg havde taget fri.

Jeg talte tit med andre mennesker når de så mig
komme sejlende i min pram og når de så hørte jeg var
dansker,kom der gang i dem,de spurgte hvad jeg lave¬
de her i DDR og jeg fortalte at jeg arbejdede i Cott¬
bus ved et stort byggearbejde og at jeg var på valser
som håndværkssvend.

(fortsættes)

Hulen i Sønderborg

Et blik ind i Festlokalet i Sønderborg afdelings dej¬
lige Hule i Æblegade 7.

Lokalet befinder sig i Stueetagen.



Lidt om vort emblems tilblivelse og historie

Ved en konkurrence d.9.april 1898 mellem de skandina¬
viske foreninger i udlandet om et fælles emblem,til¬
faldt 1.præmien Sølvarbejder Aage Stenberg Frankfurt
a/ Main.Emblemet viste de 3 nordiske rigers Rigsvå-
ben.Danmark,Norge og Sverige.Det blev fremstillet så¬
ledes at det ønskede lands våben vendte opad,så man
altid kunne se,hvor vedkommende svend kom fra.

Emblemet blev fremstillet i Frankfurt og var lavet
i sølv.Pris 12 Mark pr.dusin.

25.maj 19o2 vedtog H.B.at udskrive en konkurrence
om et fælles emblem,for alle CUK medlemmer.

H.K's midler kunne ikke anvendes til præmiering,
men håbede dog af frivillighedens vej at kunne udsæt¬
te en præmie på lo Frc. for det udkast,der ved bedøm¬
melsen får flest stemmer.Udkast skulle sendes inden
l.juli samme år.Da de forskellige udkast forelagdes
medlemmerne fandt ingen af dem nåde for dem,og den
nødvendige tilslutning var for ringe,hvorfor sagen
blev stillet i bero foreløbig.

Tanken om et fællesemblem blev dog ikke opgivet.
Fra tid til anden fik H.B.flere forslag og udkast.

Emblemet fra 1898 var helt forsvundet,selvom det
hverken var grimt eller dyrt.Et emblem fra 19o2 af
sølv,formet som et 3 kløver,var heller ikke det rig¬
tige,selvom flere brugte det.De fleste brugte flag
større eller mindre.

Den 5.marts 19o5 vedtog H.B.igen at foretage en
afstemning om et nyt emblem,udkast skulle indsendes
senest 1.april 19o5.

Der indkom 12 forslag.Der var ingen af dem der
fik den nødvendige majoritet ved afstemningen,af de
12 forslag var der kun stemt på de 8.Der måtte derfoi
en ny afstemning til.

Der var ialt 4 afstemninger,den sidste d.2o.decem¬
ber,da der kun var 2 udkast tilbage.Det vindende fik
2o3 stemmer nr.2 fik 123 stemmer.

Af CUK1s 27 afdelinger deltog kun 17 i afstemning¬
en^ havde nægtet at deltage,og 7 havde intet resul¬
tat indsendt.

Det vindende emblem er det vi bærer i dag,og ud¬
kastet er tegnet af CUK1s stifter Malermester Peter
Jørgensen,Kreutzlingen.Det solgtes første gang i ja¬
nuar 19o6,og kun mod bestilling,1 Mark eller 1,25 Fr.
pr.styk.

Vort pragtfulde emblem er således 8o år gammelt.
Det skønneste emblem i hele verden.

På foranledning af afdelingen i Arbon udnævntes
Peter Jørgensen i februar 19o7 til Æresmedlem af CUK,
samme år fratrådte han som Forretningsfører og Redak¬
tør af "Den farende Svend"i juli.

Den 1.december 1937 fik han Fortjenestemedaljen,
og d.23.oktober 1947 fik han tildelt Ridderkorset af
Dannebrog for sin uvurderlige indsats for de unge
rejsende håndværssvende.

Peter Jørgensen afgik ved døden i Kreutzlingen d.
6.marts 1956,82 år gammel.

Edgar Jensen.

Alt Stof 8^re OP10®1^80111 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 r. DET EFTERFØLGENDE NUMMER AF "SVENDEN".

Knud Lønstrup.



Brev fra Norge
Jeg blev træt af julivejret i Norge og købte en midt-
ugebillet for 25o,-kr,den kan bruges så langt jernba¬
nenettet rækker.I dette tilfælde blev rejsen på ca.
2ooo km med toget,Ruten var: Sandnes - Oslo - Dombås
- Trondheim for at ende i Bodø,et stykke vej ovenfor
Polarcirklen.Jeg stod på toget kl.22 i Sandnes og var
i Oslo kl.8 næste dag onsdag d.17.juli.Videre derfra
kl.9 og i Dombås kl.12,3o.Jeg fandt Vandrehjemmet
ubetjent,så jeg fik mig en velfortjent lur på sofaen
til kl.16,hvor jeg vågnede og blev indskrevet.Nu var
jeg frisk igen og gik en tur i byen for at fotografe-
re,bl.a. en ny Kirke,den var imponerende,lavet af na¬
tursten såsom mure og taget.Næste dag tog videre kl.
12,3o og var i Trondheim kl.15,3o.Her havde jeg nog¬
le timer til at slentre rundt i,og besluttede at bru¬
ge mere tid der på tilbagevej en.Kl.22 gik toget fra
Trondheim og skulle ankomme næste dag kl.8,3o i Bodø,
som var mit rejsemål.Det varede længe inden det blev
mørkt.Den nat da vi nærmede os midnatssolens land,om
jeg må få lov at kalde det.

Der var meget at se,Fjelde med sne på,øde stræk¬
ninger, og så den afstressende tilværelse at køre med
toget,fremfor at køre bil,det var virkelig skønt,

Toget var planmæssigt i Bodø kl.8,3o,så var det
udstigning og ind på jernbanecafeen,hvor det gjorde
godt med brød og kaffe.Derefter til Vandrehjemmet
ved lo tiden for at blive indskrevet for 3 dage.

Det var et nyere Blokhus af betonelementer,rent
og pænt.Bodø er et forholdsvis fladt område og under
2.verdenskrig blev det meste af byen ødelagt.Der var
også bygget huse i omegnen,selvfølgelig af træ.Kun
enkelte lavet af betonelementer,det var mest forret¬
ningsej endomme.

Temperaturen var ca.15 - 2o grader,og ikke regn
en eneste dag og nogenlunde solskin det meste af de
3 dage jeg var der. En dejlig by med med restauranter
åben til 3 og 4.Det var livet og nordlændingene var
ikke svære at forstå.

På arbejdsformidlingen søgte de også Tømrere,jo,
det rykkede lidt i staven.

Jens Simonsen.

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Calgary
Hulemøde d.8.oktober 1985.19 medlemmer var mødt op.

Formanden Jørn Skov Jensen,bød velkommen og vi
sang to sange.Der blev talt noget om det Room,som vi
skal lave i den danske Klub.

Det blev bestemt at Per Lykkemark skulle være for¬
mand for arbejdet og Leif skulle se efter murerarbej¬
det,så skulle vi andre give en hånd,hvor vi kan.

Nr.18.blev sunget»hvorefter vi fik smørrebrød,Kaf¬
fe og snaps.

Harry Skov og Børge Jørgensen fik Blæren.Gåsegil¬
det blev d.23.november 1985.

Søndag d.8.December blev Skomager Kai Nielsen 65åi
Torsdag d.8.oktober 1985 kl.7.morgen stod der 24

naver og venner udenfor min dør og sang "Det er så
yndigt at følges ad".Naverne havde lavet en flot
Æresport og kom med rundstykker og Snaps,så vi fik
kaffen på i en fart.
Vi sang nogle sange og havde en hyggelig stund.

Min kone og jeg vil gerne takke naverklubben for
den fine dag. Frimoth.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår
Frimoth.

Frederikssund
Hulemøde d.6.december 1985.

Siden sidst har 7 personer fra Frederikssund del¬
taget i turen til Berlin,vi vil herfra bringe en tak
til SPARTA for det fine arrangement.

Om det skyldes almindelig juletravlhed eller jule¬
frokoster var denne huleaften kun besøgt af 2o svende
men stemningen fejlede ikke noget,serveringen var
helt i top som altid når Henrik og Guido har hulevag¬
ten,vores hulefar ligger desværre syg endnu,men i
skrivende stund har jeg en frisk hilsen til alle.Tove
kom denne aften på besøg og slog på klokken,og der
blev sunget en sang efter Harry's ønske.

Klokken fik lov at give sin fine klang i lokalet,
da Tommy og Annika havde slået deres sølvplade i det
runde bord.

Husk d.7.februar det er denne aften bødekassen
tømmes og Carlo og Tommy har hulevagten.Den 22.febru¬
ar afholdes vor stiftelsesfest,prisen for dette arran
gement vil stå i februar nr.af svenden.Den 7.mart.3
er det Bent+Bent+ Ansgar der står for hulevagten,

Jeg vil opfordre de medlemmer som endnu ikke har
betalt deres kontingent til at få dette bragt i orden
således at kassereren kan starte det nye år med glæ¬
de. På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et godt
Nyt år,med mange gode huleaftener.
Julehyggetræf d.27.december 1985.34 personer var

mødt op til denne dejlige aften.3 svende fra Schweiz
samt 2 fra Norge benyttede juleferien til at komme i
hulen.Ib og Else fra Holbæk gæstede os denne aften,
julens dejlige melodier blev sunget,til det tændte
juletræ,og Gløgg og Æbleskiver gled ned dertil.en
stor tak til Dorrit for de mange dejlige Æbleskiver.
STIFTELSESFEST

Lørdag d.22.februar kl.18— i festsalen ved hulen.
Der serveres 2 slags sild,l varm ret,l øl + 1 snaps,
kaffe,musik og dans til 2 mands orkester,alt dette
•for en pris af 9o,-kr.pr.næse.Tilmelding som er bin¬
dende kan ske til kassereren på tlf.(o2) 17 94 28
eller til sekretæren på tlf.(o2) 31 49 54,sidste
frist for tilmelding er søndag d.16.februar 1986,an¬
dre afdelinger er velkomne,tilmeldingen lukker ved
loo personer.

Hulevagten d.7.februar er Carlo og Tommy.
Bødekasserne tømmes d.7.marts»hulevagten denne af¬

ten har Bent+Bent+Ansgar.
HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.4.april,mere herom i

marts nr.af svenden.
Med kno i bordet DANN.

IN MEMORIAM.

Harry Madsen er afgået ved døden.
Vores ven og kammerat,et dejligt menneske er ikke

mere.

Harrys uimodståelige humør,hans gode kvaliteter
gjorde ham til hulefar i Frederikssund Naverklub,et
job som han elskede.



Tungsind og pessimisme lå ham fjernt - selv under
sin sygdom,bevarede han sit gode humør og varme lune.

ÆRET VÆRE HARRYs MINDE
DANN.

Hillerød
Hulemøde d.8.november 1985.
15 mand mødte op - Deriblandt 3 mand fra Køben¬

havns sangkor,den ene medbringende en harmonika.
Formand Richard bød velkommen.
Der blev sunget et utal af sange denne aften.
Hulemaden blev nydt med stor velbehag samt den ef¬

terfølgende kaffe. Et hyggeligt møde som sluttede i
god ro og orden.

PS: Ca.14 dage efter hulemødet modtog formanden et
brev fra Kulturforvaltningen hvori man bad os om at
rykke ud af de nuværende lokaler senest d.i.december
1985 kl.12,oo,da ejendommen skulle rives ned umiddel¬
bart efter denne dato.

Der blev kaldt sammen til et hastebestyrelsesmøde.
Nærmere herom på Generalforsamlingen i februar.

Julefrokosten som løb af stabelen lørdag d.7.dec.
gik som planlagt,men med nogle forhindringer.Vejrgu¬
derne var ikke med os denne dag,som fra morgenstunden
startede med forrygende snestorm - lige det der mang¬
lede.Erik og Mette som havde stået for al julemaden
og som bor i Gilleleje,kom dog også frem men noget
forsinket med al maden.Man kom til at spise ved 12,3o
tiden,og hele denne dejlige dag med masser af mad og
hyggelig samvær sluttede ved 19 tiden.

CUK Hillerød afdeling,ønsker samtlige Naver og na¬
verkammerater ude over det ganske land - og ikke
mindst sine egne medlemmer et godt Nytår.

Hulemøde d.13.december 1985.
18 mand mødte op for at nyde æbleskiver og Gløgg i

hyggelig samvær og for senere at deltage i den sjove
og spændende pakkeauktion.En tak til Evy som havde
bagt 500 æbleskiver til denne aften.

Kurt Ølmand var auktionarius og han fik samtlige
pakker budt op til en pris i nærheden af de hundrede
kroner.

Kaffe og småkager blev nydt efter Gløggen.
Denne sidste huleaften i 1985 sluttede i god ro

og orden ved 24 tiden.
Hillerød afd.afholder Generalforsamling fredag d.

14.februar 1986.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i fritidshu¬
set »Hostrupsvej 26,Hillerød.

Vi beder alle at møde op - da der er vigtige ting
at tage stilling til,bl.a. ny hule.Efter G.F.serve¬
res en lille middag samt en dram.

Hillerød afd.afholder hulemøder fremover i fri¬
tidshuset Hostrupsvej 26,Hillerød,vel mødt.

Erik Larsen.

Holbæk
Et af årets højdepunkter,julefrokosten blev af¬

holdt i hulen den 14.december 1985 sammen med venner

og gæster fra Roskilde,så der var fuldt hus til de
veldækkede borde.Maden havde vi selv lavet og med¬
bragt og som sædvanlig havde Helmuth lavet en hel del
lækre sildeanretninger,så der var alt hvad der hører
til et veldækket julebord.Alle kunne få hvad der pas¬
sede til hver enkelt,både det faste og det flydende.

Bagefter havde vi vores hyggelige auktion over de
medbragte pakker,som Reb sørgede for blev solgt til
rimelige priser.

Bjarne bekendtgjorde at han havde forlovet sig,og
så måtte han have Blæren,medens vi andre sagde til
lykke med sang og bægerklang.

Alt i alt en dejlig eftermiddag med megen sang og
skål i hulen.

Holbæknaverne ønsker alle et godt og lykkebringen¬
de nytår både til jer på farten som jer herhjemme,
med naverhilsen Emil Møllegård.

Los Angeles
Generalforsamlingen var fastsat til d.13.december

og der var meget på dagsordenen.Vi var 28 svende til

spisning.Maden var tillavet af Bill Knudsen som ser¬
verede Clamchavder,Turkey og Ris a la Mande,med en
mandel,og vi måtte ikke sige hvem der fik den.

I anledning af Otto Lunds 15 år som Nav,skænkede
han en flaske Snaps.Billy og Jimmy Nelsen havde sør¬
get for vin til maden,og det var også dem der skænke¬
de middagen.Så blev der spurgt om hvem der havde fået
mandelen.Alle rakte en hånd i vejret.

Mødet startede med "Julen har bragt velsignet bud"
Eric Roug^var tilstede og hjalp den nye bestyrelse
til rette.Fred Holm var desværre indlagt på hospita¬
let igen Den nye bestyrelse blev:

Formand Hans Brodersen - Næstformand Jimmy Nelsen
Sekretær Bill Knudsen - Kasserer John Kristensen -

Skramleriforvalter Ole Madsen og Lars Westerskov -
Revisorer Harald Mathiasen og Asmund Andersen.

Efter mødet sang vi "God bless America",og så blev
der serveret kaffe. O.J.L.

Odense
Julesulesvendegildet d.14.december havde samlet

16 deltagere til det overdådige bord,som Inge og Bør¬
ge stod for.Om det også var overdådige gaver vore to
kvindelige naver traditionen tro fik,skal være usagt.
Inge fik yderligere en gave af Carl Mortensen,nemlig
et par tangatrusser med den besked,at hvis hun ikke
ville gå med dem,kunne de altid sys om til køkkengar¬
diner.

Hulemødet d.2.januar startede med en optagelse,
det var maskinmester Poul Nordquist,som i mange ar
har sejlet som reparations- og garantimester for
B&W.Han kvitterede med en omgang.Efter lidt snak om
Pinsestævnet,gik vi over til den traditionelle slagt¬
ning af grisen.

"Hans Slagter" VAR fremmødt i slagterdress,og ef¬
ter at have oplæst et afsnit af overenskomsten for
slagterierne,skød han "grisen",og da den ikke døde af
det,savede han hovedet af den.Indholdet blev der gæt¬
tet om,der var 634,30 kr.i den,og en gæst,en tysker
ved navn Barnim,som Jejer havde med,var længst fra og
måtte gi1 en øl til vinderen Jørgen Fruerlund.Efter
dette vovede Jejer sig ud på dybt vand ved at spørge,
hvad bestyrelsen gjorde for at skaffe unge til udlan¬
det for at arbejde.Dette skabte en heftig debat,som
rundedes af med,at undertegnede oplæste formålspara¬
graffen i.h.t. lovene.Arne var kommet hjem fra Sene¬
gal og berettede herom. 14 var fremmødt.

Juletræsfesten d.5.januar forløb også fint.12
børn og 17 voksne var troppet op. Carl Mortensen var
Julemand,og det var første gang i mange år,vi ikke
havde en professionel julemand,men han klarede opga¬
ven med bravour,og de,der har deltaget hvert år,sagde
at vi aldrig har haft en så god julemand før,der for¬
stod at fængsle børnene med sine spændende hjemmela¬
vede julehistorier.

I kampens hede med forberedelserne til Pinsestæv¬
net,har vi rent glemt Torskegildet i februar.Det må
udskydes til marts.Vor festudvalgsformand har forsig¬
tigt nævnt datoen 15.marts,så sæt hellere kryds på
kalenderen for en sikkerheds skyld.

Næste hulemøde er torsdag d.6.februar kl.l9,3o.
med naverhilsen Walter Petersen.

Randers
Den 31.december 1985 samledes vi i hulen om for¬

middagen for at ønske hinanden et godt nytår.
Hulen gav X mas og solbærrom samt æbleskiver.Disse

æbleskiver var Yrsas lækre hjemmebagte.
Jo, vi hyggede os så godt,at det var svært at gå

hver til sit,men vi brød dog op kl.13—
Hulemødet d. 3.januar 1986 blev besøgt af 11 med¬

lemmer. Der var ikke noget særligt på programmet,så vi
hyggede os med snak,mad og drikke.

Vi håber så at medlemmerne vil møde talrigt op
hver gang der foregår noget i hulen,så 1986 bliver et

godt år for Randers afd.
Bitten.

Roskilde
Hulemødet d.27.december,den sidste fredag i det



gamle år er noget særligt for os.Erna laver gule ær¬
ter m/flæsk og pølse og som ved særlige lejligheder
serveres rådhuspandekager,også hos os i Roskilde.Vi
var 23 denne aften - vi prøvede at tømme gryden -

John gjorde et hæderligt forsøg med at indtage ca.2
liter - men ligemeget hjalp det.Igen en tradition vi
har i vores dejlige afdeling og glædes hvert år.Tak
Erna.

Denne aften havde vi også optagelse af et nyt med¬
lem, Svend Erik Bache Lauridsen,som blev optaget med
vores særlige ritual,han er også mand for at tømme et
krus og har en god stemme,vi siger velkommen i vor
midte Svend Erik,også velkommen til Jørn som nu også
er medlem i Roskilde afd.

Vi slap nu af med Hamburgbordet,efterhånden er

pladsen snart trang og det store bord fyldte så meget
at vi sad både i Baren og køkkenet,nu kommer vores
eget runde bord rigtig til sin ret.

Roskilde ligger centralt,^ times kørsel fra Køben¬
havn og lige så tæt til Holbæk og Hillerød,vi fik be¬
søg fra Holbæk ved sidste møde,ved hvert møde kommer
altid gæster og vi siger jer alle hjertelig velkommer

Husk,vi holder nytårsfest d.31.januar 1986 kl. 19—
her har vi alle en specialitet med og det den helt
store kulinariske nydelse kan jeg love.Husk at med¬
bringe en pakke til ca.værdi 15,-kr.,vi laver en pak-
kefest efter spisningen - så vi skal nok få en fornø¬
jelig aften.Vores spillemand Kurt kan nu hele sang¬
bogen, så under 6-7 sange på en aften klarer vi den
ikke med,det er dejligt at synge sammen og vi har man¬

ge gode "stemmer,,og nar Kurt presser harmonikassen
så løfter sangene sig op.

Husk lige vores kortspil d.16.februar!
Til slut vil vi ønske alle et godt og fremgangs¬

rigt nytår og takker for året der gik og det gode
samarbejde afdelingerne imellem.
med naverhilsen Lene.

PROGRAM FOR FORÅRET 1986.
Søndag d. 19.februar,søndagsmesse kl.l7,3o Madpakke.
Fredag d. 28.februar,hulemøde,Maden v/Peer og Bente

kl.19,3o.
Søndag d.16.marts,søndagsmesse kl.17,3o,Madpakke.
Fredag d.28.marts,Langfredag,hulemøde,Maden v/Wivi &

Kurt,kl.19,3o.
Søndag d.13.april,søndagsmesse kl.17,3o.Madpakke.
Fredag d.25.april,St.Bededag,hulemøde Maden v/Lilian

og Poul kl.l9,3o.
Søndag d.11.maj,søndagsmesse kl.17,3o.Madpakke.
Pinsestævne i Odense d.17 - 18 - 19 maj.
Fredag d. 3o.maj»hulemøde,Maden v/Ingrid og Søren

kl.l9,3o.
Søndag d.15.juni søndagsmesse hos Erna og Bjørn,
(Husk mad) kl.ca.l4,oo Brentbjergvej 22,Haraldsted
pr.Ringsted.
Fredag d.26.juni hulemøde med medbragt mad kl.19.3o.

Lene.

Silkeborg
Her er ankommet i midten af december et stærkt

ødelagt brev fra afdelingen med undskyldning fra
postvæsenet over tilstanden af brevet,men her kommer
det: Red.

Fra Silkeborg må vi desværre meddele,at vor kasserer
Kurt Andersen efter længere tids svær sygdom har for¬
ladt os.Kurt vil være savnet i vor midte,som kammerat
som en dygtig kasserer,samtidig med at Kurt var en af
de bærende kræfter i vor afdeling.
I januar har vi to runde fødselsdage:
Egon "Maler" Pedersen fylder 2o/l-1986 65 år.
Børge "Farmand" Simonsen fylder 23/1-1986 6o år.
Vi ønsker jer begge til lykke med "rundingen".
Hulemøderne forløber meget fint med talstærk frem¬

møde .

I stedet for den obligate julefrokost,som flere af
os bliver udsat for flere gange i den kommende tid,
afholdt vi en aften med brunkål.Leif Rohde påtog sig
jobbet med tilberedningen,kraftigt assisteret af fru
Inge.

Maden var virkelig velsmagende,med masser af pølse

og røget flæsk.Hvis nogen af de 3o fremmødte er kom¬
met sultne hjem,er de ikke kommet hjem indenfor det
samme døgn! Leif,vi ønsker DA CAPO,men vi venter lidt
endnu: Der kommer jo også kål til næste år.

Men inden da mødes vi til de normale møder i "Hu¬
len".

I "HULEN" har der været et meget fint fremmøde i
den forløbne måned,hvilket har indebåret lo - 16
fremmødte svende hver søndag.Dertil kommer naturlig¬
vis ekstra møder,da vi jo skulle ønske bade god jul
og godt nytår.
I den forløbne måned har vi haft fornøjelsen at

byde velkommen til endnu 2 naversvende - velkommen
Kalle Olesen og Lars Reicke.

Vi ønsker alle vore naverbrødre i ind-som udland
et godt 1986.

VEL MØDT I "HULEN",
med kno i bordet SIB*

Slagelse
Til julefesten torsdag d.2o.december 1985 kom 15

glade gæster.Leif Bogård fulgte traditionen og kom
med et meget fint juletræ med fod,pynt og lys.Forman¬
den Jørn Frandsen havde en fin start med at tænde ly¬
sene. Så blev der budt velkommen og tilføjede et par
ord i anledning af julen.Efter lidt sang til julely¬
sene blev formandens æbleskiver budt rundt,sammen
med Kirsebær- og Portvin var det meget velsmagende.

Det blev en hyggeaften hvor vi sluttede med at
takke Leif og formanden for deres arrangement.

Til hulemødet d.3.januar 1986 var mødt 16 naver,
heraf var de 3 gæster,fra Thule kom Rie,hun var på
besøg hos sin far her i Slagelse.Fra den nye afde¬
ling i Næstved var 2 naver.

Formanden Jørn Frandsen bød velkommen og ønskede
godt nytår.

Formand og kasserer havde været til reception hos
byens råd.Den afgående borgmester havde givet et na¬
verkrus, de havde hilst på det nye råd og talt naver¬
nes sag og drøftet "Hulens" fremtid.

Så blev der varmet op med et par sange og forenin¬
gen bød på en nytårsøl.Man vedtog at afholde general¬
forsamling fredag d.7.februar kl.l9,oo pr.K1.2o,—
ER der gule ærter,giv formanden besked så snart I får
bladet.

Så gik vi over til madpakkerne.Hans Jørgen Jensen,
og Manfred Juhl havde bragt lidt flydende til de små
glas.Det gav jo anledning til vor specielle Skål -
Hymne.Rie og Frandsen enedes om at styre en tremaster
rundt til fælles vederkvægelse.Rie måtte så prøve vor
smukke hovedprydelse med tilhørende heltekvad.

Der blev sunget flere sange,vi fik også "Fra
Arilds tid". Luffe var jo mødt op for at tage afsked
inden turen sydpå.

Vi sluttede så med "Åh,disse minder" her hørte
man tydeligt vor Alders-præsident Sir Henry's fyldi¬
ge stemme.Manfred fik også et ord med på vejen til
sin nye hjemby Næstved.
med naverhilsen Jens H.

Stockholm
Den årlige generalforsamling afholdes d.7.februar

i hulen.
Julefesterne samlede mange gæster og under festen

blev flagene hejst for Grethe og Svend Henriksen som
derefter lod klokkeslagene klinge til stor glæde for
de øvrige gæster.Egon Bargisen overrakte første præ¬
mien til hr Pusser som i 25 år har savnet denne l.pr.

Stockholms veteranen (92 år) "Gamle Peter" måtte
en tur på sygehuset med et brækket ben.Vi ønsker god
bedring.

På årets sidste dag var Navertorpet på Ingarö ind¬
vandret af mange venner,som mødte op for at fejre
Egon Bargisen på 65 års dagen.Man startede om morge¬
nen og fortsatte til næste morgenstund.Ved den store
middag om aftenen,blev festtalen holdt af næstfor¬
mand Poul M.Olsen,og det blev en munter historisk
oversigt over Egons mange bedrifter i årene der er

gået.Poul takkede Egon for en herlig festdag på In-



garö.
Hele julen og nytår har høvdingen holdt åbent hus

på torpet og mange gæster har hilst på derude-Vi tak¬
ker Eli Simonsen for et godt arbejde på torpet.

Husk tilmeldingen til Bridge som starter fredag d.
21.februar.Til lykke til Herdis og Leif der d.2.febr.
har 35 års jubilæum i CUK.Leif har tidligere været
formand og kasserer og Herdis aktiv på Navertorpet.

Foreningen "DANA" har også i år givet os et stort
bidrag som vor Naverklub vil takke så hjerteligt for,"
ja,det kommer til stor nytte derude på vort torp på
Ingarö hvor vort renoveringsarbejde stadig fortsætter
med naverhilsen Arthur.

Vejle
Ved årets første hulemøde var 18 medlemmer mødt.
Formanden bød velkommen og ønskede alle et godt

nytår,hvorefter vi sang nr.32.Derefter fortsatte for¬
manden,med ønske om et lige så godt et år i 1986 som
i 1985.

Fra Odense afdeling havde han fået en del smarte
lommekalendere til omdeling,så nu ved alle at Odense
afholder pinsestævne i år,og håber mange vil troppe
op.Herfra en tak til Odense afdeling og "Børge Skæg".

Næste hulemøde er fredag d.7.februar,
med naverhilsen Helge.

Ålborg
Lørdag d.14.december 1985 fejrede vi vor julefro¬

kost i Kajerødgade 39.
32 var mødt til et dejligt julebord,selvom der

pludselig var kommet lo tilrejsende,så havde de også
kunne blive mætte,så rigelig mad var der i overskud.

Samtidig fejrede vi Aage Kjær's 75 års fødselsdag.
Aage havde sørget for en væsentlig del af de våde
varer til festen,men ellers gik det gemytligt til.
Ejvind og Kary musicerede på skift.Der var lavet et
sanghefte til lej ligheden,samt en hyldestsang til
Aage.

Det var dejligt at se de unge damer som var før¬
ste gang i hulen more sig på lige fod med de ældre.

Henry sørgede for der kom liv i lotterisalget med
de mange gaver,der sluttede med kinesisk Auktion,
selvom Fritz og Peer Michael kæmpede tappert,kom det
dog endelig til afslutning.

Hans Andersen har stiftet en pris der skal uddeles
til 3 personer»hvert år til jul. Navnet er "de tre
gulerødder"
l.PRIS: 1 person der har støttet foreningen i årets

løb(uden at være medlem Eivind Hansen)

2.PRIS: For at modtage en rejsende med logi og mad..
(Inge Kløve).

3.PRIS: For at skrive om sine oplevelser i udlandet
og anstrengt sig for at komme hjem til jule¬
frokosten

med naverhilsen Referenten.

Århus
Den 6.december var 17 svende mødt op.Der var besøg

af salgschef Kjeld M.Nielsen fra CERES.Han gav en
kasse øl til hulen,og vi fik en invitation til et be¬
søg på CERES til sommer.

Fiirgård har haft kontakt med "Den gamle by" ang.
en hule der.Vi vil blive kontaktet i januar måned af
en,som har med dette område at gøre.

Der var en diskussion angående bødekassen.Bestyrel
sen vil tage stilling til det.

Fredag d.2o.december havde vi julehulemøde,hvor
hulen var fyldt af 23 dej lige»humørfyldte svende.Fiir
gård bød os velkommen og omtalte et møde mellem Hans
Rindom,kontroludvalg og bestyrelsen.Knud Frisch fik
overrakt Æresbrevet som nu var blevet indrammet.Som
tak for Æresbrevet gav Knud og Nete æbleskiver og
jordbærsyltetøj til vor julehulemøde.

Hans Peter Pedersen (Bageren) brokker sig over
formanden og festudvalgets samarbejde,som vi nu håber
vil komme til at køre bedre.

Annette omtalte "Håndværk 86" og opgav togbillet¬
priser.

Rengøringspersonalet fik en klapsalve og tak for
det stykke arbejde,de har gjort i 1985.Vi retter en
særlig tak til Nete Hansen for at hun hjælper Arabe¬
ren og Gerhard med rengøringen.Vi takker Rita Tjer-
rild for de smukke juledekorationer og Vase for brom¬
bærsyltetøjet.

Festudvalget holdt kinesisk lotteri over 1^ flaske
Whisky,Cigarer,og en flot sølvarmbånd skænket af Vase

Traditionen tro blev Ester fulgt til bussen.
lår på en stige og hun var pyntet med en granguir¬

lande .

med naverlilsen Annette H.Jensen.

•K-JÖBöVHflVN-

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.

Juleafslutningen

Det var en dejlig og hyggelig juleafslutning,vi fik noget godt at spi¬
se,og der var mandelgaver som blev vundet af 3 damer,og efter keglespil¬
let nød vi kaffen og fik sunget om julen.

Huset
Vi har haft møde med Bikuben1s Boligfond,og har nu fået forlænget vores
frist til at blive i Huset til d.i.juni 1986.

Stiftelsesfesten oo

Vi fejrer vor forenings lol ars stiftelsesfest lørdag d.15.marts kl.18—
I Huset Emiliegade 7.Festen vil blive nærmere beskrevet i martssvenden.

Referenten.

Kegleaften
Kegleaftenen d.2.januar,måtte i hast aflyses p.g.a.at fyret havde stop¬
pet ved årsskiftet og Huset var iskoldt og kunne ikke na at blive varmet
op.Vi fik ringet til næsten alle, så håber vi,at ikke ret mange er gået
forgæves.
Næste kegleaften bliver torsdag d.6.februar.

Keglelauget.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret«'til postvæsenet den 23. januar



Ja,så liderwer Liden sig,da vi igen skal til Finsestævne og denne gang i Odense.
Lad jer nu ikke forskrække af billedet her.Det viser Hulen,da den brændte 3.juledag 1983.Alt er idag i

skønneste orden til at modtage jer.Forøvrigt var det ikke branden,der var det værste,men derimod den om¬
fattende vandskade.Branden opstod i tagetagen,og vi var da også alle grumme angst for vor Fane,som stod i
kvisten i tagetagen,men den var i solidt læderhylster og blev reddet,men den lugter dog stadig den dag i
dag fælt af røg.Idag er alt restaureret,med undtagelse af nogle få billeder,vi i skrivende stund stadig har
til restaurering. - Nå,men til Pinsestævnet.På tilmeldelsesblanketten har vi kun medtaget et hotel,nemlig
Missionshotellet "Ansgar" 0.Stationsvej 32,af den grund,at der til samtlige værelser er bad og toilet,og da
vi har lagt beslag på hele hotellet,har vi fået dem så langt ned i pris,at man alligevel ikke kan skaffe
hotelværelser i byen uden separat bad og toilet,der er billigere.Der er nogle Naver,der har bedt om at bli¬
ve indkvarteret på Vandrehjemmet,og andre på Ydes Hotel.Med hensyn til Vandrehjemmet,så kan vi ikke lægge
beslag på værelser i Pinsen,hvor de regner med,at det alligevel vil blive belagt af turister,for der er vel
ikke noget der hedder vandrere idag.Med hensyn til Ydes Hotel,så er aftalen med Missionshotellet Ansgar den,
at hvis hotellet er for lille til at huse allj Naverne,så vil de resterende blive overført til Ydes Hotel.
- Delegeretmødet afholdes i Hulen,Overgade 41— og delegeretfrokosten på China House,Vestergade 1. Et sten¬
kast fra Hulen (hvis man er god til at kaste med sten). - Både hulemødet lørdag aften og festmiddagen søn¬
dag aften afholdes i Odd Fellow Logen på Nonnebakken, to stenkast fra Hulen (vi er jo blevet gode til at
kaste sten).- Vi har her i Odense haft et problem med at skaffe et lokale til hulemødet,da vi da afgjort
regner med,at der kommer så mange,at vi ikke kan være i vor egen Hule,- og vi ville jo gerne samle alle ar¬
rangementerne i City,selvom visse Naver fra større bosteder siger,at vi ingen City har,men lad os så kalde
det Centrum da.- Men takket være vor sekretær Inge Pilegaard,blev problemet løst ved,at hun skaffede 2 spon¬
sorer , således at vi vil være istand til at sælge Øllerne til hulepriser til hulemødet.

Vores egen Hule vil være åben lørdag eftérmiddag kl.l4,oo - 16,oo til indcheckning,og indcheckningen vil
fortsætte igen kl.l7,oo - 18,oo i Odd Fellow Logen.

Busturen bliver en "blå tur",hvorhen skal ikke røbes,eller ihvertfald ikke endnu.Buslinie nr.2 kører di¬
rekte fra Hotel Ansgar både til Centrum (Hulen) og Odd Fellow Logen,så vi må bedrøve jer med,at I ikke
;kommer til at trave fra den ene bus til den anden.Busbilletterne koster idag kr.8,- og det er samme pris for
en tur -retur -frem og tilbage og hjem igen billet,indenfor 11/4 time.
Til sidst vil vi her fra Odense ønske jer velkommen,og håbe at I må få nogle dejlige dage herovre.Vær vis

at,alle Naver og navervenner herovre eller hernede eller heroppe,vil gøre alt,hvad der står i deres magt,til
at I må føle jer hjemme.

Med naverhilsen Walter Petersen.



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

Hovedkasserer: Børge Nielsen,Nyholms Alle 8 A.st/th.
261o Rødovre,tlf.(ol) 70 08 10

Ekspededltion af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer sendes stadig til Th.Rasmussen
Pilekrogen 17,273o Herlev.tif.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN:Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o

B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8ooo Århus. tlf.(o6) 12 38 74
REDAKTØR af D.f.S. Knud Lønstrup.Helholmvej 24 Ager¬

sø,423o Skælskør. tlf(o3) 59 81 75
ARKIVET: Formand Knud Frisch,Hasselvej 8.

821o Viby J. tlf. (06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til Arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b,1161 Kbhn.K.tlf.(ol) 14 25 3o
UDSTILLINGEN: Helmuth Warming Andersen,Hadsten-

Alle 49,2770 Kastrup,tlf.(ol)51 16 87
bedst Mandag - Fredag kl.18 - 19

CEG bladets redaktør for Skandianavien.Stof sendes
hertil til Herluf Fiirgård,Klokkerfaldet lo8,821o År7
hus V.tlf.(o6) 15 96 27.

Københavns Afdeling

Københavs afdeling har mistet en af sine gode
Naverkammerater.

SVEND EMMICH
er afgået ved døden d.14.januar 1986

født d. 3.maj 1919
indmeldt d.25,februar 1979

Begravelsen foregik i stilhed.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

København's afd.

Tak
Jeg vil herigennem rette en personlig tak til al¬

le som tænkte på mig ved min min kære mand,hulefar,
Harry Nyborg Madsen's bisættelse,jeg vil takke for
al den venlighed og den megen trøst jeg mødte under
hans sygdom og ved hans død.
Tak for hver en blomst og krans.

En særlig stor og varm tak skal lyde til Frederik¬
sund Naver klub for deres store deltagelse.

Tove.

Hjertelig tak til H.B. og naverkammeraterne i Silke¬
borg afdeling for udvist opmærksomhed ved min 6o års
fødselsdag. "Farmand"

Silkeborg.
En hjertelig tak til H.B. og Københavns afdeling samt
alle andre der udviste mig opmærksomhed til Stiftel¬
sesfesten og var med til at fejre mit 25 års jubilæum
i Navernes Rejse & Hjælpefond,tusind tak til alle.

Max & Kettie.

Giro 9 00 17 78

HULE.Ingerslevgade lo8 kld/tv.17o5 København V.
Hulen er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,oo
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18.st.25oo Valby.

tlf.(ol) 46 12 46 1
Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45-th. 266o

Brøndby Strand.tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand: Leif Brygger Olsen,tlf.(ol) 23 23 42
Lokaleinspektør: Hartwig Svendsen,Vinkelhusene 17 6tv

277o Kastrup.
Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo

Brønshøj tlf. (ol) 28 37 4o

Program
6.marts 1986 Hulemøde kl.l9,oo
8. 11 11 Pensionistdag i hulen kl.l3,oo. Tilmel¬

ding i hulen.
2o. 11 11 Svendeaften i hulen kl.l9,oo.

Milepæle

7o ar.

65 år.

1.marts 86 Aase Håkanson,Esplanaden 24, 5o år
136 7o Handen,Sverige(mdl.Stockholm)

5.marts 86.Arnold Nielsen,Kastanie Alle 39,
.64oo Sønderborg.

6. 11 11 Hugo Schwab,Olsbæk Strandvej 4,
267o Greve Strand.

7. " 11 Eivind Johnsson,GI.Jellingvej 117, 65 år.
71oo Vejle.

12. 11 11 Henning Olsen,Orøvej 15, 65 år.
43oo Holbæk.

15. " 11 Peter Kjeldsen, Urskovvej 15, 7o år.
71oo Vejle.

25. " 11 Günther Kegel,Mågevej lo, 5o år.
24oo København N.V.

26. " 11 Knud Lønstrup»Helholmvej 24,Agersø 4o år.
423o Skælskør(mdl af Cuk i (Kbhn.)

5.april 11 Willy Lehmann Jensen,Nattergale- 65 år.
vej 6 st/tv.86oo Silkeborg.

6 11 11 Poul Reiner Hansen,Kobbelvænget 1—75 år.
27oo Brønshøj.

Rettelser til adresselisten
Ny formand i Göteborg:

Finn Bergquist ,Harnesjövägen PL 4224,438o3 Harryda
Telefon: o3ol 3o 189 .

Ny adresse .på formanden i Løgumkloster:
Niels Nielsen,Mølleparken lo8.624o Løgumkloster,Tlf.
(o4) 74 43 39.

Nye mødetider i Herning:
Hulemøderne afholdes d.3.onsdag i måneden,kl.19,3o -
december dog første onsdag.Juli og august,ingen mø¬
der.

Advarsel
Økonomisk upålidelig,H.B.advarer:

Hans Carl Bøhnke,nuværende adresse Brunebjerg 11
34oo Hillerød.

Hovedbestyrelsen ser sig desværre nødsaget til at
advare mod denne person,enhver optagelse eller adgang
til Hulen i CUK frarådes,skylder i Odense og Stock¬
holm. på HB's vegne — Hans Rindom

100 VISITKORT mec* 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

v Buddinge Cyklebørs
»«bor» Hov«d(ad« IU

TH. SIMS«
VÉBP* Indehaver:Fl.Heiden

Medlem af CUK.



40 år i C.U.K. Ærestavle
Agersø.Agersø,øen hvor jeg har ladet mig fortælle at
posthuset nu er udvidet efter at K.L.atter overtog
redaktørposten.

Nu er det ikke kun "Den farende Svend" Knud er i

gang med,nej,K.L. arbejder på afdelingernes histori¬
er,noget der er ret omfattende idet vi gennem årene
har haft over loo afdelinger,nogle har kun bestået
kort tid andre kræver op til 4oo ark,et kæmpearbejde
for een mand.Ja,så er der brevveksling med afdelin¬
gerne, enkelt medlemmer,for ikke at tale om telefonen
som godt kan være glødende indimellem.

Dette er nu ikke nok for Knud,feriegæster gode na¬
verkammerater som Knud ikke kan undvære og som ikke
kan undvære Knud dukker op på Øen,de kommer fra alle
egne af kloden.

Hvad byder K.L.så på,? En naverhule som mange af¬
delinger godt kan misunde,hvor der er historie,mange
klenodier fra hans rejser»gaver,album fyldt med nav¬
ne og jubilarer»gæstebogen er flittigt brugt,sammen
med fotografiapparatet.

K.L. er et dejligt menneske at arbejde sammen med,
men hvor kan han være stædig,heldigvis har vi Aase,
K.L1s hustru,for uden Aase kunne vi ikke få "Svenden1
ud og uden Aase kunne vi ikke dreje K.L.en lille
knap en gang imellem,uden Aase kunne vi ikke få sul
på bordet,uden Aase kunne vi ikke...o.s.v.

Vi fra Hovedbestyrelsen slår knoen i bordet for
dig Knud og siger tak og tillykke,mon ikke færgen
Agersø d.25 - 26 skal sejle en ekstra gang med post.

Hans Rindom.

Når man læser marts nr.af"Den farende Svend" 1971 er

der på side 2 en artikel hvor Knud Lønstrup blev om¬
talt ved hans 25 års jubilæum.

Nu er det ikke alle der kan læse artiklen fra den

gang,så derfor kort genfortalt hvad Knud indtil da
har bedrevet.

Knud Lønstrup,født d.13.december 1922,indmeldt i
Göteborg d.26.marts 1946.

18 år gammel startede han med en tur til Kiel,hvor
han arbejdede ^ år som rangermand og sporskifter,han 1
sluttede som fører på et tipvognstog på en stor byg¬
geplads ved Kielerkanalen,i september 1941 rejste han
hj em.

Efter krigen i oktober 1945 tog han sammen med en
kammerat til Göteborg,hvor de ankom med 7o øre på
lommen d.lo.oktober.De havde hverken arbejde eller
logi,Knud Lønstrup fik dog hurtigt arbejde som elek¬
triker og da CUK Göteborg afd.blev startet 3.gang d.
17.marts 1946 blev K.L. indmeldt der.
I 1948 sejlede Knud ud med en tremastet skonnert,

der skulle til England og Kanaløerne,styrehus var der
ikke,så det var under åben himmel der skulle styres
over Nordsøen.Det var ikke sagen for K.L.så han tog
hyre på en malmbåd der gik i rutefart Narvik - Ant¬
werpen, det varede 8.måneder.Så med en anden båd til
Sysamerika som Elektriker,senere 18 måneder med en

båd der sejlede på Østen.I 5 år sejlede han på USA's
østkyst inden han fik lejlighed til en tur kloden
rundt.I 1956 kom han hjem og indmeldte i København's
afdeling.Atter i 1961 var der lyst til eventyr og K.L
var denne gang ude i ca.4 år denne gang i norske ski¬
be. I 1965 var han en kort tid i Münschen.

Knud har 3 store interesser frimærker og CUK og
CUK igen,gennem alle disse år har K.L.skrevet mange
artikler til "Svenden" da han var på langfart,han har
været formand,sekretær og kasserer i København's afd.

I "Proppen" København har han også haft poster i
bestyrelsen,han har været en flittig gæst i Berejste
Håndværkere,ja,alt hvad der berører naverne har K.L's
interesse.

Da Waldemar Pedersen forlod redaktørposten 1.april
1975 var det en selvfølge at K.L.overtog denne for
CUK så vigtige post.Det var uvant arbejde for K.L,men
skrive kunne han,i april 1977 blev K.L.kastet ud i
det helt vilde,Hovedbestyrelsen ville overgå til Off¬
set, så K.L.skulle nu selv skrive og opklæbe hele
"Svenden" et kæmpe arbejde.Når man ser de første nr.

af "Svenden" den gang,kan man se at det var svært at
finde melodien og de rigtige typer,men efter 3-4 mdr.
fandt K.L.melodien og vi fik det blad som vi i CUK er
så stolte af.

På grund af sygdom måtte K.L.forlade redaktørpos¬
ten 1.januar 1982.Efter knap 2 år overtog K.L.atter
posten som redaktør 1.november 1984,denne gang med ny
adresse idet K.L.var flyttet til sin lysegrønne 0,

Uddrag af HB's protokol
H.B.møde afholdt den 2.januar 1986.

Formanden Hans Rindom åbnede mødet,og ønskede de
tilstedeværende godt nytår,samtididig med at han øn¬
skede at 1986 ville bringe fremgang for vort gamle
CUK.Fra 1.februar overtager Børge Nielsen posten som
hovedkasserer og håbede at Th.Rasmussen også ville
komme til næste H.B. møde idet der var udstillingen
og sikkert også andre ting der skulle på plads.

Derefter gik man over til den egentlige dagsorden.
Da næstformanden er på valg til maj,tager man

stilling til denne post til den tid.Sekretæren fort¬
sætter. Protokollen blev godkendt efter en mindre
rettelse var foretaget.

Derefter gik man over til formandens beretning,
bla.a. om en udstilling i Basel (3 år og een dag),
hertil havde Fiirgård sendt en del materiale vedrø¬
rende CEG og Zürich havde sendt en mappe med gamle
Telegrammer (rene kunstværker) SÅ CUK er også repræ¬
senteret der.Stof til redaktøren var blevet afsendt

Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv,havde be¬
stilt D.f.S.indbunden 1955—59 og 196o—64,og der er
mulighed for samarbejde med dette arkiv.Det blev
overdraget næstformanden Edgar Jensen,at tage kontakt
med dem.En del korrespondance blev oplæst og debatte¬
ret,et referat fra mødet mellem H.B.'s formand og KU.
og Århus's bestyrelse blev afgivet af formanden.Man
havde haft kontakt med "Den gamle By" angående et lo¬
kale som en evt.kopi af gamle Geigergasse.En beret¬
ning fra Fiirgård fra CEG mødet i Lorac 2-3.november
1985 blev ligeledes oplæst.Et par breve var afsendt
bl.a. til en Gerner Dalgård i Norge,måske et nyt med¬
lem. ? og et brev til Inge Haugesen i Nanortalik som
svar pa brev,foldere,love og D.f.S.var sendt derop
til et forsøg på opstart af en afdeling deroppe.En
opringningning fra Sønderborg om at deres kasserer
Romon Hammeleff var syg,og at formanden Ejner Jensen
også havde pataget den post til deres næste General¬
forsamling.

Hovedkassereren oplæste regnskabets stilling siden
sidste møde,det blev godkendt.

Redaktørens meldte om bladets redigering og hvem
der skulle betale for billeder o.s.v.Der var kritik
af Milepælene samt af stiftelsesdatoerne.

Alt blev meldt klar af Th.Rasmussen m.h.t.udstil¬
lingen og til pinsestævnet skulle der laves oplæg og



forslag til delegeretmødet.Det blev udsat til næste
H.B.møde.Lovene fra Næstved var kommet,de blev gennem
gaet og godkendt.Hans Rindom og Th.Rasmussen ville
tage til Næstved for at få styr på Tropperne og ville
tale med bestyrelsen.

Th.R.og Edgar J.havde været i Køge og talt med be¬
styreren af museet vedrørende Det runde Bord,Hans R.
havde skrevet et brev til museets bestyrelse,da man
dernede mente at bordet skal blive på museet.

Værket D.f.S.er nu blevet optrykt og er sendt til
indbinding,prisen kendes ikke endnu.Formanden havde
haft besøg fra* Zürich af Flemming Vilhelmsen,som med¬
bragte mærkater .

Næste H.B.møde afholdes mandag d.3.februar kl.19.
Helmuth Andersen

sekretær.

Forslag / delegeretmødet
Pinsestævnet - Delegeretmødet - Forslag.

Forslag der ønskes behandlet på delegeretmødet skal
indsendes til formanden for H.B,Hans Rindom inden
1.april 1986.

Dette for at få delegeretmødet til at gå hurtige¬
re .

Vi fra H.B. vil enten gennem "Svenden" eller di¬
rekte til afdelingerne sende de forslag der skal be¬
handles , efter ønske fra afdelingerne. Hans Rindom

Hilsen og tak fra Durbaa
Niels Juul Madsen,Durban,sender sin hjerteligste

tak for hilsener fra kammeraterne der blev sendt til
mig i anledning af min 65 års fødselsdag juleaften
1985. N.J.Madsen.

Göteborg afdeling fejrer 40års jubilæum
Gøteborg afdeling af CUK kan den 17.marts 1986 fejre sit 40 års jubilæum.

På denne dato i 1946 blev man enige om,på et møde at oprette en afdeling af CUK.Initiativet var taget af
Skibsbygger Erling B.S.Hansen,Nakskov.Formand blev Bygningstømrer Per Pettersson og Næstformand Skotøjsarb.
John Lindblad,Sekretær Erling "Basse" Hansen,Kasserer Børge Christiansen,og Lokaleinspektør Poul Winther,Nak¬
skov. Smed Chr.Bredgård,Randers,der var Onkel til Erling "Basse"Hansen havde givet ham Ideen til at det skul¬
le være en CUK afdeling og således blev det.På det tidspunkt var der stærk tilstrømning af danskere til
Gøteborg og klubben voksede ret hurtigt.Den første fest der blev afholdt var allerede samme år d.4.maj
der blev kaldt stiftelses - og fredsfest l.år efter befrielsen.Her var en af talerne Einar Nielsen fra de
samvirkende fagforbund i Danmark,endvidere var der inviteret repræsenteret fra H.B.nemlig næstfmd.Carl Olsen
og daværende redaktør Waldemar Petersen,samt repræsentanter fra det danske konsulat.lait ca.7o gæster deltog
i denne foreningens første fest.Festen blev afholdt på Konsumrestauranten på Skepsbron v/Havnen og var sær¬
deles vellykket.Senere gik det slag i slag med fester og arrangementer med passende mellemrum.De første hu¬
lemøder blev afholdt i Gillesstugan på JÄrntorget,senere fik man hule i Pusterviksgatan 15 i et kælderloka¬
le og afholdt nogle fester i Motorföreningen lokaler lige ved siden af den såkaldte "Fiskekyrka" i Rosen¬
lundsgatan. En vellykket Mortensfest blev her afholdt i 1947,med egen festavis fremstillet af et af medlem¬
merne og med et lille hip til hver af deltagerne."Murer-Peter" kom derop på et ret tidligt tidspunkt,og han
lærte os en hel del om hvordan naverne havde været og burde være,jeg husker endnu når han kom med sin mando¬
lin under armen og spillede og sang og vi andre sang med på "Minderne" eller når han gav den med,"Der var en¬

gang en mægtig Drot" SOLO,jo,man tør nok påstå at han har givet sit bidrag til vores Naveropdragelse.
Senere kom man ud på Slotsskogsvallen hos Galligani om sommeren og havde i det hele taget nogle dejlige

møder.Juletræsfester blev i de første par år afholdt i et festlokale i Ostindiegatan,også her havde vi nog¬
le dejlige fester med højt humør - nogle gange lidt for højt humør - men det har der vel altid været,når en
masse unge mennesker holdt fest.Senere havde man hule i Idrottsgården på "Heden" indtil man endelig fik egen
hule i Mølndal hos Calle og Elsa Kjellerup.Her var der stillet et lokale til rådighed som vi selv måtte ind¬
rette som vi ville.Det blev uofficielt indviet ved det af afdelingen afholdte pinsestævne i 1957.1 perioder
i 7oerne har der været stille i afdelingen,men altid med et par få trofaste medlemmer der holdt vor Fane
højt,Nu har man hule i Timjansgatan 7 med efter jeg har forstået ganske fortrinligt festlokale væg i væg med
hulen som kan benyttes i påkomne tilfælde.

I håb om at man på en eller anden måde vil markere 4o års jubilæet,vil jeg ønske alle i Gøteborg afd.et
rigtigt hjerteligt til lykke med jubilæet,jeg vil i tankerne være hos jer denne dag. Knud Lønstrup.
Fredag d.U.april er hulen åben fra kl.18,oo,her serveres diverse forfriskninger.
Lørdag d.12.april er hulen åben fra kl.lo,oo - 14,oo hvor man kan købe kaffe + ostemad,pølser m/brød.
K1.17,3o samles vi på Cafe Planken,Vasagatan 3,hvor der serveres velkomstdrink,festmiddag m/vin eller øl,ef¬
ter spisningen,musik og dans.Faneindvielse.Pris pr.deltager 15o,-sv.kr.
Overnatningsmuligheder findes.Hotel fra loo,- sv.kr. og opefter.Privatindkvartering begrænset antal.Tomme
lejligheder findes ved hulen,gratis overnatning men glem ikke soveposerne + luftmadras.Ring og meld jer til.

Vi håber at se mange gæster og venner til en god fest. Finn Bergquist,formand.



NAVN_

ADR._
AFD.

TILMELDING TIL PINSESTÆVNET

17 - 18 - 19 maj

1986

Antal deltagere Lørdag Søndag Stævnetegn I alt

Missionshotellet

"Ansgar" enk.værelse m/bad + toilet,incl.morgenmad kr.195,- pr.nat
X

dobb. " " " " " kr.33o,- " "
X

Stævnetegn (obligatorisk) kr. 4o,-
X X

Hulemøde:Lørdag (Odd Fellow Logen) kl.l8,oo
varm mad ekscl.kaffe kr. 45,—

X X

Delegeret frokost (China. House) søndag kl.l2,3o kr. 65,-
X X

Fotografering kl.9,oo søndag - Hulen,Overgade 41
Bustur umiddelbart efter (ca.9,15 - 14,3o) incl.
frokost kr.loo,-

X X

Festmiddag,søndag aften kl.l8,oo (Odd Fellow Logen)
musik - dans - natmad incl.kaffe kr.165,-

X X

Samlede udgifter
X X X

50 % af samlede udgifter betales ä conto på Giro 412 26 90,Walter Petersen,Platanvej 38,5230 Odense,
inden l.maj 1986 eller sendes pr.crossed check samtidig med tilmeldelsesblanketten.Evt.spørgsmål:Kjeld
Ploug,tlf.(o9) 17 45 ol.Vi har lagt beslag på samtlige værelser på Stævnehotellet.Efter l.maj kan reser¬
vation til stævnets arrangementer ikke paregnes.

I FORENINGS-MEDDELELSER |
Frederikssund

Fredag d.lo.januar var 38 samlet til vores årlige
kogesild,vi er da heldigvis mange som elsker Annas's
kogesild,men til dem som ikke bryder sig om kogesild,
havde Anna og Jytte (tolderens kone) som en selvfølge
lavet både marinerede sild m/diverse tilbehør,samt
svensk pølseret til dem som slet ikke kan lide sild.

Vi kunne sagtens have været 2o-25 stk.flere.En
stor tak til Anna og Jytte.Frank og Tolderen servere¬
de i flot stil.

Den nye Borgmester i Frederikssund var mødt op
sammen med et par friske håndværksmestre,de to hånd¬
værksmestre har med glæde taget imod mange af de
fremmedskrevne svende fra Tyskland og Schweiz.

Åbjerg gav traditionen tro en hel flaske brændevin
da han jo som bekendt har fødselsdag i januar»Åbjerg
rundede 86 år dennegang,og med den stædighed som den
gamle Nav besidder skal vi såmænd nok opnå mindst 14
flasker endnu.

Betalingen for dette dejlige møde var jo efter be¬
hag - men da undertegnede selv gik rundt med bødekas¬
serne, skal jeg love for at det var noget der skæppede
godt i kasserne,vor gode nabo Poul Tuborg slog da og¬
så på klokken,han ville bidrage til den gode stem¬
ning.

Klubben fik foræret en meget gammel telefon,som
straks blev afprøvet af tolderen,der med det samme
brød ud i sang.

Borgmesteren og de indbudte gæster forlod os ved
11—

tiden efter at vi havde sunget minderne.Det var
et forrygende snevejr,men heldigvis havde vi øl og
brændevin nok til dem som først kørte hjem da kommu-
nen^havde ryddet vej en,men da var klokken også blevet
o3,— .

Et par nye medlemmer fra Zürich fik således et
dejligt indtryk af deres første møde i Frederikssund
Naverklub.
!!!! HUSK : HUSK : HUSK : HUSK : HUSK !!!!
Der indkaldes herved til GENERALFORSAMLING fredag

d.4.april -1986 i hulen kl.l9,3o.
Dagsorden: 1) Valg af dirigent.2) Protokol.3) For¬

mandens beretning.4) Regnskab.5) Indkomne forslag.
6)Valg af formand,afg.J.Schaffer.7) Valg af sekretær
afg.Dann Eland.8) Valg af suppleant afg.Guido Tonti.
9)Valg af hulefar (1 år) lo) Valg af revisor afg.
Bent Lindgreen.11)Valg af revisorsuppleant afg.Inge
Henriksen. 12) Valg til H.B.afg.J.Schaffer.13) valg
af suppleant til H.B. afg.Dann Eland.14) Valg af fa¬
nebærer afg.Finn Muggier.15)Valg af fanebærersuppl.

16) Pinsestævnet i Odense (Formanden deltager) 17)
Lam på spid d.16/8-86 (Valg af festudvalg) 18)Mosel-
treffen se Svenden.Skal vi forsøge med en Bus? 19)
Eventuelt.
Herefter hyggeligt samvær m/middag for bødeksasens
indhold.
Til medlemmerne i Frederikssund,mød nu op til denne
aften,og husk vi starter præcis kl.l9,3o.

Den 7.marts almindeligt hulemøde,bødekassen tøm¬
mes , Bent-Bent & Ansgar har hulevagt denne aften.

I tilknytning til G.F.vil Anna & Dorrit sørge for
middagen.Ved hulemødet d.2/5- er hulevagten lagt i
hænderne på Dann & Poul.

6.juni almindeligt hulemøde- - hulevagt Inge & Fl,
4.Juli alm.hulemøde (hos Anna & Frank) hulevagt

Frank & Tolderen.

l.aug. alm.hulefløde hulevagt Carsten & Kaj.
16.aug. Lam på spid "• Festudvalget

Herning
Der har været lidt stille i hulen og omkring hule¬

møderne i det sidste halve års tid.Umiddelbart efter
Sommerferien var den helt gal,så vi var ved at tro,
om vennerne helt havde svigtet os,eller om flytnin¬
gen af mødeaftenerne til den 3.onsdag i måneden -
lige bortset fra december hvor den 1.onsdag blev bi¬
beholdt - måske alligevel var en dårlig Idé.

Den sædvanlige fødselsdagsfest i december blev ik¬
ke helt droppet,men lagt sammen med hulemødet.Axel
skrev et par ord til svendene herom, - og minsandten,
om der ikke troppede en halv snes af slagsen op,
om det så var helt ovre fra kinesernes land,var Pre¬
ben vendt hjem til de vante græsgange "for en tid",
som han sagde,og Niels Arne havde taget fri*fra "den
blå engel",for at fejre julen blandt familie og ven¬
ner.

Hans havde"reserveret" en grydefuld forloren
skildpadde og en bakke æg og en lille én til halsen
var på lager,så det varede ikke lang tid,førend snak¬
ken gik lystigt og sangbøgerne blev fundet frem.

Aftenen sluttede som så mangen gang før med "Min¬
derne" Gunnar.

Holbæk
Til hulemødet d.17.januar 86 var samlet en halv

snes naversvende og piger,som sædvanlig bød Helge
velkommen.Byjubilæet blev drøftet,dette vil kulmine¬
re i dagene 2o-21 og 22 juni 1986,hvor Håndværker¬
foreningen vil afholde en udstilling i byens for¬
henværende Parkeringskælder på torvet,der vil også
blive lavet en naverkro,hvor man vil kunne få "den
tørre plet" fugtet og lidt mundgodt vil der også
blive mulighed for at købe.rå vf v»åv»pr på godt besøg.

Jeg må gøre opmærksom på, at det er aldeles nødvendigt, at stof
til D.f.S. må være mig ihcinde senest d. 8. i måneden. ALT STOF

INDKOMMET SENERE VIL FØRST BLIVE BRAGT DET EFTERFØLGENDE NUMMER AF "SVENDEN".
Knud Lønstrup.

Alt stof



I hulen havde vi også udenbys besøg,Jens fra Fre¬
derikssund havde medbragt mange dejlige billeder fra
sine ture rundt i.Europa,så det blev der megen naver¬
snak ud af.

Vores årlige sildebord,som Helmuth igen har lovet
at stå for,blev fastsat til d.12.april 1986 kl.l2,oo
prisen pr.deltager er kr.4o,-,tilmelding bedes fore¬
taget senest den 1.april 86,til Kirsten og Helge
Nielsen på tlf.(o3) 43 87 65,vi håber på stor til¬
slutning.

Vi havde en rigtig hyggelig aften,hvor sangbogen
også blev flittigt brugt.
med naverhilsen Emil.

Kolding
Vi ønsker alle et godt nytår og god fremgang i

det nye år.Vi kom godt ud af det gamle år,med en lil¬
le fest i November,som vi syntes gik godt.Nu håber
vi at vi må vokse støt og roligt som i året der gik.

Vi mistede et medlem,men fik 4 nye medlemmer.
Vi venter på at høre fra Svend Åge og Karins Ame¬

rikatur.

Jeg kunne forstå på Svend Åge at de havde som i
Dollars,med alt hvad man kunne tænke sig,så vi ven¬
ter med spænding,på at høre fra jer.

Der afholdes Generalforsamling d.2.april kl.2o,oo
med dagsorden iflg.lovene.Forslag skal være forman¬
den ihænde senest 8 dage før G.F.

Vi ønsker Verner til lykke med de 4o d.9.marts
med ønsket om lykke og fremgang.

En hilsen til alle dem der er langt herfra,og dem
der bor langt herfra,vi har jo et medlem som vi ikke
har set siden vi fik den nye hule,men vi håber at se
hende i år.Jeg vil slutte med ønsket om fremgang for
CUK's afdelinger over alt på kloden.
med naverhilsen Bent.

Los Angeles
Før mødet officielt åbnede afholdtes 2 minutters

Stilhed til minde om Fred Holm.
Når samlet er vor naverflok,åbnede mødet,og efter

godkendelse af både sekretærens og kassererens rap¬
port, gik vi over til en diskussion om en ny Landko¬
mite . Følgende blev udpegede og accepterede.Formand
ved genvalg,Carl Petersen,assistenter Hans Andersen,
Angelo Kirchheiner»Harold Mathiasen,Ted Petersen,
Howard Hansen,automatisk ved alle komiteer,Hans Bro¬
dersen.

Da både Eric Roug og Fred Holm ikke længere kunne
fungere i By-Law kommiteen måtte vi også udpege en
ny på dette område.Den kom til at bestå af Asmund
Andersen,Bill Knudsen,Harold Mathiasen,Ted Petersen
og Hans Brodersen.

Det vil sikkert ikke vare længe inden vi får en
ny By-Law,der er flere ting i den gamle som skal ud¬
dybes og klargøres.Asmund Andersen som ikke var til¬
stede ved mødets i november,da han havde været med¬
lem i 4o år,gav en omgang 01.Der var en ansøgning
fra Norman Petersen om at blive medlem. Derefter
viste undertegnede et Foto Portræt af Fred Holm og
bad om tilladelse til at hænge det op i hulen,det
blev godkendt,og mødet sluttede med "God bless Ameri¬
ca"

Den 25.januar havde vi pølsegilde(medister) og
der var ca. 7o gæster tilstede.Eric Roug fik over¬
rakt sin 25 års nål.En afskedsgave blev overrakt til
Howard Hanson som afgående formand,Ted Petersen for
arbejdet med udvidelsen af hulen,Jimmy Nelsen som
mangeårig kok og Otto J.Lund for hans arbejde i Na-
verclubbens interesse.

Vi afsluttede med Bingo og Dørpriser.
0.J.L.

Løgumkloster
Torsdag d. 30.januar havde vi hulemøde,og der var

inviteret på brunkål m/flæsk,og vi samlede 18 delta¬
gere.

Maden var på fortræffelig vis lavet af Alis og An¬
ton,og efter forlydende en årligt tilbagevendende
begivenhed .

I betragtning af at ikke alle var blevet informe¬

ret om denne aften ,kan der vel ikke klages over til¬
slutningen,vi må blot håbe at der fremover vil vise
sig en større tilslutning når foreningen kalder til
sammenkomst.

Et amerikansk lotteri var med til at sætte lidt
fart over feldtet og samtidig give foreningen en kær¬
kommen lift.

Aftenen sluttede med kaffe og fællessang kl.23,oos
og alle deltagerne blev enige om at vi på en eller
anden måde skal fortsætte disse aftener.

Hulemøderne om søndagen er indtil videre aflyst,
indtil vi har haft generalforsamling.

Torsdagsmøderne d.13/3 -27/3 - lo/4 - 24/4 - kl.
19,3o.Den 1/3 -har vi arrangeret en BUSTUR,der star¬
ter kl.o9,oo og vi er hjemme igen kl.17,oo.HUSK PAS,
men nærmere vil tilgå hvert enkelt medlem.

Den 3.april afholdes G.F.i hulen kl.19,3o,dagsor¬
den iflg lovene.

Den 2.maj afholder vi 5 års fødselsdagsfest i hu¬
len kl.19,3o,husk bindende tilmelding.

Vi vil gerne herfra sende en hilsen til Peter Nie]
sen og Tom Sørensen som for tiden er på farten.

Løgumklosterafdelingen vil herigennem gerne ønske
vo res hovedformand Hans Rindom hjertelig til lykke
med dagen.
med venlig hilsen og kno i bordet Henning Lund.

Nysted
Mandag d.3.februar 1986 havde vi vort månedlige

møde og som vanligt havde vi en hyggelig aften med
snak om alt muligt.Der er udsigt til at vi i nær
fremtid får stillet et lokale til rådighed af kommu¬
nen, så vi igen kan få indrettet vor hule med alle de
ting som vi sædvanligvis er omgivet af ved vore hule¬
møder.

Vi påminder medlemmerne om at Generalforsamling
afholdes mandag d. 3.marts,så mød op og giv din me¬

ning til kende. Simon.

Odense
Det blev en dramatisk start på vort hulemøde tors¬

dag d.6.februar,idet vor formand Knud Marius Nielsen
åbnede mødet med en meddelelse om at vi kunne forven¬
te en huslejestigning på 12,ooo kr.om året.Han havde
haft adskillige møder med henholdsvis Kommune,Borg¬
mester , Fællesorganisationen m.fl.Det hele virkede
som om vi var fortabte og kunne sættes på gaden.Men
ved fremskaffelse af vores huslejekontrakt som lå i
arkivet og klart beviser at lejemålet er gældende
til 1-8-1989 kan dette dog ikke ske,og med hensyn
til huslejestigningen,håber vi at formanden på ret¬
te sted får denne stillet i bero.

Efter denne meddelelse som naturligvis satte gang
i diskussionen,gik vi over til det mere muntre.Laur¬
sen var for nylig fyldt 94 år og i anledning gav han
en omgang 01,som vi kvitterede for med begge vers af
blæren.Så fik man pludselig gæster fra Zürich,2 kvin¬
delige malere samt 1 mandlig tømrer,som alle 3 har
gæstet os før,de fik velkomstsangen som det hører
sig til.

Hulefar Poul havde travlt,han serverede de lækre¬
ste frankfurter med lune brød til og hån fik god af¬
sætning på disse.Man prøvesmagte en hvidvin på foran¬
ledning af Lejf fra Langeland,sådan et glas vin kan
købes for 5,- kr.Aftenen blev trods den triste start
vendt til en glad aften.

Jeg minder alle om at der serveres Grønlangkål m/
flæsk + dessert lørdag d.15.marts kl.18,oo,pris: ca.
5o,-kr. For at gøre lidt sjov ud af det,beder vi alle
om at have en pakke med til ca,15-2o kr.Tilmelding
kan ske på tlf. 18 76 o4.

HUSK at der afholdes GENERALFORSAMLING torsdag d.
3.april.Nærmere om dette i næste nummer af "Svenden"
med naverhilsen Inge.

Randers
Afdelingen afholder EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM-

LING med valg af ny formand fredag d.7.marts kl.2o,oo
i hulen.Mød om muligt op alle mand og giv din mening
tilkende. Bitten.



Roskilde
Hulemødet fredag d.31.januar 86 var jo lidt ud

over det sædvanlige,vi holdt jo nytårsfest og 28
feststemte naver mødte op,den første overraskelse der
mødte dem,var nyt gulvtæppe,nye duge og ny lampe over
køkkenbordet,alle bar på pakker,som skulle bruges til
pakkefest,plus de slæbte på diverse kulinariske nydel
ser,der var trængsel ved huleindgangen.Gæster havde
vi også,Ani og Børge fra København kom som altid med
godt humør,og Børge rystede jo bare historier ud af
ærmet,jo,lattermusklerne blev rigtig rørt.

To "måske" nye medlemmer var også mødt op,(gad vi¬
de om festivalteltet er ledigt - vi er jo efterhånden
så mange at vi sidder meget tæt).

Calgary afd.mangler lidt nye sange så de kan få
lidt variation,så John havde Ghetto-Biasters med,
Kurt spillede og vi sang af hjertens lyst,dette bånd
bliver så afsendt til Georg og Laura i Calgary,hvor
vi håber at det kan hjælpe og fornøje.

Per "Skilt" og Jørn fik blæren og kasketten passer
fint til alle.Foran på vores kasket har vi broderet
BLÆRERØV i korssting,jo,det skal skam foregå med ma¬
nér.

Da vi havde spist os igennem ca.lo forskellige
småretter af forskellig art og sunget ca. 9o mm bån¬
det fyldt,gik vi over til pakkefesten.(De fleste af
os gik hjem med en pakke).Vi hyggede os i hinandens
selskab og klokken var over midnat før tonerne fra
harmonikaen døde hen. HUSK KORTSPIL d.16.marts,
med naverhilsen. Medsekretæren.

Silkeborg
Så er januar måned forbi,måneden har været velbe¬

søgt til vore møder.
På månedsmødeaftenen, havde vi fornøjelsen at byde

velkommen til et nyt medlem.Velkommen Søren Hvejsei-
Optagelsesritualiet blev naturligvis overholdt

til punkt og prik!
Samtidig har vi fornøjelsen at byde et tidligere

medlem velkommen i vor midte,nemlig Otto Nielsen.Ot¬
to vi håber du vil få mange gode timer sammen med
gamle venner. Uden bagtanker m.h.t.Otto,mener jeg at
have hørt om alle tiders sommerfest i Vesterlund!

Vi forbereder nu den årlige aften med kogt torsk
på menuen.Skulle det blive for koldt for vore lystfi-
kere på de store vande,har vi alternativet:FISKEHAND¬
LEREN!
med kno i bordet SIB.

Stockholm
Bridgen fortsætter d.14.mød præcis så vi kan kom¬

me hjem før kl.24,oo.
Stor pakkeaften d.21. med din medbragte pakke til

en værdi fra ca,2o,-kr.eller mere som samtidig er be¬
taling for middagsmaden.

Årets langfredagsfrokost afholdes på Ingarö hvor
du husker at tilmeldingen til høvdingen er bindende,
frokosten starter kl,13,oo pre.

Vi takker Erik Jensen,USA for den lange hilsen
til os alle.Også fra Henry Frølund har vi gennem
Søren modtaget en stor hilsen og Henry skriver at
han stadig har samme adresse,så det må være posten
som ikke fungerer ordentligt derovre.Han kommer også
her til Stockholm på en ferie,så vi kan glæde os til
at se vort flittige medlem her i vor afdeling.

Under et besøg i Ålborg har sekretæren forsøgt at
finde den omtalte hule i Vesterågaden og vandret fra
og til,men ingen restaurant med vort naversymbol at
se.Så Duus Vinstue blev et afkoplingssted i stedet,
med naverhilsen Arthur.

Thule
Som forventet gik januar her på Thule roligt,det

var mørkt og koldt men der er lys forude,om ca.14 da¬
ge får vi solen tilbage,men det lysner da midt på da¬
gen, så småt.

Bedemøderne har som vanligt været velbesøgt,og i
formandens fravær(ferie),har Knud boltret sig på vort
opretstående,så vi har ikke manglet musik til vore
sange.Vi synger måske ikke godt,men gerne.Vi er nor¬

malt mellem 15 og 2o naver af begge "køn",som trofast
møder op,og "spinder"
Til vort hulemøde lørdag d.i.februar, havde vi den

glæde,dels at have 5-6 gæster som ser os an,og om -

vendt,men navnlig at der var 2 piger med,begge berej¬
ste som ville hilse på os og vi håber det bliver va¬

rigt. Den ene var en gammel kending,Kirsti,som sidst
var med ved vor solfest sidste februar med samt sin
sav,som hun også medbragte denne gang,og da Poulsen
var kommet tilbage,fik vi lidt,m eget, maveorgel
og sav. Da Jørn også havde medbragt mundspille,det
var der ingen der vidste han ku',blev det en yderst
vellykket aften,med mange sange og meget spind.I pau¬
serne hyggede Knud om os med lidt klavermusik.

Det lykkedes også at få Rosa til at synge solo og
danse vals med Kim.

Vi startede kl.l9,oo og sluttede ved 23,3o tiden
og mange fortsatte så til NCOen og hyggede videre.

Poulsen,kom i indledningen ind på dels antallet
af medlemmer.lait er vi på Basen*36 naver M/K og i
alt er optaget 51,så hjemlige foreninger kan glæde
sig til lidt nyt blod og mange gode timer,de er jo
ikke mundlamme,dels berørte formanden vor hule,og
som han sagde,"Rom blev jo ikke drukket på én dag"så
indvielsen får stå hen i det uvisse,den bliver', jo
til ved frivillig arbejdskraft,og især med velvilje
fra vor arbejdsgiver side DAC,men en dag bliver den
færdig og så .... Oh,oh en munter og festlig aften,
og Poulsen takkede da også for rimelig ro og orden,
med kno i bordet Jørn.
PS: Vi savner lidt de Thailandske Thulemøder Chris,
så svarer vi efter bedste evne med Thaimøder på Thu¬
le.

Vejle
Lørdag d.18.januar afholdt vi vores vinterfest på

Park Hotel,52 var tilmeldt og alle mødte op,jeg tror
det var rekord for en vinterfest.

Klaus fra festudvalget bød velkommen og vi sang
"Når samlet er vor Naverflok"..

Under fortæringen af den faste og flydende føde
blev der sunger flittigt,under spisningen blev der
også solgt amerikansk lotteri.

Herfra en tak til Gerda»restaurant "Nørretorv"
Klaus "Orienten" og Joan "Borgerkroen",for gavekorte¬
ne til lotteriet,samt Hans "Ceres depot" der gav
præmier til forskellige konkurrencer under festen,

En stor tak til afdøde Blikkenslagermester og Nav
Wilh.Olsen's søn,for den meget flotte pengegave samt
en hel flaske snaps,som blev solgt ved en auktion
til en god pris.Kaj Olsen måtte vi give "Blæren" da
han også gav en omgang til hele selskabet.

Det blev også i år en dejlig vinterfest,med god
mad og godt humør.
med naverhilsen Helge.

Zürich
Første naveraften i 1986 var d.9.januar og da hav¬

de vi bl.a, en indmeldelse,det var Kleinsmed Kim Po¬
ulsen. Velkommen til.Samme aften meldte 3 friske sig
i sidste øjeblik til hulen,det var Tine,Dennis og
Andrea.Kaj som henholdsvis Hulefædre og hulemor.Så
nu kan klubben fortsat have åbent hver torsdag.

Marianne fra Basel var i klubben en torsdag og
havde da medbragt en del lækkerier som vi nød godt
af.Det var meget godt for var løbet tør for toast¬
brød, og Erwin gik ikke sulten hjem.Noget andet er at
vi mangler kokke i klubben til naveraftenerne,så
hvis der er nogle gastronomiske talenter som kunne
tænke sig at lave noget mad,er de velkomne til at
melde sig i hulen.Gryder og pander haves.

Sidst i januar måned tog endnu en nav til Danmark.
Det er Peter "Bogholder" Petersen.Han har boet i
Schweiz i nogle år og har bl.a.været revisor og kas¬
serer for hulen og har været fast deltager ved de år¬
lige pinsestævner i Danmark.Han ønskes held og lykke
deroppe.Han spenderede en omgang på den fremmødte
flok.

For at blive i familien gav Inge og Frank ligele¬
des en omgang.De to er nu på Vikingetogt jorden



rundt i en 3 måneders tid eller mere.God tur!
Vi takker hovedbestyrelsen for de to billeder fra

Zürich.De er nu indrammede og hænger i hulen.Vi si¬
ger også tak til den afgående hovedkasserer Th.Ras¬
mussen for godt samarbejde på godt og ondt og vel¬
kommen til den nye hovedkasserer Børge Nielsen,
med kno i bordet Sofie.

Ålborg
Den 8.januar var det første møde i det nye år,og

utraditionelt ikke i hulen,men hos Claus Nielsen Vis-
sevej,han er indehaver af en af verdens største pri¬
vate Ølsamlinger og tidligere nævnt i Guinnes rekord-j
bog.

Det blev en begivenhed for naverne og Claus,så
Knud R.inviterede ham til at overvære navernes næste
møde i hulen d.4.februar,

Claus's første naverkontakt var en "Odense Naver-
øl" UDEN AT VIDE HVILKEN BEGIVENHED som den første
naverøl i samlingen af verdensformat kunne blive,hav¬
de Hans Andersen tidligere købt en kasse naverøl i
Århus ved Knud Frisch og nu venter vi at Børge i Oder
se sender os et passende honorar for reklame for
Odense naverøl.

Hans Kristiansen havdé til denne lejlighed bragt
en 01,som han havde købt til Claus i Rusland,den var
af noget større format end en almindelig,Kapslen hav¬
de lidt rust,eller var det blot lidt afsmitning fra
"Jerntæppet"?

På den anden side i Naverdalen i Los Angeles USA
drikkes der vel også flaskeøl og hvis en naverbror
slår i bordet og siger tak for i dag med en uåbnet
øl tilbage så stik den i lommen,til du kommer forbi
Ålborg,så tænk på Claus,og du får lov til at se en
samling af verdensformat.

Hvis man vil vide mere om 01 så spørg Set.Peter,
han vil straks svare - nede på jorden vil jeg altid
anbefale naverne,som har de bedste erfaringer,og er
altid på vej mellem 2 bryggerier.- Det blev en af de
gode aftener som vil huskes længe.

Også hulemødet d.4.februar,her ringede Claus ved
7 tiden,om hvor indgangen til hulen var at finde,
Hans Andersen,der var uvidende om planen gav i farter
besked,og er der ingen at se,og døren er låst er vi
der straks.-

Der var dog overraskende lys over landet da vi kon

ligeså de mange fremmødte svende og vore gæster.
Straks gik snakken,og naverne ølkiggede,det var

vel Ideen med en del af programmet.
Casper gav et godt eksempel og demonstrerede med

nogle sedler hvordan Ideen med vor pengekasse(bøsse)
gik for sig,medens han og Per Michael var i duel om
Tømrerfagets alvorlige problemer,der dog var uforstå¬
elige for de øvrige.

Særlig må huskes at Knud Ravensbeck samme dag var
fyldt 5o år,med åbent hus og naverspind.

Per Michael lod sig dog ikke dupere af Casper og
med 2 gange at vise sig med vor kasket til ære for
gæsterne og den øvrige forsamling på navervis.
med naverhilsen Referenten.

Århus
Søndag d.2.februar drog 8 naver fra Århus til Ran¬

ders for at deltage i søndagsmessen hos Randersnaver¬
ne .

Vi blev budt velkommen med velkomstsangen.Naver¬
hulen var fyldt med friske svende,der kunne godt ha¬
ve været flere,men ikke vi spurgte knagerækken,for
den syntes vist,at vi overbelastede den,for den smed
al overtøjet på gulvet,da den havde fået nok.

Der blev sunget flittigt,Randersnaverne sang for
Århusnaverne og omvendt.Solvej fra Randers underholdt
os med Bornholmervisen,på opfordring af Solvej for¬
søgte vi at synge med,så godt vi kunne.

Vi støttede flittigt spil 21,de løb da tør for
lodder.Overskudet går til at Randersnaverne kan få
tilskud til at besøge andre afdelinger,god Ide,så vi
håber snart at få besøg i Århus.

Ved frokosttid var der mulighed for at købe lækre
hjemmelavede frikadeller og pølser.

Klokken blev brugt flittigt.Vi forlod Randers kl.
14,3o efter 4^ time i hyggeligt samvær.Vi takker Ran¬
ders afdeling for en dejlig dag og på snarlig gensyn.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.4.april. o
med naverhilsen Annette H.Jensen.

•K$B€NHAVN-

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,Agerkæi; 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: Henry Hansen,Dræbyvej 6

247o Skovlunde.Tlf.(o2)
91 81 24.

Generalforsamlingen

Formanden bød velkommen,og mindedes de afdøde kammerater.Henning Jen¬
sen blev valgt til dirigent.Sekretæren oplæste protokollen og formanden
aflagde sin beretning,kassereren oplæste regnskabet»hvorefter alle tre be¬
retninger godkendtes.Hugo Nielsen genvalgtes med akklamation,og nyvalgtblev Henry Hansen,best-suppl.Holger 'Nissen,revisor Helge Antonsen,revisor-
suppl,Willy Pedersen.Formanden takkede dirigenten og medlemmerne for den
gode G.F.Bestyrelsen er nu: Fmd.Poul Barslund,Næstfmd.Hugo Nielsen,Kasse¬
rer Vagner Lundholm,Sekretær Henry Hansen,Bisidder Henning Jensen.
10 lårs Stiftelsesfest Referenten.

Lørdag d.15.marts indbyder vi til festaften i Berejstes Hus kl.l8,oo.
Vi far serveret 3 retter mad m/Vin og kaffe m/Likør,for hele dette arran¬
gement betaler medlemmerne 75,- kr.ikke medlemmer 275,- kr.Hvad der nydesefter kaffen er for egen regning.Musik:Erik Middelbo Nielsen spiller på
Hammondorgel.Under kaffen vil der blive solgt og udtrukket et amerikansk
lotteri.med præmier til ca.l,ooo,- kr.Tilmelding på kegleaftenen d.6/3 el¬
ler senest d.U.marts til Poul Barslund. Bestyrelsen.

in memoriam

Vor gode aktive kammerat SVEND DANIELSEN,er efter kort tids sygdom
afgået ved døden d.16./1-1986.

Svend Danielsen,vil jo for altid være knyttet til Jens Olsen1s ver¬
densur, som han fuldførte og opstillede på Københavns Rådhus i 1955 og
lige siden har Svend Danielsen tilset det berømte Ur een gang om ugen
i 3o år. Svend Danielsen har også haft flere tillidsposter i Berejste,
han var kasserer i keglelauget og Sekretær og medlem af bestyrelsen.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

"Berejste"

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet 2o. februar



VI KNOKLER LØS I ODENSE !
Ja.Pinsestævnet nærmer sig mere og mere,og der er jo mange brikker,der skal falde på plads,men vi er op¬
timistiske i Odense,og regner da afgjort med,at det kommer til at klappe.Billedet denne gang viser Odd
Fellow Logen på Nonnebakken,hvor både hulemødet om lørdagen og festmiddagen om søndagen skal afholdes.

Nonnebakken med de nærmeste gader har foriøvrigt vist sig at være det alier ældste af Odense.Udgrav¬
ninger i de sidste åringer har nemlig vist,at der i sin tid har ligget en vikingeborg,hvor hele Odenses
befolkning skulle have boet indenfor palisaderne af denne,- og det er der en naturlig forklaring på.-
Vikingerne kom sejlende ind ad Odense fjord til bunden,hvor det inderste af Odense havn ligger.Der var
betydeligt mere vand i fjorden dengang,da hele området,hvor Haustrup1s Fabiker ligger,var Sø i forbin¬
delse med fjorden.Området fra det inderste af fjorden og til Odense Å,altså til Nonnebakken var sumpet
moseareal,og de gamle vikinger har ganske simpelt slæbt deres vikingeskibe fra fjorden gennem denne
sump til et opdæmmet stykke af Odense Å. Det var genialt fundet på,da eventuelle angribere skulle gennem
denne sump for at indtage borgen.Det gjorde den efter datidens forhold betydelig mere effektiv end Magi-
notlinien i Frankrig var under 2.verdenskrig.Odense har i 1988 looo års jubilæum.Årstallet er de kommet
til ved at året 988 er første gang i historien at Odense er nævnt,hvor byens biskop modtog et såkaldt
beskyttelsesbrev fra den tyske kejser Otto. - Dette beskyttelsesbrev,- drabet på den danske kong Knud i
Set.Alban kirke i lo86,og pavens ophøjelse af ham til helgen i Hol bevirkede,at byen blev et betydeligt
kirkeligt centrum med mange kirker og klostre.Men her skal vi altså flere århundreder længere tilbage,når
det drejer sig om Nonnebakken.For et par år siden blev Industripalæet på Albany Torv revet ned,og ved ud¬
gravningerne fandt man resterne af kirken,hvor Knud den Hellige blev dræbt,men ved yderligere udgravnin¬
ger fandt man under resterne af Set.Alban Kirke en anden kirke,og under denne resterne af endnu en kirke,
og borgen på Nonnebakken formodes at være af endnu ældre dato end denne 3.kirke.- Det var dagens tekst -
og så tilbage til Pinsestævnet.

Vi har tilmeldingsblanketten i "Svenden" endnu en gang,og bemærk:! Sidste tilmeldingsfrist er 1. maj.
I sidste nr. af "Svenden" skrev vi,at linie 2 kører direkte fra "Ansgar" til centrum (Hulen) og Odd

Fellow Logen.Dette er også rigtigt,men vil man sættes af direkte udenfor Hulen,skal man tage linie 4 fra
Centrum.Det er kun 1 stoppested,men vi syntes,det burde nævnes for dem,der er rigtig dårligt gående.

Vores næstformand "Børge Skæg" havde lovet,at der ville blive sendt et bundt tilmeldelsesblanketter
til hver afdeling,for de,der ikke ønsker at klippe i "Svenden".Vi beder istedet de deltagere om at tage
en fotekopi af blanketten,og hvis de er sure herover»godtgør vi naturligvis udgiften til en sådan foto¬
kopi.

I næste nr. af "Svenden" vil det fulde program,for Pinsestævnet kunne læses.
Med Naverhilsen Walter Petersen.



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

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74—tv.
21oo København 0. tlf.(ol) 2o 24 16

Ekspededition af D.f.S.,alle til og afmeldinger samt
flytning af medlemmer sendes stadig til Th.Rasmussen
Pilekrogen 17,273o Herlev.tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN:Formand Hans Rindom,HyIdemorsvej 4o

B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21-3/sal

8ooo Århus. tlf.(06) 12 38 74
REDAKTØR af D.f.S. Knud Lønstrup,Helholmvej 24 Ager¬

sø,423o Skælskør. tlf(o3) 59 81 75
ARKIVET: Formand Knud Frisch,Hasselvej 8.

821o Viby J. tlf. (06) 14 34 43
Hovedbestyrelsens kontaktmand til Arkivet:Edgar Jen¬
sen,Vimmelskaftet 36b,1161 Kbhn.K.tlf.(ol) 14 25 3o

UDSTILLINGEN: Helmuth Warming Andersen,Hadsten-
Alle 49,2770 Kastrup,tlf.(ol)51 16 87
bedst Mandag - Fredag kl.18 - 19

CEG bladets redaktør for Skandianavien.Stof sendes
hertil til Herluf Fiirgård,Klokkerfaldet lo8,821o År¬
hus V.tlf.(06) 15 96 27

Milepæle

5.april 1986 Willy Lehmann Jensen,Natterga¬
levej 6 st.tv.86oo Silkeborg.

6.

14.

14.

16.

2o.

22.

1. maj

5.

Poul Reiner Hansen,Kobbelvænget
1— 27oo Brønshøj.
Ejner Pedersen,Solbakkevej 13
418o Sorø (medl.Slagelse i
Erland Nielsen,Kovangen 7o5
348o Fredensborg(mdl i Hillerød)
Birthe Andersen,Stendyssevej 52,
Ørum Djurs (mdl i Århus)
Preben Petersen,Set.Olajstræde
43,3ooo Helsingør,(mdl.i H.K.)
Anders H.Nielsen,Ingrids Alle 31,
525o Odense SV.
Bodil Iversen,Ugletoften 7,Højby
526o Odense S.

L.Aagård Jørgensey,"Boss" Inger¬
slev Boulevard 18— th.8ooo Århus
C.Medlem i CUK I

II
Jens Erik Hansen,Dr.Olgasvej 55—
2ooo København F. Mdl. i Cuk i
Erna Nielsen,Rønøs Alle 5,4ooo
Roskilde. Der er åbent hus søn¬

dag d.4.maj fra kl.l2,oo.

Tak
Hermed en venlig hilsen til Hillerød afd. H.B. og

N.J.Madsen,Durban Liesel og Otto Kroll,Düsseldorf
der glædede mig på min fødselsdag.

Karl Ferdinandsen.

På denne måde sender jeg min tak til alle det må
være enkeltpersoner som afdelinger der huskede min
6o års fødselsdag,det vil næsten umuligt at takke
hver især,tak naverkammerater og venner.

Hans Rindom.

En hjertelig tak til dem der huskede mig på min
fødselsdag i december.Det varmer når man ser at alle
ens gamle venner endnu ikke har glemt en.

N.J.Madsen,Durban.

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

HULE.Ingerslevgade lo8 kld/tv.17o5 København V.
Hulen er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,oo
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18.st.25oo Valby.

tlf.(ol) 46 12 46
Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45-th. 266o

Brøndby Strand.tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand: Leif Brygger Olsen,tlf.(ol) 23 23 42
Lokaleinspektør: Hartwig Svendsen,Vinkelhusene 17 6tv

277o Kastrup.
Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo

Brønshøj tlf. (ol) 28 37 4o

Program
9.april: Hulemøde kl.l9,oo

12. " : Gøteborg har 4o års jubilæum.
23. 11 : Svendeaften kl.l9,oo
3o. " : Bancospil kl.l9,oo
4.maj : NRHF Generalforsamling kl,13,oo i hulen.
7. " : CUK Generalforsamling.kl.19,oo dagsorden

iflg.lovene:
Togrejse til Pinsestævnet i Odense med afgang fra
København Hovedbanegård kl.lo,oo lørdag d.17.maj 86
med ankomst til Odense kl. 12,54. Pris.Pr.person er

T/R 14o,- kr. Tilmelding til Rasmus Gerdes eller på
den ophængte liste i hulen senest søndag d.27.april.

Bestyrelsen.

Sangkoret
Sangkorets Fane har 6o års jubilæum,og bliver fej¬

ret søndag d.13.april 1986.Der serveres en platte å
kr.5o,- pr.person. Tilmelding i hulen eller et af
bestyrelsesmedlemmerne senest d.9.april.Deltagere
maximalt 5o personer.

I samme anledning er mødet d.8.april aflyst.
Sangkorets ordinære generalforsamling 14.maj kl.

19,oo i hulen. Dagsorden ifølge lovene.
Bestyrelsen.

Naverlitteratur
To bøger om naverlivet er nu til Salg:
Det er genoptryk og restoplag som er kommet frem

i dagens lys. Gennem flere år har der været efter¬
spørgsel efter disse to dejlige bøger,NU er de på
Markedet.

I Odense på stævnet vil du kunne købe disse pragt¬
fulde bøger.
l.De gamle naver fortæller (Danske håndværkssvende

på valsen) En bog på 96 sider i format som vort med¬
lemsblad "Den farende Svend" solidt indbundet,med
vort emblem i farver kan købes for den latterlige
pris af kun 75,- kr. Køb og salg af denne bog står
Børge "Skæg" Jensen,Storkeløkken 31,527o Odense N.
tlf. (o9) 18 76 o4.
2.Værket "DEN FARENDE SVEND" er på 514 sider og
koster 4oo,- kr.+ porto.
Format som ovenstående i luxusindbinding,forhand¬

les gennem H.B. v/ Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B.
273o Herlev.tif. (o2) 94 65 63.

BEGGE BØGER ER NATURLIGVIS + PORTO hvis I vil ha¬
ve sendt dem,men se dem i Odense til stævnet,hvor de
vil kunne købes.

Hans Rindom.

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



25 ar i C.U.K. Ærestavle
Atter kan vi her i Slagelse
afdeling have fornøjelsen at
indrullere et af vore med¬
lemmer i jubilarernes ræk¬
ker. Denne gang gælder det
vor gode naverbror Maler Ei¬
ner Pedersen,Solbakkevej 13,
Sorø,der kan fejre sit 25.år
som medlem i CUK.idet han er

indmeldt d.8.april 1961 i
Zürich.Til Slagelse afd.kom
han d.12.oktober samme år og
har siden været et godt og trofast medlem,som altid
er parat til at støtte vor naverklub.Ejner har i man¬
ge år bestridt revisorposten til alles fulde til¬
fredshed. Ej ner arbejder ikke længere ved sit fag som
maler,men er ansat på Sorø Bibliotek,med udlængslen
og rejselysten er der fortsat,samtidig har han et
hjerte der banker for naverbevægelsen.Fra Nordkap i
nord til Marocco i syd - Rumænien i øst til Biscaya
i vest,er steder Ejner,når ferie og fritid gør det
muligt - har besøgt med sin søde kone og børn og med
Campingvognen på slæb.

En ægte Nav og en god kammerat der har fortjent
Æresnålen.

Dine kammerater i Slagelse afd.ønsker dig til lyk¬
ke med dagen.

Slagelse afdeling.

60 år i C.U.K.
Den 22.april kan Maskinarbejder L.Å.
Jøjgensen,"Boss" Ingerslev Boulevard
18—,8ooo Århus C,fej re sit 60 års med¬
lemsskab af CUK. "Boss" er født den
12.januar 19o3 i Århus.Efter endt læ¬
retid drog Boss til Tyskland og blev
indmeldt i Kiel d.22.april 1926.Han
sled fortovene i både Mainz og Köln,
og da det var gjort grundigt,syntes
han,at det var vejene langs Rhinen
der fortjente hans inspektion,og han

drog afsted,men blev bestjålet for alle sine papirer;
så han blev nødt til at vende hjem igen,for at skaf¬
fe nye papirer.Det skete også med ekspresfart,og 14
dage senere var han på vej igen,og havnede i Strass¬
burg hvor han fik arbejde på en Lokomotivfabrik i
Graffenstadt.Da han havde fået lavet de lokomotiver,
tyskerne havde brug for,drog han igen på valsen og
besøgte både Schweiz,Holland og Belgien.Da han havde
fået nok støv i lungerne,syntes han,det kunne være
rart med lidt søluft,og drog til søs og sejlede i
udenrigsfart i lh år.

Boss har været aktiv i Århus afd's bestyrelse i
flere omgange,således som sekretær og som skramleri-
forvalter , det man i dag i Århus kalder "Hulemor".

Boss er meget interesseret i motorbådssporten.Vi
i Århus afd.ønsker dig hjertelig til lykke med dit
60 års jubilæum i CUK.

Hovedbestyrelsen tilslutter sig lykønskningerne
til Ejner Pedersen,Slagelse med de 25 år,og til L.Å.
Jørgensen,Århus med de 60 år i CUK og takker dem for
deres interesse for vor organisation og den farende
Svend.Hjertelig til lykke begge to.

På H.B's vegne:
Hans Rindom.

Buddinge Cyklebørs
IflflJTV Søborg Hovedgade 195

Tlf. 58 29 68
Indehaver:Fl. Heiden

Medlem af CUK.

In memoriam
Fred Holm var født på Odder Sygehus idet hans foræl¬
dre dengang boede i Snerrild ved Odder.I 19o9 flytte¬
de de imidlertid til Brabrand.

I flere år efter 2.verdenskrig sendte han julekaf¬
fe til Brabrand Alderdomshjem.Fred Holm har indtil
flere gange besøgt Naverne sammen med sin hustru der
var Norskamerikaner.Hun døde ca lh år før Fred Holm.

Alle naver fra forskellige lande der har besøgt
Los Angeles,har hver fået et specielt naverslips af
Fred Holm privat,en sort snor med en sølvdollar med
Eisenhowers Portræt.Jeg har regnet ud at det er 26
naver ialt.Da jeg var derovre i 1983 så jeg at der
hængte en fortegnelse i Hulen over 5 Æresmedlemmer
(Otto Kröll,Åge Tjerrild,Araberen,Knud Lønstrup og
undertegnede) foruden flere andre som jeg ikke husket
i øjeblikket.Ved en sammenkomst med Fred Holm her i
Århus kom jeg til at nævne at jeg som lærling havde
været keglerejser for at tjene lidt ekstra penge,og
da fortalte Fred Holm,at også han havde været kegle¬
rejser af samme grund.

Det bliver et stort savn at undvære Fred Holm i
Los Angeles,en god Nav er taget på den sidste rejse.

Æret være hans Minde.
Knud Frisch
Århus afd.

En gammel Nav har fået fred,fred for en uhelbrede¬
lig sygdom,fred til at sove ind.Fred Holm kunne ikke
se mere.Siden Los Angeles jubilæum,gik det tilbage
for ham,men sine sidste kræfter brugte han på os fra
Danmark,vi skulle have det bedste.Fred Holm havde or¬

den på sine Naverslips,ingen uberettiget skulle bære
den sølvdollar med den sorte snor,alle skulle skri¬
ves på lister,jo han var en Dansker.Kun en uge efter
en stor Nyreoperation bød han os velkommen til Los
Angeles,aldrig vil vi glemme ham.Synd at hans sidste
år^blev så svæte- fo.r..:.bam.

Vi vil mindes ham og udtaler:
Æret være hans Minde.

Peer,Bente og Jørn
Roskilde afd.

Naverfrokost
Her bringes en opskrift på hvordan man laver en

Naverfrokost som eventuelt kan bruges i forbindelse
med en pakkeauktion eller lignende.Den heldige vin¬
er forpligtet til at gøre som instruktionen lyder,og
det kan jo nok vække en del moro for de øvrige fest¬
deltagere .Vinderen af pakken sættes op på en stol på
et bord medens formanden pakker pakken ud og forkla¬
rer vinderen hvad det forskellige indhold skal bru-
til,og når det er gjort,lader man den heldige vinder
selv pakke det hele sammen og ta' det med hjem.

Her er hvad pakken bør indholde (hvis det kan
fremskaffes ellers noget der ligner):
1. Et par sivsko(for hyggens skyld)



2. En æske tændstikker(til lyset og piben)
3. Et lys (Formanden sætter det i lysestagen og giLr

vinderen den i hånden og tænder lyset)
4. En lysestage(til lyset)
5. En lille rulle pindebrænde (til at tænde ild i

kaminen for hyggens skyld)
6. En spegesild(til at hygge sig med)
7. 2 å 3 løg (til spegesilden)
8. 4 å 5 kartofler (også til silden)
9. h fl.Ålborg Aquavit (også til silden)
10. Et snapseglas,
11. ^ fl.skibsøl.
12. En pibe ( til at hygge sig med efter frokosten)
13. En pakke Tobak.
14. En eftermiddagsavis (B.T.eller Ekstrabladet)
15. En musefælde (til de lyserøde mus)

16. Et hovedpinepulver (til tømmermændene)
17. En gammel hat (til trængende behov)
18. En rulle W.C. papir.
Alt pakket ned i den rigtige rækkefølge og forseg¬

let med CUK Oblater eller andre festlige mærkater.
Det er vigtigt for pointens skyld at overholde den

rigtige rækkefølge af beskrevne indhold.
Prøv den til en fest.Den vækker altid morskab.

G e neralforsamlinger
Husk GENERALFORSAMLINGEN i Kolding d.2.april 86.

Bent
Husk GENERALFORSAMLINGEN i Silkeborg på mødeafte¬

nen i April 86.(Sidste fredag i måneden)
SIB.

Hovedkasseregnskab 1985
Regnskab for Den farende Svend for Året 1985.
Indtægt:
Kontingenter 38,687,75 kr.
Abonnenter l,89o,oo "
Renter 7,94o,oo 11
Annoncer 761,oo "
Navervenner 4,5oo,oo 11
D.f.S. Enker 618,oo "
Foto i D.f.S 608,00 "
Berejste Håndværkere 2,818,86 "
Los Angeles 3,338,95
Obligationer udtrukket 2,ooo,oo "
Salg af gi. Skrivemaskine 2,684,oo 11
Erstatning for Servive 58,56 11

Indtægt ialt 65,9o5,12 kr.

Udgifter:

Købt Obligationer 6,lo2,22 kr.
Servise på Maskiner l,481,3o 11
Trykning af Svenden 3o,637,o3 11
Avisporto 12,o59,75 11
Administration 8,875,72 11
Porto 5,663,7o "
Købt Skrivemaskine 9,965,2o "
Gebyr 117,9o 11
Reparation af gi.bøger 15o,oo "
Udgifter ialt 75,o52,82 "
Underskud 9,147,7o 11
Obligationer overstiger med 4,lo2,22 "
Underskud reelt 5,o45,48 11
Da man har købt maskine til 9,965,oo kr ser regnskabe»
ikke så galt ud.:

Hovedkasseregnskab.
Indtægter:
Kontingenter 34,2o6,5o
Renter 9,749,15
Indskud 756,oo
Diverse Indtægter 2,184,52
Tilskud fra Fællesudvalget 5,ooo,oo
Udtrukket Obligationer 2o,2oo,oo
Næstved Byjubilæum 74,759,97 = 2,663,8o
Indgået Fredericia 143,85
Emblemer lo,9oo,oo
Bordbanner 22o,oo
Oblater l,265,oo
Mærkater 518,8o
Fuji Bånd 242,oo
Telegrammer 982,oo
Postkort 15,441,65 l,17o,oo
Sangbøger 4,845,oo
Stofmærker 3,61o,oo
N.V, Bøger 21,oo
Keramik ll,8ol,48
Æresemblemer 37o,oo
D. f. S, indbundet 3,213,oo
Noder 23,935,48 75,oo
Samlet Indtægt 114,137,lo

Udgifter:

Købt Obligationer 46,ooo nominel 42,987,51 kr.
Stempler til Samsø afd, 278,75 "

" " Næstved afd 335,25 11
" " Thorshavn afd 335,25 "

Stemmesedler til Stævnet 4o,oo 11
Medlemsbøger 15o,oo "
Næstved Byjubilæum 46,79o,56 2,663,8o "
Love 2,44o,oo 11
Emblemer 5,643,oo "
Fuji Bånd 384,42 11
Keramik 7,465,11 "
CEG 1,683,6o "
D.f.S. indbunde t 2,547,oo 11
Agitation 3,54o,18 "
Arkivet 25,774,51 2,o71,2o 11
Begravelseshjælp 2oo,oo 11
Administration 5,922,65 "
Møder & Rejser lo,981,2o 11
Porto 4,o26,7o "
Gaver 1,329,26 "
Gebyr 392,6o 11
Betinget medlemsskab l,8oo,oo 11
Diverse udgifter 1,634,13 "
Håndværk 86 33,39o,lo 7,lo3,56 "
Samlet udgift lo5,955,17 "

Hovedkassens overskud 8,181,93
deri er der placeret i formue 22,787,51
Status pr.31.December 1985.

Kassebeholdning D.f.S 7o,51 kr.
Check V ... 1,665,18 11
Kassebeholdning HK lo,961,54 11
Check V 6,681,54 11
Giro V 33,887,63 14,5o9,o8 "
Udestående kontingenter 2o,5o2,oo 11
Udestående i Varelager 7,294,oo "
Depositum i Århus 45o,oo 11
Depositum hos H.Andersen 4oo,oo 11
Indestående i Zürich Bank.... 29,949,52..l,3o3,52 "
Inventar 22,618,oo 11
Varelager 15,295,6o 11
Udstillingsmateriel 8,4oo,oo "
Gaver på lager l,445,oo "
Frimærker 49,o31,2o l,272,6o "

Obligationer i Hovedkassen
19,6oo,oo Kreditforening kurs 57,25 11,221,00 kr.
9,ooo,oo 11 " lo5,5o 9,495,oo 11
4,000,00 Danske Stat 11 lol,oo 4,o4o,oo 11
36,ooo,oo " " 11 lol,5o 36,54o,oo "
16,ooo,oo 11 11 11 lol,75 16,28o,oo "
4,000,00 Realkredit 11 88,00 3,52o,oo 11
36,ooo,oo Danske Stat " lol,5o 36,54o,oo 11
39,ooo,oo " " " lol,75 39,682,5o "

Revideret d.2.februar 1986
Ib Lønstrup Børge Nielsen

revisor revisor
Th.Rasmussen
Hovedkasserer



NAVN_

ADR._
AFD.

TILMELDING TIL PINSESTÆVNET

17 - 18 - 19 maj

1986

Antal deltagere Lørdag Søndag Stævnetegn I alt

Missionshotellet

"Ansgar" enk.værelse m/bad + toilet,incl.morgenmad kr.195,- pr.nat
X

dobb. " " " " " kr.33o,- " " X

Stævnetegn (obligatorisk) kr. 4o,-
X X

Hulemøde:Lørdag (Odd Fellow Logen) kl.l8,oo
varm mad ekscl.kaffe kr. 45,-

X X

Delegeret frokost (China House) søndag kl.l2,3o kr. 65,-
X X

Fotografering kl.9,oo søndag - Hulen,Overgade 41
Bustur umiddelbart efter (ca.9,15 - 14,3o) incl.
frokost kr.loo,-

X X

Festmiddag,søndag af.ten kl.l8,oo (Odd Fellow Logen)
musik - dans - natmad incl.kaffe kr.165,-

X X

Samlede udgifter
X X X

50 1 af samlede udgifter betales ä conto på Giro 412 26 90,Walter Petersen,Platanvej 38,5230 Odense,
inden l.maj 1986 eller sendes pr.crossed check samtidig med tilmeldelsesblanketten.Evt.spørgsmål:Kjeld
Ploug,tlf.(o9) 17 45 ol.Vi har lagt beslag på samtlige værelser på Stævnehotellet.Efter l.maj kan reser¬
vation til stævnets arrangementer ikke påregnes.

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Fra Hovedkassereren
Hovedkassereren håber at det gode samarbejde,

som Th.Rasmussen havde med afdelingerne kan fort¬
sætte,jeg skal forsøge at gøre mit dertil.

Posten som hovedkasserer er faktisk ret omfat¬
tende både arbejdsmæssigt og pladsmæssigt.Derfor er
jeg på grund af pladsmangel nødt til at flytte,
hvorfor jeg ligger i flytteroder! den næste måneds¬
tid.

Den nye adresse fra 1.april 19^ er:
Børge Nielsen,Vennemindevej 74— tv.
21oo København 0.tlf.(ol) 2o 24 16.
Det sker,at jeg er en del på rejse og derfor kan

være vanskelig at træffe,jeg beder jer have tålmo¬
dighed,hvis det ikke skulle være tilfældet,sæt jer
derfor i forbindelse med formanden vi har et godt
samarbejde og taler ofte sammen.
Med naverhilsen Børge Nielsen.

Vort Bomærke 80 år
Vort Bomærke med de to Svende der studerer Euro¬

pakortet,er jo kendt og skattet af alle medlemmer,
og ses jo pa forsiden af "Svenden" hver måned,når
det kommer med posten.Onde tunger har ladet forlyde,
at dette bladhoved burde fornyes til fordel for et
mere tidsvarende,med f.eks.Tog,Flyvemaskiner og Ski¬
be pa,men det er vi heldigvis mange der protesterer
imod.Historien om dette bomærke er som det kan læses
i "Den farende Svend" no.1-1938 følgende:
I begyndelsen af 19o6 opfordrede Peter Jørgensen,

Kreuzlingen,kunstmaler Hans Jørgensen,Saxkøbing,den¬
gang i Interlaken,til at tegne et bomærke til "Den
farende Svend",og i "Svenden" nr.8.d.14.april 19o6
benyttededes det første gang og vandt megen anerken¬
delse overalt i CUK,- Hans Jørgensen rejste kort tid
efter til Sydamerika,hvor han i 19o9 blev dræbt ved
en sporvognsulykke,men hans bomærke lever og bør
æres af alle Naver.

Dette bomærke kan således fejre 8o års jubilæum
den 14.april 1986.Lad os ære dette bomærke og min¬
det om en kammerat og Nav,der blev derude i det
fremmede og aldrig genså sit fædreland,men satte sig
et minde med dette bomærke. Knud Lønstrup.

Frederikssund
Ved hulemødet d.7/2 var 26 fremmødt til en dejlig

aften,Carlo og Tommy stod denne aften for hulevagten;
der blev fremsat ønske om at hulevagterne fremover
fik lov til at bestemme hvad der skal spises ved hu¬
lemøderne ,dette kunne tilsluttes,men husk kvittering
for diverse udlæg.

Tove slog Harry's plade i det runde bord og kvit¬
terede med en omgang.

Fungerende formand fra Marmorilik Axel var på be¬
søg og slog på klokken,to murersvende var gæster,de
skal muligvis til henholdsvis Saudi og Bahrein.En
elektrikersvend søgte om optagelse,dette bliver be¬
handlet i bestyrelsen.

Vi var 3 mand fra klubben som besøgte Håndværk 86
i Bella Centret,vi blev godt beværtet med mad og
drikke,desværre havde H.B.ikke inviteret Frederiks¬
sund Naver klub med til optoget gennem Københavns
gader,dette fandt vi meget beklageligt.

Stiftelsesfesten d.22.februar havde samlet 7o per¬
soner til festlig mad og drikke samt underholdning
og efterfølgende bal til 2 mands orkester,orkesteret
spillede til kl.o2,oo herefter var der hyggeligt sam¬
vær i hulen de sidste forlod hulen kl o4,3o,men dér
havde alle også fået hvad de kunne spise og drikke.
Takket være et godt samarbejde med en af byens hand¬
lende, kan vi stadig i Frederikssund Naver Klub holde
nogle dejlige fester til rimelige priser.

Kære venner husk nu GENERALFORSAMLINGEN d.4.april
kl.19,3o.Program/Dagsorden fremgår af marts nummer i
Svenden.

Hulevagt i maj har Poul og Dann.
med kno i bordet DANN.

Hillerød
Den halvårlige generalforsamling d.14/2 -86.

17.mand var fremmødt.Formanden Richardt Petersen bød
velkommen,og gik derefter over til sin ret omfatten¬
de beretning,som blev godkendt.Ligeledes kassererens
regnskab blev godkendt.Ved valget kom det til at se
således ud:
Formand Richardt Petersen genvalg.
Næstformand Karl Ferdinandsen "



Kasserer Erik Nielsen 11
Sekretær Erik Larsen 11
Bestyrelsesmdl Ib Willumsen "
Best.suppleant Karl Jensen nyvalgt.
Revisor Knud Petersen genvalgt

"

Mogens Norlin "
Revisor suppl. Dreyer nyvalgt

Hulefar Karl Jensen ønskede ikke genvalg grundet
tidnød.Ny Hulefar blev Erik Larsen og ny Hulemor
blev Annemette Larsen.

LAM PÅ SPID i Fritidshuset i Hillerød d.14/6-86
men herom nærmere senere.

En god G.F. sluttede med Knud Petersen som diri¬
gent »hvorefter man gik over til middagen,som denne
aften bestod af Rådyr -Vildtsovs-Waldorfsalat og der¬
efter kaffe og æblekage.Alt i alt et godt møde som
sluttede ved 24,oo tiden.

Kno i bordet Erik.

Holbæk
Holbæknaverne var samlet i hulen d.21/2 med fint

fremmøde.Vi havde besøg af en ny Tømrersvend,som vi
håber får lyst til at blive nav.

Helge bød os alle velkomne og lod derefter en pak¬
ke gå rundt,som viste sig at indeholde 12 flotte bro¬
derier af gamle håndværksfag,lavet af Bent i Kolding.
Dem er vi meget glade for og skal nok få dem pænt
indrammet.

Vi optog et nyt medlem - Ebert - på behørig vis.I
løbet af aftenen var der flere der skulle prøve vores
nupudsede klokke,og den lyder bestemt dejlig.

Fra Frederikssund kom Jens på besøg,det er rart
når der kommer naver udefra.

Det blev ikke til så mange sange denne aften,men
der blev fortalt en hel del historier fra det virke¬

lige - og de var vistnok sande allesammen.
Efter hulemadder og "Minderne" var det ved at væ¬

re døgnskift,så vi tog hver til sit efter en dejlig
sammenkomst.

med naverhilsen Emil.
NB: DET ER ALTSÅ DEN 12.APRIL 1986 KL.12,oo VI HAR

VORES STORE SILDEBORD.

København

Bestyrelsen for CUK København beklager at vort re
ferat fra sidste måned desværre kom for sent til at
blive bragt.

På sidste bestyrelsesmøde blev der gjort et så¬
kaldt halvvejsstatus over afdelingens aktiviteter.
Fremmødet på vore aftener er blevet betydeligt styr¬
ket, og til vore arrangementer er mødeantallet også
steget.

Februar lige startet med fastelavnsfest,og vi glæ¬
der os til at se hvordan den forløber.

Januar var fin,den startede med et meget fint be¬
søgt nytårsmøde,som der tales om endnu,det sluttede
hen på de små timer. Stiftelsesfesten var en god af¬
ten,var den eneste aften i sæsonen som var lidt tyndt
besat»hvilket var en skam for vore jubilarer,men
trods dette blev de fejret på behørig vis.Endnu en
gang til lykke til disse gamle trofaste naver.Svende¬
aftenen d.2o.jan.fik vi besøg af Ugebladet "Hjemmet"
som tog fotos og fik en fin snak med svende - og
svendinder. Bancospillet - ja disse spil slår alle
rekorder m.h.t. fine gevinster,her er der virkelig
noget at hente hjem i de lo spil + de 2 store exstra-
gevinster der udsættes som slut på aftenen.

Kegleaftenen gik fint.Efter "slagningen" (meget
spændende),blev vor kegledronning Tove Wharja og vor
keglekonge blev Rasmus Gerdes.

Som et forsøg i april og maj vil hulen holde åbent
første torsdag i hver måned fra kl.lo,oo til 15,oo
for pensionister og andre interesserede,og bestyrel¬
sen håber at denne ordning vil blive benyttet af vo¬
re ældre medlemmer,således at man kan få genopfrisket
gamle venskaber. Vor pensionistaften vil blive be¬
søgt af 38 pensionister og bestyrelsen har stillet
bil til rådighed for afhentning af de ældre der er
ude af stand til selv at komme til denne eftermiddag.

Vi gør allerede nu opmærksom på GENERALFORSAMLING

i NRHF d.4.maj og i CUK d.7.maj.(se under program)
HUSK KONTINGET SKAL VÆRE FØRT å JOUR pr. l.MAJ-86.
med naverhilsen Kr.Dalner.

Nysted
Mandag d.3/3 havde vi generalforsamling som gik

meget fredeligt og roligt som altid.Valgene var alle
genvalg (Formanden Simon Hansen er jo valgt som for¬
mand på livstid) og de øvrige indvilligede i at fort¬
sætte så det var et nemt valg,og ingen kom op og
slås om posterne.Vi har nu fået et mødelokale,men det
varer noget inden vi kan rykke ind,da det er ved at
blive istandgjort inden vi overtager det.Efter G.F.
havde vi kammeratligt samvær over et par flasker hum¬
lejuice og ordnede verdensbegivenhederne da man jo
ikke på denne Årstid med al den is kan diskutere om
hvordan man griber lystfiskeriet an.Sa efter at have
ordnet verdenssituationen og drukket vort humlejuice
gik man hvert til sit.

OBS!!1MØDET d.7.APRIL - 1986 ER AFLYST
med naverhilsen Carl Nielsen.

Næstved
Så begynder CUK i Næstved igen at røre på sig,ef¬

ter at have ligget i dvale siden 1954 af en eller an¬
den uforklarlig grund.Vi havde vores faste hulemøde
fredag d.17/1 og næste møde holdt vi d.21/2-86.Disse
møder blev holdt hos Manfred på Solbakkevej 69,som
er så flink at lægge lokale til rådighed indtil vi
får vores eget lokale,og vi arbejder ihærdigt på det¬
te, og Næstved kommune har da også taget godt imod
vores formand Leif Rosenquist som har været hos dem
om eventuelt de kunne hjælpe os.På første hulemøde
vedtog vi at holde møde 2.fredag i hver måned,hvis
ikke andet aftales.Andet hulemøde gik også planmæs¬
sigt,hvor vores kasserer Knud kom med bidesild og
snaps fordi han havde haft fødselsdag i mellemtiden.

Vi slutter her fra Næstved med at gøre opmærksom
på at vi afholder GENERALFORSAMLING fredag d.U.april
og håber på at alle møder op og giver deres mening
tilkende.

med naverhilsen Kalle.

Odense
Formanden havde ved vort hulemøde d.6/3 den glæde

at kunne byde 19 svende velkommen.
I sin beretning oplæste han brevet som er blevet

sendt til kommunen,som svar på den tidligere omtalte
huslejestigning,så vi håber på at undgå denne for os

uoverkommelige stigning.
Ploug bragte en hilsen fra Otto Kröll senior,som

desværre er syg og indlagt på sygehus.Vi ønsker Otto
Kröll god bedring og på snarligt gensyn.Leif fra
Langeland havde også ved dette møde en del forskelli¬
ge vine med som smagsprøver fra vinbonden i Mesenich
og der blev smagt på det hele.Selv havde Leif garde¬
ret sig med en privatchauffør,så også han kunne tage
del i prøverne.Poül Ritzel fik udsolgt af sit smørre¬
brød.

Erwin Borre Jacobsen var hjemme fra Grønland og
overrakte foreningen en gave fra Thule afdeling,som
vi takker for.

Saudi og Erwin gav hver en omgang drikkelse,og
fik både kasket og blæren.Flemming Larsen viste at
han havde kunstnerisk talent ved at fremsige digte
af Henrik Ibsen.

Vi ønsker vort medlem Anders Harry Nielsen hjerte¬
lig til lykke med de 7o år onsdag d.16/4 1986.

Husk vor GENERALFORSAMLING torsdag d.3.april kl.
18,3o med medbragt mad.

med naverhilsen Inge.

Randers
Hulemødet d.7/2 blev åbnet af formanden for de 9

medlemmer der var mødt op.Mødet startede stille og
roligt,men Ib lod en"bombe springe" ved at fortælle
at han øjeblikkelig gik at som formand.Intet kunne
rokke ved hans beslutning,si derfor måtte der indkal¬
des til ekstraordinær G.F. til hulemødet d.7/3.

Vi takker Århus naverne for et hyggeligt besøg i



hulen d.2/2.Enten har det været meget koldt den dag,
eller også har vi været for mange mennesker,for vor
udmærkede knagerække kunne ikke holde til belastnin¬
gen,så den protestere også ved at lægge sig ned.

Når hulemøderne falder så sent som d.7.i måneden
kan referatet ikke nå at komme med i efterfølgende
nummer af "Svenden" så hvis I er interesserede i,
hvad der foregår i hulen bedes I møde op.Husk også
at det er til hulemøderne,der skal betales kontingent

Og husk så lige GENERALFORSAMLINGEN d.4/4 1986.
Med naverhilsen. Bitten.

Silkeborg
Vi har afholdt det længe ventede årlige torskegil¬

de, fremmødet blev 28 svende og svendinder.
De frembragtede fade bugnede,og tilbehør manglede

naturligvis ikke,stemningen steg i takt med udtyn¬
ding af fadene + det løse.

Stemningen holdt sig til langt ud på aftenen,med
sang og klang fra bægerlyde fra det forhåndenværen¬
de krystal.

Efter den vellykkede aften.faldt tankerne på end¬
nu en vinterret,som enstemmigt blev valgt til at væ¬
re gule ærter med fersk og røget flæsk,samt naturlig¬
vis "daskere" og Pølse.

Sidste gang vi fik haler,fulgte der så meget med,
at man næsten kunne se ørerne.

Igen en rigtig svenderet,der bliver sikkert fuldt
hus.

På gensyn i "HULEN"
med kno i bordet SIB.

Slagelse
Fredag d.7/2 kl.l9,oo mødte der 12 svende til lov-

ligt indvarslet G.F.Ewald Sørensen blev valgt til di¬
rigent, og oplæste dagsordenen,hvorefter han gav or¬
det til formanden Hans Jørgen Frandsen.Formanden af¬
lagde beretning om årets gang for hulen.Det har jo
været en prøvelse når der hverken er lys eller vand
og flere indbrud har tyndet slemt ud i vore ejendele
Måske har nogen håbet vi ville forlade skansen så det
hele kunne jævnes med jorden.Vi betaler vores husle¬
je og bliver.Der kom så et tilbud om en fremtidig
leje på 535,-kr pr.måned.Formanden anbefalede at ta¬

ge imod tilbudet.Endviderede takkede han Leo Hansen
for den udholdenhed han stadig viser som hulefar,vi
tilsluttede os alle den tak.Formanden omtalte Luffes
deltagelse i Randersmødet og den fine beretning her¬
om. Fagenes fest var også vellykket,selv i kulde og
blæst.Derefter aflagde kassereren Hugo Sverring be¬
retning over regnskabet og henviste til det omdelte
reviderede regnskab og hertil kom formanden med et

par supplerende bemærkninger»derefter blev dette god¬
kendt. Ved valgene kom det til at se således ud:
Formanden H.J.Frandsen genvaldt
Næstformand Leif Brogård nyvalg
Bestyrelsesmdl. Ewald Sørensen "
Sekretæren Jens Høgh genvalgt
Best.suppleant Børge Petersen nyvalg

Et forslag om oprettelse af en byggekomite blev
vedtaget,Leif Brogård-Jens M.og Jens Høgh samt Hugo
Sverring blev valgt.Til arkivar for naverarkivet
blev Ejner Petersen,Sorø valgt.Derefter afsluttede
dirigenten G.F.og takkede for god ro og orden.

Der var modtaget en tremaster fra Victor Madsen i

Kokkedal,så^vi udbragte en skål for ham i anledning
af hans 80 ars dag.Formanden kom med det flotteste
Fartøj i anledning af sin overståede fødselsdag,det
blev jo til en skål mere.Jonny Lassen kom også med
en som vi udnævnte som flagskib,for den angribende
flade.Ved de gule ærter lagde vi strategien.Først
skød vi flagskibet i sænk,så kom det hvide flag op
pa resten af fladen,som blev sat under kassererens
kommando.Børge Petersen ville ellers have at vi satte
kikkerten for det blinde øje,som Nelson i I80I og
skød hele flåden i sænk.

Vi havde en hyggelig aften og sluttede med "Min¬
derne" OG OVERLOD SÅ VALPLADSEN til Leo og Børge i
Krigshumør.

med naverhilsen jens h.

Stockholm
Bridgen fortsætter d.ll7l8.og 25.april svendefest,

du husker tilmeldingen senest d.l8.G.F,i februar med
Erling Rasmussen som dirigent.Her blev Anton Poulsen
genvalgt som formand samt undertegnede som sekretær.
Eli Simonsen blev også genvalgt som høvding på tor¬
pet og vice-høvding blev Tora Mikkelsen og vi ønsker
god arbejdslyst til Tora i de næste tyve år frem¬
over.

Formanden Anton Poulsen fremlagde arbejdsprogram
for det år m.h.t.arbejdet på torpet,vi må have en ny
trappe til køkkenloftet og øvrige små justeringer som
mangler»derefter må vi prøve med taget til vedboden
der også venter på et eftersyn,altså meget arbejde,og
mange penge fremover skal bruges.Byggefondens bogfø¬
ring skal revisor Erling have sat i system,for næste
år må vi også opgive om der er penge gemt i madrassen
og derfor må vi igen påminde alle at du selv har
pligt til at opgive dine andele til deklaration så
myndighederne ved evt.revision vil se hvem der ejer
sådanne andelele.

Kaj Hansen vor dygtige snedker er i færd med at
lave nye bænke til køkkenet,de gamle er udslidte af
de mange gæster der kommer og hilser på os på torpet.

Den 27 har Erik Tretow Loof 35 års medlemsskab i
klubben.Erik har i nogle år været aktiv i bestyrelsen

Valborgmässoafton d.3o/4 samles vi til stort Bål,
det bliver en lang weekend da l.maj og fredagen er
fridage for mange,så der bliver sikkert fuldt hus på
torpet.

Egon Bargisen har udført et mesterværk en stor
flot tavle med navne på alle de der har været for¬
mand i vor afdeling t.o.m.1985 og nu håber Egon at
formand Anton Poulsen vil fortsætte i mange år,så han
slipper at sy nye navne på,ja,det er flot håndværk
som vil pryde væggen i hulen.Vi i afdelingen takker
Egon så hjertelig for den émukke gave.

med naverhilsen. Arthur.

Sønderborg
Svende solen stiger langsomt højere og højere op

på himlen,snart kan vi begynde at synge "Svende vår¬
solen vinker nu atter".Vi her i Sønderborg har haft
besøg af 5 tyske håndværkssvende.da de havde Arnold's
adresse fra et ældre blad af "Svenden",fandt de vej
til ham.Vi mødtes nede hos Arno Frank hvor vi havde
en hyggelig aften.De tre fik logi og forplejning hos
Arno og som tak derfor forærede de ham en urkæde samt
et Charlottenburger klæde som han derefter forærede
hulen.Arnold tog sig af de andre to.Næste formiddag
mødtes vi i hulen til hyggeligt samvær med et krus
01.Der blev sunget både på dansk og tysk,og diskute¬
ret,de fik deres bøger stemplet.Inden de forlod os;
blev vi fotograferet udenfor hulen,hvorefter de tog
afsked,da de ville besøge Snedker & Tømrerforbundet
fulgte jeg med dem.Undervej s kom vi forbi hvor jeg
boede,og da en af dem frøs så gudsjammerligt og ger¬
ne ville have noget varmt undertøj på,benyttede de
samtidig lejligheden til at hilse på min kone.Deref¬
ter tog vi hen på forbundet hvor de fik deres bøger
stemplet og fik samtidig hver en Check,jeg fulgte deir
derefte til en udfaldsvej da de ville til Odense,og
tog afsked med dem.

Den 28/2 mødte vi 8 mand ude hos Helmuth Krogh til
morgenkaffe og gammel dansk,det var hans fødselsdag
og der blev sunget og holdt taler,alletiders fødsels¬
dag. Næste dag var det Arndlds tur til at være offer
da han fyldte 7o år.Han holdt åbent hus i hulen med
spisning,og vi mødte talrigt op,kl.12,00 og der blev
serveret hamburgerryg m/grøntsager og persillekartof¬
ler,derefter frugt m/flødeskum.Vi siger tak til de 2
kokke Ove Blank og jun.Der blev holdt mange taler og
der blev sunget mange sange,hulen var stuvende fuld.

Midt under festen gik døren op og ind kom to af
pigerne med en bakke med 7o lys,som fødselaren skulle
puste ud i et drag,tænk,han gjorde det,men hvordan ?,
jo,han tog sin Bowler af og et rask sving og de 7o
var slukket,alle tiders fest som vi siger Arnold man¬
ge tak for,det varer nok længe inden vi får sådan en

igen.



Fødselaren satte en pakke på auktion,og der blev
budt som aldrig før og auktionen indbragte den nette
sum af 39o,-kr. til hulekassen,gevinsten,en guldfugl
gik til fru^Andersen og Aage Andersen,Havnbjerg.

Kammerater husk GENERALFORSAMLINGEN d.4/4 og husk
også dit kontingent.Forslag skal være formanden i
hænde senest lo dage før.

med naverhilsen Ejner Jensen.

Vejle
Hulemødet d.7/2 var besøgt af 2o medlemmer.For¬

manden bød velkommen,og vi sang no.32.John takkede
festudvalget for den gode vinterfest på Park Hotel
og rettede også en tak til sponsorerne ved vinterfe¬
sten og håbede at der ville være lige så stor til¬
slutning til vore fester ude i hytten i den kommende
sæson.Jørn Lützen spurgte om man evt.kunne flytte
vinterfesten til februar,da han mente den lå for tæt
på julen.John A.syntes det var en god Ide,så det var
lige ved at blive en stor det debat ud af.Bestyrel¬
sen vil tale om det på næste bestyrelsesmøde,og så
evt.fremlægge det til GENERALFORSAMLINGEN I APRIL.

med naverhilsen Helge.

Zürich
Så er atter en måned gået og det er blevet vinter

endnu engang i Schweiz,men det er kun til glæde for
de naver som står på Ski og os andre som ønsker at
lære det.Der bliver vist megen opfindsomhed både
hvad angår Skiløb og Skiudstyr.Andrea har bl.a.prø¬
vet om hans hverdagssko passede til Skibindingerne,
men det var desværre ikke tilfældet,det ville ellers
ikke have været så dårligt med sådanne all-round
støvler.

Tirsdag d.11/2 havde vi ragletaften i hulen,14
var mødt op for at prøve denne schweiziske speciali¬
tet. Flemming havde fremskaffet 3 ragletovne så der
var rigelig plads til alle.Der blev spist godt af
den varme ost,som blev skyllet ned med hvidvin.

Alt i alt en hyggelig aften.
En af de gamle kendinge er vendt tilbage efter et

kortere ophold i det nordlige Danmark,det er såmænd
Fritz Sørensen som er begyndt at arbejde i Schweiz
igen.Velkommen tilbage.

Sidste huleaften i februar havde vi besøg fra Dan¬
mark,af Jørgen Schaffer,Frederikssund,og Esther Lund
,Århus,som var hernede for at se hvordan det stod til
i snemasserne.De spenderede en omgang på de fremmød¬
te,hvorefter de fik blæren.

med kno i bordet Sofie.

Ålborg
Onsdag d.5/3 var 13 svende samlet til hulemøde,det

blev ikke den store sangaften,kun en enkelt nr.47,
men det bliver nok bedre når Ernst får noderne til
vore gode navermelodier og der kommer musik,så bliver
sangen bedre.

Der blev talt om Pinsestævnet og om deltagelse i
Gøteborg afdelings 4o års stiftelsesfest,uden der
vistes større interesse for at deltage.

En længere debat om "Naverhulen i Håndværkshuset"
blev til efter at Hans Andersen havde læst et brev op
som han havde sendt til bestyrelsen for dette og an¬
ket 2ver ^er kunne blive plads til en naverhule på
13 m i dette projekt til flere millioner,Arkitekten
troede kun der var nogle få naver tilbage i Ålborg.

Så derfor naver og CUK medlemmer,mød op til vore
hulemøder og styrk vor forening,ved at vise din in¬
teresse for naverbevægelsen,vi skal stå sammen om at
få en værdig Ålborg naverhule,så får vi også en bed¬
re CUK afdeling,når der er noget fælles at samles om.

Ejler vor kasserer,vil også gerne se nogle af de
sjældne gæster i hulen,så bliver kontingentrestancer¬
ne mindre og kammeratskabet vokser.

Hilsen til Fritz i Zürich og tak for brevet.
med naverhilsen Referenten.

Århus
På hulemødet i februar var 14 svende mødt op.Vi

havde besøg af Lilly Lund og Holger S.Nielsen fra
seniorradio""ved Radio Århus.De vil lave en udsendel¬
se om naverne på opfordring af Knud Frisch.Radioud¬
sendelserne vil være at høre mandagene d.l7.og 24.
februar kl.17,45.

Vi havde optagelse af et nyt medlem,Tømrer Peter
01gaard,som har arbejdet i Mosambique.

Fredag d.21.februar havde vi hulemøde m/ledsager.
Hulen var godt fyldt op,men der er altid plads til
flere.Lis Sørensen havde smurt smørrebrød.Der var
højt humør i hulen.

med naverhilsen Annette.

Tillykke

•KØBeNHAVN-

MØDELOKALE:

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

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

2Formand: 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: Henry Hansen,Dræbyvej 6
247o Skovlunde.Tlf.(o2)
91 81 24.

To gode kammerater runder begge år i april.
VI

Det er Poul Reiner Hansen,Kobbelvænget 1—,27oo Brønshøj,der fylder 75 år
den 6.april.

og Svend Hansen,Hans Tausensgade 3,22oo Kbhn.N.der fylder 8o år d.l9.apr.
Fluefesten

Efter at vi havde nydt en dejlig frokost m/tilbehør var vi alle meget

afslappede da vi begyndte at kæmpe om præmierne på keglebanen,og der var

højt humør og feststemning over det hele,og næsten alle fik en flaske med

hjem.Vi var 24 deltagere.Årspræmie 1985: 1.pr.Poul Barslund,2.pr.Vagner

Lundholm,3.pr.Svend Hansen.Damer: l.pr. Lisa Hansen,2.pr.Ani Andersen,3.pr.
Ruth Mikkelsen.Parløb herrer: l.pr.Holger & Poul,2.pr.Svend & Helge,3.pr.

Henning & Vagner.Parløb damer: l.pr.Greta & Ani,2.pr.Ellen & Lisa,3.pr.

Mary & Anna.Herre & Dame parløb:l.pr.Holger & Lisa,2.pr.Poul & Ani,3.pr.
Grete & Ellen.Seksdagesløb: l.pr.Poul & Annelise,2.pr.Svend & Greta,3.pr.

Helge & Lissa. Oldermanden.
Reservér

29.maj 1986.
RESERVER denne dato,da vi tænker på at lave et BANCOSPIL som afslut¬
ning på sæsonen.Nærmere i Maj-Svenden. Formanden.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 21. marts



PROGRAM FOR PINSESTÆVNET
Ja tiden er måske forpasset,når I får dette nummer af "Svenden". Sidste tilmeldingfrist er jo på grund

af at Pinsen falder så tidligt i år 1.maj,som det jo også fremgår af de sidste 2 numre af "Svenden".
Programmet for Pinsestævnet skulle herefter blive som følger:
Lørdag d.17.maj kl.14,00 - 16,oo: Hulen Overgade 41— åben (dog allerede fra kl.l3,oo for dem,der skal

indcheckes. - Der kan købes snitter i Hulen. Vi henstiller til det forhåbentlige store kontingent Øst for
Storebælt,at de begiver sig til hulen straks efter ankomsten til Odense Banegård for betaling af restbelø¬
bet. For dem,der har betalt det fulde beløb,vil der være een på Banegården,der udleverer jer kuverter med
stævnemærker,spisebilletter etc. For dem,der ikke har betalt det fulde beløb,vil der være Naver på Banegår¬
den til at køre jeres bagage til Stævnehotellet,medens I traver hen til Hulen.

Lørdag d. 17.maj k!.17,oo - 18,oo: Indcheckning fortsat
Hunderupvej)

Lørdag d.17.maj kl. 18,oo: Hulemøde i Odd Fellow
Logen.Vær præcis,da spisningen begynder umiddel¬
bart efter kl.l8,oo.

Søndag d.18.maj kl.9,oo: Fotografering ved
Hulen Overgade 41.

Fanerne bedes straks efter fotograferin¬
gen afleveret til hulefar:Poul Ritschel,
der kører dem til Odd Fellow Logen for
opstilling i en fanevogn.

i Odd Fellow Logen ( Hjørnet af Nonnebakken og

Søndag d,18.maj kl.l8,oo:
Festmiddag i Odd Fellow Logen.
Menu:

Velkomst:Hvidvinscocktail -
1 stk. franskbrød m/gravad helle
fisk - sprængt svinekam m/grøntsa¬
ger + kartofler + rødvinssauce- Is¬
rand m/ferskner - kaffe - Natmad: klar
suppe m/boller. Der vil ikke under fest¬
middagen blive lejlighed til at overbrin¬
ge hilsener fra agdelingerne.Dette bedes
gjort under delegeretmødet/ frokosten.

Søndag d.18.maj kl.9,15: Delegeretmøde i hulen,
Overgade 41.
Søndag d.18.maj kl.9,15: Bustur for ikke de¬
legerede til Hindsholm med frokost på Jæger¬
hotellet (på den yderste spids af Fyns Ho¬
ved) . Spisning kl.12,oo,Hjemkomst til hu¬
len kl.ca. 14,3o.
Søndag d.18.maj kl.ca.l2,3o: Delegeret-

frokost på China House»Vestergade 1

Mandag d.19.maj kl.9,oo:
Hulen åbner til "Slukefter".Det
vil være muligt at købe pølser

og brød i hulen,måske snitter
også.

Med billedet her af Stævnehotel¬
let slutter vi så de indledende ø-
velser fra Odense,og alle står nu

klar med frisksmurte støvler til at
imod jer. -

VELKOMMEN TIL ODENSE.

Med naverhilsen Walter.

Ærestavle 25 år i C.U.K.

;
Den l,maj kan Københavns afd,atter |
fejre en jubilar,og denne gang er
det,Snedkermester Jens Erik Hansen,
Dr.Olgasvej 55,2ooo København F.
J.E.H.er født d.19.april 194o og
indmeldt i hovedkassen l.maj 1961
medens han opholdt sig i Paris.

Efter 4*5 års læretid på den
kendte snedkerafresse,Bredgade 36
i København,hvor han havde gået
sammen med en mester på 75 år.Han
var blevet træt af møbler og tog et job på en driv¬
husfabrik. Efter 9 måneders arbejde,blev det ham for
meget og han fik opsnuset en adresse i Paris.Uden at
kunne ét ord fransk drog han afsted,fandt adressen
Reinold,233,Rue du Fauburg St.Honoré,Paris 8.

Det var en utrolig nedtur at gå fra lz,-kr pr.t.
til 2,- FF pr.t. men efter devisen når man arbejder
bruger man ikke penge,og det blev til 6o-7o timers
arbejdsuge.Fra at komme fra et maskinværksted til et
med kun 2 boremaskiner,var i sig selv en udfordring,

hvor hans læretid koin ham til nytte.
Da han begyndte arbejdet med at reparere antikke

møbler,blev mødet med Europas kunst og kultur en fan
tastisk oplevelse for ham og er det stadigvæk.

Efter en tid drog han sydpå og havnede i Nice,og
fandt et værksted i en garage»høvlbænken var et par
bukke med et par brædder over og massevis af snor ef
ter rammesavssystem.På et sådant værksted kender fan
tasien ingen grænser.

Nu var der ved at komme system over mine rejser
der i de næste 8 år gik det halve af Middelhavet
rundt.Det største problem var når jeg vendte tilbage
til de faste værksteder,om lønnen,vi havde store dis¬
kussioner , jeg ville have mere i løn,men mesteren sa
de,hvis jeg fik mere i løn,var jer der i ko--.ore tid
men vi fandt altid en løsning.

Efter 8 år på valsen vendte han hjem og har nu et
specialværksted for reparation af antikke møbler m.m

Københavns afd.gratulerer med de 25 år i CUK.

Også HB. vil tilslutte sig ovennævnte lykønskning
og takker dig for din trofasthed overfor CUK og din
Interesse for den farende svend.

På HB's vegne.
Hans Rindom.



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

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74— tv.
21oo København Ø.tlf.(ol) 2o 24 16.

EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sal

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

423o Skaelskør.tlf. (o3) 59 81 75.
ARKIVET. Formand: Knud Frisch,Hasselvej 8.821o

Viby J. tlf.(06) 14 34 43.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer»Nattergalevej 16,8362
Hørning, tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth Warming Andersen,Hadsten Alle
49.277o Kastrup.tlf.(ol) 51 16 87.
bedst Mandag - Fredag kl.l8,oo - 19,oo.

CEG-bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes
hertil Herluf Fiirgård,Klokkerfaldet lo8,821o Århus
V.tlf.(06) 15 96 27.

Københavns Afdeling

Vi har mistet en god kammerat,

Kobbersmed ØRJAN PETERSON
født d.22.februar 19o7
indmeldt 1.januar 196o i hovedkassen

er afgået ved døden d.22.marts 1986 efter lang
tids sygdom.Medlem i Helsingør,hvor han gennem
mange år sad i bestyrelsen.Han vatr kontaktmand
for CUK i ca.15 år.Han blev bisat d.3o.marts.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
På HB's vegne,

Hans Rindom

Vi har mistet et af vore medlemmer,

Tømrer POUL ERIK MADSEN
født d.23.april 1933 i Randers
indmeldt d.4.februar 1983 i Randers

er afgået ved døden d.3.april 1986
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Randers afd.

Vi har måtte tage afsked med en god Naver¬
bror,

Tømrermester LEO HANSEN

født d.3o.november 1935
indmeldt d.i.maj 1979

er afgået ved døden søndag d.6.april 1986.
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Slagelse afd.

Giro 9 0 0 1 7 7 8

HULE.Ingerslevgade lo8 kld/tv.l7o5 København V.
Hulen er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,oo
Formand:Rasmus Gerdes,Blankavej 18.st.25oo Valby.

tlf.(ol) 46 12 46 J
Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45—th. 266o

Brøndby Strand.tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand: Leif Brygger Olsen,tlf.(ol) 23 23 42
Lokaleinspektør: Hartwig Svendsen,Vinkelhusene 17 6tv

277o Kastrup.
Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo

Brønshøj tlf. (ol) 28 37 4o

Program
4,maj : NRHF Generalforsamling kl.13— i hulen
7. " : CUK Generalforsamling kl.19—.Dagsorden

iflg.lovene.
Togrejse til Pinsestævne i Odense med afgang fra

Kbhns Hovedbanegård kl-lo— Lørdag d. 17.maj med an¬
komst til Odense kl.12—.Pris pr.person er T/R 14o,-
kr.Tilmelding til Rasmus Gerdes eller på den ophæng¬
te liste i hulen senest søndag d.27.april.

Bestyrelsen.

Sangkoret
Sangkoret afholder Generalforsamling Onsdag d.14.

maj kl. 19— i hulen.Dagsorden iflg.lovene. Evt.for¬
slag der ønskes behandlet på G.F.skal være formanden
Leif Brygger Olsen,Platanvej 6 9/ SAL- 181o KBHN.V.
tlf.(ol) 23 23 42 om aftenen ihænde 8 dage før.

Sangkoret har været i Rømersgade i "Røde Rose" og
synge efter aftale,det var en stor dag og vi blev
trakteret med mad og drikke.

Milepæle
l.maj 1986.Jens Erik Hansen,Dr.Olgasvej 55-^^th.

2000 Kbhn.F.medl.i CUK i 25 år
5. " " Erna Nielsen,Rønøs Alle 5,4ooo Ros- 6o år

kilde.Åbent hus sønd,4.maj fra kl.12
lo. " 11 Sonja Mehling,Safransgatan 74, 5o år

42442 Angered,Sverige,
12. " " John Johansen, 394o Frederikshåb 6o år

Grønland.(medl.i H.K.)
13. " " Jørgen Sylvest,"Pudseren" Lärar- 6o år

vägen 4,136 69 Vendelsö (medl.i
Stockholm)

15. " " Knud Nielsen,Fredensgade 12, 5o år
89oo Randers.

21. " 11 Erling Jørgensen,Thyrasvej 22 st. 5o år
74oo Herning
Niels Nielsen,Glenfield Rd,Auck- 65 år
land lo,New Zealand.(mdl.i Århus)
V.A.Holm,"Bornholmeren" H.V.Rol- 85 år
stedvej 11— 245o Kbhn.SV.

4. " " Chr.Krogh Nielsen,Brydes Alle loo— 85 år
mf.23oo Kbhn.S.

6. " " Bill Knudsen,119o9 Bos St.Ceritos 6o år
Ca.9o7ol USA. (mdl.i Los Angeles)

7. " " Svend Jensen,Bow Crescent,N.W.Cai- 75 år
gary,5o Alta,Canada.

2.juni

2.

SIDSTE INTER RAIL tor pensionister
Kr. 20,00. Beløbet sendes på giro 6 43 77 88, check

eller i frimærker. Så sender vi bogen portofri-
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET 346QE BIRKERØD

Buddinge CyKlebørs
Søborf Hovadgade 195

flrTL/7 Tlf. 50 29 58

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.



Tak
Jeg vil gerne takke alle der sendte mig hilsener

pr.telefon,pr.brev og telegrammer.Tak til HB,Køben¬
havns afd. Ålborg,Århus,Kolding,Sønderborg,Silkeborg,
Göteborg,Odense,Slagelse,Holbæk,samt for alle de ga¬
ver jeg modtog i anledning af mit 4o års jubilæum i
CUK. Knud Lønstrup.

Sender herved en tak til HB og Vejlenaverne for
opmærksomheden ved min 7o års fødselsdag.

med naverhilsen Peter Kjeldsen.
Vejle afd.

Moselanere
Højvande i Moselfloden!
For tiden står vandet igen helt op til både Andries
og Werner,men vi behøver ikke at være bange,når vi
holder vores Moseltreffen d.3o-31 august er Mosel
normal igen og vi får et godt program igen.Men derom
senere.

med naverhilsen Finn & Otto.

BØGER - BØGER - BØGER
Kai Fønss Bach,har skrevet en ny bog!
"SIDSTE INTER-RAIL I FRANKRIG, SPANIEN, PORTUGAL'.'er

velskrevet og interessant og bør læses.Denne bog kan
købes ved Pinsestævnet i Odense. Bogen "PENSIONIST
PÅ INTER-RAIL I FRANKRIG" findes end nu i et lille

oplag og kan ligeledes købes ved stævnet Pris: 2o,-
kr.Begge bøger er rigt illustreret.

Nyt Æresmedlem

Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse,
at Knud E.Lønstrup i anledning af hans 4o års jubi¬
læum blev udnævnt til Æresmedlem af CUK.

Den 27.marts,(Skærtorsdag) ankom i to vogne,spe¬
cielt bestilt i dagens anledning (lokale), 4 medlem¬
mer fra København,2 fra HB og to medlemmer fra Oden¬
se og kørte op foran "Det lille hus på Agersø",alt
var aftalt med Aase.Jubilaren,redaktøren og snart
Æresmedlem Knud Lønstrup sad intetanende foran sin
skrivemaskine og skrev på afdelingernes historier
(nu var det Hillerød).

Aase havde fortalt,at det var familiemedlemmer,
der kom til frokost,derfor kunne denne fest holdes
hemmelig.

For der blev fest,naversang,spind og skål,humle
fra Skælskør og Sild fra Agersøsund,de små klare
fra Ålborg,desværre alle skulle hjem,inden det blev
alt for sent,for der er trods alt flere timers rejse
fra den lille 0 til de store steder på landkortet så¬
som Odense og København.

Gæsterne siger tillykke og tak for en dejlig dag;
Bestyrelsen i København,Århus,HB og KU siger,ved

jeg,tillykke.
Mon ikke dette gælder fra alle afdelinger.Du har

fortjent det KNUD.
Hans Rindom.

Uddrag af HB's protokol

HB.mødet d.3.februar 1986.
Mødet blev åbnet af formanden,og han takkede den

afgående hovedkasserer Th.Rasmussen,for hans store ar
bejde for CUK,og overrakte ham et skjold i Søholm ke¬
ramik som erindring.Den nye kasserer Børge Nielsen
blev budt velkommen.

Derefter aflagde formanden sin beretning og sagde
bl.a.at der var afsendt brev til Køge musæum,Otto
Kröll,Sønderborg,Randers,Fiirgård og H.C.Bøhnke.Der
var modtaget breve fra Sønderborg,Kontroludvalget og
Odense afd, Göteborg afd.afholder 4o års jubilæums¬
fest d.l2.apr.

Under regnskab blev H-kassen overdraget til Børge
Nielsen.Th.Rasmussen meddelte at efter revisionen
havde han modtage breve fra Fr.sund,Göteborg og Søn¬
borg og disse blev oplæst.Derefter aflagdes redegø¬
relse for udgifterne i forbindelse med udstillingen,
hvorefter han takkede for godt samarbejde. Derefter
gik man over til bevillingerne.Jørgen Schaffer skæn¬
kede HB sin filmfremviser og Lærred,der vil blive
brugt ved foredrag ledsaget af film,og HB siger tak
til Jørgen.

Under internt blev aktuelle emner drøftet og ta¬
get stilling til.

Hans Rindom og Th.Rasmussen havde deltaget i et
møde i Næstved. Et brev fra Køge Musæum,var modtaget
af Hans Rindom,og blev læst op.

Næste møde blev fastsat til d.lo/3-86. H.V.A.

Formanden åbnede mødet og indledte med at takke
for opmærksomheden ved sin 6o års dag.Defter gik han
over til sin beretning og sagde bl.a. at det planlag
te CEG møde i København var blevet forlagt til Ham¬
burg p.g.a.Hans Lau*s sygdom. Iflg.fremlagt regnskab
kan man konstatere at økonomisk set har det været et
tilfredsstillende resultat for den afholdte udstil¬

ling,Håndværk 86,men arbejdsmæssigt set,var det et
stort slæb for dem der deltog.

Et brev fra Otto Kröll blev oplæst.
Hovedkassereren aflagde beretning om kassens stil

ling siden sidste møde.
Et par interne sager blev drøftet og taget stil¬

ling til.
Ingen forslag var indkommet til delegeretmødet i

Odense.Jørgen Schaffer aflagde beretning fra sin
rejse til Zürich.Et brev fra Inge Haugesen i Nanor¬
talik,og der vil blive sendt 5 expl.af Svenden der¬
op i 3.måneder for at se om der er grobund for en
CUK afdeling.Der arbejdes med mulighederne.

Evt.Hans Andersen efterlyste ældre numre af CEG
blade,da han havde haft vandskade i sit hjem.De vil
blive tilsendt.En klage over Avisposten der havde
klæbet mærkesedler over teksten-Hans Rindom vil kla¬

ge til de ansvarlige.Værket "Den farende Svend" fo¬
religger nu i genoptryk og forhandles af alle berej¬
ste foreninger til 4oo,-kr.Gamle naver fortæller er

ligeledes genoptrykt og sælges til 75,-kr.
H.W.Andersen



Adresseændring
SØNDERBORG:

Formand: Helmuth Krogh,Stenbjergparken 5 C,Ulke-
bøl,64oo Sønderborg,Tlf.(o4) 42 84 o4.

Kasserer: Ejner Jensen,Oehlenschlægersgade 2o,
64oo Sønderborg.Tlf.(o4) 43 oo 2o.

RANDERS:

Formand: Helmuth Kløve,Vølundsvej 4,89oo Randers.
KOLDING:

Formand:Ejvind Pedersen,Dyrskuevej 7,663o Rødding
Tlf.(o4) 84 16 43.

Kasserer: Bent Pedersen,Brændkjærgade 86,7ooo Kol¬
ding,Tlf . (o5) 52 77 43.

FREDERIKSSUND:
Formand: Dann Eland,LI.Blødevej 3,36oo Fr.sund.

Tlf. (o2) 31 27 78.
THULE/DUNDAS:

Formand: Peter Andersen,D.A.C.Box 35,397o Dundas.
Kasserer: Peter Poulsen,M.F.C.Box 117,397o Dundas.

Redaktøren meddeler
På grund af overvældende meget stof denne gang er

referaterne blevet en del beskåret-
Adresselisten skal føres å jour da den skal brin¬

ges i Juni-svenden;Afdelingerne opfordres til at med¬
dele redaktionen ændringer i bestyrelserne siden sid¬
ste generalforsamling.Husk også at meddele tlf.numre.

Red.

A f o r i s n e v

Husholdningsrådet anbefaler at stege rødspætter
på højkant for at spare på Smørret.

Blomsterne på frøposerne forestiller blomster,som
ikke kommer op i løbet af sommeren.

I FORENINGS-MEDDELELSER |

Der kan fanges regnbueørreder»Lakeørreder,Gedder,
Whitefish,Persch,Burbal og Sanger.

Alt Qtnf g*re °Pmærksom på,/All blUI til D.f.s# m| være mig ihi
INDKOMMET SENERE VIL FØRST BLIVE BRAGT

Snrnmprhns til 1 pjp
Beliggende: Rørvig/Nyk.Sj.
Bad ,Toilet,4 sovepladser.2o minutter fra Katte¬
gat til fods.
Henvendelse! Carl Otto Enevoldsen,Grøndalsvej lo,
33oo Frederiksværk.Tlf.(o2) 12 47 66. Medl.af CUK.

Naverhytten i Vejle
Vejle afdeling vil herved oplyse at Naverhytten

ved Vejlefjord kan lejes af alle naver m/familie for
45o,-kr.+ El og Varme pr.uge.Leje af hytten sker gen¬
nem hyttevært Hakon Knudsen tlf.(o5) 87 19 71.

Calgary
Torsdag d.6.februar var 17 svende samlede til hu-

lemøde.
Formanden Jørn Skov Jensen bød velkommen og sagde

noget om en fisketur til"AMISK LAKE".Frimoth havde
nogle billeder derfra,som blev vist rundt.Amisk Lake
er i Saskatchewan ved Minebyen FLIN FLON.Det skal væ¬
re d.i.juni,så er isen lige gået af søen,det skulle
være den bedste tid at fiske på,vandet er noget koldt

Hvis nogle at I Naver rundt i verden vil med,vil
I være meget velkommen.

Vi kører fra Calgary fredag d.3o.maj 86 kl.17—
og kører hele natten og vil være der næste morgen til
morgenmad,det er en tur på 12oo km.

Jeg har en lille Cabin deroppe,som vi skal bo i,
og vi skal være der i en uge.(her ses Hytten under
bygning,der holdes Ølpause).

Her ser I et par heldige lystfiskere med en Gedde
der gik på krogen.Det er Frimoth og sønnen Flynn,der
er de heldige.

Jeg vil sende billeder og fortælle om turen sene¬
re. Så sang vi no.53 og no.13.

Efter mødet fik vi fint smørrebrød,Hans Bohl og
Hans Mikkelsen fik Blæren.

Frimoth Skot.

(Frimoth Skot kunne fejre sin 5o års fødselsdag d.
3.april 1986.Desværre fik jeg meddelelsen så sent at
den ikke kunne nå at komme med i bladets sidste no)
Vi ønsker et forsinket til lykke med dagen.

Red.

Frederikssund

Hulemødet d.7/3-86:
Kvintetten er navnet på 5 glade mandolinspillere

heriblandt Åbjergs svigerdatter,som denne a^ten gæst¬
ede os,der blev sunget og spillet til kl.23— både
til H.C.Lumbye - den glade vandrer»minderne m.fl.så
foruden mandolinerne blev stemmerne flittigt brugt.

Carlo havde sørget for lækre bidesild,hertil ost
og spegepølsemadder,alt behørigt skyllet ned,med øl,
kaffe,brændevin og gi.dansk.

Bødekassen blev tømt,Nete fra kvintetten kom nær¬
mest de 2,828,85 kr. i sit gæt,og indkasserede her¬
for h fl.brændevin.

Formanden var nylig hjemkommen fra sin årlige tur
til Ziirick og havde mange hilsener med til venner og
bekendte.

Den 4/4 afholdt vi vor G.F.i hulen,,formanden bød
velkommen til de 24 fremmødte,vi startede en sang og
en lille en.

Til dirigent valgtes Frank Wentrup,hvorefter pro¬
tokollen blev oplæst af sekretæren og derefter god¬
kendt .

Under sin beretning oplyste formanden bl.a:
Klubben tæller idag 55 medlemmer.Desværre har vi måt¬
tet slette nogle medlemmer p.g.a.manglende indbeta¬
ling af kontingent,trods mange rykkere.Jeg vil gerne
byde velkommen til de nye unge svende som er kommet
med i klubben,og håber,de vil finde sig tilrette hos
os,samt være med til at fremme CUK1s interesser for
kammeratskab både her i Fr,sund og ude omkring hvor
I kommer frem.Hulemøderne har været godt besøgt her

at det er aldeles nødvendigt, at stof
jnde senest d. 8. i måneden. ALT STOF
DF.T EFTER KØTGENDE NUMMER AF "SVENDEN".

Knud Lønstrup.



i vinter og det kan bestyrelsen være tilfreds med.
Til julemødet kunne vi igen byde velkommen til svende
der var hjemme på ferie fra Schweiz,Norge og Grøn¬
land.Til nytårsmødet havde vi indbudt et par tømrer¬
mestre, der i de sidste par år har haft mere end 3o
fremmedskrevne svende i arbejde.Jørgen Christiansen
der igen er blevet borgmester i Fr,sund var ligele¬
des var inviteret,vi forventer at borgmesteren vil
gøre en indsats for at vi kan få mere plads,jeg tæn¬
ker på rummet ved siden af hulen.Vi har flere gange
søgt kommunen om lokalet,men fået afslag,jeg synes
vi skal søge igen,da vi i den nærmeste fremtid kan
forvente en stor forøgelse af vor værktøjssamling,
sadelmager Helge Jørgensen vil forære klubben hele
sin bestand af værktøj,når han går på pension.

Den 9.januar besøgte 3 mand Håndværk 86.Håndvær¬
kerforeningen var vært ved en stor frokost.Selve na¬

verudstillingen var ikke så god som i 1982,det var
vandreudstillingen der skulle have været vist,og ik¬
ke kun effekter fra København's afd.

Jeg finder det meget beklageligt at Fr.sund afd.
ikke var inviteret med til optoget gennem Københavns
gader til rådhuset.

Den 22/2-86 havde vi stiftelsesfest med 7o delta¬
gere,vi havde fået tilskud fra tømrernes fagforening
og SDS med hver looo,-kr.

Min årlige tur til Schweiz var præget af mange be¬
søg på officielle kontorer i bl.a.Bern hos Bigga,
hvor alle ansøgninger bliver behandlet.På hjemvejen
besøgte jeg Otto Kröll på sygehuset i Düsseldorf.

Dette er min sidste beretning for Fr.sund naver¬
klub, idet jeg flytter fra byen,men forbliver medlem
her i Fr.sund.Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen
for godt samarbejde og ikke mindst til medlemmerne,
som har valgt mig,først som kasserer og de sidste 6
år som jeres formand og håbe at Fr.sund naverklub vi]
vedblive at fungere som hidtil,Tak.

Regnskabet godkendtes og der var ingen indkomne
forslag.Ved valgene ser de således ud nu:Efter Jør¬
gen Schaffers afgang Dann Eland valgt til ny formand.
Til suppleant blev Guido Tonti genvalgt.Ny hulefar
blev Frank Wentrup valgt for 1.år.Til bestyrelsesmed¬
lem valgtes Bent Lindgren.Revisor blev Per Bogart
valgt da Bent Lindgren var blevet valgt ind i besty¬
relsen. Revisor suppl. genvalgtes Inge Henriksen.Til
nyt HB.medlem valgtes Dann Eland da Jørgen Schaffer
jo rejser.Til suppleant til HB efterfølger Per Bogart
nu Dann Eland.Fanebærer efter Finn Miiggler valgtes
Jens Simonsen og suppleant til fanebærer valgtes Jør¬
gen Jensen (Piskeren).Pinsestævnst i Odense - Forman¬
den deltager hvert år,hvert 5.skal 2.mand deltage.

Lam på spid d.16/8 (Valg af festudvalg): Blev Dor¬
rit, Poul °8 Eugen.Moseltreffen - vi håber iår at kun¬
ne fa en bus afsted,prisen vil ligge mellem lloo,-
12oo,-kr.for 5 dage alt iberegnet dog excl.lommepenge
Eventuelt: 'Piskeren" rettede en stor tak til Jørgen
for det store arbejde han har gjort for klubben,på
klubbens vegne fik Jørgen overrakt et tinkrus med in¬
skription.

Et spørgsmål om navervenner vil blive taget op på
et bestyjglsesmøde.

Kl.21 kunne dirigenten takke for god ro og or¬
den og G.F. var slut.Vi fik serveret gule ærter med
dertil hørende drikkelse,pandekager m/Is og solbær¬
rom. En stor tak til de 3 piger for deres indsats,Dor¬
rit, Anna og Inga,som hver fik overrakt hver en vin¬
kurv. Der blev^sunget og skålet for den nye bestyrel¬
se,men kl.o4, kunne den nye formand låse hulen af.

Hulemøde d.2/5-86.Hulevagt Dann & Poul.
17 - 19 maj Pinsestævne (Se Svenden)
Hulevagt i Juni: Inge & Flemming.
Med kno i bordet DANN.

Holbæk
Ved hulemødet d.21/3-86 var fremmødet ikke så

stort,men os der var mødt fik en hyggelig aften.Ove
havde taget en stor kuvert med frimærker med,som
blev studeret med interesse og nogle af dem havnede
i Ib og Helges album.

Der blev også talt en del om navernes aktiviteter

i forbindelse med Holbæk's byjubilæum,sidte arrange¬
menter er vi lige ved at have færdige.

Som rosinen i pølseenden kom Kirsten med en virke¬
lig god gammel ost,som hun fik Freddy og Ib til at
skære,men den krævede jo nogle små sorte.

Desværre er det kun den 3.fre*dag i maneden man
kan nyde den slags.

Den l.maj 1986 har Ove væet medlem af CUK i 30 år.
Naverne i Holbæk ønsker til lykke og håber du stadig
vil være flittig til at møde op i hulen.

Med naverhilsen Emil.

Kolding
På hulemødet d.5/3 var der mødt 9 medlemmer op

hvor vi fejrede Verners 4o års dag.Verner gav silde¬
mad,snaps,øl og kaffe,så det var en billig aften for
os andre,tak for din måde at være på Verner.

Verner tager nu en tur til Thule,og vi i Kolding
ønsker dig en god tur,vi håber at høre fra dig.du må
hilse alle deroppe fra os. Bent

G.F.afholdtes d.2/4 og 11 svende deltog.Som diri¬
gent valgtes Ove Sørensen,Bent Pedersen afgik som
formand og afløstes af Ejvind Petersen.

Kassererens regnskab blev godkendt og vi har da
penge i kassen.Formandens beretning blev godkendt.Vi
har været flittige til at besøge andre afd.og vi for¬
venter genvisit.

Verner Lauritsen er i Grønland og spiser ispinde.
Bent har sendt materiale til 3.evt.nye medlemmer.

Undertegnede afløste Lars Larsen som sekretær.
Jens Sørensen genvalgtes som revisor og til best.med¬
lem valgtes Ove Sørensen.

Der var enighed om at leje hulen ud til naverkam¬
merater for 25,-kr.pr.person pr.nat,hvis de vil se
syd og Sønderjylland med Kolding som udgangdpunkt.So¬
vepose medbringes.Ideelle køkken-toilet- og badefor¬
hold.Hvis det skulle have din interesse,ring da til
Bent Pedersen tlf.(o5) 52 77 43.

Vi vedtog at kaffe m/brød fremover skal koste 6,-
kr.Øl 6,-kr.-Vand 3,-kr. - endnu - G.F. forløb stil¬
le og roligt.Uwe og Harald gav et par omgange.Vi er
jo glade for at se Uwe når endelig han er i Kolding.
(Vi bliver da også glade for at se vore andre medlem¬
mer) VI SES TIL STÆVNET I ODENSE.

Med naverhilsen Lars Henriksen.

København
Den altoverskyggende begivenhed i marts,var vor

pensionistdag,vi havde i år bestemt os for at det ik¬
ke skulle være en aftenfest,men skulle foregå om da¬
gen.Ca.4o af vore ældre medlemmer mødte kl.13,og det
var glade og feststemte medlemmer der blev budt vel¬
kommen i entreen til hulen.Der blev udvekslet ikke så
få "det var dejligt at se dig" o.s.v.

Vi startede med formandens velkomst,og så blev dei
serveret gule ærter med div.snaps og 01,siden dessert
syltede pærer m/flødeskum - skænket af vor hulemor -
en virkelig fin dessert.

Der var besøg fra Hillerød - formanden - fra Oden¬
se - fra Roskilde og vi siger tak for deres besøg,og
fordi de var med til at forhøje stemningen.

Hans Rindom fra HB var tilstede,og klubbens sekre¬
tær udbragte et Leve for formanden,og festdeltagerne
overbragte Hans lykønskninger med 6o års dagen,lidt
forsinket,men ikke mindre velment.

Der blev sendt hilsener til de ældre medlemmer,
der var forhindret i at deltage,der var ellers fra
bestyrelsens side sørget for transport til dagen,og
det virkede også efter hensigten,således at de dår¬
ligt gående også kunne deltage.

Bestyrelsen vil gerne takke de ældre drenge og pi¬
ger for en dejlig dag,det var rart at se,at der sta¬
dig er liv i vore medlemmer og venner.

Også en tak skal lyde til de medlemmer,der gav be¬
styrelsen en hånd med arrangementet,samt en tak til
hulemor og far.for en perfekt servering og dejlig
mad.

Påskedag var en meget fin messe med masser af gæ-



ster,Mette & Stig fra Fr,sund,Per bogholder fra Zü¬
rich,Kirsten sangfugl fra Odense og Kattekongen fra
Samsø.

Nu står vi snart foran en ny G.F.og bestyrelsen
anmoder så mange som muligt møder op træffe nogle
vigtige valg for næste sæson,men vi gør igen opmærk¬
som på,,at man skal være lige med m.h.t.kontingentet.

HUSK PINSESTÆVNET I ODENSE ! !
Med knoen i bordet Kristian.

Los Angeles
På mødet d.14/3 var 28 tilstede.Vi havde besøg af

Henry Asmussen og frue fra København og sønnen Ib As¬
mussen fra Toronto i Canada.
Bill Knudsen serverede "Open Sandwichs",et stykke

m/rejer oe et stykke m/leverpostej,bagefter Flæske¬
steg m/rødkål.

Mødet åbnede med en hilsen til det nye amerikanske
flag,og vi sang "Jylland mellem tvende Have".

Sekretærens og kassererens rapport blev godkendt.
Der var hilsener fra Otto Kröll og Knud Lønstrup.

Slutningssangen "God bless America" blev sunget.
0.J.L.

Løgumkloster
Nu er møntbordet næsten trukket i tøjet,så har I

et par mønter til at lægge i bordet,tag dem med,så vi
kan opnå et godt resultat.

Vi har jo stadigvæk møde i hulen hveranden torsd.
se aktivitetslisten der er tilsendt,og mød så op -
for jo mere vi er sammen o.s.v.

Med naverhilsen og kno i bordet Henning Lund.
Ved vor G.F.d.3/4 i hulen blev formandens og kas¬

sererens beretninger godkendt.Formanden blev genvalgt
og hulefar Hans Braad,blev fritaget for jobbet og un¬
dertegnede blev bedt om at overtage dette hverv.Sekre
tærjobbet søges fordelt på samme måde som hidtil.

Vores åbningstider er igen ændret til hveranden
søndag og sidste torsd.i måneden.I denne måned første
gang d.11/5 kl. lo—.

I næste nummer af "SVENDEN" håber jeg at kunne be¬
rette om en vellykket stiftelsesfest som var planlagt
til 27/4 og festudvalget bestående af Hans Uwe,Fredi,
Henning og kromand Søren skal nok få noget ud af det."

Med kno i bordet Martin.

Odense
Lørdag d.15/3 havde foreningen samlet 32 personer

til grønlangkål m/hamburgryg og dessert,vi havde en

dejlig aften,og benyttede lejligheden til en auktion
over de medbragte pakker.Disse pakker indbragte 678,-
kr.Vi takker dem som flittigt møder op hver gang til
vore festlige sammenkomster,men der er desværre alt
for mange medlemmer som vi aldrig ser.

G.F. blev åbnet med en velkomst til alle og speci¬
elt til gæster udefra med efterfølgende velkomstsang.

Canuto blev dirigent og efter at have konstateret
at G.F.var lovligt indvarslet overgav han ordet til
formanden,som oplæste fremmedbogen,protokollen blev
oplæst af undertegnede med referatet fra sidste G.F.
Formanden berørte forskellige ting i sin beretning,
det vigtigste var vel det ventede svar på vor skri¬
velse til kommunen,ang.huslejestigningen.Vore sammen¬
komster ved festlige lejligheder er hyggelige sagde
han,men man kunne gøre dem endnu festligere hvis fle¬
re medlemmer deltog,så havde man større mulighed for
at byde på levende musik som jo er en stor del af en
fest.Han gjorde opmærksom på at arkivlokalet er i or¬
den parat til en indsats.Han takkede Leif fra Lange¬
land for sine fine vinprøver,som han har skænket for
os i hulen.

Regnskaberne.Cuk - hulen ved h.h.v.Walter Peter¬
sen og Poul Ritchel var i fineste orden.

Derefter var der valg,og her var ikke de store æn¬
dringer .Næstformand:Børge Jensen(gv)Kasserer:Walter
Petersen (gv) Hulefar: Poul Ritchel (gv) Revisor:
Anders Nielsen (gv) Revisorsuppl.Jejer Manniche.
Festudvalg: Børge Jensen (gv) Arkivudvalg: Her havde
man en længere debat,da dette kræver en del kendskab.

som Erik Eeg er i besiddelse af,men som desværre ik¬
ke var tilstede.Keld Ploug,Anders Nielsen og Børge
Jensen lovede at påbegynde dette arbejde i vintermå¬
nederne, samt kontakte Erik Eeg,i håb om at han vil
være behjælpelig med dette store krævende arbejde.

Der var ingen indkomne forslag.Under evt.
Børge Jensen havde været i forbindelse med Kanal Fyn;
som vil komme til vort hulemøde l.maj samt til fest¬
aftenen Pinsedag.Keld Ploug havde en hilsen fra Otto
Lund,Los Angeles.Formanden takkede dirigenten,som er¬
klærede G.F.sluttet.

Så var der tid at få madpakkerne frem,og her vil
jeg nævne de 3 gæster som deltog i vores aften.Det
var et ægtepar,som arbejder i Thule,men som kommer
hjem til Odense i juni for at blive.Vi har da lov at
håbe på to nye medlemmer.Han var udlært hos VV/S Ot¬
to Rasmussen,Rewentlovsvej,men havde prøvet utallige
erhverv og oplyste os om sit rejseliv og sin videre
færden indtil dato.

Vi havde også den glæde at se formanden for fæl¬
lesorganisationen Åge Brandt.I sin beretning sagde
Åge Brandt at vores naverhule havde betaget ham me¬
get, det var en fornøjelse at se alt det gode gamle
værktøj,og han skulle gøre sit til at dette sted måt¬
te bevares.Åge Brandt er tømrer af profession og har
arbejdet i Sverige 1946- 1948 og på Grønland 1958 -
1959.Sluttelig sagde Åge Brandt at han havde overve¬

jet at blive medlem af foreningen,og til alles glæde
tog han denne beslutning samme aften,og atter måtte
velkomstsangen lyde.

Vi hyggede os til omkring midnat.
Så er det havemødernes tid,Første gang,lørdag d.7.

juni kl.18— hos Kirsten & Tage i Martinsminde have
nr.166. Den blå tur^finder sted lørdag d.14.juni,vi
mødes i hulen kl.12— og parkerer vore madpakker.Af¬
gang fra hulen kl.13—.Tilmelding kan ske til Børge
"Skæg" på tlf.18 76 o4.Mød talrigt op så vi kan få
en sjov dag ud af det.

Med naverhilsen Inge.

Randers
Til den ekstraordinære G.F.d.7/3 mødte der kun 11

medlemmer.Der blev en diskuterenom,hvorvidt hele be¬
styrelsen skulle gå af.Dette forslag gik til skrift¬
lig afstemning.Resultetet blev,at den nuværende best,
blev siddende til vor ordinære G.F.,dog med Kløve
som formand i stedet for Ib Jensen
Til den ord.G.F. d.4/4 var kun lo medl. mødt op.

På dagsordenen var bl.a.valg af dirigent,og traditio¬
nen tro blev det Poul Ejner.Herefter ble formandens
beretning oplæst og vedtaget.Regnskabet måtte desvær¬
re vente,da kasserer Henning Dalgård er indlagt på
hospitalet.

Kløve blev valgt til formand.Bitten blev genvalgt
til best,og Ole afløste Børge,Anni kom ind som næst¬
formand og Åge blev suppl.til best.Ole ville gerne
gå af som hulefar,meri da vi andre lovede,at aflaste
ham om søndagen,var han villig til at fortsætte med
at stå for indkøbene.

Vor årlige fodtur står jo |or døren,og vi blev eé
nige om,at mødes i hulen kl.9— Kr.Himmelfattsdag og
starte derfra.
Til pinsestævnet må hver især selv sørge for til¬

melding til tiden.Angående transporten vil vi gerne
lave en grupperejse med toget for alle interesserede.

Efter G.F.kunne formanden takke for god ro og or¬
den,hvorefter Ole serverede kaffe og dejlige tartelet
ter m/høns i asparges.

Da Lis kom for at hente Ib blev klokken pludselig
over 24—.Det blev til en omgang fra Lis's side,da
det gik op for os,at hun havde fødselsdag.

Randers afd.ønsker Knud til lykke med de 5o år d.
15/5-86.

Med Naverhilsen Bitten.

Roskilde
Så har vi atter været samlet i vores gode hule,

nemlig d.22/2.Der sker hele tiden nye ting i hulen,
John tryller stadig nye ting frem,som kommer op på

jene og Per har også haft travlt med at sætte fli-



ser op.jo,det pynter,så det er en fornøjelse at besø¬
ge hulen.Fremmødet var ikke stort denne aften,men vi
fik da sangbøgerne frem og ved Knud's harmonikaspil
til,gik det helt godt.Bente stod for det kulinariske;
og det er som vanligt helt i top.

Lene.

Hulemøder langfredag var 22 mødt op,det var fint
nar man tager påsken i betragtning.Vi optog et nyt
medlem,Rita Nielsen,bosat i Roskilde,det foregik så
stemningsfuldt og dejligt og vi siger velkommen til
Rita.Wivi stod for påskemenuen,og hun viste og sin
kogekunst,vi sluttede af med hjemmelavede oste.

Vi har igen fået noget gammelt værktøj,denne gang
var det 2 høvle,den ene var hjemmelavet og signeret.
John har lavet hylder og reoler til det alt sammen,
vi har jo efterhånden en flot samling,og John er en
"KNAG" til at restaurere det gamle værktøj.

Det forestående pinsestævne blev også drøftet,og
for-og næstformand og måske også vor kasserer og hu¬
lefar tager til Odense.

Igen havde vi gæster i hulen,tak for besøget.Vi
fik kun sunget 2-3 sange denne aften så Kurt fik ik¬
ke for meget motion denne aften.Men nu går vi i det
dejlige forår,så hjælper det på humøret og sangglæ¬
den.Roskilde afd.ønsker alle et godt forår og Odense
held og lykke med pinsestævnet.

Med kno i bordet Sekretæren.

Slagelse
Fredag d.7/3 var mødt 8 veltilfredse naver til hu¬

lemødet . Formanden H.J.Frandsen bød velkommen og tal¬
te lidt om hulens fremtid.Kassereren Hugo Sverring
havde været i kontakt med byrådet,som havde fået at
vide at medlemmerne havde godkendt den foreslåede
husleje,men der bliver jo stadig ting der skal god¬
kendes såsom lys og varme etc.

Tøvejret er så småt begyndt og Sir.Henry havde vo¬
vet sig ud,ovenpå forkølelsen og den runde fødsels¬
dag.Han var atter i topform og havde medbragt en fl.
så vi kunne skåle med ham.Vi havde det hyggeligt med
madpakkerne og smagte lidt på hinandens lækkerier,vi
fik også en skål med Frandsen i de små klare,og slut¬
tede så en rigtig hyggelig aften.

Den 4/4 kom svendene ikke med forventning om en
stor deltagelse til mødet.Formanden var rejst til Is¬
rael og kassereren var i sit hjemland Norge.Ved an¬
komsten fik vi at vide at Leo Hansen var hasteind¬
lagt på sygehuset.Børge havde taget en hulefars plig¬
ter op og lavet lys og varme i hulen.Senere fik vi
at vide at Frandsens rejse var udsat p.g.a. uro i
mellemøsten.Han ankom til hulen,.som sædvanlig i godt
humør.Vi var samlet 8 mand da formanden åbnede mødet
og bød velkommen og takkede Børg.2 for hjælpen.

Efter lidt sang og snak gik vi til madpakkerne.
Hyggen bredte sig efterhånden som vi fikønsket vore
to fødselarer til lykke.

Vi fandt ud af,at vi havde det ret hyggeligt også
"uden gæster" indtil der blev sat lidt skik på loka¬
lerne. Der sluttedes af med "Minderne"

Med kno i bordet Jens H.

Stockholm
Pa torpet har vore dygtige naver monteret nye bæn¬

ke op i køkkenet,det er Kaj der har lavet træarbejdet
og Anton der star for smedearbejdet og Erhardt har
malet pa udsatte poster.Et fint håndværk som vi tak¬
ter for.Nu er der et stort Vinkelbord med plads til
mange venner.Fra juni holder vi til på torpet og der
plejer at være folk derude hele sommeren.

Den 3o.maj spises ål i hulen.HUSK tilmelding hos
Egon eller Karin.Et apparat til udsugning af dårlig
luft er ved hjælp af Egon blevet monteret,så ikke ry¬
gere nu også kan være i hulen.Det er financeret ved
overskud fra hulen.Forårets sidste søndagsmesse er
d.11.maj.Egon vil meddele hvornår tirsdagsmessen be¬
ynder.

Langfredagsfrokosten på navertorpet på Ingarö
blev atter en festlig sammenkomst,hvor Anton Paulsen
kunne byde gæsterne velkommen til Stockholm.

Først kom Max Francke med en rustfri låsbar spand
der kan anvendes til mange ting.Pastoren havde tid¬
ligt om morgenen fyldt den op med skrællede kartof¬
ler.Derefter kom Håkan fra København samt familien
Håkanson fra Helsingør.Så kom 3 fremmedskrevne,og
der er altid glæde når"mændene»med de store hatte"
kommer på besøg.Tak til Jørgen for den varme hilsen
til vor afd.Det skulle iår være lidt lettere med ma¬

den, da alle selv medbragte sin egen mad,men det blev
trods alt sådan at fadene gik rundt med dejlig pålæg.
Ejheller "Jahnssons Frestelse" manglede og det slut¬
tede med "Skiden æg" langt hen på aftenen.Under fro¬
kosten ringede det flere gange fra Danmark,først var
det Kathie Nielsen,dernæst vor tidligere Høvding Er¬
land og Lillian fra Fredensborg og derefter Hans og
Marie fra Silkeborg der alle ønskede os god Påske dei
hjemme fra.

Med naverhxlsen Arthur.

Sønderborg
Ved den afholdte G.F.d.4/4 blev der valgt ny for¬

mand og det blev Helmuth Krogh,Stenbjergparken 5 C,
Ulkebøl,tlf.(o4) 42 84 o4.Som kasserer valgtes Ejner
Jensen,Oehlenschlægersgade 2o,64oo Sønderborg.tlf.
(o4) 43 oo 2o.

Med kno i bordet "Smeden".

Thule
På den sidste dag i måneden afholdt vi G.F.dog

havde vi inden en optagelse af et nyt medlen no 56 i
Thule,Anne Wedel,som takkede for optagelsen.løvrigt
var hun ved at gøre klar til en ferietur sydpå i nog¬
le uger,

G.F.forløb roligt.Valg og beretninger var hurtigt
overstået.

Formanden Poulsen var syg,men blev forsat til kas¬
sererposten.Knud Jensen,blev næstformand og suppl.
til kassereren.Resten af bestyrelsen blev genvalgt,
og det samme blev suppleanterne.2 nye revisorer fik
vi,nemlig Erwin,der dels er trofast mødedeltager og
dels har haft at gøre med tal,og Finn,som har magis¬
tergrad i "cand Cold" og derfor har det kolde over¬
blik.Det bør påpeges at Pi-Kasso (P.Andersen) blev
enstemmigt valgt og med akklamation som formand.Pi-
Kasso har siden vi startede for ca.l^ år siden fun¬
geret som kasserer,og da han ikke har meget begreb
om tal,enedes vi om,for at få orden i regnskaberne
at gøre ham til formand og forfremme Poulsen til kas¬
serer.Nå spøg til side.

Vi håber at Pi-Kasso bliver os lige så god for¬
mand som han var kasserer,så kan det kun gå fremad,
vi ønsker dig til lykke med hvervet Pi-Kasso.Held og
lykke fremover.
Til Poulsen,som mente han længe nok havde været

formand,og ville have nye kræfter.skal lyde en stor
tak,for det enorme arbejde,og ikke altid lige lette
arbejde der følger med formandsposten.

Poulsen er den første valgte formand for Thulena¬
verne, og har sammen med Pi-Kasso»været hoveddrivkraf¬
ten i foreningen,nu har de altså byttet poster,og
med næstformand Knud Jensfen,som også var med fra
starten,kan det ikke gå helt galt.

Udover de 18 lokale naver havde vi en "rigtig nav"
som blev overflyttet til os,Tømrer Verner Lauritsen
fra Kolding.Han har været både i Schweiz,Hamburg,Nor¬
ge og 9 år i Grønland.USA har han også frekventeret
om natten (Måneskinsarbejde) i nogle år.Han var iført
den sorte dragt,og så godt ud,mon ikke der går mange
Eskimøer med hjertekvaler.

Efter "Nu går de gamle hjem" fortsatte det uoffi¬
cielle møde med solosang (Rosa) Maveorgelspil (Niels)
og traktering af det opretstående (Knud),af og til
var alle enige om melodien,men alt i alt sang vi,om
ikke kønt,så meget højt og længe,og med hjælp fra An¬
ni og Anne-Mari,lød det

Det var et godt møde,som sluttede ved 18—tiden.
Jørn.

Vejle
Ved hulemødet d.7/3 var 19 mødt.Vi sang nr.35.



Da det er begrænset hvad der er sket siden sidste
møde,blev det til et hurtigt og stille møde,men det
skal lige nævnes at vi besluttede at slette et medlem
p.g.a.restance.Efter mrtdet havde vi et par hyggelige
timer med sang og snak.

Ved G.F. d.4/4-86 mødte 21 medlemmer op.
Formanden bød velkommen og vi sang "Svende vårso¬

len vinker nu atter" for fuld udblæsning hvorefter vi
gik over til punkt på dagsordenen:Valg af dirigent og
det blev"Orient Claus" der fik dette job..Claus oplæ¬
ste dagsordenen og gav derefter ordet ordet til for¬
manden, der gav en god beretning for vinterhalvåret,
hvor alle blev husket og ingen glemt.Bruno oplæste
regnskabet,og det var som vanligt meget fint.

Formandens beretning og kassererens regnskab blev
godkendt med klap.Under indkomne forslag var et fra
Jørn,om at vinterfesten flyttes fra januar til febru¬
ar, dette blev vedtaget enstemmigt,så for fremtiden
afholdes vinterfest d.3.lørdag i februar.

Ved valgene blev det således:Formand:John Fønss
Bach (gv) Sekretær: Helge Gjerding,(gv.-men kun for
h år) Revisor: Erik West (gv) Revisorsuppl. Lis Jep¬
sen (nv) Bestyrelsessuppleant: Arne Fryland.(gv)Hyt¬
tevært: Hakon Knudsen (gv) Hytteudvalg:Arne Fryland
(gv) og Jørn Lützen.

Under evt.blev oplyst følgende:Næste hulemøde fin¬
der sted fredag d.2/5 kl.19— i hytten,der afgår bus
fra banegarden kl.19—,og husk,at koner,kærester er
er også velkommen i hytten.Rengøring af hytten fin¬
der sted lørdag d.lo maj,vi håber mange møder og gi¬
ver en hånd med.Derefter sluttede Claus G.F.med tak
for god ro og ordenen.Efter G.F. var hulemor vært
med sild,forloren skildpadde og ost,vi siger mange
tak til Gerda.

Med naverhilsen Helge.

Zürich
Første arrangement i foreningen i marts måned var

karneval.Det blev aflyst p.g.a.manglende tilslutning.
Dagen efter gik det bedre.Da 13 børn var tilmeldt

til fastelavn.Børnene fik slået den berømte tønde
ned,selvom det skete at der blev lagt fingre imellem.
Bagefter var der pølser og godter.

16.marts var der for 2o.gang Bremgartenmarch.I
højt solskin og vindstille vejr tog 17 naver en gå¬
tur i Bremgarten og omegn.Efter denne anstrengelse
blev der skyllet efter med en enkelt øl.I anledning

af jubilæet gav klubben en gave til vandreforeningen
i Bremgarten.

Næste vandretur bliver Bremermarchen som foregår
i Weekenden 3-4.maj.

Med kno i bordet Sofie.

Ålborg
Ved det ordinære hulemøde 2/4 var lo svende mødt

op for ar være med i naversammenholdet.
Vi sang et par af vore sange fra vor gamle naver¬

sangbog, og gennemgik denne så Ernst kommer med på no¬
derne og vi får musik til,det glæder vi os til.

Der var hilsen fra Fritz,der var på påskebesøg i
Ålborg pr.fly fra Zürich.

Knud Kastberg,der har arbejdet på flere værfter i
udlandet er optaget i Ålborg afd.og gav til indkit-
ning 1.fl.Ålborgvand,og blev tilsunget m/kasket og
fotografering til vort arkiv.

Der blev talt om pinsestævnet og stiftelsesfesten
i Göteborg,men vore ældre svende der var trofaste og
stabile ved næsten enhver lej lighed,døj er nu med at
følge med,og det tynder ud i de gamles rækker.De yng¬
re medlemmer synes tilfredse med en lille lokal na¬
verklub,med lidt naverromantik og lokalpatriotisme.
CUK og naverbevægelsen er også først og fremmest glæ¬
den og oplevelsen ved at træffe nye og gamle naver¬
kammerater med samme sindelag der holder sammen om

CUK.
Det synes ikke at være større interesse for møder

ne søndag formiddag mere,og efter 1/5 vil der kun
være åbent i hulen efter aftale.

Det er en sjælden oplevelse når der udkommer en
bog om naverne.Dem som vil vide mere om naverne kan
nu bestille det genoptrykte værk "Danske Håndværks¬
svende på Valsen" ,PRIS: 75,- kr. igennem Ålborg afd
uden forsendelsesomkostninger og porto.

Med naverhilsen Referenten.

•K.ØB6NHAVN-

MØDELOKALE:

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

ALLE BEREJSTE ER VELKOMNE!

o
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: Henry Hansen,bi&uyvej o

247o Skovlunde.Tlf.(o2)
91 81 24.

101-års stiftelsesfesten
51 var tilmeldt til denne fest.Alle gæsterne mødtes på l.sal til en

velkomstdrink.Derefter samledes vi om et smukt dækket bord nedenunder.
Formanden bød velkommen til gæsterne,og nævnte i sin tale vor afdøde

formand Hermann Lindow for hans store arbejde han havde gjort for Berej¬
ste Håndværkere.Henning Jensen holdt en meget vellykket og fin tale for
den farende svend.Hugo Nielsen var som vanlig feststemt og holdt en smuk
tale for damerne.Det var nogle feststemte gæster der efter middagen ind¬
tog kaffen og likøren på l.sal.Vagner Lundholm solgte imedens et lotteri
og der blev uddelt en masse flotte gaver,og så kom vi tilbage til fest¬
salen til den gode musik og dansen gik livligt,det er meget længe siden
vi har set så mange feststemte gæster,og hvis denne fest skulle være den
sidste i Berejstes Hus (ingen ved det endnu)så blev der ihvertfald taget
afsked med manér og i Berejstes stil.
ANGÅENDE STIFTELSESFESTEN:
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en meget stor Tak til vores
Værtinde INGELISE NIELSEN og hendes meget dygtige og søde personale.vor
Værtinde sørgede ikke alene for det smukke bord,den dejlige mad,og den
gode vin men forærede os også velkomstdrinken og sluttede af med at in¬
vitere os på suppe,da vi sluttede festen,en dejlig overraskelse.

P.b.v.Poul Barslund.
B a n c o s p i I

Bancospil torsdag d.29.maj k!.19,3o i Berejstes Hus.
Bancospillet vil blive i lighed med vores andespil,for dem der ønsker
at spise kl.18—:Tilmelding 2 dage før til Værtinden.Tlf.(ol) 31 49 43.

in memoriam

Vor gode kammerat ØRJAN PETTERSON,Holmegårdsvej 51 E,31oo Hornbæk er

afgået ved døden den 22.marts 1986 efter lang tids sygdom.
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Berejste.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
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Gøteborgs jubilæum
Dejlig familiefest i Göteborg,med medlemmer fra

Stockholm,Borås»Hälsingborg,Ålborg,København og HB.
lait var vi 28 personer som fik en uforglemmelig af¬
ten.

Göteborg afd.havde lagt op til en stor jubilæums¬
fest , desværre svigtede tilmeldingen,og man måtte i
Göteborg over hals og hoved ændre programmet,det
skal siges til Göteborgs ros,I klarede nen med æren
i behold.Dej lig mad,opvisning af 4 dansepar,som vis¬
ste os gamle danse i Kostymer fra den tid,det var en
oplevelse,et dejligt indslag.Hans Andersen fra Ål¬
borg havde sørget for en sang,der var taler og over¬
rækkelse af gaver,det blev en rigtig naveraften med
sang,og der blev smagt på de læskende drikke,dette
satte yderligere stemningen i vejret.Da vi måtte for¬
lade hulen havde vi en lang rejse foran os,idet vi
skulle med både bus (tog) sporvogn ? for at komme
til vort hotel inde i Staden,turen forløb over al
forventning,der var kun een mand,som vi havde svært
ved at få med hjem på hotellet,dette grundet de søde
Flickor eller var det pølsevognen?

Næste dag fik vi travet byen igennem,først efter
kl.12 kunne vi få repareret de tørre ganer.

Ved 14 tiden var der afsked med Stockholm,og en
tid efter drog vi tre mand mod København,der var af-
sked og et på gensyn Hang Rlndom

Lam på spid i Århus
Enestående Tilbud!

for hele familien har festudvalget arrangeret Lam på
spid lørdag d.14.juni hos Vagner Sørensen,Tybjerg-
vej 8 i Hinnerup.

Vi mødes på Rutebilstationen kl.12,45.
Vi starter med en kop kaffe.- Til aften grillstegt

Lam m/salat og flute.
Tilmelding til festudvalget senest d.2.juni.

Ærestavle 40 år i C.U.K.
Igen kan Stockholm fejre en jubilar og
denne gang er det ingen mindre end vor
egeri "Gammel Peter" som han kaldes
blandt venner.Hans borgerlige navn er
Henrik Petersen,Söderby Sjykhus avd.8
15o 26 Uttran,Sverige. H.P. er en gam-
lel svend,idet han er født d.19.marts
1894 i Stokkemarke.Han blev indmeldt i
CUK Stockholm afdeling d.14.juni 1946
for anden gang.I 1942 kom H.P. til
Berlin og blev straks indmeldt i den

stedlige CUK afdeling,men allerede i 1943 måtte han
fortrække fra byen p.g.a. de heftige Bombeangrb der
var på Berlin og rejste igen hjem til Danmark.Dog ik¬
ke så snart var krigen forbi,før H.P.atter snørede
sin randsel og rejste ud igen,denne gang nordpå,og
han standsede ikke før han nåede Stockholm,hvor han
blev genindmeldt i CUK.H.P.har arbejdet på Værfterne
i Nakskov og Odense samt B & W inden han næsten som
5o årig fik lyst til at se sig om og rejste til Ber¬
lin. På sin fritid dyrkede han sin Hobby.Billedskæ-
ring og han anses som en meget fin billedskærer.Det
er ikke så få ting han har skåret og skænket afd.i
Stockholm som præmier til vore lotterier.For det si¬
ger vi dig tak,og for de mange fornøjelige kortspils¬
aftener du har tilbragt i hulen.Vi her i afdelingen
ønsker dig hjertelig til lykke med de 4o års medlems¬
skab af CUK. Stockholm afd.

HB.tilslutter sig ovenstående lykønskning og siger
dig tak for din trofasthed overfor CUK og din inter¬
esse for den farende svend. „ UD . _ v

ror rib 1 LUK.

Hans Rindom.

Lam på spid i Hillerød
Hillerød afd.afholder Lam på spid i Fritidshuset

Hostrupsvej 26,lørdag d.14.juni kl.15,oo.Kaffe og
Kringle om eftermiddagen.Spisning kl.18,oo.Derefter
hyggeligt samvær og en svingom.Pris pr.couvert 8o,-
kr. Tilmelding som er bindende sker på tlf.(o2) 28
25 87 eller (o2) 26 62 73 senest d.7.juni 1986.
med naverhilsen "Bror Strit"

Prisfald
Værket "Den farende Svend" som vi har annonceret

til en pris på 4oo,-kr.Her er prisen reduceret til
35o,-kr. stadig plus porto.

Det er rejsefonden som har meddelt os dette ved
Jørn Petersen,bogen som kunne ses ved Pinsestævnet
kan bestilles hos Hans Rindom.

SIDSTE INTER RAIL for pensionister
Kr. 20,00. Belobet sendes oå giro 6 43 77 88, check

eller i frimærker. Så sender vi bogen uorlofri-
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Skandinavisk Central Under
støtteises Kasse
(C.U.K.) Naverne
qiro 2 14 33 99

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74 tv.
21oo København Ø.tlf.(ol) 2o 24 16.

EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sa.'

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø.

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer»Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth Warming Andersen,Hadsten Alle
46.277o Kastrup.tlf.(ol) 51 16 87
bedst mandag - fredag kl.l8,oo - 19,oo

CEG-bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes til
Herluf Fiirgaard,Klokkerfaldet lo8,
821o Århus V.tlf.(o6) 15 96 27.

Vi har mistet en god og trofast naverbror,

Kurvemager JENS KLITTE

født d.28.september 19ol
indmeldt d.U.april 193o i Stockholm

er afgået ved døden d.14.april 1986
og blev bisat i stilhed d.18.april.
Med Jens Klitte er endnu en af vore gamle kæm¬
per faldet,og vi har nu kun mindet om en god
naverkammerat tilbage.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Københavns afd.

Århus afd.har mistet en god og trofast naver¬
bror og Æresmedlem

Murermester KNUD FRISCH

født d.24.april 1915 i Århus
indmeldt d.18.sept.1959 i Århus

er stille indsovet d.25.april 1986 i Århus
Med Knud Frisch1s pludselige død,har vi mistet
en glad og trofast Naverkammerat.
Han blev bisat på Vestre Kirkegård i Århus d.2.
maj.CUK:Århus afd.var tilstede med Fanen.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Århus afdeling.

Stockholm's afd.har mistet en trofast og god
naverbror,

Skibsbygger LEIF PEDERSEN

født d.16.juli 1924 i Danmark
er afgået ved døden d.6.april 1986 i Stockholm
efter længere tids sygdom.
Leif Pedersen har været formand i et par omgan¬
ge og i en periode beklædte han kassererposten
Leif Pedersen blev bisat i stilhed.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Stockholm afd.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

HULEiIng|rslevgade=lo8iklditvi17o5=K2benhavn=Vi===
Hulen er åben hver søndag fra kl.l0,3o - 14,oo
Formand:Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.9etage,181o

tlf. (ol) 23 23 42. j.
Kasserer:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45-th,266o

Brøndby Strand.tif.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand:Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 Kbhn.K.

Lokaleinspektør:Hartvig Svendsen,Vinkelhusene 17
277o Kastrup.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo
Brønshøj tlf.(ol) 28 37 4o.

VI

Program
12.juni 86 Hulemøde kl.l9,oo i hulen.
26. " " Svendeaften kl.l9,oo i hulen
Juli måned holder vi sommerferie så ingen møder,

dog de sædvanlige Søndagsmesser kører som vanligt.

Milepæle
24.april 86 fyldte Helge Johansen(Den lille Gartner)

Provst Bentzonsvej ll,268o Søborg 8o år.
fyldte Eva Rasmussen,Dalhemsvägen 61 B.
252 65,Hälsingborg ,Sverige 75 år.
GRUNDET en "smutter" hod de respektive
sekretærer i afdelingerne er ovennævnte
to fødselarer oversete i skyndingen:De
beklager det meget og siger undskyld.
Tømrer Niels Nielsen,Glenfield Rd. 65 år,
Auckland lo New Zealand.(mdl. i År¬
hus afd.)
Rørsmed V.A.Holm "Bornholmeren" 85 år.
H.V.Rolstedvej 11—,245o Kbhnv.S.V.
Bagjr Chr.Krogh Nielsen,Brydes Alle

16.maj 86

2.juni 86

2.

4.

6.

7.

11.

14.

18.

21.

28.

29.

loo— mf.23oo Kbhn.S. 85 år.
Mejerist Bill Knudsen,119o9 Bos Ce-6o år
ritos Ca. 9o7ol USA.
Snedker Svend Jensen,7o23 Bow Cres-75 år.
cent N.W.Calgary 5o Alta Canasa.
Fotograf Herman H.Rosenkreuz,Ny- 65 år.
borggade 11 E.— 21oo Kbhn.Ø.
Nitter Henrik Petersen,Söderby Sjykhus
avd.8,15o 26 Uttran,Sverige. Medlem

5.juli 86

i CUK Stockholm afd i
Portør Willy Brandt»Åsögatan 79,
116 24 Stockholm.

v
Kok Alf 0'Brian,Vendersgade 31—
1363 Kbhn.K.
Chaufør Henry Andersen,Kjærgården
9.71oo Vejle.
Bager Poul Laurits Sørensen,Ny
Østergade 8—,488o Nysted.
Fabrikant Paul F.Christoffersen

4o år.
65 år.

75 år.

75 år.

6o år

7o år.
Linde Alle 12,569o Tommerup(mdl.i HK)

Sommerhus til leje
Beliggende: Rørvig/Nykøbing Sj.
Bad, toilet, 4 sovepladser. 20 minutter fra Katte¬
gat til fods.
Henvendelse: Carl Otto Enevoldsen, Grøndalsvej 10,
3300 Frederiksværk. Telf.(02) 12 47 66. Medl.af CUK

Naverhytten
Vejle afdeling vil herved oplyse, at Naverhytten
ved Vejlefjord kan lejes af alle naver m/familie
for kr. 450,- pr. uge + el og varme. Leje af hyt¬
ten sker gennem hyttevært Hakon Knudsen,
telf. (05) 87 19 71.



In Memoriam
Med Jens Klitte er endnu en af ■

de gamle trofaste naverbrødre i "
København1s afdeling gået bort.
Jens Klitte var efterhånden kom¬
met op i årene og tilbragte sine
sidste dage på et Plejehjem i Kø¬
benhavns nærhed.J.K.var født d.28.
sept.l9ol og således næsten 85 år
gammel."Kurve Jens" som var hans
"Kunstnernavn" når han var med
"Navertruppen" ude og optræde og
hvem husker ikke når han tog Mandolinen frem og gav
sin favoritsang på sit morsomme svensk om "Gustavs-
son". Of te kom Jens med "Mangelinen" under armen til
hulemøde og så blev der "sang på flåden".J.K.har så
tidligt som først i 3o erne været sekretær i Stock¬
holm og senere i København og i en årrække var han
også kasserer i København's afd.Han tog ovenikøbet et
aftenkursus i bogholderi for at kunne blive så god
en kasserer som vi forventede af ham.

Utallige er de hulemøder jeg har tilbragt sammen
i Jens Klitte's selskab,og altid var der stemning når
han var med.Nu er Jens gået på sin sidste valsetur
hvorfra ingen vender tilbage,og vi har nu kun minder¬
ne om en god naverkammerat at kunne tænke på.

Vi siger dig tak for godt kammeratskab,og hvil i
Fred,Jens.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Knud Lønstrup.

Knud Frisch er gået bort,denne glade
og dejlige kammerat,og det er svært
at forstå,at han ikke er iblandt os

mere.Knud døde dagen efter sin 71 år
fødselsdag efter længere tids sygdon
Knud har gjort sin værnepligt grun¬
digt for Århus afd.idet han har væ¬
ret sekretær en overgang og formand
i en årrække ligesom han var hulefar

i en lang periode.Aldig gik man forgæves når man bad
ham gøre en tjeneste.Underholdningsdirektør var han
selvskreven til hulemøderne,så kom Banjoen frem,og si
kom der gang i de sangglade Århusnaver.For to år si¬
den blev han fejret som 25 års jubilar og for ca.^ år
siden blev han udnævnt til Æresmedlen af Århus afd.
I 1977 under et besøg i Los Angeles blev han ud¬

nævnt til Æresmedlem af Los Angeles Naverclub.Knud
har mange venner blandt naverne derovre.

Han elskede at fortælle en god vits på en sådan
måde at vi andre faldt i vandet,så morede han sig og
vi andre med,når først vi var kommet os over dukkert¬
en. Nu er Knud gået på den sidste rejse,og vi har nu
kun minderne,heldigvis kun gode minder om en god na¬
verkammerat og en ærlig ven.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Knud Lønstrup.

Atter har vi fulgt et af vore gode og trofaste
medlemmer på den sidste rejse.

Vor gode naverbror og Æresmedlem af Århus afd.
Knud Frisch,blev bisat d.2.maj 1986,vi var mange
naver tilstede med vor fanebærer som vagt ved Knuds
kiste.

Knud Frisch var et af de medlemmer der har betydet
mest for Århus afd,han var initiativtager til at vi
fik vor egen hule,han påtog sig også arbejdet med at
bestyre hulen,han var vor hulefar i ordets rette be¬
tydning.

Ud over at tage hånd om hulens drift,gjorde han
en stor indsats for at underholde os med sin banjo,
og han havde altid en god historie at underholde os
med.

Det vil være et stort savn for os,i fremtiden at
skulle undvære Knud,Æret være hans minde.

Århus afd. af CUK

H.Fiirgaard.
Når jeg læser D.f.S.no.4/1986 stir der mange fine

ord om vores gode nav Fred Holm, som vor gode naver¬bror Knud Frisch har skrevet.Nu er vor meget aktive

nav Knud Frisch ikke mere.

Knud Frisch og jeg har været stærkt knyttet i et
venskab,idet vi bl.a.har været adskillige gange sam¬
men ved både Moseltreffen,naverstævner og ikke mindst
to gange hos naverne i Califorrfien (1977 & 1984).

Jeg kendte Knud Frisch som en stabil nav, med sin
altid tørre humor.Nu er Knud gået på sin sidste rej¬
se og vi vil savne dig min gamle naverbror.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Otto Kröll,Düsseldorf.

Moseltreffen
Otto Kröll og Finn Leth indbyder til MOSELTREFFEN

1986.Det er os igen lykkedes at sætte et program sam¬
men efter et lille chock,da vi har afbrudt forbindel¬
sen til det tidligere lokale i byen Mesenich.

Et nyt program gennemføres sammen med Margit &
Werner i deres lokale:WEINHAUS - PENSION SERWAZI -
ZENSEN.

Tilmelding kan kun ske til OTTO KRÖLL;OBERBILKER
ALLEE 219,D - 4ooo DÜSSELDORF 1 senest 1.august 86
PROGRAM :Lørdag d.3o.august 1986
Kl. 11,oo. Vi ordner betalingen hos Finn Leth.
Kl. 12,oo. Treffen i Forsamlingshuset "Mesenich".
Kl. 12,15. Velkomst ved Moselkomteen.
Kl. 12,3o. Navermad med 1 glas Vin.
Kl. 18,3o. Kold Platte i Forsamlingshuset.Dansemusik

til de små timer?
PROGRAM: Søndag d.31.august 1986
(Morgenmaden kl.8,oo - lo,oo)
Kl. 12,oo. Man kan klage over stævnet i .orsamlings-

huset.
Kl. 12,3o. Festmenu: Spiesbraten mit gemüse und

Salzkartoffeln.
Kl. 14,3o. Afsked i Beilstein i "Navergrotten"

■k _ -k — k

Kammerater,venner og Moselaner,op på mærkerne så
vi kan vise hvor mange venner Margit & Werner har.

Altså på gensyn i August i Mesenich!
Tænk på at prisen kun er DM 8o,-.
Kraftige naverhilsener fra Moselkomiteen,
Otto Kröll Finn Leth.

Bus Fyn - Jylland
Afgang fredag d.29/8-86 - Hjem mandag d.1/9-86.
Er alle klar,så kører vi igen,jeg må desværre si¬

ge til jer,at turen i år bliver på 55o,-kr for kør¬
sel og overnatning ved Celle,og det store kolde bord
på færgen. Men vi skal gerne op på cirka 45 ialt,for
at holde prisen,på 55o,-kr.

Afgang Ålborg Rutebilstation kl.o4,3o.
Randers,Banegården kl.o5,3o - Århus»Musikhuset kl.

06,00 - Vej le,Banegården kl.o7,oo - Kolding,Banegår¬
den,kl.08,15 - Sønderborg,Kirkepladsen kl.ca.o9,3o.

Tilmeld jer ved at sende 3oo,-kr.a.conto til:
Børge Jensen,Storkeløkken 31,5270 Odense N.

sid nu ikke der og tæl mugpletter på Rabarbergrøden,
tag jer sammen,og få jeres tilmelding sendt i tide.

Børge Skæg,Odense.
PS: Sidste tilmeldingsfrist er d.7.august på hulemø¬

det. Børge.

Bus Sjælland
Vi her 1 Frederikssund,vil gerne i år prøve om

der kan blive tilslutning til en bus,så vi atter kan
mødes i MESENICH til et dejligt "MOSELTREFF".Alle
der er interesseret kan ringe til DANN ELAND tlf.(o2*
31 49 54 for eventuel tilslutning.

Turen starter torsdag d.28.aug. kl.l7,oo fra Fre¬
derikssund Torv,kl.ca. 17,45 ophold på Roskilde Bane¬
gård,følgende rute vil blive kørt: Frederikssund -

Roskilde - Rødby - Fehmern - Lübeck - Hamburg - Han¬
nover - Dortmund - Wupperthal - Köln - Bonn - Kob¬
lenz mod Trier,hvor vi drejer af til Cochem,her ca.
2 tmers ophold,videre til Mesenich.Der køres hele
natten og vi vil være i Cochem kl.ca.9,3o d.29.aug.
om morgenen,her smages på de første dråber af den



liflige Moselvin,vi vil være i Mesenich kl.ca.11,45
hvor overnatningskvarteret venter os.

For et beskedent beløb vil Chaufføren køre til
Vinfest fredag aften,og udflugt til Bernkastel lør¬
dag formiddag.Selve Moseltreffen starter lørdag mid¬
dag og slutter efter middagen søndag.

Hjemturen starter fra Mesenich søndag d.31.aug.kl.
ca.14,oo med vores alletiders afslutning i Beilstein,
der køres hele natten og vi vil være i Frederikssund
mandag formiddag.

Alt dette for disse 5 pragtfulde dage vil vi her
i Frederikssund kunne gøre for et beløb af 115o,-kr.
(excl.Lommepenge) Der betales 5o% forud inden l.aug.
på Giro nr.4 43 12 35
Dann Eland,Rosenvænget l,36oo Frederikssund - eller
en crossed check til samme adresse.
Med kno i bordet - og vel mødt ved Mosel.

DANN.

Tak
Jeg vil herigennem takke HB,Hillerød afd,samt

Stockholm afd.og alle der udviste sin opmærksomhed
ved min-65 års fødselsdag.Det glædede mig meget.Tak
allesammen. Erland Nielsen

Fredensborg.

Jeg vil gerne takke for den overvældende opmærksom¬
hed i anledning af min 9o års fødselsdag.Med naver¬
hilsen "Proprietæren" (Rudolf Lund Hansen)

Århus afd.

En hjertelig tak til alle som sendte mig en hilsen
på min 60 års fødselsdag.

Birte Andersen,Århus afd.

Tak Goteborg!
Vi fra HB.takker Göteborg for en dejlig fest,synd

at der ikke kom mange flere til jeres jubilæum,nå vi
fra HB.skal ikke skyde med skarpt,for vi kom jo også
med i sidste øjeblik.

Dann Eland & Hans Rindom.

En hjertelig tak til HB,Roskilde samt til enkelt¬
personer der udviste mig opmærksomhed til min 60 års
fødselsdag. Erna Nielsen

Roskilde

Buddinge Cyklebørs
Ssborf Hovedgade 195

Tlf. 56 29 68

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.

Foreningsmeddelelser
Alt stof Opmærksomheden henledes på, at stof til D.f.S. må være mig ihænde senest d.8. i måneden. Senere
indkommet stof vil først blive bragt i det efterfølgende nummer af "Svenden". Knud Lønstrup.

Borås
Nu er det nok på tiden,I får en lille Epistel fra

os her i Borås.
Nu har vi nemlig haft G.F.her og jeg havde plan¬

lagt et kup.Det er jo så moderne i disse tider,men
desværre lykkedes det ikke for mig.

Jeg havde regnet ud at om jeg glorde mig helt umu¬

lig, så blev jeg ikke omvalgt,så jeg lavede lidt klud¬
der i regnskabet.Ikke noget med underslæb eller sådan
noget.Nej,nej,det er jeg alt for fin en mand til.Men
jeg havde jo regnet ud at nu siger gutterne:"Nu må vi
sgu have en ny kasserer,fint"

Så jeg sendte alle medlemsbøgerne til den nye ho¬
vedkasserer Børge,han i sin tur,hjalp mig dog,ved at
beholde bøgerne uden at sige et klap.Efter en sådan
"brøler" ville gutterne råbe op om at de ville have
en ny formand,der kunne holde orden i tingene.

M.h.t. sekretærposten var det samme måde: Ikke et
ord var blevet sagt,og langt mindre sendt,så jeg tro¬
ede jo at de ville hyle op om at få en ny sekretær.

Men ak nej:
Ved G.F.sad de alle med flag i hånden og stampede

i gulvet og råbte for fuld hals(fuld er rette ordet):
"Vi vil ha' Otto og ikke nogen anden!" så jeg blev
altså genvalgt med akklammation på alle tre poster.

Alle andre punkter på dagsordenen,fik den nu gen¬
valgte bestyrelse til opgave at klare.

Ja,det var en rigtig G.F. (Citat.H.C.Andersen)
Bestyrelsen (jeg) bestemte da,på stående fod at

Hartvig og jeg,skulle på egen bekostning,rejse til
Göteborg til deres 4o års jubilæum.

Det blev en lang tur,thi Hartvig havde glemt adr.
på hulen,så jeg kan anbefale alle,der gerne vil se

Göteborg at tale lidt med Hartvig.
Efterhånden fandt vi frem til stedet,hvor vi traf

mange gode navervenner fra nær og fjern,samt en og
anden ny også.

Jeg vil,som en lille afslutning sige at de,dernede
også havde et meget kulturelt indslag,i form af en
17oo-tals danseopvisning,som alle satte stort pris
på.

Vi her fra Borås hilser og siger:
På Gensyn i Odense! Otto Hansen.

Calgary
Hulemødet d.3.april 86 var besøgt af 17 mand.
Formanden Jørn Skov Jensen,bød velkommen og vi

sang de to nationalsange.Vi talte om stiftelsesfes¬
ten,som skal være d.2.maj i Tivoli Room i Den danske
Club.

Erik Jørgensen købte en omgang øl og fik blæren.
Det var Frimoth's 5o års fødselsdag den dag,så

man bragte en stor flot kage ind med lys i.Nr.21 ble\
sunget.Jørn og Frimoth fik blæren.Derefter sang vi ni
47 og nr.13. Fint møde.
NB'.'Svend Guldtand"Jensen, 7o23 Bow Crescent N.W.Calga¬

ry fylder 75 år d. 7. juni.Han er Æresmedlem af Na¬
verklubben i Calgary. Frimoth.

Frederikssund
Som altid havde vi en herlig aften i hulen.Der

blev sunget,snakket og skålet bravt.3 tyske svende
gæstede hulen.Vor allesammens hulefar,Frank Wentrup
havde købt godt ind,lækkert pålæg og en herlig gam¬
mel ost,som blev standsmæssigt serveret af hulevag¬
terne Dann og Poul.

Vor nyvalgte formand Dann Eland bød velkommen.Det
var Dann*s premiereaften som formand ved en alm.hule¬
aften, som forventet gik det særdeles fint.I sin"Jom-
frutale"omtalte Dannbl.a.turen til Mosel,som løber
af stabelen d.2H.august tjb.Man fornemmede en stor in¬
teresse for dette arrangement og vi forventer stor
tilslutning.Prisen bliver 115o,-kr pr.næse,men nærme¬
re orientering om Moseltreffen fremkommer senere.

Vi ønsker vor afgåede formand Jørgen Schaffer
held og lykke i Århus og siger tak for mange års godt
kammeratskab samt for en dygtig og energisk ledelse
af naverne i Frederikssund.Et stort antal unge svende
kan takke Jørgen for deres naverophold i Schweiz,Tysk
land og flere andre lande.

STOR TAK og på gensyn til Jørgen Schaffer.Der blev
slået glas på klokken.Med største ydmyghed,siger un-
tegnede Tak for Æresdiplom og udnævnelse til Æresmed¬
lem,det er efter min mening helt ufortjent,

Næste hulemøde er d.6.juni.Hulevagt er Inge &
Flemming.

Med naverhilsen Tolderen.



Göteborg

Göteborg afdelings nye formand Finn Bergquist i
midten tfc.ser man Eli Simonsen,Stockholm,tv.evt.Hart-
vig Mortensen,Borås ?,hygger sig ved Gøteborg afd.'s
4o års jubilæum afholdt d.12.april 1986,

En hilsen fra Göteborg,med tak for opmærksomheden
der blev vist os på 4o års jubilæet d.12.april d.å.,
tak for telegrammer fra afdelingerne i Danmark,og
fra Inge H.på Grønland,

Der var besøg fra København,Frederikssund,Ålborg,
Stockholm,Borås og Hälsingborg.Vi takker for de fine
gaver der blev overrakt os,de vil passe fint i vor
hule.

Det blev jo ikke rigtigt som vi havde tænkt os.Na¬
verne var lidt sene til at tilmelde sig,så vi måtte
slå os ned i mindre lokaler,og lidt "Snørigt" blev
det,men naverne havde jo sit gode humør med sig,som
altid,og et godt kammeratskab var der.

Vi havde fornøjelsen at byde velkommen til gamle
Göteborgnaver som Lilian Riel,Ib Lønstrup og Jørn
fra Hälsingborg,de havde nok lidt svært ved at kende
Göteborg igen.

En god ven^af CUK Bertil Haggren med sin 8 mands-
trup bød os på en underholdning med 17oo tals danse,
som nok gik hjem hos de fleste.Faneindvielsen blev
af en eller anden anledning udsat til Pinse.Kristian
Brokholm kaldet "Tusindlappen" gav 5oo,-kr til Fanen,
han havde nok ventet sig at se indvielsen,vi takker
ham for det velmente indskud.

Der er stadig stille til vore hulemøder,der kommer
sjældent mere end 3—4 stykker,det ville være morsomt
at se de øvrige medlemmer lidt oftere,det er snart

halvårsregnskab og vi skulle jo gerne have hevet no¬

get kontigent hjem
Med naverhilsen fra Göteborg Jens p.p.

Herning
Vores årlige G.F.blev afholdt i hulen d.16.april.

Efter at have sunget "Svende vårsolen vinker nu at¬
ter",bød formanden velkommen til de 14 svende,der var
mødt op.Formanden udtrykte glæde over,at så mange
havde fundet vej til hulen denne aften.

Derefter valgtes Frank Ibsen til dirigent,og efter
at have gennemgået dagsordenen,gav han ordet til for¬
manden, til aflæggelse af beretning.

Formanden indledte med at sige,at beretningen,i
sagens natur,ikke kunne blive af noget større omfang,
da det klart måtte konstateres,at medlemmernes opbak¬
ning omkring hulen,generelt set,havde ligget på et
meget lavt niveau gennem det forløbne år.

Fødselsdagsfesten blev aflyst og en planlagt bus¬
tur for medlemmer med ledsager til det sydjyske,blev
ligeledes aflyst,da tilmeldingen ikke stod mål med
det nødvendige antal for turens gennemførelse.

Formanden omtalte herefter pinsestævnet i Odense
og erindrede om tilmeldingsfristen til dette arrange¬
ment. Han sluttede sin beretning med at bede medlem¬
merne om at overveje,hvorledes man bedst kommer i
kontakt med eventuelle nye medlemmer til foreningen,
idet den af bestyrelsen iværksatte annoncering,ikke
havde givet noget resultat.

Det var småt med bemærkninger til formandens be¬
retning,men det blev foreslået,at man skulle forsø¬
ge "Søndagsmesserne" genoplivet»hvilket den afgående
formand lovede,at bestyrelsen ville overveje,men han
satte et stort ? ved,om ret mange af medlemmerne vil¬
le møde op.Et forventet nyt medlem fortalte,hvordan
han var kommet på sporet af,at der faktisk eksistere¬
de en naverhule i Herning.

Formandens beretning blev godkendt og man gik der¬
efter over til økonomien - regnskabet - der sluttede
med et pænt overskud.

Så var der valg til bestyrelsen og i denne forbin¬
delse blev det besluttet,at styrke bestyrelsesarbej¬
det,ved at tilforordne et medlem - foreløbig for et
år.

Som ny formand valgtes Flemming Laugesen.Det kos¬
tede ham en omgang og blæren måtte frem.Knud Fjord¬
side genvalgtes som bestyrelsessuppleant.Jens Hago
genvalgtes og Jørgen murer nyvlagtes som revisorer.
Preben og Kesse nyvalgtes som Fanebærere og så måtte
blæren frem igen.

Sidste punkt på dagsordenen var de traditionelle
gule ærter m/tilbehør.såvel til tænderne som til ga¬
nen, så det blev noget ud på aftenen,førend dirigen¬
ten kunne melde dagsordenen for udtømt.

Der blev iøvrigt sagt såvel goddag som farvel.Et
nyt medlem - Flemming - blev optaget (på prøve),men
samtidig måtte vi tage afsked med vor mangeårige Fa¬
nebærer - Frank - der overflyttes til Århusafdelin¬
gen. Begge fandt anledning til at ringe med klokken
for en omgang.

Det blev en forrygende aften i hulen,som vi længe
vil mindes.Husk kære navervenner,- en betingelse for
en god og minderig aften,hvor sangen og munterheden
er i højsædet,det er,at I møder op,når hulen kalder.

Sædvanen tro sluttede aftenen med "Minderne"
Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
Hulemødet d.14.marts 1986 fejrede vi Hillerød afd.

49.års dag.14 mand mødte op deriblandt gæster fra Kø¬
benhavn.Hugo Nielsen,Fredensborg fremviste en film
fra Berejste's loo års jubilæumsfest,til stor glæde
for de fremmødte svende.

Derefter nød man hulemors mad og kaffe med stort
velbehag - fødselsdagskringlen gled også ned med vel¬
behag.

En hyggelig aften sluttede i god ro og orden ved
24 tiden.

Med kno i bordet Erik.

Holbæk
I hulen i Holbæk har vi været samlet to gange i

april.Første gang var til vores dejlige sildebord
som Helmuth havde stillet på benene,der var alt godt
fra havet.Både tilslutningen og stemningen var i top.

Der var venner fra Roskilde,Hillerød og Frederiks¬
sund,og det er jo altid dejligt med gæster udefra.
Nogle har jo gået sammen for mange år siden,så der er
altid gamle minder der skal luftes,og armen bliver
bøjet nogle gange.

Niels,suppleret af sin kone fortalte om deres tur
til Rusland,hvor det var meningen de skulle overvære
fodboldkampen Rusland - Danmark.Desværre nåede ikke
frem til Moskva,hans kone blev syg på rejsen og de
måtte tilbringe nogle dage på et efter russiske for¬
hold sygehus,som vist ikke var forberedt på at modta¬
ge turister,ihvertfald forventede at Niels skulle
fungere som sygepasser,der var kun lidt personale,
men de var meget søde og hjælpsomme,begge kom da hel¬
digvis godt hjem,den oplevelse rigere.

Ja,sådan en eftermiddag bliver der skiftet stole
mange gange.



Til vort hulemøde d.18.april var vi ikke ret mange
det var jo også tæt på vort første arrangement,men vi
forsøgte da at få de sidste sild søsat.

Ja,så tager vi jo snart fat på sommerens arrange¬
menter i forbindelse med byjubilæet,i juni er der ud¬
stilling og den store Set,Hans-fest i "Strandparken"
hvor også Fjernsynet kommer.Der bliver underholdning
og i år et særligt stort festfyrværkeri,det bliver en
sommer med megen fest her i Holbæk.

Med naverhilsen Emil.

Los Angeles
Det regnede d.5.april,så det holdt lidt tilbage

på gæsterne til vor 52 års jubilæum.Bill Knudsen og
Jimmy havde ellers sørget en Menu bestående af:Tossed
green salat,New .York Steak,Vegetables,Rolls,Butter,
Wine,Coffee og dessert.Der var 43 til spisning,blandt
gæsterne var Mr.og Mrs.Lund - Andersen fra Kolding,
Gerda fra København,og Jens Peter Andersen fra Long
Beach."Kan du huske på Valsen"blev den første sang.

Kurt Møller ønskedes til lykke med fødselsdagen
og Lars Møller for hans Bryllup.Efter middagen blev
køkkenpersonalet kaldt ind og fik tak for den gode
mad og hurtige servering.Derefter kom der gang i Bin¬
go Spillet,som sædvanlig var der mange gevinster,så
det blev nødvendigt at lade nogle af dem gå som dør¬
priser .

Den 11.april var der 28 svende til mødet,der var
ikke så meget at tale om.3 af svendene havde Bill
Knudsen til at lave Kylling,Grøntsager,suppe,efter¬
fulgt af Bøf m/løg.Som sædvanlig hører der en 01 og
en snaps til maden,og da der altid er nogen som har
lyst til at give en ekstra 01,blev der ringet med
klokken,så Erik Møller fik blæren og den høje Hat.

Carl Petersen takkede for hjælpen med rengøringen
af Naverdalen,og det blev bestemt at al parkering nu
skal finde sted på Parkeringspladsen.Kurt Møller
skænkede et stort stykke Værktøj ved tilbukning af
firkantede bjælker.Åbningssangen "Jens Vejmand" og
slutningssangen blev "God bless America.

Medlemmerne af Landkomiteen er følgende.
Formand Carl Petersen,viceformand Hans Andersen,
2.viceformand,Angelo Kircheiner,3.viceformand,
Harold Mathiesen,4.viceformand,Ted Petersen,5.vi¬
ceformand,Howard Hansson.Arbejder Hans Brodersen.
Alle arbejdere der viser sig må være ikke fagfor¬

eningsmedlemmer , og betalingen er det samme som betal¬
tes sidste år,og dobbelt for overtid.

O.J.L.

Marmorilik
Marmorilik's naver afholdt hulemøde d.5.april 86.

Vi var ikke så mange,da der var en del på ferie,og
p.g.a. at der er rejst nogle medlemmer "for good".
Men vi havde glæden ved at se to gæster der gerne
ville optages,og da vi heldigvis havde genfundet vo¬
re papirer efter sidste hulemøde var Aksel Smed i
stand til at give dem en indmeldelsesblanket.

Vores fungerende kasserer O.P.Nielsen glædede os
med første hulemøde efter at han havde truffet Mari¬
anne »medbringende 200,-kr til en forfriskning.Det
lånte lokale vi benytter har tidligere manglet or¬
dentlige toiletforhold,men nu har vi fået indrettet
et toilet,i et rum hvor der tillige er en mønttele¬
fon, så nu er der mulighed for at komme i kontakt med
omverdenen mens man aftræder på naturens vegne.
Aksel fremlagde,før spisningen et regnskab der vai

så godt at O.P.indvilligede i at sælge øllet med til¬
skud fra kassen.

Ved sidste hulemøde lavede vi en gættekonkurrence
om hvor mange dråber snaps man kunne få ud af en tom
flaske.Eilif og Gunnar "Deckmann" var længst fra og
splejsede til en ny flaske til dette møde.Jet Jørgen
stod for den gode mad hvor vi ikke kunne opnå enig¬
hed om det var hjemmelavede stegte-eller kryddersild
der var de bedste.Efter silden sang vi nr.21 i Naver¬
sangbogen som er meget populær hos os. Til den efter¬
følgende kaffe overraskede Henning med en Tax Free
"Sort Renault"Mødet sluttede kl.o3,15.

Med naverhilsen Søren El-skov.

Næstved
Fredag d.U.april havde vi vores første ordinære

G.F. i Næstved.Der mødte 8 svende op.Formand Leif
Rosenkvist bød velkommen,hvorefter vi gik over til
selv.e valget af bestyrelsesmedlemmer.

Formanden Leif Rosenkvist (genv)Næstformand Karl
Krabenhøft (nyv) Sekretær Karl Mathiasen (genv)Revi¬
sor Peter Rasmussen (nyv)Suppl.Kurt Christoffersen
(nyv)

Samtidig havde vi den store glæde at byde en ny
nav velkommen i vores hule og han blev valgt som
dirigent.od det klarede han meget flot.

Efter G.F. nød vi de gule ærter og hvad dertil hø¬
rer .Endvidere vil vi her i Næstved prøve at lave fug¬
leskydning d.14.juni,samt en udflugt ud i det grønne
d.8.august.

Vi havde en dejlig aften,og tror at det vil lykkes
at få en god naverhule op at stå her i Næstved.

Med naverhilsen Kalle.

Odense
På mødet torsdag d.i.maj skete der ikke de store

ting.Kanal Fyn udeblev,deres interesse svigtede os,
p.g.a. vigtigere opgaver.Formanden bød os velkommen
og havde ikke særlig nyt at meddele,så han kunne hur¬
tigt byde på en sang,og dem blev der sunget nogle
stykker af,for ikke at tale om historier - puha -
"slagter" lagde ud med nogle alvorlige og flere fulg¬
te efter.Så fik Anders Nielsen blæren,da han ringede
med klokken,Anders havde nylig rundet 7o år.Poul Rit-
schel serverede gode frankfurter med lune brød til,så
vi hyggede os.

HUSK at der holdes hulemøder i sommermånederne,
næste møde er torsdag d.5.juni og som før annonceret
har vi jo den blå tur lørdag d.14.juni.

Med naverhilsen Inge.

Randers
Til hulemødet d. 2.maj var vi kun 8 medlemmer,så

vi blev hurtigt enige om de ting,vi havde på program¬
met .

Der blev snakket om fodturen Kr.Himmelfartsdag,og
vi var enige om,at turen fremover kun er for CUK's
medlemmer.

P.g.a. stigende ølpriser er vi nødsaget til at
sætte prisen op i hulen også.Så fremover koster en
øl samt en snaps 7,-kr.

Vi var hurtigt færdige med mødet,så herefter hyg¬
gede vi os med lidt godt at spise og drikke,inden vi
ret tidligt gik hver til sit.

Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet St.Bededagsaften havde et godt fremmøde,

vores hule ER snart for lille,men hvor der er hjerte¬
rum er der også husrum - så vi klemte os lidt sammen.

Glædeligt var det at hilse på Jørns kone Karen og
få besøg af Hanne og Reimar»sidstnævnte har givet os
en del gammelt værktøj som vi med glæde tager imod.

Ingrid fejrede vi også denne aften "femti" er pi¬
gen fyldt,og vi sang for hende,klokken lød uafbrudt,
så Karl havde en meget travl aften,men han kan ikke
tørlægges (vi prøvede) Lillian og Poul stod for ma¬
den og der var rigeligt af den.

Naverspind og naversange fik lattermusklerne og
sangmusklerne rørt,vi sang nok 8-lo sange og det fik
gang i Kurt,når han er varmet op - så kører det bare,
vi sang gamle "Travere" og såmænd også 3 hvide Duer,
jo vi er heldige at have Kurt spillemand.

Igen en god huleaften mellem gode venner og klok¬
ken havde passeret 1 inden gårdslyset blev slukket.

Erna fylder år og vi kommer alle til åbent hus,
for nu har Erna stegt og kogt i næsten en måned og
det må vi hjælpe hende med at få has på.

Med naverhilsen Sekretæren.
PS: Søndag d.4,maj fejrede Erna fødselsdag og ca. 5o
personer havde fundet vej til Rønøs Alle,vi holdt
simpelthen i Kø ved indkørslen til vejen,men vi kom
da frem i ordentlig tid og der var plads til alle.

Der blev disket op med dejlige sild,lune deller,



sylte,steg og oste - sikken fest.
Naversangbøgerne kom frem,så andre også skulle op¬

leve vore sange og glæde ved at synge disse,snapsene
løftede stemningen og Ernas nyerhvervede "Getto Blas¬
ter" var som honning for øregangene nede i lysthuset.

Jo,de 60 år blev fejret med fest og højt humør,og
alle havde svært ved at lette sig fra stolene.En stoi
tak til Erna og Karl for en dejlig dag.

Sekretæren.

Silkeborg
Vi har holdt dårlig G.F.fredag d.2.maj med 14

fremmødte svende.
Formand "PADBORG" bød velkommen til dårlig over¬

sigt over vor økonomiske status.

Valgt som dirigent blev enstemmigt "Store Erik",
som med megen ihærdighed styrede mødet.

Hovedpunktet på dagsordenen var "HULE" samt kasse¬
regnskab . Efter oplæsning,blev bøgerne sendt rundt til
besigtigelse og accepteret af de fremmødte svende.

Vi har i forsommeren haft fornøjelsen at byde vel¬
kommen til endnu et medlem i Silkeborg afd.

Finn Thomsen blev optaget under iagttagelse af de
gældende regler,med udlevering af "BLÆREN" og "al
virdens ting",som Bjarne Wils ville have udtrykt det.

Sommeren har endelig holdt sit indtog.Vi er forbe¬
redte med fyldte ankre,og regner med et fortsat stort
fremmøde til vore møder.

Vel mødt i "HULEN"1
Med naverhilsen SIB.

Slagelse
Fredag d.2.maj havde vi et godt møde hvor der var

mødt 12 mand.
Formand Frandsen bød velkommen og en særlig vel¬

komst til Kurt Olsen der kom fra Thule afdelingen.
Formanden overrakte Einer Petersen hædersemblemet

for 25 års medlemsskab af CUK.Ligeledes mindedes for¬
manden Leo Hansen og fremsagde et Æret være hans min¬
de .

Kurt Olsen bad om ordet,han havde en hilsen med
fra Thulenaverne og overbragte en lille statuette af
"Thulemanden".Vi skrev en hilsen med tak på et af
Hugo's fine tegninger som blev afsendt til Thule.

Børge Petersen gik med til at overtage Leos arbej¬
de i hulen og vi ønskede ham til lykke med arbejdet.

Ved madpakkerne var der så lejlighed til at skåle
med Einar Petersen og Jens Michaelsen og ønske til
lykke med de 25 år i CUK og Jens med fødselsdagen,
idet de havde bragt noget til de små glas.Der var
lidt hyggesnak inden vi sluttede med minderne inden
de udenbys svende måtte bryde op.

Med kno i bordet Jens H.

Stockholm
Årets bridgeturnering blev som ventet vundet af

Walberg og Svend Erik afsluttede Vinderlisten.Vi hol¬
der til på navertorpet hele perioden juni-august.I
juli er der enkelte teltpladser ledige.Ring gerne om
du har tænkt dig at besøge Ingarö,der er sikkert no¬
gen der svarer på tlf.o766/28629.

Den 18.juni kan vor afholdte Portør Willy Brandt
fejre sin 65 års dag,og flaget går til tops for Wil¬
ly har i mange år arbejdet aktivt også som formand
og hulebestyrer i Klarahulen.

Vor Alderspræsident Henrik Petersen kan d.14.juni
fejre sit 4o års jubilæum i CUK.Afdelingen gratule¬
rer begge og ønsker dem en god dag.

TIL EFTERTANKE:
I en storby bor mange enlige mennesker»nogle kom¬

mer med i naverklubben,og kan på den måde skaffe sie
nye venner,dog kræves en personlig indsats.At give
og tage imod er ofte en lang tålmodig indsats»venner
hænger jo ikke på juletræet»derfor er det også let
at blive glemt ved langvarig sygdom og ikke lader hø¬
re af sig og det er ikke alle som ønsker besøg,det et
som om man vil trænge sig på.Der findes telefon for
patienter på syge og hvilehjem,og det er let at få
hjælp hvis man slår på tråden til en af vennerne,da
kan det altid arrangeres med et besøg hvis du selv

tager kontakten op.Det gælder også for naverkammera¬
ter med familie.Det er ikke altid let at fa at vide
hvilket sygehus en patient befinder sig på når det er
daglig rutine med indlæggelser o.s.v.Hvis alle ville
gøre lidt til det,undgår vi at høre at en kammerat
har været indlagt i et og et halvt ar,da familien har
glemt at underrette os.Nu skete det for kort tid si¬
den at man i en lokal avis bragte meddelelse om at
en naverkammerat var gået på sin sidste rejse.Det er
altid lettere for øvrige venner at dele sorgen med
andre når den trænger sig på.Dette til eftertanke
til alle vore naverkammerater.

Med naverhilsen Arthur.

Vejle
Ved årets første hulemøde i hytten var 16 mødt.
Formanden bød velkommen i hytten og vi sang nr.35,

derefter var der optagelse af et nyt medlem,Susanne
Jacobsen,vi byder Susanne velkommen i Vejle afdeling.

Efter optagelsen,slog Susanne pa klokken,og dette
indbragte hende blæren.

Lørdag d.21.juni har vi forårsfest i hytten,der
startes fra Danmarksgade kl.14,oo,og så spadserer vi
ud til hytten med madkurven.Senere på dagen er fore¬
ningen vært med æbleskiver og solbærrom,vi håber man¬

ge møder op,sidste år spiste vi ca.4oo æbleskiver.
Næste hulemøde i hytten er fredag d.6.juni kl.19^

bybussen afgår fra banegården kl.18,45.
Med naverhilsen Helge.

Zürich
Den 12.april 86 havde vi G.F. i hulen.Mødet blev

afholdt under god ro og orden,selv med Jens Hamburger
som ordstyrer.Bestyrelsens sammensætning blev som føl
ger.Formand Vilhelmsen - Kasserer Claes Ohlin (gv):
For byggefond & Spetzlerfond Fritz Sørensen og nv.til
kasserer for hulekassen.- Materialeforv.Eivind Peter-
sen(gv) - Næstfmd.Laust Eriksen(gv) - Sekretær Else¬
marie (gv) - suppl.blev Peter Holm (nv) og Lillian
Schatzmann (nv) - Der blev serveret den traditionelle
biksemad,som blev tilberedt af undertegnede.De for¬
lod klubben kl.o5,2o.

Den 13.april havde vi vort præmiekeglespil,og vi
går ud fra at formand og kasserer ikke som sædvanlig
har smugtrænet,for de var overhovedet ikke blandt
eliten.

Manfred løb med førstepladsen blandt herrerne,som
nr.2 kom Lars Kristensen og nr.3 blev Lars Iversen.

Hos kvinderne gik førstepladsen til Monica Gscha-
wend.Nr.2 blev Helle Vilhelmsen og nr.3 Susanne Oh¬
lin. Elsemarie er lige blevet lo års jubilar og fik
sin plade i det runde bord og kvitterede med en om¬

gang.Til lykke.
Med kno i bordet Laust.

Ålborg
Den 7.maj var 11 svende samlede til hulemøde.Re¬

stauratør John Meyer,var bleven medlem i 1985,mødte
op første gang i hulen og fik velkomsten og blev til-'
sungen på behørig vis og kvitterede med 1 fl.Ålborg.

Poul Ringsted var hjemme fra Norge,var ude i for¬
prang til sin fødselsdag,med afsmitning på svendene
og han fik en alletiders dag til over midnat,her
blev han hyldet med "happy birthsday to you"-

Men også ris til formanden,"in jeder menge" FOR
sine referater i "Svenden" DET GLÆDEDE Hans Andersen,
der bevidst havde prøvet at få en debat i gang for at
vinde større interesse for CUK,og aktiviteterne i an¬
dre afdelinger. Igennem vor agent i Zürich er Fritz
Sørensen,har vi erfaret at udstillingen"3 år og 1
dag i Basel,varer sommeren ud og der er forevisning
d.8.juni - 11.juni - 15.juni,en rosenrød billet kos¬
ter p.t. 598,-kr. til Basel og med en lille afstik¬
ker til Zürich kan der slås 2 fluer med et smæk.

Bestyrelsen har vedtaget at sende buskort ud hver
3.måned til de medlemmer der ikke kommer i hulen.

Ligeledes er der for tiden ændringer i bestyrel¬
sen og tilrettelæggelsen af sommerudflugten har måt¬
tet udsættes.

Med naverhilsen Referenten.



NAVERKUNDSKAB!
Det er dejligt når Knud Lønstrup og Edgar Jensen

løfter på sløret af deres viden om naverne i "Sven¬
den".Mem hvad er forskellen på en Ziegenhainer og
en snoet stok??,og hvem har et eksemplar af "Koen
Rosa" ELLER EN ØLPUMPE og hvor blev alle de sjove
ting lavet?.Der findes jo mange sjove ting rundt om
i afdelingerne der var interessant at vide noget om.

Med naverhilsen Hans Andersen
Aalborg.

Århus
Fredag d.4.april afholdt vi vor Forårs G.F.hvor

kun 16 mand deltog.
Vase blev valgt til dirigent.Annette oplæste pro¬

tokollen, der blev godkendt.
Under formandens beretning omtalte Fiirgård "CUK"

Sagen,som HB har taget sig af.Den nystiftede fore¬
ning i Århus,som kalder sig CUK,har fået besked på
at finde et nyt navn,da vi har eneret på CUK.Fiir¬
gård besøgte Håndværk 86,men man kender endnu ikke
resultatet.Vi må håbe,at det kan skaffe CUK nogle
nye medlemmer.Vi har besøgt Randers afd.og vi har
planer om at besøge Silkeborg afd.Angående en hule
i "Den gamle By" er der ikke sket meget siden sidste
G.F.

De fremlagte regnskaber blev foreningens regnskab
godkendt,men ikke uden diskussion.Nogle af anskaffel¬
serne til hulen,mener de fleste skal tages fra hulens
regnskab,men blev godkendt.Det blev besluttet,at hu¬
leudvalget kan foretage ændringer i priserne på drik¬
kevarer og smørrebrød.Et hulemøde giver kun ca.2oo,-
kr i overskud og det er jo ikke nok til husleje og
varme.

Fondenes og festudvalgets regnskaber blev godkendt
Under festprogram blev det vedtaget at fortsætte

med pokalskydning som hidtil.Lam på spid bliver af¬
holdt lørdag d.14.juni hos Vagner Sørensen.

Fugleskydningens placering aftales på et senere
tidspunkt.

Under indkomne forslag,var der et forslag om,at
hver enkelt svend fortæller om hans/hendes rejsebe¬
skrivelser evt.med et stykke i "Svenden".God Ide!.

Skal annonceres i "Svenden"for at tiltrække flere
medlemmer.

Der var et forslag om repræsentationspenge.Det ta¬
ges op til næste G.F. for hvor skal pengene tages
fra ??.

Der var et spørgsmål om bestyrelsens kompetence.
Bestyrelsen er ansvarlig for,hvad den laver og be¬
slutter.

Vi besluttede at gå over til El-varme,hvor Børge
skal komme med en pris på Elvarmer og montering.

Der var et forslag om en lille ændring af hulemø¬
derne,men de skal køre som hidtil.Derefter gik vi
over til valg.Wagner Sørensen og Esther Lund modtog
genvalg.Som ny revisor valgtes Otto Jensen.Gerhard
Petersen går af og som ny valgtes Hans Peter Pedersen
Som suppl. valgtes Svend Erik Jensen istedet for Bør¬
ge Andersen som er trådt ind i bestyrelsen i stedet
for Annette.Bestyrelsen ser nu ud som følger:
Formand H.Fiirgård - Kasserer Esther Lund - Næstfmd.
Wagner Sørensen - Sekretær Børge Andersen - Skramleri
forvalter Hans P.Pedersen .og suppl.til best.Svend E.
Jensen.

I stedet for afdøde Knud Frisch,træder Hans Peter
Pedersen ind i huleudvalget og i kontroludvalget træ¬
der Holger Tjerrild ind og Karin Sørensen valgtes til
suppleant.K.U.består nu af "Araberen" - Fiirgård -

Ib Strange - Holger Tjerrild og suppl.Karin Sørensen.
Festudvalget øges med 2 medlemmer,Peter Ølgård

og Niels Vase,der foruden er Åge Tjerrild,Børge An¬
dersen og Annette H.Jensen.

Arkivudvalget fortsætter.Rengøringsholdet ønker
ikke at fortsætte.

Vi takker Gerhard - Arne - Nete og Araberen for
det store stykke arbejde,de har gjort for foreningen.
Dernæst gik vi over til evt.hvor der var et forslag
om,at vi skiftedes til at smøre smørrebrød.Det syntes
de fleste var en god Ide.Vi har ønsker om et nyt Kø¬
leskab,da det vi har lånt af Aage Tjerrild er lidt
for stort til køkkenet efter den planlagte ombygning.

Ib Strange overbragte hilsener fra Schriver,Knud
Frisch,Otto Lund og Otto Kröll.

Esther Lund overbragte hilsener fra Th.Jespersen,
Bern,og Peter og Birthe.

Med naverhilsen Annette H.Jensen.

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: Henry Hansen,Diæbyvej 6

247o Skovlunde.Tlf.(o2)
91 81 24.

Berejstes Hus
Angående Berejstes Hus,er det nu bestemt,at vi skal flytte,og vort

sidste arrangement i Huset er d.29.maj med bancospil.og derefter skal
vi til at pakke og regner med at flvtte sidst i juni måned,ny adresse
vil komme i næste nummer af "Den farende Svend". „

Formanden.

Keglelauget
Når vi begynder igen efter sommerferien sa vil keglespillet foregå i

ALLEGADE no.lo,fra kl.l9,oo til 21,oo.Vi starter torsdag d.21.august og
derefter d.3.torsdag i hver måned.

Kongekeglespillet er fastlagt til d.25.oktober,det er lidt senere end
vi plejer,men så får vi jo en ekstra chance for at lære de nye kegleba¬
ner at kende. , ,

Oldermanden.

Til lykke n
Chr.Krogh Nielsen,Brydes Alle loo—mf,23oo Kbhn.S.(Tidligere Older¬

mand i Keglelauget) fylder d.4.juni 85 år.
Æresmedlem Holger Carlsen,Håndværkerhaven 49, fylder d.lo.juni 85 år.
Frida Meyer.Forhåbningholms Alle 19—,19o4 Kbhn.V.runder ar d.28.juni.

Frida Meyer startede damernes Kegleklub,for mange år siden og fører sta¬
dig regnskab for damerne.

I ønskes alle tre hjertelig til lykke med dagen af:
Berejste Håndværkere m/damer.

Tak
Min hjerteligste tak for udvist opmærksomhed ved min 8o ars fødsels¬

dag og tak for 4o års medlems- og kammeratskab.
Svend Hansen.

• K.ØB&NHAVN¬

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 27. maj
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Huleindvielse på Samsø (se referatet)

det sket
En vad kineser!

I den tidsalder,hvor europæere drog omkring og
grundlagde kolonier over hele kloden,var det ikke
uvigtigt,at et effektivt propaganda-apparat kunne
overbevise- de nye undersåtter - og vel også europæ¬
erne selv - om.at repræsentanter for den hvide race
var berettiget til at indtage en herskerposition.

Som en af de mange grunde prøvede datidens viden¬
skab at bevise,at hvide mennesker besad en højere in¬
telligens end folk af anden hudfarve,og eftersom tek¬
niske muligheder herfor var begrænsede,praktiseres
ret egenartede eksperimenter.

Et af dem gik ud på,at man simpelthen lagde gram¬
vægten af en hjernemasse til grund for hjernens ka¬
pacitet og rækkevidde.

Når ungerne på Vesterbro i Kjøwenhavn for en 35-
årstid siden gav Geert Stage øgenavnet "Kineseren",
havde det vel næppe nogen sammenhæng med vægten af
massen mellem knægtens ører.Snarere den kendsgerning,
at de ydre øjenkroge sad lidt længere oppe ad ansig¬
tet end dem ved næseroden."Schlitzaugen",som man si¬

ger pa tysk.
Normalt har dette udtryk ikke noget som helst med

udtrykket "Schlitzohr" at gøre,men her bryder modige
Geert med alle traditioner og forener de to katego¬
rier i een og samme person.

Der hyledes meget højt i Zürcher hulen da "Kine¬
seren" telefonisk røbede - tilstod - at han en halv
snes dage i forvejen var blevet smedet i Hymens læn¬
ker til Rådhusklokkeklang i Dannevangs hovedstad.

Ingen havde vidst noget,og der findes stadig en-
keLte^.idealister ,som ikke kan acceptere nyheden om,
at en så inkarneret ungkarl opgiver ævred,før han og¬
så har bragt klokkeklang - og dermed omgang - i hu¬
len.

Desuden vil vil man også gerne se den personifice¬
rede årsag til den radikale ændring i Stages image -
- Anne Marie fra Zofingen.

Når de,hvilket forhåbentlig snarligt sker,dukker
op i hulen,kan man så officielt lade bomben springe
- og ikke bare lade en våd kineser fise af.

Telløgge,telløgge
Med kno i bordet.CUK i Zürich. (Undersektionen f.

ungkarlenes beståen,som igen fik en dolk i ryggen).

Lam på spid i Fr.-sund
Frederikssund afd.afholder atter i år den traditi¬

onelle festaften med lam på spid,i Græse gi.Skole d.
16.august 1986 kl. 18,oo.Prisen pr.person er 9o,-kr.

Husk hurtig tilmelding da vi lukker for tilgangen
ved loo personer.Tilmelding kan ske til Dann Eland
(o2) 31 49 54.

Med kno i bordet DANN.

MEDLEMMER OG ABONNENTER ØNSKES - GOD FERIE -



GOD FERIE -

Lam på spid i Fr.-sund
Frederikssund afd.afholder atter i år den traditi¬

onelle festaften med lam på spid,i Græse gi.Skole d.
16.august 1986 kl. 18,oo.Prisen pr.person er 9o,-kr.

Husk hurtig tilmelding da vi lukker for tilgangen
ved loo personer.Tilmelding kan ske til Dann Eland
(o2) 31 49 54.

Med kno i bordet DANN.

MEDLEMMER OG ABONNENTER ØNSKES -

En våd kineser!

1 den tidsalder,hvor europæere drog omkring og
grundlagde kolonier over hele kloden,var det ikke
uvigtigt,at et effektivt propaganda-apparat kunne
overbevise- de nye undersåtter - og vel også europæ¬
erne selv - om.at repræsentanter for den hvide race
var berettiget til at indtage en herskerposition.

Som en af de mange grunde prøvede datidens viden¬
skab at bevise,at hvide mennesker besad en højere in¬
telligens end folk af anden hudfarve,og eftersom tek¬
niske muligheder herfor var begrænsede,praktiseres
ret egenartede eksperimenter.

Et af dem gik ud på,at man simpelthen lagde gram¬
vægten af en hjernemasse til grund for hjernens ka¬
pacitet og rækkevidde.

Når ungerne på Vesterbro i Kjøwenhavn for en 35-
årstid siden gav Geert Stage øgenavnet "Kineseren",
havde det vel næppe nogen sammenhæng med vægten af
massen mellem knægtens ører.Snarere den kendsgernings
at de ydre øjenkroge sad lidt længere oppe ad ansig¬
tet end dem ved næseroden."Schlitzaugen",som man si¬

ger på tysk.
Normalt har dette udtryk ikke noget som helst med

udtrykket "Schlitzohr" at gøre,men her bryder modige
Geert med alle traditioner og forener de to katego¬
rier i een og samme person.

Der hyledes meget højt i Zürcher hulen da "Kine¬
seren" telefonisk røbede - tilstod - at han en halv
snes dage i forvejen var blevet smedet i Hymens læn¬
ker til Rådhusklokkeklang i Dannevangs hovedstad.

Ingen havde vidst noget,og der findes stadig en-
keLtft^idealister,som ikke kan acceptere nyheden om,
at en så inkarneret ungkarl opgiver ævred,før han og¬
så har bragt klokkeklang - og dermed omgang - i hu¬
len.

Desuden vil vil man også gerne se den personifice¬
rede årsag til den radikale ændring i Stages image -
- Anne Marie fra Zofingen.

Når de,hvilket forhåbentlig snarligt sker,dukker
op i hulen,kan man så officielt lade bomben springe
- og ikke bare lade en våd kineser fise af.

Telløgge,telløgge
Med kno i bordet.CUK i Zürich. (Undersektionen f.

ungkarlenes beståen,som igen fik en dolk i ryggen).



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

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74 tv.
21oo København .0. tlf. (ol) 2o 24 16.

EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 saj

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup.Helholmvej 24,Agersø

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer,Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

JDSTILLINGEN: Helmuth Warming Andersen,Hadsten Alle
46.277o Kastrup.tlf.(ol) 51 16 87
bedst mandag - fredag kl.l8,oo - 19,oo

^EG-bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes til
Herluf Fiirgaard,Klokkerfaldet lo8,
821o Århus V.tlf.(o6) 15 96 27.

Københavns Afdeling
G i i o 9 00 17 78

HyLEj^ngersleygade^loSikld^tv^l^o^K^benhavn^V^^
Hulen er åben hver søndag fra kl.l0,3o - 14,oo
Formand:Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.9etage,181o

tlf.(ol) 23 23 42. T
Kasserer:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45—th,266o

Brøndby Strand,tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand:Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 Kbhn.K.

Lokaleinspektør:Hartvig Svendsen,Vinkelhusene 17
277o Kastrup.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo
Brønshøj tlf.(ol) 28 37 4o.

VI

Program
Juli måned har vi ferie,men søndagsmesserne er å-

ben hele sommeren.

7.aug.86. kl.19,oo.Hulemøde med lidt feststemning
for jubilarer! Mød op med damer,det giver
fest og farver.

2o. " 11 kl. 19,oo.Svendeaften.
31. " " kl.18,oo.Ungsvendeaften,kun op til 45 år.
ll.sept.86 kl.l9,oo. Hulemøde.
25. 11 " kl.l9,oo. Svendeaften.
2.oktb. " kl.l9,oo Bankospil.

Vi har mistet vor gode naverbror,

Smed FRODE WALTER KRISTENSEN

Rosenvænget 47 Odense
født d.26-7-19o8

indmeldt i Odense d.9-9-198o

er afgået ved døden d.U.maj 1986 i Odense ef¬
ter kort tids sygdom.
F.W.Petersen har opholdt sig mange år i U.S.A.
og var bl.a selvstændig mester i Solvang i 3o
år.Han var en god bekendt af Oscar Aarøe i
Palm Springs,ellers havde han ikke rigtig no¬
gen kontakt med naverne i Californien da han
slog sig ned i Odense og blev indmeldt i afd.

Vi vil savne Frode meget; hans altid hygge¬
lige made at fortælle om sit mangeårige ophold
i Amerika på -

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Odense afd.

Vi har mistet et af vore medlemmer,

Møllebygger INGVAR JENSEN

født d.2.marts 19ol i Nusted
indmeldt d.7-12-1983 i Kolding

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Kolding afd.

Milepæle

Ud i det blå
TAG MED NAVERVENNERNE UD I DET BLÅ

Lørdag d.9.august 1986 arrangerer NRHF en udflugt
ud i det blå,til spisning og dans.Pris: 14o,-kr.pro
persona.

Vi starter fra MINDEANKERET I NYHAVN kl.l7,oo pre.
Tilmelding der er bindende i hulen eller til Bør¬

ge tlf.(ol) 26 77 71 eller Kirsten (ol) 56 34 87 ef¬
ter kl.l7,3o. Andre afdelinger er velkomne til at del
tage.Seneste tilmelding er Søndag d.3.august 1986.

5.juli 86 Fabrikant Paul Christoffersen 7o ar.
Linde Alle 12,569o Tommerup (mdl.i
H.K.)

11. " " Kristian Dalner,Hellestedvej 22, 6o år
27oo København Brh.

16. " " Maler Aksel Jensen,Københavnsvej 85 år
32 l/sal 4ooo Roskilde.

16. " " Tømrer Knud Fjordside.Nyskowej 17, 5o.år
Ilskov,7451 Sunds (mdl.i Herning).

22. 11 " Sygeplejerske Merle Christiansen, 6o år
A.C.Møllersvej 3o,71oo Vejle.

23. " " Bjørn Heising,Østervangen 31, 6o år
Onsbjerg 8791 Tranebjerg,Samsø,

l.aug. " Ejnar Jensen,("Smeden") Oehlenschæ- 65 år
gersgade 2o,64oo Sønderborg.

5. " " Malerm.Hans August Pedersen,Nymose- 65 år
vej 23,282o Gentofte.

Tak
Min hjerteligste tak for udvist opmærkdomhed ved

min 85 års fødeselsdag til alle.Det glædede mig me¬

get. Chr.Krogh Nielsen.
Københavns afd.

Odense afdeling takker alle,der var med til at gø
re Naverstævnet 1986 så mindeværdigt og så festligt,
og vi takker ligeledes for alle de gaver og hilsner
som blev os tildelt. Bestyrelsen.

Sommerhus til leje
Beliggende: Rørvig/Nykøbing Sj.
Bad, toilet, 4 sovepladser. 20 minutter fra Katte¬
gat til fods.
Henvendelse: Carl Otto Enevoldsen, Grøndalsvej 10,
3300 Frederiksværk. Telf.(02) 12 47 66. Medl.af CUK

Naverhytten
Vejle afdeling vil herved oplyse, at Naverhytten
ved Vejlefjord kan lejes af alle naver m/familie
for kr. 450,- pr. uge + el og varme. Leje af hyt¬
ten sker gennem hyttevært Hakon Knudsen,
telf. (05) 87 19 71.



Adresseliste
Danmark

Esbjerg (15. september 1979)

Formand: IB SPLIDSBOEL MØLLER,Darumvej 39,tlf.(o5)
13 79 34.Kasserer:LE0 LASSEN,Bellisvej 25,
tlf.(o5) 13 58 92.Hule: Samme adresse.Møde:
sidste tirsdag i måneden.

Kontaktmand: OVE SØRENSEN,Rygårdsvej 4 -lo6,tlf.(o5)
93 17 76.

Frederikssund (21. juni 1971)
Formand: DANN ELAND,Rosenvænget l,36oo Frederikssund

tlf.(o2) 31 49 54.Kasserer:N.C.Jensen,Klok¬
kevej 8,365o Ølstykke,tlf.(o2) 17 94 28.
Huse:Græse gi,Skole.Møde:1.fredag i måneden

Herning (3. december 1964)
Formand: FLEMMING LAUGESEN,Vestparken 28,Lind,74oo

Herning.tlf.(o7) 22 25 88.Kasserer:AXEL
TOFT NIELSEN,GI.Landevej 148,74oo Herning,
tlf.(o7) 12 o9 92.Møde: 3.onsdag i måneden
dog i Decmb.l.onsdag i md.Juli & August in¬
gen møder

Hillerød (19. marts 1937)
Formand: RICHARD PETERSEN,P.Mogensensvej 42,34oo Hil¬

lerød, tlf . (o2) 26 62 73.Kasserer: ERIK NIEL¬
SEN, Bagerstræde 16 B.348o Fredensborg,tlf.
(02) 28 25 87.Hule:Fritidshjemmet,Hostrups-
vej,Møde: 2.fredag i hver måned.

Holbæk (31. august 1920)
Formand: HELGE LIND NIELSEN,Cikorievej 13,tlf.(oo3)

43 87 65.Kasserer: KIRSTEN LIND NIELSEN,Ci¬
korievej 13,43oo Holbæk,tlf.(o3) 43 87 65.
Hule: Holbæk gi.tekn.skole,Jernbanevej.Møde:
3,fredag i måneden.

Kolding (Juli 1942)
Formand: EJVIND PETERSEN,Dyrskuevej 7,663o Rødding.

tlf (o4) 84 16 43.KASSERER: BENT PETERSEN,
Brændkjærgade 86,7ooo Kolding,tlf.(o5) 52 77
43.Hule:Agtrupvej 121,Møde:1.onsdag i mdn.

København (12. januar 1899)
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6-9 sal,181o V.

tlf.(ol) 23 23 42,Kasserer: FRODE ZACHARIAS-
SEN.Ulsøparken 45 th.266o Brøndby Strand.

Hule: Ingerslevgade lo8 kid.tv.Åben hver søn¬
dag fmd.fra kl. lo,3o - 14,oo.

Løgumkloster (25. april 1982)
Formand: NIELS NIELSEN;Møileparken lo8,624o Løgumklos¬

ter.tlf. (o4) 74 43 39.Kasserer: HENNING HAN¬
SEN,Ringgade 21, Hule:Møllekroen,Møde: Sid¬
ste torsdag i måneden.

Nysted (16. oktober 1955)
Formand: SIMON HANSEN,Aarrestrupvej 8,488o Nysted.tif

(03) 87 15 93.Kasserer:KARL NIELSEN,Øster¬gade 3,488o Nysted.Møde:l.mandag i måneden.

Udland
Fortegnelse over udenlandske afdelinger føl¬
ger i næste nummer af D.f.S. Red.

Næstved (11. oktober 1985) 3g5)
Formand: LEIF ROSENQVIST,Primulavej 17- TV.tlf.(o3)

73 08 63,Kasserer KNUD RASMUSSEN,Sorøvej 489
tlf. (03) 72 84 86.

Odense (23. september 1913)
Formand: KNUD MARIUS NIELSEN,Marielystvej44,5ooo Oden

se tlf.(o9) 12 13 47 Kasserer: WALTER PETER_
SEN,Platanvej 38, 523o Odense M.Hule:Overga¬
de 41.Møde: 1.torsdag i månden.

Randers (17. juni 1945)

Formand: HELMUTH KLØVE.Vølundsvei 4.89oo Randers.tif.
(06) 42 88 46.Kasserer:HENNING DALSGÅRD;
Lindbjergvej 54,Randers.tlf.(06) 44 15 9o,
Hule:Viborgvej l,Møde: 1.fredag i måneden.

Roskilde (17.februar 1927)
Formand: PEER ROSEN »Støden 14,4ooo Roskilde,tlf.(o2)

36 72 28.Kasserer: ERNA NIELSEN,Rønøs Alle
5, Roskilde,tlf.(o2) 36 lo 68.Hule:Kam-
strupsti 2.Møde:Sidste fredag i måneden.

Samsø (21. maj 1985)
Formand: ROBERT HANSEN,Morten Madsensvej 14,8795 Nor¬

dby,tlf. ( 06) 59 62 45.Kasserer: PALLE OL¬
SEN, Smedegyden 2, 8795 Nordby,tlf.(06) 59
6o 59.

Silkeborg ( 9.marts 1937)
Formand: HANS CHRISTENSEN,Mosevej 6,8600 Silkeborg,

tlf.(06) 82 72 54.Kasserer:LEIF ROHDE,Thor-
søtoften 2,86oo Silkeborg.Hule:Skolegade 19.
Møde:Sidste fredag i måneden.

Slagelse (15. november 1942)
Formand: H.J.FRANDSEN,Fisketorvet 2,42oo Slagelse,

tlf.(o3) 52 o9 92.Kasserer:HUGO SVERRING,
Østerbro 60,Slagelse,tlf.(o3) 52 58 51.Hule:
Fruegade 36.Møde 1.fredag i måneden.

Sønderborg (5. november 1966)
Formand: HELMUTH KROG,Stenbjergparken 5 C.Ulkebøl

64oo Sønderborg,tlf.(o4) 42 84 o4.Kasserer:
EJNAR JENSEN,Oehlenschlägersgade 2o,Sønder¬
borg, tlf . (o4) 43 00 2o.Hule:Æblegade 7.Møde:
Hveranden fredag.

Vejle (20. juni 1919)
Formand: JOHN FØNSS BACH;Lundevej 2o,71oo Vejle,tlf.

(o5) 83 44 75.Kasserer:BRUNO LINDSKJOLD,Kik-
kenborg 12,Vejle,tlf. (o5) 83 lo 55.Hule:
Nørretorv,Møde: 1.fredag i måneden

Ålborg (1. januar 1919)
Formand: HANS ANDERSEN,Lyngholmvej 7,9ooo Ålborg,tlf.

(08) 18 o2 49.Kasserer: EJLER LIND KLØVE,
Ferskenvej 66,Ålborg,tlf.(08) 18 72 43.Hule.
Snedker & Tømrerforb.Kajervdgade 39,indgang
fra P-pladsen.Møde: 1.onsdag i måneden

Århus (13. november 1913)
Formand: HERLUF FIIRGÅRD Klokkerfaldet lo8,821o År¬

hus V. tlf.(06) 15 96 27.Kasserer; ESTER
LUND,Nattergalevej 16,8362 Hørning,tlf.(06)
92 35 72.Hule: Orla Lehmanns Alle 7.Møde:
1.& 3. fredag i nåneden.



Moseltreffen
Otto Kröll og Finn Leth indbyder til MOSELTREFFEN

1986.Det er os igen lykkedes at sætte et program sam¬
men efter et lille chock,da vi har afbrudt forbindel¬
sen til det tidligere lokale i byen Mesenich.

Et nyt program gennemføres sammen med Margit &
Werner i deres lokale:WEINHAUS - PENSION SERWAZI -
ZENSEN.

Tilmelding kan kun ske til OTTO KRÖLL;OBERBILKER
ALLEE 219,D - 4ooo DÜSSELDORF 1 senest 1.august 86
PROGRAM :Lørdag d.3o.august 1986
Kl. 11,oo. Vi ordner betalingen hos Finn Leth.
Kl. 12,oo. Treffen i Forsamlingshuset "Mesenich".
Kl. 12,15. Velkomst ved Moselkomteen.
Kl. 12,3o. Navermad med 1 glas Vin.
Kl. 18,3o. Kold Platte i Forsamlingshuset.Dansemusik

til de små timer?
PROGRAM: Søndag d.31.august 1986
(Morgenmaden kl.8,oo - lo,oo)
Kl. 12,oo. Man kan klage over stævnet i Forsamlings¬

huset .

Kl. 12,3o. Festmenu: Spiesbraten mit gemtise und
Salzkartoffeln.

Kl. 14,3o. Afsked i Beilstein i "Navergrotten"
* _ * _*

Kammerater»venner og Moselaner,op på mærkerne så
vi kan vise hvor mange venner Margit & Werner har.

Altså på gensyn i August i Mesenich!
Tænk på at prisen kun er DM 8o,-.
Kraftige naverhilsener fra Moselkomiteen,
Otto Kröll Finn Leth.

Bus Fyn - Jylland
Afgang fredag d.29/8-86 - Hjem mandag d.1/9-86.
Er alle klar,så kører vi igen,jeg må desværre si¬

ge til jer,at turen i år bliver på 55o,-kr for kør¬
sel og overnatning ved Celle,og det store kolde bord
på færgen. Men vi skal gerne op på cirka 45 ialt,for
at holde prisen,på 55o,-kr.

Afgang Ålborg Rutebilstation kl.o4,3o.
Randers,Banegården kl.o5,3o - Århus,Musikhuset kl.

06,00 - Vej le,Banegården kl.o7,oo - Kolding,Banegår¬
den,kl.08,15 - Sønderborg,Kirkepladsen kl.ca.o9,3o.

Tilmeld jer ved at sende 3oo,-kr.a.conto til:
Børge Jensen,Storkeløkken 31,5270 Odense N.

sid nu ikke der og tæl mugpletter på Rabarbergrøden,
tag jer sammen,og få jeres tilmelding sendt i tide.

Børge Skæg,Odense.
FS: Sidste tilmeldingsfrist er d.7.august på hulemø¬

det- Børge.

Redaktøren meddeler
Grundet pladsmangel ligger en del stof over
til følgende numre af D.f.S. Red.

Bus Sjælland
Vi her i Frederikssund,vil gerne i år prøve om

der kan blive tilslutning til en bus,så vi atter kan
mødes i MESENICH til et dejligt "MOSELTREFF".Alle
der er interesseret kan ringe til DANN ELAND tlf.(o2)
31 49 54 for eventuel tilslutning.

Turen starter torsdag d.28.aug. kl.l7,oo fra Fre¬
derikssund Torv,kl.ca. 17,45 ophold på Roskilde Bane¬
gård, følgende . rute vil blive kørt: Frederikssund -

Roskilde - Rødby - Fehmern - Lübeck - Hamburg - Han¬
nover - Dortmund - Wupperthal - Köln - Bonn - Kob¬
lenz mod Trier,hvor vi drejer af til Cochem,her ca.
2 tmers ophold,videre til Mesenich.Der køres hele
natten og vi vil være i Cochem kl.ca.9,3o d.29.aug.
om morgenen,her smages på de første dråber af den
liflige Moselvin,vi vil være i Mesenich kl.ca.11,45
hvor overnatningskvarteret venter os.

For et beskedent beløb vil Chaufføren køre til
Vinfest fredag aften,og udflugt til Bernkastel lør¬
dag formiddag.Selve Moseltreffen starter lørdag mid¬
dag og slutter efter middagen søndag.

Hjemturen starter fra Mesenich søndag d.31.aug.kl.
ca.l4,oo med vores alletiders afslutning i Beilstein,
der køres hele natten og vi vil være i Frederikssund
mandag formiddag.

Alt dette for disse 5 pragtfulde dage vil vi her
i Frederikssund kunne gøre for et beløb af 115o,-kr.
(excl.Lommepenge) Der betales 5o% forud inden l.aug.
på Giro nr.4 43 12 35
Dann Eland,Rosenvænget l,36oo Frederikssund - eller
en crossed check til samme adresse.
Med kno i bordet - og vel mødt ved Mosel.

DANN.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovadgade 195

Tlf. 58 29 58

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.

SIDSTE INTER RAIL for pensionister
Kr. 20,00. Beløbet sendes på giro 6 43 77 88, check

eller i frimærker. Sä sender »i bogen portolri-
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET 3460 BIRKERØD

Alle naver ind i CUK

Foreningsmeddelelser
Alt stof Opmærksomheden henledes på, at stof til D.f.
indkommet stof vil først blive bragt i det efterfølgend

Frederikssund
Hulemøde fredad d.6.juni 1986.
Formand Dann Eland åbnede mødet og bød bl.a.vel¬

kommen til 2 naverbrødre fra Helsingør Mads & Mogens.
De 2 svende kvitterede med at slå på klokken.Dette
gode eksempel blev fulgt af flere,så der var livlig
klokkeringning hvilket forårsagede en andagtsfuld
stemning.

Jens Simonsen underholdt de 24 fremmødte svende
med at vise lysbilleder fra sin soldatertid på Cy¬
pern i 1964.Det var både interessant og spændende og
han høstede fortjent bifald herfor.

Dann Eland deltog i pinsestævnet i Odense d.17/18
maj,men om dette er nærmere beskrevet andetsteds i
bladet.Det var atter en dejlig aften i hulen med

S. må være mig ihænde senest d.8. i maneden. Senere
e nummer af "Svenden". Knud Lønstrup.

sang og snak og klingende mønt i bødekassen.
Husk lam på spid den 16.august.
Næste hulemøde afholdes hos Frank & Anna Vænget-

vej 47,Jægerspris den 4 juli.
Hulevagt: Frank & Tolderen.
Med naverhilsen Tolderen.

Herning
Hulemødet d.21.maj blev en spændende aften.En

golf-bekendt af Hans,Peter Hermansen,besøgte og for¬
talte levende om mange år i det fremmede»hovedsage¬
ligt i Afrika.

Peter startede i 1954 i Kenya som maskinmekaniker
på en farm,kom senere til at arbejde som safari -ar¬
rangør, - var en sviptur i England,efter at Kenya i
1964 blev selvstændig,arbejdede en tid i Nordafrika
men kom derefter igen til Kenya,hvor han arrangerede



camp-rejser i de nu oprettede nationalparker.Han slut
tede udlændigheden i Sydafrika som mekaniker i Dur¬
ban,! guldminerne i Soweto og sidst i diamantminerne.

Peter Hermansen vendte tilbage til Danmark i 1974.
Formanden sluttede aftenen med at fortælle om pin¬

sestævnet , som Odenseanerne,efter hans mening,havde
gennem ført med bravour.

Med naverhilsen Gunnar.

Holbæk
I Holbæk var naverne samlet i hulen d.16.maj 1986.

Helge bød velkommen og gjorde opmærksom på,at der vai
en del vi skulle have sat på plads,nu det var sidste
gang vi var samlet inden byjubilæet,hvilket også lyk¬
kedes.

Efter det alvorlige kom det behagelige,Else & Ib
Larsen synes at vi fortjente en omgang (eller to) i
anledning af at de lige har fejret rund fødselsdag
og sølvbryllup,vi tog naturligvis med tak imod det
pæne tilbud.

Ove andersen "Gåsemureren11 slog en plade i vores
naverbord i anledning af sit 3o-års medlemsskab og
fortalte samtidig at det var 6o år siden han havde
fået sit svendebrev.Han havde dette med og det ligner
jo ikke meget de svendebreve som bliver udfærdiget
nu om dage.

Vi regner med at sende en maler til Zürich i juli,
det er Freddy som har formidlet forbindelsen dertil.

Vi her i Holbæk håber,det bliver,en rigtig god
sommer vi går imøde og næste gang vi mødes bliver d.
15.august-1986.

Med naverhilsen Emil.

Kolding
Hulemøde i Kolding d.7.maj 1986.
6 svende var mødt op,da Lars Larsen dukkede op med

et nyt medlem,en tidligere arbejdskammerat fra Grøn¬
land.

En munter og hyggelig aften og halv nat gik før vi
slukkede lyset.Det var godt det var helligdag dagen
derpå.

Vi er nu klar til pinsestævnet i Odense og håber
at møde mange naverkammerater,og vi savner nogle af
vore naverkammerater på hulemøderne.

Så takker vi Odense for et dejligt stævne,for
selvom man har mistet stemmen kan man godt skrive.

Har nogen prøvet at være til tandlæge dagen efter
et naverstævne,? Det er ligesom at få en lufthammer
i munden - siger Bent.

Personlig vil jeg gerne som førstegangs deltager
sige at det er ihvertfald ikke er sidste gang.

Synd der ikke er flere der kommer til stævne,for
der lærer man en masse kammerater at kende som I al¬
drig har set før. Vi ses i Roskilde i 1987.

Med naverhilsen Lars H.

København
7.maj 1986 havde vi G.F. og blev åbnet af forman¬

den ved at byde velkommen hvorefter han mindedes de
af vore kammerater der var gået på den sidste rejse
siden sidste G.F.

G.F.vil ikke gå over i CUK* s historie, idet den
ikke bød på konstruktiv kritik til at bygge videre
på.af den nye bestyrelse.

Vi startede med at synge nr.47.
Som noget nyt - indenfor de sidste år - havde be¬

styrelsen forlangt at lovene m.h.t. kontingentet
skulle overholdes.

Alle medlemmer mødte op med bøger der var lige
med,og fik derfor udleveret stemmekort - 25 ialt var
stemmeberettiget!

Hans Rindom blev valgt til dirigent og konstatere¬
de at der var lovligt indkaldt til G.F.Sekretæren op¬
læste protokollen og formanden afladge sin beretning
samt kassereren aflagde regnskab for klubben og hule
regnskabet.Alle tre ting blev godkendt.

Derefter gik vi over til at påhøre kritik af sæ¬
sonens aktiviteter.Formandens beretning indeholdt en
mængde datoer - det var nu nærmest for at tilfreds¬

stille Børge Andersen,han har jo efterlyst sadanne
på de sidste 4 G.F.Det halve år der var gået havde
givet gode svendeaftener - fine hulemøder - og vi
havde haft besøg af mange gæster!Endvidere oplyste
formanden om at bestyrelsen havde ryddet op i lovene
disse var en ufremkommelig jungle.Vi havde luget det
væk som var blevet redigeret om og aldrig var blevet
ført til lovene.Næstformanden Leif Olsen havde compu¬
terbehandlet det hele og G.F. kunne få en rulle love
udleveret til gennemsyn - stakken af disse ruller
mindede om romertiden på Cæsar's tid.

Rasmus Gerdes ville trække sig tilbage som for¬
mand - og det gjorde han - Kassereren kunne oplyse at
retningen i økonomien begyndte at vise positive tegn,
sammen med Ib Lønstrup havde de fået tag om kontin¬
gentet; og desværre;vi måtte tage "Svenden" fra nogle,
samt nogle medlemmer måtte forlade CUK

Børge kunne ikke godtage beretningen og Edgar Jen¬
sen mente ikke at nye love kunne fremlægges.HB,kasse¬
rer Børge Nielsen ville ikke bruge 3-4 timer til gen¬
nemgang her og nu,og da slet ikke stemme for han ikke
havde gennemgået.Efter nogen polemik blev der nedsat
et lovudvalg bestående af Edgar Jensen - Fl.Heiden
og Børge Nielsen som så skulle få lovene på plads og
ä jourført sammen med den nye bestyrelse.Her kom der
da noget konstruktivt ud af diskussionen.Børge Ander¬
sen og Fl.Heiden var utilfredse med stedet hvor vor
Kegleaften var afholdt.Der var mødt 8 medlemmer,der
fik en sjov aften ud af det.

Næ-h Børge Andersen,det var ikke stedet der var
afgørende,skoen trykker et helt andet sted,og du som
har skoen på,ved bedst,hvor og hvorfor den trykker
som den gør.Sekretæren var forundret over at der til
stiftelsesfesten var så få fremmødte af tidligere
fejrede jubilarer.Var der ikke noget at fejre?Var han
ikke god nok - var det ikke din tur til at møde op?
Han var der da du fik nålen,det var du glad for!

Stiftelsesfesten har givet op til 2ooo,- kr i un¬
derskud,hver gang,de sidste år;det slutter nu,kassen
er lukket! Vi vil istedet for fejre vore jubilarer i
hulen med "sang - bægerklang"- og godt humør - det
bliver på et hulemøde,således at alle kan deltage,
spise og drikke efter sin egen økonomi.Det var Ketty
som ønskede det afholdt på et hulemøde,og det var et
godt forslag,som bestyrelsen følger allerede d.8.aug.
kl.19,3o,så mød op til fest i dagligdagen.

Således blev beretning,protokol og regnskab godk!
Trods alt !!

Trods ingen tak kun Ris,gik bestyrelsen på valg.
Bestyrelsen havde sine egne forslag og blev fulgt.
Formanden gik af ,og blev afløst af næstfmd.Leif

Olsen.Ny næstfmd. 1.suppleant Niels Kragelund.Nye
suppleanter blev Lilian Riel og Rasmus Gerdes. Bygge-
fondens formand var blevet frataget nøglen til hulen
hvorfor han ville træde ud.Rasmus Gerdes blev ny for¬
mand. Fanebærer blev Hartvig Svendsen med Pia Niel¬
sen som suppleant.

Den nye bestyrelse vil følge den linie der er lagt
af os selv i det forgangne halve år,vi vil bevare de
gamle traditioner,og førsøge at tilføre nogle nye,
som jo også engang med tiden vil ældes.Der vil på
de næste 2 bestyrelsesmøder blive udarbejdet program
for vinterhalvåret,det vil blive bragt i "Svenden" i
god tid,så du kan planlægge dine aktiviteter frem til
januar 1987.

Bestyrelsen takker Rasmus Gerdes for godt samar¬
bejde,og vi ser ham jo til alle vore bestyrelsesmø¬
der.

Nå - nu holder jeg lige pause
Sovjet - Ungarn - 6-0 Uha,uha.
Der var eksplosion i de Russere
Den 29.maj havde vi to optagelser en fra Bern og

en fra Zürich.Den sidste er Peter Bogholder,som jo
blev valgt ind i HB til afløsning af Edgar Jensen,
der selv mente at nu skulle unge kræfter til.

Da Hans Rindom bad om forslag til HB så han sig
om i forsamlingen med store bedende øjne. Han ville
se ungt blod! Dem er der jo ikke mange af i CUK,som
er valgbare til HB,Men Peter kunne accepteres.Til lyt
ke med fornyelsen,

Denne G.F.vil jeg huske som den sidste i en række,



hvor den afgående formand har stået for skud affyret
i lange salver,de fleste forbier, en mængde der græn¬
sede til det usmagelige,og nogle fuldstændig ude af
saglig takt & tone - fri os fra det til november,lad
os få konstruktiv, saglig kritik til at bygge videre
på,til gavn for CUK ,det er en tung arv at løfte ef¬
ter de mange svende,som har lagt alle deres kræfter
i arbejdet for CUK,som har levet deres liv med CUK i
Centrum; de nye vil også,men de vil ikke trædes på!

Skænk ikke øllet op til gravøl,men til en skål foi
kammeratskab og nyt liv i CUK.

Rasmus Gerdes udbragte et leve for CUK.
Dirigenten svang stokken til sidste akkord "Tak

for ro og orden"
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer - ellers

brug søndagsmesserne ellers på gensyn d.7.august kl.
19,oo.

Med kno Christian
sekretær.

Los Angeles
Ved mødet d.9.maj var der 24 svende tilstede.Otto

Lund havde anmodet om ordet før selve mødets begyndej
se.Der var brev fra Knud Lønstrup,som underrettede
at Knud Frisch var afgået ved døden,og da han var
Æresmedlem af Los Angeles Naverclub.fandt Otto,at viL
i klubben skulle mindes kam med 2 minutters stilhed..

Der var også brev fra Ib Strange,Århus afdeling,
som gav en længere beskrivelse derom.Så blev der 2
minutters stilhed.

Mødet åbnedes med sang nr.125 og nr.47,og mod sæd¬
vane blev begge sange sunget fuldtud,der var ikke
mer tale om første og sidste vers.Dette er for mig
er en fremgang,for jeg har altid syntes,at vi ikke
sang nok.Vi har stadig en del syge medlemmer,så det
blev igen vedtaget at sende en hilsen.Rapport fra se¬
kretæren og kassereren blev godkendt,landkomiteen
havde også været tilfreds med arbejdet,men ønskede
stadig lidt hjælp for lørdag morgen d.lo.maj.Efter
tidligere anmodning fra Århus afd.om at få tilsendt
nye runde CUK porcelænsplatter,blev det vedtaget at
Lars Westerskovs søn vil tage dem med,når han rejser
på ferie i Danmark.Fred Holms dødscertificat er sta¬
dig til behandling,og en repræsentant fra naverclub-
ben er endnu ikke godkendt,dette vil blive nærmere
undersøgt. O.J.L.

Odense
Til hulemødet d.5.juni,- var der pænt fremmøde

trods det, - at det var Grundlovsdag,fars sag,og en
en masse fodbold i fjernsynet,- 13 svende var mødt
op, Formand Knud Marius åbnede mødet,og gennemgik
det nylig overstået Pinsestævne her i Odense,med bl.
a. deltagelse af ca.l5o personer og Odenses borgmes¬
ter til festmiddagen,pinsedag om aftenen.

Vi har fået mange tilbagemeldinger udefra om,at
der var stor tilfredshed med stævnets forløb,og man¬

ge har sagt at det var et dejligt stævne,og rent øko¬
nomisk kunne Odense afd.kun være tilfreds,det løb
pænt rundt,Knud Marius takkede de medlemmer som hav¬
de gjort et særlig stort arbejde,for at naverstævnet
1986 - fik et værdigt forløb her i Odense, - ligele¬
des præsenterede han for de fremmødte,de gaver og
hilsner,vi havde fået foræret fra alle de udenbys af¬
delinger.

Der blev sunget og spundet historier,som aldrig
før,ja,der var endda dem der sang forkert med vilje,
og det blev der selvfølegelig givet omgang for,med
"Blæren" til følge.Kjeld Ploug fik lov at oplæse en
gammel 153 års rejsebeskrivelse,fra en berømt Odense¬
maler,Ludvig Prange,der som 21 årig rejste ud i 1833s

- og oplevede store dele af Europa på valsen,han
var ude i 6 år og kom igennem mange fremmede lande,
og tillærte sig derved en masse om malerfaget,

Poul hulefar havde rigtig fået spendere-bukserne
på,og kunne fra resterne af stævnet i hulen,servere
3 stk.håndmadder gratis til hver af de fremmødte i
dagens anledning.
I de 3 sommermåneder,juni, august,foruden vore or¬

dinære hulemøder, - byder Kirsten og Tage på navermø¬

der den 1.lørdag i måneden kl,18,oo.
Efter en del indlæg om,at vi skulle prøve at gøre

et forsøg på herfra Odense afd. at besøge andre naver
afdelinger,blev det op til bestyrelsen at skulle læg¬
ge en plan for dette.

Hulemødet sluttede ellers i god ro og orden,med
bemærkning om,at næste hulemøde selvfølgelig er tors¬
dag d.3.juli trods ferietiden.

Med kno i bordet K.Ploug.

Randers
_ Odense har nu stævne holdt,
de har sikkert sprunget som en bold,
for det hele at arrangere,
så alt bare kunne fungere,
der kom jo gæster fra fjern og nær,
for at fejre pinsestævne der.
Dette klarede Odense mægtig godt,
så vi siger hermed tak,det var flot.
I Roskilde skal det foregå til næste år
og vi håber ,lige så godt det går!

Vi holder ferie i hele juli måned,så hulen er luk¬
ket.

Hermed ønsker vi vore medlemmer en rigtig god fe¬
rie.Vi mødes igen fredag d.i.august kl.2o,oo.

Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Vor huleaften fredag d.3o. maj var godt besøgt,vi

var 33 samlet denne aften og Indrid & Søren stod for
maden.OH,hvilken fryd,hjemmelavede sild i lage - Tun¬
mousse - skinke - kartoffeksalat og dejlige oste,ja
danskens største glæde, - at æde.Men hvor går dog
snakken godt ved sådant et bord,vi synger og griner
naverspind leveres i massevis + lidt halwovede hi¬
storier, jo, der kan nemt gå 3-4 timer inden vi letter
os fra stolene.Altid inden det kulinariske,har vi få¬
et formandens beretning og ordnet verdenssituationen.
+ mange andre ting og selvfølgelig sunget et par fra
bogen.Svend Jensen fra Calgary i Canada,var på visit
i Danmark,og vejen faldt forbi Roskilde afd.hvor han
overbragte hilsner fra Calgary.Svend Jensen,fyldte d.
7.juni 75 år.Vi ønsker ham til lykke med dagen.Vivi
har lige rundet de 5o ,også til lykke til dig Vivi.

Så havde vi optagelse af et nyt medlem,Poul Stef¬
fensen ,også kaldet Steff,vi gav ham velkomstsangen
og Steff tømte Naverkruset i eet drag,jo,han er vær¬
dig til at kalde sig Nav.

Formanden gav os en beretning fra pinsestævnet i
Odense og meddelte at vi skulle stå for stævnet 1987,
så vi er allerede gået igang med at lave arrangemen¬
ter og forhøre os forskellige steder,det skulle ger¬
ne være et stævne man kam mindes med glæde.

Husk selv at medbringe skorpeskrinet i juni,juli
og august.God sommer til alle afdelingerne.

kno i bordet fra Roskilde afd. Sekretæren.

Samsø
Godt nyt fra Samsø !
Så lykkedes det endelig, - tirsdag d.8.april,fik

vi af Samsø kommune stilJet et dejligt lokale til rå¬
dighed i Onsbjerg,på 24m - derudover deleligt med
Røde Kors,stort flot køkken,samt 2 toiletter og 2
håndvaske,hvad siger I så !

Vi mødtes d.l6vl7. april,og fik under maler Si¬
mons dygtige ledelse og fagkundskab,malet og gjort i-
stand,og beslutningen blev truffet,at indvielsen af
hulen skulle løbe af stabelen mandag d.5.maj kl.19,3c

Robert Hansen,vor suveræne formand,snedkererede
og leverede et dejligt skab m/lås,samt et godt og so¬
lidt langt bord.

Undertegnede bidrog med 1 kaffemaskine,samt en
messingklokke,klokken blev opsat på et smukt atykke
egetræ 3oo år gammelt,udskåret og fabrikeret af tøm¬
rer Christian,egetræet kommer fra fra en gård der har
tilhørt Griffenfeldt,tak Christian,det er rart at
eje noget med historie bagved.

5.maj oprandt,og vi fik en pragtfuld aften,med
højt humør og stor fugtighed (indvendig) masser af
naversange,samt en masse lækre håndmadder,smurt og



fabrikeret af Connie og formand Robert.Undertegnede
tog også nogle fotos af festlighederne,de er trods
min udygtighed som fotograf,blevet acceptable.3 nye
medlemmer fik klubben også denne aften,så nu er vi
efterhånden en 16-18 stykker.

Vi har her i hulen en meget flot væg,men den er
så tom, så tom,skulle der være nogle naverklubber
rundt om i landet der har for meget gi.værktøj,så vil
vi med megen og mange tak,yderst gerne sætte det op
på vor tomme væg.

Med naverhilsen Sekretær & Vinkelskriver
Erik.

Sønderborg
Det har været travlt i Sønderborg afd.
Vi har hele tiden haft problemer med varmen i hu¬

len. Nu har vi installeret kakkelovn nedenunder,og hå¬
ber det hjælper.Det forudsætter naturligvis,vi har
noget at putte i den,men til premieren fandt vi et
par "syge" stole,og det virkede fint.

Kr.Himmelfartsdag afholdtes "Fagenes fest" i Søn¬
derborg, Et stort arrangement over 3 dage.Vi deltog i
optoget for første gang.Et meget stort optog og en
rute på ca.5 km.sluttede med indmarch på Stadion,
hvor alle deltagerne blev præsenteret for publikum
af Gunnar "Nu" Hansen.Om aftenen mødtes vi 23 mand i
hulen til spisning.En godt krydret skipperlabskovs
tilberedt af Helmuth,kartoffelskrælningen stod Gusta
& Ejnar for.Dan og hans kammerat Egon,satte humøret
en tand højere op med deres Guitar og harmonikaspil.

Vi fik sandelig rørt stemmebåndene.
Det amerikanske lotteri manglede heller ikke - en

stor købmandskurv var l.pr.- 2.og 3.pr.var en and.
Den ene and,satte vinderen straks på auktion,det gav
en ekstra skilling i kassen.Pointen ligger deri,at
det var mand og kone der overbød hinanden.

Steen forærede hulen en reproduktion af Brændekil-
de,forestillende en tømrer på vandring.En'vellykket
dag helt igennem.

Om fredagen var der hulemøde.Var der nogen der vai
trætte ? Der kom kun 4 mand!!

Den 23.maj deltog 13 medlemmer i Løgumkloster afd.
arrangement i anledning af 5 års fødselsdagen.Vi kør¬
te fra Sønderborg kl.18,oo.En kortege på 4 biler.Tab¬
te Åge & Doris undervej s.Helmuth måtte tilbage for
at se efter dem.Der havde været hængt for mange røde
lamper ud gennem byen,derfor var de sakket agterud.
Så i sluttet trop til Løgumkloster,hvor vi blev hjer¬
telig modtaget i deres dejlige hule..

Alle nöd vi den hveeeliee stenmine oe maden.Koldt
bord,små lune retter - ost,vi kunne ikke spise os i-
gennera aj denne herlighed,og så kostede det kun 5o,-
kr,pr.næse.Mest imponerende var nok Henning "Løgo"s
lo årige søn,der hele aftenen underholdt os på sit
el-orgel.Selv akkompagnementet til vore naversange
klarede han flot.Et lille charmerende naturtalent -
med krøller og rød butterfly!

Skal der være kritik må den gå på,at de selv løb
med alle lotterigevinsterne.Kl.l,oo takkede vi af
for en dejlig aften.
Til sidst skal der lyde entak til Odense for et

vellykket pinsestævne.Os der ikke deltog,har kun hørt
gode ord og udtryk for,det var et godt tilrettelagt
stævne.
I november har vi 2o års fødselsdag,og den vil vi

gerne markere med en festlig aften i hulen.
Det vil glæde os,hvis andre afdelinger vil fejre

denne dag med os.I kan jo allerede på nuværende tids¬
punkt snakke lidt om det.Dog lover vi,at I vil høre
nærmere om dette arrangement.

Med naverhilsen Mogens.

Thule
Solen kom meget,vi har nu 24 timers dagslys og p.t.
også sol hele døgnet rundt.Våren er kommet til Thulp
ca.4 uger for tidligt med 37° - 54° F.som er 3-lo°C.
men der er allerede så meget kraft i solen,at vi kan
blive forbrændte,ellers er alt normalt med kun lo-12
hjemsendt i Sweater (Thule)

Hos naverne gik det også godt,vore bedemøder er

velbesøgt,en ca. 15-25 naver hver søndag,det må si¬
ges at være godt.

Vi har også fået sommertid her oppe,så nu er vi
kun 5 timer bagefter,og det bli'r nok værre endnu,
så på et tidspunkt har vi nok Coloradotid,så bliver
vi bare et par dage bag efter!

På hulemødet d.3.april har vi atter optaget med¬
lemmer. Denne gang 6."Thule rekord" vi skulle nu have
passeret 6o naver her, en del,23, er taget hjem,og vd
håber at vore hjemlige afdelinger får/har fornøjelse
af dem,det bør måske her indskydes at alt,næsten,
hvad de fortæller er den skinbarlige sandhed! De nye
er iøvrigt:

Kaj Nielsen kaldet "Kaj-Kaj" han er iøvrigt vor
ny fællestillidsmand og fra S.I.D.det ytres at han
har alt i kurser,Kaj er fra Ålborg,men han undviger
fra København.

Finn Jensen,fra Arbejdernes Landsbank.Finn er ud¬
lært maskinarbejder,men iøvrigt et rart menneske,han
blev optaget dels på et afbud,dels på dispensation,
for som Poulsen sagde Indmeldelsesgebyr,og fremtidi¬
ge lån meget positivt,så ham får vi fornøjelse af,
Finn har iøvrigt flintret den halve verden rundt,og
påstår han kan dokumentere påstanden,så København
burde få megen fornøjelse af ham.

Bent Nielsen,som er maskinmester og faglært ma¬
skinarbejder , og fra Silkeborg,pudsigt nok fik han
flere forhindringer fra Poulsen,der iøvrigt også er
fra Silkeborg,og udlært på samme maskinværksted,så
han kender ham måske?

Ole Bjelgart,er kommet regelmæssigt hos os.Ole er
Rør og Blik,og såvidt vides en habil samme, han har
endnu ikke fået Kælenavn, men det kommer nok.

Bent Møller»automekaniker,ansat som flymekaniker
hos DAC.Fungerer nu i Kedelsjakket som rørtrækker og
røgvender reparatør,iøvrigt kaldet "Flight Meek"

Mogens Jørgensen,som ikke er fra Øster Sild,men
Øster ILD er plummer,af sin mesters og guds nåde,
Mogens har fremstillet en knagerække,som skal bruges'
til at parkere parcaerne på,og det er ikke dårligt,
så er vi fri for at falde over dem,når de ligger og j
flyder på gulvet,og vi er trætte og udmattede efter
den megen sang! Parcaer er iøvrigt noget vi har på
når det er koldt. Fox'erne har pels på men vi må lå¬
ne ! !

Vi byder vor nye kammerater velkommen i vor midte
og håber,I må falde rigtig til og hygge jer.

Iøvrigt en STOR forårs hilsen til vore sydligere
navere m/k'er, og håber jeres GRÆS er rigtig grønt,
og træerne må få mange knopper.

Med kno•i bordet Jørn.
Så eik mai månpd neså her hos os på Thule,medens

I var til pinsestævne,aftalte vi at mødes i N.C.O.
klubben ( Top of the World) til Danish open (stort
koldt bord)søndag d.25.maj.

Rie bød velkommen på festudvalgets vegne,vi havde
den glæde at se Pi-kasso i vor kreds igen,og kasse¬
mester Poulsen havde spendrerbukserne på,da han opda¬
gede, at der var stillet dobbelt Ålborg fløde på bor¬
det, som bestilt,bad han medlemmerne glemme,at der
kun var 2 snapse pr.næse,hvilket især Rie,Anne og
Ole nød godt af,da der tilsyneladende var klister på
bordet foran,hver gang en "fuld" flaske passerede
dem.Efter at have været ved samtlige fade og fået
skyllet ganen godt,sluttede vi af på god naver maner
med "Minderne",hvilket selvfølgelig foregik både på
stole og knæ,hvilket fremkaldte en formaning fra tje¬
nerpersonalet , at vi ikke måtte stå på stolene mere,
hvilket vi lovede ikke at gøre,men Anne havde ikke
lovet noget om at stå på bordet,så 3 gange var hun
oppe at demonstrere sin magt,og 3 gange måtte kasse¬
mesteren hente hende ned igen,hvilket fremkaldte
stor iubel især hos de amerikanske gæster,som sik¬kert troede det drejede sig om Strip tease og ikkeom at holde rc og orden.

Som skrevet festen var meget vellykket,og vi ene¬
des om at gøre den om igen i september.

Vi vil gerne lidt forsinket ønske John Nielsen,
(Sorte John) til lykke mrd de 5o år d.2.juni.

Edderkoppen.



Vejle
Ved hulemødet i hytten d.6.juni var 11 mødt,det

var ikke mange,men det var måske vejrets og V.M. i
fodbold,der holdt en del hjemme,men vi der var mødt
fik en hyggelig aften sammen.

Formanden bød velkommen og vi sang nr.22,derefter
beretning.Pinsen i hytten,havde samlet mange medlem¬
mer og gæster,til frokost var der 32 med medbragt
madkurv og ca.4o - 5o havde været der i løbet af da¬
gen. Pinsestævnet i Odense havde været et godt stævne
men det skal nok ned på et mere beskedent plan.Dele¬
geretmødet plejer at have for lidt tid,men i Odense
blev det jappet igennem,og kl.ll,4o takkede dirigen¬
ten for god ro og orden,og mange fik ikke svar på de¬
res spørgsmål.

Lørdag d.19.juli har vi Ristaffel i hytten kl.14.
tilmelding på RICO ,medlemmer bedes skrive sig på
med det samme,da deltagerantallet er sat til 4o.

Næste hulemøde 4.juli i hytten kl.l93o.
Helge.

Zürich
Den 3-4 maj var vi igen i Bern til 2 dagesmar¬

chen.Denne gang var antallet ikke så stort,ja fak¬
tisk halveret,til 26 personer.De fleste vabler blev
fundet,hos de tilrejste danskere,som forøvrigt skal
ha' en stor tak for deres fremmøde.Det var Mette,
Stig,Jens,Jette,Dorthe & Lars.De to sidstnævnte lyk¬
ønskes hermed med brylluppet d.17.maj på Odense Råd¬
hus. Nu hvor vi er ved bryllupper kan vi henvise til
indlægget om,En våd Kineser,som også omhandler en
CUK nav,som også har giftet sig,og minsandten på sam¬
me dato.

Torsdag d.5.juni optoges Elektriker Poul Sønder¬
sted, Hvidovre.

Vi undskylder at Züricherfanen ikke var tilstede
ved,Formanden for Europæiske gesellen zünfte,Hans
Laus begravelse,da vi desværre ikke havde fået be¬
sked om hans bortgang.

Vi takker Odense afd.for et vellykket pinsestævne.
Vores to delegerede var uhyre tilfredse,og har for¬
sikret os at det ikke var sidste gang de deltog i et
Dinsestasvne.

Den 31.maj var vi på besøg på Miihleberh atomkraft¬
værk og tilligemed også på vandkraftværket.På atom¬
kraftværket måtte vi vise pas og igennem metaldetek¬

tor, og blev så vist rundt på de steder hvor vi ikke
kunne komme til at pille ved noget og lave ulykker.I
modsætning til vandkraftværket hvor vi blev vist
rundt over det hele,og fik endda lov at komme ind un¬
der en af turbinerne og få blæst i håret.Heldigvis
mistede ingen parykken.Turen blev afsluttet med et

besøg på vandkraftværkets museum.

Sanne.

Aalborg
Onsdag d.4.juni var 13 svende til hulemøde,men en

del udvandrede ret hurtigt,vi fik dog sunget en del
sange,men det hyggelige naverspind bliver gerne heni-
mod slutningen.Maler Leif Nørgård Andersen(bitte nøv)
blev optaget i foreningen på behørig vis,og vi fik et
billede af ham med kasket,der kommer i vort arkiv,
hans udlandsfærd blev Grønland og Norge.Det blev en
slags "Polterabend" for " Kansleren",idet Margit hav
de bevilliget en flaske til naverbrødrene,Helmut
Schmidt er SMED,og skal nu selv smedes i hymens læn¬
ker.

Sommerudflugtem bestemtes til d.9.august kl.13 fra
Kajerødgade 39,vi lejer en bus som sidste år,med Jør¬
gen Erik som fører,foreningen har eftermiddagskaffe
med varmt brød,som nydes et eller andet sted,program¬
met ligger endnu ikke hel t fast,Vi tager selv mad
med til aften og hygger os i "Fagborgens" lokaler i
Brovst,vi får også musik og andet med.Oplysning om
turen på tlf.18 o2 49 og 18 72 43.

Ole Hald,der for tiden bygger huse ved Hannover
og er medlem af Ålborg afd. skriver,at for tiden vi¬
ses lo udsendelser a 3o m/m i det tyske fjernsyn,om
vandrende håndværkssvende,som han optager på Kasette-
bånd.han spørger om vi er interesserede i at låne
disse ?

Ålborg deltagerne i pinsestævnet siger Odense tak
for et godt stævne,og det store arbejde der blev
gjort for os på alle måder.

Med naverhilsen Referenten.

Jubilarer

^■K)R BEKOST

• KØB6NHAVN-

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: Henry Hansen,Dræbyvej 6

2470 Skovlunde.Tlf.(0")
91 81 24.

Kai Fønss Bach,Toftebakken 2 D,Birkerød,kan den l.juli 1986 fejre
sit medlemsskab af Foreningen for Berejste Håndværkere i 45 år.
Og

Medlem af bestyrelsen og Æresmedlem Henning H.Jensen kan ligele¬
des d.l.juli 1986 fejre sit medlemsskab af Foreningen for Berejste
Håndværkere i 35 år.Pudsigt nok er de begge bogtrykkere.

Vi ønsker jer begge hjertelig til lykke med de respektive jubi¬
læer« Berejste Håndværkere m/damer.

Situationen............
En dejlig aften med Banco afsluttede vort sidste arrangement i

Bejstes Hus og nu skal der i de næste par måneder pakkes så at vi
er klar til at flytte til de nye lokaler.

Lokalerne, som ligger på Hyltebjerg Alle 32 A.kld., skal først
have en større omgang reparation m.m.,og der skal laves køkken og
toiletter m.m., men det skrider langsomt fremad.

Kegleaften
Vi starter keglespil igen torsdag d.21.august kl.l9,oo i Alle¬

gade no.lo.

God ferie
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer m/familie en god sommerferie.

——^I n i e m o r i a m

Vor gode kammerat og Æresmedlem NIELS PETER ANDREASEN,Strand¬
vejen 215,Hellerup er i en alder af 91 år afgået ved døden
den 19.maj 1986 efter kort tids sygdom.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

"Berej ste"

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 24.juni



En Episode fra Stævnet i Pinsen:Rasmus Gerdes,Kbhn.
DRAK MÆLK men efter sigende har han overlevet det.

Lam på spid i Fr.-sund
Frederikssund afd.afholder atter i år den traditi¬

onelle festaften med lam på spid,i Græse gi.Skole d.
16.august 1986 kl. 18,oo.Prisen pr.person er 9o,-kr.

Husk hurtig tilmelding da vi lukker for tilgangen
ved loo personer.Tilmelding kan ske til Dann Eland
(o2) 31 49 54.

Med kno i bordet DANN.

På falderebet
Sommerudflugt d.9.august kl.l3,oo fra Kajerødgade

39.
Formanden.



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

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74— tv.
21oo København 0.tlf.(ol) 2o 24 16.

EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2,
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 saj

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer»Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth W.Andersen,Hadsten Alle 49,
277o Kastrup, tlf. (ol) 51 16 87,beds-f
mandag - fredag kl,18,oo - 19,oo

CEG - bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes l
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv.
8ooo Århus C, tlf.kl.9-17. (06) 12 46
6o.

Tak
Jeg var pa Bornholm da jeg fyldte 85 år,så jeg var

ikke klar over at det regnes for en rund dag.Min svi¬
gerinde var ude at gøre rent,så hun tog imod.Da jeg
kom tilbage,var hele bordet fyldt af røget,Ålborg og
buketter de fleste uden kort.Jeg vil hermed gerne si¬
ge Tak til alle dem der huskede mig men desværre måt¬
te gå forgæves,Hjertelig tak til alle.

V.A.Holm

Milepæle "Bornholmeren"
1.august 86.Ejnar Jensen,"Smeden" Oehlen- 65 år

slægersgade 20,64oo Sønderborg
5. " " Malerm.Hans August'Pedersen,Nymo- 65 Ir.

sevej 23,282o Gentofte.
17. " " Tømrer Jens Høgh,Nørre Alle 53- 7o år.

44oo Kalundborg,(mdl i Slagelse)
27> " " Katrin Tut Lundberg,5:15 St.Barns-65 Ir.

vik,13o 35 Ingarö,Sverige.
2.Septemb." Edwin Svendsen,Norgesgade 8, 7o år.

9ooo Ålborg.
3* " " Frede Thomsen,Østerled 24, 65 år.

71oo Vejle.
4. " " Max Nielsen,De gamles Hjem,"Hol- 94 år.

bækhus" 43oo Holbæk.

SIDSTE INTER RAIL for pensionister
Kr. 20,00. Belobel seniles oå giro 6 43 77 88, check

eller i frimærker. Så sender vi bogen portofri-
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET 3460EBfRKlRØD

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

HULE^ Ingers levgade_lo8_2_kld^_tv^l7o5_K^benhavn_V^_____
Hulen er åben hver søndag fra kl.l0,3o - 14,oo
Formand:Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.9etage,181o V

tlf.(ol) 23 23 42. x
Kasserer:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45—th,266o

Brøndby Strand,tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand:Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 Kbhn.K. VI

Lokaleinspektør:Hartvig Svendsen,Vinkelhusene 17
277o Kastrup.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo
Brønshøj tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
7.aug.86.Hulemøde kl.l9,oo

2o; 11 " Svendeaften kl.l9,oo.

Sangkoret
Sangkoret mødes atter tirsdag i hulen d.l2.aug.

Fugleskydning i Roskilde
Søndag d.14.september 1986 afholder Roskilde afd.

sin årlige FUGLESKYDNING i en Værkstedsbygning,der er
beliggende på 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= l.stk.6,- 5 stk 25,- kr.
Skydenummer koster 5,- kr.

Det er en familiedag,og alle kan deltage i skyd¬
ningen. Kommer I med Toget kan vi hente jer - men i så
fald er tilmelding nødvendig.

Kl.ca.13,oo spiser vi den medbragte frokost (drik¬
kevarer 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.

FUGLESKYDNINGEN BEGYNDER Kl.lo,oo.

BEMÆRK: DET MEDFØRER INGEN UDGIFT AT BLIVE FUGLE¬
KONGE:

Yderligere oplysninger hos John Nielsn på tlf.(o2)
36 5o ol eller Erna Nielsen (o2) 36 lo 68.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hov«d«adø 195

Tlf. 56 29 58

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.

Sommerhus til leje
Beliggende: Rørvig/Nykøbing Sj.
Bad, toilet, 4 sovepladser. 20 minutter fra Katte¬
gat til fods.
Henvendelse: Carl Otto Enevoldsen, Grøndalsvej 10,3300 Frederiksværk. Telf.(02) 12 47 66. Medl.af CUK

Naverhytten
Vejle afdeling vil herved oplyse, at Naverhytten
ved Vejlefjord kan lejes af alle naver m/familie
for kr. 450,- pr. uge + el og varme. Leje af hyt¬
ten sker gennem hyttevært Hakon Knudsen,
telf. (05) 87 19 71.

t
Stockholm afdeling må med sorg meddele, at et
af vore ældste medlemmer

Nitter HENRIK PETERSEN

er afgået ved døden sidst i juni 1986 og blev
bisat d.5.juli. "Gammel Peter", som han kald¬
tes blandt venner, var fyldt 92 år, og d. 14.
juni 86., blev han fejret som 40-års jubilar.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Stockholm Afdl.



HB meddeler
Vi henstiller til alle afdelinger!
Vi indenfor CUK nyder at læse "Den farende Svend"

men efterhånden kniber det med pladsen,derfor hen¬
stiller vi til alle afd.om at skrive kortfattet,ja
undlad også dette med Humle og Ildvand,hvis det er
muligt,for vi,og alle dem der læser "Svenden" vil me¬
get hellere høre nyheder.

Vi i HB.har givet vor redaktør besked på at slet¬
te og omskrive,for vi ønsker ikke personligheder»ned¬
sættende bemærkninger ,samt egne ytringer frem i bla¬
det, kald det censur,vi håber ikke det bliver tilfæl¬
det,men vi vil gerne have at alle afd.kan få plads i
bladet.Tre afdelinger optog meget plads sidste gang,
det er svært at slette,så prøv at skrive mere kortfat
tet,evt.del det op i to afsnit,hvor vi så kan undla¬
de det ene hvis pladsen fordrer det,så undgår vi at
omskrive.

Vi i HB. vil dog også takke alle jer der skriver
til "Svenden",der er mange gode referater,som man ny¬
der hver måned,bliv endelig ved med det.

På HB.1 s vegne
Hans Rindom.

HB.har nedsat et udstillings & agitationsudvalg
på tre mand,for at prøve at skaffe nye medlemmer og
få de unge ud at rejse.

Udvalget har flere planer,som de vil prøve, at lan¬
cere.Men hvem siger at udvalgets Ideer er de rigtige?
I ude i afd.har måske nogle Ideer der er bedre end
vore.Derfor beder jeg jer venligst og indtrængende
om at sende jeres Ideer,så vi kan korrigere dem med
vore og bruge de bedste.Kom ud at starthullerne,læg
hovederne i blød og lad os høre fra jer,så vi kan gø¬
re vort bedste,for at få mere liv i vor gamle men

dog evigunge CUK.Skriv til udvalgets formand:
Helmuth W.Andersen,Hadsten Alle 49,277o Kastrup.
Med kno i bordet og god arbejdslyst.

Edgar.

Smedens erindringer
Solen står højt over byggepladsen.Jeg
sidder oppe i min kabine på den store
byggekran,men jeg er ved at få "kril¬
ler" i tæerne.og må vente lidt endnu.

Vi er 6 mand fra Rolandschactet,og
vort kammeratskab er fint,og vi holder
stadig vore fester med 01 og sang.

En dag kommer der en ny mand også
en håndværkssvend,og der går kun kort
tid så ryger de andre i totterne på ham,så han for¬
svinder med en vis fart.Vi havde stadig lange arbejd¬
sdage,men jeg fortsatte,når der var tid til det,med
at sejle rundt i Spreewald i min fladbundede kane.

En dag er det min tur til at pakke mit kluns,alt
bliver solgt»deribland et par gode arbejdsstøvler,
dette måtte jeg senere bittert fortryde,da der blev
store huller i mine egne,så jeg måtte lægge lapper
fra gamle cykeldæk inden i skoene.

Jeg fortsatte min vandring,og mod aften gik jeg
ind på et Gaststätte,hvor man for et par Mark kunne
få et sted at sove.Om aftenen opholdt man sig i lo¬
kalet sammen med omegnens beboere,og da jeg var iført
min Zünftklædning,vakte dette opsigt.

Jeg kom hurtigt i kontakt med gæsterne,da de erfa¬
rede at jeg var en dansk håndværkssvend på valsen,og
det blev til mere 01 end godt var,så jeg måtte holde
mig i ro næste dag,indtil "Håndværkerne"havde for¬
ladt hovedet.

Når man er på valsen må man regne med at blive an¬
tastet af politiet,men det passerede tit,og voldte
mig ingen problemer.

En aften kom jeg til en gård,jeg er træt og sul¬
ten, så jeg tager mod til mig og banker påog bliver
budt indenfor,og da det er spisetid»bliver jeg bæn¬
ket ved bordet.Under måltidet er der tavshed,men ef¬
ter at tjenestefolkene er gået hver til sit,begynder
manden der er en slags bestyrer,at udspørge mig og

jeg fortæller ham at jeg er dansk håndværkssvend på
valsen,og at jeg kommer fra Cottbus,hvor jeg har væ¬
ret med til at bygge en stor textilfabrik.Da jeg for¬
tæller ham at jeg er smed lyser hans ansigt op,og har:
fortæller mig at der står en dansk kværn ovre i la¬
den,men den kan ikke bruges da stenene er skæve.Jeg
fortæller ham at jeg har lært at bille møllesten i
min læretid,det foregik altid udenfor arbejdstiden
så det gav lidt lommepenge,det var den gang man boe¬
de hos mester m/kost og logi.

Næste morgen efter morgenmaden gik jeg over i rum¬
met hvor kværnen stod,og det første jeg ser er nav¬
net L.A.Blom & søn,Slotsholmen,Skanderborg.Disse kvær
ne kendte fra min læretid,da min læremester var for¬
handler af disse kværne.Men der var et problem,der
fandtes intet værktøj til dette arbejde,så vi kørte
til den nærmeste smed,hvor jeg fik lov til at låne
hans esse,jeg fandt noget fjederstål og så gik vi i
gang med at fremstille de to hamre som vi skulle bru¬
ge.Mens jeg stod og smedede,kom smedens datter,jeg
var blevet advaret om at smeden var ude efter en

mand til hende,og måske var jeg offeret,da hun ikke
var særlig køn meldte jeg pas.Smeden kunne måske ha'
fået en dansk nav som svigersøn,hvis hun havde været
noget kønnere,men det var jo ikke hendes skyld.

Vi blev færdig med at smede de to hamre,og tager
hjem igen og jeg får kværnen skilt ad og fik den ø-
verste sten løftet af og vendt om på et par bukke,og
tager et brædt det skal være meget lige,smører mønje
på den lige side af brædtet»hvorefter man trækker
brædtet henover stenen,og hvor der er ansat farve på
stenen,dér er den for høj så der skal der afhugges.
Dette foretages flere gange indtil stenen er afrettet
derefter begynder man med den øverste som får samme

omgang.Det næste man foretager sig er at hugge ud-
kastningsriller i begge sten,når dette er gjort,bli¬
ver den øverste sten sat på plads og kværnen bliver
atter samlet,derefter bliver den sat igang medens
man samtidig spænder stenene sammen,lidt efter lidt
mens gnisterne fyger ud af udløbene.Når stenene er

afrettede kommer der ingen gnister mere.
Det rygtedes hurtigt at der var en dansk hånd¬

værkssvend pa valsen som kunne dette hverv,så det
blev til mange kværne og mange besøg hos smeden for
at fa mine hamre sleben og hærdet,men smedens datter
gik jeg langt udenom.

Dette er atter en beretning fra min vandring og
arbejde i DDR,min dagbog er snart ved at være tom,
men der er da et par blade endnu.

fortsættes.
"Smeden"

Sønderborg.

Tak til Odense
Så skal vi vist finde luppen frem for at kritise¬

re,alt virkede,der var orden alt vel tilrettelagt,
ingen væltet bus,Isen var kold,kaffen varm,Øllet bil¬
lig, om ikke andet så om lørdagen og i hulen,der var
stemning (ogso hos medlemmerne fra Odense) vi andre
nød det,selv var jeg tavs (næsten) men stemningen ma¬
den, debatten, var typisk CUK.

Ved festmiddagen holdt borgmesteren i Odense fest¬
talen, derudover fik formanden for H.B,Hans Rindom or¬

det,hans tale var dejlig kort,men det passede ham p.
g.a. stemmesvigt.

Hans Rindom udtalte: CUK er en verdensomspændende
organisation,upolitisk,mon ikke vi i al beskedenhed
kan sammenligne os med F.N. Vi ved at F.N. har noget
der hed kvindeåret,fredsåret og ungdomsåret,lad os i
CUK lade aret 1986 - 87 blive til ungdomsår til glæ¬
de og gavn for CUK1s fremtid,for det er ungdommen vi
skal satse pa,vi ældre bliver ikke overflødige,vi
skal hjælpe og vejlede,lad de unge komme til.

Lad os udbringe et leve for fremtiden,for CUK med
Ungdommen.

Der var ekstratime,der blev danset,sunget og talt,
sikke et virvar som denne tak,alt blandet i en stor
festanretning.

Næste år er det så Roskilde,vi ønsker jer held og
lykke i 1987.

Hans Rindom.



C.U.K.s ADRESSELISTE

Thorshavn (1. juli 1948)
Formand: CHR.REINART PETERSEN,Hagagøta 5,3800 Argir.

Kasserer: JAN EHLERS,Eirargardur 8/116.
3800 Thorshavn.

_ ..... Grönland
Godthåb (23. august 1982)

Formand: PREBEN F.PETERSEN,Box 29,Nuuk,privat Saggar-
hit 28.3900 Nuuk.Kasserer:LEIF BECH,Blok T.
lejlighed 110.Box 1002.tlf.21225.

Marmamorilik (14. februar 1981)
Formand: KAJ HELMUTH KRISTENSEN,Box 50,Marmorilik.

Kasserer:NIELS POULSEN NIELSEN,Box 150,
Marmorilik.tif.009299 - 48311.

Thule (12. november 1984)
Formand: PETER ANDERSEN,D.A.C.Box 35,3970 Dundas.

Kasserer PETER POULSEN,M.F.G.Box 117,
3970 Dundas.

Calgary (1. januar 1958) c a n a d a
Formand: JØRN SKOV JENSEN,Allison Dr.S.E.Calgary,

Alberta,Canada.Kasserer:HANS MIKKELSEN
714 Heritage Dr.S.W.Calgary,Alberta,Canada.
Møde: 1-torsdag i måneden i Danish/Canadi-
an Clubs lokaler.

Vancouver (26. november 1958)
Formand: FERDINAND CHRISTENSEN,4122 St.Pauls Avenue

North Vancouver,B.C.V7N IT5,Canada.

Mersch (20. juli 1968) Luxembouri
Formand: PER SØRENSEN,37 rue Bellevue,Rollingen,

7535 Mersch.Kasserer:ERIK CHRISTIANSEN,
11 A.Rue de la Gare,7535 Mersch

Arosa Schweiz
Kontaktmand: GERT STAGE,Waldhof Ost,7050 Arosa.
Bern
Kontaktmand: TH.JESPERSEN,Winkelriedstrasse 63.

CH.3014 Bern.

Zürich (5. juni 1880)
Formand: FL.VILHELMSEN,Ueberlandstrasse 341,8051 Zü¬

rich, tlf . 01402823.Kasserer : FRITZ SØRENSEN,
Grabenmattstrasse 32,5452 Oberrohrdorf,
tlf.056-965457.

S v e r i q e
Boras (21. februar 1953)
Formand og Kasserer:OTTO HANSEN,Johannelundsgatan 13,

50 235 Borås.

Gøteborg (17. marts 1946)
Formand: FINN BERGQUIST,Hornesjövägen PI.4224,438 03

Härryda.tlf.0301 30189.Kasserer:JENS P.PE¬
DERSEN,Hundraårsgatan 20,415 10 Göteborg,
tlf.434664. Hule:Timjansgt 7. 3.torsd.i md.

Stockholm (29. august 1913)
Formand: ANTHON POULSEN,Smedvägen 28,14600 Tullinge

tlf.08 7782727.Kasserer:EINAR ANDERSEN,
Värmlandsvägen 484, 123 48 Farsta.tlf.0864
1845. Hule:Jacobsgatan 3/5 tr.Om sommeren

på Ingarö.tlf.07 6628629.
Tyskland

Düsseldorf (9. september 1899)
Formand: OTTO KROLL,Oberbilker Allee 219,4000 Düssel¬

dorf 1. tlf.771356.

Los Angeles u s- A-
Formand: HANS BRODERSEN,9624 E.Lemon Ave,Arcadia,Ca.

91006.tlf.818-445-7976.Kasserer:JOHN CHRI_
STENSEN,320 Genoa St.Arcadia,Ca.91006
tlf.818-445-1366.Hule:Club House,616 Norum-
bega Dr.Monrovia.tlf.818-358-6433.
Møde: 2.fredag i måneden kl. 19.00

Adresseændring

Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5 - tv.8ooo Århus C.
Telefon mellem kl. 9-17 (06) 12 46 6o

Referat
FBHS møde blev afholdt d.12.oktober 1985 i Inger¬

slevgade lo8 i hulen.
Tilstede var fra følgende berejste organisationer:

Fremden Zimmergesellen Jørn Petersen og Günther Ke¬
gel.
Berejste danske Tømrere: Børge Andersen og Henry Jen¬
sen.

BEREJSTE Håndværkere Helsingør: Peter Tannebæk og
Poul Schalck.

Berejste Håndværkere»København: Henning Jensen og
Poul Barslund.
CUK ved HB.Herluf Fiirgård og Hans Rindom.

Efter at formanden havde åbnet mødet blev ordet gi¬
vet til Hans Rindom,der bød velkommen og forklarede
arrangementet.

Efter oplæsningen af protokollen,der derefter bli¬
ver diskuteret,en lille misforståelse bliver rettet
hvorefter protokollen bliver godkendt.Derefter oplæ¬
ser formanden beretningen.Tannebæk beklager møderne
sydfra er for vidtløftige,samtidig beklagede han BHH-
fraværelse ved sidste møde.Henning Jensen kritiserede
at CEG's sekretær var fraværende ved mødet i Bremen,

og samtidig udbad han sig om kopi til hver af FBSH's
mødedeltagere af protokollen.Beretningen blev god¬
kendt. CEG bladet blev diskuteret og Hans Rindom men¬
te at man burde gøre det lettere og undlade mange af
de store fotografier.BHK Blev opfordret til at skri¬
ve en artikel om BHK's opbygning og det indvilligede
deri.Herluf Fiirgård oplyste at han havde sendt Re-
daktionsstof til CEG bladet på 3 sprog der handler
om Berejste danske Tømrere og om CUK1s nye Thule afd.

Han lovede at bringe de fremkomne ønsker frem ved
mødet i Lörrach.Kassereren er for anden gang blevet
væk.Formanden Jørn Petersen havde rykket Søren Fis¬
ker flere gange men uden reaktion.Ved valgene blev
Jørn Petersen og Günther Kegel blev genvalgt hen¬
holdsvis som formand og sekretær og Peter Tannebæk
blev valgt som ny kasserer.

Næste CEG formandsmøde skal holdes i Skandinavien
d.28.februar 1986.Jørn Petersen vil her komme med
nærmere oplysninger senere,så mødet kan afholdes ef¬
ter reglerne.Under eventuelt foreslog Poul Barslund
at der skulle være 3 mand fra hver gruppe,det blev
diskuteret og vedtaget med 3 mand,men kun een har
tale og stemmeret. Det blev besluttet at bestille
lo,ooo nye exemplarer af brochuren.

Næste FBSH møde finder sted d. 15.februar 1986 i
Thorsgade kl.lo,oo Derefter sluttede formanden mødet
med at takke for godt samarbejde.

Günter Kegel
sekretær.

Billede fra Lam på Spid-festen i Århus .Jørgen Schaf-
fer star med kokkehue på,meden de Øvrige ser lækker¬
sultne til.



HB's Protokol
HB møde afholdt d.7.april 1986.
Efter at en mangel i protokollen var oplæst og der

efter var rettet blev denne godkendt»hvorefter man

gik over til formandens beretning.Der var blevet
sendt klage til Avisposten over påklæbning af mærke¬
sedler over teksten.Et brev afsendt til Københavns
afdeling vedr.afholdelse af HB møder,men intet svar
endnu var modtaget.Brev fra Redaktøren med tak for
en dejlig dag på Agersø.Breve var afsendt til Inge
Haugesen (Grønland).Brev til Sønderborg og brev til
Berejste og Rejsefonden.Hovedkassereren aflagde rap¬
port angaende stillingen siden sidst afholdte møde.
Th.Rasmussen havde faet opkrævning fra forsikringen
og han erklærede sig villig til at ordne dette med
HB's fuldmagt i CUK's regi.Fra redaktøren var kommet
instruks om betaling for foros.Kritik over opsætning
af regnskabet kom fra Th.Rasmussen.Hans Rindom omtal¬
te turen til Agersø og transport af papirer frem og
tilbage.Tykkere skrift i D.f.S.blev diskuteret og
dette undersøges nu.

Udstillingen blev diskuteret og Th.Rasmussen og
Helmuth W.Andersen vil træffe sammen og prøve at få
dette sat på plads.

Programmet for pinsestævnet,blev forelagt og ly¬
der således. Velkomst v/Odense afd. 2.) Overrækkelse
af Stævnebanner - Stævnesangen.3.) Appel.4.) Valg
af stævnesekretær. 5.) Beretning v/ Hans Rindom 6.)
D.f.S. v/ Hans Rindom. 7.) Hovedkasseregnskabet
v/ Th.Rasmussen.8.) Forespørgsel om FBSH ög CCEG v/
H.Fiirgård 9.) Forslag fra afd,og HB.(Ingen indkomne)
lo.) Eventuelt næste års stævneby.To mand kommer til
Göteborgs jubilæum.Hans Rindom og Dann Eland vil re¬

præsentere HB.Et par interne sager blev diskuteret
og taget stilling til.

Under indtagelsen af et stykke mad og en kop kaf¬
fe blev flere ting drøftet,man tog afsked med Jørgen
Schaffer og bød velkommen til Dann Eland ,og næste
møde blev fastlagt til d.6.maj 86.

H.Warming Andersen.

Frederikssund
Hulemøde d.4.juli 1986.

Denne aften havde de 3o fremmødte forlagt residen¬
sen til Anne & Frank Wentrup's dejlige terrasse i Jæ¬
gerspris ,hvor vi nød godt af den dejlige grillmad og
laksemad med dertil hørende.Humøret var højt og sang¬
bogen blev flittigt benyttet,der blev sunget ca.14
numre og naboerne må have nydt godt af denne sangglæ¬
de.Da det efterhånden er blevet en tradition at vo¬

res huleaften i juli foregår hos Anna & Frank,vil
jeg habe at dette ma vare ved og at flere vil møde
op,da der er rigelig plads,vej ret er som regel godt
og stemningen høj,da untegnede forlod selskabet kl.
ol,3o var man lige gået igang med jordbær med fløde,
jo det er en dejlig aften i Jægerspris.

Hulevagten i august er overdraget Carsten & Kaj.
Husk d.16.august har vi lam på spid,der er i skri¬

vende stund (d.6.juli) kun 25 ledige pladser.
Tilmelding til "Moseltreffen" kan lige nås,hvis

man kommer op af sofaen og får ringet til (o2) 31 49
54 Dann Eland) sa snart man har modtaget "Svenden".
Til alle moselfarer,vi ses på terrassen hos Wer¬

ner.

med kno i bordet Dann.

Hillerød
"Hulemødet d.9.maj 1986.

14 mand mødte op,deriblandt gæster fra Københavns
afdeling.

Formanden bød velkommen og foreslog en sang hvor¬
efter Ole Vejen gerne ville have lov at give en gen¬
stand til samtlige deltagere og det fik han lov til,
den blev nydt med stort velbehag.Derefter nød man hu-

H.B.mødet d.6.maj 1986.
Imødet deltog Hans Rindom-Edgar Jensen-Børge Niel¬

sen-Carl Jensen-Helmuth Andersen og Dann Eland.
1) Protokol og beretning + protokol 2) Hovedkassen
3) Den farende Svend 4) Stævnet i Odense.5) Love fra
Roskilde 6) Køge.7.Eventuelt.

Arbejdet i HB.blev fordelt således:Sekretær samt
forsendelse af telegrammer - Dann Eland.
Udstillingen + forsendelse af D.f.S. Helmuth An¬

dersen.Udsendelse af D.f.S. til udlandet + CCEG vare¬
tages af Carl Jensen. Fiirgård får hjælp til arbej¬
det med F,B.S.H.og CCEG af Børge Nielsen.Edgar Jenser
repræsenterer CUK i møderne med FBHS.Suppleant samt
rejsefonden Børge Nielsen. Protokollen godkendtes.

Beretning fra Gøteborgs Jubilæum hvor 2 fra HB.
var repræsenteret.Forskellige breve var afsendt bl.a.
til Sønderborg.3 unge håndværkere ønsker at komme ud
at rejse og Jørgen Schaffer er blevet underrettet
vedr.dette.Forskellige bestilte varer er blevet af¬
sendt . Forsikringen hos redaktøren skal hæves. De bø¬
ger der kun findes i et exemplar kopieres snarest mu¬
ligt.

Hovedkassereren aflagde status over kassens stil¬
ling siden sidste HB.møde.Og det henstilles til Afd.
rat bestille varer med omtanke p.g.a. den dyre porto.

Der var brev fra redaktøren med et forslag om en
evt.udstilling i Ringsted, H.R.får nærmere besked.
Endvidere var der oplysning om betaling for annoncer
og billeder i D.f.S.

Stævnet i Odense blev diskusteret og man foreslog
at Helge i Holbæk og Dann i Frederikssund skule fore¬
slås til stævnesekretærer samt foresloges Keld Ploug
som dirigent ved delegeretmødet.

Lovene fra Roskilde bliver behandlet med visse
ændringer inden de bliver forelagt K.U.Køge vil un¬
derrette HB så snart effekterne er fundet frem.

Under evt. Love for de enkelte afd.bør være ens¬

lydende og vil blive forelagt på et formands og Kas-
serermøde,for derefter at blive godkendt på et be¬
slutningsdygtigt stævne. Dann Eland.

i måneden. Senere
Knud Lønstrup.

lemors mad og kaffe.Derefter slog Lilian på klokken f
til stor fornøjelse for samtlige deltagere.Vi slutte¬
de ved 24 tiden.

Hulemødet & bestyrelsesmøde d.11.april.Bestyrel¬
sen mødte fuldtalligt op.Der var flere ting på pro¬
grammet bl.a.Pinsestævnet i Odense,hvem der deltog
o.s.v.

Derefter deltog også bestyrelsen i hulemødet for
denne aften,blev som sædvanlig en hyggelig aften.Hu¬
lemors mad samt kaffe og hjemmebag blev nydt med stor
velbehag.Der blev snakket om løst og fast og mødet
denne aften sluttede ved midnatstid.

Hulemødet d.13.juni 1986.
5 mand var mødt op,altså et meget lille og kort

hulemøde.Der blev nydt en pils hvorefter man brød op.
Fritidshuset - Lam på spid d.14.juni:
4o mand deltog i spisningen af to velstegte lam

m/tilbehør.Selve stegningen tog Viggo og Karl sig af.
Derefter nød man hulemors kaffe og hjemmebag med vel¬
behag.

Derefter spillede Helge Sørensen op til bal for
de unge på 4o til stor glæde for de tilstedeværende.
Efter at have indtaget en del humle og andre våde va¬
rer samledes man ude alle^ammen i denne skønne som¬

meraften, ved 22 tiden og sang minderne.Max fra Kbhn.
sang for ved denne lejlighed.

Derefter var der en del der tog hjem.Hyggen fort¬
satte mellem de resterende til omkring 24 tiden.En
dejlig dag var omme for deltagerne,
med kno i bordet Erik.

PS: Husk lørdagsmesserne starter op igen den l.lørd.
i september.Vel mødt!

Richard Petersen

Foreningsmeddelelser
Alt Stof Opmærksomheden henledes på, at stof til D.f.S. må være mig ihænde senest d.8.
indkommet stof vil først blive bragt i det efterfølgende nummer af "Svenden".



Holbæk
"Uden last fra fortiden,ingen fragt ind i fremti¬

den" - sagde musæumsdirektør Erik Kjersgård fra År¬
hus, ved åbningen af udstillingen "Håndværk før og nu1'
som blev afholdt i parkeringskælderen på torvet i
Holbæk,i anledning af 7oo års byjubilæet. Der var
godt en snes stande og der var virkelig gjort et
stort arbejde for at vise håndværket fra før,som der
heldigvis er mange der kan endnu,og som også viste
det,plus som det gøres idag.

Naverne i Holbæk havde sin egen stand,med forskel¬
lige plancher og en del af vort gamle håndværktøj,
samt det skønne naverbord fra Hamburg,med de mange
mønter ilagt.Helge og Freddy var tilstede i navertøj
under hele udstillingen og fik sig nok mangen en hyg¬
gelig naversnak.Vi havde også den store glæde,at vor
gamle nav Max ,kom en tur derned og han glædede sig
over at se det gamle Hamburg-bord igen,det kaldte
mange minder frem.Bagved standen var indrettet nav-
verkro som blev et godt samlingssted.

Alt i alt var det en god og interessant udstilling
også efter udtalelser og besøgendes antal at dømme,
trods det fine sommervejr.

Fredag d.2o.juni samledes vi i "hulen" til lidt
pølse'snak og drøftelser af det videre forløb af ud¬
stillingen,vi havde delt dagene mellem os og alt gik
bare glat.

Næste gang vi samles i hulen er d.15.august 1986.
Vi fra Holbæk ønsker en god sommer til alle,såvel her
i landet som dem på valsen.
med naverhilsen Emil.

Kolding
Hulemødet d.2.juli 1986.

Hulemødet blev holdt hos Conni og Calmar i Åbenrå og
i strålende vejr ankom vi til Åbenrå,hvor vi blev
modtaget med godt humør.

Vi var 12 til mødet,hvor vi blev beværtet på bed¬
ste vis.

En lille tur på fjorden blev det også til i Cal-
mars dejlige båd.Bent og undertegnede synes det er
for sørgeligt at folk ikke kan give besked når de
får brev med tlf.nr.,det var meget rart for værtspar¬
ret at vide hvor mange der kom,for indkøbet er dyrt
i dag.På næste hulemøde kommer Verner hjem på ferie
fra Thule,så vi glæder os til at høre hvad han har at
berette fra det kolde nord.
med naverhilsen Lars H.

København
Vore hulemøder & Svendeaftener har været meget

fine og godt besøgt.
METTE Dahl & Stig Hansen,begge malere fra Zürich

blev optaget d.29.maj 86 under megen "ringen på klok¬
ken", masser af spind,bægerklang og sang.

Søndag d.8.juni 1986 havde vi besøg af nogle tyske
Rolandsbrüder,der var på gennemrejse til Grønland.Vi
har også haft besøg af "Pastoren" fra Stockholm på
vor Søndagsmesse d.26.juni.

Københavns Afd.har sendt en Tømrer & en Murer til
Schweiz,de skulle begge arbejde dem igennem Tyskland.

Vi vil gerne ændre et programpunkt fra sidste pro¬
gramoversigt .:Ungsvendeaftenen d.31.august udgår og
afholdes istedet d.11.oktober. kl.18,oo.Det bliver
en aften med musik og "Trut i Hornet": Se under pro¬
gram. Rasmus Gerdes står for arrangementet.Tilmelding
i hulen eller til Rasmus Gerdes tlf.46 12 46.Vi skul¬
le også gerne have så mange Ungsvende M/K fra andre
afd. som muligt med,kom og se en af de bedste huler
i landet.Oplev et festligt kammeratskab i hyggelige
rammr.Du skal bare være under 45 år.
med kno Kristian.

Los Angeles
Ved mødet d.13.juni var der 26 deltagere,vi havde

besøg af tre gæster.Arne Andersen,Tom Brioting og
Rene Andersen.Jimmy Nelson havde lavet Clam Chowder
og kogt torsk m/sennepsovs,han var assisteret af Mi¬
ke, hans sædvanlige hjælper.Det var skænket af Bill
Christensen,Bill Nørgaard & Angelo Kirchheiner.Både

Kasserer & Sekretær var fraværende så Otto Lund blev
udpeget til sekretærposten og Harold Mathiasen fun¬
gerede som kasserer.

Åbningen af mødet begynde med en hyldest til det
amerikanske Flag og sang nr.73,"Den danske sang...."
Da der ikke var nogen protokol at oplæse,fik kassere¬
ren ordet for regnskabet,der var en kassebeholdning
på 12oo,86 dollar,som blev godkendt.Efter en rapport
fra Landkomiteen fik vi indtryk af at alt i Naverda¬
len var i skønneste orden,så Carl Petersen indsats
blev anerkendt med kraftige klapsalver.Carl Petersen
og Angelo Kirchheiner havde malet borde og bænke for
vor Picnic,de var reparerede og gjort istand af Ted
Petersen som desværre ikke var tilstede.Han fik også
en velfortjent klapsalve. Erik Møller trak i klokke¬
strengen,og det betyder altid en omgang øl,så han
fik blæren.

Vi havde ventet at mødet ville blive kort,men så
opstod der diskussion om den kommende Picnic,da vor

uenighed om hvornår den skulle være,og om der blev
serveret Lunch.Det har altid været en regel,at 3.søn¬
dag i måneden er afsat for Picnic i Naverdalen,hvis
den falder lige efter fredagens mødeaften,tager vi
vor mad med. De mange diskussioner derom fik bødekas¬
sens indhold til at svulme.Der var forespørgsel fra
Det danske Brodersamfund om at deltage i vor Picnic
søndag d.17.august,og da vi gerne ser andre danske
Foreninger i Naverdalen er de naturligvis velkomne.

Flere af de danske Foreninger havde givet udtryk
for en Interesse om et fælles Forsamlingshus i for¬
bindelse med Naverdalen.Der var lidt modstand til
denne tanke,og en tidligere undersøgelse om tilsva¬
rende var afvist af byen Monrovia.Vi er lokaliserede
i et Residential District.så det vil kræve en æn¬

dring i distriktets Zoning.Hulen bliver stillet til
rådighed for Ted Petersens Party d.29.Juni.Jimmy Nel¬
son meddelte at han ville servere lunch for Picnic i

Juli,August og September.Mødet sluttede med "God
bless America",og så blev der serveret kaffe med Wi¬
enerbrød.

Søndag d.15.juni "Fars Dag" var den omdiskuterede
Picnics dag.Vi var 21 personer til at spise Colonel
Sanders berømte Chickens.Asmund Andersen sammen med
to svende havde hentet dem ved den lokale Colonel

Sanders,og havde betalt det hele.Det kom til at kos¬
te 3,5o for hver person,og der var rigeligt.Pengene
blev skænket til klubben.Desuden var der to par som
bragte deres egen lunch,det var Eric Roug og Marions
party.Vi var meget glade for at se Eric Roug iblandt
os.Senere kom Karen og Hilmar Jensen,de skal til Dan¬
mark d.17.juni og det skal Larry Westerskov også.

Larry vil bringe en gave til Århus afdeling.
O.J.L.

Odense
Trods varmebølge var 8 svende mødt til huleaften

Torsdag d.3.juli,og da vi er i ferietiden,var hverken
formand eller næstformand tilstede,men vi klarede os

fint,havde en på alle måder hyggelig aften med flere
gode sange.

Erwin Borre Jacobsen nylig hjemkommen fra Thule
samt mig selv "Saf Hunden" gav en omgang øl,det var
jo overkommeligt,når vi er flere og da Flemming Lar¬
sen gav gode råd om øllets virkning som vanddrivende
middel,syntes vi at udnytte dette.Carl Mortensen for¬
barmede sig over min sult og gav et stykke smørre¬
brød,Anders Nielsen blev involveret i et af stykker- i
ne,så han spenderede øllet dertil.

Såfremt de der ikke deltog i pinsestævnet,men kun¬
ne tænke sig et stævnetegn til deres eventuelle sam¬
ling,kan jeg oplyse,at jeg tager mod bestilling og
sælger dem til h pris (2o,-kr) pr.stk.

Husk næste møde torsdag d.7.august samt lørdag d.
9.august i haven hos Kirsten og Tage,det er kl.l8,oo.

Inge Pilegård.

Randers
Lørdag d.21.juni blev der holdt Set.Hansaften i

haven bag hulen.Vi beklager meget,at det ikke nåede



at komme i bladet,men kun har været opslået i hulen.
Vi var desværre kun lo mennesker til at nyde den

dejlige aften.Vi tændte grillen kl.17.hvorpå vi steg¬te vort medbragte kød.Efter at have hygget os udenfor
i mange timer träfe vi indendørs,da det blev køligt.

Inge fik fat i noget dansemusik, så der også blev
lejlighed til en svingom.Det var en rigtig hyggeaften
,som først sluttede ud på de små timer.

Nu hvor vi har haft chancen for at slappe af i
sommerferien,har vi forhåbentlig samlet kræfter til,
at kunne møde op til hulemødet d.i.august,
med kno i bordet Bitten.

Roskilde
Søndagsmessen d.15.juni blev afholdt hos Erna &

Bjørn i Haraldsted,en tur så skøn gennem den dejlige
natur og 26 ,ja vi nød denne dag.Erna & Bjørn bor i
et skønt bindingsværkshus m/stråtag med en dejlig
stor have hvor vi blev bænket og nød Ernas tærter,bol
ler og kage medens vi nød udsigten over engen,hvor
heste m/føl løb og legede.Efter kaffen og den brænden
de sol ville vi egentlig gerne ha' haft en enkelt 01,
men Paul som skulle fragte den dyrebare last var end¬
nu ikke kommet,men så ringede tlf.HJÆLP - vi kan ikke
finde vej,vi står her ved en telefonbox,vi har kørt
rundt i lh time.Bjørn var Guide og kort efter kom øl¬
bilen med Paul,Lilian,Ingrid & Søren,så halsene blev
fugtet - sangbøgerne kom frem - vi sang til fuglekvid
der og Kurts Harmonika.Bagefter spiste vi vor medbrag
te mad.Tak for en dejlig dag siger vi til Erna og
Bjørn.

Hulemødet d.28.juni havde 22 naver denne varme

sommeraften fundet vej til hulen,heriblandt gæster
fra andre afd.Klokken blev flittig benyttet - og det
gav extra til os og ølkassen.Kurt har vist sjældent
spillet så meget som denne ,vi andre er lidt hæse end
nu.Sjældent har stemningen været som denne aften,og
det selvom det er ferietid og vi selv havde mad med,
men bare vi har humøret med selv er det bare dejligt
sådan en aften.
med naverhilsen Sekretæren.

Silkeborg
Sommeren er for alvor over os,men trods det dejli¬

ge ferievejr samt afholdelsen af ferier,er der stadig
naverbrødre i byen.

Det beviser det store fremmøde til "bedemøderne"
hver søndag,samt til månedsmødet sidste fredag,hvor
vi havde fornøjelsen at byde et nyt medlem velkommen

- velkommen Fritz Schødt.
Fritz blev optaget efter de foreskrevne regler m.

sang og BLÆREN og det hele.
Vi blev enige om,at afsynge en sommeraften i det

frie.Stig Streyder tilbød at tage problemerne med na¬
boerne i kvarteret.Else frembringer med virtuositet
de skønneste små deller.

Så vi be'r bare guderne- - - - -

Trods de omtalte store fremmøder i HULEN har vi
endnu ledige pladser til omkringrejsende svende (incl
familie) Madkurv bedes medbragt! Vel mødt svende,
med kno i bordet. giB.

Slagelse
Fredag d.6.juni 86 havde 8 naver givet møde i hu¬

len i Fruegade,her konstanterede man at der ikke var
sket noget nyt lige bortset fra et nyt indbrud.

Formanden H.J.Frandsen bød velkommen og aflagde
beretning om sin og kasserer Hugo Sverrings deltagel¬se i Pinsestævnet i Odense.Vores hulefar Børge Peter¬
sen havde fundet døren til hulen brudt op og der varblevet begået hærværk på billeder og møbler.Formand
og kasserer blev tilkaldt og skaden blev anmeldt tik
forsikringen.Man fortsatte mødet med at synge et parsange.På grund af manglende lys m.m. i hulen aftalteat næste møde (fredag d.4.juli)skulle være hos Kasse¬
reren,og man skulle mødes i Restaurant "Postholderen1kl.l9,oo og så påbegynde turen til mødet derfra.For¬manden afsluttede sin beretning med at foreslå at vilindede for madpakkerne,da han foruden sin pakke hav¬de bragt "en lille ting til halsen" måtte han hædres

med blæren.Vi sluttede en hyggelig aften med minder¬
ne,

med naverhilsen Jens H.

Fredag d.4.juli 86 mødtes lo naver hos "Postholde¬
ren".Ved 19,3o tiden kørte vi ud til kasserer Hugo
Sverrings havehus,hulemødet skulle afholdes her.Vi
tog plads i den hyggelige stue,da regnen var begyndt.
Formanden H.J.Frandsen bød velkommen og åbnede mødet
ved at vi sang "Når samlet er..." Formanden talte om
fugleskydningen i Roskilde hos naverne d.14.sept.kl.
lo,oo der var god tilslutning for deltagelse.Hulemø¬
det d.5.sept bliver næste mødeaften.Hulemødet d.i.
aug. bliver ikke afholdt p.g.a. ferie.Vi prøver så
at mødes i hulen Fruegade d.5.sept. Hugo havde en
glødende grill og serverede de dejligste pølser til
spisningen.Jens Michaelsen havde på denne dag afslut¬
tet den arbejdssomme part af sit liv og var gået på
efterløn,han havde medbragt en flaske med "Glædesdrå-
ber" så vi kunne skåle og ønske ham held og lykke.

Vi havde en hyggelig aften og Hugos Malerier og
Hus var en oplevelse,og vi siger ham mange tak for
gæstfriheden.Vi sluttede af med minderne og kørte
hjem i en fin regn.
med naverhilsen Jens H.

Stockholm
Ved en dejlig fest fejredes Jørgen Sylvest sin 60

års fødselsdag med mange naver og hele den øvrige fa¬
milie vaf samlet til festmiddag som bestod af Ål og
Is med kaffe,samt forskellige Vine til.Formand Anthor
Poulsen overrakte en stor boremaskine fra alle gæs¬
ternejtak hr.Pusser for en herlig festdag.

Velkommen som medlem til Konditor Jørgen Larsen
til Stockholm afd.og vi ønsker dig en god arbejds¬
plads i Norge der du nu rejser til i en tid fremover

Henry Frølund m/frue fra USA takker vi for besø¬
get på Ingarö,og en tak til Josef Rippitsch fra
Østrig for besøget i hulen.P.g.a.Moseltreffen har vor
årlige stiftelsesfest flyttet til fredagen d.5.sept.
Du husker tilmelding til Egon i god tid før.

Den 27,aug.går flaget atter til tops,denne gang
for "Tut" Lundberg,Ingarö,som fejrer sin 65 års dag.
Ja,mange vil denne dag tænke på Tut for hendes tro¬
faste arbejdsindsatser på Navertorpet og ikke mindst
Pastoren tænker med fryd på specialen "Janssons fre¬
stelse" SAMT IØVRIGT FESTERNE ved nybyggerne og det
nye hus hvor vi har haft mange fine sammenkomster.

Naverne her ønsker dig Tut alt godt for fremtiden
og gratulerer så hjerteligt med fødselsdagen på In¬
garö.
med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Efter Pinsestævnet i Odense er vi her i Sønder¬

borg atter ved at komme i den daglige gænge igen.Det
har været en travl tid,d.12.maj var vi 7 mand som var
indbudt af Vanføreforeningen.Det blev en god aften m.
sang og beretning om naverne og deres historie,spør¬
gelysten var stor så vi 7 mand havde en travl aften.
Efter kaffen og det gode samvær kom der en overraskel
se,Mogens rejste sig op og bød vanføreforeningen til
Set.Hansfest sammen med naverne,han og Gerda har le¬
jet et gammelt landsted helt nede ved det skønne Als-
sund. Der blev klappet og der var mange der glædede
sig til denne aften.

Der var en masse der skulle ordnes,der skulle kø¬
bes pølser,brød,01,vand,kaffe og meget,meget mere.
Mogens havde rigget et mægtigt bord sammen,der var
plads til alle ved dette store bord.Aftenen oprandt
og gæsterne begyndte at indfinde sig,og de blev bæn¬
ket ved det store bord.Gerda havde kaffen klar,Mogens
serverede,men der var et problem,med 41 til bords kom
vi til kort så vi måtte rekvirere en kaffemaskine til
for at klare efterspørgslen.

Der var fart over feltet,formand Helmuth og hule¬
far Kalle var i fuldt sving med at riste pølser og
lune brød,de måtte bruge to griller,for at klare de
mange bestillinger.Det blev en aften med naversange
og der blev fortalt historier om dengang man gik på
valsen.Kl.21,oo var det meningen vi skulle have tændt



Set.Hansbålet,men p.g.a.blæsten og brandfaren turde
vi ikke antænde dette,det var egentlig synd for Ger¬
tie kom ikke til Bloksbjerg den aften.Det var menin¬
gen at vi skulle have danset,Steen havde lagt et dan¬
segulv ud,og et musikanlæg var der også,men den kolde
blæst ude fra Aissund gjorde nok sit til at der ikke
blev danset istedet for blev dansegulvet sat op som
skærm for blæsten.Der var da også nogle der begyndte
at småfryse,men det rådede Gerda bod på,hun tømte ko-
modeskuffen for uldne trøjer. De vanføres formand
Harry blev så glad for sin,så da han skulle tage af¬
sked med os,var han meget ked af at han skulle af m.
den.Den var også meget flot og den klædte ham også så
godt,men der var ingen kære mor,han måtte levere den
tilbage til Gerda.

Festen fortsatte trods den kølige aften,ved 22 ti¬
den brød de første op og ved 23 tiden var festen slut

Formanden for de vanføre takkede på sine medlem¬
mers vegne»naverne for denne uforglemmelige aften.
Der skal også lyde en tak til de kammerater som tog
deres tørn,en særlig tak til Gerda og Mogens for at
de stillede deres hjem til rådighed denne aften.Med
41 personer var der fuldt hus,vi melder alt udsolgt,
og kassereren kunne glæde sig over et godt overskud,
med naverhilsen "Smeden"

Vejle
Ved hulemødet i hytten d.4.juli var 2o mødt.Det

var dejligt at så mange var mødt op,vi fik da også
en hyggelig aften ud af det.

Formanden bød velkommen og vi sang nr.25,derefter
beretning.Vor årlige spadseretur til hytten fra bane¬
gården havde kun samlet 12 deltagere,men vi der del¬
tog havde en dejlig tur,og der var ingen mangel på
brændstof.Senere på dagen var ca.3o samlet i naverhyt
ten til æbleskiver og solbærrom.Herfra en tak til
Tove og Rosa for det store arbejde med at bage 46o
æbleskiver,som næsten alle blev spist.Formanden gen¬
nemgik også programmet for Moseltreffen d.29.aug.

Hans fra Ceres gav en kasse 01 til hytten,herfra
en tak til Hans.Næste hulemøde i hytten er l.aug.kl.
19,3o.
med naverhilsen Helge.

Zürich
Der blev afholdt en glimrende Set.Hansfest,vej ret

var for en gangs skyld med os,så arrangementet kunne
gennemføres uden nogen ændringer.Dog er der observe¬
ret at kun meget få kan klare et orienteringsløb,to
danske feriegæster som hed Sanne gennemførte løbet
med gevinst af 1.post.Vi takker for den gode tilslut¬
ning.

Vi minder alle om at der er EM i præmiekegling i
Week-enden efter Moseltreffen hvor vi håber at se så
mange som muligt.Arrangementet bliver afholdt hos sid
ste års vinder i Arosa ved Gert Stage.Nærmere oplys¬

ninger kan fås i hulen.
med kno i bordet ???

Århus
På hulemødet d.16.maj blev vægter Bent Lindskjold

optaget som nyt medlem.
På hulemødet d.6.juni havde vi besøg af en frem-

medskreven Tømrersvend Richard Anton fra Zürich.Han
har nu fået arbejde i Århus takket være Jørgen Schaf-
fer.

Frank Ibsen blev overflyttet fra Herning afd,
Hulemødet var godt besøgt.Det er længe siden,at

der.har været så stort fremmøde.Både tyske og danske
sange blev sunget fra vor sangbog og aftenen sluttede
med minderne.

Efter adskillige års afbrydelse genoptog vi den
den gamle tradition med lam p spid,lørdag d.14.juni.

Arrangementet blev holdt ved det utrolig gæsfrie
par Lis og Wagner Sørensen i Hinnerup.Der var 32 del¬
tagere,heraf 6 børn.

Man mødtes kl.l4,oo og der var kaffe med masser
af lækkert hjemmebagt brød.

Eftermiddagen gik med tilberedelse af salatbord
og lammet.Der blev spillet crocket og det hyggelige
samvær blev nydt af alle deltagere. Jørgen Schaffer
var Chiefkok med Åge og Børge som assistenter.Lammet
var lækkert og veltilberedt efter 4 timer over var¬
men. Som tilbehør til lammet var der et spændende sa¬
latbord,hvor det var op til den enkeltes fantasi at
mixe lige netop den salat man kunne tænke sig.

Omkring midnatstid vendte deltagerne næsen hjemad
efter lo uforglemmelige timer sammen med dejlige hu¬
mørfyldte svende med familie.

Det er fastslået,at denne tradition er vendt til¬
bage,så glæd jer allerede til næste år.

På hulemødet d.2o.juni blev Smed Ole E.Bjelgart
overflyttet fra Thule afd. og Voluntør Ole N.Strange
blev overflyttet fra Hovedkassen.

Der blev slået flittigt på klokken i anledning af
fødselsdage.

Lørdag d.23.august afholder vi vor årlige fugle¬
skydning. Hvem skal være Fuglekonge 1986 ?

Fuglekongen fra 1985 blev Ole Hansen,Sønderholms-
vej 47,Krajbjerg,hvor vi mødes til morgenkaffe kl.9

Husk Moseltreffen.Se juni/julisvenden ang.tilmel¬
ding.

Deltagerne i Pinsestævnet takker Odense afd.for
et godt og vellykket Stævne.
med naverhilsem Annette.

.^fORBERQStZ

• KØB eNHAVN:

Formand: Poul Barslund,Agerkær 5^
2610 Rødovre.telf.(01) 75 52 01
Næstformand: Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38, 3480 Fredensborg
Kasserer: Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29, 2200 København N.
Sekretær: Henry Hansen,Dræbyvej 6
2470 Skovlunde.telf.(02) 91 81 24.
Bisidder: Henning H.Jensen,Frede-
riciagade 15,1310 København K.
telf.(01) 13 65 61.

KEGLESPILLET FOREGÅR E

ALLEGADE NR.10
Vi starter keglespillet 3.torsdag i august og derefter 3.torsdag i
hver måned fra kl.19.30 til kl.21.00.Derefter er der fælles kaffe¬
bord), som foreningen betaler, så har vi lejlighed til at få en hyg¬
gelig sludder.
Kegleaftenerne i 1986 er følgende: 21.august - 18.september - 16.ok¬
tober - 20. november og 16.december.
KONGEKEGLESPILLET vil blive afviklet lørdag d.25. oktober.(Nærmere
herom senere). Oldermanden.

Situationen
Der har været forskellige kvaler med tilladelsen i de nye lokaler,
bl.a. med loftshøjde og fjernelse af bærende skillerum og opsætning
af jernbjælke i stedet for bærende skillerum, men endelig fik vi
klarmelding d.24.juni fra Bikuben, og så ville de gå i gang omgående,
men nu er vi allerede 2 måneder forsinket,så det bliver ikke før om¬

kring 1.september,at vi kan flytte til de nye lokaler.Derefter skal
Berejste så nok også bruge et par måneder,førend lokalerne vil være
klar til åbning. Formanden.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 23. juli



Optagelse af et nyt medlem i Hulen i Zürich: Det er
Laust tv.Den nye Svend og Fl.Vilhelmsen th.

Fl.Vilhelmsen og Laust hhv.Formand og Næstformand
diskuterer hvorledes man skal holde krusene så man

tydeligst kan se Emblemet bedst.

Bern 1909

Hvem kan identificerenogle af ovenstående svende fra Skydefesten i Bern,afholdt d.25.februar

19o9.Hovedbestyrelsen vil gerne have oplysninger desangående,hvis det er muligt.



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

/II
HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74 tv.

21oo København Ø.tlf.(ol) 2o 24 16.
EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sa."

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer»Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(06) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth W.Andersen,Hadsten Alle 49,
277o Kastrup.tlf.(ol) 51 16 87,bedst'
mandag - fredag kl.l8,oo - 19,oo

CEG - bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv.
8ooo Århus C, tlf.kl.9-17. (06) 12 46
6o.

Milepæle
3.september 86.Frede Thomsen,Østerled 24 65 år.

71oo Vejle
4. " 11 Max Nielsen,De gamles Hjem 94 år.

Chr.Hansensvej 13,43oo Holbæk.
5. " 11 Gyrst Longsig,Vesterlyngsvej 5o år.

119,45oo Nykøbing Sj.(mdl i HK)
lo. " " Jørgen W.Petersen,Udbyhøj- 6o år.

vej 699,897o Havndal (mdl i
Nysted afd)

15. " " Walter Petersen,Platanvej 38 6o år.
5ooo Odense.

2o. " " J.Knudsen Petersen,Rådhusplad-75 år.
sen 1 2/tv.42oo Slagelse.

24. " " Karen Pedersen,Brændkjærgade 6o år.
86 2/sal 6ooo Kolding.

24. " 11 Jens Sørensen.Otto Bentzons- 85 år.
vej 1 l/sal 821o Århus V.

4.oktober 86 Karl Jacobsen,Slagelsegade 28 7o år.
74oo Herning.

Tak
Stor tak for hilsenen fra både deltagerne i Sven¬

deaftenen og Pensionisternes "Gule-ærter" konkurren¬
ce. TAK.
P.S. Jeg har hørt at "Musik-Carl" blev diskvalifice¬
ret fordi han spiste af flad tallerken.

Chris/Thailand.

Jeg vil herigennem takke Odense- Roskilde - Køben¬
havn og Stockholm afdTr,og alle der udviste sin op¬
mærksomhed ved min 75 års fødselsdag.Tak allesammen.

Svend Jensen

Calgary/Canada.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

BULExInggEslevgade_lo8iklditvi17o5_K2benhavn_Vi___
Hulen er åben hver søndag fra kl.l0,3o - 14,oo
Formand:Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.9etage,181o

tlf.(ol) 23 23 42. 1
Kasserer:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45-th,266o

Brøndby Strand,tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand:Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 Kbhn.K. VI

Lokaleinspektør:Hartvig Svendsen,Vinkelhusene 17 —
277o Kastrup.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo
Brønshøj tlf.(ol) 28 37 4o.

Program

11.september 86: Hulemøde m/fest for Jubilarer!
Mød talstærkt op!

25. " " Svendeaften kl.l9,oo.
2.oktober " Bancospil.

11. 11 " Ungsvendeaften "Op til 45".
Der bliver 01,Musik,Platte,pris ca.
8o,- kr.

HB meddeler
Hovedbestyrelsen henviser til § 17 i vore hoved-

kasselove.
I begyndelsen af Oktober kvartal afholder afdelin¬

gerne et møde til drøftelse af forslag til sæde for
H.B. & K.U. i det nye forretningsår.(Såfremt der ik¬
ke fremkommer forslag til nyt sæde,fortsætter vi med
H.B. i København og K.U. i Århus.)

H.Rindom.

Vor nye sangbog som blev trykt i 198o med 65 af
vore sange er nu ved at være udsolgt,det er hovedbe¬
styrelsens agt at få denne genoptrykt,dog vil vi ger¬
ne efterkomme afdelingernes,hvis disse har forslag
til nye sange,idet vi håber at kunne udvide med ca.
16 sange.

Forslag skal være Hans Rindom i hænde senest d.
1.november 1986.

Tillægget med de nye sange vil senere tilgå alle
afdelinger.Herom senere.

H.Rindom.

Navertrøjer
Fineste kvalitet fra midtjylland,hvor trådene knyttes
FRONT: NAVEREMBLEMET
RYG: BOMÆRKET

Størrelse: M - 1 - Ex - samt Samson

PRIS kr.6o,- pr.stk.

sendes pr.efterkrav ved henvendelse til Kasserer
LEIF ROHDE,THORSØTOFTEN 2,VIRKLUND,86oo SILKEBORG

Tlf. (06) 83 7o 9o

I anledning af min 65 års fødselsdag vil jeg her¬
med bringe en tak til alle dem som sendte mig hilse¬
ner, telegram fra HB en personlig hilsen fra Hans
Rindom -Knud Lønstrup - Helmuth "Tømmermanden"
Flemming Laugesen,Herning afd.Liesel og Otto Kröll,
Düsseldorf,og der skal lyde en tak til dem som mød¬
te op til morgenkaffe,medbringende blomster og flas¬
ker, tak til kammeraterne i Sønderborg afd for de
flotte lysestager og navertelegram.
Med naverhilsen Ejnar Jensen

smeden.

Buddinge Cyktebørs
MM*». S.bor« Hov.daad. 195

JHÜ TH. 58 »58Indehaver: Fl. Heiden
Medlem af CUK.



Uddrag af HB's protokol Iglo-nyt
HB.mødet d.2.juni 1986.

Fremmødte var:Hans Rindom - Edgar Jensen - Børge
Nielsen - Helmuth Andersen - Peter Petersen - Dann
Eland.

Formanden bød velkommen inden man gik over til
dagsordenen: 1) Protokol,2) Hovedkassen,3) Redaktø¬
ren, 4) Eventuelt.

Efter nogle rettelser til protokollen var foreta¬
get gik man over til Fmd's beretning som var følgen¬
de :Gennemsnitsalderen i HB.er nu nedsat fra ca.6o ti]
48 år.Det var med vemod,at jeg idag tager afsked med
Edgar,men vi må erkende at alderen var nået,hvis man
vil have CUK til at leve videre,da må der nye kræftei
til bl.a.for at trække andre unge til,vi håber at du
Edgar fortsat vil arbejde for CUK,for vi får brug foi
din viden.Lad os håbe på fortsat godt samarbejde,sel\
om det bliver udenfor HB.

Edgar takkede for 3o års arbejde i CUK,og erkend¬
te at når man er 73 år er tiden inde til at nye kræf¬
ter skal til.

Velkommen til Peter bogholder,ung sprælbasse.du
skal når du arbejder i HB.forsøge at være saglig,ik¬
ke skæve hverken til højre eller venstre,tavsheds¬
pligt i stort set alle tilfælde,noget det har knebet
med gennem nogle år.Peter du skal i den første tid
kun lytte,for så langsomt at komme ind i arbejdet.
Her tænker jeg på hjælp til Bimse (kartotek),unge ti]
udlandet.Vi har Jørgen Schaffer,men det er efter min
mening bedre at have en mand i HB.som også er inde i
sagerne.Altså kontakten til de unge gennem Jørgen og
Peter.

Pinsestævnet er overstået og blev debatteret,og
Stævneprotokollen var blevet afleveret til Hans Rin¬
dom. Intet nyt fra Køge museum,og H.R. vil kontakte
samme inden næste HB.møde.Indbydelse fra Roskilde afc
jubilæumsfest var sendt til H.R. og har takket ja.

En del interne sager blev drøftet og taget til ef¬
terretning.

Hovedkassereren aflagde beretning over kassens
status siden forrige HB.møde.

Der blev berammet nyt HB.møde d.3o.juni hvor gam¬
le og nye HB.medlemmer samt revisorerrer og supplean¬
ter mødes for at sige goddag og farvel.

Dann Eland,
sekretær.

Chris/Thailand
Chris/Thailand har en lille "Nebengeschäft" som Ån¬
demaner. Her ses han i fuld krigsmaling.Billedet er

mig tilsendt tillige med den halskæde han bærer om
halsen.Her demonstrerer han hvilket udtryk man skal
have når man vil mane Ånder frem.Jeg har forsøgt mig.
men uden særlig stort held,det er kun min dårlige
samvittighed der vil vise sig for mig.

HØRT I IGLOEN

Red.

Dig der har valset og set og oplevet så meget og
været jorden rundt flere gange,hvordan tror du at
der er i himlen?

Tjae jeg forestiller mig at det er der hvor Poli¬
tiet er engelsk,- Kokken er fransk,- Mekanikeren er
tysk,- Elskeren italiener,- Inkaerne regerer Amerika
og det hele er organiseret af schweizerne.

Ja,men hvis du nu kommer det andet sted hen,du
ved nok - hvad så?

Nä ja,det er akkurat det samme,bare på en anden
måde- så er det Kokken der er engelsk,- Mekanikeren
fransk,- Elskeren schweizer og Politiet tysk og det
meste organiseret af italienerne og alt andet ameri¬
kaniseret. Chris/Thailand.

IGLO NYT

Basens "gale" institut meddeler,at det ikke blot
er det danske sprog der bliver til "Grøndansk" heni-
mod kravle-hjem-tiden,men også det fjerkræ der under¬
tiden viser sig ved denne tid (hvide snehaner) er op¬
hørt med at gale Kykilikye som derhjemme,"henne om
hjørnet,nede i kælderen". Alle på kravlestadiet svær¬
ger på at de nu siger: PIC - PICA - PICASSOE -JØ-JØ-
JØRN eller KAI-KAI-KUR-KURSUUS -ED-EDE-EDDERKOPPEE!

Næh - Jørn er ikke Smed,det eneste Jern han kan
håndtere,er et ØLJERN.

Et sikkert forlydende vil vide at indtil flere
"KNO I BORD" svende på næste Generalforsamling stil¬
ler forslag om,at IGLOEN i lighed med MARMORILIK får
installeret telefon på toilettet så de får nemmere
ved at s.... på telefonregningen.

Hej,Chris/Thailand.

Privat hyle ?
Det er efterhånden blevet Inn at nogle at vore

medlemmer rundt om i landet indretter sig en privat
Naverhule og her har redaktionen den glæde at bringe
et billede af en sådan privat indrettet hule:

Vejle d.7.august 1986.
Privat hule hvad er det,jo nu skal I høre!
Jørn Lützen Vejle,har altid taget sig godt af de

fremmedskrevne svende som kom gennem Vej le,hos ham
kunne de altid få et sted at sove,men han ville ger¬
ne byde på lidt mere komfort,så derfor indrettede
han sig sin egen lille hule i sit hus.Vi der var med
til indvielsen må sige at det er lykkedes for Jørn
og Strit at få en dejlig hule ud af det,der før var
kulkælder og dueslag,så vi må håbe at mange fremmed-
skrevne svende vil finde vej ud til Jørn og Strit
Lützen,Skovvej en 41,71oo Vejle.

Helge.



Hulter til bulterminder
Zürich i tyverne med Bahnhof,Landesmuseum,Lan-

dungsbrgge.Limmatfloden og Altstadt med alle de snæv¬
re gasser der fører op til de højeliggende bydele.

Det er dette område der trænger igennem min porø¬
se "husker" Limmat med dens bolværk der var blank¬
slidt af Navernes "Gåsegang".

Gåsegang var noget Naverne foretog sig,især når
der var en lille "ansats" på. Derfor det blankslidte .

bolværk.Vel ankommen til Brii'ggen,så til venstre over
til Bahnhof,op ad trappen,ned igen og tværs igennem
en af de holdende hestetrukne Droscher,Droschekuske¬
ne grinede bare,for de vidste at det ofte endte med
at en 3-4 af dem fik "tur" til Metelberg.( Et ud¬
sigts og udflugtssted i Zürich). Ingen Nav med re¬
spekt for sig selv ville"bestige" sådan et mini
Himmelbjerg til fods,kun Rigi og Pilatus fandtes vær¬
dige.

Vi holdt meget til på Rothhaus og Stüssighof hvor
hulen skiftevis holdt til under skiftende forhold -

og tro mig i f.eks. 26 -27 var der en overgang,virke¬
lig generalforsamlingsknas i foretagendet. Udenfor Na-<
verkredsen var der også knas i foretagendet.Jeg hus¬
ker f.eks.Zacco og Vanzetti demonstrationerne foran
den amerikanske Ambassade eller var det Konsulat,
hvor skriveborde og stole og masser af papirer plud¬
selig og på mystisk vis kom flyvende ud af døre og
vinduer der smadredes.Jo,man kunne skam også dengang«

Af andre ikke Naveroplevelser,var da en skypumpe
rev hustagene af en 4-5oo huse i Celerina i det
italienske Schweiz.Jeg arbejdede dengang i et stort
cooperativt Blikkenslagerfirma som Værktøjsmager -
gud bedre det- Alt mobilt mandskab blev sendt afsted
for at lægge nye tage på husene.Da jeg blev betrag¬
tet som mobil blev jeg tildelt en gruppe på 12 sven¬
de og næste dag befandt vi os i det raserede Celeri¬
na.Karl, vores valgte "sjakbejs" fordelte arbejdet,1
hus 2 svende og en lokal hyret arbejdsmand.Da begi¬
venheden havde reduceret logimulighederne stærkt var
der intet logi at få,og priserne på fødevarer og an¬
det røg til vejrs som raketter.Imidlertid,Karl sjak¬
bejs,viste sig som en gammel dreven co-operatør for
han samlede os og foreslog vi skulle købe nogle læs
hø som vi kunne sove i og skærme os med nogle af
de panneplader der lå og flød overalt. Vedtaget.

Dernæst foreslår jeg at vi madmæssigt slår os
sammen med et andet 12 mands sjak,og en af os skal
købe ind og lave maden,hvem melder sig frivilligt?
Vedkommende er i akkord og aflønnes som sådan.Plud¬
selig søgte alles øjne deres støvlesnuder.Godt,så ud¬
peger jeg Værktøjsmageren han kan jo alligevel ikke
false panneplader.Dermed var jeg degraderet til Kok,
Hovmester og Køkkenkarl for 24 personer.

Mælkemanden der kørte omkring med 2 Mælkejunger
dinglende på et buet ophæng på 2 hjul og trukket af
2 store hunde,skaffede mig også kød,grøntsager og
kolonialvarer og så lavede jeg mors frikadeller»pan¬
dekager og bagte fladbrød over åben ild og på jern¬
plader .Kogekar blev lavet på stedet,- vi var vel
Blikkenslagere.

Jobbet,varede godt 2 måneder og så tilbage til
Zürich med masser af skejs på lommen til fryd for
træske kvinder og fidele Værtshusholdere.

Chris/Thailand.

Et øjeblik
Alle min kones kogebøger ender ulykkeligt.
Grunden til at der ikke er så mange nudister er -
at de ikke kan beslutte sig til hvad de ikke skal
tage på.
De fleste ulykker der sker i køkkenet,skal familien

spise.

Hvis du ikke forstår kvinder er du enten ungkarl,æg¬
temand eller, fraskilt.

Hvorfor ansætter de ikke nogen højere balletdanserin¬
der, så de ikke behøver at rende rundt på tæerne.

Strip - tease i L.A.
Bill Knudsen fejrede sin 60 års fødselsdag i Na¬

verdalen d.4.juni,to dage før den egentlige dag.Der
var dækket til Lunch for 48 personer,hvoraf de fles¬
te hørte til Naverne.Bill havde besøg fra Danmark,så
han og hans familie beslaglagde et bord til 16 perso¬
ner.Der var 3 brødre og to søstre og deres børn.Andy-
dirigerede det hele på bedste måde,han sørgede for
de mange medbragte personlige sange skrevet af fami¬
lien.Han førte også kontrol med de mange talere,og
alle som at bidrage,fik selvfølgelig lov dertil.Bill
gav selv den længste tale og blev hyldet på behørig
måde.Al pålæget til Smørrebrødet var lavet af Bill's
familie,og de mange skåle repræsenterede et utal af
velsmagende retter,så hver især kunne vælge,hvad de
ønskede.

Naturligvis manglede der hverken øl eller snaps,
og alle dagens drikkevarer var fri.

Midt under spisningen blev vi afbrudt af en ung
pige der kom for at underholde Bill.(se billedet).

Det var en længere Strip-tease forestilling som
hun virkelig gjorde meget ud af.Der var ingen tvivl
om at Bill nød det.Havde jeg vidst at der kom en til,
kunne jeg godt have gemt et par billeder til hende
også,men da havde jeg allerede brugt al filmen på der
første,en stor skam.Hun optrådte i Politiuniform,og
oplæste en lang liste af lovovertrædelser og beskyld¬
te Bill for bl.a.at have skjult en "Skørte-dims".Det
hele endte dog med Bill's frigivelse og så fik han
igen lov til at nyde synet af en Strip-tease pige.Vi
morede os alle kongeligt over det hele,og vi var ik¬
ke i tvivl om at også Bill nød det hele.Det kan ses

på billedet at han er "Hot" og svedenmåtte tørres af
panden.Væggen bagved er af kvinderne anerkendt som

"Væggen med Navernes Værktøj".
0.J.L.

SIDSTE INTER RAIL for pensionister
Kr. 20,00. Belobet sendes d3 giro 6 A3 77 88, check

eller i frimærker. Så sender vi bogen portofri-
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET



Thulenaverne synger
Mel: "Samarkand"

Det vi længtes efter,er nu vendt tilbage,
vi skal atter nyde solens klare skin,
endt er vinterens totale,mørke dage
første sdlstrejf tænder lys i vore sind.
Som sä ofte før,har vint'rens sorte stunder,
sat præg på selv de stærkeste af os,
ingen ved dog noget om,hvor dybt det bunder,
en mørketid endnu vi byder trods.

Denne lyse tid vi end*lig går i møde,
endnu en nordpolsnat er snart forbi,
og vi hilser disse dages morgenrøde,
og glædes over vint'ren går i hi.
Bare tanken om de lange,lyse dage,
får listet smilet ganske stille frem,
og endnu en sommer vil os da behage,
vi sender mange solskinstanker hjem.

Inden længe,når vi frit os kan bevæge
gå ud og nyde denne,guds natur,
Vint'rens sår og skrammer,dem vil solen læge,
forbi er mørketidens dystre mur.
Snart er sommeren på rejse gennem Thule,
de spæde blomster ser vi springe ud,
det bli'r rart at hilse på de første fugle,
som atter gæster os,på solens bud.

Åh,du sol,skal vide,vi har sådan ventet,
set hen til dine strålers klare skin,
frem af vintermørkets gemmer er du hentet,
for her hos os at lukke lyset ind.
Vi vil frydes over disse mange dage,
der ligger foran os,med fuglekor,
hav da tak,du sol,som nu er vendt tilbage,
hav tak for lys,hav tak for blomsterflor.

Knud,

Mel: Lilli Marleen

På en Yankee base i det høje nord,
går en masse rapper og spiller eskimoer,
de længes mod Danmarks lyse vår,
mod pigernes smil og bare lår.

De ta'r en lille en¬

de ta'r en lille en.

Nogen går og længes og får krakemut,
andre drukner sorgen i konsentreret sprut,
når flasken er tom er rappen fuld,
han rejser sig og går omkuld.

Han ta'r en lille en,
han ta'r en lille en.

Nætter uden kvinder,dage uden post,
er for Grønlands rapper den kolde hverdagskost,
den tøsedreng ta'r billetten hjem,
den hårde rap ta'r flasken frem.

Han ta'r en lille en,
han ta'r en lille en.

Når der bliver slagsmål i vor lille kro,
er det svært at snakke gemytterne til ro,
men når balladen er forbi,
så gi'r vi hånden til forlig.

Og ta'r en lille en,

og ta'r en lille en.

Når en dag vi stiller i det stive stads,
med rejselyst i blodet,og med billet og pas,
så si'r vi farvel for denne gang,
og slutter med en lille sang.

Og ta'r en lille en,

og ta'r en lille en.

Jubilæumssang til Goteborg
Mel: Fra Halifax til Spanien!

Nu naverne vil feste her,i rigtig muntert lag
vi håber,og vi tror,det bliver alle tiders dag
for mange år tilbage dansker kom til Göteborg
og så var foreløbig slukket da den største sorg.

Man kom i slidte træsko,og man kom i lærredssko
for situtionen var i Danmark ikke særlig god
og når man så i Sverrig fik et job,det var jo rart
misundte svenskens fine tøj,der var så hel og smart

Og det var spændende,gå rundt i vinduer at se
for de butikker bød jo på alverdens herlighed
Man efter piger ikke så,for anden dejlighed
der i det gode Göteborg,der var for dem at se

For fyrre år tilbage stiftede man CUK
EN KÆMPE Svensker der som formand,man da kunne få
og Lindblad blev kasserer der - dertil var et geni
den svenske skomager var een,vi alle kunne li'

Og mange danske svende medlem blev af CUK
og der man alle tiders kammeratskab kunne få
Der var en hulefar og der var en hulemor
Der naverhule var i kælderen -til nytte stor

Når indimellem der var fest - det gik med liv og
lyst

og med de gamle gutter så vi sang for fulde bryst
Vi mindes,da Johan,som fotograf gik rundt omkring
og "billeder"han tog af folk - de fik dog ingenting

Kristian til"Systemet"gik når der sku'være fest
for til at skaffe gode dråber,var han allerbedst
og politiet spurgte tit "hvad skal dog dette til ?
for de kan være nysgerrig,og meget vide vil

Ja tiden er gået - der henrandt så mange år
vi håber,at adlelingen i Göteborg består
skal vi nu ikke gi' os selv et rungende HURRA
og dermed vil vi så den lille vise slutte a'.

Hans Andersen,Ålborg.

Made in ....

Elektroingeniør Joe vågner op om morgenen ved Alar¬
men fra hans"Made in Japan" Alarmklokke.

Imedens hans "Made in Japan" Kaffebrygger laver
kaffen,barberer han sig med sin elektriske barberma¬
skine, tørrer sit hår efter brusebadet med sin elek¬
triske Hårtørrer - begge "Made in Taiwan"»hvorefter
han tager sin "Made in Taiwan" skjorte og sine desig¬
nede Jeans "Made in Hong Kong" og et par tennissko
"Made in Korea" på.

Efter at have lavet morgenmad på sin El-kogeplade
"Made in Japan" gør han sin plan for dagen op,og sit
knappe budget op på en regnemaskine "Made in Mexico";

Efter at have stillet sit "Made in Hong Kong" Arm¬
båndsur efter sin "Made in Japan" radio,sætter han
sig ud i sin aotomobil "Made in Germany"og kører ud
på jagt efter et godt betalt amerikans Job.Efter end¬
nu en skuffende dag,kommer han hjem og skifter til
sine "Made in Hong Kong" fabrikerede sandaler,og åb¬
ner en flaske importeret 01,medens han ser på sit TV
"Made in Japan".

Nogle spørgsmål om,hvorfor det er så svært at få
et godt betalt Job i Amerika?

Flere øleblikke
Vi lever i de gode gamle dage som den næste genera¬
tion skal høre så meget om.

Min datter er nu gået ud af skolen og glæder sig til
et job med drivsel på arbejdspladsen.
Man skal ikke brænde sin ende med begge lys.

Der er en fordel ved dansk TV ... det kan aldrig øde¬
lægge ens dårlige humør.



Børn på fire og på seksten år er de værste ... dem
på fire kender alle spørgsmålene,dem på seksten alle
svarene.

Om jeg er hurtig?...ja,jeg bliver hurtig træt.

Min kone er på udsalg...men der er ingen der vil kø¬
be hende.

Der findes ikke noget lykkeligere ægtepar end min ko¬
ne.

Hushjælp er ikke man ansætter...det er noget man gif¬
ter sig med.
Min kone har aldrig noget at tage på,selvom det fyl¬
der tre skabe.

Når man er seksten,tror man at livet varer evigt.Når
man er tres,undrer man sig over,at man har holdt så
længe.

Hvis du gør noget forkert,får du en bøde.Gør du noget
korrekt,skal du betale skat af det.

Det største alkoholproblem er ... prisen.

Dårligt vejr og en sur kone er slemt ... så kan man
hverken være ude eller inde.

De kalder min kone for stegen ... fordi hun er lidt
svær.

Adam havde ingen svigermor ... han var i Paradiset.

Lige så snart jeg fik lønforhøj else,så blev min kones
tøj pludselig umoderne.
Den eneste bekymring jeg har,når jeg har modstået en
fristelse er,at den måske aldrig kommer igen.
Mon kannibaler får høfeber af at spise græsenker.

Alt stof Opmærksomheden henledes på, at stof til D.f.S. må være mig ihænde senest d.8. i måneden. Senere
indkommet stof vil først blive bragt i det efterfølgende nummer af "Svenden". Knud Lønstrup.

FORENINGS-MEDDELELSER

Frederikssund
Hulemødet d.1/8-86.

44 naver & naverpiger havde denne aften det hyggeligt
sammen med 5 fremmedskrevne svende,disse underholdt
os med at slå en Tømmerplatte,høj t humør og megen
sang gjorde at aftenen forløb i en munter stemning
ikke mindst p.g.a. at turen til Moseltreffen er i hus
31 har tilmeldt sig bussen,flere kører selv derned,
dem som ikke nåede at tilmelde sig må desværre vente
til næste år,med at få denne pragtfulde oplevelse,
som det er.Vinfest i Cochem,aftener på Werners terras
se og Margits friske servering af kolde øl og den be¬
rømte Moselvin Uhm!!!

Lam på spid festen er i skrivende stund overtegnet
Hulefar Frank havde denne aften foruden ost og spe

gepølse til kaffen medbragt en herlig potkäse.det var
kræs for ganen,aftenen sluttede ved o2, tiden.Husk
hulevagten i september Per - Inge.
Med kno i bordet DANN.

Herning
Vores sidste hulemøde før sommerferien blev,om ik¬

ke et tilløbsstykke,så dog en aften som vi vil huske,
idet vi havde besøg af en sjælden gæst i hulen, -
Poul Erik Vallerbæk (Boss),der for en kort periode
gæstede sin hjemegn.Poul Erik har i en længere peri¬
ode haft fast station i Bangkok og arbejder på Bore¬
rigge.Det er altid dejligt,når fjerntboende medlemmer
pludselig kigger ind og fortæller om deres oplevelser
i det fremmede.

Vi havde også ventet besøg af Kesse.Han var netop
hjemkommen fra Cairo,men kunne ikke møde op grundet
fase 3.

Men nu går det hastigt mod efterårs-og vintersæ¬
sonen i hulen.

Husk at møde op venner,så det kan blive en god sæ¬
son.Det er stadig den 3.onsdag i måneden.
Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
Hulemødet d.11/7-86.

lo mand var mødt op,deriblandt gæster fra København
samt Roskilde afd. Formanden bød velkommen,hvorefter
man gik over til aftenens hygge. Hulefar serverede et
par håndmadder samt kaffe.

Trods et lille fremmøde blev det en hyggelig af¬
ten.Der blev nydt en stille Pils eller to,og snakken
gik.En hyggelig aften sluttede i god ro og orden ved
midnatstid.

HUSK næste hulemøde fredag d.12/9 samt lørdagsmes-
se d.6/9.VEL MØDT.
Med kno i bordet Erik.

Los Angeles
Ved mødet d.11/7-86 var der 23 tilstede.
Hans Brodersen åbnede møde med en hilsen til Fla¬

get og sangen Når samlet er vor naverflok blev deref¬
ter sunget.Middagen,som blev skænket af Carl Peter¬
sen,Erik Møller og Leif Petersen bestod af Clamshow-
der,Swiss Steak and Beaf .Aquavit var skænket af Hen¬
ry Olesen.Der var ingen oplæsning af Protokollen fra
sidste møde,så kassereren fik ordet og meddelte at
der var en indkomst på 294,75 S og en udgift(incl.
Forsikring) på 593,oo 8 ,på vores checkkonto stod
994,98 6.

Otto Lund bragte hilsener fra Århus,Sønderborg,
Odense og Agersø.Der var brev fra Børge Jensen,Oden¬
se, han havde sendt 4 bøger,"Danske håndværkere på
Valsen",og angav prisen.De fire bøger blev afsat med
det samme,og da der var flere der var interesserede,
blev det vedtaget at vente med bestilling til de af¬
sendte bøger ankom og et bestemt antal kunne blive
fastsat.Vi ved ikke hvorledes bøgerne var sendt og
håber at de kan komme ind uden afgift.

Ted Petersen takkede for lån af hulen,hans piger
havde hædret forældrene med et "Surprice Party1,1 og
de havde sendt et pænt takkekort for tilladelsen til
brug af hulen.

Ted Petersen fandt øjeblikket rigtigt for et træk
i 01 snoren,og så måtte han have "Blæren".Det danske
Brodersamfunds Loge no.126 vil deltage i navernes
Picnic i Naverdalen d.17.august,så det blev vedtaget
at sende en invitation til Logerne i Alhambra,River¬
side og Orange County.Mødet sluttede med "God bless
America" og så var der kaffe.

O.J.L.

Løgumkloster
Nu da sommeren går på hæld skal vi til at i gang

igen,håber alle har haft en god ferie.
Når dette skrives på tryk vil jeg håbe at alle i

vor afdeling har haft et godt "KLOSTER MÆRKEN" Når
vi nu alle er blevet "Klare i hovedet" skal vi jo
igang igen,så HUSK at hulen er åben Søndagene d.7 og
21.september kl.lo-12 samt den sidste torsdag (Hule¬
møde) i måneden d.25/9 så MØD NU OP IGEN.
Med kno i bordet Niels.

reserve sekretær.

Odense
Til hulemødet d.7/8-86,var 16 svende troppet op

trods ferien endnu ikke er forbi.Et nyt medlem fra
Frederikssund afd. blev tilmeldt her i afd.,nemlig
Murer Klaus Fritz Baes.og han fik selvfølgelig vel¬
komstsangen,endda efter at han ringet på klokken.li-



geledes havde vi den glæde at et par medlemmer fra
Thule afd.også var på besøg.

Knud Marius åbnede mødet,og gav os en oriente¬
ring om forskellige ting,bl. a.har han inviteret by¬
ens første mand til at overvære vores næste hulemøde
torsdag d.4/9-86 kl.l9,3o på ganske normal og almin¬
delig vis,men hvor vi dog alle medbringer vores mad¬
pakke, som vi plej er,for at markere sommerens afslut¬
ning,- vi håber rigtig mange møder op til dette hule-
møde.

Børge Skæg gav en oversigt over det kommende Mo¬
seltreffen den sidste weekend i august og hvordan
han har haft et farligt mas med at få samlet tropper¬
ne,forøvrigt er Børge Skæg,som alle vel ved,blevet
udnævnt til Årets Nav (Til lykke Børge.red.) han gør
et kæmpearbejde for vores Naverbevægelse,ved at fare
land og rige rundt til forskellige afdelinger med
film og blandede historier.

Vor hulefar,Poul Ritschel fortalte os om sin nys
overståede tur rundt på Island,som har været en stor
oplevelse for ham.- Der blev sunget bravt til dette
hulemøde og der var rigtig god stemning.

Vi skal lige for en ordens skyld gøre opmærksom
på,at den kommende halvårlige G.F. holdes torsdag d.
2.oktober kl.l8,3o - ligeledes med medbragt madpakke,
som nydes efter G.F.evtl.forslag til G.F.senest 8
dage før.

Vores uundværlige kasserer,Bogtrykker Walter Pe¬
dersen,Platanvej 38,523o Odense M. fylder 6o år d.
15. september,herfra Odense afd.et rigtig hjertelig
til lykke med dagen.
Med kno i bordet, K.Ploug.

Randers
Vel mødt igen efter ferien.Til hulemødet d.1/8-86

var vi mødt 13 medlemmer.
Formanden takkede for en del værktøj og en reol,

som er blevet skænket hulen.Vi har en bøn til medlem¬
merne.Vil hver især godt lave en liste over de effek¬
ter I har foræret hulen,så vi kan lave en liste over3
hvad vi har,og hvor det kommer fra.

Vores "Rumsterstang" fra "Thor" er kommet i hulen.
Den ser meget spændende ud,så det er sikkert svært
at holde fingrene fra denimen regelen er,at den der
absolut skal pille ved den,også skal synge en sang.

Randers afd,har i ferien haft besøg af en CEG Frei
heitsbruder,Dirk Schürer,som er på vej nordpå over

Sverige til Finland.Heldigvis var nogle af medlemmer¬
ne hjemme til at hygge,og han var åbenbart tilfreds
med behandlingen,for han lovede bestemt at komme
igen.

Vi har inviteret "Radio Randers" i hulen for at

lave en udsendelse om CUK.Vi håber derigennem at få
flere interesserede i at blive medlem.

Hvis nogle af medlemmerne har en god Ide til nog¬
le arrangementer bedes I møde op til næste hulemøde
d.5/9-86 kl.2o.HUSK også at vi stadig samles om søn¬
dagen fra lo-12.
Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet fredag d.25/7-86 foregik som vanligt i

vores hule på Kamstrupstien 2,det er jo ferietid og
vi ved at mange er taget til USA,Canada,Sverige og
Tyskland,det bliver dejligt at mødes efter ferien og
høre nyt derfra.Peer formand overbragte en hilsen
fra Calgary afd.hvor han blev godt modtaget,måske
nogle af dem fra Calgary kommer til Pinsestævne 1987
lad os håbe det.Ellers er der ikke så meget at infor¬
mere om,kun at der er søndagsmesse d.21/9 kl.l7,3o
og husk madpakken.
Med naverhilsen Sekretæren.

Silkeborg
Midsommerfest - lettere forsinket - langbord i en

delvis lydisoleret have,De medbragte kulinariske ret¬
ter blev anbragt til fælles fornøjelse.

Der blev,for at formilde guderne,tændt tre bålste^
der,hvor man så brændte offerkød.

Aftenen forløb næsten lydløst under spisningen.
Desværre blev der hurtigt for køligt.Vore offergaver
blev tilsyneladende ikke modtaget i samme ånd,som de
blev afsendt.

Resultatet - vi måtte forlægge residensen,medbrin¬
gende mjødkrus,stole,borde samt kvinder.

Festen forløb derefter til ret lydhør musik,af
hensyn til naboerne var vi internerede i en-mindre
"lade":

Solen sænkede sig,efter sigende til næste frem¬
kaldelse !

Hen på aftenen,i en ledig stund,stod vi nogle bar¬
ske gutter og varmede os ved de hendøende gløder.Her
fandt Egon "Maler" EN BRIKET,som ved nærmere under¬
søgelse, samt slaggerensning,viste det sig at være at
være komprimeret kyllingekød! Guderne ma have over¬
set noget p.g.a.tusmørket.
Antal fremmødte: Oxholm gav et "sving" - der var 27.

Erik Oxholm ville på et tidspunkt gerne slettes
af tavlen,som bestod i Eriks håndrod,hvor der med
kuglepen var noteret det mådeholdne forbrug (incl.27)
Det foregik med en "fjernelse" med em BRED SORT tuch-
pen.

Som en n æste aktivitet: En sejltur på "floden"
med omliggende søer.Tidspunktet er henlagt til bøl¬
gerne efter den store regattainvasion har lagt sig.
(På dette tidspunkt er der jo eksperter nok til at
vise deres kunnen;eller mangel på samme.)

Som bølgenaver vil vi have søen for os selv!
Med kno i dørken! SIB.

Slagelse
Fredag d.18/7-86 mødtes vi hos Luffe i den gamle

skole i Hyllested ved Dalmose.Luffe og hans veninde
havde indbudt til hyggespisning,man ventede nogle Na¬
ver fra Stockholm der var på tur i Danmark,de nåede
ikke frem.

Vi nød Luffes fine Sildefad,som selv en Stockhol¬
mer ville have sat pris på.Helge havde sit Rynkeor¬
gel med,og alle nød hans underholdende musik der pas¬
sede fint til en sommeraften i Hyllested.Efter kaf¬
fen sang vi "Minderne" før vi tog afsked.Vi siger bå¬
de Vært og Værtinde hjertelig tak for en dejlig af¬
ten.

Med naverhilsen Jens.

Stockholm
På navertorpet har mange naver fra andre afd.hilst

på i sommerens løb,med dejlige hilsner som livede op
på Ingarö.Fra Hillerød,Køge,Fredensborg,Silkeborg,Kø¬
benhavn og Tyskland.Villy Brandt holdt sin 65 års
fødselsfest her på torpet med mange venner som vil
takke for en god festdag.Mange venner fulgte vor gam¬
le Naverbror Henrik "PETER" Petersen på hans sidste
rejse,hvor også vor afdelings Fane var repræsenteret.

Stockholms afd. vil takke "Mik" Nielsen,København
for den flotte dyre møntsamling til vort runde bord,
samt det indspillede bånd fra en naveroptagelse i en
hule derhjemmefra,Af hensyn til Moseltreffen er vor
stiftelsesfest igen udsat til d.12/9 ,da Egon & Åge
deltager i turen.HUSK at Whist starter d.19/9 kl.19.
information fås i hulen når søndagsmessen begynder
igen.Vi hilser alle velkommen til hulen efter den
lange sommer.
Med naverhilsen Arthur.

Vejle
Ved hulemødet i hytten d.1/8-86 var 16 mødt frem.

Formanden bød velkommen og vi sang nr.32,hvorefter
der var optagelse af et nyt medlem,Mona Frydensbjerg.
Mona blev optaget efter de foreskrevne regler og vel¬
komstsang,hun kvitterede med to slag i bordet.Mona ei
datter af Bodil og Bruno Lindskjold,så hun er godt
kendt med Vejle afd. Af formandens beretning var bl.
a.: lørdag d-19/7 havde vi Ristaffel i hytten med
gæster fra både København,Frederikssund og Århus,
det blev en god fest med højt humør og godt vejr.For¬
manden takkede Jørn & Strit for det store arbejde
med maden og Tove & Hakon som hytteværter.Lørdag d.
2o/9 har vi så det årlige Ålegilde i naverhytten kl.



13,3o,bus fra banegården kl.12,45.Chr.Hansen har gi¬
vet hytten et stort Flag til Flagstangen,mange tak
til Chr,Under mødet havde vi også besøg af Hans &
Kathrine fra Ålborg som havde lejet hytten en uge,

de gav h Ålborg til hytten,vi siger mange tak.
Merle var oppe at slå på klokken,hun havde haft

rund fødselsdag.
Næste hulemøde er d.5/9 i hytten kl.l9,3o.

Med naverhilsen Helge.

Zürich
Vi har en forsinket hilsen til Arno fra Sønder¬

borg for en "runde" som vi har fået for længe siden,
tak Arno.En tak har vi også til Th.Rasmussen for det
tilsendte kopi af juleavisen fra 1912,som vi ikke
var i besiddelse af,så den passer ind i vores sam¬
ling.

Vi har også haft besøg i vor hule,af Lis & Wagner
fra Århus,Peter & Linda,København,Tommy & Charlotte
Odense og Stig & Mette,København.Vi har også hørt at
den nye næstformand fra København Niels 2 m.er på fe¬
rie hernede,men endnu har vi ikke set noget til ham.

På naveraftenen d.3/7 havde vi to jubilarer at
fejre,nemlig tvillingerne Dorte Forrö og Jette Burri,
begge laboranter,og d.15/6 havde de begge været med¬
lem af Zürich afd.i lo år.De fik derved Æren af at
sætte hver en plade i det gamle naverbord,og kvitte¬
rede også ved at slå på klokken,og vi håber at vi sei
jer igen inden de næste lo år,tillykke Dorthe & Jet¬
te.Vi havde også en optagelse,det var Tømrer Claus
Hermann Jørgensen fra København,som har fået arbejde
i Winterthur,og han kendte også vejen hen til klok¬
ken .

Efter opfordring fra "Peter Bogholder" blev hele
aftenen optaget på Video af Frank Petersen,og der
vil blive sendt en kopi til HB.

Vi har også fastlagt vores program for det næste
% år,og det er for det første "Moselturen" og ugen
derefter har vi igen "Europakegling",hvor pokalen
sidste år blev vundet af Arosanaverne,men vi håber
at der iår vil være flere som tager turen fra Mosel
til Zürich d.7/9 for at vinde pokalen med hjem for
det næste år.Den 15/lo har vi et besøg på Flyvermu-
sæummet i Dübendorf ved Z"urich.Den 8/11 Mortensfest.
Den 6-7/12 har vi skituren til ØSTRIG,og d.14/12 hol¬
der vi vor traditionelle julefest,for allerede den
2o-21/12 er der afgang for den første juleflyver til
Skandinavien.
Med kno i bordet Flemming.

Ålborg
Onsdag d.2/7-86 var 13 svende samlede til det ord.

hulemøde,der var sang og kasketprøve hos Knud& Fritz
Sørensen,der var hjemme fra Schweiz,ligeledes var
der hilsen fra Karen (Kok) der flytter teltpælene
til Oslo d.15/8. Referenten.

Onsdag d.6/8-86 var der 15 svende samlede til
hulemøde i Kajerødgade 39,her var ensjælden sanglyst
henved en lo stk blev det vel til,og til flere af de
mere sjældne,men også den almindelige kasketsang lød
flere gange på opfordring af Søren,Lis,Fritz og Hans.

Helmuth Kløve fra Randers var gæst,Fritz Sørensen
fra Za Zürich er stadig i Ålborg-Blokhus.Der var en
hilsen fra Vejle,hvor Hans Andersen havde en dejlig
ferie i "Hytten" på Munkebjerg.Lis "Kok" tidligere
Zürich blev tilmeldt Ålborg afd. på behørig vis,hun
har fået arbejde på et hotel i Oslo i Norge.Selvom
der arbejder i hundredvis af danske i Oslo mangler
sammenholdet til at danne en CUK afdeling.Der blev
talt om sommerudflugten d.7/8.Henad kl.24 sluttedes
af med "Minderne"
Med naverhilsen Referenten.

Århus
På hulemødet d.18/7 var 12 svende mødt op.Vi hav¬

de besøg af Larry Westerskov fra Californien,John
Westerskov fra Skagen,Finn Knudsen fra Fyn og Rich.
Merki,fremmedskreven svend fra Schweiz.

Larry Westerskov overrakte en gave fra Otto Lund,
hvilken vi takker for.

Der blev flittig sunget og vi sluttede aftenen
med "Minderne"

På hulemødet d.1/8 var 15 svende tilstede.Vi hav¬
de atter besøg af Richard Merki.Århus afd.gør et i-
hærdigt forsøg på at lære Richard nogle af vore na¬

versange for igen iaften blev sangbogen flittigt
brugt.

HUSK!!! på hulemødet d.19/9 kone l,mand l,pige 1,
ven 1, kæreste 1,velkommen.
Med naverhilsen Annette.

^•JDR BEKOST
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MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kid.272o Vanløse,Tlf.(ol) 718692
Møde 1.torsdag i hver måned.
Keglespil foregår i Allegade lo
3.torsdag i hver måned kl.19 - 21.
Ferielukning i Juni & Juli.
Formand: Poul Barslund,Agerkær
261o Rødovre.Tlf.(ol) 75 52 ol.
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer: Vagner Lundholm,Sigurds
gade 29,Kbhn.N,Tlf.(ol) 81 73 74
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
247o Skovlunde.Tlf. (o2) 91 81 24
Bisidder: Henning H.Jensen,Frede¬
riciagade 15,131o København K.
Tlf. (ol) 13 65 61

Forretningsjubilæum
Vor gode kammerat»Æresmedls & medlem af bestyrelsen,Bogtrykker

HENNING H.JENSEN,LUNA TRYK kan lørdag d.13.sept.fejre sit firmas

4o års jubilæum.Henning Jensen,har gennem årene oparbejdet en stor,

god og blomstrende virksomhed,godt støttet af sin dygtige hustru og

i de sidste mange år af sine 2 børn,som begge er uddannet indenfor

faget,men Henning har foruden sit firma også været meget aktiv i Be¬

rejste Håndværkere,CEG,Rejsefonden,og Grønlænderforeningen.Det er
utroligt hvad den mand kan overkomme,Vi ønsker Luna Tryk til lykke
med jubilæet og fortsat held og fremgang. Berejste Håndv.m.damer.
Situationen

Lige hjemvendt fra ferie,har jeg d.4/8 besigtiget de nye lokaler

og det skrider planmæssigt frem.Snedker,Elektriker & Murer var i
fuld sving,så vi regner med at kunne flytte ind i begyndelsen af

sept.

Bemærk at vor nye adresse og Tlf.nr.er i bladet dennegang,men
vore lokaler vil først blive taget i brug ved nærmere meddelelse

her i bladet. Formanden.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvcsenet d. 22. august



Hurra for Moseltreffen 1986

Fredag d.29.august om aftenen var der stor gensynsglæde,da Naverne fra nær og fjern mødtes for 17.gang
hos Werner i Mesenich.

Der var en rekordagtig tilslutning i år med en del nye ansigter.Werner sørgede som sædvanlig for,at vi
fandt vore logier rundt omkring i byen.Bagefter hyggede vi os i hans Vinkælder.

Lørdag startede vi med de fortræffelige morgenkompletter og man samledes efterhånden hos Werner hvor
nogle hyggede sig medens andre smuttede til Beilstein efter de efterhånden obligatoriske røde huer.Til mid¬
dag samledes vi på vort nye madsted,forsamlingshuset,og spiste Gullach.Finn bød velkommen og berettede bl.
a. at der var deltagerrekord i år med 12o og at der fredag aften var tilmeldt 96.Det har desværre skuffet
en del at sejlturen med fyrværkerriet ikke var på programmet i år.Men det var dog forståeligt,da man hav¬
de været nødt til at skifte madsted,og det var blevet lidt dyrere.

Efter middagen sang vi nogle af de gamle Naversange akkompagneret af Erling fra Frederikssund på har¬
monikaen. Eftermiddagen var til fri rådighed med ture i Vinmarkerne og Vinsmagning hos Werner.

Klokken 18,oo samledes vi til spisning i forsamlingshuset med efterfølgende musik og dans til ud på de
små timer,det gik på de høje navler,man forstod virkelig at more sig.Søndag middag samledes man til debat
pmkring Moseltreffen.Finn åbnede debatten med at efterlyse Ideer og forbedringer.Odense afd.mente at man
burde gøre lidt mere ud af udsmykningen i festlokalet ved f.eks. at medbringe Fanerne.Maden blev rost,og
man opfordrede alle afdelingerne reklamerede noget mere for arrangementet i fremtiden. Københavns afd.
efterlyser servering af Kaffe lørdag aften,så man ikke behødede at forlade festen for at få Kaffe.Der var
også Ønsker om at musikke spillede knap så høj t.Frederikssund efterlyste lidt mere personlig underholdning
ved festen.I Busserne har det jo vist sig at man har kræfterne til dette.

Arrangørernes store problem er den alt for sene tilmelding,som nok bl.a.skyldes,at Naverne har meget
skiftende arbejdspladser i ind og udland,men det skulle jo nok kunne blive lidt bedre.Der opfordres til at
fremtidige tilmeldinger indeholder:Alder,Køn,Par eller enlige a.h.t. værelsefordeling.

Vi nød nu den dejlige afskedsmiddag og efter et par Naversange nærmede vi os slutningen på Moseltreff
1986. Klokken 14,oo tog vi afsked med hinanden og et endnu en gang yderst fortræffelig Moseltreff som blev
afholdt med fest og humør på værdig Navervis.

Derefter gik turen til Beilstein og Navergrotten hvor vi tog afsked med hinanden med sang og Vin.
En STOR TAK TIL OTTO KRöLL & FINN LETH for et godt tilrettelagt arrangement.
Med kno i bordet og på gensyn til næste år. Knud

Ålborg afd.



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

Københavns Afdeling

/II
HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74 tv.

21oo København Ø.tlf.(ol) 2o 24 16.
EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2,
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,HyIdemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 saJ

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer»Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth W.Andersen,Hadsten Alle 49,
277o Kastrup. tlf. (ol) 51 16 87,bedst'
mandag - fredag kl.l8,oo - 19,oo

CEG - bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes l
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv.
8ooo Århus C, tlf.kl.9-17. (06) 12 46
6o.

Efter kort tids sygdom har vi mistet vort med¬
lem,

Maskinarbejder BENT MØLLER
Født d.12.april 1943 i Ålborg
Indmeldt i Thule d.3.maj 1986

Bent var en god kammerat,som vil blive savnet af
både familie og arbejdskammerater.

ÆRET VÆRR HANS MINDE

Det er med sorg,at vi må meddele,at uden for¬
udgående sygdom,er vort trofaste medlem

Elektriker JOHN NIELSEN

Født d.2.juni 1936 i Hobro
Indmeldt d.12.november 1984 i Thule

afgået ved døden her på Thule Air Base.
John var et varmt og trofast menneske,som vil

blive savnet overalt.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Thule afd.

► Buddinge Cyklebørs
Søborf Hovedgade 195

^i Tlf. 56 29 58
Indehaver: Fl.Heiden

Medlem af CUK.

SIDSTE INTER RAIL for pensionister
Kr. 20,00. Belebe! sendes oé giro 6 43 77 88, check

eller i frimærker. Så sender vi bogen portofri-
BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET 3460^ B^RKERØD

Giro 9 00 17 78

HULE^Ingerslevgade=lo8:j;klditvi17o5=K^benhavn=Vi=^=
Hulen er åben hver søndag fra kl.l0,3o - 14,oo
Formand:Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.13.Etage.

181o Kbhn.V.tlf.(ol) 23 23 42.
Kasserer:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45-th,2bbo

Brøndby Strand,tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand:Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th
1352 Kbhn.K.

Lokaleinspektør:Hartvig Svendsen,Vinkelhusene 17
277o Kastrup.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo
Brønshøj tlf.(ol) 28 37 4o*

VI

Program
2.oktober 86.Bancospil kl.l9,oo i hulen.
XI.

16.
29. "
6.novembr,"

Ungsvendeaften "Op til 45".Der bliver
01,Musik,Platte,pris ca.8o,- kr.p.p.
Vi lægger ud kl.l8,oo i hulen.
Svendeaften kl.l9,oo.
Hulemøde kl.l9,oo
GENERALFORSAMLING.Evt.forslag til for¬
manden inden d.29/lo-1986.Gyldig med-
lemsbog forevises,ellers ingen stemme¬
ret.

Sangkoret
Der afholdes møde i Sangkoret tirsdag d.14.oktober

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d. 11.NOVEMBER 1986.Dagsorder,
iflg.lovene. Svendage Rix.

Milepæle
4.oktober 86.Karl Jacobsen,Slagelsegade 28, 7o år.

74oo Herning.
13. 11 11 Egon Bargisen,Landsvägen 49,172 36

Sundbyberg.Medlem af CUK i 25 år.
16. 11 11 Ewald Sørensen,Lærkevej 15, 7o år.

418o Sorø (mdl i Slagelse)
25. 11 11 Mikkel Ollerup Eriksen,Ndr.Kystager-

vej 3o,265o Hvidovre (mdl.i Hillerød)
Medlem af CUK i 4o år.

27. 11 " Theodor L.Petersen, 6228 N. Sultan
Ave,Temple City,9178o USA 65 år.

28. 11 " Jørn Kruse,Höckvägen 2o,132 oo 6o år.
Saltsjö -Boo/Sverige (mdl.i Stock¬
holm)

4.november 11 Hugo Sverring,Østerbro 6o,42oo
Slagelse.Medlem af CUK i 25 år.

4. 11 11 Thorvald Nielsen,Bevtoftegade
4—tv. 1736 Kbhn.V. 70 år.

Naverlitteratur
To bøger om Naverlivet er nu til salg:
Det er genoptryk og restoplag som er kommet frem

i dagens lys.Gennem flere år har der været efterspørg
sel efter disse to dejlige bøger.Nu er de på markedet
1.) DE GAMLE NAVER FORTÆLLER (Danske håndværkssven¬
de på valsen) En bog på 96 sider i format som vort
medlemsblad "Den farende Svend".solidt indbundet,med
vort Emblem i farver kan købes for den latterlige
pris af kun 75,-kr.Salg af denne bog står Børge Jen¬
sen (Børge Skæg);Storkeløkken 31,527o Odense N. Tlf.
(o9) 18 76 o4.
2.) Værket "DEN FARENDE SVEND" er på 514 sider og

koster 35o,-kr.+ porto.
Format som ovenstående i luksusindbinding,forhand¬

les gennem HB v/Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B, 273o
Herlev,Tlf. (o2) 94 65 63.
Begge bøger er naturligvis + porto, hvis I vil have
sendt. Hans Rindom.



Tak
En dybfølt tak for deltageloen ved min Hustru Bo¬

dils begravelse,tak for blomsterne fra Inger Roslev,
Else og Hans Rindom,Ib Lønstrup m/familie,Århusnaver-
ne og Vejlenaverne.

Bruno Lindskjold
Vejle afd.

En hjertelig tak til alle som viste mig opmærksom¬
hed på min 65 årsdag.Tak til HB,alle kammeraterne
samt "Gamlingerne" og en stor Kram til Kettie fra Kø¬
benhavn for hendes personlige fremmøde på selve dagen

Tut Lundberg
Stockholm.

Jeg vil herigennem takke alle der mødte op til
frokosten ved min 60 årsdag,for alle gaver og kort
jeg modtog,inclusive de to piger jeg ikke havde lov
til at tage med hjem.Hvis I sender piger næste gang,
så behøver I IKKE at pakke dem ind.TAK endnu engang
everybody. „._

Bill Knudsen
Los Angeles.

Herved hjertelig tak for lykønskningerne ved min
7o års fødselsdag.

Jens Høgh
Slagelse afd.

25 år i CUK Ærestavle
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En hjertelig tak til de fremmødte Naver fra Ålborg
afd.der dannede Espalier ved vores bryllup i Hune
Kirke d.28/6-1986. og en tak for blomster og Naver¬
stokke.

Hej Thule Air Base.
En hjertelig tak for de indsamlede 14oo,-kr til

vores bryllup.
Kansleren,mente pengene skulle gå til hans eget

bedste,men hans nysselige Ægteviv,mente det var bed¬
re til noget,hvis der skulle opstå Røg i køkkenet-
F.eks. en Emhætte. x

Hjertelig tak til de 4o medunderskrivere.
Margit og Helmuth Schmidt.

Fru & Hr.KANSLEREN.

Paragraf 17
HB.henviser til § 17 i vore hovedkasselove.
I begyndelsen af oktober kvartal afholder afdelin¬

gerne et møde til drøftelse af forslag til sæde for
HB.& KU i det nye forretningsår(Såfremt der ikke
fremkommer forslag til nyt sæde,fortsætter vi med HB
i København og KU i Århus.

Hans Rindom.

40 år i CUK
Den 25.oktober 1986 kan Hille¬

rød afd.atter indføre et af si¬
ne medlemmer ind i 4o års jubi¬
larernes rækker.Denne gang er
det Snedker-Biavler m.m. Mikkel

Ollerup Eriksen,Kystagervej 3o,
265o Hvidovre der står for tur.

M.O.E.er født d.23.december
192o i Sdr.Sejerslev.Efter 7 år
på landsbyskole,kom han på ef¬
terskole i Rens,Sønderjylland.

Derpå kom han i snedkerlære
i Løgumkloster hvor han i 194o
aflagde svendeprøve.P.g.a.Kri¬
gen blev der lagt bånd på hans
rejselyst og han måtte nøjes
med de danske rejsemål.Han flakkede rundt i Danmark,
og bl.a.været på Ollerup gymnastikhøjskole og to gan¬
ge pa fagkursus på Teknologisk Institut.Da grænserne
igen åbnedes kom han til Sverige,først til Skåne,og
senere til Stockholm hvor han fik kontakt med CUK.I
Stockholm gav de gamle Naver ham blod på tanden,Ef¬
ter en tur til Schweiz og en tur ned gennem Frankrig
og Italien ned til Sicilien,kom han tilbage til Dan¬
mark for efter en tid atter at rejse til Stockholm,
videre til Lapland og til Norge.Endnu en gang til
Schweiz hvor han denne gang arbejdede som gartner
hos Johannes Fredinandsen (nu Hillerød) som bestyre¬
de et Gartneri i Oerlikon.

Så tilbage til Danmark hvor han skulle have sparet
nogle penge sammen for at emigrere til USA.Sammen
med Erland Nielsen startede de Dansk Rundstokfabrik,
Søborg d.15.februar 1951 og i 1953 flyttedes fabrik¬
ken til Fredensborg.

Efter flere ar med slid og slæb,fløj han ud igen.
Nu var det Bier,han var interesseret i en slags "Bi¬
erhverv" og som optog ham lidenskabeligt.Han kom så
at sige rundt pa kloden på Biernes bekostning og har
været til Bikongresser i Tjekkoslovakiet -Rumænien
Canada-Tyskland - Canada o.m.a. stedern Så berejst
ma han da bestemt kunne kaldes.Til lykke på Dagen.

Hillerød afd.
HB ønsker hermed begge de to jubilarer Mikkel 0.

Eriksen og Egon Bargisen til lykke med deres Jubilæ¬
er og takker den for deres trofasthed overfor CUK og
deres interesse for de farende svende.

Ny sangbog

På HB's vegne
Hans Rindom.

Vor nye sangbog som blev trykt i 198o med 65 af
vore sange er nu ved at være udsolgt,det er hovedbe-
relsens Agt at få denne genoptrykt,dog vil vi gerne
efterkomme afdelingernerne,hvis disse har forslag til
nye sange,idet vi håber at kunne udvide med ca.16
sange.

Forslag skal være Hans Rindom ihænde senest d. 1.
november 1986.

Tillægget med de nye sange vil senere tilgå alle
afdelinger.Herom senere.

Hans Rindom.

Stockholm afdeling kan igen fejre
en Jubilar.Denne gang er det en vel¬
kendt skikkelse i Naverkredse lige
så meget udenfor Stockholm og især
i Danmark,nemlig Ekspedient i Isen¬
kram Egon Bargisen,Landsvägen 49,
172 36 Sundbyberg,Sverige. Egon Bar¬
gisen har i mange år arbejdet flit¬
tigt i bestyrelsen her i Stockholm

\ og har bl.a.været Kasserer og Hule-
H far,et stort og fint arbejde gennem

årene som vi alle takker Egon for.
Vi ønskee dig tillykke med dit jubilæum d.13.Oktober
1986- A - Ü iAnton Paulsen

Stockholm Afd.



In memoriam H.B. meddeler

Med John Nielsens altfor tidlige
bortgang,har vi her på Thule mis¬
tet et godt og varmt menneske.

John var født i Hobro i 1936,
efter endt læretid og med solda¬
tertiden overstået stod han til
Søs som Elektriker,fortrinsvis i
norske Rederier,i 13 år.

Han mødte sin kone Irene på
det tidspunkt,og senere bosatte
de sig i Ålborg.

I 1973 fik han arbejde i Marmorilik og senere sam¬
me år,blev han overflyttet til Thule Air Base,hvor
han var ansat indtil sin alt for tidlige død.

John var med til at stifte Naverafdelingen på
Thule.Han var vores mest trofaste medlem,og John
mistede ikke et Hule eller Bedemøde hvis det kunne
undgåes.Hans gode humør og dejlige sangstemme vil
vi alle savne fremover.

John var et varmt menneske,som vi i Thule VIL

MINDES MED ÆRE
Thule afd.

Uddrag af HB's protokol
Deltagere i mødet d.3o/6-86 var:Hans Rindom - Bør¬

ge Nielsen - Helmuth Andersen - Peter Bogholder -
Carl Jensen og Dann Eland.

Dette møde blev afholdt på 1 time,da vi havde in¬
viteret gamle HB medlemmer og de nye suppleanter,re¬
visorsuppleanter .Dagsordenen:Presserende stof.

Intet presserende stof var aktuelt.
Det blev pålagt redaktøren at henstille til afde¬

lingerne, at man ikke skriver for meget om 01 og klok¬
keringning,men et kort og nøgternt referat.

Deltagerne i mødet d.4/8-86 var de samme som oven¬
for bortset fra gæsterne der var inviteret til forri-
møde.Dagsorden:
1) Protokol fra 2 møder.Blev oplæst og godkendt.
2) Beretning v/Hans Rindom (2a.internt)
3) Redaktøren
4) H.K.møde i rejsefonden.
5) Love fra Roskilde og Zürich*.
6) Eventuelt.
Under p.2) Køge afd: Effekterne er nu afhentet på mu¬
seet,dette blev foretaget af Edgar Jensen og Th.Ras¬
mussen sammen med Otto Wisler,Pressen var tilstede.
Hans Rindom har lovet at vi først i september starter
en annoncekampagne og så tager til et møde hvor alle
interesserede kan møde.Vi skal her vælge 2-3 mand
fra HB som vil med derned,naturligvis med Edgar og
evt.Th.hvis han vil. Brev fra Constantin med avisud¬
klip fra Hillerød.Svar afsendt.En henstilling til re¬
daktøren som blev taget til efterretning.Sangbogen
blev diskuteret da man skal have et nyt oplag trykt
og efterlyser sange for evt..udvidelse. Efterlysning
af sådanne foretages inden jul.
Punkt 4) Regninger fra HK er udsendt.Rettet kartote¬
ker og sendt til afd.med respons fra samme,5o Emble¬
mer skal bestilles.Håndværkernes Rejse & Sparefond
afholder møde hos Berejste Tømrere i Thorsgade 52 i
Baghuset d.6/9-86 kl.11.oo.Fra HB møder Hans Rindom
- Børge Nielsen - Peter Bogholder samt C.O.Enevold¬
sen .

Punkt 5) Lovene fra Roskilde og Zürich er godkendt
og sendt til underskrift i Kontroludvalget og deref¬
ter sendt til Roskilde og Zürich.
Punkt 6) Næste møde afholdes d.1/9-1986.

Dann Eland

P. sekretær.risstigning
Hovedbestyrelsen ser sig desværre nødsaget til

fra d.i.Januar 1987 at hæve prisen på "Deri farende
Svend" fra nu kr,3,- til kr.4,- pr.måned.

Grunden til dette er forøgede trykomkostninger og

prisstigninger i al almindelighed.
På HB's vegne Hans Rindom.

HB.har nedsat et udstillings & agitationsudvalg
på tre mand,for at prøve at skaffe nye medlemmer og
få de unge ud at rejse.

Udvalget har flere planer,som de vil prøve at lan¬
cere.Men hvem siger at udvalgets Ideer er de rigtige?
I ude i afdelingerne,har måske nogle Ideer der er

bedre end vore.Derfor beder jeg jer venligst og ind¬
trængende om at sende jeres Ideer,så vi kan korrige¬
re dem med vore og bruge de bedste.Kom op af start¬
hullerne, læg hovederne i blød og lad os høre fra jer,
så vi kan gøre vort bedste,for at få mere liv i vor
gamle men dog evigunge CUK.Skriv til udvalgets for¬
mand,PETER PETERSEN,Nyvej 152,Asserbo,33oo Frederiks¬
værk.

Med kno i bordet Edgar.

Ja dette har I læst før her i Svenden,men som I
måske ser har udvalget fået ny formand.Helmuth er

stadig med i udvalget,men vi i HB.mener at udvalget
skal være mere flexibel, så der vil blive indkaldt
nogle flere til udvalgsarbejdet,unge for helt nye im¬
pulser vil her være i overtal,ikke kun fra København¬
området,vi satser på at høre fra mange ude i afdelin¬
ger.

Desværre har vi ikke endnu fået nogen henvendel¬
ser, SÅ KOM FREM AF BUSKEN. „ n. JHans Rindom.

Moseltreffen
Som førstegangs deltager i Moseltreffen vil jeg

her udtrykke min fulde beundring for et vellykket
Stævne,samt en transport til byen Mesenich ved Mo-
selfloden i Luxusbus med al tænkelig komfort,selv
Videofilm på TV skærme i Bussen forkortede rejseti¬
den. En tak til Dann Eland fra Frederikssund afd.for
dette arrangement.Vel ankommet til Mesenich mødtes
man med kammerater fra næsten alle afdelinger i CUK,
ja helt fra Stockholm og Zürich.Stævnet satte record
i deltagerantal med 12o personer mødte op, hvad bli¬
ver det ikke til næste år? To dages festligheder,fle¬
re var der i 3 og 4 dage i en pragtfuld natur og med
ture i omegnen gjorde stævnet til en vidunderlig op¬
levelse for os alle,man forstår hvorfor vi kommer
igen.Jeg vil rette en stor tak til Otto Kröll og
Finn Leth for en storstilet tilrettelæggelse af det¬
te års Moseltreffen og sige "På gensyn næste År".

Børge Andersen
Roskilde afd.

Årsmøde i rejsefonden
Dette foregik hos berejste Tømrere i Thorsgade d.

6/9,og vi håber i næste nr.af "Svenden" at kunne kom¬
me med et referat.

F.B.S.H.Her afholdes møde hos Helsingørnaverne d.
2o/9.Som I måske alle ved står F.B.S.H.for det Skan¬
dinaviske samarbejde,som igen er med C.C.E.G.som er
europæisk samarbejde og som udgiver et medlemsblad
2 gange om året,dette tilsendes alle afd.i enkelte
exemplarer,har du stof som du mener er egnet til det¬
te blad,da send til HERLUF FIIRGAARD,Skolebakken 5,
8ooo Århus C.

Disse dele indenfor naverbevægelsen har Hovedbe-
bestyrelsen ment skal varetages af såvel unge som
ældre tillidsfolk fra CUK,så indenfor de sidste 1-2
år er yngre kræfter blevet aktiveret og ældre gode
trofaste medlemmer arbejder videre i CUK1s interesse
til gavn for hele naverbevægelse.

September måned er fuld af aktiviteter,Hovedbesty¬
relsen ligger nærmest vandret for at nå det hele,d.
27/9 vil der blive afholdt et møde i Køge for at få
Køge afdeling op at stå igen.Ja,Køge afd.var fra
1942 og mange år frem en aktiv afdeling,men sygnede
hen og må vel betragtes som indgået i 1973 - 74.

Kender du en berejst i Køgeområdet,da lad os det
vide. På Hovedbestyrelsens vegne Hans Rindom.



På falderebet

Hillerød

Hulemødet i august: 7 mand deltog - et lille fremmø¬
de, men en hyggelig aften. Hulemors mad og kaffe
blev nydt med stort velbehag. Besøg af hovedbestyrel¬
sesmedlem. Mødet sluttede i god ro og orden ved mid¬
natstid.

Lørdagsmessen d.6.9. blev en dejlig dag. Men af
praktiske årsager vil næste lørdagsmesse, første lør¬
dag i oktober, blive arrangeret i fritidshuset. Vi
beder om tilmelding, som skal være hulemor i hænde
senest d.i. 10.86. på telf. 02 30 22 04. Håber på et
stort fremmøde denne dag. Husk hulemødet 10.10.86.
Vel mødt.
med naverhilsen Erik.

København
Ja, så går sommeren på hæld, men vi kan være tilfred¬
se i CUK Københavns afdeling. Mødeaktivitet i juli
og august trods ferie, kolonihavetid o.s.v.
Vi har i sommerens løb arbejdet stærkt på nye revi¬
derede love for vor afdeling.
Lovudvalget, bestående af Edgar Jensen, Flemming Hei¬
den og Børge Nielsen, har udført et stort arbejde
med lovene, og på et bestyrelsesmøde i august frem¬
lagde de lovene, som bestyrelsen kunne bifalde. Be¬
styrelsen var kommet med oplægget, og vi takker for
godt samarbejde. Medlemmerne vil få et eksemplar til¬
sendt, så der er tid til overvejelser ang.lovene,som
vil blive fremlagt på generalforsamlingen d.6.novb.
Vi har på hulemødet d.7.8. haft besøg af en belgier,
og NRFH har haft en amerikaner, Asmund Andersen, med
på udflugt, der i år var en tur til Flakfortet i Øre¬
sund. Det var en meget fin tur til sejlsportsfolkets
0. Fin tilslutning til udflugten.
Vi minder igen om ungsvendeaften d.11.oktober kl.18
i hulen. Man kan tilmelde sig til Rasmus Gerdes,telf.
01 46 12 46. Gæster fra andre afdelinger er hjerte¬
lig velkomne. Der bliver liv i de traditionsrige lo¬
kaler. Prisen for menu og musik kun kr. 80,-.
Allerede nu kan vi opfordre vore medlemmer til at gø¬
re sig nogle konstruktive tanker til generalforsam¬
lingen d. 6. novb. 1986.
Til slut vil sekretæren rette en tak til HB, Sang¬
koret og Københavns afdeling for hilsner, gaver og
fremmøde på grund af at jeg rundede de 60, 11.juli.
med kno Kristian.

Lørdag d. 9.8.86. havde navervennerne arrangeret
en udflugt ud i det blå. "Spændende hvor vi endte".
Denne gang blev det flakfortet, hvor vi fik en fin
platte og kaffe i tilstødende lokaler. Derefter var

der dans til medbragt musik. Asmund fra Los Angeles
var med på turen, som var vellykket fra start til
slut. Tak for en dejlig og hyggelig dag. Vi kom i
havn 1.30. De, der blev agterudsejlet, må passe ti¬
den bedre næste gang.
med naverhilsen Børge Nielsen.

Silkeborg
Den annoncerede sejltur på "floden" forløb på bedste
made. - Den made, at de 2 annoncerede skonnerter,
som var beredt til afgang, men de respektive skibs¬
førere, som længst forind«n havde givet tilsagn til
dato og tidspunkt, uden at melde afbud, glimrede ved
fravær.
Vi intetanende mødte naturligvis til tiden på det af¬
talte mødested (den lokale skipperkro). Efter en rum

ventetid, samt et par krus senere, blev vi- enige om
noget så elementært - at som "NAV" må man klare sig
selv. På vandet kom vi dog, iført de medbragte biler,
gennem en gevaldig tordenskylle -AQUA PLANNING- nåe¬
de vi frem til noget som pudsig nok kaldes "DE SMÅ
FISK" - her var tørvejr, og vi indtog en del af de
medbragte velbugnende madkurve. Efter en kortere ek¬
spedition til den nærmeste sø - for dog at sige,at vi
havde været ved søerne, drog vi så hjem til "HULEN",
hvor vi så lukkede op for madkurvene igen, denne

gang fremført på behørig navermaner, nemlig på tal¬
lerkener med bestik og krystal.
Resten af eftermiddagen forløb pænt og anstændigt
(Silkeborg House Rules). Tiden nærmede sig skumrin¬
gen. Undertegnede mente at kunne se resten af TV-af-
tenen (vi skal jo nå det hele). Klokken var på et
tidspunkt 22.45, og hulefar Oxholm mente, at efter¬
middagen var gået, og at vi andre var det samme.
Det var en dejlig dag. Titfen fløj afsted omkring det
runde bord.
med kno i samme SIB

Et stykke randersrim
Handsker og Laks og Randerspiger
det går vi så tit og siger,
vi hører så meget og ved kun lidt,
at opleve det hele ville føre for vidt,
dog føjes der stadigen nog^t dertil
for Naversvenden og ham der vil.

Jeg besøgte hulen i Randers en aften
der var musik og sang og skålen med saften,
vi kunne dårligt nå det hele i den fart
jeg fik en lys Ide,måske for smart,
tænk med to Blærerøvshatte ad gangen
kunne vi spare det halve af sangen.

Pølserne stegte i to hold pander
og Inge svingede med kaffekander
og fade med brød,der velbelagte
gled ned og gjorde,at øllet smagte.
Her var pigen af virkelig format,
der bærer med rette sin Naverhat.

Jeg hørte om svende med germanske dimentioner,
de siger,vi stjæler deres arv og traditioner,
sæt hatten på hovedet med de buler du vil,
det er tegnet på friheden endnu er til,
- en tak til alle,og jer der fik hatten,

de to øller jeg levned,dem gi'r I vel katten.
Hans Andersen

Aalborg.
Marts 1981.

Navens drømmebog 1907
Fem tæer at se På valsen

Gåsegang at gå 10 fr. i bøde
Ølfad at se Dille
Svøbelsesbarn at se Farvel Loise
Våde ben at have Støvler til skomageren
Herberg at sove på Lus i skindpelsen
Ungmø at se Dårlig nattesøvn
Vesuv at se pr. schub
Spegesild at se Tømmermænd
Ost at se Rejse til Schweiz
Forsvarsadresse... At underskrive orm i kærnehuset
D.f.S. at læse Spind
Smør at smage Hjemve
G.F. at overvære Vrøvl i huset
Skattebillet at se Hurtig afrejse
"Unfall" at få En tællepost
"Rhinen" at se Skjorten skal vaskes
Gåsesteg at se Glædelig jul

Peter Navs meriter
Peter Nav havde fået et midlertidigt job som sogne¬
præst i et lille samfund, men var meget nervøs for
at holde sin prædiken. Han betroede sig til den sted
lige degn, der svarede, at han behøvede ikke at væ¬
re nervøs. Kom vi går her om bag alteret og får et
glas altervin.
Efter prædikenen var han meget spændt på, hvordan
man havde syntes, han var sluppet fra sin første præ
diken, og følgelig spurgte han degnen, hvad han syn¬
tes om hans prædiken.
Jo, svarede degnen, der var dog fem fejl, du gjorde,
som jeg vil gøre dig opmærksom på.



Grever og svin1) tager man ikke to trin ad gangen, nar man gar op
på prædikestolen.

2) isralitterne blev ikke mejet ned med maskingevær.
3) Jesus blev ikke klynget op på korset.
4) Adam og Eva blev ikke taget i hoved og r— og

smidt ud af paradiset.
5) efter prædikenen siger man amen, og ikke skål.

Navertrøjer
Fineste kvalitet fra midtjylland,hvor trådene knyttes
FRONT: NAVEREMBLEMET
RYG: BOMÆRKET

Størrelse: M - 1 - Ex - samt Samson

PRIS kr.6o,- pr.stk.
sendes pr.efterkrav ved henvendelse til Kasserer
LEIF ROHDE,THORSØTOFTEN 2,VIRKLUND,86oo SILKEBORG

Tlf. (06) 83 7o 9o

Alt stof Opmærksomheden henledes på, at stof til D.f.S. må være mig ihænde senest d.8. i måneden. Senere
indkommet stof vil først blive bragt i det efterfølgende nummer af "Svenden". Knud Lønstrup.

de om ham,da Freddy næste morgen skulle til Jylland
■ — ■ tog han ham med til Århus,som var et af hans rejse¬

mål, hvor han bl.a. skulle se på gamle bygninger,før
den videre rejse op gennem Jylland.Olav fortalte os

En gang da vi i en indisk havneby hvor der var sær¬
lig godt for søfolk skulle selvfølgelig alle der
kunne komme iland.Da det var fyraften og de heldige
var rigget ud til landgang,stod Skipperen ved land¬
gangen da der kom nogle af disse heldige,og han be¬
mærkede da også til dem,da de havde særlig ry for at
"gå til den"når de var iland og ikke tog det så nøje
med hvordan de kom ombord igen.Skipperens tørre be¬
mærkning lød således:"Hm,I går iland som Grever,men
kommer ombord som Svin"Og i dette tilfælde fik han
også ret,idet sent på natten kom de med den ene i en
Trillebør,for han var så fuld at han ikke kunne stå
på sine ben.De andre to var også godt lakkede til så
de knap kunne se en flue på en væg.

FORENINGS-MEDDELELSER

Frederikssund

Lørdag d.16/8 festede vi,traditionen tro,med lam
på spid i festsalen i Græse gamle skole.Allerede tid¬
lig om formiddagen var vore flittige piger og, en
snes svende i fuld vigør med forberedelsen til afte¬
nens fest.Ved middagstid ankom Frank steger og 1.
spidvender Jørgen Pisker.Disse tö brave svende tog
sig kærligt af 4 skønne lam som blev grillet over
ulmende gløder i ca.4 timer.

Det blev alle tiders herlige aften.lait lo3 sven¬
de og pårørende.Alle nød de lækre lam med grøn salat
og flute med tilbehør.Navernes højt skattede kapel¬
mester Erling Englund,samt hans store udvidede"orkes-
ter" (som aldrig holder fagligt møde) sørgede for
taffelmusik og senere dansemusik for vore synge og
danseglade festdeltagere.Kort sagt: En uforglemmelig
aften.

På hulemødet d.5/9-86 deltog 34 naver.Formand
Dann bød velkommen.Herunder oplæste han en invitati¬
on fra naverne i Sønderborg.Lørdag d.8/11,holder na¬
verne i Sønderborg fest i anledning af afdelingens
2o års beståen.Interesserede kan få nærmere oplys¬
ning hos Helmuth Krogh:tlf.(o4) 42 84 o4.Tilmelding
senest d.2/11-86.

Det var en rigtig dejlig hyggeaften.
HUSK GENERALFORSAMLING d.3/lo-86.Kun for medlem¬

mer .

Med naverhilsen Tolderen.

Holbæk
Hulemøde d.15/8-86.
Efter en dejlig sommer var naver og navervenner

igen samlet til hulemøde i Holbæk,næsten alle var
mødt op og fik en dejlig aften hvor sangbogen blev
brugt flittigt.

Helge bød velkommen og specielt til Jørgen Bager
som var hjemme fra Stockholm.

Helge havde mange ting med denne aften,han var
blevet kaldt til Holbæk radio som havde modtaget
en gammel plade med naversange,den var blevet opta¬
get hos Fona på Strøget,men vi kan desværre ikke se
hvornår,der er ikke årstal på,sangene er heller ikke
helt efter sangbogen.Vi har fået den overspillet på
bånd,men kvaliteten er ringe.Mon nogen kender til
den gamle indspilning?? Så er vi meget interesseret.

Endnu et klenodie havde Helge med,en skøn repro¬
duktion af en islandsk Saga som Th.har foræret hulen,
vi glæder os til at få den indrammet og»hængt op.

Helge havde også fået kontakt med en tysk nav,
Olav fra Axt & Kelle organisationen,han ville have
været på Fagforeningen,men da der var lukket,fik han
lidt hjælp fra Holbæk afd. og Helge og Freddy hygge-

at han havde været på Christiania,hvor han havde væ¬
ret med til at bygge huse,som blev lavet af gamle ma¬
terialer fra nedrivninger»hvilket havde været meget
interessant for ham,da disse blev bygget som man

gjorde før i tiden.Hans Fag er Tømrer,men der var og¬
så andre Fag indenfor naverne derinde,på et tids¬
punkt var de ca. 3o mand.Inden for Axt & Kelle skal
de være ude i 2 år og 1 dag.

Det blev sent inden den sidste ostemad og Elses
store dåse med dejlige hjemmebagte småkager var for¬
tæret .

Ib og Else synes at næste sammenkomst skulle hol¬
des hos dem i Tølløse,hvilket vi naturligvis sagde
ja med tak til.

På vores næste hulemøde i oktober afholdes GENERAI
FORSAMLING og den bliver afholdt ifølge lovene.Even¬
tuelle forslag sendes til formanden senest 5 dage
før.

Altså GENERALFORSAMLING d.17.oktober 1986 kl.l9,3o
Med naverhilsen Emil.

Kolding
Hulemøde d.6/8-86,var besøgt af 13 naverkammerater

Efter sommerferien var det glædeligt at se så mange.
Den nye klokke som Bent havde købt på Vorbasse

Marked blev indviet et par gange.
Hulemødet d.3/9-86 var 8 svende tilstede,og der

var almindelig enighed om at Moseltræffen igen havde
været en dejlig tur.

Vi hyggede os som sædvanligt i kammeratligt sam¬
vær.Der blev fortalt en masse gode (røver) historier.

GENERALFORSAMLING afholdes d I/I0-86.ALLE har få¬
et besked,så mød op.

Med naverhilsen Lars.

Los Angeles
Ja så er Bill Knudsen hjemme igen så han kan fort¬

sætte med sekretærposten. Augustmødet var overværet
af 22 medlemmer.Ole Andersen og Knud Balling havde
sørget for Ministrone suppe og Frikadeller tilberedt
af Bill og serveret af hans gæst John,som skal til
Århus.

Mødet åbnedes med en hilsen til Flaget og sang
nr.73 "Den danske sang" Pete Petersen er på sygelis¬
ten, så der vil blive sendt blomster.Der var diskus¬
sion om mere lys langs nedkørslen til vor Parkerings¬
plads og det blev vedtaget at rejse 2 12 fod høje
Lygtestandere for det nye lys,den nederste med Spot¬
light, som kan kontrolleres fra det lille hus når vi
ikke er der.Vi er nu ovre vor picnic i Naverdalen,Vi
var 66 til denne komsammen som jo var med deltagelse
af medlemmer af Danish Brotherhood Logde.Vi venter
flere deltagere 4.juli 1987.Det ser ud til at vi får
et godt samarbejde ud af det,Som sædvanlig modtog



jeg flere gaver til ophængning i hulen så nu begyn¬
der det at knibe med plads.Jeg takker svendene for
hjælpen med at udsmykke hulen.Vi har nu et sted som
er helt enestående m.h.t.picnic og samtidig stor nok
til at afholde vore møder under behagelige forhol.

Vi sluttede med nr.87 "Du danske Mand" og "God
bless America": O.J.L.

Nysted
HULEMØDET Mandag d.6.Oktober er AFLYST.

Bestyrelsen.

Odense
Der var til hulemødet d.4/9-86,troppet 23-24 per¬

soner op.Formanden åbnede mødet og bød de tilstede¬
værende velkommen,særlig velkomst til vor nye borg¬
mester Verner Dalskov og til formanden for Håndvær¬
ker og Industriforeningen i Odense,Malermester Hans
Melby Jørgensen,som begge havde indvilliget i at del¬
tage i vort hulemøde på lige fod med os andre,hvor
vi alle havde medbragt vore madpakker for sommerens

afslutning.
Formanden gav en lille orientering om den nvlig

afsluttede vellykkede Moseltreff 1986 hvor der i år
deltog ikke færre end 128 personer,der var ligeledes
en invitation fra Sønderborg afd.til at deltage i
deres 2o års jubilæum. - Der var også en invitation
fra vore navervenner til at deltage i en udflugt Få¬
borg - Gelting lørdag d.U.oktober med afgang fra
den gl.Rutebilstationkl.lo,3o og med hjemkomst kl.ca.
18,5o og kun lo,-kr p.p. tilmelding ved Bent og Ing¬
rid på tlf.lo 58 15.- Formanden oplyste ligeledes,at
vor stiftelsesfest som iår p.g.a. alle de aktivite¬
ter der har været,istedet fastsat til lørdag den
25.oktober kl.18, i hulen,hvor der bliver serveret
revelsben m.m. til en pris af 55,-kr.p.p,og der bli¬
ver levende musik til festen,til begge disse arran¬

gementer skal vi have tilmelding ved vor GENERALFOR¬
SAMLING d.2.OKTOBER kl.l8,3o og til stiftelsesfes¬
ten senest d.17.oktober ved Børge skæg.

Inden vi gik over til at nyde vore madpakker»vis¬
te Børge skæg et par film,dels fra vort Naverstævne
her i Odense,og en film fra Moseltreffen 1983.

Carl Mortensen gav et resumé fra sin rejsetid i
Schweiz og om hvor besværligt det er at få fat i en
Edelweis. Ploug gav også et lille overblik over sin
tid,bl.a.med kendskab til gamle Lorenz Møller fra
Düsseldorf, og fortalte at han også havde haft for¬
nøjelsen at støde på Melby Jørgensen i Stockholm i
1938,og det førte til at Melby Jørgensen,der selv
har rejst en del,berettede om sit kendskab til na¬

verne, bl. a. i hans barndomshjem havde de tit besøg
af gamle Zacha Friis og flere kendte naver,Aage
Brandt gav også et nyere overblik over sine i Sveri¬
ge og Grønland.- Olav Odgaard fik lov at berette på
de unge navers vegne om Saudi Arabien og Grønland.
Borgmesteren villejo ikke stå tilbage for alt hvadder var berettet,sa han gav et lille resumé over
sin egen tid som turist ude i verden og sluttede for
øvrigt med en blændende vittighed.Der blev sunget og
skalet bravt bl.a. var Flemming Larsen i et glad
spendere humør og ringede på klokken,der resulterede
i at han måtte have blærerøvs-sangen, alt i alt var
det et godt hulemøde der sluttede senere end normalt
og hvor selve hulen var stopfyldt med glade naver.

Med kno i bordet K.Ploug.

Randers
Vi har haft besøg af Radio Randers hvor bestyrel¬

sen og Johan Aaquist var tilstede.Der blev lavet et
interwiev til senere udsendelse,men de ville også
gerne møde os alle til en hyggeaften,for at vi skul¬
le synge nogle af vore naversange.

Denne aften skal foregå fredag d. 17/lo kl.19.
medbringende en madpakke.Mød op med din bedre halv¬
del og også gerne en god ven.Så har du noget spæn¬
dende at fortælle Radio Randers om CUK,har du Chan¬
cen her.
Til hulemødet d.5/9 var fremmødet ret sløjt.Kun

bestyrelsen + 1 menigt medlem;men grunden er maske
at I samler kræfter til GENERALFORSAMLINGEN d.3/lo,
så vi glæder os da til at se alle medlemmerne den
dag.

Sønderborg har inviteret os til jubilæum d.8/11.
Nærmere besked :får I ved at møde op i hulen.Vi har
også fået en indbydelse fra Århus til at besøge
Ceres bryggeriet med efterfølgende pølsebord i Århus
hulen.Dette skal foregå d.l4/lo,sa vi håber I har
været i hulen for at skrive jer pa listen,inden
fristen udløber d.l/lo.

Med kno i bordet Bitten.

Roskilde
Huleaftenen d.29/8 var 22 samlede,resten var ta¬

get på ferie eller til Moseltreffen 86,men det blev
en aften udover det almindelige.Først optog vi et
nyt medlem Mogens Jensen fra Gadstrup,ham skal vi
nok få glæde af.Derefter«^fandt Søren og Poul^på al¬
le muligee snedige måder at fa 0 vitaminer pa,de
bandt snor i klokken og trak den rundt i lokalet -
så man simpelthen faldt over klokkesnoren ,det gav
en masse omgange.Vi blev nok lidt løsslupne,histori¬
erne fløj gennem luften.Kurt viste os sine færdighe¬
der med opvaskebørste og viskestykke,men han efter¬
lyste hele tiden en prop - gad vide hvad den skulle
bruges til! John havde en maske med af en gammel
tandløs kone.Trak man i hendes tørklæde,spyttede
hun en i hovedet og grinede højt og blinkede med
øjnene,jo vi havde megen morskab denne aften.

Nu håber jeg ALLE husker en pakke til 15-2o kr.
til vort næste hulemøde,vi holder jo fødselsdag og
festudvalget laver middagen,bagefter laver vi auk¬
tion over pakkerne,så vi skal nok få en god aften.

Denne aften blev vor Fane vist frem for alle os

i hulen.Den var blevet broderet med CUK's emblem i
farver og med navnet Naverne og Roskilde afd.også,
det var dyrt men flot,så nu kan vi møde standsmæs¬
sigt frem med vores flotte Fane.Vi får jo en travl
september d.14/9 har vi fugleskydning og den sidste
uge i september har vi tombola på Stændertorvet,hver
dag fra kl.8 til 17,vi må jo tjene nogle kroner,Pin¬
ses tævnet kommer jo nærmere og nærmere.Men tilbage
vor huleaften,vi sang og Kurt Skytte spillede op
til sit bedste - vi sluttede langt ud på de lyse ti¬
mer.Husk Kortspil d.l2/lo kl.l7,3o.

Med naverhilsen Sekretæren.

Slagelse
Fredag d.5/9 mødtes vi atter i hulen i Fruegade.

Efter 3 måneders fravær var det jo spændende at se
hvordan nr.36 tog sig ud. I porten var der stadig
grus,selve gårdspladsen havde fået en ansigtsløft¬
ning. Baghuset havde det sædvanlige triste og tids-
hærgede udseende.Indvendig havde Børge formået at
skabe et formildende skær med de mange levende lys,
varme kom der et eller andet sted fra.

Da formand H.J.Frandsen havde budt velkommen og
der var sunget en sang kom formand Helge Nielsen og
Kasserer Emil Mølgaard fra Holbæknaverne ind ad dø¬
ren for at aflevere vor Fane som de bragte med hjem
fra Odense,og formanden takkede dem for hjælpen.Vor
formand og kasserer lod til at have talt med bygge¬
udvalget og det var lige før det blev vores tur til
at få hulen sat istand,Johny Lassen bragte en hilsen
fra Otto Kröll efter at have deltaget i Moseltreffen.

Der blev talt om klubbens fødselsdag d.22/11-86.
Man bestemte at tage damerne med til "Det store kol¬
de Bord" på Restaurant "Bygningen" tilmelding hos
Hugo tlf.03 52 58 51. Ved spisningen var der lidt
til de to små glas fra Arne Rafn og sekretæren,vi
blev i humør til at synge "Fra Arilds tid" og " I et
Vinhus" tiden løb og vi sluttede med "Minderne" før
vi drog hjem.Formand Frandsen skal på kur i Israel.

Med kno i bordet Jens H.

Stockholm
Tut Lundberg Ingarö har fejret sin 65 års dag

med mange navervenner som mødte op til det store fro¬
kostbord hvor Kethie Nielsen fra København med en



festlig tale takkede for os alle som deltog i festen.
Tak til Tut for den dejlige mad og tilbehør.Nu

holder Lillian og Aage fra Hillerød på at pakke sam¬
men og rejser atter hjem.Dermed slutter de mange be¬
søg vi har haft i løbet af sommeren her på torpet.

Vi hejser Flaget for Jörn Kruse på 60 års dagen
og takker dig for dit revisionsarbejde i Klubben
og ønsker dig til lykke med dagen.

Du husker Whisten som fortsætter d.lo og 17.okt.
kl.19,00.Tag hele familien med d.24 til Bancospillet
(der er fine gevinster)

Med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
En kort hilsen fra Sønderborg.Det går fint her,vi

har optaget et nyt medlem.Hans Peter Lorenzen,bølge¬
nav, som har sejlet i mange år.Velkommen i CUK.

Desværre har sætternissen været på spil i vores
program!

Dagen hvor vi fester for de 2o år er: Lørdag d.8.
November kl.19,00 i hulen Æblegade 7. Velkommen.

Med naverhilsen Mogens.

Vejle
Ved hulemødet i hytten d.5/9-86 var 23 mand mødt.

Formanden bød velkommen til det sidste hulemøde i
hytten i år.Vi sang nr.29,hvorefter beretning. Der
var indbydelse,fra Århus til besøg på Ceres med ef¬
terfølgende pølsebord i hulen,og fra Sønderborg til
2o års jubilæum.Vi har haft Skovfogeden ude i hytten,
og vi har nu fået lov til at fælde en del træer ned
mod fjorden,så fra næste år har vi fået udsigt til
vandet.

Frede Thomsen ville efter mødet give ^ stk.brød i
anledning af hans fødselsdag.Næste hulemøde som også
er GENERALFORSAMLING er på RICO kl.2o,oo.

Efter mødet var vi ca.35 mennesker i hytten hvor
Nancy og Frede trakterede med sildemad og lune frika¬
deller og en omgang,vi kvitterede med "Blæren", og
vi havde igen en dejlig aften i hytten.

Med naverhilsen Helge.

Zürich
I denne måned har vi fåe£ ikke mindre end 5 nye

medlemmer,og vi byder alle rigtig hjertelig velkom¬
men,og håber at I må falde godt til hos os.

Niels Olsen Maler Jyderup
Axel Pedersen Købmand Winterthur
Anne -Mette Rosten Svømmeinstruktør
Anne -Marie Eberle (Ch.)

og den femte der er kommet til os i denne måned er
Finn Leth som er flyttet fra Luxembourg som vi også
byder velkommen.Det sker også at vi må sige farvel
til no^en og denne gang er det Lars Christensen fra
Kolding som har været suppleant til bestyrelsen og
Susanne R.Nielsen,Odense som har været hulemor i et
år.Vi takker mange gange for deres store hjælp i
Klubben og deres altid gode humør,vi ønsker jer held
og lykke fremover.

Vi siger tak til Karsten og Inge fra Frederikssund
for deres besøg i vor naverhule.

Med kno i bordet Laust.

Ålborg
Den 27/8 fyldte vor Naverkammerat Rasmus Jensen

7o år.Afdelingen var repræsenteret ved Henry Kjærs¬
gaard, som på den måde fandt sin gamle arbejdskamme¬
rat.

Hulemødet d.3/9 var 15 svende fremmødt.Eivind fra
Malerne var inviteret for at berette om Håndværker¬
husets bestyrelsesmøde hvor han repræsenterede naver¬
ne.Man forventede at holde indvielse på huset om ca.
l.års tid.

Knud berettede om Moseltreffen hvor vi havde del¬
taget med 6 mand fra afdelingen.Efter navermaden kom
der gang i sangen og en gang spind ind imellem.

Per Michael lokkede Ejler til at synge solo på
tysk,vi nød alle godt af præmien.

Hilsen blev bragt fra Fritz,som var vel ankommet
til Zürich via Moseltreffen.

Med naverhilsen Knud.

Århus
HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.3/lo - 86.Husk Xigele-

des v ort besøg på CERES BRYGGERI d.l4/lo med efter¬
følgende pølsebord i hulen.

Annette H.

fl)R BtXüsiE:

.ii

•KØBENHAVN:

MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kld.272o Vanløse.Tlf.(ol) 718692
Møde 1.torsdag 1 hver måned.
Keglespil foregår i Allegade lo
3.torsdag i hver måned kl.19 - 21.
Ferlelukning 1 Juni & Juli.
Formand: Poul Barslund,Agerkær
261o Rødovre.Tlf.(ol) 75 52 ol.
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer: Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,Kbhn.N,Tlf.(ol) 81 73 74
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
247o Skovlunde.Tlf. (o2) 91 81 24
Bisidder: Henning H.Jensen,Frede¬
riciagade 15,131o København K.
Tlf. (ol) 13 65 61

Kongekeglespillet
Lørdag d.25.oktober,kl.12,3o går vi til bords for at nyde et lækkert

"Koldt bord" og kl.ca.l4,oo begynder vi at kæmpe om de kongelige titler
på Keglebanen.Ved ca.l6,oo tiden har vi fundet frem til Kongen og Dron¬
ningen,hvorefter vi går til det fælles Kaffebord,hvor præmierne vil bli¬
ve uddelt.For alt dette:Koldt bord,Kaffe og præmiekeglespil er prisen
kun 5o,-kr for medlemmer og for ikke medlemmer 15o,oo kr.pr.persom.Alle
kan deltage.Tilmelding ved Kegleaftenen d.l6/lo eller senest d.21/lo til
Poul Barslund.( Drikkevarer betales særskilt)

Bes.tyrelsen.
Situationen

Har den 1/9 haft møde med Bikuben.Vi får udleveret nøglerne til de

nye lokaler d.15/9 og den 17-18-19 september flytter vi fra Berejstes
Hus,så når Den farende Svend udkommer er vi allerede i fuldt sving med
at indrette de nye lokaler i Vanløse.

Formanden.

Kegleaften i Allegade 10
Selvom det var et nyt sted vi skullw spille Kegler,gik det meget

fint og 26 M/Ker yar mødt op,trods mange stadig var på ferie.
Der var god stemning,så det- lover godt for vintersæsonen.

Oldermanden.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 22. september
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Fremstød i Køge

Fra venstre:Hans Rindom -Kaj Dyreberg - Børge Andersen - Jens Erik Eimose og Otto Wisler
Foto:Th.R.

Interessen for genoprettelsen af en Naverklub viste sig at være så stor at der ikke er nogen tvivl om at
den kommer.

Det var hvad Dagbladet i Køge bl.a.skrev d.22.september 1986 efter at vi fra Hovedbestyrelsen (3 mand)
samt vore to agitatorer Th.Rasmussen og Edgar Jensen,samt 2 repræsentanter fra Næstved afdeling havde været
til et orienterende møde i Køge d.27.sept.

Der var optimisme at spore hos vort ældste medlem i Køge Otto Wisler,som har været medlem af CUK i mere
end 4o ar ,vel også den der har skubbet på for atter at få en afdeling i Køge.Der blev denne lørdag efter¬
middag talt Naversag,samt muligheder for at starte igen.Et udvalg på 3 skal påtage sig at indkalde til
stiftende Generalforsamling.Det kan oplyses,at der i dag er 5 medlemmer af CUK i Køge området,alle medlem¬
mer af Hovedkassen. Jens Eimose er ikke medlem af udvalget,men som han selv siger 2/3 af Køges befolkning
kender mig og jeg kender 1/3,så vi kommer igang. J.E. overrakte også 2 naversange.han selv har skrevet så¬
vel tekst som musik til,disse er nu indgået som mulige emner til tillægget i vor sangbog.

HELD OG LYKKE KØGE! „ „. ,Hans Rindom.

25 år i CUK Ærestavle
Atter har vi her i Slagelse en
25 års jubilar at fejre og den¬
ne gang er det vor dygtige Kas¬
semester Maler Hugo Sverring,
Østerbro 6o,42oo Slagelse der
står for tur.Den 4.november blev

Hugo Sverring optaget i Slagelse
afdeling.Hugo Sverring er født d.
16.marts 192o et sted i Norge men
har nu for mange år siden fastnet
her i Danmark.Mon det var de køn¬
ne piger her i Danmark der har
været skyld i det eller Danmark i al almindelighed
der har tryllebundet ham.Kedelig er Hugo skam ikke
at være i selskab med,og hans glade latter lyder of¬
te og gerne når han er sammen i godt Naverselskab.
Det var i 1961 at Slagelse afdeling blev beriget
med denne herlige kammerat og det er vi skam slet

ikke spor kede af.Han har gjort et stort arbejde i
CUK og afdelingens tjeneste,ikke mindst nu i denne
Ombygningstid med vor hule har han også gjort sig
gældende.Det siger vi dig tak for Hugo og vi ønsker
dig til lykke med de 25 år i CUK.

Slagelse afd.
Hovedbestyrelsen tilslutter sig ovenstående og

takker dig for din trofasthed overfor vor organisa¬
tion og din interesse for den farende Svend.

På HB's vegne
Hans Rindom
Formand.

Adresseændring
Formand i Ålborg:
Knud Ravnsbeck.Drøvten 7,931o Vodskov,
tlf.(08) 29 42 65.
Formand i Århus:
Jørgen Schaffer,Nattergalevej 16,8362 Hørning,
tlf. (06) 92 35 72



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

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74—- tv.
21oo København 0.tlf.(ol) 2o 24 16.

EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sa."

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer,Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth W.Andersen,Hadsten Alle 49,
277o Kastrup.tlf.(ol) 51 16 87,bedst
mandag - fredag kl.l8,oo - 19,oo

CEG - bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv.
8ooo Århus C, tlf.kl.9-17. (06) 12 46.
6o.

Milepæle
4.nov.l986.

4.

9.

16.

24.

Tak

Hugo Sverring,Østerbro 6o,4200
Slagelde,Medlem af CUK i 25 år.
Thorvald Nielsen,Bevtoftegade 7o år.
4 tv.1736 Kbhn.V.
Richard Rowse,9856 E.Lemon Ave, 5o år.
Arcadia,Ca.912o9 USA.
Jørgen Fjord,Box 95,3912 Sukker- 5o år.
toppen,Grønland,(mdl. i Herning afd.)
Henry Frølund,81-77th.St.Brook- 7o år.
lyn,New York 112o9 USA.(mdl. i
Stockholm afd.)

"Proppen" bringer hermed sin tak til Holbæk afd.
for udvist husly og kammeratligt samvær d.4.okt.

Bestyrelsen.

Jeg sender hermed min hjerteligste tak til alle
der viste mig opmærksomhed ved min 7o års fødsels¬
dag. Karl Jacobsen

Herning.
En hjertelig tak til HB og Nysted afd. for udvist

opmærksomhed ved min 5o års fødselsdag.
Jørgen Petersen

Havndal.

En hjertelig tak til Navervenner og Naver i ind-
og udland for opmærksomheden ved min 6o års fødsels¬
dag. Walter

Odense afd.

Buddinge Cyklebørs
S»bopf Hovadgade 195

^llg 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
BIRKEROD BOGTRYK/OFFSET

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

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

HULE^Ingerslevgade_lo84klditvi17o5=K|benhavn=Vi=====
Hulen er åben hver søndag fra kl.l0,3o - 14,oo
Formand:Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.13.Etage.

181o Kbhn.V.tlf.(ol) 23 23 42.
Kasserer:Frode Zachariassen,Ulsøparken 45—th,2bbo

Brøndby Strand,tlf.(o2) 54 38 9o eller Ib
Lønstrup tlf.(ol) 78 41 68

Næstformand:Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 Kbhn.K. VI

Lokaleinspektør:Hartvig Svendsen,Vinkelhusene 17 —
277o Kastrup.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,27oo
Brønshøj tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
3.nov.1986.Generalforsamling kl.19,— Evt.forslag

bedes stilet til formanden inden 29/lo
På valg er næstfmd,Kasserer,suppleant
alle for 1.år.samt lokaleinspektør for
^ år.Gyldig medlemsbog forevises ellers
ingen stemmeret.

3o.nov.

4.dec.
14. "

18.

ADVENTMESSEMØDE fra kl. 11— - 14—Vi sø-
ger talenter til fremstilling af jule¬
pynt og dekorationer.Har du materialer,
tag disse med,Vi stiller også materialer
til rådighed.
Svendeaften kl.19,— .

Juletræ for børn,kl.14,—.Der kommer ju¬
lemand m/små poser.Tilmelding senest d.
23/11-86 i hulen.
Julehulemøde kl. 19.— .

Sangkoret
Sangkoret afholder G.F.tirsd.d.11/11-86,kl.19.pr.

Dagsorden iflg.lovene.Evt.forslag skal være den fun¬
gerende Edgar Jensen,Vimmelskaftet 36 B 3/sal 1161
København K.ihænde senest mandag d.3/11-86.

Svend Åge Rix
sekretær.

Paragraf 17
HB.henviser til § 17 i vore hovedkasselove.
I begyndelsen af oktober kvartal afholder afdelin¬

gerne et møde til drøftelse af forslag til sæde for
HB.& KU i det nye forretningsår(Såfremt der ikke
fremkommer forslag til nyt sæde,fortsætter vi med HB
i København og KU i Århus.

Hans Rindom.

H.B. meddeler
I Anledning af "LUNA-TRYK" ved HENNING JENSEN's

4o års Forretningsjubilæum i September har H.J.
skænket CUK 35 exemplarer at sin bog "lo år som fa¬
rende Svend" et exemplar til hver afdeling.Det tak¬
ker Hovedbestyrelsen Henning Jensen mange gange for.

På CUK'vegne.
--j . Hans Rindom
Prisstigning

Hovedbestyrelsen ser sig desværre nødsaget til
fra d.i.Januar 1987 at hæve prisen på "Den farende
Svend" fra nu kr,3,- til kr.4,- pr.måned.

Grunden til dette er forøgede trykomkostninger og
prisstigninger i al almindelighed.

På HB's vegne Hans Rindom.

Alle naver ind i CUK



Hvad gør vi ?

Når en fremmedskreven svend kom¬
mer i hulen eller privat dumper
ind.
1.Beder man ham om at må se
hans Vandrebog udstedt af C.C
E.G.Denne må kun være 1 år
gammel.

Har han ikke denne Vandrebog,
har vi ingen forpligtelser.
Tilhører han Axt & Kelle kan
man roligt afvise denne svend,de har en Vandrebog,men ikke udstedt af C.C.E.G.

AXT & KELLE er ikke velanskrevet blandt vore tys¬ke berejste kammerater,med .hvem vi har et godt sam¬
arbejde.

Hvad forventer en fremmedskreven af os ?
En hyggesludder over en øl eller Kop kaffe,henvis¬

ning til et billigt natlogi (Vandrehjem el.lign.)evtadressen på Fagforeningen,ja,det er hvad man skal,
man skal ikke,men må godt give en skilling,overdriv
nu ikke- På HB's vegne:

Hans Rindom.

Fugleskydningen
Det er søndag d.14.september 1986,et blik ud af

vinduet konstaterer,at det øser ned.
Men regn eller ej - fugleskydningen er jo forbe¬

redt og skal gennemføres,så vi tager til skydeloka¬
let og gør alt klart.Kl.lo er det fastsatte tids -

punkt,så ved 9,— tiden begynder vi at kigge langt
efter bilerne,mon der i det hele taget kommer nogle
gæster,lyder det flere gange.

Men så pludselig sker der noget,bil efter bil
ruller ind på parkeringen,og snart er lokalet fyldt
med 57 glade svende m/k'er.

Sidste års fuglekonge - Helge fra Holbæk - åbner
skydningen-med det første skud mod fuglen.

Ved 12,— tiden er det frokosttid,alle får deres
livret,-den er nemlig bragt med hjemmefra- og ved
hjælp af flydende tilbehør fra Baren,løsnes tunge¬
båndene . Naversange og rappe bemærkninger lyder,og er
lige ved at løfte taget på Johns Værksted.

Efter frokosten skal så de sidste dele pilles af
fuglen,så vi kan få kåret en ny fuglekonge.Efter
675 skud ser resultatlisten således ud.
Næbbet: Jens Frederiksen,Roskilde v.Casper Ditlevsen
Slagelse.
Kronen: Lise Andersen,Fr.sund v.Jørgen Larsen,Holbæk
Halen:Ulla Nielsen,Roskilde v.Richard Jensen,Kbhn.
Halsen: Søren Pedersen,Roskilde v. Lillian Jørgensen;
Roskilde.
V.vinge: Lillian Albrechtsen,Hillerød v.Leif Rosen¬
qvist , Næstved.
H.vinge:Richard Jensen,Kbhn.v. Hugo Sverring,Slagel¬
se.

Brystet: Skyttekonge blev Anders Nielsen Hansen,Ros¬
kilde .

Fuglekonge blev Kurt Skytte,Roskilde.
Tak til alle der trodsede vejrguderne og mødte op:

og var med til at gøre dagen festlig.
Med hilsen og slaw fra Naverne i Roskilde.

Erna.

Smedens erindringer
(fortsat fra D.f.S. no.8/1986)
Jeg fortsatte min vandring og tog det arbejde der

faldt for,det blev til mange kværne som jeg fik bil¬
letten nu skulle det være slut,mine håndled gjorde
ondt af de mange tusinde hammerslag på de hårde møl¬
lesten.

En dag er det slut og jeg hugger sæk og satte kur¬
sen mod Berlin,eller nærmere Postdam.Så vidt kom jeg
ikke.Jeg løb nemlig på en af kammeratern som jeg hav
de arbejdet sammen med i Cottbus .Gensynsglæden var
stor,så dette måtte fejres på behørig vis.Da han var
fuldstændib læns,blev det mig der måtte betale øllet
og hvad dertil hørte,da jeg havde penge nok,blev det
til nogle dage,men alt får en ende og det gjorde mi¬

ne stakater også.Men han havde fået et arbejde nede
i det skønne Spreewald,det var noget med at reparere
et skovhjul samt et stigbord,da dette skovhjul var
af jern og jeg var Smed,mente han det var noget for
mig,da han selv var Tømrer kunne han lave stigbordet
det var ellers min mening at tage til byen Malente
i Holsteinische Schweiz og videre over Lüneburger
Heide,men han fik mig overtalt til at tage med,vi
var læns for penge og der var andre tider undervejs
i landet,vore papirer blev næsten daglig kontrolle¬
ret af myndighederne men vi klarede altid Skærene,
føden fik vi hver dag,vi tog på geschenk hos de små
Keauter og om morgenen gik vi ind hos Bagerne og fik
noget brød fra dagen i forvejen og kunde vi samtidig
få en pak rester hos en Slagter,var dagen reddet.Et
par Mark fik vi også samlet sammen.Vi vandrede om i
nogen tid,og en dag står vi der hvor vi skulle ar¬

bejde. Det viste sig at være en gammel Knivsmedie soir
blev drevet med vandkraft,det store hjul som trak
fjederhamrene og de store slibesten,var rustet op,
skovlene var så fuld af huller og når så vandet
faldt ned på de defekte blade fik det hjulet til at
gå med ujævn fart,stigbordet var så råddent så van¬
det pøsede ud i stride strømme.Om vinteren frøs det
fast p.g.a.at det var utæt,der var arbejde nok til
os.Vi blev hjertelig modtaget og fik vort logi an¬
vist,det lå over værkstedet,det var før blevet be¬
nyttet til deres svende,men nu var det et lille fa¬
milieforetagende i tredie generation.

Den første tid tog vi den med ro,de havde ikke
ventet at der skulle komme håndværkere,så hurtigt.

Fabrikkens atmosfære førte en tilbage til forti¬
den, smedehamrene gik ved vandkraft,ligeledes blæse¬
bælgene. Det jeg var mest betaget af,var de store ro¬
terende slibesten,som var over 1 meter i diameter.

Sliberne lå på et brædt på maven og sleb knive,
for os en mærkelig stilling.Der blev travlhed nu
skulle der laves en masse knive på forskud,så jeg
fik et lynkursus i smedning af knive,min kammerat
lå på maven over de store slibesten og sleb knive,
han jamrede sig lidt over mavesmerter men de for¬
svandt efter fyraften,efter indtagelse af nogle ge¬
wesener . Efter en halv snes dage var der så meget på
lager at fabrikken kunne standses.

Jeg gik igang med at mejsle skovlene af hjulet,et
beskidt arbejde,da hjulet var tykt belagt af alger,
min Makker gik igang med stigbordet,og det første
der blev gjort var at tømme den lille skovsø for
vand,det foregik ved at man åbnede en lille sideka¬
nal; da vandet var sunket gik han igang med at de¬
montere stigbordet. ( fortsættes )

"Smeden"

SønderborgNaverlitteratur
To bøger om Naverlivet er nu til salg:
Det er genoptryk og restoplag som er kommet frem

i dagens lys.Gennem flere år har der været efterspørg
sel efter disse to dejlige bøger.Nu er de på markedet
1.) DE GAMLE NAVER FORTÆLLER (Danske håndværkssven¬
de på valsen) En bog på 96 sider i format som vort
medlemsblad "Den farende Svend",solidt indbundet,med
vort Emblem i farver kan købes for den latterlige
pris af kun 75,-kr.Salg af denne bog står Børge Jen¬
sen (Børge Skæg);Storkeløkken 31,527o Odense N. Tlf.
(o9) 18 76 o4.
2.) Værket "DEN FARENDE SVEND" er på 514 sider og

koster 35o,-kr.+ porto.
Format som ovenstående i luksusindbinding,forhand¬

les gennem HB v/Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B, 273o
Herlev,Tlf. (o2) 94 65 63.
Begge bøger er naturligvis + porto, hvis I vil have
sendt. Hans Rindom.

På falderebet
Hillerød

Lørdagsmesse d.1/11-86 sidste tilmeldingsdag er
31/10-86 på (o2) 3o 22 o4.

Julefrokosten er sat til 29/11-86 tilmelding er
senest d.22/11-86 til formanden.



Et øjeblik
Kun de rige praler af at have været fattige.
Den nedre rangstige på jobbet betyder ikke noget...
blot du er næstkommanderende derhjemme.
Min søn skal nok være auktionarius når han bliver
stor ... han har lige haft mit ur under hammeren.
Det er ikke let,når hovedet er tungt.

Farveblindhed er ikke så hyppig hos kvinder ...Når en
kvinde ser rødt,så ser hun rødt.

Det er galt at være enøjet og ha'tabt kontaktlinsen
til det andet.

En fakir er en person,der kan begå selvmord og stadig
være i live.

Alt stof skal være redaktionen i hænde senest
den 8. i måneden. Senere indkommet stof vil først
blive bragt i et af de efterfølgende numre af
"Svenden". /K.L.

FORENINGS-MEDDELELSER

Borås
Da vi nu snart skal begynde på efterårets og vin¬

terens møder,skal jeg lige passe på at fortælle lidt
om den forgangne sommers aktiviteter.Først og frem¬
mest vil jeg gerne se den afd,der har haft en sådan
opgang i antallet møder på én sommer,som vi har haft
Vi kan nemlig prale af en stigning af antallet med
2oo %,nemlig fra ingen i 1985 til 2 i 1986.

Det første af disse var i august og det holdt vi
i mit sommerhus.Det ligger ca.14 km. fra Borås,helt
afskilt for sig selv på en lille pynt,ved en,for
danske forhold,ganske stor sø,og vi har,efter vand¬
standen,mellem 24 og 25 m.ned til vandet.Så I kan
nok forstå at her kan vi ikke forstyrre nogen,så
svendene kunne "skave" sig så tosset,som de ville -

og det gjorde de også.
Min medfødte beskedenhed forbyder mig naturligvis

at prale af mad og drikkevarer,men min kone blev
hilst med lange klap-og hurra ovationer. Ikke et øje
var tørt og ingen strube heller,forresten.

Sangbogen blev flittigt brugt,ja næsten slidt op.
Til sidst kunne vi takke Hildur og Inger for at vi
kunne blive fragtet hjem nogenlunde helskindet.

Det andet møde blev holdt hos Werner og Inger i
Linköping.Vi startede i øsende regnvejr og efter
25o km var vi fremme i strålende solskin. På trappen
stod Werner og Inger og strålede om kap med solen.
Efter en rundvandring på "Godset" hvor vi beså alle
de forskellige bygninger der hørte til,var det med
frisk mod og god appetit vi kunne slå os ned ved In¬
gers frokostbord.En lang og sej kamp viste sig dog
forgæves.Vi lykkedes ikke at udrydde lækkerhederne.
Hartvig,Esben og mig gik derefter en tur ned mod sø¬
en og tro mig om I vil,men pludselig hørte vi naver¬
sang i det fjerne så I kan tro vi fik fart på"kom-
felutterne" for at komme med på omkvædet.

Næste morgen stod vi naturligvis tidligt op,ca.
ved lo tiden.Vore yndige koner sendte vi på skovtur
og da denne ligger på den anden side af vej en,så det
var jo snart klaret

Da vi jo havde ganske meget at drøfte,gik der
mindst 5 minutter inden vi kunne begynde med kort¬
spillet .

Kl.13 kom pigerne og forkyndte at middagen var
serveret.Efter den var det tid at tænke på hjemtu¬
ren, som forløb godt.

Med dette var de to sommermøder afsluttede,lige¬
som denne hilsen her fra Borås.

Med naverhilsen og kno i bordet Otto Hansen.

Calgary
Hulemødet d.5.september 1986.

Denne aften var 2o mand mødt op.Formanden Erik Pe¬

tersen bød velkommen og vi sang de 2 sange (?)
Det blev vedtaget at vi skal have Gåsegilde d.21.

november 1986 i "Den danske Club".
Jens Kock viste billeder fra fisketuren til Flin

Flan i sommer.Han viste også nogle billeder fra en

Campingtur som naverne havde i sommer ned til "The
old Man River"

Så kan man da sagtens være Storfanger når man som
Frimoth,bruger Trillebør til Fangsten - eller er
det bare en canadisk "Joke"?

Vi vil gerne sige tak til Laura og George Hansen
for den fine "Breakfast" (Morgenmad) ude hos dem.
Til denne fest havde vi "Basse" fra Roskilde på be¬
søg.

"Basse" (Per Rosén) fra Roskilde var en fin Kok,
han lavede Pandekagerne og Æg og Bacon.Det var en
dejlig dag med fint vejr og Solskin.

Frimoth.

Frederikssund
G.F. d.3.oktober 1986.

Formanden bød velkommen til 23 fremmødte svende.Til
dirigent valgtes,Frank Wentrup.Protokollen blev op¬
læst af sekretæren,Formanden aflagde sin beretning
som her følger:

"Jørgen Schaffer sluttede sin beretning ved G.F.
d.4/4-86 med ordene,"jeg håber at Frederikssund Na¬
verklub som hidtil har været den bedste klub i Dan¬

mark, fortsat vil blive ved med at være dette" Der¬
efter overtog jeg posten som ny formand.Jeg håber
at jeg sammen med bestyrelsen og vore medlemmer kan
leve op til disse ord.Som formand for Fr.sund Naver
klub medfører dette at jeg automatisk blev medlem
af hovedbestyrelsen,og d.7/4-86 blev jeg ved det
første HB møde valgt til sekretær i HB. og allerede
om lørdagen d.12/4 var jeg på min første opgave for
HB til 4o års jubilæumsfest i Göteborg.(god tur).

Hulemøderne har som altid været godt besøgt,det
skyldes naturligvis den gode stemning som jeg synes
der altid hersker her i hulen.Jeg vil sige tak til
alle,da det jo er jer der sørger for at den gode
stemning er tilstede.

Den 17-18-19 juni deltog jeg i Pinsestævnet i
Odense,her blev jeg valgt til sekretær på delegeret
mødet,jeg savnede dog Naverne fra Frederikssund afd
især en Fanebærer.

Den 7/6 havde jeg besøg af Vikingerne fra Slagel
se,en billiardklub med mange Naver iblandt,de ind¬
tog deres frokost i hulen og kørte efter 2*5 times
hyggeligt samvær.

Den 4/7 havde vi grillaften hos Frank og Anna,
lad mig her benytte lejligheden til at sige Frank
og Anna tak for dette dejlige initiativ til en som-

merhulemødeaften,og håber at dette må fortsætte.
Den 19/7 deltog jeg i Ristaflet hos Naverne i



Vejle <2 dage)_
Den 16/8 havde vi lam på spid,jeg vil her gerne

takke alle der var med til at gøre denne aften til
en festaften,vi var som sædvanlig lidt flere end de
loo vi sætter os som mål.

Den 23-24 aug. var vi indbudt af kulturelt udvalg
til at være med i en udstilling for alle foreninger
i Frederikssund1,'vi deltog" men jeg savnede faktisk
at se nogle af medlemmerne om ikke for andet så dog
til at besøge standen(Billeder).

Den 28/8 lykkedes at få en Bus med 31 personer
afsted til Moseltreffen,som iår var besøgt af 12o.

Den 13/9 havde vi vår årlige sejltur på Roskilde
Fjord,2 både var i vandet med fuld besætning,en tak
skal lyde til vore 2 gæve kaptajner Guido og Tolde¬
ren.

Jeg vil sige tak til bestyrelsen og vores hulefar
for det halve år som er forløbet og håber på et
fortsat godt samarbejde fremover.TAK."

Protokol og formandens beretning blev godkendt.
Program for 1987 blev omdelt og godkendt.Det blev
ligeledes vedtaget at 01 og spiritus skal koste 7 kr
pr.stk.pr.1.januar 1987.

Under eventuelt blev en evt.forårsfest debatteret
og man enedes om at bestyrelsen arbejder videre med
spørgsmålet.Man blev på G.F.enige om at give større
opbakning ved evt»udstillinger og andre Naverarran¬
gementer., i fremtiden.

Kl.21— sluttede G.F.og dirigenten takkede for
god ro og orden.

Bistået af 2 gange Jytte,serverede Anna W.sine
herlige gule ærter m/flæst og Pandekager.

Efter denne kulinariske nydelse,bredte der sig
en mat og afslappet stemning blandt svendene, men
denne blev dog^afhjulpet af et par raske Naversange.
Allerede kl.23— kunne formanden låse hulen af.

Næste hulemøde d.7/11-86,ta'r vi damerne og med¬
bragt mad med.

Med Naverhilsen Tolderen.

Holbæk
I Holbæk er der sket en hel del i september,vi

har haft åbent hus,hvor politikerne havde lejlighed
til at se hulen og de øvrige lokaliteter på Jernba¬
nevej 6,de forskellige Foreninger i huset havde slå¬
et sig sammen og arrangeret denne "åbent hus dag"!
I forbindelse hermed har vi af borgmesteren fået

foræret en Holbæk platte fremstillet specielt i an¬
ledning af byjubilæet»hvilken vi er meget glade for.
Holbæknaverne har også i anledning af byjubilæet,
fået fremstillet et blyindfattet ophæng forestillen¬
de to Naver,dette ophæng overrakte Helge borgmeste¬
ren til ophængning i administrationscentret.

Helge har,på opfordring fra Tømrernes Fagfore¬
ningen været ude at holde foredrag om CUK og Naver¬
ne for 3o lærlinge,som har holdt landsstævne på
Hvalsøegnen.

Fredag d.17/9 havde vi et hulemøde udover det
sædvanlige,det blev holdt hos Else og Ib i Tølløse,
hvor der blev serveret dejlig mad m.v."Bageren"
havde bagt nogle lækre "petit fours"til lejligheden.
Torben viste lysbilleder og fortalte meget levende
om sin sidste Interrail tur.(Han er nu fyldt 26 år)
til Grækenland og Tyrkiet.

En meget hyggelig aften som Holbæknaverne siger
tak for.

"Proppen's" Skovtur gik i år d,4/lo til Holbæk,
Helmuth var Kok,hvad han som sædvanlig slap godt fra
der var 6 medlemmer fra "Proppen" samt deres damer,
men "Humpelmesteren" MANGLEDE,så efter særlig tilla¬
delse, fik medlemmerne selv lov til at trække 01 op
mod,at skulle erlægge bøde.Det blev en meget livlig
eftermiddag,hvor der virkelig blev sunget meget,og¬
så mange sange,som vi i Holbæk,ikke før har hørt.
Vores gamle plade med Naversange blev også spillet
og Proppens medlemmer har lovet at undersøge hvorfra
den stammer.Holbæknaverne siget tak for en rigtig
dejlig eftermiddag og håber at udflugten igen må gå
til Holbæk.

Med Naverhilsen Emil.

København
Ja vi mærker i hulen at trækfuglene er ved at

finde vejen til Vinterhi.
September var en meget fin måned for vor hule,

den var fint besøgt,og stemningen,som i de gode gam¬
le dage.

Nu lakker det derhen ad,og vi har fine aktivite¬
ter resten af året,du kan godt begynde at glæde dig;
resten af året går som de sidste møder og messer.

Vi holdt jo fest for vore to jubilarer her i sep¬
tember, der var mange ca.35 til at juble over vor go¬
de gamle redaktør,som fik fortjent ros og ris med
på vejen af Hans Rindom og andre,

Svendeaftenen d.25.sept.var en meget vellykket
aften,sange blev afsunget slag i slag,og vi havde
besøg af Jette fra Frederikssund.

Søndagsmessen d.28.sept.var med fuldt hus,3o-35
stk.trækfugle,der lige skulle have lunet sig,også
Max,der holdt fødselsdag med gæster i den anden en¬
de af hulen.

Det udviklede sig til en rigtig sangerdyst af den
gode gamle slags,den dag vil der stå gny om,og Max
til lykke du gamle,røsten fejler ikke noget.

Joh,sept.var en god høstfestmåned på landet,og en
hjemkomstmåned for den farende svend,han ved nok,
hvor han skal ty til,når kulden begynder,kom du gode
vandrer,vi har hjerterum og husrum til dig,vi skal
oppe dig op,hvis dit humør er lidt på nulpunktet,på
grund af at pigen har fundet en anden,medens du var
væk.

Velkommen alle til vinteren 1986/87.
Med kno Kristian.

Kolding
Til G.F. var mødt 12 mand,et stort tal i Kolding

afd.Til dirigent valgtes H.Madsen,og takkede for
valget,derefter sang vi nr.47. Formandens beretning
blev godkendt,såvel som Kassererens regnskab.
Til kasserer blev Bent Pedersen.(han har prøvet

det før) Som revisor blev Peter Lind valgt,da Svend
Å.Jensen ikke var tilstede.Til revisorsuppleant valg
tes Harald Madsen.

Under evt blev det vedtaget at vore delegerede
skal have delegeretfrokosten betalt,som en slags
godtgørelse for tab af busturen.

Det blev også vedtaget at afholde julefrokosten
d.5/12-85 kl.19 i hulen og herefter den første fre¬
dag i december de følgende år frem til år 2ooo.

Efter G.F. gav Karen et par stykker sild med 01
og snaps,som en tak til alle som huskede hende på
dagen.Da kl.var ol,3o gik de sidste hjem og en god
aften var slut.

Med Naverhilsen Bent.

Los Angeles
Ved mødet d.12.sept.blev der serveret Clamchowder

og Bankebøf.Da Bill Knudsen var i Canada,havde Jim
Nelson sørget for at vi ikke kom til at mangle noget
Mødet åbnedes med en honnør til Flaget.Sang nr.96.
"Danmark dejligst Vang og Vænge" Der var ikke nogen
rapport fra protokollen om vort sidste møde,så ordet
blev givet til Kassereren.Han fortalte at vi havde
haft en indkomst på 389,67 dollar,og en udgift på
312,91 dollar.Der var en balance på checkbogen på
1242,28 dollar.Under ufuldendte forretninger,kom
talen igen ind på det planlagte perkeringslys.Lars
Jørgensen havde købt de nødvendige materialer og
ønskede nogen til at grave en rende for kablet.Jim
Nelson havde skænket 4oo dollar til dette formål,og
Knud Schräder vil skaffe materialet til beskyttelse
af det nedlagte kabel.Knud og Howard Hansen vil gra¬
ve renden.Køleskabet i køkkenet er gået i stykker
og var ubrugeligt,det skulle repareres.Det blev ved¬
taget at reparere det,og hvis det ikke kunne repare¬
res,ville Carl Christensen sr.og Asmund hver give
loo dollar til at købe et nyt.Asmund bragte fra Dan¬
mark loo af de nye Sangbøger,og skænkede også en
Kobberplatte forestillende Kong Christian d.IV. •

Ved vor picnic d.21.sept.vil vi have Soldaterfor-



eningen som vore gæster.Der blev også en diskussion
om den kommende Familieaften d.3.okt.man fandt at
det var for nær vort næste møde,og da vi ikke havde
bestemt en dato for Mortensfesten i nov,blev det
vedtaget ikke at holde vort regulære møde,men afhol¬
de vor Familieaften sammen med Mortensfesten lørda-
den efter det regulære møde.Denne meddelelse vil
blive sendt til alle medlemmer,og en annonce vil bli
ve indrykket i "Bien".Vi sluttede mødet og sang nr.
lo9 "I Danmark er jeg født" og "God bless America".

Jeg har fået mit gamle job tilbage og sender en
hilsen til alle. Asmund.

Odense
Til vor ^ årlige G.F. torsdag d.2/lo-86,havde

kun 15 svende indfundet sig i hulen,så det var en
meget tyndt befolket G.F.

Formand Knud Marius åbnede mødet,og bød 4 unge
Zürichernaver velkommen blandt os, - som dirigent
valgtes Flemming Larsen,- han har sådan en kraftig
stemme,- Fremmedbogen blev oplæst af formanden.Pro¬
tokollen kunne desværre ikke oplæses,da sekretæren
var fraværende p.g.a.sygdom.

Formanden aflagde beretning om det halvår der
var gået,og det var jo ikke så få ting,der var fo¬
regået her i Odense afd.særlig Pinsestævnet og til¬
rettelæggelsen af dette,og m.m.

Kassereren og hulefar fremlagde hver sit regnsk.,
for henholdsvis CUK og hulekassen,og mødte begge to
med meget fine regnskaber i store tal,som følge af
Naverstævnet.Ved valgene blev-som Formand Knud Ma¬
rius Nielsen genvalgt. - som sekretær valgtes Sanne
A.Nielsen,da Inge Pilegaard ikke ønskede at fortsæt¬
te,-til hulefar bestyrelsesmedlem Poul Ritchel
genvalgtes med akklamation,- som bestyrelsessupple-
ant,K.Ploug,som festudvalgsformand genvalgtes Børge
Skæg,og med en ny bisidder til at aflaste Børge,der
nu følte sig som en gammel mand, - valgtes Dorte
Knudsen, - Anders Nielsen genvalgtes som revisor,og
Anders Skovsende som suppleant.

Under evt.kom formanden frem med en meget gammel
naverstok,som han havde fremskaffet,det viste sig
at stokken havde tilhørt vores gamle naverbror og
tidligere medlem,Walter Wolff,- der blev også drøf¬
tet om vi vi i Odense afd.var i stand til at opbe¬
vare det store gamle naverbord fra Hamburg afd.Vor
kasserer ringede en enkelt gang på klokken i anled¬
ning af hans nylig overståede 60 års dag,og det
blev belønnet med blærerøvssangen.

Og så skete der det usædvanlige at vor store Hum¬
pel,måtte fyldes op hele 2 gange,for at nå omgangen
rundt, - de 4 unge skulle jo se hvordan vi her i
Odense afd.stadig bruger den gamle skik.

Efter selve G.F. var overstået,sang vi nr.47,og
derefter gik vi over til at nyde vore medbragte
"Klemmer",under højt humør med skål,sang og spind
i massevis.

Med kno i bordet K.Ploug.

Randers
Til G.F. d.3/lo-86 mødte 9 medlemmer.Formanden

var fraværende p.g.a. bortrejse,så næstformanden
Arni istedet ledede mødet og bød velkommen.Herefter
blev Poul Ejner valgt til dirigent.

Formandens beretning blev godkendt undtaget af
en der undlod helt at stemme.Ligeledes undlod en
også at stemme for kassererens regnskab,der også
blev godkendt.Desværre svinder det faretruende ind
i kassebeholdningen,så der blev drøftet nogle for¬
slag til,hvorledes vi kunne få pengene til at yngle
lidt mere.

Vi gik herefter over til valg af bestyrelsen.
Kasserer Henning var på valg,men genvalgtes.En be¬
styrelsesuppleant må vi undlade at vælge,da ingen
ønsker at være dette.Næstformand Arni blev genvalgt.
Revisor Børge Sørensen blev genvalgt,og som revi-
sorsuDDleant kom Ib ind i stedet for Ole.

Da der ikke var kommet nogle forslag,kunne dette
punkt hurtigt overstås.

Under evt. var der derimod en del at drøfte.Med¬
lemmerne er flinke til at komme søndag formiddag,
men det er jo ikke her,der skal holdes møde.Husk
søndag formiddag er hyggeligt samvær med familie
og venner fra kl.lo - 12.1 særlige tilfælde kan der
dog holdes åbent længere,hvis det passer den,der
har hulen.

Bestyrelsen efterlyser medlemmerne til at komme
til hulemøderne.Der er her,I skal komme frem med je¬
res synspunkter og ikke andre steder.

Vi takker Knud for en sjov gave,,han har foræret
hulen.Et Ur i form af Australien i forskellige træ¬
sorter.

Lørdag d.15.november vil vi gerne arrangere en
Indkøbstur til Tyskland,så er I interesseret så kom
i god tid og meld jer til.

FREDAG d.12/12-86 er der julelotteri i hulen.Me¬
re oplysning herom bliver opslået i hulen.

Mødet blev takket af for god ro og orden,hvoref¬
ter vi nød Emmas dejlige brunkål med dertil hører.

Picasso og Bjarne har aflagt hulen besøg,medens
de har været hjemme fra Thule.

Med Naverhilsen. Bitten.

Roskilde
Ved hulemødet d.26/9-86 var 27 fremmødte,det var

festudvalget som stod for arrangementet denne aften,
alle skulle medbringe en pakke til en værdi af ca.
15,- kr.og så var middagen gratis,Disse pakker blev
solgt på auktion til stor fornøjelse for os alle og
indbragte et pænt beløb til en eller anden udflugc
maske ! Roskilde lokal TV optog film om Roskildena¬
verne i vores hule og vi sang vores slagsang:
Tænk hvis Roskilde Fjord var fyldt med 01,og ikke
med vand,o.s.v. - denne film blev vist onsdag d.l/lo
og det passede fint i programmet,for vi havde lejet
Tombolaen pa Torvet i hele den uge og det gav os
lidt ekstra reklame.En stor tak til alle de frivil¬
lige hjælpere,mange ofrede en feriedag for at hjæl¬
pe og,vi fik næsten udsolgt.Vores formand Peer skal
indlægges på sygehuset d.l6/lo for at få udskiftet
indmaden i højre ben og forventes først udskrevet
ved juletid.Derfor er næstformand John Nielsen fun¬
gerende formand i den tid.

Peer Rosén på besøg hos Georges Hansen i Calgary,
Canada.hvor han blev døbt "Basse".

Vi har G.F.d.28/11-86.Forslag til denne,skal væ¬
re John Nielsen, ihænde senest 8 dage før G.F. husk
også kortspil d.16/11 kl. 17,3o i hulen.Som omtalt
andet sted i bladet,havde vi fugleskydning og Helge
fra Holbæk afd,måtte afgive værdigheden som fugle¬
konge til Kurt Skvtte,Roskilde afd,men traditionen
tro fulgte et gammelt stykke værktøj med fra Holbæk,



det skulle være et af Freddys,blev der sagt - der
sad lo tommelfingre på,som Freddy skulle have sat i
Zürich,- tak til Holbæk afd. - i får chancen næste
år igen - måske er I heldige.
Med Naverhilsen Sekretæren.

Samsø
Der sker stadig noget på Samsø.
Efter sommerferien mødtes vi i hulen på initiativ

af Else og Erik,der var på Samsø besøg.
Det blev en dejlig aften,hvor vi også til vor

store glæde fik besøg af Jørgen Schaffer og Gerhard
Petersen.

Det blev en rigtig naveraften,med sang-musik-
smørrebrød-01 og snaps,og en svingom tilsidst,så
jeg mener det blev ret sent,før vi fik låst hulen
behørigt af.

Et nyt medlem,Margit Poulsen,var fremmødt,det er
rart med nogle flere piger i klubben.

En tak - stor tak - til Jørgen Schaffer,Gerhard
Petersen,Else og Erik Nielsen for dejligt gammelt
værktøj,nu ser vor tomme væg ikke så tom ud mere.

Med kno i bordet Erik Bertelsen.

Stockholm
17 Stockholmnavere har deltsget i Moseltreffen

med mange skønne og rige minder for samtlige delta¬
gere som takker arrangørerne for et godt arbejde.

Stiftelsesfesten den 73 års fest samlede fuldt
hus og vore dygtige kokke havde 3 retter på menuen
med tilbehør.Ordførende Anthon Paulsen holdt festta¬
le og sluttede med et Leve for afdeling og CUK.

På Ingarötorpet holder Snedker Kaj Hansen stadig
og i lun takt med at renovere forstuen og køkkenet,
med et fint arbejde som vi takker ham for.

Du husker den bindende tilmelding til Eli og To¬
ra til den årlige Gåsefest på torpet,hvor pladserne
er begrænset. 7o år kan vort mangeårige medlem i
vor afd.Henry Frølund,USA fejre den 24,november og
vi kommer også til at fejre Henry ved en svendefest
hvor vi udbringer en skål d.28/11 for vor Naverbro¬
der og ønske ham hjertelig til lykke på festdagen
her fra Stockholm afd.

Julefesten kommer tidligt i år,d.5.december hvor
det er sidste frist for tilmelding til Luciamessen
og julebordet d.14.december.

Kassereren hilser og siger at han gerne tager
imod evt.restkontingent og bidrag til byggefonden.

Med Naverhilsen Arthur.

Thule
Med nogen forsinkelse åbnede Kassereren mødet kl.

19,3o da formand og næstformand er på ferie.Forsin¬
kelsen skyldtes det faktum at en del af os har meget
overarbejde her i sommerperioden,så man ville lige
give de sidste en chance.

Kassereren bød velkommen til de fremmødte(der var
af førnævnte årsager samt p.g.a, ferie kun lo M/K)
og bad os om at starte mødet med et minuts stilhed
for at mindes vore kammerater John og Bent,som vi
mistede her i august,

Næste punkt på dagsordenen var optagelse af et
nyt medlem,Vibeke,som er gift med Preben,og som li¬
ge har faet Job pa Thule Air Base som janitor.

Finn blev optaget ved sidste møde,følte sig for¬
anlediget til at give en lille en,og vi kvitterede
på behørig vis med "Blæren"

Dernæst aflagde kassereren beretning fra det sid¬
ste bestyrelsesmøde:

G.F.er fastlagt til søndag d.2/11-86 kl.14,oo.Vi
har fra Danmarkssamfundet modtaget en Fane,som skal
indvies i Kirken søndag d.9/11-86 sandsynligvis kl.
13,oo,og vi regner med at se så mange som muligt
til denne begivenhed.Den 12/11-86 holder vi 2 års
jubilæum, og bestyrelsen har i den anledning forbe-
r?dt0et lille hy88e_arrangement i hulen,hvor vi og¬
så håber at se sa mange som muligt.

Peter havde fået T-Shirts hjemmefra,og efter at,
han havde gået mannequin,blev nogle af dem da også
afsat under megen larm og latter.

Vi fik herefter omdelt "Den farende Svend"og af
lutter glæde over at se to af vore sange på tryk of¬
fentliggjort , skyndte vi os at synge den der går på
melodien "Lilli Marleen",den anden undlod vi,da Pe¬
ter ikke kan spille den på harmonikaen,og Knud der
er pianist og forfatter til den anden,er på ferie.

Bjarne fik vi overtalt til at give et nummer på
mundharpe,hvilket ikke er sket før,og det gik fint,
så spillede Peter og Bjarne i fællesskab "I et Vin¬
hus" og vi andre forsøgte ikke at ødelægge deres mu¬
sikalske udfoldelse mere end højst nødvendigt.

Bjarne og Peter blev iøvrigt valgt til hulefædre,
indtil næste hulemøde og vi må håbe,at de vil passe
dette tillidshverv med den omhu,som vi er vant til
fra vores tidligere hulefar.

Med mange afbrydelser fra "Grinebider Banden"
nåede vi dog til "Minderne" og afsluttede et godt
og underholdende møde,

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.2.NOV.Kl.14—.
Med kno i bordet Rie.

Vejle
Vi har haft G.F. i hulen på Nørretorv d.3.oktobei

og mange var mødt.
Formanden bød velkommen,men det kneb med en sang,

da alle sangbøgerne ligger i hytten,og hukommelsen
åbentbart ikke er så god.Frede valgtes til dirigent,
hvorefter formanden aflagde beretning og nævnte bl.
a. Pinsestævnet i Odense,Pinse i hytten,hvor det
havde været en god dag med mange fremmødte.Midsom¬
merfesten med travetur,som mangler opbakning fra
medlemmerne.Ristaflet,som er en vældig god fest med
mange mennesker,også udenbys gæster.Også Ålegildet
er godt besøgt,men 3.lørdag i august,hvor hytten og¬
så holdes åben,kom kun 3; denne åbningsdag må tages
op til overvej else.Næste fest er gule ærter d.15.
november,hvor Jens DSB vil være kok.Som helhed har
det været en god sommer i hytten på Navervej.Forman¬
den takkede alle,der havde hjulpet ved diverse ar¬
rangementer .

Kassererens regnskab godkendtes,og Bruno blev
genvalgt som revisor med applaus.En del af bestyrel¬
sen var på valg; ny næstformand er Jürgen Laursen,
ny sekretær Joan Christensen,Anders genvalgtes som
revisor.Susanne blev ny skramleriforvalter og John
Fønss Bach valgtes sammen med Klaus til at være
festudvalg.

Vinterfesten er der enighed om at flytte fra 3.
lørdag i januar til 3.lørdag i februar.

Under evt. behandlede vi 4.forslag.1.Det foreslås
at flytte hulemøderne fra 1.fredag i måneden til
sidste fredag.Det blev vedtaget.
2. Det foreslås,at hytten på Navervej forsynes med
El-kraft,så oliekaminen kan fjernes.Det blev også
vedtaget.
3.Man kan ikke opstille og få godkendt et nyt med¬
lem, der skal være et møde imellem indstillelse og

godkendelse.Også vedtaget.
4.Vi får lavet en Folder med alle CUK afdelingers
adresser og mødetider.Ikke vedtaget.

Formanden takkede til sidst alle afgående besty¬
relsesmedlemmer , og bød de nye velkommen.

Vi forsøgte med endnu en sang,og Gerda trakterede
med sild og medister.Tak Gerda.

En god Generalforsamling,og mange blev i hulen
og hyggede sig.

Med Naverhilsen Joan C.

Zürich
Den 7/9-86 afholdt vi vores årlige "Europamester¬

skab" i kegling.Der var deltagere fra Zürich,Bern
og Stockholm,17 ialt.Pokalen gik igen i år til Gert
Stage som spillede for Bern.En særlig tak skal lyde
til de to deltagere fra Stockholm.
I denne måned afholdes Mortensfest.Middagen be¬

står af Gåsesteg m/rødkål.Nærmere herom fås i hulen.
Med kno i bordet Laust.

Ålborg
Onsdag d.i.oktober havde bestyrelsen Indkaldt



til ekstraordinær G.F. da formanden ønskede at fra¬
træde .

Knud Ravnsbeck blev valgt til ny formand,Erik
Kastberg til næstformand,Helmuth Schmidt kom i be¬
styrelsen og John Meyer blev revisor.

Da G.F.var afviklet i god ro og orden,gik vi ovei
til det ordinære hulemøde hvor 3 gæster var indbudt
og ønskede senere optagelse.

Med Naverhilsen Knud.

Århus
På hulemødet d.15.aug.havde vi besøg af Wilh.V.

Wilhelmsen student fra Island.Euglø Sif Steindors-
dottir,tjener fra Island og Olai Danielson,Guldsme¬
delærling også fra Island de to sidstnævnte blev op¬
taget som medlemmer.

Lørdag d.23.aug.afholdt vi vor årlige fugleskyd¬
ning med 11 skytter m/k.Sidste års fuglekonge var
mødt.Arrangementet startede med morgenkaffe hvoref¬
ter skydningen startede,hvor alt forløb godt.I sky-
depauserne arrangerede Ole og Margrethes børn sight¬
seeing i den omkringliggende kornmark.Børnene har
egen bil,hvor alle fik en uforglemmelig tur.

Den nye fuglekonge blev Vagner Sørensen.Halsen,
halen og højre Vinge tog Ole Mathiesen sig af.Sif
Steinsdottir tog venstre vinge og Vase skød næbbet
ned og får således næbpokalen.

Alle deltagerne takker Ole & Margrethe Hansen for
en dejlig oplevelsesrig dag.

På hulemødet d.5.sept.havde vi besøg Willi Kolff,
lærer fra New Zealand,Blenda Jørgensen fra Schweiz,
laboratorieassistent.,Peter Jørgensen,Eksportkonsu¬
lent fra Århus og "Picasso" fra Thule.Vi var 21
svende,3 ledsagere og 4 gæster.De lo Moselfarere be¬
rettede om deres tur og takker arrangørerne for en
uforglemmelig tur.

Vagner orienterede om vort besøg på Ceres-brygge-
riet 14.sept.Jørgen Schaffer fortalte om Esther og
hans tur til Tyskland og Schweiz. I År er det 3o år
siden Jørgen tog ud som farende svend.

Vi havde besøg af en ung Blikkenslager Carsten,
som skal til Schweiz i arbejde,vi ønsker ham held
og lykke og på gensyn.Araberen havde en hilsen fra
Pallisgaard,der har været på Danmarksbesøg.

"Picasso"fortalte om det dårlige og det gode ved,
livet på Thulebasen.

Svend Jensen syntes,at det var glædeligt at se så
mange nye ansigter,dog syntes han det var en skam at
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ikke flere deltog i fugleskydningen.
Hulemødet d.19.sept. var med ledsager.Hulen var

helt fyldt op,vi havde ikke nok snapseglas til alle
og det var jo en katastrofe.Aftenen forløb fint.

Fredag d.3.okt.afholdt vi vor h årlige G.F. med
2o fremmødte.

Før G.F. havde Vagner et par meddelelser.Vi har
fået invitation fra Sønderborg afd.til deres 2o års
jubilæum.En hilsen var kommet fra Carsten Jensen der
var ankommet til Schweiz og som nu er godt installe¬
ret.Araberen blev valgt til dirigent,hvorefter Pro¬
tokollen blev oplæst af Annette og godkendt.

Formanden Vagner syntes,at hulemøderne har været
godt besøgt i den sidste tid,men vi er kede af at
Fiirgaard er nødt til at forlade formandsposten p.g.
a. tidnød.

Arkivarbejdet skrider fremad,der er en del regi-
streringsarbej de.

Den 14.okt.har vi vores besøg på Ceres-bryggeriet
d.24 okt. kegling på Hotel "Merkur" Kl.19 - 21. og
d.l5.nov. er der stiftelsesfest: Menu: Oksekødsuppe,
sprængt Svinekam og Grand Marnier dessert.

Vi forsøger i første omgang at nøjes med en varm-
luftsblæser istedet for radiatorerne.Efter nogen
diskussion blev det vedtaget at oprette en konto ti]
repræsentation.Bestyrelsen fastsætter beløb og vur¬
derer de enkelte tilfælde. Så gik man til valg der
fik følgende resultat:
Formand - Jørgen Schaffer - Sekretær Svend E.Jensen
Skramleriforvalter - Hans Peter Pedersen (Bageren)-
Suppleant - Ole Bjelgart.Huleudvalget fortsætter.
I Festudvalget udgår Børge & Annette og Karin og
Gerhardt træder istedet sammen med Vase,Aage og Pe¬
ter Ølgaard.Arkivudvalget fortsætter.

Under evt.takkede de nyvalgte medlemmer for val¬
get og de afgående medlemmer takkede for godt sam¬
arbejde og god opbakning i den tid de har siddet.

Den 15.november afholder vi STIFTELSESFEST,på
TAVERNA,ÅBYHØJ kl. 18— Se menu under G.F.Sidste
frist for tilmelding er den 9.nov. til Gerhard Pe-
dersen tlf. (06) 14 78 64.

Husk julehulemødet d.19.december.
Annette.

Så er vi rykket ind

MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kld.272o Vanløse,Tlf.(ol) 71869
Møde 1.torsdag i hver måned.
Keglespil foregår i Allegade lo
3.torsdag i hver måned kl.19 - 21.
Ferielukning i Juni & Juli. ^
Formand: Poul Barslund,Agerkær 5—
261o Rødovre.Tlf.(ol) 75 52 ol.
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer: Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,Kbhn.N,Tlf.(ol) 81 73 74
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
247o Skovlunde.Tlf. (o2) 91 81 24
Bisidder: Henning H.Jensen,Frede¬
riciagade 15,131o København K.
Tlf.(ol) 13 35 61

Ja så er vi flyttet ind i de nye lokaler i Hyltebjerg Alle 32 A,
det var naturligvis skønt at flytte ind i helt nymalede og istandsat¬
te lokaler,og vi er allerede i fuld sving med nyindretningen,men det
vil tage sin tid.Dog regner vi med at vi kan indvi vore nye lokaler
den 1.torsdag i december,men nærmere herom senere.

Bestyrelsen.

Ny bog
10 år som farende svend

I anledning af Luna-Tryk's 4o års jubilæum har Henning Jensen ud¬

givet en bog om sine rejseerindringer.Den hedder "lo år som farende

'Svend".Henning har bestemt,at alle medlemmer af "Berejste" skal ha¬

ve et eksemplar og når "Den farende Svend" udkommer så vil de fleste

medlemmer have fået udleveret eller tilsendt et eksemplar af bogen.
Det er en prægtig velskrevet bog,skrevet i den tone hvori vi alle

kender Henning så godt.En del foto's er bogen også udstyret med,der
sætter prikken over iet. Referenten.

Keglespil
Keglespil afholdes d.2o.november 1986 kl. 19— til kl.21— i Alle¬

gade lo. VEL MØDT!!

fORKKSSE[1^

•KØBerVHftVN-

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 27.oktober
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GLÆDELIG JUL - GODT NYTÅR
HOVEDBESTYRELSEN af CUK ønsker alle sine medlemmer ude omkring i den store verden,såvel som hjemme,til¬

lidsmænd, abbonnenter og navervenner en rigtig GLÆDELIG JUL samt et GODT OG VELSIGNET NYTÅR,idet vi takker
for det gode samarbejde der har hersket i året der nu går på hæld.Vi må håbe,at det nye år vil vise os

den gunst,at være lige så positivt som dette år har været,og vi håber at interessen for CUK vil blive ved
med at have de unges interesse som det har vist sig i år.

PÅ HOVEDBESTYRELSENS VEGNE:

HANS RINDOM
FORMAND

BØRGE NIELSEN
HOVEDKASSERER

KNUD LØNSTRUP
REDAKTØR

60 år i CUK Ærestavle
Den 16 december 1986 kan et kendt og
skattet medlem her i Stockholm afd.

fejre sit 6o årige medlemsskab af CUK
Det er vores alle sammens "Søren"

Møbelsnedker Kaj Sørensen,Tjustgatan
3,.3/tr.ll6 27 Soockholm.

Kaj Sørensen er født d.22.april
19o4 i Ørting og er indmeldt d.16.dec
1926 i Århus .Ikke længe efter gik
det afsted til Stockholm.Han havde

dog været i Stockholm allerede i 1923
men rejste dog hjem til Århus.Nu at¬

ter i Stockholm og medlem af CUK tilmeldte han sig
den derværende afdeling.Her har han opholdt sig det
meste af sin tid,dog med en afstikker til Nitedalen
i Norge men måtte rejse derfra grundet Strejke.Også
Schweiz har haft æren af Sørens besøg i 1948,men han
følte sig for gammel til Schweiz,og vendte tilbage
til sit kære Stockholm igen,hvor han siden har op¬
holdt sig og har været et meget interesseret medlem.
"Søren" er jo hans navn i daglig tale blandt medlem¬
merne,og vi sætter vel ham mest i forbindelse med
Ingarö.Det er jo hans fortjeneste,at vi i 1947 fik
lejlighed til at leje "Torpet" og som vi i dag er de
lykkelige ejere af.Søren var i en lang årrække "Høv¬
ding" pa torpet.Inden Ingarö var det Søren der arran¬
gerede de mange herlige søndagsture og de der var
med dengang mindes dem vel så godt med stort vemod.

Søren har været meget aktiv i vor afdeling,således
har han beklædt posten som kasserer - skramlerifor-
valter - sekretær er nogle af hans fortjenester gen¬
nem hans lange medlemsskab.Vi har Søren så meget at
takke for,synd bare at han nu i sin høje alder er
gangbesværet sa vi ikke ser ham så meget som vi gerne
ville,Vi takker dig for alt hvad du i tidens løb har
gjort for sammenholdet og kammeratskabet og ønsker
dig hjerteligt til lykke med de 6o år i CUK.

Bestyrelsen i Stockholm.
Også HB tilslutter sig ovenstående lykønskning og

takker dig for din trofasthed overfor CUK og din in¬
teresse for den farende Svend.

På HB's vegne Hans Rindom
Formand.

Den såkaldte naverdragt

eksisterer ikke
Men alligevel?

Den har faktisk ikke ret meget med Naverne at gøre,
idet den slet ikke er af skandinavisk oprindelse.

Dens oprindelse er opstået blandt de fremmed-
skrevne håndværkere fra nogle ganske bestemte fag i
Tyskland blandt tømrere,murere,stenhuggere og tag¬
dækkere .

Det er en udbredt opfattelse at alle der blot bæ¬
rer en sådan dragt også er Nav,dette er en meget
stor misforståelse,idet ordet Nav er en fællesbeteg¬
nelse på en skandinav der rejser i det fremmede og
arbejder sig frem.At der også er skandinaviske hånd¬
værkere der har rejst som fremmedskreven (zünftig)
er jo ret bekendt.

Udenforstående siger straks de får øje på en per¬
son i dragten (Kluften); "Nå der er en Nav" hvad og¬
så er rigtig hvis vedkommende er skandinav og får de
øje på en rigtig zünftig tysk svend,så er det forkert
at kalde ham Nav,han er fremmedskreven zünftig Svend
og har kun det tilfælles med en Nav,at de begge er
på valsen og ernærer sig ved deres profession.

Naven har sit navn i kraft af han er skandinav,
det navn kan en zünftig tysk svend aldrig opnå lige-
meget hvor længe han ellers er medlem af CUK og ta¬
ler vort sprog;hvorimod en skandinav ved at blive
medlem af en zünftig tysk organisation kan kalde sig
zünftig fremmedskreven.Det er dog de færreste (ja
kun enkelte) der opnår en sådan status.

Naverdragt?? Det nærmeste er vel en Blazer med
vort emblem og et par grå benklæder (eller nederdel):

Der er jo også vore Navertrøjer,med såvel emble¬
met samt vort bomærke.

Moseltreffen,ja festligt ser det ud med de røde
huer.Zürich er vel kendetegnet med de store bredskyg¬
gede sorte hatte,lånte fjer?? Ja,det er de røde huer
vel også.

Men husk overalt hvor du bærer vort kendetegn,
hvad det end er da at bære det så vi kan være Naven
bekendt. Hans Rindom.



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

HOVEDKASSERER: Børge Nielsen,Vennemindevej 74— tv.
21oo København Ø.tlf.(ol) 2o 24 16.

EKSPEDITION AF alle til-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev,tlf.(o2) 94 4o o2.
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,HyIdemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sa]

8ooo Århus tlf.(o6) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

423o Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer»Nattergalevej 16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Helmuth W.Andersen,Hadsten Alle 49,
277o Kastrup, tlf. (ol) 51 16 87,bedst'
mandag - fredag kl.l8,oo - 19,oo

CEG - bladets redaktør for Skandinavien.Stof sendes l
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv
8ooo Århus C, tlf.kl.9-17. (06) 12 46
6o.

Milepæle

5.dec.

15.

27.nov.86.Else Nielsen,Uglesrien 4,348o Fre- 5o år.
densborg.Medl.i Samsø afd.Åbent hus
d.28/11- fra kl.7,oo - 12,oo
Peter Andersen,"Pi-Kasso" D.A.C. 65 år.
Box 35,3970 Dundas Thule Grønland.
Anton Zauka,Fältmarskalsvägen 28 A. 65 år.
161 35 Bromma Stockholm Sverige.
Kaj Sørensen "Søren" Tjustgatan 3
116 27 Stockholm,medl.i CUK i
Axel Olsen,Birgittagatan 8 A.
414 53,Gøteborg Sverige
Uwe Fink,Korsørvej l,7ooo Kolding
Inge Jepsen,Timjansgatan 29,424 42
Angered,Gøteborg Sverige
John Greenfield,Rt.1 Box 127 River¬
side Dr.Ontario,Ca.91761 USA.

1.jan.87.Carlos Petersen,5o9 S.Almonson St.
E.Alhambra,Ca.918ol USA
Marius Jespersen,5815 Norwich Ave.
Van Nuys Ca.91411 USA
Ejner Mortensen,Upsalagade 11 st/tv
21oo Kbhn.Ø.

16.

2o.

21.
23.

26.

2.

7.

6o år.

7o år.
6o år.

6o år.

8o år.

92 år.

9o år.

8o år.

Tak
Hjertelig tak til HB,Hillerød afd.Otto Kroll,Düs¬

seldorf ,"Gamlingerne" samt alle gode venner som send¬
te mig en hilsen på jubilæumsdagen.

Egon Bargisen
Stockholm

Herved hjertelig tak for lykønskningerne ved min
lo års fødselsdag. Ewald Sørensen

Slagelse afd.

Für die vielen Glückwünsche,Blumen und Geschenke
zu meinen 5o Geburtstag bedanke ich mich recht herz¬
lich.Gleichzeitig wünchen wir allem ein frohes Wei-
nacktsfest und ein glücklickes neues Jahr.

Werner,Margit und Stefanie.
Mesenich.

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

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

iULE^INGERSLEVGADE=lo8=klditv^l7o5=K2benhavn=V^
Hule er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,oo
Formand: Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.13 etage

181o Kbhn.V.tlf.(ol) 23 23 42.
Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45— th.

26oo Brøndby Strand.tlf.(o2) 54 38 9o el¬
ler Ib Lønstrup,tlf.(ol) 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 Kbhn.K.tlf.(ol) 15 o9 85.

Lokaleinspektüjr. Steen Klockmann,H.C.Andersens Blvd.
38- 1553 kbhn.V.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,
27oo Brh.tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
4.dec.86.Sverideaften kl.l9,oo i hulen.
18.dec.86.Julehulemøde kl.l9,oo Gløgg og m/æbleski-

ver samt småkager kr.5,-
9.jan.87.Festaften Nytår Velkomst.Mød op i Festtøj.

Fes tsmørrebrød, 01 & Kaffe Kr.85,— I beret¬
ningen i dette nummer mere om denne fest.

HULEN ER LUKKET d.28.DECEMBER 1986.
3o.nov.86. Mødes vi til Adventmessemøde kl.11 - 14.

Vi søger talenter til fremstilling af ju¬
lepynt.Har du materialer,tag dem med.Vi
stiller også materialer til rådighed.

ALTSÅ MØD OP OG KOM MED JERES GODE IDEER.VEL MØDT!

Sangkoret
Sangkoret afholder sidste møde for iår tirsdag d.9/12
1986.Første møde i det nye år er tirsdag d.13/1-1987.

Sangkoret ønsker alle Sangerbrødre,Naver og Naver¬
venner en god jul og et godt nytår.

Svend Åge Rix

julegaveide
To bøger om Naverlivet er nu til salg:
Det er genoptryk og restoplag som er kommet i dagens
lys.Gennem flere flere år har der været efterspørg¬
sel efter disse to dejlige bøger.NU er de på marke¬
det. En oplagt JULEGAVEIDE.
1) DE GAMLE NAVER FORTÆLLER (Danske håndværkssvende
på Valsen.En bog på 96 sider i format som vort med¬
lemsblad "Den farende Svend",solidt indbundet,med
vort emblem i farver kan købes for den latterlige
pris af kun Kr. 75,-. Salg af denne bog står Børge
Jensen (Børge Skæg); Storkeløkken 31,527o Odense N.
tlf. (o9) 18 76 o4.
2) VÆRKET"Den farende Svend" er på 514 sider og ko¬
ster Kr.35o,-,+ porto. Format som ovenstående i luk¬
susindbinding,forhandles gennem HB v/Hans Rindom,
Hyldemorsvej 4o B.273o Herlev.tlf.(o2) 94 65 63.
Begge bøger er naturligvis + porto,hvis I vil have
dem tilsendt.

På falderebet
HILLERØD:

Oplysningen om julefrokosten samt tilmelding i
den sidst udsendte "Svend" ændres til følgende:
JULEFROKOST afholdes Lørdag d.6/12 k!.12,oo tilmel¬
ding for deltagelse i en kulinarisk oplevelse skal
ske senest søndag d.3o/ll-86 pa tlf. (o2) 3o 22 o4

Erik & Mette.

FREDERIKSSUND:
Husk hulemødet d.5/12.Hulevagt Guido & Henrik.

Husk også Julehyggetræf d.3o/12-1986.

Buddinge Cyklebers
Søborg Hovadgadø 195

lllll Tlf. 5818 68
Indehaver: Fl. Heiden

Medlem af CUK.



Uddrag af HB's protokol
H.B. møde blev afholdt d.6/ I0-86 med alle frem¬

mødte på nær Carl Jensen der havde lovligt frafald.
Dagsordenen var følgende:

1- Protokol og beretning
2- Redaktøren
3- Hovedkassen
4- Internt
5- Køge
6- Moseltreffen
7- Eventuelt
1- Protokollen blev oplæst og godkendt.
2- Sønderborg afd.fejrer 2o års jubilæum og HB sender

Peter Bogholder som repræsentant for HB. Brev af¬
sendt til bogtrykkeren vedrørende hæfteklammer.H.
Rindom har haft en livlig korrespondance for at
få Køge afd.op at stå.Modtaget feriekort fra Kai
Fønss Bach.2 breve fra Kolding.Brev fra Ålborg,
hvor man har fået ny formand,Knud Ravnsbeck.Der
er indkommet flere forslag fra medlemmer til san¬

ge i det nye tillæg til sangbogen.3 mand fra HB gen¬
nemgår alle forslag.Telefom fra Th.Rasmussen angåen¬
de torsendelsen at D.i.s. ved forsendelse skal pris¬
liste fra Th. benyttes da posthusene ikke kan finde
ud af priserne.Mødet i Køge hvor 3 mand fra HB.del¬
tog,samt Edgar Jensen,Th.Rasmussen,Ib Lønstrup og
formand og Manfred fra Næstved afd.samt 6 interesse¬
rede fra Køge Egnen,der blev nedsat et udvalg på 3
mand,mon ikke vi har en afdeling i Køge 0111 ca. 1 må¬
nedstid.Den ll/lo fejrer Næstved deres 1 års dag
med Middag til 3o2,oo kr. Dog uden drikkevarer 192 ki
(alt for dyrt,her burde man have holdt det under me¬
re beskedne former så alle kunne deltage).
2. Redaktøren havde givet anvisning på hvem der skal

betale for indrykninger af materiale i bladet.
3- Hovedkassereren oplæste regnskabets stilling sider

sidste HB møde.
4- Her blev forskellige interne sager drøftet og ta¬

tet stilling til.
5- I Køge havde vi dejlige oplevelser,men hvad har

annoncerne hjulpet (ingen respons)
6- Som femte gangs deltager i Moseltreffen aflagde

Dann Eland rede for dette års treff overfor HB.
7- Næste møde i HB bliver afholdt d.3/11-86.

EN TAK,
Vi i HB.vil gerne takke Otto Kröll og Finn Leth

for den store arbejdsindsats der gøres for at få
Moseltreffen til at løbe af stabelen.Som 5.gangs
deltager har jeg den glæde at se hvordan selve Mosel¬
treffen bliver bedre og bedre år for år,jeg håber at
man fra de forskellige afdelinger vil huske at med¬
bringe faner til udsmykning af vores pragtfulde spi¬
se og dansesal,vi kan sagtens være flere end de 12o
som var med iar,et bravo for den gode musik og en
stor tak skal lyde til Otto og Finn,jeg håber de vil
holde ud mange år endnu.

På HB's og egne vegne Dann Eland
sekretær.

Moseltreffen
Afslutningsmøde i Mesenich d.i.november 1986.Otto

Kröll og Finn Leth mødtes igen for at drøfte "Mosel-
treffen"s begivenheder og højdepunkter.Mange nye og
gamle Moselaner var mødt op for at fejre og blev eni¬
ge om at det var lykkedes os alle at skabe en stem¬
ning som sagde "Spar to".Tak til alle deltagerne som
iår var med til at skabe stemningen.

Moseltreffen fortsætter og komiteen sætter hovedet
i blød,det skal blive bedre-Programmet 1987 står næ¬
sten fast og datoen er d.29/3o august 1987.

En tak til alle som også tænkte på Werner Serwa-
zis fødselsdag i september.

Endnu engang tak til alle deltagerne af Moseltref¬
fen og på gensyn 1987.Hermed også ønsket om en glæde¬
lig jul og et godt nytår til alle Naver nær og fjern
samt alle læsere af D.f.S.Et velsignet Nytår,FRED på
Jorden,leve vor fest og det gode kammeratskab.

Otto Kröll Kraftige Naverhilsner Finn Leth
fra Mesenich.

PS: Werner's Margit fylder et rundt tal d.3o/12-86,
glæd hende med et Fødselskort.

På forhånd tak
Finn Leth.

PS,PS. Deltagerne i Moseltreffen 1986 var fordelt
således over afdelingerne:

Frederikssund 24 - Stockholm 19 - Zürich 16 -Århus
12 - Odense 9 - Kolding 9 - Ålborg 6 - København 6
- Holbæk 2 - Næstved 2 - Herning 2 - Vejle 2 - Sla¬
gelse 2 - Hovedkassen 2 - Sønderborg 2 - Roskilde 2
- Düsseldorf 2 - Silkeborg 1 - Luxembourg 1- ialt
121 personer fra 18 afdelinger.

Otto Kröll.

Hilsen fra Thule

Adresseændring
ESBJERG
Formand Erling Knudsen,Østparken lo9,684o Oksbøl.Tlf
(o5) 27 22 18.
KASSERER Leo Lassen,Bellisvej 25,67oo Esbjerg ,Tlf.
(o5) 13 58 92.

Hulemøde sidste tirsdag i måneden på Bellisvej 25.
RANDERS

FORMAND Arni Lorentzen,Nørresundbyvej lo 2/tv.89oo
Randers.

R»S 09 fattig
D.f.S. 22-1902.

Sa stor lighed der end er mellem rige og fattige
menneskers egenskaber, bliver de dog ihvert tilfæl¬
de nævnt anderledes. Som bevis fremsættes her et

par eksempler.
Hos den rige: Hos den fattige:
Turist Vagabond
Levemand Drukkenbolt
Spekulant Slyngel
Egenartet ; .. Forrykt
Træt Doven

Åbenhjertig Enfoldig
Frimodig Fræk
Koldblodig Brutal



Bisselæ'r i søstøvler
Det begyndte som sædvanligt med en sær ubestemme¬

lig følelse i "mellemdækket" som jeg har erfaret er
symptomer på begyndende "naversyge" der slår ud i
"bisselær" og udve der kun kan kureres ved at "hugge
sæk" og sandsynligvis føje nye dumheder til dem man
allerede har begået og kun drøje knubs og svære af¬
savn - kan holde naversygen nede for en tid.Denne
gang begyndte det med at,det var ligesom om rynkerne
i bisselæret gik på tværs af fodballerne og føles
som "græske bølgelinier" ligesom dem tegnelæreren på
teknisk skole tvang én til at tegne.Jeg tog varsel
og forstod at det måtte blive "noget" til Søs og i
søstøvler. Måske var det også en underbevidstheds
inspiration af alle de lys der glimtede i det fjerne
og som jeg betragter hver aften fra Øen hvor jeg of¬
test bor. Jed ved det er lys fra de tusinder af Traw¬
lere der fisker i Thai Gulfen.

Imidlertid,jeg klagede min nød til min ven Altith
der er jollefisker. Han så på mig og sagde: Du har
fået "fnug på krumtappen",du kan jo kun være i vejen,
og de ligger ude 15 døgn ad gangen.Lidt efter grine¬
de han til mig og sagde: Jeg har engang sejlet sam¬
men med en der hedder Twie og han er nu svigersøn
til en af Gulfens skrappeste,forvarpere,og fanden i
voldske Trawlerejere.Jeg skriver til Twie at du kom¬
mer og han vil snakke med "den gamle" der måske ta¬
ger dig med,ikke om andet så fordi han kan prale
overfor de andre Trawlerejere at han har noget så
idiotisk som en "farrang" (hvid) ombord.

Jeg stoppede køjesækken,tog ind på "Hovedbanegår¬
den i Bangkok og entrede toget til Song-Klae,en ca.
12oo km togrejse.Stedet viste at være en asiatisk
udgave af en fiskerihavn a.la Esbjerg.I toget havde
jeg skiftet til de traditionelle fiskermandsbukser
med masser af hængemås.

På havnen gik jeg rundt og spurgte efter Kaptein
Jalernpol og svigersønnen Twie samt kutteren "NOK-
TALÆE",der betyder havfuglen.

Omsider var der en der førte mig over til en stø¬
vet stejleplads og pegede på en rødøjet mand der sad
og dinglede på en stabel fiskekasser.Manden var øjen¬
synligt mere end besoffen og at det var mindst en
3 dages landgangs tyfon.Jeg hilste ham på Thai manér
og præsenterede mig ved at give ham mit visitkort.
Det varede lidt inden han rejste hovedet og så mig
an og der gik ligesom et lys op for ham og han sagde:
Twie har fortalt mig om dig og du er faen flintrende
min ven og turen er arrangeret,du sejler med i aften.
Twie - Twie,hvor faen er Twie?,så sank han sammen
som før.Jeg tog mig masser af tid til at se mig om
og besvare en masse nysgerrige spørgsmål:Hvor kommer
du fra,er du gift,hvor mange børn har du,hvor mange
der i dit hus,elsker du Thailand,Kongen og Dronning
Sirikit? o.s.v.

Efterhånden var jeg blevet dirigeret hen til NOK-
TALÆE,havfuglen,der viste sig at være en 22 meters
Trawler-kutter.Da Twie fik øje på mig sprang han i
land og hjalp mig ombord og præsenterede mig for kok¬
ken, der skulede og mumlede noget om at dette var en

arbejdsplads og ikke et feriested.
En ^ times tid senere kom motormanden ombord og

gav mig en nøgle fra Kapteinen til hans kahyt med
besked om at der kunne jeg sove.Jeg spurgte Twie om
hvornår vi skulle sejle? "I aften" Javel,men er det
kl.8-9 eller lo? "laften,men det varer ihvertfald 3
timer endnu,for vi skal først have 2o tons knust is
ombord,og fyldt vandtankene" Jeg kravlede ned i ka¬
hytten, der var overraskende ren og bekvem med bløde
hynder - puder og 2 "Hollandske enker".Jeg var rejse¬
træt og faldt i søvn og vågnede først op da de star¬
tede dieselmotoren og gav fuld gas.Jeg kikkede ud
gennem lugen og så ind i styrehuset hvor Kaptein
Jalernpol elegant svajede "Havfuglen" fri af de opan-
krede skibe og vi stak til havs og jeg sluttede mig
til Kapteinen,Twie kom ind og overtog styringen og
Kaptein Jalernpol satte sig på bænken og bøjede for¬
over og rodede mellem en del værktøj og andet grej
og frembragte en flaske Whisky.No,no sagde jeg,må

jeg som gæst have den ære at byde først,og jeg hente¬
de den flaske franske Privé Cognak jeg havde medbragt
som gave.Kapteinen fik julelys i øjnene og beundrede
længe flasken der var formet som en meget yppig dame.
Proppen af,og en ordentlig slurk der gav mere julelys
i øjnene,jeg nippede og rakte flasken til Twie som
afslog og sagde at ombord på Havfuglen drikker vi
vand og det er kun en gang om året,når Kapteinens
horeskop står dårligt i forhold til "krebsen" og
"jomfruen" at han tager en druktur på en uges tid.

Medens Kapteinen "slurkede" og jeg "nippede"for-
talte han at alle Trawlerejere var i "lommen" på de
store banker som tog størstedelen af fortjenesten,
resten til ejeren som udredte hyren til besætningen.

Havfuglen havde 16 mand de fleste i alderen 16
til 26 år ca.og hyren lå på op til 2,ooo bath pr.
måned ca,6oo - 7oo d.kroner.Med stolthed fortalte
Kapteinen at han var en af de få "par-trawlere" i
området og at fordelen var at to både kunne slæbe
et meget større trawl mellem sig.Bagdelen var den
større brændselsudgift.Alle Trawlerne havde meget
moderne japanske radioudstyr om bord og Havfuglen
havde enddog radar men ingen ekkolod.

Nu var vi i position .Begge Trawlnet blev fast¬
gjort og hjælpekutteren fjernede sig og da trawlet
var udspændt begyndte trækket.Et træk varer ca.4 ti¬
mer hvor der intet særligt er at bestille,så mand¬
skabet sover eller fører lavmælte samtaler.Første
træk er endt,bådene nærmer sig hinanden og alle mand
bakser med trawlet og det er simpelthen et umenneske¬
ligt slid og kraftanstrengelse.Endelig sættes spillet
igang og trawlet hejses indenbords,der hives i udlø-
serlinen og bums vælter hele fangsten ud på dækket.
Trawlet gøres klart,bådene vender og de næste 4 ti¬
mer trækkes der den modsatte vej.

Sorteringsarbejdet er i fuld gang.Sjove firkante¬
de dametaske lignende kuffertfisk,kuglefisk med pind-
svine pigge og lommelygteøjne og ål smides straks
overbord.Jeg snuppede en ål på lh pund,som jeg sene¬
re tilberedte og spiste til mandskabets undren,og de
var enige med kokken at ål er giftige og jeg ville
dø i løbet af et døgn eller to.Jeg fandt ud af at
skovle gøre mig nyttig med at skovle frasorteret
"skidtfisk" op i store 4o kg's jernkurve,2o kurve ad
gangen,så slæbe dem agterud hvor indholdet blev hældt
ned gennem skidtfisklugen.To kurve fisk en kurv is.

De ædlere fisk blev nediset i de dertil beregnede
lastrum.4 timers træk,vende sortere,trække,sortere,
vende uafbrudt i 15 døgn ad gangen,to - tre dage i
havn,så ud igen,alle ens arbejdsdygtige år med blik¬
skur eller bambushytte til hjem.Til trods for det
hårde ensformige slid og lave fortjeneste hørte jeg
ingen ytre utilfredshed med deres lod,Den ellers
skeptiske kok formildnedes lidt da han opdagede jeg
var villig til at give en hånd med opvask og rens¬
ning af de blæksprutter der var dagens menu.

Det tredie døgn kaldte Kapteinen mig ind i styre¬
huset hvor Twie fortalte mig at Kapteinen havde over
radioen kaldt alle de andre Trawlere i området og
havde fortalt om "farrangen11 han havde ombord,og fra
de latterbrøl der lød gennem vor modtager var det
vist ikke småting jeg havde bedrevet og nu forkyndte
han at jeg ville synge en sang og at de skulle holde
kæft så længe.Twie nikkede til mig og jeg forstod
der ingen vej udenom,så jeg gav dem 2 vers af "Vi
håndværkssvende",store grin lød i radioen,og der for¬
langtes en til,og besynderligt nok kunne jeg kun kom¬
me om en vise fra min ungdoms røde revuer: Kan du
kysse så du krøller mine plus fours?,så den fik de.

Det fjerde døgn "kaldte" Kapteinen en langbåd der
bragte os to iland. Afskeden ombord var meget hjerte¬
lig,og jeg følte jeg havde fået nye venner.Ankommet
i havn tog Kapteinen mig over til stedets stolthed,
en fiskekonservesfabrik hvor han gav mig to ti-kilos
kartoner med fiskekonserves i sortiment og sagde tak
for hjælpen - og så var han væk - Hvis jeg senere
skulle få "bisselær" så bliver det ihvertfald ikke
ikke i søstøvler.

Vel hjemme igen på Øen hvorfra jeg kan se Trawler-
lysene glimte i det fjerne gribes jeg af en vemodig



stemning og jeg vedgår gerne at da jeg åbnede for
en af kartonerne med fiskekonserves og tog en dåse
med krabbekød - så plask - faldt der et par tårer på
dåsen der var prydet med et billede af en Thai Gulf
Trawler.Hvorfor? - Ja,jeg ved det faktisk ikke,men
jeg ved at hvergang jeg i fremtiden åbner en dåse
fiskekonserves vil jeg mindes mine 4 Trawler døgn
ombord på NOK-TALÆE,HAVFUGLEN. _ . .Chris/Thailand.

Iglo-nyt
Ja,ja,ja,så godt ord igen, - så indrømmer jeg at

dit mindreværdskompleks er meget større énd mit.
Chris.

Så er der den om den lille krabbe der var vildt
forelsket i en jomfruhummer og erklærede sin kærlig¬
hed.NEJ,sagde jomfruhummeren,for i min familie går
vi ligeud,men du render jo sidelæns,men hvis du som
tegn på at du elsker mig højt og vil lære at gå lige¬
ud kan vi tale om det.

Krabben blev meget deprimeret og begyndte at drik¬
ke. En dag noget senere,så hummeren at krabben gik
ligeud så hun udbrød! Oh,Hr.Krabbe,jeg ser du virke¬
lig elsker mig og har lært at gå ligeud.NEJ,sagde
Krabben,men jeg er så s....fuld idag at jeg ikke kan
gå sidelæns og finde hjem. Chris.

Forenings-meddelelser
Esbjerg

Vi har haft G.F. d.24.Okt. på Jerne Kro.Leo Las¬
sen indledte mødet,som havde valg af ny formand,som
hovedemne.

Vor hidtidige formand kunne ikke klare jobbet p.
g.a. sygdom.

Ib Splidsboel foreslog som sin efterfølger Tømrer
Erling Knudsen,en yngre svend som havde været ude de
senere år,og været aktiv i naverlivet.Erling tog i-
mod valget,og vi håber at der må komme mere liv i
vor lokale kreds fremover.

Debatten gik nu på manglende hule til vore møder.
Horst Dieter ville prøve at forhandle med værten på
Jerne Kro derom.Også Erling ville se om vi kunne æn¬
dre lidt ved kommunens første afslag til os om lo¬
kale. Derefter fremlagde Leo regnskabet,som tillod
et tilskud til vor efterfølgende ålespisning.

Leif Jensen takkede Leo og Else-Marie fordi de
gjorde den store indsats for at holde vor lokale
forening i live.Håbede også vi måtte finde en hule
ude i byen.Det var ikke praktisk at et privat hjem
skulle klare en sådan belastning i det lange løb.

Og så gik vi over til det festlige.Højdepunktet
kom da musikken i nabolokalet spillede "Minderne".
Så,sang vi med alle mand.Det lød pænt syntes vi selv
Og så foldede Holger Larsen - Jensen sig ud med sand
færdige erindringer fra Schweiz.Bl.a.Holgers konstan
tering af hans årelange tyskundervisning i skolen
ikke rakte til den første dag på arbejdet da en
schweizerfaktor fortalte ham hvad han skulle lave.
Men Holger lærte som vi andre at det tyske sprog
kan tales lidt forskelligt,især i bjerglandet.Nå
Ingeborg har vel også givet sit bidrag i tidens løb.

Næste møde fastsattes til den sidste tirsdag i
november,og så d.17.december.

Med naverhilsen Leif Jensen.

Herning
Hulemødet d.l7.sept.- det første efter sommerfe¬

rien - var besøgt af 7 svende,- ikke det store op¬
bud, eftersom alle hjemmeværende medlemmer var blevet
adviseret pr.post.Men Kesse var nået frem.For en

tid havde han ladet helikopterne flyve på renoméet
og var vendt hjem til de mere fredelige himmelstrøg
på en ferie.Kesse fortalte om sine oplevelser i de
urohærgede lande omkring det mellemste østen,- de
muntre som de tragiske.

Ellers hyggede vi os sædvanen tro omkring sang¬
bogen, og efter et par timer ønskede vi hinanden alt
vel,til vi måtte ses igen på hulemødet d.15 okt.
hvor vi håbede,at langbordet skulle tages i brug.

Men sådan gik det ikke.Mødeprocenten blev ikke
strammet væsentligt.Det må være nogle trætte svende
vi har i Herning.

Den 2.nov.genoplivede vi søndagsmøderne,- hvilket
vi forsøgsvis vil gøre den første søndag i maneden
i den nærmeste tid og så se ,om det kan trække
folk af hus.Der var kaffe på bordet og formanden
kom med bagerfriske rundstykker.Vi sluttede med at
mindes dem,der fra "Arilds tid drog ud på farten",
og fra kl. 12,oo var der igen fred og ro i hulen

Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
Ved hulemødet d.12/9 -86 var 14 mand mødt op,der¬

iblandt gæster fra Københavns afd.
Formand Richard bød velkommen,hvorefter no.47

blev sunget.Hulemors håndmadder samt kaffe blev
nydt med stort velbehag.

Constantin samt Henrik & Helge kom med nogle vir¬
kelig fine historier denne aften,bødekassen måtte
forbi de herrer. Den nye "Blærerøvskasket" blev og¬
så flittigt brugt denne aften.

Lørdagsmessen d. 4/lo var 9 mand mødt og man nød
i fællesskab hulemors lækre frokost. Sild og forskel¬
lige fine retter samt den efterfølgende kaffe og æb¬
lekage. Fredag den 12.12. kl. 19 er der julegløg og
æbleskiver samt pakkeauktion.
Med kno i bordet. Erik.

Holbæk
Til G.F. i Holbæk afd. d.l7/lo-86 var lo frem¬

mødte .

Formanden Helge Nielsen bød velkommen,især til
René som havde været en tur i Schweiz,og som forhå¬
bentlig melder sig ind i afd.,derefter aflagde Hel¬
ge beretning,som blev godkendt,ligesom Kassererens
regnskab blev oplæst og godkendt.Følgende var på
valg.

Næstformand Freddy Christensen - Kasserer Kirster
Schou Nielsen - og suppleant Marianne Christensen,
som alle modtog genvalg.

Efter en stille og rolig G.F. sluttede vi med et
par håndmadder og en lille en til halsen og så selv¬
følgelig en sang.

Med naverhilsen Emil.

København
Oktober gik med regn og rusk over i november,og

bestyrelsen har nu fastlagt programmet for resten
af året og en lille bid af det nye! Oktober var en
fin måned og især vore søndagsmesser er blevet posi¬
tive og tonen er i top - næh,ikke noget med moral -
men ret så hyggelig!

Her i den sidste årsberetning for december vil
vi ikke se tilbage - vi skuer fremover og vi ser
først frem til G.F.d.6/11,,der sker nok ikke de sto¬
re ændringer - vi får se!

Der lægges ud med Svendeaften d.4/12.Julehulemø-
de ,og det vil blive en usædvanlig Julehule,idet vi
den sidste dag i november har samlet Piger og Sven¬
de til at jule med Papir,Saks og Lim.Juletræ for
både små og store skal vi også have og Julemanden
kommer på besøg med poser til ungerne.Der vil blive
Lege,musik og dans.Hulefar og-mor serverer kaffe og
æbleskiver og selvfølgelig brune kager.Prisen er
kun kr.3o,- pr.næse og vi imødeser gerne familie og
venner og bekendte,så vi kan få lidt "spænding" for
børnene.Vi starter kl.l4,oo.

Det nye ar vil vi gerne byde velkommen med en

festlig aften,og benytter samme aften som stiftel¬
sesfest, og vi ser gerne alle vore medlemmer som har
lyst- kom i festtøj.Hvor længe er det siden at du
har taget pigen ud i festlig lag?

Der vil blive dejlig dansemusik o.s.v. Vi serve¬
rer festsmørrebrød + 01 og kaffe for kun kr.85,-
p.p.



Utroligt så hurtigt året 86 er gået,nu skal vi
igen til at sende julehilsner,og det gør vi:

CUK's og NRHF's medlemmer ønskes en god Jul og
et godt Nytår.De hilsener sender vi til alle naver
over hele landet samt til dem der opholder sig uden¬
lands.Vi siger tak til alle,der aflagde os besøg,og
vore døre er også åbne i 1987.

GOD JUL OG GODT NYTÅR!
Med kno Kristian.

Los Angeles
På mødet i Oktober åbnede vi mødet med "Vift

stolt på Codans bølge".Der var ingen rapport fra mø¬
det i september,men kassererens rapport blev godk.

To breve var modtaget af Otto Lund,et fra Peter
Andersen ("Pi-Kasso") Thule Grønland.Han havde
sendt en gave til Klubben,bestående af et lydbånd
"Åh,disse minder" indsunget af Ove Verner Hansen i
Naverhulen i Helsingør og en samling specielle san¬
ge fra Thulenaverne.Det andet brev var fra Ib Stran¬
ge,Århus.Der var hilsen fra begge Klubber til L.A.
Der var også en gave fra Carl E.Hansen,Modesta,Cai.
et tysk antik Ølkrus som nu er placeret på hylden
over Århus Væggen.

Månedens planlagte familieaften var udskudt og
er lagt sammen med Mortensfesten d.15.nov,hvilket
gjorde det nødvendigt at aflyse novembermødet.Årets
sidste picnic var i Oktober d.l9.Vi sluttede mødet
med "Du nav som har nydt dine ungdomsår.

O.J.L.

Løgumkloster
Den 14/12-86 Søndagstræf fra lo - 12
Den 28/12-86 Søndagstræf fra lo - 12.

Søren han fisker stadig,så kom ned og smag på silder
søndag formiddag,og husk at det er tilladt at tage
lillemor med,og som tidligere meddelt er silden gra¬
tis .

Lørdag d.6/12-86 afholder vi sammen med Søren Ju-
lefrikost med dans til levende musik.

Der er stort ta selv bord med alt hvad dertil hø¬
rer til en god julefrokost.Spisningen begynder kl.
19,oo.Pris pr.kuvert kr.85,- incl.mad,musik og for¬
håbentlig en rigtig gemytlig aften.Tilmelding direk¬
te til Søren på tlf.(04) 74 46 48 ,der er endnu få
ledige stole,så fat telefonen og meld jer til med
det samme.

Torsgag d.25/12-86 er der ingen hulemøde,p.g.a.
at det er juledag,og da har vi formentlig en hel
del julegæster hver især,så derfor har vi flyttet
det til Søndag d.21/12-86 fra kl.lo - 12,oo.Der ser¬
veres julegløgg og æbleskiver,så lad os mødes som
sædvanlig og ønske hinanden glædelig jul.(SELVFØLGE¬
LIG) .

Løgumkloster afdeling vil herigennem ønske TOM
& PETER i USA en rigtig glædelig jul og et godt nyt¬
år.

CUK Løgumkloster afdeling vil hermed ønske alle
vore medlemmer og deres familie en rigtig glædelig
jul og et godt nytår,og det samme skal lyde til al¬
le afd.af CUK:

Med venlig hilsen og kno i bordet Henning Lund
sekretær.

Nysted
Nu lysner det m.h.t. vore huleforhold.Snart er

sidste hånd lagt på arbejdet af de fremmede håndvær¬
kere og vi kan rykke ind med tapetsererkost og lim-
potte og få tapetseret.Hvornår eksakt det kan blive
vides endnu ikke,besked vil blive givet når indviel¬
sen skal foregå.Hulemødet i november var ikke så
vel besøgt,så medlemmerne opfordres til at møde lidt
mere flittigt op i denne sæson.

Med Slaw i bordet Simon.

Næstved
Fredag d.31/lo var der indkaldt til ordinær G.F.

på "Agora" Glentevej 33.Der var mødt 9 ud af 11 med¬
lemmer, så det må siges at være ganske godt.

Formanden bød velkommen.Derefter gik vi over til

valg af dirigent,som blev Manfred.Beretning ved for¬
mand Leif Rosenquist,som til stor forundring for os
alle ønskede at fratræde som formand p.g.a.person¬
lige årsager.Regnskabet blev revideret og godkendt,
og protokollen læst op af sekretæren.Derefter gik
vi over til selve valget og ser således ud:

Formand Keld Albrechtsen - Næstformand Leif Ro¬
senquist - Kasserer Knud Rasmussen - Revisor Peter
Rasmussen - Revisorsuppl. Kaj Christoffersen.

Efter G.F. var der spisning som bestod af gule
ærter og hvad dertil hører.

Med naverhilsen Sekretæren.

Odense
Vor nyligt afholdte revelsesfest blev særdeles

vellykket.Ca. 25 mennesker mødte med højt humør.
Børge Skæg havde stået for alt,hvad der havde med
maden at gøre,og det skal han have mange tak for.
Han er vist alligevel ikke så "gammel" som først
antaget.Det varer vist mange år endnu,inden han er

værdig til den titel.
Til hulemødet d.6/11 mødte 2o svende op.Vi havde

til G.F. optaget 4 nye medlemmer,men p.g.a. tidnød
blev ceremonien udsat til denne gang.De 4 nye med¬
lemmer er: Tømrer Lars Knudsen,Maler Dorte Knudsen,
Snedker Lars Kristensen og Maler Sanne R.Nielsen.
Der blev ringet 4 gange på Klokken,og 4 gange måtte
"Blæren" synges,mens hatten gik på tur.Det er før¬
ste gang i mands minde,at så mange er blevet opta¬
get på én gang. Vi sang en masse sange og der blev
fortalt historier og monologer.Jo det var en lystig
aften.I anledning af den gode stemning blev Grisen
sendt sendt rundt,den var nemlig "blevet vejet og
fundet for let"

Tilmelding til julehulesulegildet blev sendt
rundt,og det tegner til at blive et forrygende gil¬
de,der er allerede mange tilmeldt,og det kan stadig
nås! Gildet bli'r afholdt i hulen d.2o.dec.kl.l8,oo.

Med kno i bordet Sanne.

Randers
Vor formand Helmuth Kløve er trådt ud af besty¬

relsen med øjeblikkelig virkning.Dette er vi nødt
til at acceptere,da det er af helbredsmæssige grun¬
de.Arni Lorentzen er som næstformand trådt i Hel¬
muths sted.Arnis Adresse er: Nørresundbyvej lo 2/tv,
89oo Randers.Som suppleant er Åge så herefter i be¬
styrelsen.

Bestyrelsen har besluttet,at der i en periode er
lukket for vore søndagsmesser,men der er stadig hu-
lemøde den 1. fredag i hver måned kl.2o,oo.Vi beder
jer sa møde talrigt op,og komme frem med jeres me¬
ninger her.

Vi vil her fra Randers sige Århus afd.tak for en
dejlig og vellykket tur til Ceres med efterfølgende
pølsebord.

Radio Randers har været på besøg i hulen igen
til en hyggeaften,da de gerne ville have optaget
nogle af vore naversange,så nu venter vi spændt på
at høre,hvad radioen har fået ud af det.Vi skulle
jo gerne have lidt reaktion fra folk efter udsendel¬
sen.

Vi afholder vort årlige julelotteri i hulen lør¬
dag d.13/12-86.Vi mødes kl.l8,oo med madkurven un¬

der armen,og eller med en portion godt humør.
Alle vore medlemmer i ind og udland ønskes en

rigtig glædelig jul.
Med naverjulehilsen Bitten.

Roskilde
Pa hulemødet d.31/lo blev der budt velkommen af

stedfortrædende formand John.Som bebudet ligger Per
på hospitalet og skal ligge der i lang tid.John må
så klare formandsposten og han startede sit nye em¬
bede med at foreslå en sang.Vi troede straks at vi
skulle have Johns yndlingssang "I et Vinhus" men
det blev der ikke noget af.Der var som altid pænt
fremmøde,ialt 22 havde fundet vej til Kamstrupsti,
deriblandt et måske nyt medlem,det er dejligt,at se
nye ansigter i vores kreds;vi er vokset støt på det



seneste.

Aftenen gik med sang og historier,nogle mere vo¬
vede end andre,vi fik så sandelig rørt lattermusk¬
lerne.Niels (eller,var det hans kone?) stod for ma¬
den og^ den var som sædvanlig lækker.Det blev midnat
inden opvasken blev klaret,minderne sunget og lyset
slukkedes.HUSK KORTSPIL I JANUAR,det bliver Søndag
d.18/1-87, men inden da,Husk i december er huleafte¬
nen flyttet til TIRSDAG d.3o/12.86,hvor Erna serve¬
rer gule ærter,hun ser gerne at vi melder os til.

Med naverhilsen Lene.

Silkeborg
G.F. blev afholdt d.l3/lo-86.

Dagsordenen blev oplæst,regnskabet oplæst af for¬
mand Hans "Padborg".Papirerne fremlagt og godkendt.

Indsendte forslag/ændringer kom frem og klarlagt
til alles tilfredshed.Bestyrelsen blev,under stort
postyr genvalgt.
Til vort forestående 5o års jubilæum i Okt.87,

blev der nedsat en 5 mands komite,som gennem deres
kreative evner skal sørge for en storslået festdag.
Foreløbigt har vi reserveret faciliteter til 2oo
personer (siddepladser)

Efterår: Gule ærter - naturligvis! PALLE ROED
rundt med Oksholm,og det sammen med en del andet
godt,blev det en fremragende middag,med såvel fersk
røget,koldt og varmt flæsk,samt naturlisvis "appen¬
dix1 ei1 Den efterfølgende kaffe,skarpt fulgt op af
"småkager på fod" ,satte yderligere dampen op.For¬
stået på den måde,at vore gen og naboer stadig kan
synge med på naversangene!

For at komme julen i forkøbet med alt hvad det
indebærer af fristelser af fede spiser,har vi bes-
sluttet at starte december med en FASTEMIDDAG - ude¬
lukkende bestående af brunkål samt en anelse tilbe¬

hør.
Af hensyn til vor omsorgsfulde chefredaktørs

kartotek,holder vi efter jul/nytår PAROLE.
De overlevende kan ved samme lejlighed tilmelde

sig det forestående torskegilde.
Fra Silkeborg ønsker vi jer alle en god jul -

og på gensyn i det kommende år.
Med kno i bordet SIB.

Slagelse
Fredag d.3.okt.mødte vi atter i hulen i Fruegade

hvor vor formand H.J.Frandsen ikke var tilstede da
han er på kur i Israel.Kasserer Hugo Sverring åbne¬
de mødet og bød velkommen til de 6 svende der var
mødt frem.Der var en ny mand der ønskede at blive
medlem,han fik lov til at tænke sig om til næste
gang.Der havde været nogle samtaler med håndværker¬
ne angaende hulens restaurering,så vi er stadig op¬
timister. Vi gik så over til at få et stykke mad og
en 01.Vi hyggede os med et par sange.Vi fik besked
pa at glemme madpakken til nov.mødet,Ewald Sørensen
ville bringe Sild og Ost i anledning af fødselsda¬
gen. Vi sluttede så ved lo tiden med "Minderne"

Med naverhilsen Jens H.

Stockholm
Fredag d.5.december holder vi iulefest hvor kaf¬

febordet er dækket op til en festaften hvor alle er

velkomne.Søndag d:14.dec.kl.l3,oo pre.samles vi til
Luciamesse med stort frokostbord for alle der har
tilmeldt sig til Egon.

Mandag d.15.dec. kan Anton Zauka fejre sin 65 års
dag og vi ønsker lykke til med din pensionstid for
fremtiden.Fra Ingarö kan vi melde at det gamle sto¬
re køkkenbord med sine klodsede bordben nu har ud¬
tjent da Kaj Hansen har tilvirket et nyt fint bord
som nu skal indvies ved Gåsemiddagen i november.

Den 11.januar holder vi årets første messe hvor
vi venter fuldt hus,så du må komme senest kl.l2,oo.

CUK venner både ude og hjemme ønsker vi alle en

glædelig jul og et godt nytår med tak til alle for
de mange dejlige minder fra året som snart rinder
bort.

Med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Sønderborg afdeling sender sine bedste ønsker om

en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle i
CUK i bade ind-som udland. Smeden.

Thule
Hulemødet d.4.okt.blev åbnet af Pi-Kasso der bød

velkommen,hvorefter vi som sædvanlig sang nr.28 til
Poulsens harmonikaakkompagnement.

Derefter oplyste Pi-Kasso os om hvad han havde
bedrevet i den tid han havde været hjemme.Først og
fremmest havde han fundet et firma,hvor vi kan få
sat Bomærke på vores Fane,men der er desværre 3 mdr.
ventetid,så vi når ikke at få det sat det på inden
Faneindvielsen.Pi-Kasso havde også været inde på
Dansk Folkemindesamling,hvor han søgte materiale om
navernes historie,det var begrænset hvad de havde,
men de har lovet at prøve at skaffe noget mere,Des¬
uden har Pi-Kasso nået at tale med toldvæsenet ang.
de krus og askebægre vi får sendt op,for evt.at
finde en anden måde at få dem op på,så vi kan få
glæde af den momsfrihed der normalt er på Grønland
og evt. spare lidt på forsendelsesomkostningerne.

Pi-Kasso havde også haft kontakt med Otto Lund
fra Los Angeles Naver Club.Igennem ham,har Pi-Kasso
fået oplysninger om reglerne for at få en amerikansk
fane overrakt.Hvis vi er så heldige at få en sådan
en,vil vi være den anden forening i naverbevægelsen
der bliver tildelt en amerikansk Fane.

Foruden de hernævnte ting har Pi-Kasso også nået
at aflægge Helsingør Naverklub et besøg og havde
mange hilsener med derfra.Alt i alt må man sige at
Pi-Kasso har haft en meget travl ferie,og for os
særdeles indbringende.

Poulsen orienterede om hvor langt man heroppe i
mellemtiden var kommet med at arrangere Faneindviel¬
sen,der vil finde sted søndag d.9.nov.kl. 13,3o.
Poulsen havde også en hilsen med fra Niels og hans
kone som havde ringet op,om eftermiddagen inden mø¬
det, alt gik godt,og der var mangen tak for breve og
opmærksomheder.

Rie havde en hilsen med fra Sandy & Gary,som har
b osat sig i New Hampshire.Hvis nogen skulle have
lyst til at besøge dem,skulle de være velkommen,
adressen kan fås hos Rie.

Poulsen læste derefter en notits fra Silkeborg
Avis.Det var et referat fra en Navergeneralforsam¬
ling,afholdt i Silkeborg for loo år siden.Den var

ganske interessant og vi morede os meget,især over
de beløb understøttelseskassen havde udbetalt.

Det blev vedtaget,at Knud & Rie skulle varetage
jobbet som hulefar og hulemor for den næste periode,
og det må vi så håbe,at de vil gøre på fornuftig
vis.

Der var ikke mange fremmødte,men alle var enige
om,at det havde været et godt lille møde.Vi slutte¬
de som vanligt med "Minderne" kl.22,15.

Med kno i bordet Rie.

Vejle
Ved hulemødet d.7.nov.var 16 fremmødt og forman¬

den bød velkommen og vi sang no.29.
Desværre blev det ikke nævnt i sidste blad,at

mødernes ændrede tidspunkt først træder i kraft fra
1.januar 87.1 januar bliver der 2 møder, både før¬
ste og sidste fredag og derefter sidste fredag i
hver måned.

Den 15.ds.bliver årets sidste fest i hytten,med
gule ærter,afholdt.

Hakon og Jens Peter har tilbudt at lave nye bæn¬
ke og ny bordplade til hytten,samt en underbeklæd¬
ning til det runde Bord i hulen , hvis vi vil betale
træet,og selvfølgelig vil vi det'.'.Et lån fra 1979
til at få indlagt vand i hytten,vil vi indfri med
restgælden kr.3,25o.Kassereren ordner det fornødne.

Vi siger tak til Henning Jensen for det tilsend¬
te eksemplar af bogen "lo år som farende Svend":

Helmuth Andersen er kommet med en anmodning om
billeder fra Hule-Hytte-"Peter" Navermand til Vandre
udstillingeh.Johnny Lindskjold sorger for fotografe-



ringen.
Der er kommet ansøgning fra Sygeplejerske Mona

Kristensen om optagelse i CUK.Bestyrelsen har god¬
kendt hendes papirer,og evt.indvendinger må frem¬
sættes på decembermødet i henhold til de nye regler.

Med kno i bordet Joan C.

Zürich
Torsdag d.6/11 har vi budt velkommen til 3 nye

aktive medlemmer,og det er: Else-Marie Pedersen
Maler fra Them - Lone Bjørn ,Maler fra Midtjylland
og Lars Kristiansen,Tømrer fra Solrød Strand.Vi by¬
der dem alle 3 velkommen.
I oktober måned var vi på besøg på Dübendorf Fly¬

museum hvor vi fik en rundvisning,fra ældste til
nyeste model.

Den 14/12 har vi vores årlige juletræsfest hvor
alle er hjertelig velkommen.Tilmelding kan ske i
hulen.

Med kno i bordet Laust.

Ålborg
Den 5/11 var vi 15 svende samlet til hulemøde.

Vagn overrakte et par træsnit til afdelingens nye
hule.Formanden orienterede fra sidste bestyrelses¬
møde .Julefrokosten var fastsat til lørdag d.13/12
kl,13,oo sædvanlige sted.Tilmelding til julefrokos¬
ten senest d.7/12 til formanden tlf.(o8) 29 42 65.

Vi er igen startet med åbent hus om søndagen fra
lo - 12,af hensyn til de udearbejdende svende der
evt.er hjemme i weekenden,så de bl.a. kan få betalt
deres kontigent. Husk at kontigentrestance medfører
eksklusion af foreningen.

Stiftelsesfest vil blive afholdt i februar 1987.
Forslag til nye vedtægter blev uddelt til alle.Det
medførte en kraftig diskussion om vore optagelses¬
betingelser.

Der var hilsener fra Ole Hald og Fritz i hen¬
holdsvis Tyskland og Zürich.

Vi gik over til det mere festlige og køkkenhol¬
det vakte en del bekymring,da de var temmelig længe
om at komme med maden,det var et problem med oste¬
høvlen som formanden klarede med et stk.pergament¬
papir. Så fik vi stillet sulten."Bette Nøv" blev
helt rørt over at få indført et ord,for han var
udnævnt til kassemester.

På næste hulemøde onsdag d.3.dec.afholdes den
ordinære G.F.

Med naverhilsen Knud.

Århus
Et lille pift fra Århus,vi har haft mange jern

i ilden.I den sidste tid.Den 14/lo havde vi arran¬
geret et besøg hos Ceres Bryggeriet i Århus,og det
blev alle tiders Succes.Århusnaverne havde invite¬
ret naverne med damer fra Randers og Silkeborg til
at være med,og det blev til 69 deltagere.Vi starte¬
de med rundvisning,hvor vi fik en meget fyldig ori¬
entering om hele processen i fremstilling af 01.Da
det var overstået kørte vi til hulen,hvor vi havde
lavet et festligt pølsebord til ære for vore gæster
Alle blev bænket ved bordene,og der var en meget
fin stemning lige fra starten.

Der blev spist-drukket - og sunget en masse af
vore gode naversange,så det blev helt igennem et
vellykket arrangement.
Til hulemødet d.l7/lo var der mødt 16 svende,og

det var det første møde,hvor vor nye formand Jør¬
gen Schaffer var i funktion.Jørgen er jo en gammel
kending indenfor naverne,han har bl.a. været for¬
mand for naverne i Frederikssund afd.igennem mange
år.Vi havde også den glæde at få et nyt medlem,
idet Kantineassistent Anne Wedel blev overflyttet
fra Thule afd.til os.Vi fik som sædvanlig en hygge¬
lig aften ud af det.Fredag d. 24/lo afholdt vi vor
årlige keglespil på Hotel Mercur i Viby - 17 svende
og 9 gæster deltog med liv og lyst.

Vi var færdig ved 21 tiden og klar til at kåre
vinderne af den store dyst.Vi mødtes så bagefter i
hulen,hvor vi fik et par stk.smørrebrød og en øl.
Alle ventede jo spændt på udfaldet af dysten,og
formanden bekendtgjorde så følgende; Hos gæsterne
fik Grethe Andersen l.Pr.og Pokalen gik til Mads.
Hos svendene var det Bageren der løb med l.Pr.og
Sif fik Kongeværdigheden.Swippræmien gik til Ole
Mathiesen.

Vi gør opmærksom på,at d.5/12 har vort nye med¬
lem Ole Bjelgart lovet at vise nogle lysbilleder,
fra hans ophold på Grønland.Den 19/12 holder vi
traditionen tro vort julehulemøde hvor der bliver
serveret varme æbleskiver med tilhørende Solbærrom.

Den 2.januar 1987 afholder vi vort første møde i
det nye år.

Med naverhilsen S.E.Jensen

ril

MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kid.272o Vanløse,Tlf.(ol) 718692
Møde 1.torsdag i hver måned.
Keglespil foregår i Allegade lo
3.torsdag i hver måned kl.19 - 21.
Ferielukning i Juni & Juli.
Formand: Poul Barslund,Agerkær 5-
261o Rødovre.Tlf.(ol) 75 52 ol.
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminde¬
rødgade 38,348o Fredensborg.
Kasserer: Vagner Lundholm,Sigurds
gade 29,Kbhn.N,Tlf.(ol) 81 73 74
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
247o Skovlunde.Tlf. (o2) 91 81 24
Bisidder: Henning H.Jensen,Frede¬
riciagade 15,131o København K.

Tlf.(ol) 13 35 61

Indvielse af nye lokaler
Ja så kom vi endelig så langt,at vi kan invitere medlemmerne til at

komme og besøge de nye lokaler torsdag d. 4.decenber fra kl. 19--.Fore¬
ningen er vært ved en forfriskning samt kaffe.

Kom selv og se,det er næsten som i "Berejste Hus" in miniature.
Bestyrelsen.Kongekeglespillet

32 var tilmeldt til vores årlige Kongekeglespil,og efter at vi havde
nydt en dejlig frokost»kæmpedes der bravt om titlerne som blev:Kegle¬
konge 1986 Henry Jensen.2. Poul Barslund.3. Willy Pedersen.Dronning blev
Anna Jensen.2.Grete Christensen.3.Ani Andersen,desuden var der præmier
til følgende: Lilian Riel,Lisa Hansen,Ellen Rasmussen,Poul Reinert,Helge
anthonsen og Henning Jensen. Referenten.

Program for december 86 - januar 87
Keglespil torsdag d.18/12-86 Allegade lo.
Fluefest lørdag d.24/1-87 Allegade lo.
Andespil torsdag d.8/1-87 Hyltebjerg Alle 32 A.Vanløse.
Generalforsamling torsdag d,5/2-87 Hyltebjerg Alle 32 A Vanløse.
Fluefest - Andespil og Generalforsamling vil blive mere beskrevet i

n*ste no.af D.f.s.Glædelig jul - Godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer m.familie en rigtig glædelig

jul,samt et godt nytår,med tak for året der svandt.
Poul Barslund.

Tak
Min hjerteligste tak for blomster og Chocolade,flasker og frugt.tak

for ethvert besøg under mit hospitalsophold.
Annelise Kristensen

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

forbekssieØF

* K.ØB£NHAVN:

Bladet afleveret til postvæsenet den 25.november


