
Faneindvielse stiftelsesfest i Thule

^ Den 9.november 1986 løb vores Faneindvielse endelig af Stabelen,vi havde slået den sammen med vores to
års jubilæum som var den 12.november 1986.

Klokken 13,3o startede den alvorligere del af festen med,at vi mødtes i kirken hvor vi allerførst sangførste vers af "Når samlet er vor Naverflok".Efter den overrakte vores DLO (Danish Liaison Officer) fanen
til foreningen på Danmarks Samfundets vegne.Formanden,Peter Andersen modtog Fanen,takkede på Thulenaverne
vegne og rakte den derefter til vores Fanebærer Verner Lauritzen,hvorpå han bad DLO'en slå det første søm
i for Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden.Dernæst slog vores Site Manager Rasmus Lau det andet
søm i for Fædrelandet og til sidst slog formanden selv det tredie søm i for foreningen.

Efter disse handlinger sang vi første vers af "Der er ingenting der maner ..",og afsluttede med de to
første vers af "Der er et yndigt Land".

Fanen blev ført i procession tilbage til Naverhulen og sat ved siden af Stars & Stripes som vi har få¬
et lov til at lane.

Efter at have fotograferet Fanen fra alle sider,med og uden Fanebærer,Fanevagter og gæster,gik vi så
over til den mindre alvorlige del af festen.

Som traditionen kræver startede vi med "Når samlet er vor Naverflok" i fuld udstrækning.Peter Poulsenholdt en lille tale,hvor han takkede alle for deres indsats i de forløbne uger,for at få det hele til at
klappe,og sa optog vi vores tre første Æresmedlemmer.Først vores DLO Orlovskaptejn Erik Thomsen,derefter
vores Base Commander Colonel James W.Knapp og til sidst vores Site Manager Rasmus Lau.De blev alle tre ud
styret med nal.Ærescertifikat og ikke mindst et Krus,som jo skulle indvies med manér.Det klarede de nu al
le tre uden de store problemer.

Peter Poulsen sluttede af med at give grønt lys for indtagelse af Knud's og Rie's kulinariske udfoldel
ser.

Resten af eftermiddagen gik med at spise,drikke og synge,dog afbrudt af de morsomme historier medlemme
og gæster havde lyst til at fortælle.Vi fik indimellem også tid til at afholde auktion over DLO'ens slips
og Knuds livrem,det gav nemlig lidt til kassererens betrængte kasse.

Da vi var ca.6o personer var der ikke siddeplads til alle så "Minderne" blev afsunget stående,dog medundtagelse af det sidste vers,hvor vi fik alle 60 ned og ligge på knæ.
Alt i alt kan det konkluderes,at det var en særdeles vellykket eftermiddag der gav PR til både Naverbe

vægeisen og foreningen,og det må man jo betragte som et resultat,der rigeligt opvejer nervøsiteten og desøvnløse nætter,der gik forud for arrangementet for de fleste af os.
Med kno i bordet

Rie.



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,HyIdemorsvej

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 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 l
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv.
8ooo Århus C, tlf.kl.9-17. (06) 12 46
6o.

Holbæk afdeling har mistet en god og trofast
naverbror og Æresmedlem.

Blikkenslager MAX NIELSEN
FØDT d.4.September 1892
indm.i Køln d.16.juli 1913
afgået v.døden d.21.november 1986
Max Nielsen blev bisat i stilhed.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Holbæk afd.

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

Det er med sorg at måtte meddele at vores æld¬
ste Æresmedlem i Zürich afd.

Fru MARIA RASMUSSEN
Enke efter vores tidligere formand Hans Rasmus¬
sen er taget på sin sidste rejse,efter et kort
hospitalsophold,i en alder af 89 år,d.14.nov.86.

ÆRET VÆRE HENDES MI N D E
Zürich afd

Ny hule i Nysted

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 Birkerød . Tlf. o2-81o458

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

MyLEj;INGERSLEVGADE_lo8=klditvi17o5=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. I
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.

Lokaleinspekt^r. Steen Klockmann,H.C.Andersens Blvd.
38- 1553 kbhn.V. tlf. (ol) 13 34 37

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,
27oo Brh.tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
9.januar 87.Nytårshulefest,omtalt dette i december¬

svenden.En rigtig festaften kun 85,-kr.
17. 11 " Bowling eller Kegleaften.Ring og spørg

om tid og sted.(på nuværende tidspunkt
er det lidt uklart)

29. " " Svendeaften kl.l9,oo.
5.februar " Bankospil kl.l9,oo.

12. " " Hulemøde med viseaften kl.l9,oo.
26. " " Svendeaften kl.l9,oo.
1.marts " Tøndeslagning kl.ll.oo.i gården v.hulen.

Sangkoret
Sangkoret eksisterer stadigvæk!

I den sidste tid har vi mistet en del medlemmer
og fremmøde til vore aftener har ikke været som be¬
styrelsen ønsker det.

Vi opfordrer alle medlemmer i København og omegn
af CUK,som er interesserede i at synge vore nydelige
naversange til at møde op til sangkorets møder.Vi mø¬
des altid d.2.tirsdag i måneden kl.l9,oo i Københavns
hule.Der er indkaldt til ekstraordinær G.F.d.lo/2-87
kl.19,oo i hulen for at supplere bestyrelsen.Dags¬
orden vil blive sendt til alle registrerede medlemmer
Med kno i bordet. Bestyrelsen.

Milepæle
1.januar 1987.Carlos Petersen,5o9 S.Almonson St.

Nysted Naverklub har været hjemløs en tid,men nu
lysner det for dem.

Nystednaverne har nu fået et lokale stillet til
rådighed i den gamle Jernbanestation i Nysted.På før¬
ste sal i den gamle Stationsbygning er de nu flyttet
ind i de nye lokaler.Officiel indvielse vil dog først
blive foretaget senere,da man har en del der skal i
orden m.h.t.udsmykningen først.

Nysted Afdeling efterlyser afdelinger der muligvis
måtte have brug for f.eks.gamle billeder eller skilte
til ophængning i deres egen hule da at meddele det
til Nysted afdelings bestyrelse.Vi har fået en del
tilovers nu da vi er rykket ind i nye omgivelser.

2.

2.

4.

7.

13.

16.

26.

31.

3.februar

9.

9.

OBS.

E.Alhambra.Ca.918ol USA. 92 år.
Marius Jespersen,5815 Norwich
Ave,Van Nuys,Ca.91411 USA. 9o år.
Ove Andersen,Bysøparken 1.
43oo Holbæk 75 år.
H.J.Frandsen,Fisketorvet 2.
42oo Slagelse.Medlem af CUK i 4o år.
Ejnar Mortensen,Upsalagade 11 st/tv.
21oo København 0. 80 år.
Gert Kristiansen,Timjansgatan 29,
424 29 Angered,Gøteborg Sverige 5o år.
Ferdinand Christensen,4122 St.Pauls
Ave,North Vancouver,B.C.V7N 1T5.
Canada.Medlem af CUK i 4o år.
Niels Pallisgaard,681 N.Calle
Rolphs.Palm Springs Ca.92262 USA 80 år
Otto Nielsen,Landlystvej 48,
8600 Silkeborg 65 år.
Lauritz Laursen,Kochsgade 47-
525o Odense C. 95 år.
Kristian Brokholm,Norumshøjd 72,
417 15 Gøteborg.Medlem af CUK i 25 år.
Harold Mathiesen,72ol La Cianega
Blvd.Los Angeles,Ca.9oo45,USA:
Medlem af Los Angeles Naver Club 25 åi

Grundet overvældende STOF er en del henlagt til et
kommende nr.af "Svenden".HUSK ALT STOF,må være Red.
ihænde senest d.8.i måneden. Red.



40 år i CUK
Den 4.januar 1987 kan vi her i
Slagelse afdeling igen indskri¬
ve et af vore trofaste medlem¬
mer ind i 4o års jubilarernes
rækker.Denne gang er det ingen
ringere end selveste vor for¬
mand H.J.Frandsen,Fisketorvet
2,42oo Slagelse,der står for
tur.H.J.F. er født d.21/l-19o9
og fylder således i samme må¬
ned 76 år.Samtidig kan han i
februar s.å.fejre 3o års jubi¬
læum som formand for vor afd.
Der bliver sikkert "Skæg i Ga¬
den" i den nærmeste fremtid i

Slagelse afdeling,H.J.F.er jo et festmenneske og ska]
sikkert nok få sat humøret i Høj sædet,som altid,når
han er sammen med naverne.

Frandsen rejste til Hamborg i 1929,men der var ik¬
ke noget arbejde at få som Bager & Konditor som er
hans fag.Så drog han videre til München,heller ikke
noget arbejde der.Fik så at vide at der muligvis var
arbejde der,så han tog til Basel i Schweiz og videre
til Zürich hvor han fik arbejde hos en Konditor i Ka-
sernenstrasse og der befandt han sig så vel,at han
blev der i godt 1 år.Her blev han madlem af CUK da
de holdt til i Rothhaus i Niederdorfstrasse hvor det
runde bord også stod.Der blev tilbragt mange glade
dage,for lige overfor lå den Spanske Vinstue som man¬
ge naver kender.

Efter godt et årstid,ville han se andre steder,
for nu var der højvande i kassen,mange gode Schwei¬
zerfrank og en tur til Italien blev det næste.I Mila¬
no traf han en dansk maler,der fortalte at der var

en naverhule i Nizza,og at vi måske kunne få arbejde
i Frankrig.Det var lige ved at være jul,så H.J.F.men¬
te at det kunne være rart at fejre jul sammen med na¬
ver og tog afsted til Nizza.Her fandt han også Hulen
i Tabacksbar i Rue Bichkala.Der var en halv snes

svende,og han blev godt modtaget.Der holdt H.J.F. så
Jul.Så kom Karnevalstiden i Nizza,sikken ballade og
H.J.F.glemmer aldrig alle de skønne ting han opleve¬
de da,især pigerne glemmer han aldrig.Han fik arbej¬
de hos en fransk Konditor fra Elsas Lothringen,det
gik glimrende selvom jeg ikke kunne fransk for på det
tyske gik det også,da jeg jo kunne tale det.Her blev
han et par måneder til Karnevalstiden hørte op.Han
mindes de glade dage sammen med alle de raske Gutter
fra dengang.Hvor er de alle nu henne.Kun een af alle
dem fra dengang Erik Larsen "Corsikaneren" har han
siden truffet,men han er nu død.Han var også fra Sla¬
gelse og kom tit op til mig og hilste på.

Sa en dag siger en nav til mig,om han ville med
til Paris."Jo,hvornår?"spurgte H.J.F.og svaret var
om et par timer.Det var jo lidt hurtigt,men han slog
til.

I Paris havde han hørt om en dansk Konditor på Rue
de la Opera,et meget fint sted,ham søgte H.J.F.arbej¬
de hos,og fik det.Her arbejdede han sort i et par må¬
neder da han ingen arbejdstilladelse havde og heller
ingen kunne få.Da den ikke gik længere,rejste H.J.F.
hjem.Imidlertid tabte han kontakten med CUK,og ikke
før i 1947 blev kontakten igen etableret efter at dei
var kommet en afdeling af CUK i Slagelse 5 år tidli¬
gere. Det er Frandsen glad for,for det at være sammen

med naverne det passer ham godt,
Vi her i Slagelse ønsker dig hermed til lykke med

dit 4o års jubilæum i CUK og dit 3o års jubilæum som
vor formand samtidig også med din 76 års fødselsdag.

Kammeraterne i Slagelse.

40 år i CUK
Atter kan CUK indrullere en
4o års jubilar på listen.

Denne gang gælder det Bå¬
debygger Ferdinand Christen¬
sen,4122 St.Pauls Avenue,
North Vancouver,B.C.V7N 1T5
Canada.Ferdinand er født i
Randers d.29.marts 192o og
som udlært Bådebygger kom
han til Rå i Sverige efterå¬
ret 1946.1 januar 1947 kom
han til Stockholm.I oktober
1947 kom han til Obermeilen
i Schweiz.Tilbage til Stock¬
holm i august 1948. I nov.
1948 var det Hertenstein der blev beæret af Ferdi¬
nands nærværelse,her blev han til juli 1949.Derefter
atter tilbage til Stockholm hvor han var på landjor¬
den til 1953.Tog derefter ud at sejle som Tømmermand
på svenske Handelsskibe.Her kom han til både Nord og
Sydamerika.Rundt til europæiske havne kom han også
samt Vestafrika.Efter nytår 1956 rejste han til Grøn'
land hvor han arbejdede på Holsteinsborg Skibsvæft,
og her var han til oktober 1956.Den 3.februar 1957
rejste Ferdinand til Calgary.Han var blevet indmeldt
i CUK i Stockholm d.16/1-1947.I Calgary blev han sam
men med en Arne Christensen enig om at starte en CUK
afdeling men den kom ikke igang før 1.januar 1958,da
var alt forarbejdet til den nye afdeling gjort,da F.
rejste i november 1957 til Vancouver.Her blev hans
endelige blivested,for i 196o blev han gift med sin
Fanøpige Ellen.I 1961 slog han sig ned med sit nydan
nede Firma "CHRIS CHRISTENSEN BOAT SERVICE LTD," som

han har drevet med stor flid.Han har ved siden af
det,(som også hans job indebærer)været Skipper på
Lystyachter og har bl.a.været i Honolulu lo gange i
embeds medfør.Nu kommende sommer "sluger" han Anker
og går på pension efter en hård tørn i livet med man
ge og spændende oplevelser bag sig.En urolig sjæl
vil nu kaste håndklædet i ringen og lade andre om at
opleve,det han har oplevet.Hvis alt går som planlagt
kommer han og fru Ellen til Danmark sommeren 1987.

Vi som kender dig og har nydt din gæstfrihed vil
tænke på dig på din 4o årsdag og ønsker dig til lyk¬
ke på dagen og takker dig for de glade timer vi har
haft sammen i tiden der gik.Til lykke,Ferdinand.

K.L.

Hovedbestyrelsen vil tilslutte sig ovenstående og
takke H.J.Frandsen,Slagelse og Ferdinand Christensen
for deres interesse og trofasthed overfor CUK og øn¬
sker dem til lykke med deres respektive jubilæer.

På H.B's vegne Hans Rindom.

Forenings-meddelelser

Esbjerg
Herning og Esbjergnavernes udflugt til 2o års

stiftelsesfest hos Sønderborgnaverne!
Den 8/11-86 var Herning og Esbjergnaverne,16 per¬

soner ialt,i bus til en indkøbstur til Tyskland hvor¬
efter vi,med højt humør,sang og klang kørte til Søn¬
derborg, endda i styrtende regnvejr.Kl.18,oo ankom vi
til naverklubben.Mange mødte op ,ca.65 personer til
et festmåltid og alt hvad dertil hører.

Vi beundrede dog først naverklubbens hyggelige,
pyntelige lokaler.I er heldige at have hule i en
skøn gammel,fredet bygning.

Maden smagte simpelthen vidunderlig.I pauserne
var der gaver til Sønderborg afdelingen efterfulgt
af tale,skål og fællessang.

I løbet af aftenen blev det synligt at vi skålede
rigeligt,men hver og een sang,så loftet var ved at
hæve sig,alle følte sig veltilpas,ingen tvivl om det

Det var hyggeligt at vi i naverklubberne lærte
hinanden at kende,vi lovede,om muligt,at besøge hin-

Buddinge Cyklebørs
Æ9& Å Saborf Hov»d§«de 195

||||i Tlf. 58 29 58Indehaver: Fl. Heiden
Medlem af CUK.

Ærestavle



anden,for også dermed at skabe mere samarbejde.
En skøn aften fir ogsj ende.Kl.24,oo ventede bus¬

sen,alle var klar til afgang mod Esbjerg og Herning.
Til Sønderborgnaverne en hjertelig TAK for den

modtagelse vi fik,Tak for en vellykket,festlig aften.
Også Tak til vore friske Herningnaver for bustur og
hyggelig samvær.En hel speciel tak til naverchauffø¬
ren Flemming for godt humør og behagelig kørsel.

Vi ønsker alle naver,i in-og udland et godt og
lykkebringende nytår 1987.

Med kno i bordet fra Esbjerg naverafdeling.
Elsemarie.

Frederikssund
Hulemødet d.7/11-86.

Formanden bød velkommen til 34 svende med damer.Dann
Eland m.fl.repræsenterede klubben ved Jytte og Er¬
ling Englunds sølvbryllup d.21/lo-86.Klubbens gave s
til sølvbrudeparret var et smukt fad med blomster.D.
8/11-86 deltager formanden Dann i Sønderborg afd1 s
2o års stiftelsesfest,medbringende Frederikssundplat¬
ten samt en hilsen fra naverne i Frederikssund.Tom¬
my og René bragte en frisk hilsen fra Cafevært og
Vinbonde,Werner Zensen i Mesenich.De havde begge d.
21/9-86 deltaget i Werners 5o års fødselsdag.

Det blev iøvrigt en særdeles festlig aften.Sang¬
bogen blev flittigt brugt.Jytte Englund og Hans bam¬
lede med klokken.Den medbragte mad blev fortæret un¬
der spøg og latter samt god appetit.

Med naverhilsen Tolderen.

Herning
Der har været fart på inden for den sidste tid.

Hulemøder,jubilæumsfest i Sønderborg,fødselsdagsfest
og et par søndagsmøder.Men det har dog ikke gået hur¬
tigere, end vi med glæde i sindet har kunnet sige far¬
vel til hinanden hver gang med et "på gensyn"

Turen til Sønderborg blev månedens store oplevel¬
se . Flemming, vores formand,havde lejet en 16 personers
bus og havde stillet sig selv til rådighed som Chauf¬
før. (En præstation i sig selv)Der var afgang lørdag
formiddag kl.lo,oo.Turen gik over Esbjerg,hvor for¬
manden for afdelingen der,,plus et par medlemmer med
Damer steg på.Med fuldt læs gik det herefter sydover,
hvor vi gjorde holdt ved Agerskov kro til Kaffe og
rullepølsemadder.Turen gik herefter videre mod Søn¬
derborg hvortil vi ankom ved 17-tiden,efter dog at
have krydset grænsen et par gange,I Hulen var der
dækket op i hver en krog.hvor de festklædte mennesker
fra nær og fjern tog plads og i rigeligt mål nød godt
af den lækre mad og hvad dertil hører.Fantastigt Søn¬
derborg.Med sang og taler som det sig hør og bør,med
hyggesnakken og med skæmtsomme historier forløb afte¬
nen, så det var ud på de små timer,førend der blev ta¬
get afsked.Kl.o4,oo rullede vi over bygrænsen i Her¬
ning efter en uforglemmelig tur.TAK til Sønderborg
fordi vi måtte være med til jeres fest:"De kan det
der; MOJN".
Fredag aften m.v.(5.December)fejrede vi vores 22 års
fødselsdagsfest i Herning.Sædvanen tro en god fest
med mad og drikke som huset formår og hvor vore damei
er med som det krydderi,der fortsat gør een nysger¬
rig.Det festlige og det muntre er virkelig i højsæ¬
det en sådan aften.Søndag formiddag var der reste¬
spisning og oprydning.Gode historier blev genfortalt
og fik latteren frem.Sådan et par timer en søndag
formiddag i venners lag er ikke at kimse ad.De der
endnu ikke har oplevet en søndag formiddag i hulen
kan nå det endnu.Der er åbent den første søndag i
hver måned.foreløbig til og med april,kl.lo - 12.

Vi ønsker alle vore medlemmer,nær og fjern,et rig¬
tigt godt nytår.Vel mødt i hulen i 1987.

Med naverhilsen Gunnar.

Hillerad
Hulemødet d.14/11-86.

13 svende var mødt op,deriblandt en fuldtallig besty¬
relse denne dag.Der indfandt sig en fotograf som tog
nogle billeder af bestyrelsen til forbryderalbummet.

Senere blev der gættet om bødekassens indhold og

næstformand Karl var den der gættede nærmest det rig¬
tige beløb og løb med en flaske brændevin.Kassens
indhold kan rigeligt dække udgifterne til gløgg 12.
december 86.

Hulemors mad og kaffe blev nydt med stor velbehag.
En hyggelig aften tog sin slutning.

Husk hulemødet d.9/1-1987.
Indkaldelse til Generalforsamling for CUK medlem¬

mer i Hillerød d.13.februar 1987.
Forslag som ønskes for på generalforsamlingen

skal være formanden ihænde senest 14 dage før.
Håber på et godt fremmøde denne dag.

Bestyrelsen.
Hillerød afd. kalder sammen til 5o års jubilæum

d.21/3-1987 på Skævinge kro kl.l8,oo.
Medlemmer fra andre afdelinger af CUK som ønsker

at deltage denne dag vil kuvertprisen være 2oo,-kr
for egne medlemmer af Hillerød afdeling vil kuvert¬
prisen loo.-kr.Kuvertprisen den samme for evt.ledsa¬
gerske-ledsager.

Festmenuen er som følger:
Forret.Kold Laks m/tomatmayonaise,
Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt.
Dessert: Rubinsteinkage.
Vin ad libitum - Kaffe m/småkager.
Natmad:Klar suppe m/boller og flutes.

Tilmelding er nødvendig og bindende og skal være
kassereren ERIK NIELSEN, ihænde senest d.8/2-87 på
tlf.(o2) 28 25 87.Betalingen for deltagelse skal ske
hos kassereren ERIK NIELSEN,BAGERSTRÆDE 16 B.348o
FREDENSBORG eller indbetales på GIRO 9159165.

På festudvalgets vegne håber vi på en god og for--
nøjelig dag. Erik.
PS: Et to mands orkester vil sørge for underholdning.
Hillerød afdeling ønsker alle sine medlemmer ude som
hjemme et rigtigt godt nytår.Det samme skal lyde til
til alle afdelinger af CUK. Erik.

Holbæk
I Holbæk afd.var vi samlet i Hulen d.21/11-86 med

god tilslutning.
Helge bød velkommen,hvorefter han havde den sørge¬

lige meddelelse at vort Æresmedlem og medstifter af
naverklubben i Holbæk var død.Vi mindedes Max i stil¬
hed-

En nav fra Herning,Karl Jacobsen,glædede os med
sit besøg og det blev et hyggeligt møde,han fortalte
at han ret ofte besøger Holbæk,hvor en del familie
bor,så vi håber på et nyt besøg inden længe.

Et nyt medlem blev optaget,René som er bager og
har arbejdet i Schweiz igennem længere tid og han
fortalte da også at han nok tager afsted igen.

Vi havde en hyggelig aften med en del sang og me¬
get snak,"Blæren" var da også nede fra sømmet fire
gange,så det blev omkring døgnskift inden vi fik os
lettet.

Holbæk afd.håber at julen er forløbet hyggeligt
og ønsker alle naver og naverafdelinger samt naver

på valsen et rigtigt godt og lykkebringende nytår.
Med naverhilsen Emil.

København
Det er lidt underligt at sidde her og skrive refe¬

rat for jul og nytår,vejret er koldt og blæsende og
ikke spor julelig.

Når vi læser dette er jul og nytår bag os,nu er
der atter et år til Jul .... Vi ønsker nok engang al¬
le ET GODT NYTÅR fra Københavns afd.

Vi hopper dog tilbage til nov.den var nu ikke for
god vejrmæssig,men besøgsmæssig havde vi en god må¬
ned.Bestyrelsen har lagt program helt til sommerferi¬
en.Vi skal her komme ind på en søndagsmesse med tys¬
ke gæster,det var en messe med sang og snak.Første
søndag havde vi inviteret til julehyggestue med saks
og papir,en rigtig julesøndag.Las os lige skue over
til to aftener vi forventer os meget af,det er vor
fest d.9.jan.1987.Vi skulle gerne komme med et rig¬
tig godt nytårshumør,og så skal vi være så mange som
muligt,festklædt og klar til at skue med optimisme
ind i det nye år,det modsatte nedsætter kun livskraf-



ten i een ... ud af busken - trem med lakskoene - ud
på dansegulvet til virkelig fin musik.

Den næste store aften bliver d.21.feb.det bliver
en aften schweizerstemning,vor næstformand vil prøve
at samle alle der har været i Schweiz og andre -Ost,
Vin,Musik, - kom og snak gamle dage,dans dig i ung¬
doms s temning , dJL2JL^_b£bruar_klJ_19_2_oo .

G.F.d.7.nov.1986 gav ingen udsving,Lokaleinspektø¬
ren afgik p.g.a.helbredet,og i stedet blev Steen
Klockmann valgt.For første gang i 6.år blev forman¬
dens beretning ikke kommenteret og blev vedtaget.De
nye love blev vedtaget første gang med nogle små æn¬
dringer. Et enkelt stormløb på sekretæren kunne ikke
vælte denne,det blev til en liden krusning i et glas
vand..

Dirigenten Hans Rindom takkede for god ro og order:
kl.22,15,og formanden udbragte et 3 foldigt leve for
CUK.

Vi vil også lave en filmsaften og vi beder dem
som har film at fremvise fra forskellige arrangemen¬
ter i 1986 at melde sig til formanden,så vil vi sæt¬
te denne aften på et hulemøde.

FARVEL 1986 VELKOMMEN til det nye år.
Med kno Kristian.

Los Angeles
Mortensfesten d.15 nov.blev en stor succes,der

var fuldt hus med 97 personer,hvoraf mange var gæs¬
ter fra Danmark,blandt dem havde vi fornøjelsen med
besøget af Kirsten Nelsson.datter af afdøde Svend
Nelsson,forhv.formand for Los Angeles Naver Club.

Den veltilberedte middag,som Bill Knudsen og hans
assistenter sørgede for bestod af Salat - Porkroast
m/potatoes-grønsager og rødkål,Vin,Dessert og Kaffe.

Der blev sunget nogle af de kendte naversange,og
derefter blev der solgt billetter til lodtrækning af
en håndmalet platte,illustrerende Carmel Mission.Den
blev vundet af Kurt Møller.Derefter fortsattes med
Bingospil til det blev tid til at skifte over til
D00rprices,og der var så mange at praktigst enhver
kunne få een.Det var en livlig aften,og takket være
Andy Andersen,Carl Christensen Sr. og Jimmy Nelssons
donation af middagen,også en succesfuld aften økono¬
misk set.som deltagerne takkede for.

Det er en glæde at se hvad vore medlemmer kan præ¬
stere ved godt samarbejde.

Alle medlemmer ude som hjemme ønskes et godt nytåi
O.J.L.

Løgumkloster
Program for januar 1987.

Søndagstræf.d.11/1-1987 fra kl. lo-12.
Søndagstræf d.25/1-1987 fra kl. lo-12.
Torsdag d. 29 januar hulemøde fra kl. 19,3o til 23,oc

Bestyrelsen vil gerne herigennem takke vore med¬
lemmer der møder op i hulen,det er glædeligt at vi
nu igen er ved at være mange samlet,så evt.is og sne
skulle heller ikke holde os hjemme i januar.

Vi vil også gerne takke SØREN for alle de gode
sildemadder.

Bestyrelsen vil herigennem rette en tak til alle
vore medlemmer for de mange hyggelige timer vi har
haft i året der svandt og ønsker alle,ET RIGTIGT
GODT NYTÅR: Henning Lund.

Odense
Til hulemødet torsd.d.4/12,var der et pænt frem¬

møde, 17 svende havde indfundet sig.Formanden var fra¬
værende og forøvrigt flere af de trofaste,og i hans
sted åbnede næstformanden BØRGE SKÆG mødet,hvor han
gav en lille orientering om Sønderborg afd's 2o års
jubilæumsfest,hvor nogle fra Odense afd,havde delta¬
get i,og det blev omtalt som en vellykket fest,og
med en hilsen og tak derfra.

Et nyt medlem blev optaget og budt velkommen,Ma¬
skinmester JAN FRANZÉN SINNET,og selvfølgelig fik
han velkomstsangen med dertil hørende 01 og Jomfru¬
krans, han gav selv et lille rids over sin tid på
Grønland,Island og Færøerne.

ARNE HANSEN,nylig hjemkommen efter næsten 2 års

ophold i Senegal gav også et lille rids over sin tid
der,forøvrigt et dejligt land at arbejde i,og nu
skal han fra nytår,2.januar 1987 til Central Afrika
og arbejde der i 7 måneder under lidt mere primitive
forhold,end han har været vant til i Senegal.

"Bølge Børge" var også lige vendt hjem dennegang
fra Sydamerika,og sidste stop var Venezuela.

Indtegningen til det årlige julesulesvendegilde
d.2o/12 bliver stor i år.derimod kniber det lidt med

tilmeldingen til børnejuletræet,som vore navervenner
afholder søndag d.4.jan kl.l5,oo i hulen,men det kan
nås endnu ved at tilmelde sig ved Ingrid på tlf.
lo 58 15.

Vi skal lige gøre opmærksom på at første hulemøde
i det nye år er fastsat til 8.januar istedet for d.
1.torsd.,der falder Nytårsdag,hvor man ikke kan for¬
vente nogen går til hulemøde. Vi skal ligeledes med¬
dele at der afholdes stort ANDESPIL med masser af ge¬
vinster siger Børge Skæg,næsten gevinst til hver,det
andespil afholdes lørdag d.17.januar 87 kll9,oo i hu¬
len, tag gerne venner og bekendte med til dette.

Til hulemødet var der ellers fortrinlig god stem¬
ning med sang og spind,og der var også nogen der vo¬
vede at ringe på klokken,selvfølgelig med det resul¬
tat at de fik blærerøvssangen.

Her fra Odense afd.skal lyde til alle også dem
derude,et heldbringende og godt nytår 1987.

Med naverhilsen K.Ploug.

Randers
Lørdag d.15/11 tog naverne med deres "bedre halv¬

del" samt venner på indkøbstur til Tyskland m/bus.
Desværre havde vi kun ^ times ophold ophold i Sønder¬
borg,hvorfra vi skulle sejle til nabolandet,men Arni
satte for en gangs skyld det lange ben foran,og nåe¬
de lige at komme en tur i Sønderborghulen og fik en
hilsen med derfra til os andre.Vi havde en helt igen¬
nem dejlig hyggetur,så den gentager vi sikkert til
næste år.

Fra d.1/1-87 holdes der igen åbent i hulen om søn¬
dagen.Der er åbent fra kl.lo til 12,men bliver der
for meget ævl og kævl,bliver der lukket uanset tids¬
punktet .

Randers afd, siger "Pi-Kasso" tak for åbent hus
invitationen og ønsker til lykke med fødselsdagen.

Nytårsaftensdag holder vi som vanligt åbent fra kl
11-13 for at ønske hinanden godt nytår.Der serveres
æbleskiver og solbærrom.

Lørdag d.21.feb.skulle vi gerne mødes igen med
madkurven under armen.Da holder vi pakkefest,og hver
deltager bedes medbringe en pakke til ca.l5,-kr.Vi
mødes kl.l8,oo og der gives kaffe og småkager.

I ønskes alle rigtig godt nytår og håber på stort
fremmøde i det nye år,særligt til hulemøderne.

Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Fredag d.28/11-86 bød fungerende formand John vel¬

kommen til vores generalforsamling,der havde pæn til¬
slutning, ialt 22 stemte først i med en sang og deref¬
ter gik vi over til dagsordenen.Bjørn blev valgt til
dirigent,og så fik formanden lov til at aflægge be¬
retning, der naturligvis blev godkendt.Erna står for
den økonomiske afdeling og hun fremlagde sit regn¬
skab, som alle syntes så fint ud.Protokollen var lagt
frem på bordet,så alle var velkomne til at læse i
den.

Til bestyrelsen blev John og Erna genvalgt og li¬
geledes Søren genvalgt som suppleant.Revisor Niels
blev også genvalgt.Fanebærer Svend E.bærer stadigfanen.Vi fik et nyt festudvalg,Kurt Skytte»Lilian
og Birte,sa ma vi vente og se,hvad de finder på af
festlige ting.En stille og rolig G.F.,takkede diri¬
genten for.

HUSK KORTSPIL i januar d. 8/1-1987 ..og vores nytårs-
frokost d.3o/l-87.Kortspil i februar er d.15/2-,mød
op med "Skorpeskrin" til et par hyggelige timer.

Alle CUK venner i in-og udland ønskes et godt og
lykkebringende nytår.

Med naverhilsen Sekretæren.



Silkeborg
Naverklubben i Silkeborg blev inviteret i det lo¬

kale amatørteater - en nedlagt stationsbygning, heraf
navnet "Perron Teateret" Samtidig var inviteret "Den
blå Tap" (Vinterbaderne), man må have ment at vi til¬
sammen ville være et akceptabelt publikum.

Vi medbragte vore sangbøger,bl.a.for at give de
nyudsdsprungne amatører et lille PIF med på vejen,
samt naturligvis sige tak for en glimrende festlig
og forrygende fremførelse af "Revy Cocktail".

Senest har vi opført et stykke,der hed "Brunkul
på tapetet":Her manglede sandelig heller ikke noget.

Med naverhilsen SIB.

Slagelse
Fredag d.7.nov.var der mødt 14 svende til hulemø¬

det . Formanden Hans Jørgen Frandsen var mødt igen ef¬
ter en bevæget tur til Israel.Efter en månedstid på
et sanatorium var han kastaniebrun og veloplagt og
helbredt for en tid.Formanden bød velkommen og vi
sang "Når samlet er":Hugo Sverring fik overrakt 25
års emblemet og naverkruset og en tak for arbejdet
på kassererposten.Ejnar Petersen,Sorø,fik naverkru¬
set og tak for 25 år i CUK.Ewald Sørensen og Jens
Høgh var fyldt 7o år og fik naverkruset.Elektriker
Erik Andersen blev optaget som medlem.Hugo Sverring
og Ewald Sørensen gav sild og ost og Ewald en rød Al-
borg. Formanden var så glad for at være sikkert hjem¬
me igen så han også gav Ålborg så vi sang "blæren"
til hans pris.

Vi siger tak for mad til de glade givere og slut¬
tede med "Minderne".

Lørdag d.22/11 86 var naverne samlet for at fej¬
re klubbens 44 års stiftelsesfest.Formand Frandsen
havde budt på det store "kolde bord" i Bygningens Re¬
staurant. Der var mødt 25 ialt,Damerne medregnet.Der
blev sunget en del sange til HELGE CLAUSENS inspire¬
rende harmonikaspil og ind imellem nød vi den gode
mad.Det blev en meget hyggelig aften og det var mid¬
nat før vi skiltes efter at have sunget"Minderne".

Fredag d.5.dec,86 mødte 9 naver i hulen i Fruega¬
de heraf var 2 gæster fra Thule,de havde begge be¬
søgt os før.Kurt Olsen blev tilmeldt hos os.Rie er

hjemme på ferie,hun fortalte os lidt fra det daglige
arbejde i naverklubben deroppe hvor hun er sekretær.

Formanden fik en sang der var lavet til en fest i
naverklubben der.Formanden takkede for sangen og bød
KURT OLSEN velkommen i klubben.Man vedtog at mødes
torsd.d.19/12 86 til julemøde i hulen.Ved maden øn¬
skede vi Børge til lykke med fødselsdagen,han havde
bragt noget med til de små glas,senere gjorde RIE
sig fortjent til en lille sang m/hovedtøj.Vi havde
en hyggelig aften og sluttede ved lo tiden med "Min¬
derne" :

Med kno i bordet Jens H.

Stockholm
Ved en svendefest kunne formanden Anthon Poulsen

overrække guldnålen til Egon Bargisen for 25 års med¬
lemsskab og takkede ham for sit trofaste arbejde her
i Stockholm afd.Egon blev meget rørt over de mange
fine ord formanden sagde om ham på afdelingens vegne
at han passede på at overbringe l,ooo,-kr.til udgif¬
ter ved det nye køkkenbord på torpet,men så betinge¬
de han sig en egen plads i hele 1987 ved dette bord.
Vi siger Egon tak for hans indsats for Ingarö.Gåse¬
festen blev vellykket .1 flere dage før havde Eli
gjort hovedrengøring i festlokalet så alt var klart
til modtagelsen af gæs og ænder som formand Anthon
havde ordnet med en biltransport fra Danmark.Men en
frokost og en skål blev så det nye fine køkkenbord
indviet på torpet.Bordet kommer sikkert til at blive
centrum for mange festligheder i fremtiden.

Den 6.februar afholder vi G.F. hvor vi bl.a.skal
vælge kasserer og næstformand.Evt.forslag som ønskes
behandlet på G.F.skal være formanden ihænde senest d.
23.jan.87. for at bestyrelsen kan forberede forslage¬
ne pa bestyrelsesmødet d.28.jan. hvor også alle regn¬
skaberne fra Hulen/Ingarö - lokalkasserne skal være

indkommet så bestyrelsen kan granske disse før det
nye arbejdsår.

HUSK også at kontingentet for 1986 skal være be¬
talt,for at få stemmeret ved vort årsmøde,Vi påmin¬
der også om nytårsmessen,d.11/1-87 kl.l2,oo samt at
du tilmelder dig til årets Torskegilde d.3o/l-87.til
Egon.Igen en påmindelse til alle der har byggeandele
selv er forpligtiget til at opgive disse på selvangi¬
velsen, dette for en evt.kontrol af myndighederne.

Gule ærter m/tilbehør stod på menuen da vi fejre¬
de Jørgen Kruses 6o års fødselsdag.Formanden Anthon
overrakte brugsgaver og Jørgen med en skål så stem¬
ningen var på højdepunktet da formanden meddelte,at
vi fra "Dana Legatfond" havde modtaget ikke mindre
end 4,ooo,-kr.til vort renoveringsarbejde på torpet
på Ingarö.Til foråret venter et stort arbejde med at
forny taget på den ældste af de gamle bydninger og
der behøves mange raske hænder til hjælp derude.

GODT NYTÅR og velkommen i hulen.
MED NAVERHILSEN Arthur.

Sønderborg
Efter en hel del omflytning,fik vi mixet bordene

sammen,så der kunne blive siddeplads til alle de dej¬
lige mennesker,som var tilmeldt til vor 2o års jubi¬
læums. Det var dejligt at se så mange naver samler,63
ialt.Det var flot,må siges, tak fordi I kom,det var
bare alle tiders.

Maden,som vores formand Helmuth havde bikset sam¬
men, havde de gode naver et He besvær med at få
udryddet ,så vi var nogle stykker som måtte spise
Hamburgerkoteletter i flere dage,men det ser ud til,
at have fået "sat mad" som det hedder på sønderjydsk.

Efter spisningen,var der gjort plads til en sving¬
om,! overafdelingen,hvor der var gang i den til ud
på de små timer;I det hele taget en særdeles vellyk¬
ket dag,bortset fra,at Thorkild har været uheldig at
miste sin vielsesring,skulle nogen af jer have lagt
lagt den op et eller andet sted,så vil vi meget ger¬
ne have det at vide.

Om søndagen var der selvfølgelig en hel del af
selskabet som skulle ud på en sejltur med "Spritte¬
ren" så der har sikkert været enkelte med lidt hoved

på til hjemturen.
Det blev en uforglemmelig dag for os her i Sønder¬

borg,med alle de pæne taler som blev holdt og alle
de dejlige gaver der var med til vores afdeling,det
vil vi hermed gerne takke alle afd.for.

Sønderborg afdeling sender alle i in-og udland de
bedste ønsker for årte 1987 og takker for året som

gik.
Med naverhilsen Mogens.

Thule
Hulemødet d.1/11-86.
Vi startede mødet efter det akademiske kvarter,

med at synge nr.28.Kun lo naver m/k var mødt op.
Formanden bød velkommen til de fremmødte,samt gæs-

ster,som der var 2 af..Pi-Kasso havde en hilsen til
os fra Silkeborg,Randers samt Århusnaverne som havde
været samlet på Ceresbryggeriet.Jørn Pontoppidan som
er vendt tilbage fra sin sygeorlov havde en hilsen
med fra Københavns afd.samt fra sin datter Helle.

Knud og Rie havde lavet et nyt udvidet sanghæfte,
som de præsenterede,det skal vi nok få megen glæde
af.

Pi-Kasso havde medbragt sin Rumsterstang,som Jørn
selvfølgelig også måtte prøve,med lidt træning kan
han sikkert blive helt god.

Undervejs fik vi to nye gæster ekstra,som på behø¬
rig vis blev budt velkommen og måtte indskrive sig i
gæstebogen.

Pi-Kasso orienterede om vores faneindvielse,hvor
vi stort set har inviteret alt hvad der kan krybe og
gå på basen.

Vi forsøgte herefter at synge nr.2o på "Den glade
vandrer" det kan godt lade sig eøre,men for os var
det noget af et eksperiment,da vi ikke har prøvet
at synge den før.

Der opstod en større diskussion om hvordan vor



fane skulle stå,og på et vist tidspunkt gik bølgerne
ret højt,men man nåede dog til enighed tilsidst.

Vi afsluttede med "Minderne" kl.22,3o efter et

godt lille møde.
G.F. d.2/11-86.
Formanden bød velkommen til G.F. kl.l4,oo og vi

^
sang traditionen tro nr.28 i sangbogen,hvorefter vi-'
gik til dagsordenen.

1. Svend Nielsen blev enstemmigt valgt til diri¬
gent . 2. Formandens beretning:Pi-Kasso startede med
at takke alle,der havde givet et bidrag til John's
familie,og derefter holdt vi et øjebliks stiinea iur
at mindes de kammerater vi har mistet siden sidst.Sa

gav Pi-Kasso os et kort overblik over hvad der var
sket i de sidste to år,med foreningen "hulen"o.s.v.,
samt om den sidste klargøring inden vort 2 års jubi¬
læum/faneindvielsen. Pi-Kasso sluttede med at ønske
foreningen en lang levetid og med et fortsat godt
fremmøde.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3.Kassererens beretning:

Peter Poulsen startede også med at takke for de¬
res velvillige indstilling til at betale kontingent
o.1.Revisorerne havde inden G.F.godkendt regnskabet,
for både hoved-og Ølkassen,begge steder var der pæn
fremgang.

Vore to bødekasser var blevet åbnet og tilsammen
indeholdt de 177,o5 dollar + 51,- kr.Kassereren tak¬
kede for beløbet som vil blive brugt til at gøre vo¬
res jubilæum/Faneindvielse lidt festligere.Beretnin¬
gen godkendtes enstemmigt.
4.Protokollen:

Rie,som har overtaget protokollen i slutningen af
september,grundet sekretærens sygdom,orienterede om
de "huller" der var kommet i protokollen af samme år¬
sag. Poulsen bad om at alt fra nu af vil blive ind¬
ført protokollen,hvilket blev lovet.Godkendt.
6.Valg af formand: Pi-Kasso blev genvalgt med
applaus.
7.Valg af næstformand: Knud E.Jensen blev genvalgt.
8.Valg af Kasserer + suppleant: Peter Poulsen genv.

Vibeke Pedersen + næstformanden valgt som supple¬
anter .

9.Valg af sekretær: Jørn Pontoppidan frabad sig genv.
grundet sine dårlige øjne.I stedet blev Rie valgt da
hun nu alligevel var ret godt inde i arbejdet.
10.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:Niels Nielsen blev
genvalgt.Som det andet medlem blev Jørn Pontoppidan,
Knud G.Pedersen og Bjarne L.Christensen /Monty) fo¬
reslået.Der blev lidt diskussion om afstemningen,men
man nåede da til enighed.Bjarne blev valgt som best.-
medlem.Jørn Pontoppidan som 1.suppleant og Knud G.Pe¬
dersen som 2. suppleant.
11.Valg af Festudvalg: Rie blev genvalgt,og Knud E.
Jensen blev valgt i stedet for Rosa.Peter Poulsen
blev valgt som suppleant.
12.Valg af 2 revisorer: Finn blev genvalgt og som nr.
2 valgtes Svend Nielsen.Som suppleant valgtes Kaj Ni¬
elsen.
13. Valg af fanebærer + fanevagt + suppleanter.Ver¬
ner Lauritzen blev valgt som fanebærer og Monty blev
valgt som fanevagt.Suppleanter blev Jørn Pontoppidan3
Knud G.Pedersen og Hans Dengsø blev valgt.
14.Valg af Radioudvalg: Jørn Pontoppidan blev genv.
og som nyt medlem valgtes Poul.Som suppleant valgtesFinn Andreasen.
15.Eventuelt: Valg af hulefædre,efter som Knud ogRie glemte at gøre det til hulemødet.Bjarne Wils,
Peter Poulsen og Jørn Pontoppidan blev valgt så håbe¬
de man,at det ville være muligt at mønstre to mand,
hver søndag. Peter Poulsen fremlagde en reklame for
et tysk firma som syr naverdragter på bestilling omdet skulle have nogens interesse.Dirigenten takkedefor god ro og orden,G.F.sluttede kl. 16,oo

Med kno i bordet Rie.

Thorshavn
Nu er der gaet et par ar,siden vi har ladet hørefra os her i Torshavn,sa vi har besluttet os til at

sende et par ord til "Svenden" så omverdenen er be¬

vidst om vores eksistens.
Hvordan er der egentlig på Færøerne? spørger man¬

ge! De fleste forestiller sig Færøerne som en udørk,
hvad der af naturlige årsager er en misforståelse,
da det færøske samfund er lige så højt udviklet
som det danske.Det eneste der mangler på Færøerne
er jernbaner og bordeller,ellers er der alt hvad
hjertet kan begære.

Byggefagene har gode Vilkår og handelslivet tri¬
ves fortrinligt og de 15 naver der er her-alle køn¬
nene er repræsenteret - har et godt samarbejde og er
glade for at være her.Vi mødes en gang om måneden,
mest på Hotel Hafnia,der giver os en god service,men
af og til ses vi også hos hinanden til kaffegilde.
Når vi samles til kaffe er der hjemmebagt kage og de
medlemmer der kan,bager så til dem der ikke kan.
Sidst vi havde kaffebord havde Jan bagt æblekage,Ma¬
ry en tærte og Dora marengser.Bagefter skyllede vi
det hele ned med 01.

Vi har desværre ingen hule,da priserne ikke til¬
lader at vi bliver ejere eller lejere,så derfor er
Hotellet den bedste løsning,og så er der jo heller
ingen problemer med opvasken.

Vi naver her på Færøerne vil ønske alle naver ver
den over et godt nytår og håber I får mange gode og
lykkelige oplevelser i det nye år.

Med kno i bordet fra os alle Jan Ehlers.

Zürich
Årets Mortensfest,lørdag d.15 nov,var henlagt tilklubbens gamle mødelokale i restaurant "Falken".
Med 35 forventningsfullde gæster,kastede vi os o-

ver:Bouillon,Hasenpfeffer Spätzli oder Reis,Rosen¬
kohl.

Efter spisningen var der pakkeauktion.Traditionen
tro var næstformand Laust atter auktionarius.Med
bred behåret brystkasse og svulmende muskler,gennem¬førte Laust auktionen i Adems figur,og knoklede 3oo
Fr. i kassen,for til slut at købe sin egen skjorte.

Aftenen sluttede i de kulørte lampers skær,til to
nerne af fed rock og disco.Beklageligvis må klubben
tage afsked med næstformand Laust,der efter 3 år i
Schweiz,atter tager til Danmark - - -? (måske et San
ne forslag).Klubben ønsker jer god vind fremover.

Som konstitueret næstformand er valgt Lilian
Schatzmann.

Grundet længere ophold tidligere på året,og kom¬
mende ophold i Danmark,betragter jeg dette som ufor¬
eneligt med mit job som kasserer,hvorfor jeg med
fortsat plads i bestyrelsen,har valgt at udtræde som
kasserer. Jeg vil hermed gerne rette en varm tak til
Claes Ohlin,der som tidligere kasserer,vil afslutte
regnskaberne ved årsskiftet.

Traditionen tro har vi i denne måned skitur til
Østrig og julefest.

Med kno i bordet Frits.

Ålborg
Hulemøde og G.F.blev afviklet d.3.december hvor

17 svende var forsamlet i hulen incl.gæster fra nær
og fjern.

Selv om Per Michael blev valgt til dirigent,fikhan dog held til at tilkæmpe sig ordet ind imellem.
Men han klarede pynten trods mange problemer med
valgprocedure og vore nye lokallove.

Vor mangeårige kasserer Ejler ønskede at trække
sig,sa han overdrog kassen til Kansleren,der lovede
højt og helligt,at han nok skulle få brugt pengene.Erik modtog genvalg som næstformand og "Bette Nøvkom i bestyrelsen.

Vedtagelsen af lokallovene gik nogenlunde glat i-
gennem,men det er jo ikke sikkert at HB og KU lader
os slippe så let.

Vi fik en lille kontingentforhøjelse og der var
forslag om,at huleaftenen skulle flyttes til fredag,men det blev nedstemt,så vi fortsætter med den før¬
ste onsdag i hver måned,og søndagsmesse hver søndagfra lo-12.Kansleren aflagde en god beretning fra mø¬det med Håndværkerhusets bestyrelse.Så kunne vi skride over til den almindelige huleaften.Vi havde besøg



af Dann fra Frederikssund/HB.Jens fra Thule og Tonni
som ønskede overflytning-fra Zürich.

Efter et godt foder,kom der gang i sangene og ka¬
sketten.

HUSK HULEMØDE i det nye år afvikles hos Ølmanden
i Gug som har forøget sin samling til 4.3oo forskel¬
lige baj ere.Tilmelding til denne aften til Knud på
tlf.(o8) 29 42 65 inden 4.januar 87.

Vi ønsker jer hermed et rigtig godt nytår.
Med naverhilsen Knud.

Århus
Lørdag d.15/11-86 fejrede vi Århus afdelings 73

års fødselsdaf,med en fest som blev afholdt på Taver¬
na i Åbyhøj.Der var mødt 31 festdeltagere,og det
blev til en vellykket og hyggelig aften,og maden var
som sædvanlig fin og veltillavet.Formanden startede
aftenen med at byde velkommen til alle,og en særlig
velkomst til "Boss",i anledning af hans 6o års jubi¬
læum, som medlem af CUK,der var en særlig velkomst til
vores Æresmedlem "Araberen".Herluf Fiirgaard holdt
festtalen,han startede med at mindes vor afdøde na¬
verbror Knud Frisch,og udtalte at vi i Knud Frisch
havde mistet en god og trofast kammerat som igennem
mange år havde været meget aktiv i navernes arbejde,
og vi vil savne Knuds tilstedeværelse blandt os.Her¬
luf udtalte også,sin glæde over det gode kammerat¬
skab og sammenhold der er blandt Århusnaverne.

Åge Tjerrild holdt en fin tale for damerne.
Traditionen tro,så blev der uddelt pokaler og præ¬

mier fra årets forskellige arrangementer.Den gode og

hyggelige aften sluttede med at vi sang "Minderne".
Fredag d.22/11-86 var der mødt 22 svende og 2 gæs¬

ter til vores hulemøde.Formanden åbnede mødet og bød
velkommen til alle svendene og en speciel velkomst
til vores 2 gæster,som var Jan Strange,der lige var
kommet hjem fra Los Angeles,hvor han har arbejdet i
15 måneder.Den anden gæst var Allan Nielsen fra Ham¬
mel. Velkomstsangen blev selvfølgelig sunget til ære
for vore gæster.En god og hyggelig aften sluttede
med at vi sang "Minderne".

Til mødet fredag d.5/12-86 var der mødt 17 svende
og 2 gæster.Formanden åbnede mødet og bød velkommen
til alle svende og en særlig velkomst til vore gæstei
som var Dann Eland,formand for Frederikssund afd.og
Peter Andersen (Pi-Kasso formand for Thule afd. som

lige er vendt hjem på juleferie.Efter velkomstsangen
overbragte vore gæster hilsener fra deres afdelinger

i Frederikssund og Thule.Formanden Jørgen Schatter
havde en lille pakke med,som han overrakte til vor
nyligt afgåede formand Herluf Fiirgaard.Jørgen udtal¬
te, at det var en lille påskønnelse fra medlemmerne i
Århus afd.for hans store indsats for vor afdeling,og
alt det arbejde han iøvrigt har udført til gavn for
naverne.Herluf var først sekretær i 11 år,dernæst vai
han formand for Århus afd.i andre 11 år.Fiirgaard tal¬
kede for gaven,som bestod af et Tinfad med inskripti¬
on, og gav udtryk for sin glæde ved samværet og arbej¬
det hos naverne.Der var stort bifald fra hele forsam¬

lingen til Fiirgaard.
Senere på aftenen havde vi et meget interessant

indslag,idet en af vore medlemmer Ole Bjelgart viste
lysbilleder fra sit ophold på Thulebasen i Grønland.
Han viste os nogle fine billeder han selv havde ta¬
get deroppe,og vi fik et lille indtryk af den stor¬
slåede natur,som findes på Grønland.Ole forklarede
samtidig om livet på basen,og han blev suppleret af
Pi-Kasso som har arbejdet på Thulebasen i mange år.

En tak til Ole for hans gode indsats.Vagner Søren¬
sen bragte en hilsen fra Carsten Jensen der havde få¬
et arbejde i Schweiz,og som befandt sig meget fint i
sit nye job.Formanden kunne oplyse,at vi havde fået
en invitation til at besøge Birte og Peter (Pi-Kasso)
i Randers d.13/12 og ved samme lejlighed var det me¬
ningen at vi skulle ind og hilse på Randersnaverne,
hvis det kunne lade sig gøre.Formanden kunne oplyse,
at det gik fint med at få de unge svende sendt til
udlandet i arbejde.Han kunne oplyse at det indenfor
det sidste årstid er rejst 45 danskere til Schweiz,
og at der er kommet ca.4o schweizere her til landet
og har fået arbejde.Det er jo dejligt at høre,at der
var udvexlet så mange unge mennesker med Schweiz,og
det var ikke uden grund,at Jørgen var lidt stolt af,
at han havde medvirket ved de fleste af de 45 unge
danskeres bestræbelse for at få arbejde i Schweiz.
Jørgen har jo igennem en årrække hjulpet adskillige
unge mennesker med at få arbejde i udlandet.

Godt nytår ønskes samtlige afdelinger af naverne
i Århus. S.E.Jensen.

•K-ØBeNHAVN-,

MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kid.272o Vanløse,Tlf.(ol)
Møde 1.torsdag i hver måned.
Keglespil foregår i Allegade lo
3.torsdag i hver måned kl.19 - 21.
Ferielukning i Juni & Juli. j-j.
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 •

Andespil
Vi afholder vort årlige Andespil for medlemmer i Berejstes lokaler Hylte¬
bjerg Alle 32 A.Torsdag d.8.januar 87-kl.l9,3o.

Fluefest lørdag d.24.1.87 i Allegade 10
Fluefesten er jo delvis betalt af de medlemmer der spiller Kegler om tors¬
dagen og som følge deraf vil der være stor forskel på deltagerprisen,mel¬
lem dem der har spillet Kegler jævnligt,og dem der ikke har.

Der serveres "Koldt Bord" kl.l2,3o og kl.ca.l4,oo går vi på Keglebanerne
og spiller præmiekeglespil til kl.ca.16,oo.Derefter er der fælles Kaffebord
og uddeling af præmier.

718692 "Koldt Bord",Kaffe samt præmiekeglespil,vil være for dem der har spillet
jævnligt hele året Kr.4o,oo og for øvrige deltagere Kr.12o,oo.Drikkevarer
betales særskilt.Tilmelding til formanden senest d.2o.januar 1987-

Generalforsamling
Berejste Håndværkere afholder Generalforsamling torsdag d.5.februar kl.

19,3o i lokalerne i Vanløse.Dagsorden ifølge lovene.
P.B.V. Poul Barslund.Jubilæum

Ejnar Honoré har d.i.januar 1987 35 års jubilæum i Foreningen for Be¬
rejste Håndværkere.Vi ønsker hjertelig til lykke.

Indvielsen Berejste Håndværkere m.Damer.
Det var en fornøjelse at overvære medlemmernes begejstring og glæde over

de nye lokaler.Alle følte sig hjemme med det samme,og nu kan man se alle de
skønne ting i een etage.Disse lokaler vil vi få megen glæde i fremtiden.

Referenten.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 19. december



Velkommen 1987
Hovedbestyrelsen sender alle nær og fjern ønsket Om et godt nytår,det gælder vore Enker,annoncører,naver¬

venner ,hustruer»bestyrelsesmedlemmer,og sidst,men ikke mindst,vore trofaste medlemmer ung som ældre.
Hovedbestyrelsen ser med optimisme frem til det nye år.Der er mange ting på bedding og det vigtigste er

vel nok at få fat i alle de unge der er kommet hjem fra Zürich og alle dem der er kommet hjem fra vore
grønlandske afdelinger.Vi vil gøre vores til at afdelingerne får besked om disse hjemvendte naverkammerater
sa bliver det afdelingernes sag som ma tage sig af disse nye medlemmer,de har andre Ideer,andre skikke,lyt,
hør 'efter,lad dem komme med i arbejdet for CUK det er disse medlemmer vi skal bygge videre på.Fremtiden
skal vise at naverne stadig bestar,nye Ideer skal indflettes i vore gamle og gode skikke,vi skal fortsat
følge med tiden,der vil sikkert være mange som ikke rigtigt forstår at tiden forandrer sig,men indenfor HB
er vi klar over dette,vi skal se fremad.

Vor agitation er begyndt at virke,der går ikke mange uger hvor vi ikke bliver ringet op eller tilskrevet
om naverbevægelsen,Lokal TV har været inde i billedet flere gange.de lokale blade er nu mere villige til at
optage noget om naverne,end før.Om der er gået mode i navermelodier ved jeg ikke,men på det sidste er der
fra flere sider,bedt om noder til vore sange,af enkelt musikere,som orkestre er ude efter vore noder.Det
ville da være skønt om vi i radioen også kan høre andre af vore kendte melodier end "Kan du huske på Valsen".

Dette med noder gør at tanken kommer ind på vor nye sangbog som også vil se dagens lys i 1987,med forø¬
gelse af såvel gamle som nye sange.Ja,vi vil synge det nye år velkommen,optimistisk.

ENDNU ENGANG GODT NYTÅR! på HB's vegne Hans Rindom.

Hilsen fra Grønland

Jeg ankom til Upernavik d.17/7-1986 og d.25/7 -86
brændte sygehuset.Tiden herefter er langfra spænden¬
de,Kollegiet der lå ved siden af sygehuset blev om¬
gående taget i brug som nødhospital og siden har vi
arbejdet hårdt for at få et midlertidigt sygehus til
at fungere,det skulle gerne være klar d.1.2.-1987

Resterne af det gamle sygehus er jævnet med jor¬
den og en gang til foråret skal man påbegynde opfør¬
sel af et nyt sygehus,der skal stå færdig om godt 2
år.

Vi har vinter m/sne og frost 29-3o°.Mørketiden er

kommet,det vil sige nat,døgnet 24 timer,men det kan
nu også have sin charme.Siden jeg kom hertil,det vil
sige siden branden,har jeg ikke haft megen lyst til
at skrive breve da branden er altfor deprimerende at
fortælle om.

Da den bolig jeg skulle bo i,ikke var klar til
indflytning,blev jeg midlertidigt indkvarteret på
lægevagtværelset,som igen betød at 3/4 af alt mit
tøj,sko.private papirer blev flammernes bytte.

Hvor længe jeg bliver her oppe? Efter planen skul¬
le jeg være her 1 år.Men nu efter branden var det må¬
ske en Ide at være med ved indvielsen af det nye sy¬
gehus,nu får vi se,der er mange ting der griber ind.

Med naverhilsen Inge.

Ærestavle 25 år i CUK
Den 9.februar 1987 kan vi i-

gen lykønske et gammelt medlem
til lykke med et 25 års medlem
af vor afdeling.Denne gang er
det Vicevært Kristian Brokholm,
"Kristian Tusindlap" Norumshøjd
72,417 15 Göteborg.

K.B. rejste fra Danmark 1961
og har siden boet her i Göte¬
borg. Dengang var det ikke så
let som det er i dag,da fik han
virkelig låne til et måltid mad
og lå hos en kammerat på gulvet,
så det var en hård begyndelse.
Kristian forstod hvad livet er,

og han forstod at samle på de små penge.som siden
voksede og blev til tusindlapper så det er historien
om Kr.tusindlap.Han sidder ved det runde bord han
skænkede til den nuværende hule,da det gamle bord er
gået til ved en brand.Kristian har altid været en ge
nerøs sjæl,og ved flere lejligheder været økonomisk
behjælpelig overfor klubben når det kneb.Han har al¬
tid været en trofast gæst,også da han købte sine eg¬
ne Seler for 6o kr.på en auktion.Det er ikke ofte
man ser Kristian ked af det,men den dag han gik i
Banken for at hente ud til en ny bil,da blev han ked
af det.Hvorfor? Jo,da skulle han tage 35 tusindlap¬
per ud.Det var i 1976.

Jubilæet fejres hos Aase og Bent i Harryda.
Vi lykønsker dig med dagen.

Bent.

Også hovedbestyrelsen tilslutter sig ovenstående og
takker dig for din trofasthed overfor CUK Ög din in¬
teresse for den farende Svend. Hans Rindom.



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

Arkivet:Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,827o Høj¬
bjerg . tlf . (06) 27 24 8o. ^

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 o?.,
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
Alle naver ind i CUK

1.februar 87.Marie Rønsmann,Apartementos 008, 7o år
del Mare,Costa del Blånes»Mallor¬
ca, Espana.Medlem af Hovedkassen.

1. " 11 Poul Nordquist »Ravnshøjgyden 2 65 år
575o Ringe.Medlem af Odense a£d.

3. " " Laurits Lauersen,Kochsgade 47— 95 år
Odense C.

7. 11 " Jørgen G.Nielsen,Valdemarsvej 6o år
35 st.74oo Herning.

9. " 11 Kristian "Tusindlap" Brokholm, .

Norumshøjd 72,417 15,Gøteborg,
medlem af CUK i 25 år

9. " " Harold Mathiasen,72ol La Cienega
Blvd.Los Angeles Ca.9oo45 USA.
medlem af Los Angeles Naver Club 25 år

11. " " Johannes Aaquist, "Knast"»Århus- 65 år
vej 83,89oo Randers.

17. " " Arthur Nielsen,Alphyddevägen 43, 65 år
131 45 Nacka.Medlem i Stockholm afd.

17. " " Roskilde afd.v/Peer Rosén,støden 14,
4ooo Roskilde.JUBILÆUM 6o år

21. " " Erland Nielsen,Kovangen 7o5,348o
Fredensborg,medlem af Hillerød og
af CUK i 4o år

22. " " Kaj Erland Frederiksen,Vestergade 65 år
26.4581 Rørvig,Mdl i Hovedkassen.

27. " " Rudolf Lund Hansen,"Proprietæren" 91 år
Plejehjemmet Møllestien,8ooo År¬
hus C.
Hans Brødsgård,Præstehaven 12 B. 6o år
Gjellerup,74oo Herning Medl.i Her¬
ning.

Einar Andersen,Värmlandsgatan 484 6o år
123 48 Farsta,Sverige,Mdl.i Stockholm.

1. marts

7.

Buddinge Cyklebørs
Søborø Hovedgade 195

Tlf. 58 29 68

Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

MyLEj_INGERSLEVGADE_lo8_kld^tv^l7o5_K2benhavn_Vi
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. I
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.

Lokaleinspektdir. Steen Klockmann,H.C.Andersens Blvd.
38- 1553 kbhn.V. tlf.(ol) 13 34 37

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,
27oo Brh.tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
Torsdag d.5.februar kl.l9,oo Bancospil i hulen.
Lørdag d.7. " kl.16.oo Dartindvielsesfest hvor

der spilles om en præmie.Forplej¬
ning: Sammenkogt ret m/l øl= 5o,-
kr.Sidste tilmelding hos "Bimse"
eller Peter "Bogholder" d.i.febr.

Torsdag d.12.februar kl.l9,oo i hulen Hulemøde(Sang¬
aften m/den nye Sangbog)Vi forsø¬
ger at synge de nye sange der er
kommet i sangbogen,der er sørget
for musik,og han gi'r et par vi¬
ser,en aften som i gamle dage.Kl.
ca.2o,3o -21,oo er der 2 pølser
m/brød,pris kr.12,-(frivilligt)
Vi byder alle VELKOMMEN denne af¬
ten fra nær og fjern,ung & gi.

Lørdag d.21.februar K1.17,oo SCHWEIZERAFTEN.Der ser¬
veres Bratwurst og Rössti, schwei-
zerøl kan købes.Deltagerantal 45
personer efter rækkefølgen af
tilmelding.Sidste tilmelding d.
14.februar i hulen eller hos
Niels Tometer/Peter Bogholder.
Pris iflg.opslag i hulen.

Mandag d.23.februar kl.l9,oo DARTAFTEN.
Torsdag d.26.februar kl.l9,oo SVENDEAFTEN.

Sangkoret
HUSK Sangkoret mødes altid 2.tirsdag i maneden i

Hulen i Ingerslevgade lo8 kid.
HUSK OGSÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING d.

lo/2 kl.19,oo.Vi skal have suppleret bestyrelsen.
Bestyrelsen.

Hillerød afd. 50 år
Hillerød afdeling kalder sammen til 5o års jubi¬

læum d.21.marts 1987 på Skævinge Kro kl.l8,oo.
Medlemmer fra andre afdelinger af CUK som ønsker

at deltage denne dag vil kuvertprisen være 2oo,-kr.
For egne medlemmer af Hillerød afdeling vil kuvert¬
prisen være loo,-kr.Kuvertprisen er den samme for
eventuelle ledsagerske-ledsager.

Festmenuen er som følger:
Forret: Kold Laks m/tomatmayonaise.
Hovedret: Kalvesteg,stegt som vildt.
Dessert: Rubinsteinkage.
Vin ad Libitum - Kaffe m/småkager.
Natmad: Klar Suppe m/boller og Flutes.

Et 2 mands orkester vil sørge for underholdning.
Tilmelding er nødvendig og bindende og skal være

Kassereren ERIK NIELSEN,ihænde senest d.8/2-87 på
tlf.(o2) 28 25 87.Betalingen for deltagelse,skal ske
hos Kassereren ERIK NIELSEN,BAGERSTRÆDE 16 B.348o
FREDENSBORG eller indbetales på GIRO 9 15 91 65.

På festudvalgets vegne håber vi på en god og for¬
nøjelig dag. Erik.



40 år i CUK Ærestavle
En kendt og skattet skikkel-
i Hillerød afdeling kan d.21.
februar 1987 fejre sit 4o
års jubilæum som medlem af
CUK.
Det er denne gang Erland Nie¬
lsen, "Dansk Rundstokkefabrik1
Kovangen 7o5,348o Fredens¬
borg.
I 1946 kom Erland som så man¬
ge andre unge håndværkere
til Stockholm,og i 1947 i fe¬
bruar blev han medlem af CUK
i afdelingen i Stockholm.Han
mener selv at de har været
ca.2oo medlemmer dengang og
CUK var et naturligt samling-

sted og der blev arrangeret mange udflugter i den
omgivende natur.En af de ældre naver "Søren fandt
i sommeren 1947 Ingarøtorpet som så blev til fast
samlingssted og her blev der efterhånden skabt en
hel del traditioner som endnu fastholdes.

Erland var ialt i 5 år i Stockholm hvor han ar¬
bejdede på forskellige inventarsnedkerier og brugte
sin fritid til at gå på Stockholms tekniske insti¬
tut hvor han efter 4 års tog sin eksamen som byg¬
ningsingeniør.

I 1951 rejste han hjem og etablerede sig sammen
med en anden Stockholmsnav,nu også Hillerød "Mik"
"Dansk Rundstokkefabrik" inde i København.Senere
flyttedes fabriken til Fredensborg.
Stockholm og Ingarö har han dog ikke glemt,for der
har Erland haft sine lykkeligste stunder og skaffet
sig en del venner for livet.Siden sin tid deroppe i
Stockholm har han været mindst én gang om året væ¬
ret deroppe.Han er også fhv."Høvding" på Ingarö og
han tager også derop nu til sommer for at fejre
torpets 4o års jubilæum.
Vi i Hillerød afdeling ønsker dig hjertelig til lyk
ke med dine 4o år i CUK og takker dig for din tro¬
fasthed overfor Hillerød afdeling.

Kammeraterne i Hillerød.
Også Hovedbestyrelsen vil takke Erland Nielsen

for hans trofasthed overfor CUK og Den farende
Svend samt ønske dig til lykke med 4o års jubilæet.

Hans Rindom
formand.

Chris/Thailand causerer

"PLUK FRA ÅRETS GÅSEGANG"
FREDERIKSSUND: Lam på spid,der udviklede sig til en
ulden affære,hvor indtil flere' "Fæhoveder" følte
sig tilovers og gik tidligt hjem,og derfor blev
kaldt,sådan nogle "lammehaler"
ROSKILDE: Fugleskydning hvori deltog indtil flere
"vingeskudte" naver og da Karl fik brystet udbrød
han - og jeg som ikke kan fordrage mælk.
Ved den efterfølgende middag blev der serveret ind¬
bagte Letduer med spidshagl.Desserten var mosede
Nimrødder.

Skydningen blev vundet af Skytte,ja hvem ellers.
Peter fik halen og brugte det som undskyldning,da
han kom hjem med "en lille fjer på":
KØBENHAVN: Juletræsfest med ægte "Nisseøl".Forman¬
den deltog ikke.
CALGARY:5/9-86.Tyve var mødt op og udvekslede stjål¬
ne øjekast,da de opdagede øllet ikke var låst inde.
21/11-86.Gåsegilde og gang.Der sluttedes med slin¬
gervals til Old Man River.Der blev budt på en Ros¬
kilde Basse.

LOS ANGELES:12/9-86.Det blev vedtaget at nedlægge et
endnu ikke nedlagt kabel.Nelson skænkede for 4oo
dollars.Skål.21/9-86.Picnic hvor det var de gamle
soldater"der gæstede os"
FREDERIKSSUND:3/lo-86.Ny formand blev fremstillet
som "antomisk" H.B. medlem.

KØBENHAVN:September. Rindom serverede d.gi.redaktør
en gang "Ris" læs "skideballe".

HØRT I IGLOEN.
Ser du det er sådan at det såkaldte "stærke køn'

rent faktisk er det "svage køn" og det skyldes det
"stærke køns" svaghed for det såkaldte "svage køn"
- men det kan en "enspænder" som dig vel ikke for¬
stå?
Jo,gu ka' jeg da det.Det er jo derfor jeg er blevet
gift og skilt fire gange.

HB meddeler
Der er ikke kommet forslag oin at ændre sædet for

HB eller KU.Så hovedbestyrelsen fortsætter fra Køben
havn, hillerød og Frederikssund.

Kontroludvalget fortsætter fra Århus.
Vi takker for tilliden. H.Rindom.

"Den farende Svend" i 5 årgange med porto ca.loo,-
kr.De findes hos Hovedkassereren eller Formanden,og
kan rekvireres hos dem.De findes i følgende årgange:
196o-64 - 1965-69 - 197o-74 - 1975-79 og 198o-84.dog
er nogle af disse årgange i begrænset oplag.

Desuden har vi Krus uden navn m/emblem og askebæg¬
re, også i begrænset antal på lager.

Af småting er der Stofmærker,Bordbannere,Oblater
både store som små.Måske har jeres egen kasserer selv
nogle af disse ting på lager.Spørg efter dem. Hvad
med et Ekstra Emblem,til Festtøjet?

H.B's Småtingsafdeling.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse lev. i plastikæske 4BK

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

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

Har I hørt

HAR I HØRT! at ROSKILDE AFD.fejrer 6o års jubilæum
den 17.februar 1987,samme dag har vi FANEINDVIELSE
og Roskilde's Borgmester kommer tilstede samt Hoved¬
bestyrelsens formand Hans Rindom,alt dette sker kl.
18,3o.

Vi er i den anledning værter for et lille trakte¬
ment i Hulen,det bliver ikke det "helt store" da vi
jo har Pinsestævnet iår,men en enkelt snitte kan vi
altid byde på.

Den 17/2 -87 er jo en tirsdag,men derfor kan vi
jo godt få en hyggelig aften alligevel.

Vi siger VEL MØDT i hulen d.17/2-1987 kl.l8,3o.
Peer Rosén,Fmd.

NATURENS ORDEN:
En Høne har ingen Bryster,fordi Hanen ingen hænder
har. Chris/Thailand.



CUK's adresseliste

Esbjerg (15. september 1979) Danmark
Formand: ERLING KNUDSEN,Østparken 109,6840 Oksbøl

tlf.(05) 27 22 18.Kasserer:LEO LASSEN,Bel¬
lisvej 25,6700 Esbjerg,tlf.(05) 13 58 92.
Hule:Bellisvej 25.Møde:Sidste tirsdag i
måneden.

Randers (17. juni 1945)
il

Formand: ARNI LORENTZEN,Nørresundbyvej lo—tv.89oo
Randers.tlf.(06) 41 80 21.Kasserer:HENNING
DALSGÅRD,Lindbjergvej 54,Randers.tlf.(06)
44 15 9o.Hule: Viborgvej l.Møde: l.fre.i m.

Fredericia
Kontaktmand: OVE SØRENSEN,Rygårdsvej 4/lo6,tlf.(o5)

93 17 76

Frederikssund (21. juni 1971)
Formand: DANN ELAND,Rosenvænget l,36oo Frederiksund

tlf.(o2) 31 49 54.Kasserer: N.C.JENSEN,
Klokkevej 8,365o Ølstykke.tlf.(o2) 17 94
28. Hule:Græse gi.skole.Møde:1.fre.i md.

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.onsd.i måneden,
dog i december md.l.onsd.ingen møde i juli
& august.

Hillerød (19. marts 1937)

Formand: RICHARD PETERSEN,P.Mogensensvej 42,34oo
Hillerød,tlf.(o2) 26 62 73.Kasserer:ERIK
NIELSEN,Bagerstræde 16 B,348o Fredensborg,
tlf.(02) 28 25 87. Møde: 2. fredag i må¬
neden.

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

43 87 65.Kasserer KIRSTEN LIND NIELSEN,Ci¬
korievej 13,43oo Holbæk,tlf.(o3) 43 87 65.
Hule:Holbæk gi.tekn.skole»Jernbanevej.Mø¬
de: 3.fredag i måneden.

Kolding (juni 1942)
Formand: EIVIND PETERSEN,Dyrskuevej 7,663o Rødding

tlf.(o4) 84 16 43.Kasserer:BENT PEDERSEN,
Brændkjærgade 86,7ooo Kolding,tlf.(o5) 22
77 43.Hule: Agtrupvej 121,Møde:1.ond.i md.

København (12. januar 1899)
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6-13 etage,

181o København V.tlf.(ol) 23 23 42.Kasse¬
rer: FRODE ZACHARIASEN,Ulsøparken 45 1/th,
266o Brøndby Strand,tlf.(o2) 54 38 9o.Hu¬
le: Ingerslevgade I08 kid.tv.Åben hver søn
dag formiddag fra kl.lo,3o - 14,00.

Løgumkloster (25. april 1981)
Formand: NIELS NIELSEN,Mølleparken lo8,624o Løgum¬

kloster , tlf . (o4) 74 43 39.Kasserer:HENNING
HANSEN,Ringgade 21,Hule:Møllekroen.Møde:
Sidste torsdag i måneden.

Nysted (16. oktober 1955)
Formand: SIMON HANSEN,Aarrestrupvej 8,488o Nysted,

tlf.(o3) 87 15 93.Kasserer: KARL NIELSEN,
Østergade 3,488o Nysted,Hule: Den gi.Sta¬
tionsbygning. Møde : 1. mandag i måneden.

Næstved (11. oktober 1985)
Formand: KJELD ALBRECHTSEN.Kattekæret 14,Fensmark

47oo Næstved,tlf.(o3) 74 88 57.Kasserer:
KNUD RASMUSSEN,Sorøvej 489,Næstved,tlf.
(o3) 72 84 86.

Odense (23. september 1913)
Formand: K.M.NIELSEN,Marielystvej 44,5ooo Odense,

tlf.(o9) 12 13 47.Kasserer: WALTER PETER¬
SEN, Platanvej 38,523o Odense M.tlf.(o9) 11
89 43.Hule: Overgade 41.Møde: l.torsd.i md.

Roskilde (17. februar 1927)
Formand: PEER ROSEN,St'øden 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

Nordby.tlf.(06) 59 62 45.Kasserer: PALLE
OLSEN,Smedegyden 2,Nordby.tlf.(06) 59 60
59.

Silkeborg (9. oktober 1937) é

Formand: HANS KUNØ CHRISTENSEN,Mosevej 6,8600 Silke¬
borg, tlf . (06) 82 72 54,Kasserer: LEIF ROH¬
DE, Thorsøtoften 2.Silkeborg.Hule: Skole¬
de 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.Hu¬
le: Fruegade 36.Møde: 1.fredag i måneden.

Sønderborg (5. november 1966)
Formand: HELMUTH KROGH,Stenbjergparken 5 C.Ulkebøl

64oo Sønderborg.tlf.(o4) 42 84 o4.Kasserer
EJNAR JENSEN,Oehlensclägersgade 2o,Sønder¬
borg. Hule:Æblegade 7.Møde: Hveranden fred.

Vejle (19. juli 1919)
Formand: JOHN FØNSS BACH,Lundevej 2o,71oo Vej le,tlf

(o5) 83 44 75.Kasserer:BRUNO LINDSKJOLD,
Kikkenborg 12,Vej le.tlf.(o5) 83 lo 55.Hule
Cafe Nørretorv,Møde: 1.fredag i måneden.

Ålborg (1. januar 1919)
Formand: KNUD RAVNSBECK.Drøvten 7,931o Vodskov.tif.

(08) 29 42 65.Kasserer: HELMUTH SCHMIDT,P.
Freuchensvej ll,9ooo Ålborg,tlf.(08) 14 03
29.Hule: Snedker & Tømrerforbundet,Kajerød-
gade 39,Indgang v/P.pladsen.Møde 1.onsdag
i måneden.

Århus (13. november 1913)
Formand: JØRGEN SCHAFFER,Nattergalevej 16,831o Hør¬

ning, tlf . (06) 92 35 72.Kasserer: ESTER
LUND,Nattergalevej 16,831o Hørning.tlf.(06
92 35 72.Giro 7 15 36 19.Hule: Orla Leh-
mans Alle 7.Møde: 1.& 3.fredag i måneden.

Uddrag af HB's protokol
H.B.møde d.3.november 1986.

Deltagere: Hans Rindom - Børge Nielsen - Helmuth
Andersen - Carl Jensen - Peter Bogholder.

Dagsorden:
1. Protokol og beretning.
2. Den farende Svend.
3. Hovedkassen.
4. Udstillingen (Peter Bogholder)
5. Internt.
6. Sangbogen.
7. Eventuelt.
1. Debatten om protokollen udskydes da Dann har lov¬

ligt forfald.
Der er afsendt brev d.22/9-86 til Berlinske Tiden
de/Thomas Larsen angående artiklen sidst i august



"En naver i Christiania" Vi har ikke modtaget no¬

get svar endnu.Der er blevet afsendt et brev til
Zürich angående et foto af Hans Rasmussen.Der er
også sendt brev til Ålborg afdelings nye Formand,
afgående formand Hans Andersen takkes hermed af
HB for sin store indsats for CUK.Der er afsendt
brev til Kolding angående deres love,disse bliver
kontrolleret af Edgar Jensen som aftalt i HB.
Der har været en samtale med Randers afdeling ved¬
rørende suppleantens post i .bestyrelsen,da forman¬
den er trådt tilbage grundet helbredet,I et så¬
dant tilfælde træder næstformanden ind som konsti¬
tueret formand og suppleanten overtager den post,
som bestyrelsen efter en evt.omdannelse,tildeler
ham.Der er afsendt brev til Arni Lorentzen om den¬
ne fremgangsmåde.Der er afsendt brev til Hans Sø¬
rensen i Luxemburg.Telefonsamtale med Køge.De hav¬
de møde d.1-2/11-86 og der bliver stiftende G.F.
d.16/1-1987.

2. Der var stor tilfredshed med det sidste nr.af Den
farende Svend.

3. Helmuth havde forespørgsel angående telefonpenge,
da han mente ikke at have modtaget nogle for 1985.
Børge Nielsen vil undersøge dette.

4. Peter Bogholder berettede om de møder der har væ¬
ret med det nye udvidede udvalg,som nu er delt op
i to,det ene omhandlende vandreudstillingen og det
andet om en fremtidig videofilm.
Vandreudstillingsudvalget ønskede at få de udlån¬
te effekter tilbage fra Frederikssund afd.som
sidst har lånt disse.Der var også ønske om,at måt¬
te købe en del effekter til at dekorere monteren,
HB tror dog ikke,at denne kommer udenfor Sjællands
grænser»hvorfor der burde være mulighed for at lå¬
ne fra de nærmeste afdelinger.
Der bliver talt en del om det fremtidige video¬
projekt og der fremkommer en del forslag om opta¬
gelser .Udvalget skal udarbejde et udkast til en
drejebog,hvorefter der kan tales om økonomien.

5. Internt.
6. Der er nu indkommet så mange forslag til sangbo¬

gen, at der i nærmeste fremtid kan afgøres hvilke
numre,der optages i den nye udgave.

7. Eventuelt. Næste møde afholdes d.2o/ll-1986.
Peter Petersen.

Tillykke
Det er kommet for Øre at formanden i Århus afdeling
på deres hulemøde d.2.januar 1987 fremkom med følgen
de udtalelse: Han deklarerede at han var blevet for¬
elsket i sin kasserer og at det havde resulteret i
ringforlovelse,og før forsamlingen var kommet over
chocket - havde han slået på klokken,og det er jo
ensbetydende med en omgang til forsamlingen,nyheden
skulle lige skylles ned.

Fra alle Ärhusnaverne skal der lyde et hjertelig
til lykke til Ester & Jørgen i anledning af deres
forlovelse.Det må da være et tegn på godt samarbej¬
de i bestyrelsen. S.E.Jensen.

Også her fra redaktionen ønsker vi parret hjerte¬
lig til lykke med det indgåede samarbejde.

Red.

Ester & Jørgen på Valsen.

Tak
Hjertelig Tak til alle M/K - Naver som med hilse¬

ner - gaver og,ikke mindst,besøg var med til at fest¬
liggøre min 65 års fødselsdag.Det blev en dag jeg
vil mindes med stor glæde.TAK ALLESAMMEN!.

"Pi-Kasso"
Thule/Randers.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Tirsdag d.11/11-86 var hulen sammen om et utradi¬
tionelt besøg: Det var 12 damer fra "Ladies Cirkle
Club" i Ølstykke.Damerne ønskede at se en naverhule
og hvordan den fungerede.Dette berettede,formanden
Dann Eland om.Formanden fra L.C.C.,Karin Reffstrup,
orienterede om hensigt og formål med denne Club.Det
var et særdeles intersant møde.Damerne medbragte
selv lækkert smørrebrød.Formanden og hulefar samt y-
derlige 3 svende sørgede for en beleven opvartning.

Hulemøde d.5/12-86 var årets sidste ordinære hule-
møde og havde,om ikke stor,så dog pæn tilslutning.
Frank hulefars kone Anna havde til denne aften kre¬
eret en svensk pølseret.Retten blev ifølge udsagn
fra særdeles pålidelig kilde,fortæret med god appetit
og stor ros til Anna.

Undertegnede var desværre forhindret i at deltage.
Julehyggetræf d.3o/12-86 var pænt besøgt med god

tilslutning af svende m/damer,3o ialt.
Denne sidste aften i hulen i 1986,blev både højti¬

delig og festlig.Formand Dann Eland bød velkommen og
udtrykte bl.a. glæde over et godt huleår i 1986.Der
var juletræ samt gløgg og æbleskiver.Vi sang alle de
omdelte julesange m.fl. og afsluttedes aftenen med
"Minderne".Det var en særdeles hyggelig juletræf.

Lidt forsinket sender Frederikssund afdeling alle
i ind-og udland de bedste ønsker for året 1987.
med naverhilsen Tolderen.

HUSK HULEMØDET d.6/2-87.
Denne aften får vi bl.a.besøg af Frederikssund

Mandolinorkester.Det glæder vi os til.
Samme aften tømmes bødekassen.HULEVAGT: Inge &

Jens.
Med naverhilsen Tolderen.

Hillerød
Julefrokosten d.6/12-86.
41 mand mødte op denne dag,deriblandt mange gæs-

ster fra København trods mangel på Rød Tuborg.Jule¬
bordet blev nydt med stort velbehag,der blev snakket
- hygget og sunget og nydt en hel del denne dag.En
god dag tog sin afslutning.

Julegløggaften samt auktion d.13/12-86.
19 mand var mødt op denne aften.Evy var på plet¬

ten med æbleskiver og syltetøj.Mette hulemor sørgede
for gløgg og den efterfølgende kaffe.

En TAK til Kettie»Københavns Afd.for den fine
klokke vi modtog denne aften.Tak Kettie.

HB medlem Karl Jensen var auktionarius denne af¬
ten og sørgede for nogle gode bud på de medbragte
pakker.En god fornøjelig og hyggelig aften tog sin
afslutning.

HUSK LØRDAGSMESSE d.7/2-87.Menu: Kogt Torsk m/til¬
behør . Tilmelding senest 2/2-87 på (o2) 3o 22 o4.

HUSK GENERALFORSAMLING d.13/2-87.Eventuelle for¬
slag som ønskes behandlet på G.F.skal være formanden
ihænde senest 14 dage før.VEL MØDT. Bestyrelsen.
Med kno i bordet Erik.

Holbæk
Traditionen tro blev der i hulen i Holbæk afholdt

julefrokost i december måned,med alt godt til ganen
og halsen,og efter fremmødet at dømme er det en tra¬
dition vi skal holde i hævd.

Som altid var det gode humør medbragt,og stemnin¬
gen steg yderligere hen mod afslutningen,hvor der
blev der afholdt auktion over vores medbragte små og
store pakker,og nogle fik da også en hel del dejlige



ting med hjem,f.eks. en gulvspand med børste m.v.,en
47 pils o.1.nyttige ting,og vores dygtige auktiona¬
rius formåede at få en god pris for tingene.

Som altid i gode venners lag gik tiden hurtigt og
eftermiddagen blev afsluttet med et par sange.

Vi mødes igen til hulemøde i det nye år,som altid
den 3.fredag i måneden,så vel mødt i 1987.

Med naverhilsen Emil.

Kolding
Kolding ønsker et godt Nytår til alle naver,samt

et godt år for alle afdelinger.
Vi afholdt julefest d.5/12-86 som gik godt.De sid¬

ste gik kl.o4,3o så vi var udkørte.Der var måske en
skønhedsplet,og det var mig der var årsag til det.
Jeg begyndte at tale økonomi,og det gav skar i glæ¬
den,men det skal ikke gentage sig ved en fest.

Liselotte er rejst til Amerika og bliver der i 3
år.Vi håber hun må opleve en masse derovre.

Vi har fået et nyt medlem fra Københavns afd.Det
er Heinz Linde,vi håber vi ser ham ofte i hulen.

Med kno i bordet Bent.

København
I december referatet skrev jeg,at det var trist

at skulle skrive om julen i regn og slud,men jeg
skal lige love for,at vi fik en hvid jul,og et sær¬
deles hvidt nytårsskifte.

Vor december havde to store programmer - julestu¬
en og juletræet -og disse to dage. blev også meget
vellykkede.

Julestuen med saks og klip var meget fint besøg -
en rigtig hyggedag - Juletræet iår var over middel
besøgt,faktisk er det længe siden vi har haft så man¬
ge børn og voksne til en hyggelig søndagseftermiddag
Hartwig var iår igen en fin julemand,der vakte stor
jubel hos de yngste.

Vi havde alletiders julehulemøde hvor vi var ca.
3o - 35 personer.Der var 2 der spillede,der var gløgj
og æbleskiver,der var stemning og fest,dejligt at
der kan ske noget i København.

Den første søndagsmesse,havde vi besøg fra Stock¬
holm, og vi havde ialt 11 gæster af mere privat karak¬
ter.

Desværre måtte vi lukke hulen mellem jul og nytår
men der var for mange bortrejste mellem emnerne til
pasning af hule.

Vor kasserer tager nu til varmere strøg for at
holde ferie i Australien,han er kommet tilbage - for¬
håbentlig - inden udgaven af dette nummer.

Det første nummer af Københavnernaven er udkommet
HUSK SØNDAG d.i.MARTS -87.vor FASTELAVNSFEST.MØD

OP,OG VÆR BEHJÆLPELIG MED AT FANGE ABERNE! HUSK KNU¬
DEN. (Maskering tilladt): Det er d.i.MARTS KL.LL,oo i
HULEN. VEL MØDT,SVENDE M/K er.

Med kno i bordet Kristian.

Los Angeles

En detalje af souvenir der findes i vor hule i
Los Angeles.Det er en rigtig tro kopi af en af de pi
onærvogne nybyggerne ankom med hertil.

Ved mødet d.12/12-86 fik vi Kalkun og Skinke ef¬

ter en dejlig Hønsekødsuppe m/Kødboller.Desserten
var en dejlig Ris a la mande og Howard Hansen fik
mandlen,så han gik hjem med en fl.klare dråber.

Det blev en større Valgaften begyndende med opta¬
gelse som aktive medlemmer: Bill Christensen,Larry
Westerskov,Norman Petersen og Carl Christensen Sr.

Æresmedlemmer blev Oscar Aarøe og Asmund Andersen
udnævnt til.

Den nye bestyrelse kom til at se således ud for
1987.

President Howard Hansen,Vicepresident Bill Chri¬
stensen, Sekretær Bill Knudsen,Kasserer John Christen¬
sen,Revisorer blev Harald Mathiasen og Gene Thuesen.
Skramleriforvalter blev Lars Møller.

Det blev sent før mødet afsluttedes med en kop
kaffe og Æblestrutter. O.J.L.

Nysted
Mødet mandag d.4.jan.1987 var ikke så vel besøgt

trods at det første møde fandt sted i vort nye loka¬
le i den gi.Stationsbygning.

Der blev diskuteret om hvordan vi vil have den ny
hule udsmykket,om tilgangen af nye og unge medlemmer
og man. diskuterede om man skulle forsøge at få Ud¬
stillingen herned.Det toges til efterretning.

Vi kan meddele at de Billeder o.l. som vi tilbød
evt.interesserede nu alle er blevet udleveret til ar¬
kivet i Århus så vi har for nærværende ikke mere at
tilbyde.Indvielsen af vor nye hule vil blive afholdt
når det er blevet lidt lunere i luften.

Med naverhilsen Simon.

Odense
Den 20/12-86 afholdt Odense afdeling atter engang

julesulesvendegilde.24 medlemmer mødte op,så der var
trængsel i vores hule.Det lykkedes lige akkurat at
finde en plads til hver.

Børge Skæg og Inge var begyndt på forberedelserne
allerede fredag,så det skulle jo blive godt.

Hulen var pyntet efter alle kunstens regler,og
maden var der rigtig kælet for,jo,det var kræs for
kendere.Der blev rigtigt hygget,snakket,spist og
sunget i timevis,og Inge gav "Præmiewhist" på utalli¬
ge opfordringer,og ledsagekor skortede det skam hel¬
ler ikke på.

Efter nogen snak frem og tilbage gik vi da også
op og dansede om det fine juletræ,og tog altså for¬
skud på juleriet.Vi sang nogle salmer,godt hjulpet
af Walter som kunne dem med en helt ny rytme,til
stor morskab for os andre.

Da det højtidelige var overstået,var der gaveud¬
deling til de kvindelige medlemmer,og vi fik nogle
fine gaver.Derefter blev der hygget videre nede i
hulen,hvor Poul havde tryllet kaffe og kager frem.

Mange tak til Børge Skæg og Inge for det store ar¬
bejde, og tak til Poul der som sædvanlig opvartede os

Så har vi to fødselarer:Murer Laurits Lauersen
fylder 95 år d.3/2-87 og Poul Nordquist fylder 65 år
d.1/2-87.Hjertelig til lykke til begge to.

Så vil vi minde om torskegildet d.14/2-87 kl.18
i hulen.Her står Børge Skæg igen for maden,og der
vil blive levende musik.Man skal hver medbringe en

gave til en værdi af mindst kr.15,-.
NÆSTE HULEMØDE BLIVER D.5.FEBRUAR.VEL MØDT.
Med naverhilsefa Sanne.

Randers
Lotterispillet d.13/12 blev en dejlig aften.Vi

startede kl.18 med at spise,og pludselig myldrede
det ind med glade fødselsdagsgæster,der havde fejret
Pi-Kasso's fødselsdag.Dejligt at se så mange gæster
fra Århus og Silkeborg afdelingerne.Hvad gør man,når
der kommer 35 mennesker,og der kun findes 25 sidde¬
pladser? Jo,ølkasserne blev tømt,og så var der lige
siddepladser nok .Lotterispillet blev afviklet og
præmierne delt ud.Fødselsdagsbarnet løb af med hoved¬
gevinsten. Vi havde fornøjelsen også at have et par
"Landevejsriddere" iblandt os,og de kunne underholde
med sang og musik,så det var en lyst.Århus og Silke¬
borg måtte også lige have "Blæren".Vi siger jer tak



for besøget.Selv knagerækken blev på sin plads trods
overvægt.Det var helt igennem en vellykket aften.

Nytårsaftensdag mellem kl.11-13 mødtes 16 menne¬
sker for at ønske hinanden godt nytår.Der blev serve¬
ret lidt mundgodt i form af æbleskiver og solbærrom.
Radio Randers var ved samme lejlighed på "besøg.Der
blev lavet optagelse om Randers-naverne på 55 minut¬
ter,som blev sendt i æteren d.5/1-87.Vi er spændt på
at høre om nogle henvender sig til os efter denne ud¬
sendelse .

Hulemødet d.2/1-87 var pænt besøgt.Vi var mødt 11
medlemmer.Her havde vi den glæde at kunne byde 3 nye
medlemmer velkommen i Randers afdeling.Det var Jytte
Miller (Møller) der har boet i Amerika i flere år,
blev optaget som nyt medlem her i Randers.Af glæde
herover forærede hun os en sølvdollar til det runde
bord.Gav os en omgang øl og lærte derved også blæren.

Søren Munk blev også budt velkommen her i Randers
afd.Han er lige hjemkommen fra Grønland og har hid¬
til stået som medlem i hovedkassen.

Så har vi den glæde at have Johannes Åquist som
medlem af Randers afd.igen.Han har i nogle år truk¬
ket sig tilbage fra Randers afd.og stået som medlem i
hovedkassen.Du har været savnet,så vi ønsker dig vel¬
kommen tilbage "Knast".Du ønskes også til lykke med
de 65 år d.11/2-87.

HUSK MØDET d.6/2 kl.2o samt PAKKEFESTEN d.21/2-87
kl.l8,oo.

Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet,vort sidste i det gamle år var,som al¬

tid godt besøgt,for da serverer Erna nemlig gule ær¬
ter med alt hvad der hører til,- flæsk - pølse og
stærk sennep,ja,og så snapsen,den må vi ikke glemme.

Karl fryder sig over den gode omsætning og det kar
man ikke fortænke ham i.Tak til Erna for den gode
mad,det lykkedes os vist næsten at få spist det hele
også desserten.Rådhuspandekager gled ned med velbe-
hag.

u

Så har Carl fået den gode Ide,at vi skulle prøve
at få en kegleaften,det er lykkedes ham,at skaffe ba¬
nen til os,SÅ MØD OP FREDAG d.6/2-87 kl,19,oo i keg¬
lecentret ,Allehelgensgade Skole; medbring Kondisko.

SØNDAGSMESSE d.15/2 kl.l7,3o med madpakke.
TIRSDAG d.17/2-87 har vi FANEINDVIELSE kl.l9,oo

under overværelse af BORGMESTEREN,mød op i hulen til
denne særlige aften,hvor der vil blive serveret en
let anretning.Madplanen for 1.halvår ser således ud:

Februar: Birthe & John tlf.(o2) 36 5o ol
Marts: Anny & Svend tlf.(o2) 38 44 64
April: Wivi & Kurt tlf.(o2) 35 83 12
Maj: Kbhn & Frbg tlf.(ol) 17 55 73
Juni & Juli Egen madpakke.
Hvis man er forhindret i,at komme til hulemøde,

vil det være en god ting at melde afbud til madmor/
far,det er lidt ærgerligt at lave meget mad,hvis der
ikke er behov derfor.Det er jo også en ekstra udgift
for den,der har haft lyst til,at lave mad til os al¬
lesammen, hvis man ikke melder afbud.

Mange naverhilsener Lene.

Stockholm
Årsmøde fredag d.6.februar 87.MØD OP SÅ VI OGSÅ

FÅR HØRE DIN MENING OM ARBEJDET I HULEN OG PÅ NAVER¬
TORPET T.NGARÖ.

En stor MUSIKAFTEN afholdes d.13/2 for musikens
venner,så tag gerne hele familien med denne aften,si¬
ger Egon. Flaget går atter til tops d.7.marts for
vor afholdte kasserer Einar Andersen der fylder 60
år.Stockholm afd.gratulerer med dagen og takker dig
for et godt arbejde som vi håber vil vare mange år
frem i tiden.

Som ventet kunne Else Madsen overtage Vandrepoka¬
len et helt år og fik derfor førstepladsen blandt de
øvrige damer som alle præmierne hjem,ja,herrerne fik
denne gang lejlighed til at lære sig at spille Whist.

HUSK AT BESØGE SØNDAGSMESSERNE så ikke HULEFAR må
sidde alene i hulen.

Med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Julefrokosten d.13/12 blev en fin aften.Der var

mødt 28 M/K.Naversange og historier afløste hinanden.
Maden var god,og der blev spist godt,det er vi efter¬
hånden vant til hernede.

Hulen har fået nye borde,så vi har masser af plads
hvis nogen skulle komme i tanker om,at Sønderborg er
et besøg værd
Sydbank spædede til med et pænt beløb.

Den 31/12 fulgte vi traditionen og mødtes i hulen
for at øhske hinanden et godt nytår.Der blev udbragt
mangt et leve for vores afd.og for CUK.

Hulen var vært med en sildemad.Vi sluttede med
"Minderne".

Der afholdes fastelavnsfest i hulen lørdag d.28/2
kl.18,3o.Der serveres smørrebrød,pris pr.kuvert 5o,-
kr.Tilmelding til Helmuth,tlf.(o4) 42 84 o4 senest d.
21/2.

Den ordinære GENERALFORSAMLING afholdes i hulen d.
3.april 87 kl.2o,00.Dagsorden iflg.lovene.

ET NØDRÅB FRA KASSEREREN: HUSK AT BETALE JERES
KONTINGENT TIL TIDEN;SÅ SPARER VI OGSÅ UDGIFT TIL
TLF.og RYKKERBREVE. RESTANCEN ER 2.MÅNEDER ELLERS
MEDFØRER DET SLETTELSE IFLG.LOVENE.

Med naverhilsen Mogens.

Vejle
17 svende kom med frisk humør til årets første

møde d.2/1-87.
Vi sang nr.21 og blev ønsket godt nytår af forman¬

den og hinanden.Mona blev optaget som medlem efter
sædvanlig procedure.Vi blev kraftigt mindet om vin¬
terfesten d.21/2-87 på Park Hotel.Tilmelding starter
ved næste møde d.3o/l-87.

Det blev til endnu et par sange og hyggesnak et
par timer.

Godt nytår med naverhilsen Joan.

Zürich
Så har vi atter overstået endnu et år,og dette år

har været middelmæssigt for Zürich afd.Vi har haft
en lille tilbagegang i optagelserne af nye medlemmer.

Grunden hertil kan findes ved de forskellige fag,
såsom Maler & Tømrere er der mangel på,og der er fær¬
re af disse 2 fag som søger herned.Derimod får vi en
bunke henvendelser fra socialpædagoger og studerende
som vi desværre ikke kan hjælpe.

På de sidste naveraftener har vi haft en del nyop-

tagelser,og det var: Inger Bøgh,Bogholder fra Århus,
Thorkild Lund Jensen,programmør fra Esbjerg,Søren
Jensen,Tømrer fra Odense,og Carsten Jensen,Blikken¬
slager fra Århus,og dem ønsker vi endnu engang vel¬
kommen i naverkredsen.

Alle dem som vendte næsen hjem til de mere rolige
forhold før jul ønsker vi også alt vel fremover,og
håber at de stedlige naver-afdelinger får lidt gavn
af ieres kammeratskab,og en hjælpende hånd i besty-
relserne.(DET ER JER, DER SKAL FØRE CUK FREMOVER)
for det er ikke kun i Zürich, at vi har problemer
med at samle bestyrelse.

Af dem der afrejste er der især en som vi vil sav¬
ne meget,og det er Laust Eriksen,Tømrer fra Tønder,
som i år har været med i bestyrelsen,sidst som
næstformand.Den afdeling som optager ham,vil ihvert
fald ikke fortryde det,men endnu en gang held & lyk¬
ke fremover til jer begge Laust & Sanne.

Den 6/12 havde vi vores sidste Skiarrangement i
1986,men der snød vejrguderne os,ikke et eneste sne¬
fnug lå der i Stuben (Østrig),så vi måtte lægge turer
om til kun 1 dag til Laax,hvor der var pulversne på
Gletscheren (3oo m/o.h.) og strålende solskin.Vi var
25 personer,deraf 12 nybegyndere,men ingen brækkede
ben,kun et par ødelagte briller og en brækket Slalom¬
stang på Thorkilds bankkonto.

Søndag d.14/12 havde vi vores vellykkede julefest
for 80 børn og ca.loo voksne,og da vores Generalkon¬
sul Gunner Tetler var forhindret p.g.a.sygdom,blev
hans tale oplæst af Handelssekretær Jan Pedersen.
Det var også den sidste julefest hernede for Jan,da



han nu har haft sine 3 år i udlandet,så også ham tak¬
ker vi for den tid i Zürich.For musiken var Jens og
Tommy desværre forhindret,og i deres sted havde vi
René Delfoss,pianist fra Nordfrankrig,og Niels Foss,
Jazzmusiker og ægte dansker som nu underviser i Zü¬
rich.

Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år,
med ny energi til at påvirke bestyrelserne,eller end¬
nu bedre at deltage aktivt i bestyrelsernes arbejde
(tænk på Sanne og Dorte-Odense),for nu kommer tiden
hvor Generalforsamlingerne skal afholdes,også herne¬
de i Zürich,mangler vi nye koste,og de fejer som sagt
bedre end de udrangerede.Til slut en tak for godt
samarbejde i 1986 til HB og resten af bestyrelsen i
Zürich afd.af CUK.

Med kno i bordet Flemming(formand)

Aalborg
Den 13/12-86 var vi 22 naver samlet til julefro¬

kosten i hulen.Fritz nåede lige akkurat at deltage i
sidste halvdel da han kom direkte fra' Zürich.Det var
dejligt at se nogle helt nye ansigter og nye mulige
medlemmer,både sømænd og landkrabber.Der var en del
gaver til det amerikanske lotteri og den efterfølgen¬
de auktion med glans.Villy reddede desuden festen,da
han var mand for at skaffe de glemte rødbeder.

Vi afholder vores STIFTELSESFEST LØRDAG d.14/2
kl. 18— med middag i hulen.Man bedes TILMELDE SIG
INDEN d.9.FEBRUAR TIL FORMANDEN tlf.(o8) 29 42 65.

Husk at HULEN ER ÅBEN HVER SØNDAG FRA lo - 12.
Med naverhilsen Knud.

Århus
Til vores julehulemøde d.19/12-86 var der mødt 3o

svende,så der var ved at være fuldt hus.Formanden åb¬
nede mødet,og bød velkommen til de fremmødte.Han kun¬
ne oplyse at han havde været indlagt på hospitalet
til nogle undersøgelser og lige var kommet hjem igen
dagen i forvejen.Der var indkommet en del julehilse¬
ner,som formanden oplæste.- Der var hilsener fra Ot¬
to Lund,Los Angeles.Tidligere hovedkasserer Th.Ras¬
mussen. Redaktøren Knud Lønstrup.Børge Skæg,Odense.
Mogens & Gerda fra Sønderborg.Ib Strange bragte en
hilsen fra Th.Jespersen,Bern,Formanden takkede Birte
& Peter (Pi-Kasso),Randers for deres store gæstfri¬
hed ved vores besøg d.13/12-86 i anledning af Pi-Kas¬
so 's 65 årsdag.Også en tak til Randers -naverne som
vi besøgte ved samme lejlighed.

Ja,traditionen tro var der varme æbleskiver og

solbærrom til alle svendene,det var "Bageren" Hans
Petersen der havde påtaget sig at lave 4oo æbleski¬
vende smagte åbenbart godt,for de forsvandt som dug
for solen.Så var tiden kommet til aftenens højde¬
punkt, hvor vi skulle optage vort nye medlem Jan
Strange.Bestyrelsen har vedtaget at indføre et nyt
optagelsesritual,som vi så skulle anvende for første
gang,det gik alt sammen fint.Formanden forestod opta¬
gelsen assisteret af vores kasserer Ester Lund.Efter
optagelsen fik S.E.Jensen ordet og han ønskede den

nye svend til lykke med optagelsen i Århus afd. og
udtalte sin glæde over at familien Strange nu var
særdeles fint repræsenteret i CUK idet Ib Strange
som har været medlem siden han indmeldt i København
d.lo/11-1956 nu også har 4 børn som er medlemmer af
CUK.Det må nok siges at være en fin præstation.Til
lykke med det Ib."Pi-Kasso" fortalte om sine oplevel¬
ser på.Grønland og kunne oplyse at han den 29/12-86
igen satte kursen mod Grønland,og vi bad ham hilse i
Thule afdeling.

En rigtig hyggeaften sluttede meget sent,før de
sidste havde forladt lokalerne.Der går rygter om at
stemningen holdt lige til det sidste,og Ester blev
båret i guldstol til bussen - og de sang "Minderne"
ved hendes afrejse med bussen.

Til årets første hulemøde d.2/1-87 var der mødt
21 svende og 2 gæster.Formanden åbnede mødet og bød
velkommen til de fremmødte,og en særlig velkomst til
vore 2 gæster,som var Carsten Jensen der arbejder i
Schweiz og Rie Strange der opholder sig i Finland og
som var hjemme på juleferie.Formanden oplæste indkom¬
ne hilsener fra følgende,Harold og Lilian Mathiasen
fra Los Angeles,Otto Kröll,Düsseldorf,"Pi-Kasso" fra
Thule,samt fra Frederikssund afd.

Der var forslag fremme om at vi skulle afholde et
ekstra hulemøde hvor vi skulle have serveret gule ær¬
ter . Forslaget blev overgivet til bestyrelsen der vil
tage det op på næste bestyrelsesmøde.

Vi havde iøvrigt en rigtig hyggelig aften,snakken
gik livligt,og den gode naverstemning var tilstede,
vi sluttede aftenen med at synge "Minderne",

Med naverhilsen S.E.Jensen.
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MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kld.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 35 61

Juleafslutning
Selv om det var tæt på jul var der god tilslutning til vor sidste

kegleaften i 1986.Foreningen havde stillet nogle flasker til rådig¬
hed,som der blev trukket lod om,og vi fik ønsket hinanden en glæde-

Referenten.

lig jul og et godt nytår.
102 års stiftelsesfest

Vi indbyder til lo2 års stiftelsesfest i Cirkel Ordenen's Selskabs¬
lokaler, Falkoner Alle 96,lørdag d.7.marts kl.18,oo.Der vil blive serve¬
ret 3 retter mad,m/diverse vine,samt kaffe.Dette arrangement betaler
medlemmerne kr.loo,- og ikke medlemmer kr.275,- .Hvad der udover ny¬

des,er for egen regning.Tilmelding ved kegleaftenen d.19/2- eller se¬
nest d.28 februar til Poul Barslund,Tilmelding er bindende.

Bestyrelsen.
Generalforsamling

HUSK GENERALFORSAMLINGEN torsdag d.5.februar kl,19,3o i Vanløse.
Formanden.

Kegleaften
KEGLEAFTEN d torsdag d.19.februar kl.l9,oo.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvædenet den 23. januar



Pinsestævnet nærmer sig.I ar er vi sa heldige at pinsen falder i juni,så vi får sol og sommer,når I
kommer til Kongernes by,Roskilde.Vi er jo den eneste by i hele verden som har så mange Konger og en en¬
kelt Dronning liggende begravet her,og det selvom vi kun har 5o,ooo indbyggere.Roskilde ligger jo som
et smørhul her pa Sjælland,ned til fjorden og 25 minutter fra København,plus alle vores seværdigheder,
hvor f.eks.Domkirken,Vikingemuseet,Roskilde Museum,GI.Tømmerhandel,GI.Købmandsgård med gammelt Hånd¬
værk i funktion,Lejre Oldtidsby,Gagade,hyggelige Kroer,Kloster og Kirker,alt indenfor H.T.området,lige¬
så 2 store Parker har vi i Centrum.Vores festmiddag afholdes på Restaurant "Håndværkeren" (5 minutter
fra stationen), her afholdes også delegeretfrokost.Vort hulemøde om lørdagen afholdes i Ringparkens
beboerhus - også tæt på stationen,her har vi folk som viser jer tilrette.Vk sender også tilmeldings¬
blanketter ud til alle afdelinger + bykort over Roskilde og omegn.Vi har forresten gode campingmulig¬
heder - også tæt på Roskilde Centrum.Vi siger vel mødt til PINSESTÆVNET I ROSKILDE og har allerede nu
alt klart til det store rykind, Med Naverhilsen På bestyrelsens Vegne Peer Rosén.

60 år i CUK Ærestavle
Den 26 marts 1987 kan Odense

afdeling af CUK fejre et meget iv¬
rigt og skattet medlem af afdelin¬
gen og denne gang gælder det Æres¬
medlem af Odense afd såvel som af
hele CUK:Det er kunstmaler Carl

Mortensen,Sorgenfri Alle 34,523o
Odense C.

Carl Mortensen er født d.25/4-
19o5.C.M. blev blev indmeldt i Zürich den 26.marts
1927 som ung svend.I Zürich blev han i nogle måne¬
der inden han "huggede sæk" for at se andre omgivel¬
ser og sammen med en kammerat "Revolver Christian"
tog de fodturen til Schaffhausen op til Ulm.Her fik
kammeraten arbejde og C.M.fik en ny følgesvend til
valseturen til det idylliske Schwarzwald over Frei¬
burg ned til Basel.

Efter en "vældig" huleaften i Basel,gik turen vi¬
dere til Thun og Interlaken over Grimsel og Furka-
passene ned til Vierwaldstattersøen.Han blev selv¬
følgelig inspireret til en række billeder og skit¬
ser. Efter opholdstilladelsen var udløbet - gik han

bogstavelig talt "under jorden", idet han i nogle
uger vat teatermaler ved Corsoteatret,hvor han male¬
de kulisser i de dybe kældre.Sidst i november,drog
han sammen med 3 tømrere til Italien,som de tog på
langs over Vesuv til Pompeii.Efter en afstikker på
et par maneder hjemme,rejste han tilbage til Zürich
i foråret 1928 og var der hele sommeren,hvor han
tog sig nogle ture rundt i landet ind imellem.Hjem¬
rejsen gik over et hjørne af Frankrig - gennem Lu¬
xembourg til Belgien.Her vat der dog ikke noget ar¬
bejde at få,så han rejste hjem til Odense og til¬
meldte sig der.I afdelingen blev der hurtigt brug
for ham,først som sekretær,i ca 3 år,hvorefter han
blev valgt til formand,en post han beholdt de næste
27 år.Han blev udnævnt til ÆRESMEDLEM af odense afd.
og CUK i anledning af sin 7o årsdag d.25 april 1975.

HB tilslutter sig ovenstående og ønsker Carl Mor¬
tensen,Odense til lykke med 6o års jubilæet samt Kai
Fønss Bach,Birkerød med 5o års jubilæet og siger
dem begge tak for deres arbejde for vor organisati¬
ons sag og deres interesse for Den farende Svend.

Hjertelig til lykke begge to.
Hans Rindom.



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

Arkivet:Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,827o Høj¬
bjerg, tlf. (06) 27 24 8o.

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

EKSPEDITION AF alle tll-og afmeldinger samt flytning
D.f.S: af medlemmer sker til Th.Rasmussen,

Pilekrogen 17,273o Herlev.tif.(o2) 94 4o o?
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 Skælskør.tlf.(o3) 59 81 75.
HOVEDBESTYRELSENS Kontaktmand for arbejde i udlandet

Jørgen Schaffer.Nattergalevej,16,8362
Hørning tlf.(o6) 92 35 72.

UDSTILLINGEN: Peter Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk tlf.(02) 34 57 35

CEG - BLADETS redaktør for Skandinavien. Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakkt;n 5,-tv
8000 Århus C.tlf.(06) 12 46 60.
kl. 9-17.

Vor trofaste og afholdte medlem og medstifter

NIELS HENNING NIELSEN
født d.31.juli 1928 i Århus

er taget på sin sidste rejse d.12.januar 1987.
Niels var en Nav af hjertet og et varmt menne¬
ske, som vil blive savnet af alle.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Thule Naverne.
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Silkeborg Afdeling har mistet en god Naverbror
og Kammerat.

WILLY LEHMANN JENSEN

født d.25.April 1921
indmeldt i Silkeborg d.12.juni 1959
er afgået ved døden d.21.januar 1987

Willy Lehmann Jensen blev bisat i stilhed.
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Silkeborg Afdeling.

Milepæle
1.marts 1987 Hans Brødsgård,Præstehaven 12 B,6o år

Gjellerup 74oo Herning.Mdl.i Herning.
Bent Jensen,Ved Egedam 1. 5o år
34oo Hillerød.
Hillerød afdeling af CUK,v/Richard
Petersen,P.Mogensensvej 42,34oo
Hillerød Jubilæum 5o år
Kai Fønss Bach,Toftebakken 2,
346o Birkerød Medlem af CUK i 5o ar
Carl Mortensen,Sorgenfri Alle 34
525o Odense C.Medlem af CUK i 6o år
Holger Tjerrild,Thomas Nielsens,
vej 12,Grundfør,8382 Hinnerup.Mdl.
i Århus. 5o år

3.april Hilmar Jensen,8oo Hawthorne,S. 75 år.
Fullerton,Ca.92633 USA.

Tak
Tak til Silkeborg afdeling for blomster ved Wil¬

ly's bisættelse. Birgit Malling
Silkeborg.

13.

19.

19.

26.

27.

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

HULE:INGERSLEVGADE_lo8_klditvi17o5_K2benhavn_Vi
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. 1
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.

Lokaleinspektør. Steen Klockmann,H.C.Andersens Blvd.
38- 1553 kbhn.V. tlf.(ol) 13 34 37

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,
27oo Brh.tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
Søndag d. 1.marts 87

Kl. 11—

.FASTELAVNSFEST efter sædvanlig
tradition.(maskering tilladt)og
husk nu "Skorpeskrinet" og kom
og hjælp os med at fange aberne

Torsdag.5.marts 87 BANCOSPIL Kl.19
DARTAFTEN K1.19—
HULEMØDE Kl.19

oo

PENSIONISTDAG K1.13-
DARTAFTEN Kl.19—
SVENDEAFTEN Kl.19—
BANCOSPIL Kl. 19—

Mandag 9. " 87
Torsdag 12. " 87
Lørdag 21. " 87
Mandag 23. " 87
Torsdag 26. " 87
Torsdag 2.april 87
Sangkoret

HUSK Sangkoret mødes altid 2.tirsdag i måneden i
hulen i INGERSLEVSGADE lo8 kid.Alle der er sanginter
esserede er VELKOMMEN. Bestyrelsen.

Sildebord i Holbæk
HUSK HOLBÆK AFD. store SILDEBORD som afholdes i

hulen LØRDAG d.21 marts 1987 kl.12—.
Pris pr.kuvert kr.6o,~
Tilmelding til HELGE,senest d.13/3-87 på tlf.o3

43 87 65.

Redaktøren meddeler
ALLE DE UDENLANDSKE AFDELINGER OPFORDRES TIL AT SEN¬
DE REDAKTIONEN EN FORTEGNELSE OVER DERES FORMÆND OG
KASSERERES ADRESSE -NAVN & TLF.NUMMER INDEN d.8/3
1987 SAMT HVOR OG HVORNÅR DE HOLDER MØDE.Dette fordi
ADRESSELISTEN SKAL MEDI "Den farende Svend"! APRIL
MÅNED 19877 _ REDAKTØREN.

Adresseændring
GØTEBORG:Formand & Kasserer Bent Christiansen,Rödje¬

vägen P.L.4286 438 o3 Härryda Tlf. oo9 -46
3ol 3oo 52.

NÆSTVED: Formand Keld Albrechtsen,Kattekæret 14,Fens¬
mark 47oo Næstved tlf.(o3) 74 68 57.

KØGE- Formand Otto Wisler.Egøgevej 138,46oo Køge
tlf.(o3) 67 41 85.

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 Birkerød . Tlf. o2-81o458

Buddinge Cyklebørs
Søborf Hov»dMd®

Tlf. 58*8 68
Indehaver:Fl.Heiden

Medlem af CUK.



In memoriam Køge tilbage i CUK
Det er med sorg,at vi må meddele,at
vor trofaste medlem Niels H.Nielsen
er taget på sin sidste rejse,d.12/1
1987,efter kort tids sygdom.
Niels var medstifter af Thulenaver¬

ne,og medlem af forretningsudvalget
indtil den første officielle gene¬

ralforsamling. Indtil sin død,var
Niels et respekteret bestyrelsesmed¬
lem.

Niels startede sin karriere som

politibetjent i København.Efter mo¬
den overvejelse tog Niels sin afsked fra politiet,og
stod til søs som tjener,hvorefter han i 1973 fik ar¬
bejde på Thule Air Base,hvor han blev en velset og
afholdt medarbejder.

Vi på Thule vil savne ham og hans dejlige baryton¬
stemme i al evighed.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Thule Naverne.

Blikkenslager & Kobbersmed Max Niel¬
sen, Holbæk er ikke mere,han afgik v.
døden d.21/11-1986 i en alder af 94
år.
En prægtig naverkammerat har hermed
afsluttet et langt og rigt liv.Vi
vil altid huske ham som en af vor

forenings meget betydelige skikkel¬
ser og Holbæk afdelings absolut stør¬
ste og mest stabile personlighed.

Max Nielsen blev indmeldt i CUK i Köln i 1913 og
kom i de unge år langt rundt i Europa.Ved sin hjem¬
komst var han medstifter i 192o af afdelingen her,og
blev fra første færd valgt til kasserer,en post han
beholdt i samfulde 62 år(i samme periode med 7 for¬
mænd) .

Naversagen,sit gode Håndværk og familien var de
væsentligste holdepunkter i hans lange livsforløb.
Han var hjælpsom og pligtopfyldende som få,og altid
i fint humør,en rigtig glad kobbersmed,overalt agtet
og æret,og derfor blev også mange hædersbevisninger
tildelt ham i tidens løb.

Max Nielsen var virksom ved sit kære kobbersmede-
ri indtil han blev 92 år,de sidste 2 år slog de fy¬
siske kræfter ikke til mere,til gengæld åndsfrisk,og

med en utrolig hukommelse,lige til det sidste.
Det har glædet mange at tale naverliv,fortid og

håndværk med Max.En god naverkammerat er nu taget på
sin sidste rejse.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Ove Andersen Henning Olsen.

Otto Wisler,formand.Kell Pedersen,sekretær og Kaj
Dyrberg,kasserer.

Så er Køge atter med i CUK.
Fredag d.16/1-1987 var der stiftende G.F.Initiati¬
vet til dette må tilskrives Knud Lønstrup kunne den
nyvalgte formand fra Køge,Otto Wisler meddele,idet
det var Knud der formidlede at Otto fik 25 arsnalen
forsinket men velfortjent for trofast medlemsskab.
Dette gav skubbet til at Otto fik blod på tanden,og
på sin stilfærdige måde gik han igang med at samle
medlemmer.

Som før var Edgar Jensen,Th.Rasmussen,Hans Rin¬
dom og Dann Eland (de 2 sidste fra HB) tilstede.

Fremmødte var ca.6o % af dem der var tilskrevet,
når man tager vejret i betragtning må det siges at
være tilfredsstillende,Stemningen var da også for
at få valgt en bestyrelse og den blev som følger:
Formand Otto Wisler,Egøjevej 138,46oo Køge,Tlf.(o3)
67 41 85.Kasserer Kaj Dyrberg,Kildetoften 22,264o
Solrød.Sekretær Kell Pedersen og suppleant Bent An¬
dersen.

Fra Hovedbestyrelsen vil vi ønske Køge velkommen
tilbage i CUK.

Kaj Dyrberg fik Harmonikaen frem og gav nogle
numre til glæde for de tilstedeværende,så der skal
nok komme lystige toner fra Køge.,, _ . ,Hans Rindom.

Ærestavle 50 år i CUK

50 år Tillykke
Et af vores gode og trofaste

medlemmer,Holger Tjerrlld.kan d
27.marts-1987 fejre 5o års fød¬
selsdag.Holger er en af de tro¬
faste stamgæster i hulen,og han
har altid været med til at præ¬
ge den gode stemning i hulen
med sit lune og humoristiske
væsen.Det skal også nævnes at

Holger sammen med sin flittige
hustru Erika har oparbejdet en
solid forretning med fremstil¬
ling af trapper,som speciale.

Firmaet er i gang med en be¬
tydelig udvidelse af værkstedet
med 443 kvm og indvielse vil
finde sted her i løbet af året,og samtidig kan Hol¬
ger og Erika fejre 25 års forretningsjubilæum.

Samtlige Århusnaver ønsker dig hermed hjertelig
til lykke med de 5o ar. Århus-naverne.

Den 21 marts d.å.bliver der sik-
sert stor fest i Hillerød,da man

skal fejre afdelingens 5o års ju¬
bilæum. Samtidig med afdelingens
jubilæum kan den sidste af dens
medstiftere holde 5o års jubilæum
nemlig een af CUK1s store kæmper
Bogtrykker Kai Fønss Bach,Birke¬
rød Bogtryk/Offset,som fremstillei
"Den farende Svend".
Kaj er ÆRESMEDLEM af CUK og tilli¬
ge af Hillerød afd.
K.F.B, er født i København d.22/8

19o5 og rejste ud i 1925,første stop var Hamburg
hvor han første gang stiftede bekendtskab med CUK
og blev indmeldt hos den daværende kasserer "Køge



Ole" og kom meget hurtigt med i bestyrelsen som se¬
kretær.Han fik arbejde i Lauenberg an der Elbe.Sene¬
re kom han til Ratenau,derefter skulle den klassis¬
ke Rhintur opleves.Under sit ophold i Hamburg lærte
han vor nu afdøde Redaktør gennem 38 år Waldemar Pe¬
tersen at kende og de blev Valsekammerater,de var
jo kollegaer.K.F.B. har været med til at oprette da¬
værende CUK afdeling i Mühlhausen inden turen gik
videre til det franske Schweiz.Senere kom han til
Altkirch i Elsass hvor han arbejdede som altmulig¬
mand på en stor Byggeplads,der var han sammen med
"Walde". Rejsen endte nede ved Middelhavet,efter
nogle måneders arbejde i Lyon.Schweiz blev også gen¬
nemtravet på kryds og tværs. Efter sin hjemkomst
etablerede han sig med egen virksomhed i Birkerød.
Her traf han en dag Walde som da arbejdede i Hille¬
rød og som gik og pønsede på at starte en afd.der.
Det var i slutningen af 1936 og K.F.B, var straks
med på tanken.Så d.19/3-1937 løb afdelingen af Sta¬
belen og K.F.B.blev indmeldt påny.Kai har været se¬
kretær i en lang årrække i afd. og sad sammen med
"Walde" i Hovedbestyrelsen i mange år.Kai har sid¬
det i bestyrelsen for Hillerød afd.i de fleste år ai
afd.levetid.I Hovedbestyrelsen var han næstformand
indtil han i 1965 efterfulgte Jens Jørgensen som for
mand.Ligeledes har Kai været med til at stifte Hånd¬
værkernes Rejsefond og sad i ledelsen indtil for få
år siden.

Kai har skrevet et par bøger om sit gensyn med de
"gamle" steder set med en interrail-pensionists øj¬
ne.Kai har altid været meget aktiv indenfor CUK og
har i sin pensionisttilværelse in spe holdt mange
Foredrag i Pensionistforeninger om sit liv som en
valsende Svend.Han har i sin tid som formand i HB

rejst land og rige rundt for at besøge afdelingerne.
I det hele taget hvor har Kai ikke haft sin fin¬

ger med i spillet,når det gælder Naversagen.
Vi i HB siger dig tak for din utrættelige indsats

for naversagen og CUK og ønsker dig til lykke med
dit 5o års jubilæum. Knud Lønstrup.

At rejse er at leve
Fra MALERNYT no.5 i juli 1986 har vi lånt neden¬

stående artikel:
Nedenstående rejsebeskrivelse her i MALERNYT har

sit udspring i.at Jettes mor var herinde i fagfore¬
ningen for Jette,i helt andet ærinde.

Ved denne lejlighed fortalte hun bl.a.at hun hav¬
de været på besøg i Schweiz hos Jette,og en nat mat¬
te hun stå ud af sengen og lægge sig et andet sted,
fordi Jette simpelthen "dunstede" enormt af opløs¬
ningsmidler ud af hele kroppen.

En anden detalje er,at Jette endte med at være
"sjakbejds" for flere end tyve malere på et nyt ho¬
telbyggeri .

Og - fortæller Jette - det var meget,meget svært
for de forskellige mandfolk fra Schweiz,Italien,Fran¬
krig og andre steder fra at have en dansk "Pigemaler1
som formand.

Nok om det,vi lader Jette selv fortælle:

Jeg var så heldig,at jeg i starten af 1985 fjk
mulighed for at komme til Schweiz i ni måneder,hvil¬
ket jeg på daværende tidspunkt mente var passende -
dette viste sig senere at være i underkanten.

Jeg arbejdede for en schweizisk mester og dette
gjorde det til lidt af en udfordring,da jeg ikke kun¬
ne sproget,men efter 3 måneder var dette problem ryd¬
det af vejen.

NI TIMER OM DAGEN MED GIFTIG MALING.
Der var også andre udfordringer ved alt dette nye

ikke mindst en ni timers arbejdsdag og så - materia¬
lerne .

Jeg havde intet hørt om materialer og sikkerhed
( i Schweiz,red.) før jeg rejste,hvilket jo nok hav¬
de været rart,da Schweiz ligger omkring 2o år bagud
i forhold til os på det felt.Vandige materialer ken¬
der de ikke til,og hvis man nævner det,er de ved at
dø af grin over os danskere.

N-æh,lakfarver,to-komponenter og fortynder,det er
sagen.Så kan de jo også give lo års garanti på arbej¬
det - og så kan vi jo selv vurdere,om en hjerne ikke
er mere end det værd.

Jeg var ikke så heldig at få udleveret en maske,
hvilket også kunne være lige meget, da eet filter
skulle række til hele opholdet.Så da jeg skulle hjem
på ferie,købte jeg selv det nødvendige udstyr og fik
tilmed en adresse på et firma i Schweiz,hvor jeg kun¬
ne købe flere filtre.

Da disse "småting" var sat på plads,ja så er der
kun positive ting tilbage.mit ophold har været gan¬
ske fantastisk.

NAVERKLUB.

Der er mange unge danskere,der arbejder i Schweiz,
og i Zürich er der en Naverklub,hvor vi mødtes hver
torsdag aften,hvilket var alletiders.

Vi arrangerede en masse ture ud i de schweiziske
alper,dette var så smukt,at man aldrig glemmer det.

Sammenholdet var så stærkt,at det kan være svært
at forestille sig,og selvom jeg nu er vendt hjem,er
dette sammenhold langtfra slut.Jeg har nemlig nu
meldt mig ind i en Naverklub i Frederikssund,et sted
hvor alle udenlandsdanskere kan komme efter endt ar¬

bejdsophold.
Den slags klubber er der mange af rundt om i lan¬

det. De er også villige til - i det omfang det er mu¬

ligt for dem - at hjælpe unge håndværkere med at få
arbejde i udlandet.

Jeg kan kun anbefale alle rejselystne unge,at hop¬
pe ud i det.Økonomisk er det ikke nogen dårlig forret
ning,og dernæst er det en oplevelse for livet.Et lil¬
le tip vil jeg dog give.Forhør jer altid om sikker¬
hed . opløsningsmidler o.s.v.,så I selv har mulighed
for at medbringe det nødvendige udstyr.

Jette Callesen,Malersvend.

Uddrag af HB's protokol
HB møde afholdt d.2o/ll-1986:

Protokollen blev oplæst og godkendt,hvorefter
formanden fik ordet til sin beretning. Han meddelte
at den reviderede sangbog nu forelå og Hans Rindom
og Helmuth Andersen havde havde redigeret de indkom'
ne forslag fra afdelingerne og det ser ud til at
der bliver plads til yderligere 2 sange.HB har be¬
sluttet at lade trykke 75o stk.nye sangbøger,med
dertil hørende forord.Næstved og Esbjerg afd.har
fået nye formænd.Det oplystes at HK p.t.har ca.4o
medlemmer.Man blev enig om en kontingentforhøjelse,
således at HK medlemmer pr.1.januar 1987 betaler kr
12,5o pr.måned.Hovedkassereren gav et overslag over
hovedkassens stilling siden forrige møde.HB var re¬
præsenteret ved festen i Sønderborg v/Peter Boghol¬
der og medbragte en gave fra HB.(D.f.S. årgang 196o
-64 indbunden).HB takker for det fine arrangement.
Ligeledes takkes de folk som havde naverkammerater
og deres koner indkvarteret.Helmuth Andersen deltog
i Vejles "gule Ærter aften" i hytten.En stor ros
til Vejle for deres altid gode arrangementer.Under
internt blev der taget stilling til et par sager.
Næste møde blev berammet til d.5.januar 1987.
HB møde blev udsat p.g.a.snevestorm til d.19/1-1987.

Formand Hans Rindom åbnede mødet med at takke de

øvrige HB medlemmer for godt samarbeide i det for¬
gangne år og håbede at det ville fortsætte i 1987.
Protokollen blev oplæst og godkendt.Dagsordenen var

lang,men p.g.a. vejret var der blevet et telefonmø¬
de d.12/1- var en del hastesager blevet behandlet.
Der var blevet afsendt Skrivemaskinebånd til Redak¬
tøren . Beretningen fra HK blev udsat p.g.a.HK's hos¬
pitalsophold , til næste møde.Et par sager vedr.Redak¬
tionen af "D.f.S.blev behandlet.En prøve på et Aus¬
weis - rejsekort fremstillet ved CCEG blev fremlagt;
dette er HB imod da vi jo selv har vore medlemsbø-
ger,men medlemmerne vil blive informeret nærmere om

dette på Pinsestævnet.Dann Eland og Peter Bogholder
har været på besøg i henholdsvis Ålborg og Zürich.
Dann Eland deltog i Ålborgs hulemøde for ar redegøre
for den delvis nye bestyrelses sammensætning og be¬
føj eiser ,hvorimod Peter Bogholder ikke traf nogen



fra Zürich under sit ophold.Endvidere deltog Dann E.
i Århus afd's hulemøde d.5/12-86 hvor Pikasso bl.a.
kommenterede til lysbilleder fra Grønland. Under Evt
oplæste Helmuth Andersen en nytårshilsen fra Margit
Geil fra Bellacentret. Dann Eland.
Næste møde afholdes d.9/2-1987.

HB - sekretæren ved

Pinsestævnet 1986

Dann Eland holder tale ved Pinsestævnet 1986.

Alle naver ind i CLIK

Forenings-meddelelser

Frederikssund
Der Indkaldes Jjgrved til G.F. i hulen fredag d.3.

april -1987.kl.2o—pr.Dagsorden ifølge lovene.Efter
G.F. middag med hyggeligt samvær.Eventuelle forslag
skal være formanden ihænde senest 8 dage forinden.
HUSK at møde op - HUSK AT BETALE KONTINGENT.DANN.

En rigtig god gammeldags huleaften,blev afholdt d.
6/2-87.3o svende med lille Søren som gæst.P.g.a.da¬
toforvirring blev det ikke denne aften vi fik besøg
af "Frederikssund Mandolinorkester".Det bliver iste-
det d.6.marts.Bødekassen blev tømt.Den indeholdt kr.
lo65,75 i sedler og mønt.Lille Søren vandt den inter
ne gættekonkurrence og fik overrakt den obligate h
fl.akvavit,men da Søren er både sober og absolut æ-
druelig,byttede han den med en 5o,-kr,seddel hos mor

Inge.Formand Dann oplæste brev og hilsen fra Poul
Christiansen i Stavanger,brevet sluttede med:Tag en
Pils og tænk pa mig.Naverne i Frederikssund ønsker
vor tidligere formand,Jørgen Schaffer i Århus til
lykke med trolovelsen med Ester.Også til lykke til
Kathe og Jørgen "Pisker" med ringen.Det ender nok
med en hel Epedemi.Inge og Jens havde en travl aften
i hulen.Især Jens svedte bravt.Vi skønnede at han
tabte sig 3-4 kg,men det har han da heldigvis råd
til.Formanden fortalte en historie som gav et vist
"ekko" i hulen i Græse.Sangbogen blev flittigt brugt
og det var med piano og jubel.Formanden lukkede hu¬
len omkring midnat.Atter en herlig aften i hulen var
slut.Næste hulemøde d.6.MARTS.HULEVAGT = BENT & BENT
Med naverhilsen Tolderen.

Holbæk
Den 16/1—87 var første hulemøde i det nye år for

Holbæk-naverne,men desværre med mindre fremmøde end
sædvanligt.Ja,selv Helge og Kirsten var forhindrede,
de havde dog meldt fra i god tid.

Freddy ledede mødet,og takkede først Ebert for
det meget store arbejde og smukke resultat,som han
og Henning havde fået ud af at reparere vores runde
bord,ilægning af mønter er også påbegyndt.Henning
var desværre ikke tilstede,men hans faglige kunnen
ses tydeligt.Tak Henning.

Fra Odense afd.har vi-modtaget no~le små,nyttige
lommekalendere,som alle blev meget begejstrede for.
Tak til Børge "Skæg".

I anledning af Ove Andersen's 75 årige fødselsdag
besøgte Helge og jeg ham,medbringende em fl.fra af¬
delingen,og som den lune Nav Ove er,blev det et hyg¬
geligt besøg.Vi håber han snart kommer i hulen igen.

Den 31/1-87 blev René og hans søde Inge smedet i
hymens lænker.det foregik i Soderup kirke,vi var 8
Naver som var mødt op for at danne Spalier.Vi tror
de begge blev overraskede og René bød på en lille en
på "Elvira Madigan" i Tølløse,hvor også festen skul¬
le holdes.

Helmuth har igen lovet at stå for det store SILDE
BORD,som han er ekspert i at lave,det bliver i ar d.
21/3-87 kl.12,3o til en pris af kr.6o,- pr.kuvert.
Tilmelding,senest d.13/3-87,til HELGE pa tlf.(o3)
43 87 65.
Med Naverhilsen Emil.

Kolding
I Kolding afd.går det stille og roligt,det er

rart, men vi har plads til mange flere medlemmer,så
jeg synes,vi skal gøre et forsøg på at få flere med¬
lemmer, for vi kan ikke komme udenom,at vi har det
hyggeligt,når vi er sammen,så på med vanten.Vi kan
sidde 8 ved hvert bord + de to runde borde,og skul¬
le det knibe,har vi flere borde på lager.

GENERALFORSAMLINGEN afholdes d.I.A.87 kl.20.00

Dagsordenen iflg.lovene.Evt.forslag skal være ind¬
sendt til formanden senest 8 dage før denne afholdes
Vi skal også tage stilling til nye lokallove,så mød
op d.1/4-1987.din stemme er måske den afgørende.

Kolding afd.sender en hilsen til Verner i Thule
og alle i Grønland samt en hilsen til Liselotte i
USA.

Til lykke til V.K.L.med d.9/3.
Med Naverhilsen Bent.

København
Januar måned begyndte med vores store nytårsfest,

hvor vi havde levende musik - hele 6 mand - fra
Snedkernes pensionistband. Det var en meget fin be¬
søgt aften,det er jo ikke enhver hule beskåret at
have 4 medlemmer af HB,som deltagere i festen.Der
var også mange gæster tilstede,og vi fik en rigtig
dejlig aften ud af nytårsfesten med god mad o.s.v.

Hulen har haft besøg af 4o medlemmer af METAL -

det var gamle svende - som gav udtryk for en dejlig
dag i vor hule - det blev sent inden der blev låst.

Januar var ellers stille,den strenge kulde og me¬
gen sne stoppede jo lidt af aktiviteten,men vore søn
dagsmesser var rimeligt besøgt.

I skrivende stund ser det ud til at milde luft¬
strømme vil gøre vejret helt forårsagtig,men det
kan jo selvfølgelig drille.

LÆS VORT FINE PROGRAM IGENNEM I KØBENHAVNERNAVEN,
DER ER MANGE GODE AKTIVITETER HER I MARTS,

Med Kno Kristian.

Los Angeles
Klubben afholdt et Pølsegilde for medlemmer med

gæster,og bordene var dækket til 8o personer,vi var
kun 6o.Alle nød den tillavede medisterpølse med alt
tilbehør inclusive Vin.Der var uddeling af Ærestav-
ler til Carl Petersen,Gene Thuesen og til Hans Bro¬
dersen som afgaende President.Jimmy Nelsson var ud¬
nævnt til Æresmedlem fot Året 1986.

Ved vort sidste møde,blev en Cigarkasse overgivet
til mig,det var en gave til Klubben fra Carlos Peter
sen som ikke selv kunne være tilstede.Den indeholdt
en fantastisk samling af mønter og pengesedler fra
den første verdenskrig,især vedrørende Plebicit åre¬
ne om Sønderjyllands Genforening.Det har taget tid



at gå igennem denne samling som består af pengesed¬
ler fra l.phenning til 5o miljarder mark. Det er min
bensigt at montere alt dette materiale i et Ringbind
så sedlerne kan ses fra begge sider,men det vil tage
lang tid,at få det hele organiseret.Mønterne dækker
en periode fra 1875 til 192o og vil blive monteret
i den rigtige rækkefølge.Hvorledes det så skal be¬
handles afhænger af resultatet.Det er en værdifuld
historisk samling,som vi i Klubben siger Carlos Pe¬
tersen mange Tak for.

En rettelse angående den skænkede middag til Mor-
t^nsfesten - det er ikke Carl Christensen Sr.men
Bill Knudsen der var gerningsmanden.

0.J.L.

På billedet ses fra venstre tre af L.A's bestyrelse
fotograferet omkring deres Lade.Det er Kasserer John
Kristensen - Formand Howard Hansen og Sekretær Bill
Knudsen. Foto:Asmund Andersen.

Næstved

Hulemødet d.9/1-1987 var vi trods det hårde vin¬
tervejr samlet 5 svende.Det blev en hyggelig huleaf¬
ten,med megen saglig snak om vor afdeling,som i det
nye år har mange gøremål på programmet.Kl.22,oo
spiste vi vore madpakker.Det blev til et godt hule-
møde, hvor blæren blev afsunget flere gange.Først til
Manfred som havde fødselsdag d.21/12-86.Der blev
sunget mange af vore naversange.

NÆSTE HULEMØDE d.13/2-87.
Med Kno i bordet Keld.

Odense
Til årets første hulemøde d.8/1-87 havde 13 sven¬

de fundet vejen til hulen.Det beskedne antal skyld¬
tes jo nok kulden og de glatte veje,men vi skulle jo
ha' grisen slagtet,og det sørgede Inge for at den
blev.Vi måtte jo allesammen gætte på hvor mange kro¬
ner,der nu kuT gemme sig i sådan en gris.Og efter
indsamlingen af de små "hemmelige" stemmesedler,kun¬
ne vi konstatere gæt helt fra 387,-kr.og op til 68o,
- kr.Men ingen havde dog turdet håbe på hele 742,-kr
for det viste sig bare at være tilfældet,og det var
da fint.Bent Saudi blev den lykkelige vinder af en
01 fra Walter (Kasserer må jo være mådeholdne i pen¬
gesager) og han blev faktisk så glad,at han ringede
i klokken,og det var vi andre jo yderst tilfredse
med.Det vårrvistnok også p.g.a.sit sølvbryllup,at
han var sp rundhåndet,ham Saudi.Vi kvitterede så med
at synge blæren,med høje milde røster.

Til hulemødet d.5/2-87 var der 17 svende i hulen
deriblandt Lauersen,frisk og frejdig,hvor er det dog
rart at se.Formanden bød velkommen,og ønskede til
lykke til Lauersen med de 95 år.Han blev udnævnt til
Æresmedlem,og fik sin plade i Ærestavlen.Han fik et
meget fint navertelegram med motiv frs Bergen,som
Keld Ploug havde været mester for.Det gik Lauersen
da helsigvis med til,at lade blive hængende i hulen,

-så vi alle kunne få glæde af det meget flotte hånd¬
værk. Lauersen bragte et friskt pust med sig.Istedet
for den sædvanlige "Nr.47" foreslog han nr.6,og det
var da en dejlig fornyelse.Vi fik også historien om
dengang han"lærte" Inge at tygge skrå,og hans skæve
grin var slet; skjult. Jo,det var en go' historie. I an¬
ledning af fødselsdagen ringede han i klokken,og vi
sang blæren,ønskede til lykke og råbte hurra .Jo,
det var en rigtig festlig aften.

Og nu når vi er igang med festlighederne,har vi
sandelig et jubilæum lige om hjørnet.Den 26.marts
har maler Carl Mortensen været medlem af CUK i 6o år.
Vi ønsker rigtig hjertelig til lykke.

Så vil vi minde om "GULE ÆRTER" d. 28/3-87 kl. 18—
I hulen,og indkalder til GENERALFORSAMLING d.2.APRIL
kl.18,3o,hvor vi beder jer medbringe madpakke,som vi
vil nyde efter G.F.

NÆSTE HULEMØDE BLI'R d.5.MARTS. VEL MØDT,
Med Naverhilsen Sanne.

Silkeborg
Fra Silkeborg afd,må vi med sorg meddele,at vor

Naverkammerat gennem næsten 3o år,efter lang tids
sygdom har forladt os.

Vi mindes Willy Lehmann Jensen som en ankermand i
vor afdeling,

Vi er nået frem til strabadserne for det kommende
ar.Det indebærer primært vort kommende 5o års jubilæ¬
um i Silkeborg afd.Forinden afholder vi det obligate
"torskegilde".Derefter træder en komité på 5 mand
sammen for tilrettelæggelsen af den store dag.I star:
ten er der sikkert 5 forskellige meninger,men efter
et sammenkog,finder vi en festlig og fornøjelig løs¬
ning.

Nærmere vil naturligvis fremkomme gennem"Svenden":
i rigelig god tid.

Naverne i Silkeborg er to gangeblevet inviteret
til forpremiere i det lokale amatørteater"Perronte-
atret",og er blevet så grebne af de dygtige amatører
at vi har lejet en forestilling.

Vi skal overvære "Ebberød Bank" - måske kan vi
lære noget omøkonomi,så vi kan få rettet op på vor
slunkne kasse!

Vor kasserer-suppleant er vendt iij^m fra "Skefe¬
rie i Vensyssel og genoptager sit vante arbejde!

Med Naverhilsen SIB.

Roskilde
ROSKILDE AFDELING AFHOLDER KEGLESPIL FREDAG d.13.

HARTS KL. 1.9,00 I ALLE HELGENERS SKOLE.

Slagelse
Fredag d.19.var vi samlet 9 svende til juletræ og

æbleskiver og Børges fine vin.Formand Frandsen for¬
talte om sit besøg i Betlehem og i Stalden hvor Je-
susbarnet blev født.Så sang vi "Julen har bragt".
Næstformand Leif Brogård kom med et juletræ m/pynt
og lys,formanden m/æbleskiver.Erik Andersen kom med
sangen "Højt fra Træets grønne top" skrevet på en ny
måde.Vi sluttede aftenen med "Minderne"

Fredag d.9.januar 1987 var der mødt 9 svende i hu¬
len i Fruegade.Selvom der var sne og ca.2o° C havde
Børge lavet det så hyggeligt at vi kunne sidde ned
og holde varmen.Formand Frandsen bød velkommen og
takkede for hilsenen på 4o års jubilæet.Hugo Sver-
ring gav ham en tegning der viste formanden i Naver¬
omgivelser .

Fredag d.6.februar vil formanden give gule ærter.
GENERALFORSAMLINGEN BLEV FASTSAT TIL FREDAG d.6.

MARTS 1987,
Kommunens byggeudvalg er nu blevet klar over at

naverne ikke lader sig fryse ud,så der skal ske no¬

get med huset nu.Vi sang et par sange,spist madpak¬
ken og sluttede ved lo tiden med "Minderne".

Med kno i bordet Jens H.

Stockholm
Bridgeturneringen fortsætter d.l3.og 2o.marts,kom

i god tid så vi kan starte pre.kl.19,3o.Den sidste
Bridgeaften bliver d.3.april,af hensyn til d.lo.apr.



hvor vi afholder ekstraordinær Generalforsamling,og
behandler et forslag fra vore revisorer om evt.æn¬
dring af teksten og fjernelsen af renten m.h.t.at ud¬
giften nu er så højt oppe og at vi derfor har svært
ved at klare evt.indløsning eller ekstra udgifter.
DE DER IKKE KAN KOMME TIL MØDET,MÅ AFLEVERE FULDMAGT
FOR AT KUNNE STEMME TIL FORSLAGET JA ELLER NEJ.KON-
TAKT EVT.BESTYRELSEN. SÅ VI KAN JUSTERE ANDELSMATRIK-
LEM MED NUMMER SÅ ALLE ANDELENE BLIVER INDFØRT I HO¬
VEDBOGEN .HUSK KASSEREREN VIL GERNE SE DINE ANDELE.

søndagsmessen kan der evt.blive nogen ændring,så
derfor er det bedst at du forhører dig hos hulein¬
spektørerne om åbningstiderne.Vi har fået en kraftig
forhøjning på huslejen til 6000 kr.pr år,men vi hå¬
ber at kunne klare det pr.år og så får vi vel se
fremtiden an,om det gar,lokalet ligger centralt og^
vi har bekostet en hel del på at forbedre på de små
rum som nu pludselig kaldes kontorlokaler og derfor
er steget kraftigt i pris.

Med Naverhilsen Arthur.
Thule

På hulemødet d.6/12-86 var fremmødet småt,rime¬
ligvis p.g.a. div. julefrokoster,men 9 naver var dog
mødt frem.

Stedfortrædende formand Knud "Lagkagebager" bød
velkommen.Der skulle optages to nye Naver,nemlig
Bjarne "Thisted" og Esther.Efter afsyngelse af no.28
med Knud ved det opretstående,(det var en af dem han
kunne) gik vi over til det alvorlige.

Bjarne "Thisted"blev som den første,med div.for¬
maninger,nål og bøger optaget blandt de Farende . ^

Bjarne er iøvrigt Plumber (Rørsmedl pa Basen,og bli¬
ver af og til snavset.Han kommer iøvrigt fra Thisted
og har derfor lidt svært ved at tale "dansk" men med
lidt go' vilje fra begge sider,kan han da forstås,og
han fik naturligvis vores lokale velkomstsang.

Derefter var det Esthers tur og blev,trods gema¬
lens p.t.fravær optaget,for som vi enedes om,var han
jo i denne situation ganske overflødig.Efter megen
rømmen>rødmen og udenomsnak,fik Knud omsider nålen
anbragt på "Bjergtoppen",uden at prikke hul.Esther

er Vinyl Terapeut,og en uhyre berejst dame! 6 ar pa
Grønland,4 år i Afghanistan,15 mdr.i det karibiske
Hav,hvor hun og gemalen sejlede og arbejdede sig
frem,ialt er det blevet til 55 lande,og har stadig
en del lande tilgode.Esther fik den lokale Velkomst
til Pigerne men ingen 01.Bjarne og Esther takkede,og
lovede o.s.v.o.s.v. og stadig ingen 01.

Bjarne fik sig endelig taget sammen,og fik omgå¬
ende "Blæren" Alt i alt et hyggeligt møde med mange
"Så vidt jeg husker" fra de nye.

Til sidst skal der fra os Thule-naver lyde et
glædeligt Nytår.

Med kno i bordet Jørn.

Vejle
Så holdt vi vort første møde efter de nye regler,

nemlig SIDSTE FREDAG I MÅNEDEN og bestyrelsen var me¬
get spændt på,om der kom nogen.Det gjorde der hel¬
digvis,17 svende mødte op til et hyggeligt møde.Vi
startede med en sang,derefter blev Maskinmester Sv.
Åge Vogn optaget som medlem nr.56 i vor efterhånden
store afdeling.

Det er jo en stille tid,så udover praktiske oplys¬
ninger om Vinterfesten,var der ikke noget på program¬
met .

Vi må beklage,at den ændrede mødetid ikke fremgår
af adresselisten i februarnummeret.Altså:MØDETID ER
SIDSTE FREDAG I MÅNEDEN.

Med naverhilsen Joan.

Zürich
I Januar havde vi en SCHWEIZERAFTEN,hvor hvert

medlem tog schweitzere med som gæster.En strålende
aften,hvor hulen næsten var for lille.

Personligt er jeg startet i motionscenteret,vi må
jo gøre klar til kommende vandreture.Den 15.marts kl.
9— MØDES VI I Bremgarten for traditionen tro at del¬
tage i Bremgartenmarchen.

Med sveddryppende hage,spændte muskler og evt.øm¬
me muskler vil vi bekæmpe bjergene i Bern's omegn
som deltagere i årets Bernermarch,hvor det er tilladt
at gå 4o - 60 eller 80 km.

CUK ROSKILDE AFDELING.

B.P.motel Holbæk motorvejen
Enkelt værelse pr.overnatning 21o,00 kr

ilme

Lørd

XXXX

ding

Sønd

XXXX

til pinsestævnet d-6-7-

XXXX

XXXX

Stævnet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

uni 1987

lait.

Dobbelt "
set antal.

Disse værelser er i begræn- 26o,oo kr
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Enkelt værelse m/bad pr.overnatning 34o,oo kr XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Dobbelt 44o,oo kr
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)«

Ekstra opredning 7o,oo kr
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

Morgenmad i restaurationen 48,00 kr
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Stævnetegn - program (obligatorisk) 4o,oo kr XXXX XXXX

Hulemøde i Ringparkens beboerhus lørdag kl.18-
Navermad + kaffe (drikkevarer til hulepriser) 45,oo kr

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Fotografering v/ Rådhuset kl.9—Søndag
Bustur for ikke delegerede kl.9,3o,hjemkomst kl.
13,3o ca. Inclusive frokost.

XXXX XXXX
loo,oo kr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Delegeretmøde på "Håndværkeren" kl. 9-^-
frokost " kl. 12— 7o,oo kr

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Festmiddag på restaurant "Håndværkeren" kl. 18—
3 retter + kaffe,musik og dans 165,00 kr XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Natmad (løgsuppe m.flutes 22,oo kr XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

til ERNA NIELSEN,Rønøs Alle 5,4ooo Roskilde,
til samme adresse.SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER

5o % AF DE SAMLEDE UDGIFTER betales a conto på Giro 5 98 95 74
eller sendes på crossed check sammen med tilmeldingsblanketten
d.i.MAJ 1987. Eventuelle spørgsmål vedrørendet stævnet rettes til PEER ROSEN på tlf.(o2) 36 72 28 eller ERNA
NIELSEN på tlf.(o2) 36 lo 68.
NAVN ADRESSE

AFDELING ANTAL DELTAGERE



I bestyrelsen ser vi frem til medlemmernes delta¬
gelse i årets GENERALFORSAMLING,der er fastsat til
LØRDAG d. 4. APRIL. Separat indbydelse følger. En dag il¬
den fjernsyn.Hjertelig velkommen til et billigt mål¬
tid. MØD OP,vis dine synspunkter, en betingelse for
foreningens beståen.

Med kno i bordet Frits.

Aalborg
Ved hulemødet d.7/1-87 var vi kun 9 naver.Besøget

hos vor Ølspecialist,Claus Nielsen,blev i sidste øje¬
blik udsat til d.1/4 p.g.a.manglende tilslutning.Den
1/4 vil damerne blive inviteret med.Selvom Claus's
Ølsamling nu består af 4,3oo forskellige 01,kunne
formanden på hulemødet overrække ham en dansk HOF,
som han ikke havde i forvejen.

Man åbnede aftenen med fuld musik,da Per Michael
og Ernst Lilliensskjold kom marcherende ind i hulen
med sang og Guitarspil.Selvom frosten havde sprunget
strengene på guitaren fandt Ernst en løsning med et
par IV dykkere fra lommen.

En nåede at få blæren en 3 - 4 gange og vi fik et
lynkursus i at synge naverflokken rigtigt af Ernst
som også underholdt os med gi.Gårdmusikantersange.
Det blev en af de helt store sangaftener.

Hulemødet d.4/2-87 var 12 mand mødt op til denne
aften,hvor Smed Henrik Mortensen og Inspekt.Jens Pej¬
strup blev optaget som nye medlemmer efter at de hav¬
de klaret prøven på behørig vis.

Henry Kjærsgård viste nogle fine lysbilleder fra
sin tid på Grønland.Derefter gik der pludselig infla¬
tion i Ålborgs dejlige bryg,og en kasket var pludse¬
lig for lidt,men det klarede Erling Hansen og Ernst
på solidarisk manér.

Bestyrelsen fik undtagelsesvis forsamlingens til¬
slutning til at udnævne et Æresmedlem næste gang vi
har hulemøde.Vores revisor Karl Kristensen blev på¬
lagt at tømme bødekassen,da der allerede var kommet
en del penge i den.Man havde fundet ud af at forman¬
den fyldte år efter kl.24,oo.Så det blev et af de
lange møder.

Mange tak for det festlige indslag fra hulemødet
i Zürich pr.tlf.,det varmede og er med til at bevare
det gode fællesskab.

Med naverhilsen og kno i bordet Knud.

Århus
Til vores ord.hulemøde d.16/1-87 var der kun mødt

13 svende,vinteren var jo ret hård i disse dage og
det har uden tvivl været medvirkende til at så få
svende var mødt op.Men vi fik da tørsten slukket og
havde iøvrigt en god og hyggelig aften.Der var ikke
noget særligt på aftenens program.Formanden kunne
oplyse,at der var tilmeldt 13 til at spise gule ær¬
ter d.30.1.87. Mødet sluttede ret tidligt,og forman¬
den sluttede med at takke alle,der var mødt.

Det kan oplyses at arrangementet med servering af
gule ærter,fredag d.3o/l blev en succes - Bent havde
været kok - og efter sigende var det hele bare per¬
fekt lavet,så det bliver nok ikke sidste gang vi la¬
ver dette arrangement.

Til hulemødet d.6/2-87 var mødt 22 svende og to
gæster.Formanden åbnede mødet og bød velkommen til
alle,og en speciel velkomst til vore to gæster,som
var Ann Skovvang,Hjemmehjælper(har arbejdet i Zürich,
og Knud O.Larsen,Mekaniker(arbejder i Zürich)og var
lige en tur hjemme på besøg.Det skal også nævnes at
vi havde den glæde,at have besøg af en af vore gode
trofaste medlemmer - Viggo Reifenstein.Det er et år
siden vi sidst har set ham i hulen,og det var hygge¬
ligt at han igen kunne finde hulen.Han har gennem
flere år arbejdet i Tanzania,og rejser derned igen i
løbet af kort tid.Formanden kunne oplyse,at han i lø¬
bet af få dage rejser til Schweiz for at skaffe ar¬

bejde til nogle unge svende som ønsker at få arbejde
dernede.En virkelig god og hyggelig aften sluttede
med at vi sang "Minderne"

Det skal også nævnes at Birthe havde en gave med
til hulen,som bestod af en ny flot Tekande,og det
var jo nok med den bagtanke,at nu kan hulen ikke und¬
slå sig for at servere Te til dem der ønsker dette.

Til orientering af medlemmerne kan det oplyses at
vi afholder GENERALFORSAMLING d.3/4-87 og at indsend
te forslag skal være formanden ihænde senest 8 dage
før G.F.'s afholdelse. S.E.Jensen.

• KØB 6N H AVN:

MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alie
32 A,kld.272o Vanløse,Tlf.(ol) 713692
Møde 1.torsdag i hver måned.
Keglespil foregår i Allegade lo
3.torsdag i hver måned kl.19 - 21.
Ferielukning i Juni & Juli. j.^
Formand: Poul Barslund,Agerkær 5—
261o Rødovre.Tlf.(ol) 75 52 ol.
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminderød-
gade38.348o Fredensborg.Tlf,o2-2819o8
Kasserer: Vagner Lundholm,Sigurds-
gade 29,Kbhn.N,Tlf.(ol) 81 73 74
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
247o Skovlunde.Tlf. (o2) 91 81 U
Bisidder: Henning H.Jensen,Frede¬
riciagade 15,131o København K.
Tlf.(ol) 13 35 61

Stiftelsesfest lerdag d. 7. marts kl. 18

Lørdag d.7.marts kl.18—:CSe nærmere i D.f.S. februar.p.g.a. at vi af¬
holder Stiftelsesfest lørdag d.7.marts,aflyses mødeaftenen torsd.d.5/3.
i Vanløse.SIDSTE KEGLEAFTEN I ALLEGADE 10,Torsd.d.19/3-1987.
Fluefesten
Der var meget stor tilslutning (31) til vor årlige Fluefest og der
blev kæmpet godt om præmierne på banerne.ÅRSPRÆMIE 1986:HERRER:1.
Poul Barslund,2.Svend Hansen,3.Villy Pedersen.DAMER:1.Annelise Kri-
tensen,2.Anni Andersen,3.Lissa Hansen.PARLØB HERRER: Henning Jensen
og Poul B.2.Vagner og Poul R.3.Jørgen og Helge.PARLØB DAMER: Greta L.
og Ani,2. Anna J og Mimi,3.Annelise og Anna H.PARLØB HERRE OG DAME: 1.
Greta L og Alice,2.Svend og Annelise,3.Elsa og Lilian.SEKSDAGESLØB:P.
Barslund og Elsa,2.Vagner og Alice,3. Lilian og Ani.
8 0 år
Vi sender en forsinket fødselsdagshilsen til Arnold Larsen,Vester-
gårdsvej lo,som fyldte 8o År d.6.februar 87.

Generalforsamlingen Berejste Håndværkere m.Damer.
G.F.d.2.februar 87. var godt besøgt,og formanden bød velkommen.Det
var den l.G.F. i de nye lokaler og han mindedes de kammerater der
var gået bort i årets løb,med et ÆRET VÆRE DERES MINDE.Hugo Niel¬
sen blev valgt til dirigent.Protokollen blev oplæst og formanden
aflagde sin beretning samt kassereren fremlagde regnskabet,og alt
blev godkendt.På valg var Poul Barslund,(genv.) Vagner Lundholm
(genv.) OG Henning H.Jensen (genv) ALLE med akklamation.Så uændret
bestyrelse.Suppl.Holger Nissen.Revisor Helge Andersen,Revisorsuppl.
Villy Pedersen.Et forslag fra bestyrelsen ang.Kontingentforhøjelse
blev vedtaget,så nye takster ser således ud nu pr.år:ordinære med¬
lemmer 15o,-kr.ekstraordinære medl.loo,-krTil slut takkede forman¬
den fog1 god ro og orden og udbragte et leve for foreningen.

TORSDAG d.2.APRIL ER DER FILMAFTEN I VANLØSE:(Nærmere i APRILSVEN¬
DEN. ~~

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 24.februar



års jubilæum og faneindvielse i Roskilde

Atter en beretning om en Faneindvielse,det er glædeligt at se at de nye afdelinger tager initiativet og
nu også en gammel afdeling som Roskilse afdeling nu også er fulgt med og har fået en Fane.Hertil skriver

afdelingens sekretær følgende beretning om Faneindvielsens forløb:
Vores afdeling fejrede 60 års jubilæum tirsdag d.17 februar 1987.Vor borgmester HENRIK CHRISTIANSEN deltog
i festlighederne og indviede vor nyanskaffede Fane samtidig.borgmesteren slog l.søm i for Dronningen og

fædrelandet.2.søm slog HB-formand Hans Rindom i,og 3.søm slog vor egen formand PEER ROSEN med ordene:Her¬
med slår jeg det 3. søm i for CUK og Roskilde afdeling.Der var deltagelse fra Stockholm,Odense,Slagelse,
Holbæk og København.Vi var 49 personer denne aften.Der var snitter i massevis og perlende hvidvin til alle,
med foreningen som vært.Vores spillemand Kurt gav sine numre på harmonikaen næsten hele aftenen.Sekr.

Ærestavle 25 år i CUK

Igen kan Vejle afd.fejre et af
sine trofaste medlemmer som 25 års
jubilar.Denne gang gælder Arbejds¬
leder JOHNY LINDSKJOLD,Skolegade
j.5,71oo Vejle.Johny er født d.13 -

januar 1944 i Vej le.Han er 3.gene¬
ration Lindskjold i Vej le,hvor der
siden afdelingen i 1919 blev stif¬
tet har været en eller flere Lind¬
skjold med.Tømrer Carl Lindskjold,
og Hans & Anni Lindskjold.P.t.har vi faderen afd's
nuværende kasserer Bruno Lindskjold samt søsteren
Mona og Johny Lindskjold.Johny har arbejdet i USA da
familien var bosat derovre og i godt lig år i Saudi
Arabien.Han har i en kort overgang været formand for
afdelingen.Også kassererposten har han bestridt i en

periode.Lindskjoldfamilien har altid været aktiv i

Vejle afd's forløb og besiddet en eller anden besty¬
relsespost i det meste af afd's eksistens.Dine kam¬
merater i Vejle afd. siger til lykke med de 25 år ogtak for din indsats for afdelingen.

Vejle-naverne.
Hovedbestyrelsen tilslutter sig ovenstående ogtakker Johny Lindskjold for sin indsats for CUK ogdin interesse for den farende Svend.Du ønskes ogsåherfra til lykke med de 25 år. Hans Rindom.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovedgade 195

^j||| Tlf. 56 29 58MW \ Indehaver:Fl.Heiden
Medlem af CUK.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
qiro2 14 33 99

Arkivet:Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,827o Høj¬
bjerg, tlf. (06) 27 24 80.

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 o?.
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,HyIdemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sa]

8000 Århus tlf.(06) 12 38 74.
REDAKTØR af D.f.S:Knud Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø3

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: Peter Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk tlf.(02) 34 57 35

CEG - BLADETS redaktør for Skandinavien. Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv
8000 Århus C.tlf.(06) 12 46 60.
kl. 9-17.

Københavns afdeling ml med sorg meddele at have
mistet et af sine trofaste medlemmer

GARTNER HELGE JOHANSEN
"Den lille Gartner"

Født d.24.april 19o6 i Gislev
Indmeldt i København d.i.december 1954
afgået v.døden d.19.februar 1987

knap 81 år gammel.Bisættelsen foregik i Stilhed.
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Københanvn's afd.

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

Holbæk afd.har mistet en god naverbror og kam¬
merat

MURER OVE ANDERSEN

Født d.2.januar 1912
Indmeldt i Kiel d.i.maj 1956

er afgået ved døden d.3.marts 1987.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Holbæk afd.

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

Vi har med sorg erfaret,at vor naverbror,

FLEMMING LARSEN "Søren"

Født d.2.september 1946
Indmeldt d.i.august 1985 i Odense
afgået ved døden d.12.januar 1987

Flemming kaldet "Søren" har arbejdet på Thule-
basen,og blev indmeldt her i Odense efter hjem¬
komsten. Han har været et trofast medlem,lige
til sin pludselige død,kun 4o år gammel.Han vil
altid stå for os,som en munter naverkammerat.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Odense afd.

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

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

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

Københavns Afdeling
Giro 900 1778

HULE^INGERSLEVG^^lo^kld^tv^l^o^Kgbenhav^V^
Hule er åben hver søndag fra kl.lo,3o - 14,00

Formand: Leif Brygger Olsen,Platanvej 6.13 etage
I8I0 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.

Lokaleinspektcir. Steen Klockmann,H.C.Andersens Blvd.
38- 1553 kbhn.V. tlf. (ol) 13 34 37

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,
27oo Brh.tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
2.april 87.
8. "
2. maj "

7. " "

g 11 11

Bancospil kl.19— i hulen.
Hulemøde kl. 19— i hulen.

Generalforsamling i NRHF.Der skal ta¬
ges stilling til lovændringer og valg
af bestyrelsesmedlemmer.
CUK Generalforsamling kl. 19— .Husk at
være lige med i kontigent!
Svendeaften m/fest for de 4o årige og
for dem der føler sig sådan.Sidste til¬
melding d.3.maj.
OBS!! 1.PÅSKEDAG ER HULEN LUKKET !!!

Sangkoret
Sangkoret afholder Forårsfest lørdag d.4/4-1987

kl.14—:Programmet byder på Dartturnering,Sang,Musik
og en svingom.Der serveres en sammenkogt ret,samt 1
øl og kaffe,altsammen til kun kr.5o,- ALLE ER VELKOM
NE.

Sangkoret afholder møde tirsdag d.14/4-1987 kl.19
i hulen.Mød talrigt op både medieminer og ikke medlem¬
mer og lad os høre hvad I mener der er galt med sang¬
koret,og hvordan det skal fungere i fremtiden og
hvad der skal laves om,så vi kan få det i orden.Det
er jo trist at vi måske så ellers må stoppe,nu har
sangkoret jo dog bestået i 6o år. Svend Åge Rix.

sekretær.

Tak
En tak rettes ad denne vej til alle dem der udvis

te mig deres opmærksomhed ved mit 4o års jubilæum i
CUK.d.21 februar d.å. Erland Nielsen.

Hillerød afd.

Hjertelig tak til alle Naver og venner fra Stoch-
holm-Roskilde-HB-København samt Lena og Georg Spahn-
Frederikssund afd.for blomster,gaver m.m.Tak til al¬
le der kom til receptionen i Nacka restauranten og
var med til at gøre det til en festdag for min "65"
års dag. "Pastoren"

Arthur Nielsen
Stockholm

Tak til alle der sendte venlige hilsener og ga-
ver til min 65 års fødselsdag,samt tak til afdelin¬
gen og de fremmødte i huler>,for festen d. 6.marts
1987. Johan Aaquist

"Knast"

Rettelse
RETTELSE TIL BILLEDET af HB sekretæren i martssven-
den.Det var ikke ved pinsestævnet 1986 at billedet
var taget men ved Sønderborg afdeling1s stiftelses¬
fest . Billedet var taget af "Smeden" i Sønderborg.

Red.



Milepæle
3.april - 1987. HILMAR JENSEN,800 Hawthorne,S.

Fullerton,Ca.92633,USA. ^ 75 ar.
12. 11 11 INGE PILEGAARD, Svanevej 45— 60 år.

5ooo Odense C.
13. M " THORA MIKKELSEN,Fältmarskals-

vgen 28,161 35 Bromma Sverige 65 år
13. " " JOHNY LINDSKJOLD,Skolegade 15,

71oo Vej le.Medlem af CUK i 25 år
17. " " MARTIN MORITZEN,Lunden 9,

624o Løgumkloster 5o år
17. 11 " FRITZ HANSEN,Kirsebær Alle 4,

345o Allerød (Mdl.i Hillerød) 85 år
19. 11 " SVEND NIELSEN, 86 Okota Dr.Box

lo22,0kota,Alta,Canada.(mdl i 60 år
Calgary)

19. 11 " POUL DALBY ANDERSEN, 7567 Devista
Dr.Los Angeles Ca.9oo45 USA 65 år

20. 11 11 A.STINA TRETOW LOOF,Magnusvä¬
gen 4 A. 175 31 Järfälla,Sverige
NRHF) 65 år

2o. 11 11 KAJ W.LENTZ, 17187 Pine Ave.Fon¬
tana Ca.92335 USA 65 år

2o. " 11 THORKILD RASMUSSEN,Pilekrogen
17,2730 Herlev (mdl.i Holbæk) 70 år

zi. •' " KNUD BACH,Thorsvej 16,33oo Fre¬
deriksværk 7o ar

22. 11 11 GEORG PREISLER, Kongevej en 184
284o Holte 7o år

23. " " ELI SIMONSEN,Landsvägen 45,
172 36 Sundbyberg Stockholm
Sverige. 65 år.

4.Maj 11 GUNNAR NIELSEN,Rugvænget 42,
74oo Herning 60 år

6. 11 11 ORLA KAMPFELDT,Helsingsgade 29,
34oo Hillerød 65 år.

7. 11 11 BØRGE AMBJERG NIELSEN,Møllega¬
de 18— 22oo København N. 60 år.

ligt atter at kunne hilse på hovedkasserer "Bimse"
efter hans operation. Brev er afsendt til Kolding og
Ålborg,hvori det bekræftes at deres lokallove er god¬
kendt af HB såvel som af KU.Brev afsendt til Holbæk
hvori HB giver dem medhold i deres klage over D.f.S.
Brev afsendt til Kim Leth om arbejde i udlandet.Brev
til Jørgen Schaffer.Brev fra Richard Persson,Sdr.
Strømfjors.H.Rindom har afsendt brev med diverse ma¬
teriale for eventuelt at åbne en ny afdeling:Brev af¬
sendt til redaktøren vedrørende sagen fra Holbæk,samt
artiklen fra Jette Callesen.Telefomsamtale med Hol¬
bæk, Roskilde , og Århus.Holbæk,her er det mindeordene
om Max Nielsen,denne sag er nu løst.- Roskilde,har
Faneindvielse d.17/2-87.HB bliver repræsenteret ved
H.Rindom,der meldes alt klar til Pinsestævnet og des¬
angående er afsendt til D.f.S. Hulen i København har
haft besøg af Næstved malerlaug,sammen med 3 medlem¬
mer fra Næstved afd.Det blev en dejlig aften med bå¬
de film og lidt om hvad en Nav er.Man var fra maler-
lauget's side interesseret i 1 til 2 malersvende fra
Zürich,der er blevet givet besked til Jørgen Schaffet
desangående.
Hovedkassens status blev oplyst og et par mindre be¬
villinger til telefon blev godkendt.
Redaktøren havde intet udover oplysning angående de
billeder der havde været indrykket i D.f.S.
Fredag d.16/1 87. blev der i Køge valgt en bestyrelse
på foreløbig 3 mand.Køge afdeling er herefter en rea¬
litet. Fra HB deltog Hans Rindom og Dann Eland,desuden
deltog Edgar Jensen og Thorkild Rasmussen fra Køben¬
havn.En hyggelig aften.
DET HENSTILLES TIL ALLE AFDELINGER,AT HVIS MAN HAR
NOGET PÅ HJERTET,BEDES AL HENVENDELSE SKE TIL HB OG
IKKE TIL PERSONER SOM IKKE SIDDER I HOVEDBESTYRELSEN.
Næste HB møde forventes afholdt d.2/3-87-kl.19 i hu¬
len i Ingerslevsgade. Dann Eland.

sekretær.

In memoriam
Holbæk afdeling har mistet en god og trofast

naverbror.OVE ANDERSEN "GÅSEMUREREN" er gået på
sin sidste rejse d.3.marts 1987 efter kort tids
sygdom.

Ove blev indmeldt i Kiel d.i.maj 1956 og har
rejst en del rundt i verden.

Efter sin hjemkomst blev han indmeldt i Hille¬
rød afd,hvor han var medlem i nogle år og hvor
han bestred jobbet som dirigent flere gange.Da
Frederikssund afd.startede i 1971 fik han sin vir-
ken der.Fra starten som formand i en fireårig pe¬
riode. I 1982 flyttede Ove til Holbæk,hvor han og¬
så flyttede sit medlemsskab til.Vi betragtede ham
som en god og retskaffen nav.Når lejligheden bød
sig tog Ove på ture i Europa.Det blev også ,som
en længere tur til Australien,hvor han har en søn
boende.Ove var kvik og rørig til det sidste.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Holbæk-naverne.

Uddrag af HB's protokol
HB MØDET d.9/2-1987.
Deltagere var følgende: Hans Rindom - Børge Nielsen
Karl Jensen - Peter Bogholder - Dann Eland - Helmuth
Andersen havde meldt afbud.

Dagsordenen var følgende:
1) Protokol og beretning.
2) Hovedkassen herunder bevillinger.
3) Redaktøren.
4) Køge afd.genstiftet.
5) Internt.
6) Eventuelt.
Protokollen fra sidst blev godkendt.
På grund af H.Rindom1s arbejde i Tyskland måtte fe¬
bruar mødet udsættes til d.9/2-87.- Det var glæde¬

Smedens erindringer (fortsat)
Vi er nået til sommeren 195o.Arbejdet med at re¬

parere stigbordet og det store vandhjul skrider godt
frem,og da fabrikken ligger stille er der mandskab
nok,vi går igang med at afmontere skovlene på hjulet
Da dette er foretaget skal hjulet bankes rent for
det store rustlag.Det er et beskidt arbejde,men det
skal jo gøres,derefter bliver der lagt et ordentlig
lag mønje på,der derefter bliver overmalet med skibs-
maling.Mit job blev at lede arbejdet samt skaffe ma¬
terialer hjem.Der skulle skaffes tømmer til stigbor¬
det som min makker stod for,og jeg skulle også have
lavet nye skovle til vandhjulet.Der lå en savmølle
lidt længere nede af floden,også denne var drevet
med vandkraft,men med en faldstamsturbine der leve¬
rede strøm til savværket.

Jeg fik fat i ejeren og redegjorde for mit ærinde
og han så lidt mærkeligt på mig og spurgte hvor jeg
kom fra.Atter måtte jeg fortælle at jeg var en dansk
håndværkssvend der var på valsen og da jeg havde
tid nok blev det til en lang samtale og enden blev
at når vi blev færdig med vores arbejde på knivsmed¬
jen var der arbejde til os hos ham.

Jeg fik mine materialer og tog afsked med ham.Vi
gik igang med at montere de nye skovle på vandhjulet
De gamle havde været af jern,de nye var savet ud af
en egeplanke så der skulle ændres en del ved hjulet,
da jeg som sagt ledede arbejdet havde jeg megen tid
tilovers så jeg kunne lave andet arbejde ind imellem

De havde en stor bageovn som var bygget op af
store granitsten,den var gravet ind i en stejl jord¬
skrænt,dens dør var gennemrustet efter mange års
skiftende vejrlig,også dette nåede vi at få lavet.

Jeg fik også lært at fyre i en sådan ovn,det fore¬
gik på den måde: Man fyrede op med kvas og når så ov¬
nen var varm(det tog mange timer) så blev asken fe¬
jet til side,og så kunne man med en såkaldt brødspa¬
de vippe brødene ud på de hede granitsten.



En aften fik jeg besked på at fyre ovnen op,da
det er bagedag næste dag.Der bliver fyret nogle gan-
ge i nattens løb og næste morgen er ovnen varm og
jeg har fået den renfejet for aske.Så sker der noget
Det myldrer med bønderkoner og piger,der alle kom¬
mer med deres brød bærende på deres skuldre i træfa¬
de.Der var runde,ovale og firkantede brød,alle med
deres bomærke stemplet i toppen.Hen pa dagen kom de
så igen og hentede brødene.Sådant et stykke varmt
bondebrød med et stykke Thyringerpølse og et stort
krus hjemmelavet øl til,er et herligt maltid.

Det var en dejlig tid,sommeren var over os,og man
kunne mærke,at der var andre tider pa vej her i lan¬
det,vi fik tit besøg af rejsende håndværkssvende mesl
fra Rolandsschaktet,de kom på geskænk,og der kom og¬
så danskere.Hvis der er nogle af disse som kan huske
den gamle knivsmedje nede i Spreewald,kunne det være
sjovt at opfriske gamle minder fra den tid.Slut for
denne gang,fortsættelse følger. "Smeden"

Sdr.borg Afd.

Forenings-meddelelser

Frederikssund
Hulemøde d. 6/3-87. Kødet startede kl.2e—da var

der kun mødt 8 naver samt mandolinorkestret "Blom¬
sterkvintetten" ,men inden vi var gået igang med An¬
na's hjemmelavede bidesild og røde sild samt spege¬
pølse og gammel ost,var vi nået op på 11 naver.Det
blev en rigtig hyggelig aften med megen sang og mu¬
sik. Kvintet ten lagde ud med florentinske nætter rig¬
tig en melodi for mandoliner - så fulgte Matinata
her kunne vi nynne med allesammen - En rose i Tyrol.
her kunne Henrik (den gamle tyroler) det meste af
teksten,-den glade vandrer - Trink trink brüderlein
- Wien mellem blomstrende ranker - no.6o fra sang¬

bogen i C-dur og mange flere ca.25 numre blev det
til,men ind imellem fik vi tid til at hylde Mogens
med n 65 års fødselsdag,en pragtfuld aften som
sluttede med minderne for fuld udblæsning på mando¬
liner og stemmer,det var dejligt at høre hvor pragt¬
fuldt 11 naver kan synge,det lød som var vi 75,tak
for en dejlig aften,som vi vil gentage.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d. 3. APRIL kl. 2o—

Hulevagt d.1/5-87 Dann og Poul.
med kno i bordet Dann.

Herning
Hulemøderne siden nytår har kørt fint,såvel de

månedlige onsdagsmøder som første søndag i måneden-
møderne .

Det visce sig faktisk,at der var mening i,at gen
oplive søndagsmøderne,hvor der altid er kaffe med
rundstykker og Gammel Dansk på bordet.En søndag kom
Karl med røget hellefisk,lige hjemkommet fra en søn
i Grønland.Den smagte skønt på rundstykkerne.Den
helt specielle smag,der er ved den grønlandske rø¬
gede hellefisk,fremkommer ved,at man ved "hjemme-
rygningen" anvender vildtvoksende kviste.

Lørdag d.7.marts fejrede vi Jørgen Murer's 6o år:
fødselsdag i hulen,hvortil Jørgen havde inviteret
naverkammerater samt kolleger og venner fra murer¬

fagskolen i Herning.Det blev en god fest,med sang
og munterhed,for af mad,såvel koldt som lunt samt
drikkevarer til både de små som de store glas,var
der hjemkøbt i rigelig mængde.

Tak til Jørgen for denne fest og til lykke.
med naverhilsen Gunnar.

Hillerød

Til hulemødet d.9/1-87 mødte 9 mand op trods 2o°
frost.Det blev en hyggelig aften,hulemaden blev
nydt med stort velbehag,en hyggelig aften tog sin
afslutning.Den 7/2-87 var 7 mand mødt op til lørdag-
smesse (kogt torsk m/tilbehør) En hyggelig dag
trods det lille fremmøde.Messen tog sin slutning i
god ro og orden sidst på eftermiddagen.

Ved G.F. d.13/2-87 var 12 mand mødt op (det er
ret dårligt fremmøde) Formanden Richard Petersen
bød velkommen og man valgte Knud Petersen til diri¬
gent .Formanden aflagde sin beretning,der blev god¬
kendt . Ligeledes blev kassererens regnskab godkendt.

Efter valget kom bestyrelsen til at se således
ud: Formand Richardt genvalgt.Kasserer Knud Peter¬
sen som afløste Erik Nielsen.Sekretær Erik Larsen,
blev genv.Bestyrelsesmedlem Ib Willumsen,genv.Best.
medlen Karl Jensen,nyvalgt.Best.medlem & repræsen¬
tant for NRHF,Kaj Hybsmann,genv.Best.suppleant Ole
Vej en,nyvalgt.De begge revisorer Lilian Albrechtsen
og Mogens Norlin blev begge nyvalgte.

G.F.sluttede i god ro og orden,og man gik over
til hulemors Skipperlabskovs og følgende og Abrikos-
trifli.

Efter en hyggelig sludder over kaffen blev mødet
hævet og man gik hjemad.Et godt møde havde taget sin
slutning.
PS.HUSK LØRDAGSMESSEN d.4/4-87.MONA & KAJ HYBSMANN
STÅR FOR MESSEN DENNE DAG;MENU: Glaseret røget Skin¬
ke m/Gemüse,samt Dessert a la Mona.
HUSK TILMELDING SENEST FREDAG d.3/4 på tlf.(o2) 81
81 62.
PS.PS: HUSK HULEMØDE FREDAG d.lo/4-87. Lørdagsmesser
ne holder pause,men starter op igen første lørdag i
september d.å.

med Kno i bordet Erik.

Holbæk
Det var dejligt at se så mange naver og naverven¬

ner møde frem,til hulemødet d.2o/2-87,der blev en

rigtig dejlig aften.
Formanden bød velkommen.og især til Rene's kone,

Inge, som også ønsker at blive medlem i Holbæk afd.
Endvidere blev det meddelt at Holbæk afd.var re¬

præsenteret ved Faneindvielsen i Roskilde,med hele 7
medlemmer.Det var en dejlig aften i deres hyggelige
hule.Holbæk siger tak.

Ebert har lavet sit stamtræ,som han havde med,det
er virkelig et kæmpearbejde at få samlet alle de nav¬

ne, en stor del af hans familie er bosiddende i USA,
han havde også taget en del lysbilleder med fra de¬
res Amerikatur,der var mange dejlige billeder derov¬
re fra.

Aftenen var præget af fødselsdage,Ebert og Else
måtte låne blæren,og René havde taget dejligt brød
med til kaffen,så det blev et helt gilde som slut¬
tede sent.

På grund af Påsken og St.Bededag bliver der <
lille ændring i hulemøderne i april og maj: I april
mødes vi fredag d.lo og i maj bliver det torsdag d.
14,hvor René har lovet at medbringe varme hveder.

med naverhilsen Emil.

Kolding
9 svende var mødt op til hulemødet d,4/2-87.Wer¬

ner var vendt hjem fra Thule,og er siden taget til
USA et par måneder.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d. 1/4-87 kl.2o^.Nyelove skal diskuteres.Mødet sluttede ved 23—-tiden
i god ro og orden.

med kno i bordet Laus.

København
Februar havde en meget fin schweitzeraften.Der

var fuldt hus,og det var dejligt at se at mange un¬
ge var mødt op.De sidste gæster gik hen på morgen¬
stunden.

Hans Rindom havde på vort hulemøde fået en Vise¬
sanger til at komme,og så blev det nye tillæg til
sangbogen prøvekørt! P.g.a.kulde og sne har vi i
vinter haft lidt under middel i tilslutning til vo¬
re Svende- og hulemøder! Keglespillet blev aflyst,
men vi kommer på programmet igen!

Fastelavnsfesten m/Tøndeslagning var fin,og
Kjeld Maler blev Konge,Willy Brandt,Stockholm havde
givet os en Tønde,som vi siger tak for.

Nu er bestyrelsen ved at være hjemme igen,Kasse¬
reren fra Australien,Sekretæren fra skiferie i Øst-



rig og tormanden fra Rom. På vort sidste bestyrel¬
sesmøde fik vi ny lokaleinspektør,Steen kunne ikke
længere p.g.a.arbejdet,så suppleanten Tove Warja
påtog sig arbejdet.

Den 21.marts kl.13— har vi så vor PENSIONISTDAG.
Menuen er:GULE ÆRTER m/tilbehør og DESSERT (Bliver
nok syltede pærer fra hulemor) Vi afhenter de Pensi¬
onister der ikke selv kan klare turen til Hulen!

Vi er nu gået igang med det ædle DARTSPIL,Peter
Bogholder står for disse aftener.Program kan ses i
"Københavnernaven"

Lad os håbe at april bringer os forår med sol og
varme, så vi igen kan komme udenfor og i hulen til
en hyggesnak.

med kno i bordet Kristian.

KOGE

Til vort hulemøde d.2/3 var vi trods det kolde
vintervejr samlet 5 naver.Det blev til en hyggelig
aften med meget saglig snak om vore nye lokallove
og den nye naversang fra Jens Eimose,Køge blev sun¬

get . Kassereren Kaj Dyrberg sørgede for musikken
NÆSTE HULEMØDE: MANDAG d.6.APRIL I TEATERBYGNIN¬

GEN I KØGE.
med naverhilsen Otto.

Los Angeles
Der var ikke mange der kom til mødet d.13/2-87.

Himlen var overtrukket med svære regnskyer hele da¬
gen,og det øsregnede hele tiden,så trafikken blev
meget forsinket.

Bill Knudsen serverede "Open face Sandwishes" ef¬
terfulgt af en meget fin Hakkebøf m/løg.

Selve mødet åbnedes med sang no.32 i den nye sang
bog "Naver kæk..." med Hilmar Jensen som forsanger.
Det er dejligt at høre nogen der kan gøre det,og det
hjælper på hele forsamlingen.Pete Petersen havde fød
selsdag og samtidig fejredes Gene Thuesen,så der
blev trukket i klokkestrengen.Harold Mathiasen mod¬
tog sin 25 års nål,og han gav også en omgang.Carl
Petersen bad om ordet og gav i sin egenskab af for¬
mand for Landkomiteen en rapport.Da han havde været
i forbindelse med Carlos Petersen og havde bragt Ot¬
to Lund en æskefuld ag gi.mønter og pengesedler fra
Sønderjyllands genforening som han ønskede at Otto
Lund skulle arrangere og bringe i orden som en gave
til klubben,foreslog han at Otto skulle fremvise re¬
sultatet og fortælle lidt derom.Så bogen blev vist
frem og omtalt,for som Otto sagde,der er mange af de
unge som ikke kender meget til den historiske begi¬
venhed.Der var et forord af Otto Lund efterfulgt af
en artikel om genforeningen,taget fra en bog om Chr.
d.X's Danmark.Dette efterfulgtes af utallige sider,
hvor pengesedler kunne ses på begge sider.Hver by
i Sønderjylland havde trykket deres egne pengesed¬
ler,så det blev en meget fyldig samling.Den afslut¬
tedes med et sæt 5 pfenning mønter fra 1875 til 192c
og derefter tyske pengesedler lige fra 5 mark til
5o millioner mark.

Det er en flot samling som naverne satte stor
pris på og det blev vedtaget,på een eller anden måde
at give Carlos Petersen en tak for den flotte gave,
og naverne takkede enstemmigt Otto Lund for det sto¬
re vellykkede arbejde med bogen.

Mødet afsluttedes med "God bless America" og så
blev der serveret Kaffe m/kage.På det tidspunkt var
den voldsomme regn holdt op,så det blev lettere at
køre hjem.

med naverhilsen O.J.L.

Løgumkloster
Nu må vi op på dupperne,v i har haft en meget ke-

lig vandskade i vores hule,så der forestår nu en i-
standsættelse om et stykke tid.Ellers går det stil¬
le og roligt,vi vil gerne se nogle flere svende mø¬
de op når hulen er åben.

GENgRALFORSAMLING afholdes TORSDAG d.23.APRIL 87
kl.19—:HUSK AT MØDE OP,DAGSORDEN IFLG.LOVENE.

I april er der Sfc)NDAGSTRÆF ^om følger: 5.April k]lo- HULEMØDE d.3o.april kl.19—:

Løgumkloster afdeling ønsker alle en god Påske
også til Tom & Peter i USA,samt Peter Braad i Nürn¬
berg.

med naverhilsen Niels.

Næstved

Fredag d.13.februar var vi 5 svende samlet til
hulemøde her i Næstved.

Vi havde en hyggelig aften uden de store sværd¬
slag.Vilhelm havde taget nogle mønter fra sin sam¬
ling,der var mønter fra mange forskellige lande,så
de blev ivrigt studeret.Vi havde også en afløser
som hulefar,da Manfred var taget på ferie ned til
sydens sol.Det var Leif R.der klarede denne del af
festen,og det klarede han næsten til UG.Ellers intet
nyt her fra Næstved.

HUSK ORDINÆR GENERALFORSAMLING FREDAG d.lo.april
kl.19, på Solbakkevej.

med naverhilsen Kalle.

Odense
Den 14/2-87 var vi 25 til torskegilde i hulen.

Børge skæg og Conni,havde stået hele dagen,og puklet
over maden,godt hjulpet af Dorthe og Lars.Det skal
de alle have tusind tak for.Der manglede ikV.e noget
på det veldækkede bord.Børge havde personligt været
i Kerteminde og udsøge torskene.Det var virkelig
lækkert.Hjælpende hænder til servering og opvask
manglede der ikke.Det var meget fornemt.

Hulefar var desværre blevet forhindret i at del¬
tage,men straks sprang Knud Marius til og overtog
ølsalget,og det klarede han fint.

Vi havde hver en pakke med,og der blev efter spis
ningen,afholdt auktion,under ledelse af Børge skæg.
Det gik ret livligt til,og nogle af pakkerne kom op
pa et ganske pænt beløb,i kampens hede.Overskuddet
blev på 556,- kr.

Levende musik blev der ikke noget af,men Børge
havde sørget for musikanlæg,så dem der ville,kunne
danse.Der var da også nogle der var ude at svinge
"træbenet" ,men det havde unægtelig set anderledes
ud,hvis der havde været en rigtig levende musikant.
Vi hyggede os nu gevaldigt alligevel.

Til hulemødet d.5/3 var vi 19 svende i hulen.
Knud Marius åbnede mødet,og fortalte en sørgelig
historie om at,vi i 89 nok må til at finde en anden
hule,da huslejen bli'r så høj at vi ikke kan betale

Efter en meget livlig debat,blev vi enige om,
først at prøve på den pæne måde,og hvis det ikke
hjælper,må vi jo blive "grove".Det var jo en lidt
trist ting at starte med,men heldigvis er vi en
munter flok,så vi kom hurtigt op på mærkerne igen.
Vi havde besøg af endnu en ung Zürichernav,nemlig
malersvend Karin "Sofia" Andersen,og vi regner io
selvfølgelig stærkt med,at hun melder sig ind i vor

afdeling^ inden længe.Hun kommer oprindelig fra Kor¬
sør,men er flyttet til Odense,fordi "Fynboer nu en
gang er sådant et dejligt folkefærd".Snakken gik
livligt,så livligt,at vi fik lusket ud af Peter
"Furbo",at han blev et år ældre næste dag.Helt uden
tøven begyndte vi at synge fødselssang for ham.Ja
så er der intet andet at gøre,end at ringe med klok¬
ken,og det gjorde Furbo skam også,hvorefter vi i-
stemte blæren.Da klokken nærmede sig Furbo's fødsel-
sesdag var vi nogen stykker,der så os nødsaget til
at trække os tilbage."Nogen" skulle på skiferie i
Schweiz næste dag,andre skulle bare arbejde.En dej¬
lig aften med god stemning.

Vi vil ønske vor fhv sekretær Inge Pilegaard,
hjertelig til lykke med de 6o år d.12.april.

Vi vil også minde om TYSKLANDSTUREN d.25.april.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING d.16.april på tlf.lo 58
15 hos INGRID & BENT.Mødested er den gi.Rutebilsta¬
tion kl.12— Kuvertpris på færgen: 63,-kr.+ lo % og
hjemkomst kl.2o—.Nu husker alle selvfølgelig vores
GENERALFORSAMLING d.2/4-87 kl. 18— m/madpakke.VEL
MØDT. med naverhilsen Sanne.

Randers
Til hulemødet d.6/2-87.var det glædeligt at se



så mange møde op.Vi var 14 medlemmer.Vi blev også
glædeligt overrasket,da Inge pludselig trådte ind
ad døren.Da hun skulle på Rigshospitalet med en pa¬
tient fra Grønland tog hun lige en smut til Randers;
inden turen gik tilbage til det nordlige.

Ejendommen hvor vores hule befinder sig er til
salg,så vi ser os om efter en ny hule igen.Vi regnei
med at kunne blive på Viborgvej et år endnu,så vi
behøver ikke at tage det første,der byder sig.Inge
forærede os en Check på 5ooo kr.til hjælp til i-
s tandsættelse af en ny hule.Vi siger dig mange tak
Inge.Inge måtte også have "Blæren" flere gange,da
hun gav omgange.Ligeledes måtte "Knast" også have
"Blæren" da han gav fødselsdagøl-Medlemmer med på¬
hæng blev også i anledning af fødselsdagen inviteret
på smørrebrød i hulen til hulemødet d.7/3 Tak for
det "Knast".

Til pakkefesten d.21/2 var mange desværre forhin¬
dret i at komme.lo mødte op og efter at have spist
vores medbragte mad,blev vi enige om at holde lotte¬
rispil om pakkerne i stedet for at holde auktion
over dem,når vi ikkevar flere.Efter lotterispillet
gav hulen kaffe og småkager»hvorefter vi hyggede os
til kl.2— :

VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN d.3/4-KL.2o—
med naverhilsen Bitten.

Roskilde
En tak skal rettes til Düsseldorf»Odense,Stock¬

holm, Holbæk, slageise , Hovedbestyrelsen, Ib & Else i
Tølløse og Roskilde kommune for telegrammer og ga¬
ver.Denne aften var en af de hyggeligste vi længe
har haft og vi siger endnu en gang tak til alle som
var med til at gøre denne aften til noget særligt.

Efter Faneindvielse og dette 60 års jubilæum af¬
holdt vi igen i de gamle folder et hulemøde d.27/2
selvom det var småt besøgt,kun 17 havde trodset sne
og frost. Alle de andre var rejst på ferie til var¬
mere himmelstrøg.Vi havde en rar og hyggelig hule¬
aften. Først skulle vi jo hænge vores gaver op.Vores
naverfigur som Holbæk gav os,blev sat ind i panser
og glas som en anden "Mona Lisa",men den er også
ligeså værdifuld for os i hulen.Kobjælden fra Stock¬
holm blev ophængt mellem vore 2 rum,så er du højere
end 1,85 cm.kan du få en på panden også.Platter og
billeder skulle også placeres,dette klarede vi også

Vi optog et nyt medlem denne aften,og vi siger
velkommen Jens,vi skal nok få det rart sammen.Erna
havde ordnet nye duge til bordene,Ulla & Kurt havde
4 stole for meget,så efterhånden er alle klapstole¬
ne blevet udskiftet.Tak til John (vores næstfmd.)
for det store arbejde du lægger i udsmykningen af
hulen,især den nye Nav - den var flot.Havde du lu¬
ret armeringen af ved "Mona Lisa" ?Erna og Karl
skal også have tak for det kæmpearbejde de lægger
for dagen, uden dem var der ingen varme i hulen el¬
ler kolde øller, vel!!!

Roskilde naverne har snart travlt hele måneden,
kortspil,keglespil,og huleaften,+ mange er med i
skytteforeningen også.Huleaftenen forløb med sang,
m usik og naverspind.Birthe stod for aftenens Menu,
vi fik næsten spist op.

HUSK KORTSPIL d.12/4 og et par medbragte stk.
mad.

med naverhilsen Sekretæren.

Silkeborg
Det årlige torskegilde blev afviklet med alle

siddepladser i hulen besat.Tilberedningen med alt
hvad det indebærer af diverse tilbehør,blev forestå¬
et af HULEFAR Oksholm,samt et kommende medlem,en
kok - 1 ydende navnet "SPLAT" fødenavnet vil frem¬
komme senere.

Efter spisningen,havde vi fornøjelsen at byde en
delegation på ikke mindre end 12 gæster fra Århus
afd.velkommen.På denne fornøjelige måde,fik vi hu¬
len "trykprøvet" - der kan med lidt god vilje blive'
siddeplads til ca 4o personer.Tak for besøget Århus

Vi afholder vor h årlige GENERALFORSAMLING,fre¬
dag d. lo.apr-il kl. 19— :

En lille forespørgsel - Afdelinger som evt. får
nogle af den brune sangbog i "overskud" ved over¬
gang til den nyredigerede - er vi meget lydhøre.

Evt.henvendelse til Formand Hans K.Christensen,
Mosevej 6,8600 Silkeborg - tlf.(o6) 82 72 54.

med naverhilsen SIB.

Slagelse
Fredag d.6.februar 87 blev det et meget festligt

hulemøde.Formand H.J.Frandsen havde budt på gule
ærter og snaps for at markere 3o ars formandsskab
og 78 års fødselsdag.Der var mødt 16 svende da der
blev budt velkommen.En særlig velkomst til forman¬
den fra Roskilde-naverne Peer Rosén ledsaget af
næstformanden.De overrakte Frandsen et meget smukt
glas fra afdelingen i Roskilde-

Johnny Lassen huskede også at han havde holdt
fødselsdag,og kom med noget til halsen.

Helge Clausen leverede noget af den gode naver¬
musik som var med til at gøre aftenen festlig.

Efter maden var der flere gratulanter der mødte
op,det var Frandsen's datter og søn og en svigersøn
de blev så så budt ve]' .ommen med en skål og en sang
bi.a. "Minderne".Vi vedtog dog at synge den en
gang til senere.Der var flere der kom frem med nog¬
le festlige indslag som var inspireret af den gode
stemning,vi nåede også at få "I et Vinhus..." Vi
siger Frandsen mange tak for en meget vellykket
festaften.

med kno i bordet Jens.

Stockholm
Ved årets GF blev der nyvalg 1 bestyrelse så

Poul og Einar fik nye betroede poster de næste par
år,noget vi takker dem for.Til ny hulefar for søn-
dagsmet.sem kom Åge Håkansson og som hjælper Svend
Henriksen.Egon blev takket for sit arbejde i de man¬

ge år lian har udført dette job,han lovede dog at
komme som gæst næsten hver søndag.

Kontingentet er blevet forhøjet med 1,- kr,og er
nu 18,-kr.pr måned.Formand Anton Poulsen fremlagde
et forslag til pinsestævnet: At næste års stævne
ønskes afholdt i Stockholm i anledning af vort 75
års jubilæum! Så nu håber Anton at så naverstævnet
vil tage den beslutning at stemme for det at 1988
bliver stævnet her hos os i Stockholm. Revisor Er¬

ling Rasmussen fremlagde et forslag om at renten

borttages på vort byggefond hvis det kan gøres på
juridisk ret måde.Bestyrelsen må nu kontakte en Ad¬
vokat, for at se om det kan ordnes.Et forslag fra
Ingarö om at GF beslutter at udsende indbydelse til
et jubilæum,blev først behandlet af bestyrelsen i
januar som så anbefaler GF at godkende forslaget.

Efter en lang diskussion blev det godkendt af
GF.En senere aflagt rapport fik vi at vide at ind¬
bydelserne var udsendt i december og at mange alle¬
rede havde svaret at de gerne kommer til os på In¬
garö.Man kan sagtens få de små aftentimer til at gå.

I april kan 3 aktive medlemmer fejre 65 ård fød-
selsdag:Det er vore to Høvdinger på Ingarö nemlig
Eli Simonsen og vicehøvding Tora derfor går flaget
til tops i to dage.Også Stina Loof.som på heltid
hjælper vor gamle naverkammerat Erik på hjemmefron¬
ten.Vi er glade for at se dem i hulen når transport
kan ordnes.

HUSK d.3.APRIL er par bridge og d.lo april er
ekstra møde for Byggefonden og derefter månedsmøde.

Årets store LANGFREDAGS FROKOST er der tilmel-
dingspligt som er bindende tiT Eli eller Tora.HUSK
også d.24/4-Svendefesten.FREDAG d.i.maj er hulen
lukket for da mødes vi på Ingarö,hvor vi samler af¬
fald ind til Vårbrasen hvorefter vi samles om kaffe¬
bordet .

med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Trods mange kuldegrader sidder vi i hulen og syn¬

ger om vårsolen der vinker;Lad os håbe,den er lige
om hjørnet,så vi kan komme af med de røde næser og
de rindende øjne.



Selvom Kong Vinter hærger landet,må vi sige,sven¬
dene trodser ham og kommer til hulemøderne.

Den 28/2 afholdt vi fastelavnsfest.18 medlemmer
deltog.En fin aften.Vi havde den glæde at byde Petra
og Harald velkommen tilbage i afdelingen.

Samtidig kunne vi ønske formanden til lykke med
fødselsdagen,som han ikke har været fremsynet nok
til at holde på en anden dato.

HUSK;Der afholdes GENERALFORSAMLING d.3.APRIL kl.
2o—.Er der noget du vil have frem,så kom med det,
det er det vi har generalforsamlingerne til.SÅ MØD
OP!

med naverhilsen Mogens.

Thule
Hulemødet d.7/2-87.Efter det akademiske kvarter

startede vi mødet med et minuts stilhed,for at min¬
des Niels H.Nielsen,som vi mistede d.12/1-87.Deref¬
ter fortsatte vi på vanlig manér med nr.28.

14 svende m/k var mødt op,deriblandt Leif fra
Silkeborg som vi bød velkommen tilbage.

Vi optog to nye medlemmer på mødet,først Kaj der
er mekaniker med vaskemaskiner som speciale,og der¬
næst Torben der er her på en byggekontrakt.De på¬
stod begge at de ^odt vidste hvad de gik ind til,
men lad os nu se.De blev udstyret med nål,sang-og
medlemsbog,og vi sang som sig hør og bør,Thules vel¬
komstsang.

Pi-kasso som er kommet tilbage fra ferie viste
billeder fra faneindvielsen og fra sin 65 års fød¬
selsdag,! Randers,som nåede at blive et rigtigt Na¬
ver-træf med islæt af private venner og kolleger.
Peter Poulsen prøvede i mellemtiden at få styr på
de forskellige kasser og medlemsbøger,da han jo og¬
så lige er returneret fra ferie.

Kaj ytrede ønske om at give en omgang,og det var
der som sædvanlig ingen der havde noget imod,vi
kvitterede pænt med blæren.

Efter lidt småsnak fortalte Peter lidt om Niels
som han havde nået at besøge mens han var hjemme på

ferie,desuden læste han takkebrevet fra Niels's ko¬
ne Hanne,højt.

Peter havde også fanen med op,efter at have fået
navermærke t sat på hjemme i Silkeborg,resultatet
var flot.Trykningen af navermærket på fanen blev
skænket til Thulenaverne af Pi-kasso's kone medlem
nr.2551 Birthe.Vi siger mange tak.

Peter havde et billede med op,tegnet af Aage Sol¬
bakken, som er Løgumkloster-nav.Thule-naverne takker
ham for hans hilsen,som nu vil komme til at pryde
væggen i hulen på Thule

Det blev foreslået igen i år at lave et "Thule-
Sunrise Party" ,hvilket blev modtaget særdeles posi¬
tivt .

Jørgen kom med sit sædvanlige nødråb ang.hjælp
til radioudsendelserne,lad os håbe det hjælper den¬
ne gang.

Klokken 22oo sluttede vi af med "Minderne",og vi
var enige om at det havde været et godt lille møde.

med kno i bordet Rie.

Vejle
Fredag d.27.februar var det kold vinter,måske

derfor mødte kun 12 op.Formanden bød velkommen og
vi startede med en sang.

Den årlige vinterfest blev som sædvanlig god og
langvarig.Tilslutningen kunne godt have været bedre
skyldes det mon,at festen er flyttet til februar?
Maden på Park Hotel er jo glimrende,og de to musike¬
re spillede godt,der blev sunget og danset til kl.3
om natten.Jo,der var dejlig naverstemning,sang og
bægerklang.Annelise havde en frisk hilsen fra Helge
på Færøerne.Formanden takkede sponsorerne,Blikken¬
slagermester Kaj Olsen der har givet et kontant be¬
løb.Kaj deltog i festen sammen med sin frue.Og re¬
stauratørerne Nørretorv,Borgerkroen og Orienten,der
gav gevinsterne til amerikansk lotteri.

Den farende Svend indeholder allerede nu tilmel¬
ding til pinsestævnet i Roskilde.Formanden opfordre¬
de kraftigt til at overveje at deltage,for her er
virkelig en anledning til at møde naver fra hele

CUK ROSKILDE AFDELING.

B.P.motel Holbæk motorvejen
Enkelt værelse pr.overnatning 21o,oo kr

ilme

Lørd

XXXX

ding

Sønd

XXXX

til pinsestævnet d-6-7-8-

XXXX

XXXX

Stævnet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

uni 1987

lait.

Dobbelt "
set antal.

Disse værelser er i begræn- 26o,oo kr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

Enkelt værelse m/bad pr.overnatning 34o,oo kr XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Dobbelt 44o,oo kr XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Ekstra opredning 7o,oo kr
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Morgenmad i restaurationen 48,oo kr
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Stævnetegn - program (obligatorisk) 4o,oo kr XXXX XXXX

Hulemøde i Ringparkens beboerhus lørdag kl.18—
Navermad + kaffe (drikkevarer til hulepriser) 45,oo kr

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Fotografering v/ Rådhuset kl.9— Søndag
Bustur for ikke delegerede kl.9,3o,hjemkomst kl.
13,3o ca. Inclusive frokost.

XXXX XXXX
loo,oo kr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Delegeretmøde på "Håndværkeren" kl. 9-
3o

frokost kl. 12-
3o

7o,oo kr
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Festmiddag på restaurant "Håndværkeren" kl.18-
3 retter + kaffe,musik og dans 165,oo kr XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNatmad (løgsuppe m.flutes 22,oo kr XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

til ERNA NIELSEN,Rønøs Alle 5,4ooo Roskilde,
til samme adresse.SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER

5o % AF DE SAMLEDE UDGIFTER betales a conto på Giro 5 98 95 74
eller sendes på crossed check sammen med tilmeldingsblanketten
d.i.MAJ 1987. Eventuelle spørgsmål vedrørendet stævnet rettes til PEER ROSEN på tlf.(o2) 36 72 28 eller ERNA
NIELSEN på tlf.(o2) 36 lo 68.
NAVN ADRESSE

AFDELING ANTAL DELTAGERE



landet,samt Sverige,Zürich,Düsseldorf,og det er en
stor oplevelse at være med.

I denne kolde vintertid sker der ikke så meget,
men vi kan da begynde at glæde os til forår og hyt¬
tetid.I år koster hytten45o,-kr.pr.uge + El og var¬
me.Depositum 5o% ved lejebestilling.Henvendelse til
HAKON KNUDSEN.tif.(o5) 87 19 71 bedst aften.

Hytten kan lejes af alle Naver,og den ligger jo
dejligt ved Vejle Fjord.Vej le-naver skal dog kun be¬
tale 4oo,-kr.pr.uge + El og varme.

Den 13.april har Johnny Lindskjold været medlem
af foreningen i 25 år.Til lykke.

Til sidst vil jeg minde om GENERALFORSAMLINGEN
d.24.APRIL i hulen på Nørretorv.Evt.forslag skal
være formanden i hænde senest 1 uge før.

Vi sluttede mødet med en sang,og sa blev der el¬
lers sludret en del om gamle dage og kigget i den
gi.protokol,jo det var hyggeligt.

med naverhilsen Joan.

Aalborg
Ved hulemødet d.4.marts var der 9 mand der trod¬

sede vinterens hidtil største snestorm.
Vores norgessjak var hjemme,så vi kunne endelig

få Sammy optaget i vores kreds.Han er smed - repara¬
tør,og en af dem,der stadig er aktiv rundt omkring
i verden.Han klarede optagelsen,og kvitterede med
at prøve kasketten.

Snakken gik bl.a. omkring vores eventuelle nye
hule i Håndværkerhuset.Ingen kan på nuværende tids¬
punkt sige noget om hverken økonomi el.a. Så alt
står ret uklart.

Vi har det jo heldigvis godt,her hos Snedker &
Tømrerforbundet,så vi må jo se tiden an.

Der var forslag om at afholde 2 huleaftener om
måneden,af hensyn til vore medlemmer i udlandet.For¬
manden havde et alternativ om,at holde et improvi¬
seret hulemøde når disse svende var hjemme.Denne de¬
bat vil jo nok fortsætte på et senere hulemøde.

NÆSTE HULEMØDE vil blive afholdt hos CLAUS,(ØL-
SAMLINGEN) VISSEVEJ 51.HUSK AT INVITERE PIGERNE MED
AFGANG FRA HULEN KL: 19— for dem der ikke selv er

kerende. ^

med naverhilsen og kno i bordet Knud.

Århus
Til vores hulemøde d.2o/2 havde vi inviteret med

ledsager.Der var mødt 2o svende med 4 ledsagere.For¬
manden bød velkommen til alle fremmødte,og en spe¬

ciel velkomst var rettet til de 4 ledsagere.Der var
ikke noget særligt på programmet,men vi hyggede os
som sædvanligt,og snakken gik livligt.Lis og Vagner
havde lavet smørrebrød,som vi fik serveret til kaf¬
fen.Det blev vedtaget at vi skulle besøge naverne i
Silkeborg d.27/2 .Mødet sluttede i god ro og orden.

Den 27/2 var vi 12 Århusnaver der besøgte Silke¬
borg afd.til trods for det barske vintervejr»havde
vi en vellykket tur.Da vi havde fundet deres hule
blev vi budt velkommen af deres formand Hans Chri¬
stensen.Han kunne oplyse,at de lige knap var færdig
med deres torskegilde,da vi fik en lille en til hal¬
sen medens vi ventede.Der gik heller ikke lang tid
før formanden, kunne oplyse at nu havde de fået
lært torsken at svømme og vi kom til bordet - I hu¬
len,hvor vi var ca.5o personer m.damer.Det blev en
meget fin aften hvor stemningen var helt i top.

Århus-naverne vil her benytte lejligheden til at
rette en tak til naverne i Silkeborg for en god og

hyggelig aften.
Tiden løber utroligt hurtigt,og vi er nået frem

til hulemødet d.6/3- og her var mødt 26 svende og
3 £crst®r. Formanden åbnede mødet og bød velkommen
og en særlig velkomst til de 3 gæster,som alle øn-
kede optagelse som medlem.Ja,der sker noget her hos
os.Formanden kunne oplyse,at vi her i aften havde
to nye,som ønskede at blive optaget i vor kreds,og
at selve optagelsen var berammet til i aften.Vi gik
dermed over til selve optagelsen,som blev foretaget
af formanden og kassereren.De to nye svende Ann
Skovvang,Hjemmehjælper og har arbejdet i Schweiz og
Lars Kristensen,Mekaniker og har arbejdet i USA
blev af formanden budt velkommen i navernes kreds,
og han ønskede dem til lykke med optagelsen.Der var
næsten fuldt hus i hulen,og omsætningen satte re¬
kord. Vagner - som står for forsyning af drikkevarer
måtte kl.11— melde total udsolgt af øl og snaps.
Han lovede at det aldrig ville ske mere.En herlig
aften sluttede meget sent - og alle udtrykte deres
glæde ved et godt og hyggeligt hulemøde.Vi sluttede
af med at synge Minderne.

HUSK VORES GENERALFORSAMLING d.3.APRIL -87.
med naverhilsen S.E.Jensen.

MØDELOKALE:
BEREJSTES LOKALER: Hyltebjerg Alle
32 A.kld.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.
Næs t formand:Hugo Nielsen,Asminderød
gade33.348o Fredensborg.Tlf,o2-2819o8
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 ■

Lysbilleder
Torsdag d. 2.april vil Charles Dahl fremvise Lysbilleder: At rejse på
en anden måde: TYRKIET!

Pakkefest
Torsdag d.23.april vil vi lave en Pakkefest.alle medbringer en pakke
til en værdi af:IKKE UNDER lo,-Kr og så vil vi afholde auktion,til
gengæld vil Foreningen give kaffen.

Film
Torsdag d.7.maj vil Henry Jensen vise filmen: Afrika!

Banco
Torsdag d.21.maj afholder vi BANCO (special) og det er samtidig afslut¬
ningsfest på sæsonen.ALLE DISSE ARRANGEMENTER ER NATURLIGVIS I VANLØSE
80 år Referenten.
Hans Jensen,Storkebakken 31 24oo NV fylder 80 år d.24.april.Vi ønsker
hjertelig til lykke med dagen.

p g g Berejste Håndværkere m/Damer
FBSH afholdt møde i Berejstes lokaler i Vanløse d.28.februar med 12
deltagere.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

•KØBEHAVN-

Bladet afleveret til postvæsenet den 23. marts



Pinsestævnet i Roskilde

Roskilde har - som andre byer - et sagn om byens grundlæggelse.Der var en konge,som havde to sønner,der
skulle arve riget.Helge blev søkonge og Roar blev landkonge.Roar "byggede huse" omkring en smuk kilde ved
bunden af Roskilde fjord og opkaldte byen efter kilden og sig seLv: Roars-kilde. Sagnet er en smuk fortæl¬
ling,men uden hold i virkeligheden.

Historisk ved man om Roskilde,at den berømte danske konge,Harald Blåtand,omkring år 98o byggede en træ¬
kirke i Roskilde,hvor han blev begravet.Roskilde vokser altså frem i vikingetiden - og vokser stærkt.Om¬
kring år looo er byen bispesæde og kongeby.Fra at være et produkt af vikingetidens vidtspredte handelssam¬
kvem, bliver den administrativt centrum i middelalderen og et brændpunkt i landets politiske historie.

I midten af lloo tallet omgives byen med vold og grav.Ringvolden er ca.3,5 km.lang og omgiver et byare¬
al på ca.72 ha.Dermed er Roskilde en af Nordeuropas største byer - med domkirke,14 sognekirker og 5 klostre.

I begyndelsen af 14oo-tallet begynder nedgangen.Kongen flytter hof og administration til Roskildebispens
gamle besiddelse»København,og med Reformationen i 1536 forsvinder det rige katolske præsteskab.Sognekirker¬
ne - undtaget Set.Jørgensbjerg,Sct.Ib og Vor Frue - og alle klostrene nedbrydes.Roskildes økonomiske grund¬
lag er væk og byen sygner hen.Pestepidemier og store bybrande forstærker nedgangen.I midten af 17oo-tallet
er indbyggertallet nået ned på ca.l5oo,men herefter begynder udviklingen langsomt at vende.

En afgørende begivenhed i byens historie indtræffer i 1847,da Danmarks første jernbane bygges mellem Kø¬
benhavn og Roskilde.Dermed skabes gode transportmuligheder for industrierne,der for alvor begynder at komme
i 18oo-tallets sidste årtier.Industrierne trækker folk til fra landet og befolkningen vokser hastigt.

I de seneste årtier har Roskilde manifesteret sig som et center for uddannelse og forskning.Byen er hjem¬
sted for en lang række specialskoler og i 1972 etableredes Roskilde Universitetscenter.Den mest kendte af
vore forskningsinstitutioner er Forsøgsanlæg Risø,som beskæftiger sig med energiforskning,herunder også
atomenergi.

Roskilde er i dag et betydeligt handelscenter med et meget stort opland.
Det Roskilde,der kan opleves i dag,er et produkt af looo års historie:vikingeskibene er et enestående

vidnesbyrd om vikingernes dynamiske samfund.Set.Jørgensbjerg kirke,som nok er landets ældste stenkirke,for¬
tæller sammen med Set,Ibs og Vor Frue kirker om en rig og blomstrende middelalder.

Domkirken er et storslået symbols på den katolske kirkes formåen - men også et levende bygningsværk,som
alle perioder har bidraget til ved tilbygning af de kongelige kapeller.Under Stændertorvet ligger resterne
af byens gamle torvekirke Set.Laurentii,hvis tårn i dag er rådhustårn.Provstevængets kornmarker dækker
over en bydel fra den sene middelalder,og tomten af Set.Hans kirke kan stadig ses.Mange af byens gader bl.a.
Algade-Skomägergade,har samme forløb som i middelalderen,omend vi i dag bevæger os 1^-2 m.over middelalde¬
rens gadenivau p.g.a. århundreders udkastet affald.

Byens vold og grav kan stadig anes i Folkeparken.I Bondetinget nr.17 ligger Roskildea ældstes verdslige
hus fra 0.I600 og Roskilde Kloster har bygninger fra samme tid.I Set.Ols Stræde nr.l - 3 ligger byens æld¬
ste "industribygning",opført 1763 til sukkerraffinering. VELKOMMEN TIL PINSESTÆVNE HER I ROSKILDE!

é(tfr)f)



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

Arkivet:Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,827o Høj-
bjerg.tlf.(06) 27 24 80.

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

8000 Århus tlf.(06) 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: Peter Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk tlf.(02) 34 57 35

CEG - BLADETS redaktør for Skandinavien. Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv
8000 Århus C.tlf.(06) 12 46 60.
kl. 9-17.

Milepæle
4.maj 1987.Gunnar Nielsen,Rugvænget 42,

74oo Herning,
6. 11 11 Orla Kampfeldt»Helsingsgade 29,

34oo Hillerød.

6o

7.

9.

lo;

12.

21.'

23.'

Børge Ambjerg Nielsen,Møllegade 18—

65 ar.

IV

22oo København N.
Svend Henriksen,Dommarvägen 11

6o
6o

ar.

år.
11 141 Huddinge/Sverige (Mdl^Jthlm)
Kethie Nielsen,Keplersgade 7—
23oo København S,(medl i NRHF)
Ole Højgård Frederiksen, Kirdebær-
haven 9,346o Birkerød (mdl i CUK i
(medlem i Hillerød)
E.W.L.Bergmann,Mosevej 13, st.tv.
296o Søborg.
Hans August Pedersen,Nymosevej 23,
282o Gentofte,Medlem i CUK I
Thorvald Jespersen,Winkelriedstras

se 63,Ch.3ol4 Bern Schweiz,

75

IV

L 25 år

75 år

4o år

7o år
Dr.

9o år
75 år

65 år

25."

3o."
Whittier,Ca.9o6o2 USA:

l.juni-87 Viggo H.Jensen,Nørre Alle 8f
8ooo Århus C.

3." " Steen Nielsen,Haraldsgade 9,
71oo Vejle.

Tak
En stor Tak til kokken for dejlig mad og til al-,

le som mødte op og derved medvirkede til,at min 6o
ars fødselsdag blev en rigtig festdag.

Jørgen Murer,Herning afd.

Hillerød afdeling af CUK takker for opmærksomhe¬
den ved vores 5o års jubilæum,tak til Liesel & Otto
Kröll,Düsseldorf.- Erna & Otto Lund,Los Angeles.-
Musse og Fritz Hansen,Allerød.- HB - samt Sønder¬
borg og Odense afdelinger samt Firkløveret fra
Stockholm. Hillerød afd.

Ad denne vej vil jeg takke alle der udviste mig
opmærksomhed ved min 91 års fødselsdag.

"Proprietæren" Århus afd.

En stor Tak til HB - Hillerød afd.og alle dem
der udviste mig opmærksomhed ved mit 5o ars jubilæ¬
um i CUK. Kai Fønss Bach.

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

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.

1
Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45— th.

26oo Brøndby Strand.tif.(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.

Sekretær: Kristian Juhl Dalner,Hellestedvej 22,
27oo Brh.tlf.(ol) 28 37 4o.

Program
7.maj 1987: Generalforsamling kl.l9,oo i hulen.For

at have stemmeret,må man være lige med
i kontingent.Gyldig medlemsbog gælder
for stemmeberettigelse.VEL MØDT.Dagsor¬
den iflg.lovene.
Svendene mødes til fest i hulen kl.19.
9o,- kr. for en platte og 1 01. Uden¬
bys gæster er velkomne. Snedkernes Se¬
niororkester spiller op til dans.Sid¬
ste tilmelding inden d.3.maj til for¬
manden.

Spilleaften (Dartaften) kig ind og få
din spillelyst styret enten ved Dart,
Skak,Kort eller Ludo (Så kridt ludo¬
støvlerne) og kom!
Svendeaften kl.l9,oo i hulen.
Spilleaften (Dartaften).

1.PÅSKEDAG ER HULEN LUKKET!!!!
HUSK PINSESTÆVNET I ROSKILDE d.6-7-8 juni 1987.

H.B. meddeler
Den nye sangbog er der problemer med at få fær¬

dig,her først på året,som var meningen,vi kan ikke
forvente den nye sangbog før sidst på året.Dog har
vi i HB fremskaffet et mindre antal af de nuværende

bøger,pris uændret.De nye sange vil komme i et til¬
læg som kan erhverves meget fordelagtigt,pris oply¬
ses på stævnet.

Hovedbestyrelsen og Kontroludvalget er villig
til at mødes med medlemmerne efter Delegeretfrokos¬
ten,hvis man har nogle spørgsmål,tid og sted op¬
lyses på Delegeretmødet.

På HB's vegne Hans Rindom.

9. maj

11.maj

21. maj
25.maj

Stævneprogram
Lørdag d.6.juni 1987.

Hulen er åben fra kl.l3,oo til kl.l6,oo.
Hulemøde i Ringparkens beboerhus,Sdr.Ringvel 51 C
kl.l8,oo. DER ÅBNES FOR INDCHECHNING kl.l6,oo.

Søndag d.7.1unl-87.
Fotografering ved rådhuset på Stændertorvet kl.9,oo
Bustur afg.fra Stændertorvet kl.9,3o,hjemkomst kl.ca
13,3o.
Deleretmøde på Restaurant "Håndværkeren" Hersegade
9, kl. 9,3o.
De legere t frokos t " " 11
kl.l2,3o.
Festmiddag
kl.18,oo.
Hulen er åben fra kl.l4,oo - 16,oo

Mandag d.8.1uni-87.
Hulen er åben for "Slukefter" fra kl.lo.oo - ?.
Diverse drikke og kaffe samt navermadder kan købes.
VEL MØDT I ROSKILDE- Roskildenaverne.

Lam på spid i Hillerød
HUSH LAM PÅ SPID d.13/6 I HILLERØD:TILMELDING TIL

KASSEREREN I HILLERØD PÅ TLF.o2-26 oo 86.
ERIK.
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Det er med sorg i sinde at vi må meddele at vor
trofaste Støttemedlem,

SNEDKER HELGE SØRENSEN

født d.15.september 192o i Dalby

er taget på sin sidste rejse.Han var et dejligt
menneske,og det er et stort savn for os her i
Hillerød.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Hillerød afdeling.
******************************

Los Angeles Naver Club har den sorg at måtte
meddele at to af vore trofaste medlemmer er gå¬
et bort samme dag,det er.

MASKINIST CARLOS PETERSEN

født d.i.januar 1895 i Argentina
indmeldt d.13.maj 1955 i Los Angeles
afgået ved døden d.7.marts 1987 i L.A.

C.P.var en årrække kasserer i vor naverclub her
i Los Angeles.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
OG

CHIEFCOOK JAMES E. NELSON
født d.2o.november 1913 i Rithfield Utah
indmeldt d.9.august 1974 i Los Angeles
afgået ved døden d.7.marts 1987.

Jim deltog i 2.Verdenskrig som U-bådsmedlem og
erhvervede sig 3 udmærkelser for sin indsats.Han
var professionel Kok og har tilberedt hundredvis
af måltider til os,ved vøre møder og var i en
kort periode også Præsident i Clubben.Han blev
bisat under fuld militær Honnør på Riverside kir¬
kegård. Vi vil savne ham.

ÆRET VÆRE HANS M INDE.
Los Angeles Naver Club.

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

Københavns afdeling må med sorg meddele at have
mistet et af sine ældre medlemmer og "Propmedlem11

Fhv.SKOLEBETJENT EMIL POPPE
født d.28.maj 19oo i Kiel
indmeldt d.21.april 1959 i København
er afgået ved døden d.12.marts 1987

Bisættelsem foregik i stilhed d.19.marts 1987.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Københavns afd.
******************************

25 år i CUK Ærestavle
Den 12.maj 1987 kan Hillerød afd.
igen fejre et af sine trofaste med
lemmer's 25 års jubilæum af CUK.

Denne gang gælder det Anlægs¬
gartnermester Ole Højgård Frederik¬
sen, Kirsebærhaven 9,346o Birkerød.
O.H.F. er født d.26-3-1939 i Kbhn.
Indmeldt i Zürich 12.-5-1962.

O.H.F.læste i Gartner-Tidende
at et Anlægsgartnerifirma i Zürich
søgte en medarbejder.Han søgte og
fik jobbet og rejste derned 1.-3-

1962.Hos en bager i nærheden fik han et værelse på 3.
sal m/toilet i stueetagen,og så kunne han ellers vas¬
ke sig i kælderen mellem al bollegejgen.Bortset fra
schweitzerne,og han fik blandt gode kolleger,italie¬
nere, tyskere og franskmænd,et godt forhold.Bruttoløn¬
nen var 3 Frc.5o rappen.Morgenmad (Grosses Früstück)
KOSTEDE I Frc.3o rappen.Han spiste altid i Züricher
Frauenverein für alkoholfreie Wirthschaften.

Han kom ikke til at arbejde med det han gerne vil¬
le trods at det var et stort firma (75 ansatte) han
ønskede at arbejde med natursten.Så efter 5 måneder

og en oplevelse og en skuffelse rigere drog han attei
mod nord. l.maj drog han til en lille landsby ved Bo-
densøen med 15oo indb.og 8 værtshuse.Jeg havde været
hjemme i mellemtiden og kørte tilbage i et lukket
Folkevognsrugbrød medbringende mit eget værktøj.Jeg
kunne ikke vænne mig til deres trekantede skovle,og
de kendte ej heller til de brede planeringsriver.

Her var han i ca,2 år og blev her gift med sin ko¬
ne Christa.Kirken kræver også borgerlig vielse,så de
blev gift 2 gange.Det kostede ham en dagløn til gif¬
tefogeden fordi han var udlænding.Bruttolønnen var 4
Mark.

O.H.F. arbejdede i tre forskellige firmaer.Først
i Böhringen i 2 måneder»derefter i Radolfszell i lo
måneder»Rudolf Celle var en Munk,som grundlagde byen
for flere hundrede år siden.Og til slut i Singen,hvoi
Oles kone er fra,her var jeg i 11 måneder.Byen har til
sommer 12oo-års jubilæum.Den er omgivet af 7 Hegau-
bjerge.Det er udslukte vulkaner med hver sin Borg på.
Fra Hohentwiel,som er borgen i Singen,kan man i klart
vejr se mange bjergtoppe i Schweiz.En af de mange
grænseovergange ligger kun 2-3 km.fra Singen,så når
min tank var tom,kørte jeg altid over og tankede op.
Det var.så billigt,at man sparede en hel timeløn.

Sidst i marts 1966 kørte O.H.F.og hans kone til
Danmark.Senere har han gennemgået et kursus i Heidel¬
berg i Anlægsgartneri.Herhjemme har han nu installe¬
ret som selvstændig Anlægsgartner i Birkerød.

Vi i Hillerød ønsker dig rigtig hjertelig til lyk¬
ke med 25 års jubilæet.

Hillerød afdeling.

40 år i CUK
København's afdeling kan atter fejre
et af sine trofaste medlemmers jubi-
um.Denne gang er Malermester Hans
August Pedersen,Nymosevej 23,282o
Gentofte.H.A.Pedersen er født d.5/8-
1921 i Hjørring og indmeldt i CUK i
Zürich d.23/5-1947.

H.A.P.rejste ret hurtigt efter
krigsslutningen til Schweiz og til¬
bragte 4 dejlige år dernede.Her traf
han sin nuværende hustru,som han nu

i sit Otium,deler de dejlige minder sammen med.Han
kom ret hurtigt ind i bestyrelsesarbejdet i Zürich
afdelingen hvor han en tid sad i bestyrelsen sammen
nuværende HB formand Hans Rindom.Han var næstformand
sammen med afdøde Hans Rasmussen.

Efter hjemkomsten til Danmark slog han sig ned i
København hvor han har drevet et værksted med Skilte¬
maleri og Serigrafi,Det blev en ret stor og velanset
forretning hvor han bl.a.dekorerede Den danske Pavil-
lion på Verdensudstillingen i New York i 1964.Han har
været en travl mand i de år han har drevet sit firma.

Fra d.1/1-1987 har han solgt firmaet,og forsøger
at samle kræfter til at nyde sit Otium,men skranter
lidt p.t.dog håber han at sommeren vil hjælpe ham
over denne skavank.

Grundet hans travlhed med sit firma har vi ikke
set så meget til ham til vore hulemøder,det håber vi
nu der kan rådes bod på. Vi dine kammerater i Kbhns.
afdeling ønsker dig til lykke med de 4o år i CUK d.
23.maj.Hjertelig til lykke Hans August.

Københavns afdeling.
Hovedbestyrelsen tilslutter sig ovenstående og øn¬

sker Ole Højgård Frederiksen,Hillerød og Hans August
Pedersen,København,rigtig hjertelig til lykke med hhv
25 og 4o års jubilæet,og takker dem for deres trofast
hed overfor CUK og deres interesse for den farende
svend. Hans Rindom

C.U.K.s ADRESSELISTE
Færøerne

Thorshavn (1. juli 1948)
FORMAND: CHR.REINERT PETERSEN,Eirargardur 4-218,loo

Torshavn.Kasserer: JAN EHLERS,Eirargardur 8
-116,loo Torshavn.



Grønland
Godthåb (23. august 1982)

FORMAND: PREBEN F.PETERSEN,Box 29 Godthåb (Nuuk).Kas-
sererrLEIF BECH;Box loo2,39oo Godthåb (Nuuk)

Mar morilik (14. februar 1981)
FORMAND: KAJ H.KRISTENSEN,BOX 5o,Marmorilik.

Kasserer: NIELS POULSEN NIELSEN,Box 15o,
Marmorilik,tlf.oo9299 - 48311.

Thule (12. november 1984)
FORMAND: PETER ANDERSEN,D.A.C.Box 35,397o Dundas.

Kasserer:PETER POULSEN,M.F.G.Box 117,397o
Dundas. _ ,

Calgary (1. januar 1958) Canada
FORMAND: JØRN SKOV JENSEN,Allison Dr.S.E.Calgary.Al¬

berta .Kasserer: HANS MIKKELSEN,714 Heritage
Dr.S.W.Calgary,Alberta. 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 IT5

Mersch (20.]uii 1968) Luxembourg
FORMAND & Kasserer:ERIK CHRISTIANSEN.il A.Rue de la

Gare,7535 Mersch.

Arosa Schweiz
KONTAKTMAND: GEERT STAGE,Waldhof Ost,7o5o Arosa.
Bern
KONTAKTMAND: TH.JESPERSEN,Winkelriedstrasse 63,CH.

3ol4 Bern.

Zürich (5. juni 1880)
FORMAND: FLEMMING VILHELMSEN,Ueberlandstrasse 341,

8o51 Zürich.tlf.ol4o2823.

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

5o 235 Borås

Gøteborg (17. marts 1946)
FORMAND & Kasserer: BENT CHRISTIANSEN,Rödjevägen PL

4286,438o3 Härryda.
Stockholm (29. august 1913)
FORMAND: ANTHON POULSEN;Smedvägen 28,146oo Tullinge

tlf.08 7782727.Kasserer:EINAR ANDERSEN,
Värmlandsvägen 484,123 48 Farsta.tlf.08 64
1845. Hule: JACOBSGATAN 3/5 tr. Om sommeren

på Ingarö.tlf.o7 6628629.
Düsseldorf (9. september 1899) Tyskland
FORMAND: OTTO KRöLL,Oberbilker Allee 219,4ooo Düssel¬

dorf 1. tlf.77 13 56.

Los Angeles U. S. A.
FORMAND:HOWARD HANSON,957 Paloma Dr..Arcadia Ca. 91-

006,tlf.818 - 446 - 3412.Kasserer: JOHN CHRI¬
STENSEN,32o Genoa St.Arcadia,Ca.91oo6,tlf.
818 - 445 - 1366.Hule:Club House,616 Norum-
bega Dr.Monrovia.tif. 818 - 358 - 6433.Møde:
2.fredag i måneden kl.19,00.

Forenings-meddelelser
Frederikssund

Fredag d.20/3,havde klubben besøg af 25 dejlige
piger "Perlehønsene" som de kalder sig,fra Stenløse
Det blev en særdeles vellykket aften,hvor formanden
kort orienterede om hvad en nav er,pigerne som var

meget syngende lærte hurtigt flere af vore naversan¬
ge , indimellem faldt der også lidt naverspind fra
"Piskeren" og formanden.Hulefar havde travlt,Bent
og Henrik nød at kunne synge og skåle med pigerne,
som foriøvrigt ikke sagde skål men råbte Perlehøns
istedet.Disse fornøjelige aftener er løbet fra mund
til mund blandt flere klubber i Frederikssund og Om¬
egn,og flere har ytret ønske om at holde en klubaf¬
ten hos os.Aftenen slutter altid med "Minderne",
tidspunktet er forskelligt for hjemturen^et hold
piger måtte hjælpes på cyklerne ved o3 — tiden og
et andet hold ville absolut alle have lov at kysse
formanden til farvel,et tredie hold forærede forman¬
den en T-shirt og derefter med tuschpen skrev deres
navne på forsiden,efter at formanden havde iført
sig denne. DANN.

G.F.d.3/4 bød formanden velkommen til 2o fremmød¬
te svende.Til dirigent valgtes Frank Wentrup.Sekre¬
tæren oplæste protokollen hvorefter formanden aflag¬
de beretning.

Siden vores G.F.d.3.okt.86 har vi haft der været

travlhed i afdelingens bestyrelse,med møde m/damer
og medbragt madpakke d.7/11-86 og dagen efter del¬
tog jeg i Sønderborg's 2o års jubilæumsfest,hulemø-
de d.3/12 -86 overværede jeg G.F. i Ålborg og 5/12
86 besøgte jeg Århus afd. 5/12 og 3o/12-86 var der
henholdsvis hulemøde og hyggetræf m/gløgg og æble¬
skiver og Anna havde lavet Ris a la mande m/mandel¬
gave. 9/1-87 kogesild med besøg af borgmester Jørgen
Christiansen og tømrermester Chris Christensen,Jeg
vil her benytte lejligheden og sige tak til Anna og
Frank,for deres altid gode mad,og hulen der altid
fremtræder i skønneste orden,her mangler aldrig no¬
get . Hulemødet med Mandolinorkestret var en fornøje¬
lig aften.20/3 aftenen med Perlehønsene og lo/3-87
har vi besøg af 25 ungbukke fra Stenløse. I HB har
der været nok at gøre,bl.a. møde i berejstes nye lo¬
kaler ,Hillerød 1 s jubilæum,oprettelsen af Køge afd.
derudover HB møder 1 gang om måneden,udover arbej¬
det i Fr.sund naverklub.Jeg har nu siddet som for¬
mand i Fr.sund afd.i l.år og som det fremgår af
regnskabet har der kun været fremgang,hvad skyldes
medlemmernes interesse.Jeg vil hermed takke alle
for et godt år,og håbe på fortsat god fremgang og
god mødeaktivitet.En hilsen fra vor tidligere for¬
mand Jørgen Schaffer,overbringes.Han holder i selv¬
samme stund G.F.i Århus.

Som kommentar til beretningen,anbefalede Frank
Wentrup at man søgte de faglige organisationer om
støtte til arbejdet med at få flere unge svende sat
i arbejde i udlandet.Man blev enige om at det var
en særdeles god Ide.Formandens beretning og regnska¬
bet blev godkendt.Med bragende bifald blev,N.C.Jen¬
sen genvalgt som kasserer.Jørgen "Pisker" som ny
næstformand.Men efter skriftlig afstemning,blev Kaj
Hansen genvalgt med 9 stemmer mod 8.Guido Tonti var
genvalgt som best.suppleant.Frank Wentrup genvalgt
til revisor.Genv.blev Inge Henriksen som revisorsup¬
pleant . Pinsestævnet i Roskilde blev debatteret.Vi
regner med stor tilslutning herfra.Lam på Spid 15/8.
Festudvalg blev Jens,Dorrit og Poul."Pisker" er ste¬
gemester,med Mike som medhjælp.Turen til Moseltref¬
fen d.29-3o/8-bliver med bus som i 1986.Dann sørger
for bussen hvis tilslutningen er i orden.Under evt.
ventilerede Bent Lindgreen tanken om en månedlig
kortspilaften.Interessen herfor var meget ringe.In¬
ge Henriksen efterlyste flere medlemmer og mere PR
på CUK.Mange håndværkere opfylder betingelserne for
medlemsskab.Vi bør gøre en større indsats for at få
disse interesseret.Bestyrelsen er sammensat som føl¬
ger: FORMAND Dann Eland - NÆSTFORMAND Kaj Hansen,
KASSERER: Jens Chr.Jensen,Sekretær Gunnar Christen¬
sen Og BESTYRELSESMEDLEM Bent Lindgreen,

Dirigenten sluttede G.F. og takkede for god ro
og orden.Herefter serverede Anna og Jytte Jettes
røgede landskinke m/tilbehør.

NÆSTE HULEMØDE d.1.MAJ.HULEVAGT DANN & POUL.
Med naverhilsen Tolderen.

Herning
Herning afdeling siger:
Med forårets komme er det forbi med søndagsmøder

ne i denne omgang.Men første søndag i oktober mødes
vi atter til formiddagskaffen i hulen - - så er

spørgsmålet blot,om Karl også til den tid har sør¬
get for friske forsyninger af røget fisk fra Grøn¬
land. Den er bare lækker.

Men den 3.onsdag i måneden husker vi fortsat,at
afsætte til nogle hyggelige timer i hulen.Det er

stadig kl.l9,3o
Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
Det var en stor dag for Hillerød afd.og for Kai

Fønss Bach den eneste nulevende medstifter af Hille¬
rød afd. for 5o år siden.Både afdelingen og K.F.B.

Buddinge Cyklebørs
Siborg Hovadgad« 196

Tlf. 6« 21 68
Indehaver:Fl.Heiden

Medlem af CUK.

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

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

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



fik deres velfortjente hyllest fra nær og fjern.
Der var hilsener fra Düsseldorf - Los Angeles -

HB - Sønderborg - Odense og blandt gæsterne var der
Firkløveret fra Stockholm og HB's formand Hans Rin¬
dom. Vi var ca.5o deltagere.Også helt fra Mallorca
var der gæster.En fin stemning var tilstede helt
fra starten.Flere gav Hillerød gode ord med på ve¬

jen bl.a.Formanden for HB.og formanden for Stockhim.
Anthon Poulsen,Kai Fønss Bach,Erland Nielsen og Hu¬
go Nielsen.En tak vil vi her rette til egne medlem¬
mer,musikken og pigerne for den gode servering;alt
dette var med til at gøre denne aften til noget sær¬
ligt for os.Denne dejlige og fornøjelige dag tog
sin slutning efter midnat.

Hulemødet d.13/3
8 mand mødte op deriblandt den hele samlede be¬

styrelse . Formanden bød velkommen.Den sidste afpuds¬
ning blev foretaget i forbindelse med 5o års jubilæ¬
et. Derefter blev hulemaden samt kaffen nydt og man

gik hvert til sit.
Med kno i bordet Erik.

Holbæk
Sildebordet i Holbæk,der jo efterhånden er blevet

en tradition som vi alle glæder os til,blev som sæd¬
vanlig en succes.

Formanden bød velkommen og bad os ,med et minuts
stilhed,mindes Ove Andersen.

Efter en sang blev knive,gafler og glas stillet
til fri afbenyttelse.men på trods af stor appetit
og flittigt brug af værktøjet,lykkedes det os ikke
at få alle Helmuths sild søsat igen,selvom han hav¬
de tilberedt dem efter alle kunstens regler.Til kaf¬
fen havde bageren medbragt nogle meget lækre pande¬
kager.

Det blev en hyggelig eftermiddag med megen snak,
spind og sang,men der var jo nogle som ikke kunne
følge med i teksten,så Kirsten måtte finde bødekas¬
sen frem,især gik det ud over bageren,om det var på
grund af for ringe udluftning i køkkenet under pan¬
dekagebagningen vides endnu ikke.

Tak til Roskilde for fint fremmøde,det er dejligt
at se gæster fra andre afdelinger.

HUSK HULEMØDET TORSDAG d.14.MAJ kl.l9,3o.
Med naverhilsen Emil.

Kolding
G.F.d.1/4-87. 11 mand var mødt op.

Dirigent blev Heinz Linde,hvilket han gjorde udmær¬
ket . Protokollen, formandens beretning og regnskabet
blev godkendt.Eivind Petersen,blev genvalgt som for¬
mand. Under tegnede blev genvalgt som sekretær og til¬
lige som skramleriforvalter.Revisorer blev Peter Lin
de og Harald Madsen.Valg af suppl.til bestyrelsen
blev Karen.Under evt.kom det frem at vi gerne vil
gøre noget for at få flere medlemmer,så vi vil un¬

dersøge mulighederne for at få TV syd til at optage
et hulemøde for på den måde at fortælle lidt om hvac
naverne er.Endvidere blev Bent Petersen og jeg
valgt til Fanebærere.Der blev også foreslået en pla¬
de til møntbordet for naver med 5-lo-og 25 års med¬
lemskab af CUK.Sommerudflugt vil finde sted engang
i august - september. Alle valg er 2 årige,da der
kun er valg i april.Dog er der revision hvert ^ år.

Desuden var det dejligt at se Kaj igen efter me¬
re end 1 års fravær,så velkommen tilbage i folden
Kaj .

Med kno i bordet Lars.

København
På vort sidste hulemøde fik vi et nyt medlem,te¬

legrafist Jørgen Hansen blev optaget,vi ønsker ham
velkommen i hulen.Vor pensionistdag blev igen en fin
dag for vore ældre medlemmer,der var over 3o som

mødte op til hulemors dejlige gule ærter og dessert
Det blev se.nt hen på dagen før sidste havde fået
sunget og snakket færdig,vi kunne godt ønske os næ¬
ste år at flere vil møde op,det er ingen hindring
at du synes at du ikke rigtig kan komme omkring,vi
henter og bringer.På et af vore søndagsmesser,fik

vi et festligt besøg af Åge Solbakken ledsaget af
sin ven Per Banjo.Der blev givet et par sange og
spil.Derefter viste de deres talent for landskabs-
maling i lyntempo.Der var god afsætning på malerier¬
ne, de gik for 5o,-kr.stk.Åge Solbakken er medlem i
Løgumkloster,vi siger tak for dit hyggelige indslag
på en kold søndag.

Vore Dartaftener vil blive til Spilleaftener,vi
har tænkt os at alle kan møde til en hyggelig kort,
skak,ludoaften eller blot til samvær med andre og
så kan spillefuglene få deres lyst styret.SE I KØ-
BENHAVNERNAVEN FOR TRÆFTIDSPUNKT,står under DARTAF-
TEN.Næste store aften bliver lørdag d.9.maj kl.l9,03;
SVENDENE MØDER TIL FEST,sidste år,gik det jo ret
livligt til - bliver nok lige så godt i år,musik¬
ken leveres af Snedkernes Seniororkester.SIDSTE TIL¬
MELDING TIL FORMANDEN INDEN d.3.MAJ,prisen er kr.9o
der vil blive serveret en dejlig platte og 01.
Vi hilser også udenbys velkommen til en aften for
dem på fyrre og som føler sig sådan.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN 7.maj kl.l9,oo I HULEN,
se dagsordenen under program.HUSK AT VÆRE LIGÉ MED
I KONTINGENTET,BOGEN ER ADGANGSBEVIS FOR STEMMERET:
Vi har jo nogle nye love som gerne skulle vedtages,
det må være i alles interesse at møde op så tal¬
stærkt som m uligt for at have indflydelse på disse
og vi håber på en livlig og saglig behandling af
de nye love,som lovudvalget har lagt et stort arbej'
de i.

Så er det slut med Bancospillet for denne gang.
Svendeaften d.21.maj kl.l9,oo i hulen.
Med kno Kristian.

Los Angeles
Ved mødet d.13/3-87 var Hans Brodersen aftenens

Kok,middagen blev betalt af Asmund Andersen.Der var
28 medlemmer til stede.Vi havde en gæst fra Århus,
en broder til Erna Lund,og een af dem som havde
skænket så meget værktøj til hulens udsmykning.Han
var modtaget med stor glæde og blev anmodet om at
indmelde sig i Naverklubben.Dette kunne dog ikke
gennemføres,da han aldrig har arbejdet i udlandet.

Åbningssangen var no.28 "Når samlet er vor Naver
flok,det var een af James Nelssons foretrukne san¬

ge. Han var desværre taget på sin sidste rejse og
døde samme dag som Carlos Petersen,så der var 2 mi¬
tt utters stilhed til minde om de to afholdte med¬
lemmer . Carlos blev bisat i Alhambra og James i Ri¬
verside,så det var nødvendigt at dele tilstedevæ¬
rende medlemmer for at at kunne deltage i begge Be¬
gravelser .Klubben skænkede 25,-dollars for hver til
den danske kirke. Arnold Jensen takkede for den
store velkomst han havde modtaget.

Bill Christensen fungerede som sekretær.Slut-
ningssang no.2o,"Jeg var en lystig Vandringsmand"
og God bless America. O.J.L.

Nysted
Vi er glade for vores nye hule i den gi.Stations

bygning her i Nysted og vi havde G.F.d.6/4 der var

rimelig godt besøgt.Vi eneds bl.a. om at vi lidt
senere på året vil holde en mindre reception for at
vise hulen frem og vi agter i den forbindelse at
kontakte HB om de kan hjælpe os med brochurer o.l.
og evt.gode råd.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg,Vi havde
den glæde at 4 Næstvednaver fra den unge afdeling,
var taget ned for at besøge os-

Det var et initiativ som bragte liv og nye impul
ser efter en lang og lidt trælsom vinter,der blev
talt meget og de gamle sangbøger kom virkelig i
brug.

Den slags besøg hos hinanden virker oplivende og
vi vil prøve at leve op til,at den slags besøg kun¬
ne blive mere almindelige.

Med naverhilsen Karl Nielsen.

Odense
Da formanden omsider mødte op,var vi 17 svende

samlet til G.F.d.2/4. og på det tidspunkt,var alle-



rede den første 01 spenderet.Det var Carl Mortenser
der havde benyttet ventetiden,og ville gi1 en rundt
i anledning af hans nyligt overståede 60 års jubi¬
læum i CUK.Vi kvitterede jo selvfølgelig med blæren

Nå men vi kom igang med G.F.,og Jejer blev valgt
til dirigent,og tog denne opgave meget alvorligt,så
vi kom hurtigt videre.Fremmedbogen blev læst op,der
havde kun været 3 besøg,så det var hurtigt overstå¬
et .Protokollen blev oplæst og godkendt.Formanden op
læste sin beretning,en ting krævede lidt mere tid«.
Der vores videre skæbne efter 1989.Der kom mange

meninger frem,alle gående ud på det samme,at vi
selvfølgelig skal blive i vores hule,og da helst
til de samme penge.Vi kunne haf fortsat hele afte¬
nen med dette emne,men også andre ting var jo også
på programmet.Walter fremlagde regnskabet som blev
godkendt.Poul Ritzel aflagde hulekasseregnskabet,og
han havde lavet nogle fine sedler med tallene på
som blev delt rundt.Det var dejligt at få det på
tryk,så man kunne følge med.Hans regnskab blev også
godkendt. Derefter gik vi over til valgene,der uden
problemer idet det var genvalg for næstformand Bør¬
ge "Skæg" jensen.Kasserer Walter Petersen,-Hulefar
og best.medlem Poul Ritzel,revisor Anders Nielsen
og revisorsuppl.Anders Skovsende,alle genvalgte.

Vi var blevet enige om at lave en anden ordning
med "festudvalget". Det kan jo ikke være meningen,at
Børge skal stå for det hver gang.Så vi efterlyste
to medlemmer som var villige til at overtage grad¬
vis. Og ved Gud,om ikke hele tre meldte sig,nemlig
Poul Ritzel,Lars Kristensen og Jan Franzén Sinnet.
Det gav et stort bifald.Så var vi kommet til arkiv¬
udvalget, og Keld Ploug modtog også genvalg.Der var
ingen indkomne forslag,men under evt.fik vi et for¬
slag gående ud på at spise hjemmefra næste gang,for
efterhånden havde klokken sneget op til 22,00,og
det er faktisk noget sent at spise til aften.Men vi
får se,til næste G.F.Jejer afsluttede G.F.og ville
gerne takke for god ro og orden,Vi fandt madpakker¬
ne frem,og snakkede hyggeligt.På vejen hjem,kom et ;
af vore medlemmer til at ramme klokken,og det gav
jo stort bifald.Vores gode ånd Poul havde allerede
delt omgangen rundt,da det blev påpeget,at det vist
en fejl.Sa prøvede vi at presse formanden lidt, rrun-
det hans fravær først på aftenen,men den gik ikke,
og så sprang Poul til,i anledning af det fine over¬
skud i hulekassen.Det var en fin ting at afslutte
med..

Vi skal minde om vor "UD I DET BLÅ TUR" d.15/5.
STORE BEDEDAG kl. 12,00 i HULEN,med madpakke.TIL¬
MELDING SKER HOS BØRGE SKÆG,tlf. 18 76 o4 eller hos
KNUD MARIUS tlf.12 13 47.

VEL MØDT TIL HULEMØDE d.7/5-87.
Med naverhilsen Sanne.

Randers
Hulemødet d.6/3-87 var lidt speciel,da det stod

i festens tegn.Johan gav smørrebrød og en 01,p.g.a.
fødselsdagen,til dem der mødte op.Desværre kom kun
13,men det var dejligt smørrebrød,så det blev spist
rub og stub.Det var en dejlig fest med masser af
hygge,sang og skålen.Vi sluttede først ved 4 tiden.
Vi takker "Knast" og Margit endnu en gang her for.

Vi takker Inge for de flotte bøger,du har foræ¬
ret hulen."Den farende Svend" og "Danske håndværke¬
re på Valsen".

Jytte og Åge skal have tak for en flot vimpel,
som de har haft med hjem fra Lanzarote og foræret
hulen.

Til G.F. d. 3/4-87 var vi 12 medlemmer og efter
velkomsten blev "Knast" valgt til dirigent.

Både formandens beretning og kassererens regn¬
skab blev godkendt.Regnskabet dog efter nogen
diskuteren.Herefter gik vi over til valg af besty¬
relsen.

Formanden Arni Lorentzen blev genvalgt ligelede*
Bestyrelsesmedlem Bitten Lorentzen fik genvalg.Åge
gik ud,hvorefter Jytte kom ind istedet.Søren Munck
blev valgt som bestsuppl.,og revisor Poul Ejnar
blev genv.

vi har fået indDydelse fra Århus afd.om deltagel¬
se til "Lam på Spid" d.13/6,nærmere oplysning herom
kan ses i hulen.

Der var forespørgsel om bestyrelsen gør nok,for
at finde en ny hule.Vi arbejder naturligvis på sa¬
gen,og har da også noget-på hånden,men foreløbig
venter vi pa udfaldet fra kommunen,da vi har sendt
en skriftlig ansøgning dertil.

Vores adresse pa CUK Naverne bliver efterlyst i
vejviseren og telefonbogen,men det råder vi bod på,
efter vi har fået ny hule.Der blev drøftet en del
frem og tilbage,men kl.23.00 takkede dirigenten af
for god ro og orden,hvorefter vi gik over til at
spise gule ærter med tilbehør som Jytte var mester
for.Ved ol,15 tiden gik de sidste hjem efter en hyg-
gelig aften.

Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet d.27/3-87 var næsten som det plejede

at være.Vi savnede jo vores spillemand Kurt Skytte.
For hvad er et Hjem uden mor,og hvad er en hule

uden en spillemand! Ja,vi kunne tydeligt mærke for¬
skel, kun to sange kunne det blive til,og vi var end
da 24 fremmødte denne aften.Svend & Anny stod for
maden,og det var kræs.Først sild,så forloren skild¬
padde og sluttelig fik vi store Brieoste og skære¬
oste. Vi kunne dårlig nok få rumpen lettet - tak for
dejlig mad.Der var en del naver med en underlig ku¬
lør i hovedet,det var ikke den originale farve som
af ædel druk,men det var vist "Lumomba" som de hav¬
de fået i det sydlige og så en smule sol.Vi fik for¬
talt lidt historier,ikke helt sande,ganske vist -
men sjove var de fleste.

Pinsestævnet nærmer sig og vi er ved at lægge
sidste hånd på værket,foråret er jo også på vej og
vi har fået sommertid.Vi sender en frisk naverhil¬
sen til alle afdelinger og husk nu TILMELDINGSBLAN¬
KETTEN til Pinsestævnet i Roskilde.KORTSPIL d.17/5,
HUSK et par "klemmer" og lidt håndører.KEGLEAFTEN
d.22/5-87,(det er en fredag)

Med naverhilsen Sekretæren.

Slagelse
Fredag d.6/3-87 var der mødt 12 svende i hulen i

Fruegade til G.F. der havde følgende dagsorden:
!) Valg af dirigent»Ewald Sørensen blev valgt.
2) Formandens beretning.3) Regnskab.4)Sekretæren .

5) Valg til bestyrelsen: På valg var kassereren Hu¬
go Sverring,(genvalg) Næstformand Leif Brogård (gen¬
valg) og Skramleriforvalter Børge Petersen(genvalg)

Dirigenten foreslog en sang og efter den var af¬
sunget tog Hugo Sverring sig af formandens beret¬
ning som lød:Selv under de primitive forhold i hu¬
len har medlemmernes fremmøde været meget konstant
og det var med stor optimisme han ser hen til at vi
snart kan få hulen istand.Man mindedes Leo Hansen
der gik bort i april 1986.Formandens beretning blev
taget til efterretning.Kassereren oplæste regnska¬
bet der var revideret af Peder Nielsen og Ejner Pe¬
dersen.Man ønskede ikke protokollen oplæst,da det
hele stod i medlemsbladet.Derefter sluttede dirigen
ten G.F.og takkede for god ro og orden,Derefter var
det blevet madtid.og uden at man blev klar over
hvor det kom fra var der en lille en til halsen.

Det var et hyggeligt måltid.Senere blev det til
et par sange mere.Så var der en gæst der gav en om¬
gang til stuen og han måtte have huen på og hædres
med den kendte sang.Vi sluttede aftenen med "Minder
ne" og så var Taxa'en der til "de gamle":

Til hulemødet d.3/4-87 var 8 svende mødt.Formand
Frandsen bød velkommen og der blev sunget en sang
før kasserer Hugo Sverring fortalte nærmere om hu¬
lens fremtid.Arne Rafn bød os ind og se hvor nyde¬
ligt der var blevet i Navernes gamle hus.Han er
flyttet ind i en lejlighed sammen med sin kone.Der
var en trætrappe til tagetagen hvor der var sovevæ¬
relse bad og toilet.I stuen en lille stue til ven¬
stre ligefrem plads til gæstetoilet til højre,ing-
gang til stor stue m/køkken i et hjørne mod gården



og i det andet hjørne er trappen placeret.Når baghu¬
set er færdigt skal vi så have skiltet med Navernes
Hus opsat over porten.Derefter begyndte vi på maden
og der var en hilsen fra Børge Petersen,han havde
et brækket ben,så han var forhindret i at komme.Kas¬
sereren kom med en snaps i anledning af fødselsda¬
gen.Efter maden var der tid til et par sange før
det var tid til at vende næsen hjemad.

Med naverhilsen og kno i bordet Jens H.

Stockholm
FESTEN FORTSÆTTER og Solbritt bød på benløse fug¬

le og Isdessert til hele den store naverfamilie,som
havde samlet sig for at fejre kassereren Ejnars 60
års dag.Formand Anthon Poulsen overrakte blomster
og en solparaply med ønsket om mange solige dage
for Einar og hans Solbritt med tak for en fin og
festlig middag.Ved en pakkeauktion indkom næsten tu¬
sind kr.som går til at betale klublokalets årsleje.

Tak til familien Kai Fønss Bach for Ålborggaven
som naverne fik med hjem fra Birkerød og fra besøget
i Hillerød hvor vi deltog i deres 5o års jubilæum
som vi takker afdelingen så hjertelig for,det var
en fin fest som vi længe vil mindes.Besøget i Fre¬
densborg hos Lilian og Erland og Lilian og Åge,vil
vi takke for stor gæstfrihed og venlige modtagelse
af Stockholmernaverne.

Den 9/5-87 kan Svend Henriksen fejre sin 60 års
dag og vi ønsker dig alt godt i fremtiden.FREDAG d.
22 afholder vi svendefest m/Ål og stuvede kartofler.
DU HUSKER TILMELDINGEN.Medlemmerne påmindes om vore
årsafgifter,det er 216,-kr i medlemsafgift + 2oo,-
kr.til Torpet samt 3oo.- husv. altså 716.-kr.som
kan sendes til kassereren på Giro nr.432oo6o-9.

Med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Den årlige G.F.fredag d.3/4-87 bød ikke på æn¬

dringer i bestyrelsen.
Kasserer Einer Jensen (genvalg)
Sekretær Mogens Gilberg (genvalg)
Best.suppleant blev Erik Nydahl
Revisor Karl Hansen.
Formandens beretning var god og fyldestgørende

blev godkendt.Kassererens regnskab der var revide¬
ret og i orden blev også godkendt.En god og saglig
debat,som dirigent Harald Mathiasen afsluttede med
en tak til de 11 fremmødte medlemmer.Et ønske fra
flere medlemmer om ændrede åbningstider i hulen p.

g.a. aftenarbejde imødekommes forsøgsvis således:
Første fredag i måneden:Bestyrelsesmøde fra kl.

19,oo til kl.2o,oo. Derefter hulemøde.
Lørdagstræf fra kl.11,00 til kl.14,00 resten af må-
neden.Efter energiudfoldelsen på G.F.var der god af¬
sætning på hulens dejlige aspargessuppe.Vi fortsat¬
te med hyggesnak og naversang til ud på de små ti¬
mer.

Med naverhilsen Mogens.

Thule
Hulemøde hos Thulenaverne d.7/3-87 kl.19,00.
Kl.19,15 åbnede formanden mødet og bød alle vel¬

kommen, hvorefter vi sang,"Når samlet er ..."
Herefter optog vi endnu et nyt medlem,Erik Knud¬

sen, der er faglært murer og har været på valsen i
Tyskland.Da han senere kom hjem,læste han til Inge¬
niør,og er ansat som sådan,på basen.Han blev budt
velkommen som sig hør og bør,og fik foruden de sæd¬
vanlige formaninger»udleveret medlems-og sangbog
samt navernål,og derefter sang vi vor velkomstdang.
Erik var så venlig at betænke os med en omgang,så
vi måtte op at stå igen og "kvittere med blæren"
dog tog Peter Poulsen for en gangs skyld fejl,og
startede på "Ved gammel Strand" men han blev hur¬
tigt bragt på rette vej.Det bør siges til hans for¬
svaret han arbejder på natten i øjeblikket og var
lige steget ud af køjen.

Axel (Den kolde Smed) er vendt tilbage til Thule
og blev selvfølgelig modtaget med åbne arme og en
regning på medlemskontingent fra kassereren.

Efter lidt ukontrolleret småsnakken,hvor man dog
nåede at indkassere lidt til bødekassen,grundet ar-
bejdssnak, sang vi lidt igen og kl.ca.22,00 slutte¬
de vi et godt lille møde med "Minderne": (13 naver
M/K var mødt op) Selv om det er i sidste øjeblik så

HUSK'VORES Generalforsamling d.lo/5 kl.14,00.
Med kno i bordet Rie.

Vejle
Til martsmødet fredag d.29/3 kom kun 11 svende,

og formanden udtrykte sin bekymring for,at det var
en stor fejl at flytte mødedagen.

Det blev oplyst,at vi nu får ny restauratør,idet
Lars Peter overtager Nørretorv 1.april.Han har jo
længe arbejdet der sammen med sin mor,men er nu ale¬
ne om ansvaret.Lars Peter har dog lovet,at det in¬
gen indflydelse får på vores huleforhold.

Et af vore gamle medlemmer har meldt sig ud,da
han ikke mener,han får mulighed for igen at deltage
i vore møder og fester.Det drejer sig om Fyrbøder
Vilhelm Iversen,der har været medlem siden 1/6-1953
og vi siger tak for det store arbejde,Vilhelm og
hans .hustru i årenes løb har gjort for vores fore¬
ning. Bl. a. har de mange gange stået for ålegilde i
hytten.Vilhelm bor nu på plejehjemmet "Lindegården"
her i Vej le,og naverkammerater er meget velkomne
til at besøge ham.

Forårsrengøring af hytten finder sted LØRDAG d.
9.MAJ Kl.lo,00.Kom nu,tag jeres frokost med,,der
vil være 01,vand og kaffe at købe,og kommer der man¬
ge til rengøring - oprydning,bliver der også tid
til.Mødet i maj - d.29- bliver i hytten.

Som de fleste sikkert ved,får vi i år udsigt ud¬
over Fjorden fra hytten.En del af de store træer på
skrænten er solgt,og de bliver fældet og fjernet,in¬
den foråret bryder frem.Jens fortæller at de 4 nye
bænke også snart er færdige.Anders deltog i Jørgen
murers fest i Herning,og bragte hilsen til alle vej¬
lenaverne .

Som altid sluttede vi mødet med sang.
Med naverhilsen Joan.

Zürich
Grundet kraftigt snefald måtte sidste måneds be¬

styrelsesmøde udsattes en uge,og dermed beklagelig¬
vis forsinkelse i fremsendelse af månedsberetning.

Søskendeparret Mette og Marianne besluttede at
besøge hulen i Zürich - VISTNOK DA DE SÅ SKILTET -
GENEVE CITY _VALGTE DE AT VENDE OM - men trods alt,
de nåede frem til hulen,og Mette blev optaget som
medlem.

UNGT KLOKKESLAG.
Ved huleaftenen sås bl.a. familien Vilhelmsen (For¬
mand Flemming):Udstyret med et kosteskaft bevægede
Vilhelmsen junior (Palle 5 år) hen og fik kosteskaf¬
tet til at ramme klokken.Et dundrende,tordnende fra¬
gende bifald knoglede imod Vilhelmsen jun.Chokeret
landede Palle omgående i armene på søster Annie (lo
år).Jeg syntes Palle skulle have en æresplads på
min skulder.Chokeret forlangte Palle omgående mors
arme.Uanset hvad det koster,far betaler.Flemming
gav en omgang..

Ulla tog du pænt imod Erik.Vi ønsker jer god
vind i Fredericia.
TAK FOR BESØGET:

Den friske alpeluft gav Sanne's kinder øget rød
kulør,også tak til Lars,Laust (tidl.næstfmd.),Andre
og Jørgen Schaffer der havde et møde med BIGA i
Bern..

Bremgartenmarchen havde 24 deltagere og klubben
modtog en smuk plade til hulen.G.F.lørdag d.4/4-87
fik bestyrelsen sådan sammensætning:Fmd.Fl.Vilhelm¬
sen - Næstfmd.Ib Porsmose - Sekr.Frank Petersen -

Materialeforv.Niels Olsen - Kass.Inger Bøgh - 1.
suppl,Geert Stage - 2.suppl.Fritz Sørensen.
Ændringer & Økonomiske hændelser vedr.hulekassen
skal gennemføres.Inger Bøgh tegnede sig for en dej¬
lig biksemad. En tak rettedes til de afgående besty¬
relsesmedlemmer; Lilian Schatzmann,Else Marie Chri¬
stensen og Erp Pedersen.



Keglingen søndag d.5/4-87 mødtes vi i Schilhütte
i Schammengingen og vinderne blev følgende:

Dameholdet. 1.pr.Helle Vilhelmsen.
2.pr.Monica Gshwend.

Herreholdet.1.pr.Flemming Vilhelmsen
2.pr.Ib Porsmose.

Den 25.maj lykønsker vi Thorvald Jespersen i Bern
med de lo år. Züricher afd.

Med kno i bordet Fritz.

Aalborg
På hulemødet d.1/4-87 var der samlet et antal af

2o personer hos Claus i Gug.Vi beså hans samling af
næsten 4,5oo forskellige 01 og vel lige så mange åb¬
nere. Det hele var samlet gennem 12 år.

TV Ålborg var tilstede og optog næsten hele mø¬
det, så det bliver spændende at se resultatet.

Tømrer Hans Kristiansen blev udnævnt til ÆRESMED¬
LEM,han havde fået 3 timers orlov fra hospitalet.
Hans kvitterede med et par spind i TV og iførte sig
blæren for et par minutter.Han har rejst som Entre¬
prenørformand fra brobyggeri i Tyrkiet til basebyg¬
geri i Grønland,og han har fuldt ud levet op til vo¬
re vedtægter,så vi ønsker ham til lykke.-med udnæv¬
nelsen.

Formand Knud Ravnsbeck har netop overrakt Diplomet
til nyudnævnte ÆRESMEDLEM Hans Kristiansen,Ålborg,

Kansleren har desværre opsagt sin stilling som
kasserer i afdelingen da han returnerer til Thuleba¬
sen,så vi søger en ny kasserer.Da han blev valgt
som kasserer,var det med disse ord "Den smule penge
skal jeg såmænd snart få brugt" men de har da hel¬
digvis formeret sig i hans tid,så vi siger ham tak
for et godt stykke arbejde.DER INDKALDES HERMED TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING som vil blive af¬
holdt på HULEMØDET I MAJ.DAGSORDEN:VALG AF KASSERER

Med naverhilsen Knud Ravnsbeck.

Århus
G.F. d.3/4-87 var besøgt af 3o svende,hvor for¬

manden åbnede mødet og bød velkommen til de fremmød¬
te og en særlig velkomst til Laust fra Zürich - der
var hjemme på besøg.

Formanden kunne oplyse at vi havde en dagsorden
på 18 punkter og der foruden havde - vi berammet op¬
tagelse af 2 nye svende.G.F.blev afviklet planmæs¬
sig - der var en livlig diskussion om visse punkter
på dagsordenen - men det er jo også på vore G.F. at
vi skal have tingene drøftet,og sat på plads.Efter
G.F.gik vi over til optagelsen af de 2 nye svende.
Optagelsen blev foretaget af formanden og kassere¬
ren.De to nye medlemmer er Tømrer Per Laigård og
Tømrer Leif Farsø - de er et par friske gutter med
godt humør.Århus ønsker jer velkommen,og håber I

vil falde godt til hos os.Efter mødet blev der
serveret varme frikadeller med rødkål- og et stykke
med ost.

Det kan oplyses at vi afholder vores sommerfest
med "Lam på Spid" lørdag d.13/6-87 i gi.Harlev For¬
samlingshus .Det bliver en familiefest med følgende
Program: K1.14,oo starter vi med en kop kaffe - ved
ca.l8,oo tiden serverer vi Lam på Spid m/Salatbord
og hvad dertil hører.Efter maden vil der være musik
og lejlighed til en svingom.Pris for voksne 8o,- kr
Børn 25,-kr.Tilmelding kan ske til Vagner Sørensen
på tlf.o6-98 55 9o og til Niels G.Vase tlf.o6-92 33
18.

Et godt og vellykket møde sluttede med at vi
sang "Minderne" de sidste svende holdt ud til kl.2.

Med naverhilsen S.E.Jensen.

CII

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,Asminderød
gade33.348o Fredensborg.Tlf.o2-2819o8
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 •

102 års Stiftelsesfesten
der blev afholdt i Cirkelordenens lokaler.Formanden bød velkommen
og talte senere for foreningen.Henning Jensen talte for den faren¬
de Svend og Hugo Nielsen bragte en hyldest til Damerne.

Det var en fornøjelse at se de nye og meget smukke lokaler og
selve bordet var også pyntet ualmindeligt smukt,og serveringen,
samt maden var helt i top,så det var,alt i alt,en meget smuk ram¬
me om vores fest,og alle var glade for arrangementet.

Referenten.

Film
Torsdag d.7.Maj viser Henry Jensen filmen:AFRIKA.Hulen åbnes

kl.l8,3o.
Banco

Torsdag d.21.Maj afholder vi BANCO kl.19,3o.KUN FOR MEDLEMMER
og det er samtidig afslutningsfest for sæsonen

Filmaften
TAK til Charles Dahl for fremvisning af Lysbilleder fra Tyrkiet,

med ledsagende foredrag,det var meget interessant.
Referenten.

Tak
Min hjerteligste TAK for udvist opmærksomhed ved min 80 års fød¬

selsdag.
Arnold Larsen

Vestergårdsvej lo.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

•K-ØBtNHAVN:

Bladet afleveret til postvæsenet den 28. april



Tilsammen 262 år

Et festligt Billede af tre gamle kæmper i Odense
60 års jubilæum i C.U.K. Det er Kunstmaler Carl Mort
Laursen ( 95 år) og "still going strong" ■. Sent som
Søn Ole (medlem i Vancouver CUK afd.),og til sidst s
ve kammerater nyder,som I ser bordets glæder.

Simon Hansen in memoriam

Mangeårig formand og medstifter af Na¬
verne i Nysted:
Fhv.Vognmand,Simon Hansen,Arestrupvej 6
Nysted er d.12.april 1987 afgået ved
døden.
Simon var født her på egnen d.9.juni
19o5.Faderen var Tømrermester,og Simon
blev udlært i samme fag.Kort efter at
have erhvervet sit svendebrev,drev ud¬
længsel og oplevelsestrang ham til Ame¬
rika,hvor han arbejdede ved faget et
års tid. En tilskadekomst med armen

gjorde at han en tid måtte søge anden beskæftigelse,
og han prøvede da også næsten alt hvad man hører om
den tids emigranter måtte igennem i tyvernes USA.
Han sluttede sin tid over there som taxavognmand i
New York.

Først i trediverne vendte han tilbage til Dan¬
mark, der var noget med at han før emigrationen,hav¬
de givet sit ord til en ung pige på Bogø.De har da
også holdt sammen lige siden.

Efter hjemkomsten startede Simon og pigen fra
Bogø en vognmandsforretning her på egnen.De opar¬
bejdede sammen en stor og velrenomeret virksomhed,
Simon-påtog sig næsten alle opgaver,idet hans gåpå¬
mod var næsten uden grænser.

Simon havde meget lune,og kunne være noget af en
spasmager,var derfor meget vellidt overalt.Her på
egnen vil han altid blive husket som en markant per¬
sonlighed.

Naverbevægelsen optog en stor del af Simons liv,

Simon Hansen

afdeling ses her i et festligt lag,ved Carl Mortensens
ensen (82 år) til venstre. I midten sidder Murer Laurits
foret par årsiden var han i Vancouver for at besøge sin
idder Malermester Anders Skovsende (85 år).Disse tre gæ-

han satte gamle håndværkstraditioner meget højt,og
brugte megen tid og kræfter på at skabe respekt om
Naverne i Nysted.

Simon har sammen med Albertine,(pigen fra Bogø);
været drivkraften i mange gode naverfester her i
Nysted,og vi ved at de begge er kendt af mange na¬
ver over hele landet.

Så sent som mandag d.6.april deltog Simon med
godt humør i vores generalforsamling,hvor han natur¬
ligvis genvalgtes som formand,det var derfor med
undren at vi 6 dage efter erfarede C!^ hans uventede
bortgang.

For naverne her i Nysted vil det føles som et
stort savn at have mistet Simon,og vi vil i ærbø¬
dighed udtrykke et:

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Naverne i Nysted.
Da meddelelsen om SIMON HANSEN'S død blev mig be¬

kendt gik tankerne tilbage til 197o.Det var dengang
at "Det gamle Naverlaug" søgte optagelse i CUK.Sær¬
lig mødet i Slagelse står for mig i et klart lys,jegkan ikke glemme da Simon trådte frem og sagde "Vi er
24 medlemmer i Nysted og vi indmelder os nu i CUK"
Det var d.19 september 197o.

Siden da har Simon altid været en trofast støtte
for CUK og naverbevægelsen,en ener,en slider for det
han havde kært.

Det er ikke kun i Nysted at savnet vil føles,Si¬
mon havde mange venner i CUK.

Jeg vil slutte med at sige,Tak Simon.

N D E

Hans Rindom



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

Arkivet:Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,827o Høj¬
bjerg, tlf. (06) 27 24 8o.

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 o?,
HOVEDBESTYRELSEN: Formand:Hans Rindom,HyIdemorsvej

4o B.273o Herlev tlf.(o2) 94 65 63
KONTROLUDVALG: Formand: H.P.Hansen,Thunøgade 21-3 sa3

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: Peter Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk tlf.(02) 34 57 35

CEG - BLADETS redaktør for Skandinavien. Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv
8000 Århus C.tlf.(06) 12 46 60.
kl. 9-17.

Vi må med sorg meddele at vi har måttet tage
afsked med vort medlem

Makinarbejder KAJ ELVIN ONSBERG ANDERSEN

født d-19 december 19o2 i Kobenhavn
indmeldt d.24.august 1977 i København
er afgået ved døden d.15.april 1987
og bisat d.24.april 1987.

Foreningens Fane fulgte ham til hans sidste hvi-
sted.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Københavns Afdeling.
*************************************

Vi skal her meddele at vor trofaste naverbror

Kalkpudser LAURITS MIKKELSEN

født d.U.august 19o8 i Danmark
indmeldt d.14,juli 1962 i L.A.
er afgået ved døden d,lo.april 1987.
og bisat d.17.april 1987 på Forest
Lawn Cemetary,i Glendale.

Han skulle have haft 25 års jubilæun i juli som
medlen i Los Angeles Naver Club.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Los Angeles Naver Club.
**************************************

Vi har mistet vor prægtige formand "Simon"
som han populært kaldtes i Naverkredse,

Vognmand SIMON HANSEN

født d.9.juni 19o5 på Lolland
indmeldt d.i.november 1970
er afgået ved døden d.12.april 1987.

Med "Simon" er en god kammerat og interesseret
nav taget på den sidste rejse og vi vil savne

ham dybt.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Nysted Afdeling.
**************************************

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

ÖÖLEj;INGERSLEVGADE=108=kld^tvi1705=K2benhavn=Vi
Hulen er åben hver søndag fra kl.10.30 - 14.00
Formand: Leif Brygger Olsen,Platanvej 6,13 etage

1810 Kbhn.V. tlf. 01 23 23
1

Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 th.
2600 Brøndby Strand.tif. 01 54 38 90
el. Ib Lønstrup, tlf. 01 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 20 st.th.
1352 Kbhn,K. tlf. 01 15 09 85

Sekretær: Pia Nielsen, Lindholmvej 23 1'
2700 Brønshøj.

Lokaleinsp: Tove Wharja, Statholdervej 6 3' th.
2900 Kbhn. NV.

Program

6-7-8-juni 1987.Pinsestævne i Roskilde.
Torsdag d.11,juni 1987: Hulemøde kl.l9,oo.
Lørdag d.2o-21 juni Ungsvende-Weekend i Asserbo.Se

opslaget i huxen.Sidste tilmelding senest
d.14.juni i hi len.eller på tlf.o2-34-57-35
til Peter Bogh lder.

Mandag d.22.juni kl. 19 bpilleaften i hulen.
Torsdag d.25 " kl.19,Svendeaften i hulens

Sangkoret
Sangkoret afholdt som i ved forårsfest d.l4.apr.

hvor vi fik en varm ret,vi havde en virkelig god dag
og hyggede os til sent på aftenen.

HUSK vi har møde tirsdag d.9.juni kl.19. i hulen,
og derefter holder vi sommerferie i juli og august,
så det første møde efter ferien er tirsdag d.8.sept.
kl.19 i hulen.

Hermed en rigtig god ferie til alle i Sangkoret,
samt alle Naver og Navervenner.

Med naverhilsen Svend Åge Rix.
Sekretær.

Tak
For de mange lykønskninger fra fjern og nær,for

flotte gaver fra Odense afd.-og "Støtterne" samt
blomster og flasker fra Navervenner her- bare på
grund af mit 6o års medlemsskab i CUK - sender jeg
her min bedste og hjerteligste tak.

Carl Mortensen
Odense.

Undertegnede vil herigennem takke alle som tænkte
pa mig på min 7o års fødselsdag,med besøg,gaver og
hilsner. xh

En hjertelig Tak til Navervennerne,HB og Stock¬
holms afdeling for opmærksomheden til min 75 årsdag.

Kethie Nielsen,NRHF.

Sætternissen
HAR VÆRET PÅ SPIL i Hillerødnavernes festprogram med
sange til afdelingens 5o års jubilæumsdag.Sætternis¬
sen er lige så stille løbet med Ole Vejens navn.

Vi skal se at fange Nissen og siger tak til Ole
Vejen for hans indsats i sin tid som afdelingens
formand Hillerød afdeling.

Redaktøren har haft lejlighed til at se dette smukke
festprogram,udført både med skrift og trykning af
50 års jubilaren Kai Fønss Bach.Skriftet indeholder
en kort oversigt over de vigtigste begivenheder i
afdelingens 50 årige virke og er udstyret med aktu¬
elle billeder fra afdelingens historie.En del af vo¬
re mest kendte og skattede sange er medtaget og
blev sunget under festen. Red.



Milepæle
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1.Juni 1987 Viggo H.Jensen,Nørre Alle 85^ 75
8ooo Århus C.

3. " " Steen Nielsen,Haraldsgade 9, 65
71oo Vejle.

"9. 11 11 Viggo Reiffenstein,Junivej 35, 5o
821o Århus V.

11. " " Erik Tretow Loof,Magnusvägen 4, 7o
175 31,Järfälla,Sverige(mdl.Sthlm)

11. " " Leif Rosenquist,Primulavej 17,
47oo Næstved.

11. " " Inger Roslev,Buen 2o,7321,Gad¬
bjerg.

22. " 11 Alfred Sternberg,Valby Langgade
75 A,25oo Valby.

23. " " Petra Mathiasen,Kaplenivej 4,
64oo Ulkebøl (mdl i Sønderborg)

23. " " Max Heiden,Tribunnweg 18,Hamburg
74, tyskland (mdl i København)

24. " " Niels J.Olesen,"GI.Ole" Nyboe¬
gade 63,71oo Vejle.

24. " " Leif Jensen,Nørregade 124 3/sal,
67oo Esbjerg.

25. " " Åge Brandt,Carl Blochsvej 29,
523o Odense M.

26. " " Angelo Kircheiner,67o6 Temple
City Blvd.Arcadia,Ca.91oo6 USA.

29. " " John Willy Olsen,Egevolden 24-1
265o Hvidovre.

30. " " Helge Jensen,Nattergalevej 24—
24oo København NV.

2.Juli " Mogens Gilberg,Surløkke 4,
64oo Sønderborg.

2. " " Anders Lorentzen,Jellingevej 35,
71oo Vej le.Mdl.i CUK i 4o

3. " " Vilh.Lipka,Brostykkevej 6,265o
Hvidovre.Mdl i CUK i 4o

Moseltreffen
Her melder sig Moselkomiteen!
Vi vil gerne minde om Moseltreffen 1987, der som

bekendt er fastlagt til d.29.og 3o august i Mesenich
Programmet kommer senere i D.f.S. men vi lover et

godt program med sejltur til Cochem.
Siden de fleste kender oprindelsen til de røde

huer,kan vi fortælle,at det begyndte den gang,vi mød¬
tes for første gang med 6 deltagere i Mesenich.Det
blev derefter til en tradition.

Med kno i bordet Finn & Otto.
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år
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år

år.

Chris causerer
I Roars kilde,der var et værre gilde,
Naverfolket den forvorpne trop,de mødte op.
Den nye sangbogs gamle sange'såede kvækkede,
at den hele by og Kongerækken med de vækkede.
Kirsten Kimer og Per Døver en ekstra gang,
med klokken rang,
men de gav ingen 01,så de fik ej en blæresang,
og ej heller en kasket
og det var både rimeligt og ret.
På Set.Jørgens bjerg,der var en vis Hr.Jørn og hans
Drage,
som han med spyd så modigt tog af dage,
men min hun blev derhjemme.
så jeg med bægerklang kan naversagen fremme.

Hørt under stævnet!

Hør do køwenhavner ka do sie mæ va æ o clock?
Jae,de"er en likør de laver der i Roskilde.
Nej.de"æ sgu for ringe da - a mener va æ clock Sla¬
wen å æ daw?
Nåh såen,ja se de"må du går i kærken å spørre Kesten
Kimer og Per Døver om.Der er audiens hvert kvarter.
Tak ska do ha do,do ka sjæl ha det halle da.

"Dilligeret"-Frokost.
Alsiske"Strømpeål7Jyder au de tørre'.'
"Københavnere de Ulk' Sjællandske Landkrabber"
"Randrusianske fingertutter med Rygeost a la Odense"
Kaffe med "Vrøvl" fra mødets varme plader a la L.P.

stævnekno og hilsen med undskyld Chris/Thailand

DAGLIGT LIV I "PÆLEHYTTEN"
- Klagehyl hørt i Tropenatten -

Oh Kjærlighed,oh Kjærlighed hvor var du så længe?
Da kom Maj du søde milde -

og med dig den søde lille "snilde"
Kors oh kors hvor var vi vilde-
indtil det gik"ilde".
Ak,oh ak nu er det for silde,
thi i "Pælehytten" kravler en "lille"
og hun er både sød og "nuttet"
og Moderen er atter meget "buttet".
Men ak og ve-
jeg er udsat for kammesjukkers Spot og Spe,
fordi de ser mig vaske ble.
Morale: Man bliver far hvor man går.

Så kører vi igen til Mosel.Fredag d.28-8.Jeg hå¬
ber at alle har taget sig sammen til at tage med,
Bussen afgår til følgende tider»RUTEBILSTATIONEN ÅL¬
BORG kl.4,3o-BANEGÅRDEN RANDERS kl.5,3o.MUSIKHUSER
ÅRHUS kl.6,oo-BANEGÅRDEN VEJLE kl.7,oo FREDERICIA
BANEGÅRD kl.7,45.KOLDING BANEGÅRD klca.8-8,15.SØN¬
DERBORG ;KIRKEPKADSEN kl.ca.9,15.
ODENSE GL:RUTEBILSTATION kl.6,45Hvis nogen fra Sjæl¬
land vil med os fra Jylland og Fyn,vil jeg få Bussen
til Nyborg.Vi kan tales ved pr.telefon,de fleste
kender turen,kørsel til Mosel,hjemtur søndag efter¬
middag.Til vores Hotel i Celle,med fin middag,3 ret¬
tende fleste værelser m/bad og toilet.Fint morgen¬
bord. Færgen Kiel-Bagenkop m/det store kolde ta' selv'
med alt,Pris: kr.6oo,- + jeres ophold ved Mosel ca.
35o,- kr.

Send jeres a conto indbetaling kr.4oo,-.Når jeg
har modtaget indbetalingen er jeres tilmelding i or¬
den.

Dem der skal med Bussen,må ikke tilmelde sig hos
Otto Kröll,så går det hele i fisk.Sidste tilmelding
28.juli. TIL Børge Jensen,Storkeløkken 31,527o Oden-
SE:Tlf. 09 18 oo 23 og o9 18 76 o4.
NB: I År får vi en Bus med toilet.!!!

Hvem tog springet fra Damptromlen, og hvem stjal
Korporalens lagkage.Det gjorde Børge (ikke),derimod
kører Børge igen i år til Mosel,til samme pris som
sidste år. Børge Skæg

HØRT I IGLOEN !

Ham Nicolai som de kalder"Profeten" han siger Je¬
sus lever.
Er du tosset mand,hvis det er rigtigt så ryger vores
Påskeferie og Helligdagsbetaling sig en tur - og hva
med Påskebryggen.Ja,jeg spø'r bare?

Hvad laver man i en "Pælehytte? "Man pæler den"!

Næh.jeg læser aldrig D.f.S.for det er jo ikke an¬
det end Lønstrupsiansk "Stof" misbrug.

Chris/Thailand

Buddinge Cyklebørs
Søborø Hovedgade 195

Tlf. 56 29 58
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



Hovedkasseregnskab 1986
HOVEDKASSEN:

INDTÆGTER:

Der gøres opmærksom på,at regnskabet for andet
halvår 1986 ikke ermedregnet da det først er udsendt
i april-maj 1987.

Kontingenter
Varesalg
Renter

Obligationer udtrukket

UDGIFTER:

Administration
Møder & Rejser
Porto
Arkiv & Udstilling
Agitation
F.B.S.H. & C.E.G.
Jubilæer + Gaver

Begravelseshjælp
Varekøb

23050.10 kr.
29863.11 11
8255.84 "

112oo,oo "
72369,o5 kr.

6314,62 kr
12612.oo
2418,4o
7267,32
1274,oo
1698,oo
315,oo
4oo,oo

2888o,34
61179,68 kr

OVERSKUD : 11189,37 kr.

REGNSKAB FOR "DEN FARENDE SVEND" 1986.

INDTÆGTER:

Kontingenter 37o95,28 kr.
Abonnenter 4121,7o "
Annoncer 375,oo "
Enker 5oo,oo "
Navervenner OJ o o o o

Foto 39o.oo "
Obligationer udtrukket 4ooo,oo "
Renter 7659,57 "
Los Angeles 2756,55 "

59998,lo kr.

UDGIFTER:

Trykning af "Den farende Svend"
Avisporto
Porto
Administration + Service

Depot
Køb af Skrivemaskine

OVERSKUD: 2o34,49 kr.

30674.60 kr.
11647,81 11

7722,35 "
5575,25 "
244,6o "

1999,oo "
57863.61 kr.

Det samlede medlemsantal pr.31.december 1986 ud¬
gør ialt 814 medlemmer.

STATUS pr.31/12-1986.

Kassebeholdning * 1337,96 kr
CHECL "Den farende Svend" 13456,57 11

CHECK Hovedkassen lo437,52 II

Giro 24567,84 ti

Udestående kontingent 13oo,oo II

Udestående i Varer 2956,oo II

Depositum i Århus 45o,oo ii

Depositum H.Andersen 4oo,oo •i

Zürich Bank 13o3,52 II

Varelager 16ooo,oo II

Udstillingsmateriale 84oo,oo II

Inventar 22618,oo II

Frimærker 5oo,oo II

OBLIGATIONER:
4ooo Realkredit kurs 82,5 33oo,5o II

34ooo Danske stat " 93,25 317o5,oo II

37ooo 91,5 33855,oo II

3oooo " " 11 98,o 294oo,oo II

15ooo " 11 " 91,5 13725,oo II

194oo Østift.Kreditf. 45,o 873o,oo II

9ooo Forenede " 99,o 891o,oo II

Ib Lønstrup
Revisor

Børge Nielsen
Kasserer

VIGTIGT !!!

Niels Kragelund
Revisor

På grund af helbredsmæssige årsager træder jeg
tilbage som Hovedkasserer pr.1/6-1987.
Peter (bogholder) Petersen konstitueres som hoved¬
kasserer fra 1/6-1987.

Med Naverhilsen Børge Nielsen.

Uddrag af HB's protokol
I HB mødet d.2/3-1987 deltog Hans Rindom -Helmuth

Andersen - Peter Bogholder - Børge Nielsen - Dann E-
land - (Karl Jensen havde meldt afbud.)
Dagsordenen: 1) Protokol og beretning.2)Redaktøren.
3)Hovedkassen.4) Stævnet i Roskilde.5) F.B.S.H. 6)
Berejste (herunder gaver) 7) Internt.8)Eventuelt.
1.) Protokollen fra sidst blev oplæst og godkendt.

Hans Rindom samt Peter Bogholder fra HB deltog i
Roskilde's Faneindvielse d.17/2-87.En særdeles hyg¬
gelig aften med stor deltagelse fra bl.a.Stockholm,
Holbæk,Slagelse,Odense m.fl. - Det kan oplyses at
der i denne måned er solgt 2 stk.af Værket "Den fa¬
rende Svend" - Nye adresser til brug for udstillin¬
gen er bestilt og undervejs til udstillingsudvalget.
2.) Billeder i marts no. af D.f.S.betales af Odense,
Thule,Holbæk,Århus og Hillerød med 1.stk.hver.HB be¬
taler for stævnebilledet og Køge,redaktøren står
selv for billedet fra USA og sekretæren i HB:
3) Hovedkassereren aflagde beretning over kassebe¬
standen siden sidst aflagde berening.
4) Pinsestævnet i Roskilde vil blive drøftet ved næs

te HB møde.
5) Den 28/2-87 blev der afholdt møde i F.B.S.H.det
blev vedtaget at HB inviterer Edgar Jensen med til
næste Hb møde.Brev fra K.f.B.H. i Helsingør (se andel
steds i bladet.Red.)
6.) HB deltager i en hyggeaften torsdag d.5/3-87 i
Berejste Håndværkere's nye lokaler i Hyltebjerg Alle.
HB medbringer gave. - Peter Bogholder får lavet et
ringbind med Hillerød's historie,som vil blive over¬

rakt ved deres jubilæum.
7) Under internt blev der taget stilling til et par
løbende sager.
8.) Under eventuelt blev næste HB møde fastsat til d.
6/4-87. DANN.

Forslag til F.B.S.H.mødet d.28/2-87 forsamlet i
Berejste Håndværkere's Hule Hyltebjerg Alle 32 A.Van¬
løse.

Forslag til diskutions-hygge-og festlig eftermid¬
dag eller aften i K.f.B.H. i Helsingør indenfor F.B.
S.H. een gang årligt.

(FORSLAG:2den lørdag i november)
Mit forslag går ud på at få mere samkvem indenfor de
fem foreninger,så man kan få nye Ideer,der kan blive
til gavn for naverbevægelsen i Skandinavien og der¬
med leve mere op til vore vedtægter.

Tanken faldt mig ind,da der i Danmark har været
C.C.E.G. møde i Helsingør og Europatref i København
1963.

I Nürnberg? blev der foreslået og vedtaget CCEG
møde i Helsingør d.16-17-18 okt.1987 og tilrettelæg¬
gelsen er i øjeblikket i sin vorden af Jørn Petersen
og undertegnede.

Jeg ved godt at flere medlemmer i K.f.B.H. i Hel¬
singør har andre tanker om foreningen,men det står
vel ikke til hinder for lidt mere samkvem mellem for¬
eningerne i Danmark,der,tror jeg,kunne skabe bedre
forståelse af klubberne og hinanden.

Jeg har læst gamle protokoller,der beskriver en
del samkvem indbyrdes og flere medlemmer i K.f.B.H.
er da medlem af en eller flere af de andre foreninger

Den påtænkte dag kunne der evt.serveres et beske¬
dent måltid,eller madpakken kunne medbringes,og mødet
vil jeg foreslå blev holdt efter tur i de 4 Huler,

Med kno i bordet Peter Tannbek



En navs jordfæstelse

Billedet viser James Nelson's Jordfæstelse med
fuld militær honnør som de fleste krigsveteraner får.
Ceremonien foregik d.12.april 1987 på Riverside Ceme¬
tery ,Californien.n Æresvagter står omkring kisten
der lige er taget ud af rustvognen."Jimmy" som han
blev kaldt blandt navervenner,var aktiv U—bådsmand
under 2.verdenskrig og blev udmærket 3 gange for sin
indsats.En ærefuld afsked med en god og trofast nav,
som dog ikke bliver ret mange naver forundt.Jimmy hai
fartet meget rundt i verden i sin egenskab af Chef
for en stor Fødevarekoncern.Endvidere har Jinny også
i 1977 fungeret som Præsident i Los Angeles Naverclut

K.L.

Uddrag af HB's protokol
H.B.mødet d.6/4-87.
Deltagere:Hans Rindom-Helmuth Andersen-Børge Niel¬
sen - Dann Eland - Karl Jensen - Peter Bogholder -
inviteret var Edgar Jensen.
Dagsorden 1) Protokol og beretning 2)Redaktøren -

3) H.K. -4)bevillinger til pinsestævnet - 5) F.B.S.
H.(Helsingør) V/ Edgar Jensen.- 6) Internt-7) Evt.

1) Protokollen fra sidste HB møde blev godkendt som
oplæst.Udstillingen har været en tur i Hillerød,
der var stor tilfredshed med denne da den var
blevet forsynet med nye adresser.Foto af Hans
Rasmussen var afsendt til Zürich,hilsen fra Fl
Vilhelmsen som takker for modtagelsen,og han op¬

lyser endvidere at man i Zürich har fået en ny kv.
kasserer.Torsdag d.5/3 var 4 mand fra HB på besøg i
Foreningen for Berejste Håndværkeres nye hule,Hyl-
tebjerg Alle 32 A,det var en fornøjelig aften,HB
medbragte 1 gave.Ved Hillerød afd 5o års jubilæums¬
fest,hvor også Kai Fønss Bach blev hyldet, var ca.
5o deltagere mødt til en helt vidunderlig aften
hvor snakken gik livligt blandt de mange gamle na¬
verkammerater , Peter Bogholder havde stået for frem¬
stillingen af gaven til Hillerød og til Roskilde,
endvidere har Peter sørget for indkøb af diverse
kontorartikler-Der er indløbet takkebrev fra Kai
Fønss Bach,Roskilde samt berejste håndværkere.Brev
fra Inge Haugese,svarbrev samt varer afsendt 4/4.
Løgumkloster har sendt materiale fra BIGA om arbej¬
de i Schweiz.HB har dog modtaget dansk oversættelse
fra Jørgen Schaffer.Der er modtaget ekstra tilmel¬
dingsblanketter fra Roskilde vedr. Pinsestævnet.
2) Redaktøren: Der var tilfredshed med det udkomne i

af D.f.S. Roskilde og Odense betaler hver 1 bil¬
lede .

3) Hovedkassereren opgav HK1s financielle status si¬
den forrige måned.Regnskabet fremlægges ved næs¬

te HB møde.
4) Et beløb blev stillet til rådighed for de HB og

formanden for KU,når de deltager i delegeretmø
det og festaftenen.

5) Edgar Jensen oplæste referat fra FBSH mødet,man
var enig i HB om at disse møder sagtens kan af¬

holdes i byer som Holbæk,Roskilde,Frederikssund,Kø¬
benhavn, Slagelse , og Hillerød.Vdr.skrivelse fra Hel¬
singør ang.samarbejde var man meget positiv i HB.
men at det må foregå på fælles præmisser er helt
klart. HB d.v.s.Hans Rindom og Dann Eland laver et
oplæg og sender til Jørn Petersen.
6) En del interne sager blev diskuteret og taget

stilling til.
7) Evt. den 4/5 tager HB til hulemøde i Køge,derfor
næste HB møde d.11/5 samt Hb møde d.1/6-1987.

Dann Eland.

Ang. pinsestævnet
Hulemødet lørdag d.6-6-1987 (Pinselørdag) k!.18,oo
på Søndre Ringvej 51 C,

Forenings-meddelelser
Calgary

Her går alting godt og vi har en god lille Klub,
men ser dog ikke mange nye emigranter fra Danmark,
fordi emigrationslovene er så strenge.

Vi ønsker at alting er O.K. derhjemme og at I får
et godt Pinsestævne i Roskilde.Hils Per Rosén,det
var en herlig familie at have på besøg sidste sommer.

Med Naverhilsen Hans W.Mikkelsen.

Frederikssund
Dagen d.i.maj,var måske årsagen til at kun 25 hav¬

de fundet vej til hulen i Græse,men det blev en hyg¬
gelig aften med sang og megen snak.P.g.a.l.maj ankom
formanden først kl.19,2o,men Bente og Poul havde
smurt hulemadderne og var i fuldt sving sammen med
hulefar,Bente får her en Tak for hjælpen.A propo
Poul så bliver den altid hjælpsomme fyr 5o år d,25/5.

P.g.a.Pinsestævnet er næste hulemøde fastsat til
d.12.juni,og her er det Inge & Flemming der har hule¬
vagten og lad mig allerede nu minde jer om d.3.juli
hvor vi som sædvanlig holder grill-aften hos Frank
& Anna og adressen er som sædvanlig VÆNGETVEJ 47 JÆ¬
GERSPRIS. Her vil tolderen bistå Frank med serverin¬
gen, til slut en opfordring til alle: LAD OS MØDES
TIL PINSESTÆVNET I ROSKILDE.

Med kno i bordet DANN.

Herning
Den årlige G.F.blev afholdt onsdag d.23.april.

Preben blev valgt til dirigent og ledede med kyndig
hånd G.F. gennem de respektive dagsordenpunkter.

Formanden gav en fyldig beretning over hulens ak¬
tiviteter i det forløbne år og fremhævede i denne
forbindelse turen til Sønderborg-Jubilæet,som nok
den største oplevelse,men også den hjemlige fødsels¬
dagsfest i hulen i begyndelsen af december blev frem¬
hævet . Formanden omtalte endvidere søndags-møderne
som. et genopLaget og positivt islæt i foreningsar¬
bejdet og som ville genoptaget fra efteråret og han
sluttede med at omtale CUK' "Roskilde-festival" samt

Mosel-træf-arrangementet sidst i august.
Axel,vores kasserer,gennemgik regnskabet,der slut¬

tede med et pænt overskud og sammenlagt med det tid¬
ligere "hensatte",udviste en lille velkonsolideret
forening.

Beretningen og regnskabet blev godkendt»kontin¬
gentet for det kommende år blev fastsat uændret og
man kunne herefter gå over til valg af bestyrelse
og revisorer.Det blev genvalg,men Ove blev nyvalgt
som bestyrelsessuppleant og Karl blev revisorsuppl.

G.F. var herefter slut og traditionen tro,blev
herefter serveret gule ærter med tilbehør,der tilsy¬
neladende bekom alle vel.

Med Naverhilsen Gunnar.

Hillerød
Forårsmesserne tog sin slutning på en meget fin

måde med 25 deltagere.
Hulemor-og far var fraværende denne dag men Kai

og MonaHübschmann serverede deres verdensberømte pa¬
nerede skinke samt dessert a la Mona.

Derefter blev kaffen nydt med stort velbehag og



der var både spind og sang og hygge.Denne dejlige
dag tog slut sidst på eftermiddagen.

PS: HUSK LØRDAGSMESSERNE ligger stille i sommer¬
månederne ,men starter op igen første lørdag i Oktb.

Menuen står på SKOVDUER som formand Richardt le¬
verer.Men tilmelding er nødvendig til denne dag,men
herom nærmere i September.
Lammefest.Vi starter kl.15, spisning kl.18 lørdag d.
13/6-1987,Fritidshuset i Hillerød.Begrænset tilmel¬
ding.Maximum 4o personer.Tilmelding for deltagelse
skal ske til Kassereren Knud Pedersen pa tlf.o2 26
oo 86,senest d.lo/6-1987 af hensyn til indkøbene og
den sidste sidste planlægning: Pris 7o,-kr.pr.kuvert

Ps: HUSK hulen holder ferie i juli måned altså
ingen møder i juli.

Hulemødet d.lo/4- havde 17 deltagere,deriblandt
3 svende der havde søgt om optagelse,de blev optaget
denne dag til stor fornøjelse og bægerklang for samt¬
lige tilstedeværende.

Efter at have nydt hulemaden gik optagelsen af
de 3 nye medlemmer igang og kort tid efter havde vi
3 nye medlemmer i Hillerød afd.En meget fin fremgang
på en enkelt aften og en fornøjelig og hyggelig af¬
ten tog sin slutning.

Med kno i bordet Erik.

København
Til Lykke!!

Vi ønsker Helle Pontoppidan Nielsen og hendes mand
de bedste ønsker og til lykke med brylluppet d.5/5-
1987.Helle er et af vore nye medlemmer der er over¬
flyttet fra Thule.Hun er Datter af Jørgen Pontoppi¬
dan Nielsen også tidligere Thulenav,nu 1.suppleant
til bestyrelsen i Københavns Afdeling.

Ved G.F.d.7/5-1987 blev valg af bestyrelsen sådan
Formand Leif Brøgger Olsen - Næstformand Niels

kragelund - Kasserer Frode Zachariassen - Sekretær
Pia Nielsen - Skramleriforv.Tove Wharja - 1.supple¬
ant til bestyrelsen Jørgen Pontoppidan Nielsen - 2.
suppl.til best.Lilian Riel - Fanebærer Hartvig Svend
sen - suppl.til fanebærer Svend Åge Rix.

Kbhn's afd.

Los Angeles
Ved jubilæumsfesten var bordene dækket til ca.6o

personer og maden var veltillavet og blev serveret
af Bill Knudsen's personale,med vin og andet tilbe¬
hør, så selv om invitationen havde været forsinket,
gik det meget bedre end de fleste havde ventet.Der
blev også sunget temmelig kraftigt.

Hilmar og Karen Jensen sang for med deres krafti¬
ge stemmer,så vi kom igennem nogle af de kendte na¬
versange .Otto Lund havde bragt en håndmalet indram¬
met Flise med motiv af Missionen "Carmel" den var
skænket til Klubben og solgt for det højeste bud -
7o Dollar.Dette efterfulgtes af Bingospil med mange
gevinster,de sidste gik som Dørpriser,så næsten alle
gik hjem med en gevinst.

Den lo.april havde vi vort månedlige møde.Bill
Knudsen havde sørget for Torske middag som blev be¬
talt af Asmund Andersen (p.t.i Danmark) og Hans An¬
dersen og Henry Olesen.Henry havde bragt en gæst fra
Danmark,og Andy Andersen ankom senere med flere gæs¬
ter fra Danmark,de nåede dog at deltage i middagen.

Der blev ringet på Ølklokken et par gange og Andy
skænkede 2oo Dollar til Landkommiten.

Otto Lund havde modtaget en større papæske fra
Fred Holm's dødsbo,med anmodning om at gennemgå ma¬
terialet og se om der var noget af værdi for Naver¬
klubben,en del af dette fandt Otto ville blive bedst
bevaret i Navernes Arkiv i Århus,og Harold Mathias¬
sen tilbød at tage det over til Danmark,når han skal
til Rebildfesten.Resten af indholdet var af mere in¬
teresse for Det danske Brodersamfund og blev overgi¬
vet til dem.Bill Knudsen meddelte at han havde mod¬
taget en check på 5,ooo Dollar fra Fred Holm's døds¬
bo .

Mødet startede med at synge "I Danmark er jeg født
og slutningssangen blev "Der er ingenting der maner"'

Derefter serveredes kaffe og Wienerbrød.
O.J.L.

Nysted
Mandag d.4. maj afholdt vi hulemøde.Karl Nielsen

åbnede mødet.Man mindedes Simon Hansen,vor tidligere
Formand der var afgået ved døden d.12.april-87.

Der var ikke så mange mødt op og vi havde svært
ved at finde en afløser for Simon,men til sidst

indvilligede Karl Nielsen i at overtage denne post
tillige med kassererposten.Den l.juni bliver der ind¬
vielse af vor nye hule i den gi.Stationsbygning i
Nysted.Der bliver afholdt en lille reception fra kl.
15 - 18.

Vi håber at se gæster fra de nærliggende afdelin¬
ger,ja også gerne fra mere fjerntliggende om I har
lyst.Det er altid mere festligt når der er gæstende
naverbrødre udefra.SÅ VELKOMMEN TIL HULEINDVIELSE
I NYSTED d.i.JUNI mellen kl.15-18.

Karl Nielsen.

Randers

Til hulemødet d.1/5 var vi lo medlemmer.Der er
blevet valgt en næstformand.Det blev Bitten Lorent¬
zen.

På hulemødet kan der igen købes mad;men da vi jo
aldrig kan beregne,hvor mange der kommer til møderne
bliver det kun håndmadder,som bliver smurt i hulen.
Der kan også igen købes pølser om søndagen.

Fodturen Kr.Himmelsdag bliver afholdt som vanligt-
Vi starter fra hulen kl.9,3o,så viser det sig senere
om vi når målet.

Til pinsestævnet i Roskilde slipper I ikke for
os i Randers.Vi stiller naturligvis op som sædvanlig

Da vi har lukket hulen hele juli måned,ser vi ger¬
ne så mange medlemmer som muligt til mødet fredag
d.5.juni (Grundlovsdag).Måske har I nogle gode Ideer
til nogle arrangementer efter sommerferien.Mød op
og kom frem med,hvad I har på sinde.

Med kno i bordet Bitten.

Slagelse
Til hulemødet fredag d.l,maj var der mødt lo.mand

Formand Frandsen bød velkommen og vi lagde ud med
"Kan du huske på Valsen".Hugo og Arne havde været
lige i hælene på tømrerne med oprydning efter repa¬
ration af loft og indsætning af dør og vinduer og
rummet virkede meget større nu.Murerne er godt igang
med det nye tegltag.Derefter drøftede man den indven¬
dige del af huset hvis restaurering er overladt til
hulens træmænd og Hugo som malermester.

Der blev omsider tid til madpakken.Leif Brogård
og Jens M.havde holdt fødselsdag og bragte lidt til
de små glas.Man vedtog at juni mødet skulle udgå,og
håber så på at arbejdet er så langt fremme at juli
mødet kan foregå under det nye tag.Vi sang et par
sange inden vi sluttede mødet.

Med Naverhilsen Jens H.

Silkeborg
Vi afholdt vor % årlige G.F. d.lo/4-87.

Som dirigent valgtes Egon "Maler",der styrede mødet
med sin sædvanlige expertice.

Regnskabet for såvel hulen,samt afdelingen blev
fremlagt og godkendt.

Eftersom vi er et rejsende folk,valgtes 2 supple¬
anter, Børge "Farmand" Simonsen og Søren Hveisel.

Efter eget ønske,fratrådte Erik Oksholm som "Hu¬
lefar" :Vi siger ham tak for veludført arbejde,og
byder Lars Reicke velkommen som afløser.

I foråret har vi haft fornøjelsen at byde 5 nye
medlemmer velkommen i Silkeborg afdeling.
Blikkenslager HANS BERLAU - Klargøringsmand JENS HAN¬
SEN - Snedker JØRN FRIIS - Tømrer JOHN STÜCK -Køk¬
kenchef JENS SØRENSEN.Vi ønsker jer gode og fornøje¬
lige oplevelser i hulen.Velkommen - og på gensyn i
Skolegade.

Med Naverhilsen SIB.

Stockholm
På navertorpet Ingarö blev det oså iår fest på

Langfredagen,hvor vi samledes om et stort frokost¬
bord med mange deltagere,særlig velkomst fik Svend



Is som kom med en vognlast flødeis som vi takker for.
Ved den sidste svendefest blev der uddeling af to

gevinster i bridgen,som har pågået hele vinteren.Det
blev som ventet Solbritt som tog vandrepokalen og 1.
præmien hjem og Ejner fik 2.præmien så det havde gi¬
vet resultat at gå på bridgekursus i vinter.

Lørdag d.U.juli skal der holdes et mindre jubi¬
læum på navertorpet hvor man vil holde en lille fest
hvor man fejrer de 4o år som er gået og samle tidli¬
gere gamle venner som har været med til at berige
os med de mange minder.I denne 4o års periode måtte
vi dog i ca. lo-12 år måtte vi holde til oppe på
bjerget hos gamle Peder med Teltlejr der vi kunne
følge livet på torpet på afstand.Så kom den store
dag da banken kunne melde torpet til salg,et hurtigt
møde blev indkaldt hvor vi besluttede at medlemmerne
skulle købe ejendommen og byggefonden gik ind med
lånte penge fra medlemmerne,det er så meningen at
vor forening alt efter som penge flyder ind skal ind¬
løse byggefondsandelene,så at det med tiden kan bli¬
ve foreningens ejendom.Vi er på god vej at nå dette
ønskemål for nu er ejendomlånet nede på 45,ooo kr,så
det tager vel nogle år endnu at få resten af skylden
indløst.

Ja,selvom vi er en lille klub og det er mat med
økonomien kan det blive festdage som i gamle dage,vi
har dog ikke penge til at holde hotelstandard,men
for gamle Ingaröbeboere,ja så er det nok at bo i
Telt og sove i hø og ellers at tage forholdene som
de var for 4o år siden.

Gæster som tænker på at komme til festen må kon¬
takte festudvalget seüdbi som består af bestyrelsen
og et par hjælpere,så vi kan ordne med sengepladser.
For de som ikke kan leve på "Campinglejr11,ja så fin¬
des der Hotel i Nacka og Saltsjöbaden og der går så
flere busser til Igarö.Når dette skrives(1.maj) har
festkommiteen ikke haft møde så p.t.ikke siges noget
om programmet.Tirsdag d.U.juni kan vor gamle naver¬
bror Erik Tretow Loof fejre sin 7o års fødselsdag
og vi håber at selvom Erik har været syg i mange år
at han får det bedste ud af fremtiden og Stockholm
afd.gratulerer så hjerteligt med fødselsdagen.

Søndagsmesserne i juni og juli bliver troligen
at ændres til onsdag aften,men forhør dig hos hule¬
personalet herom.Sommermessen afholdes d.24.juni kl.
18,oo pr. I sommerens forløb træffes vi på navertor¬
pet Ingarö og bestyrelsen vil ønske alle en varm og
god sommerferie.

Med Naverhilsen Arthur.

Vejle
Forårs G.F. blev afholdt i hulen på Nørretorv,

fredag d.24.april,og ca.halvdelen af vore medlemmer
nemlig 26,var mødt op.Formanden bød velkommen,og vi
startede med en frisk forårssang nr.35 i sangbogen.
Derefter valgtes Anders til dirigent,og startede med
at konstatere at mødet var lovligt indkaldt.Vi skul¬
le igennem 11.punkter.

Formanden berettede om hvad der er sket i det for¬
løbne halvår,det er naturligvis gentagelser men det
må være rimeligt med et resume,sagde formanden John.

I november havde vi en dejlig velbesøgt fest i
hytten,hvor Jens og Inger havde tilberedt gule ærter,
I december gav hulemor Gerda,julefrokost på Nørre¬
torv,også en dejlig fest.I februar havde vi vinter¬
festen på Park Hotel,hvor der desærre var for lille
tilslutning i forhold til,hvad der plejer at være.
Også denne naverfest var god,musikken spillede godt,
og vi dansede og sang til kl.o3,oo.Vinterfesten,der
jo holdes på fremmed restauration er selvfølgelig
den dyreste fest,men foreningen giver tilskud til
hver kuvert.Prøv at bakke lidt bedre op om denne
fest,bad formanden.Den 13.april havde Johnny Lind¬
skjold jo 25 års jubilæum,og formand og kasserer
overakte nålen hos Johnny,vi håber,du må blive ved
med at være aktiv som altid.Johnny fik en klapsalve.
Lars Peter har overtaget Nørretorv efter Gerda,og
ved receptionen fik han overrakt en sammenplantning
fra foreningen,med mange gode ønsker og Tak for god
behandling og gratis lokaler.

Skoven er nu fældet,håber der også er ryddet op.
Til hytterengøring d.9.maj har Hans Ceres givet 2
kasser øl,der sælges til fordel for foreningen.Tak
Hans.

Næste møde er i hytten fredag d.29.maj k!.19,3o.
Formanden takkede både bestyrelsen og øvrige med¬

lemmer for interessen for 'oreningen.
HUSK At der er åbent hus i hytten hver søndag for¬

middag.Deltag i hyttens aktiviteter der,det er til
glæde for os alle.
3) Regnskab.Bruno fremlagde regnskab for det forløb¬
ne halvår,samt hytteregnskab for et helt år,og det
blev godkendt.
4.) Indkomne forslag: Her var kun et,der lød således.

Det foreslås,at vores afdeling af CUK skal repræ¬
senteres ved Pinsestævne hvert år 2 medlemmer skal
have fri rejse samt 2 overnatninger betalt.Det er
vigtigt for os,at vi holder os underrettet om,hvad
der sker i CUK,og også holde kontakt til de øvrige
afdelinger.Det må fortrinsvis være formand og kasse¬
rer,der deltager, Forslaget vakte nogen debat,både
for og imod,men blev vedtaget med en tilføj else,at
Det kun gælder Pinsestævner i Danmark.Er Pinsestæv¬
net i udlandet,skal der en generalforsamling tage
stilling til at bevilge tilskud.

Ved bestyrelsesvalget ser bestyrelsen således ud
nu: Valg af formand John Fønss Bach(genvalgt)

" " Sekretær Joan Sølvblad Christensen (genv)
" " Revisor Erik Westh, (genvalg)
" " Suppleant Arne Fryland "
" "

Hyttevært Hakon Knudsen "
Hakon har ønsket en afløser og Harly Jensen blev

valgt, Valgt til hytteudvalg blev Jørn & Arne blev
genvalgt. 11:) Eventuelt: Livlig diskussion.

Mødet afsluttede med sang no,25 og Vejles pris.
Klaus ringede med klokken,Lars Peter gav dejlig sup¬
pe, så ingen sultede eller tørstede.Og efter at vore

Ægtefæller og gæster sluttede sig til flokken,fort¬
satte vi med sang og snak til omkring midnat.

Med Naverhilsen og ønsket om en dejlig sommer.
Joan.

Roskilde
Hulemødet d.24.april havde samlet 24,alle i godt

humør.Men Ulla tog alligevel FUSEN på os, vi havde
dårlig nok fået slået rumpen i sædet,før Ulla slog
på klokken.Ulla og Kurt havde lige holdt fødselsdag
- så den skulle lige ha1 et slag på klokken.Så vores
første sang denne aften blev "Blæren",det har vi al¬
drig været ude for før.Wivi var hulevært denne aften.,
og atter en overraskelse,her var lavet platter til
alle - ja vi prøver noget nyt,snart til hvert møde.

Det kan ukke undgås,at snakken drejer sig om Pin¬
sestævnet .Lad mig sige det kort,INGEN BLIVER SNYDT
ved vores Pinsestævne,det skal forstås på den måde:
Alt er på plads,lolaler,bustur,frokoster,festmiddag,
musik,seværdigheder er åbnet for naverne alene,ja vi
skal nok få det dejligt sammen her i Roskilde.Her er:
jo Campingpladser og hotelværelser,vi har aftalt
godt vejr med Vorherre,så den sag skulle være O.k.

Har alle mon husket at melde sig til???
Tilbage til vores huleaften d.24/4,vi havde De-

søg fra København's afd.,vi fik også foræret sølv¬
mønter til vores runde bord af Kurt & Ulla,looo tak
siger vi alle.John blev sat på en særlig opgave,hu¬
len har fået foræret gamle pilespidser af flintesten,
de stammer fra Indianerne i Nordamerika,og hjembragt
af en gammel nav for en menneskealder siden.Hans Kurt
har optaget vores faneindvielse på Video,det har vi
nu fået overspillet på bånd - det cirkulerer nu
iblandt os i Roskilde afd..Det er nu sjovt at gemme
den slags,godt du købte sådan en dyr maskine Hans
Kurt.Man er simpelt hen nødt til at møde op hver hu¬
leaften,hulen er forandret fra gang til gang.Der kom¬
mer hele tiden gammelt værktøj frem,som John sætter
istand og hænger op.Tak til giverne.Vores aften for¬
løb med snak og spind og kun en enkelt sang udover
"Blæren".Vi tager revance næste gang.

Med kno i bordet og på gensyn til Pinse.
Sekretæren.



Zürich
Klubbens varmeste lykønskninger til de nyforlove¬

de . Else-Marie Christensen og "R." ( Eivind P.Peter¬
sen)

En Tak til Peter Bogholder for besøget.
Toptrænet mandskab er klar til 2 dages march i

Bern.

Med kno i bordet Fritz.

Aalborg
Den ekstraordinære G.F. blev afviklet og ny Kas¬

serer blev Jens Pejstrup som kvitterede med "Blæren"
Henry Kjærsgård indtrådte i bestyrelsen,så nu er

vi en hel bestyrelse igen.
Vi gik over til det mere ordinære,der blev sunget

for lidt,men det jo nok fordi der skulle snakkes en
del.Der var hilsener fra Fritz i Zürich og Ole Hald
i Tyskland.

Vores sommerudflugt blev fastlagt,og vil gå op
til Nordsøcentret i Hirtshals»hvorefter vi vil fin¬
de et sted og spise vore medbragte klemmer.

Afgang fra hulen i bus lørdag d.13.juni kl.13—.
Tilmelding pr.tlf. 08 29 42 65 inden tirsdag d.9/6.

HUSK KONTINGENTET FØRSTE HALVÅR SKAL VÆRE BETALT
OP NU:

Med Naverhilsen Knud.

Århus
Til hulemødet d.24/4-87 var mødt 26 svende og 3

gæster.Formanden åbnede mødet og bød velkommen til
de fremmødte,og kunne oplyse at vi i aften havde be¬
søg af 3 gæster,som han rettede en særlig velkomst
til.To af dem var velkendte Naver fra Los Angeles,fhv
Blikkenslager Asmund Andersen (89). Han kunne iøvrigt
fortælle - at vi kunne forvente - et senere besøg af
ham,han havde planlagt at besøge flere lande,før han
vendte tilbage til USA. Endvidere Automekaniker Lars
Westerskov & Sønnen John Westerskov,begge Los Ange¬
les der var på familiebesøg.De havde friske hilsener
med fra L.A.naverne.

Efter at have sunget velkomstsangen for vore gæ¬
ster, gik vi igang med at afvikle vores skiveskydning
som var berammet til i aften.Vi startede med at sky¬
de om præmier og derefter om Pokalen.Sidste års po¬
kalvinder fmd.Jørgen Schaffer,som havde pudset poka¬
len så den skinnede som sølv.Det blev en meget spæn¬
dende dyst der udviklede sig,og efter de sidste skud
var affyret,blev pointstillingen opgjort,klar til at

hædre vinderne.Aftenens store sensation var,at et af
vore unge medlemmer Jan Strange,vandt Pokalen ved at
opnå 84 af 9o mulige point.Han fortalte stolt,at det
var første gang at han havde haft et gevær i hånden.
Ved præmieskydningen var det Åge Tjerrild der løb af
med 1.præmien.Han opnåede 81 point.Begge vindere fik
derefter af Sekretæren overrakt deres præmien,samt
pokalen,og der var stort bifald til de fire skytter.

Der blev da også tid til et par stykker smørrebrød
og lidt af de våde varer.Tiden var inde til,at vore
3 gæster skulle hjem,og vi sluttede en god naveraften
med at synge "Minderne".

Hulemødet d.1/5-87 mødtes vi i hulen igen,kun en
uge efter vores sidste hulemøde.24 svende var mødt
op samt 6 gæster»hvoraf 2 var fremmedskrevne.Forman¬
den startede med,at byde velkommen til de fremmødte,
og en særlig velkomst til vores gæster. Formanden
oplæste navnene på vore gæster som på behørig vis
havde indskrevet sig i vor gæstebog,og han udtrykte
sin glæde over,at de 2 tyske fremmedskrevne havde
fundet vej til vores hule.Det var Tømrer Ralf Plotz-
ke fra Kappeln og Tømrer Wagner Frank fra Eckernför¬
de - i Tyskland,de arbejder for tiden i Ry.

Formanden rettede også en tak til vores gæst Tøm¬
rer Poul Fogh fra Ry,der havde sørget for at de to
var kommet til os i aften,Endvidere havde vi besøg
af snedker Kaj Erik Schuchel,som havde arbejdet i
Zürich.Åge Tjerrild havde også 2 gæster med,Lilli
og Ejner Bjerregård fra Krajbjerg.Vi sang velkomst¬
sangen, og efter en lang indledning varede det ikke
længe før der var en fin stemning,og snakken gik liv-,
ligt.Vore to fremmedskrevne gæster,kom med et friskt
indslag - hvor de sang et solonummer,af den tyske
sangbog,det var meget morsomt,og der lød et kraftigt
bifald til dem - da de var færdig.Wagner & Lis hav¬
de lavet smørrebrød som vi fik serveret til kaffen.
En god aften sluttede - og formanden takkede for en
hyggelig huleaften.

Vi beder alle,der påtænker at deltage i vores Lam
på Spidfest d.13/6 om at tilmelde sig snarest - da
vi Max kan have loo deltagere.

Med Naverhilsen S.E.Jensen.

.II

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler»Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde l1 torsdag i hver måned.
Keglespil 3' mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 96
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund,Agerkær 5
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01
Næstformand:Hugo Nielsen »Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2470 Skovlunde.Tlf.02918124
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Rejsefondens 50 års jubilæum
Jubilæet fejres ved en beskeden reception i naverhulen i Helsing¬

ør , Set .Annagade 23,lørdag d.l5.rugust kl.lo,oo - 14,oo.Alle berejste
medlemmer med damer er velkomne,men tilmelding skal ske gennem for¬
eningen, så tilmelding til Poul Barslund inden 24 juni -1987.

Keglespil
Mandag d.17.august kl.l9,oo til 21,oo begynder vi at spille keg¬

ler igen,i de nye lokaler,Falkoner Alle 96,(Cirkel-Ordenens lokaler)
Der vil også blive mulighed for at spise der,men nærmere om dette
senere.

Ferie
Alle vore medlemmer m/familie ønskes en rigtig god og dejlig som¬

merferie .

Bestyrelsen.

Pakkefesten d. 23. april
Der var stor tilslutning til vores pakkefest (28) og vor Auk-

tinarius Hugo Nielsen,fik virkelig medlemmernes penge frem,og der
blev budt godt og højt på alle pakkerne,så der blev et fint beløb
til vores kaffekasse.Vi sluttede aftenen med at synge flere naver¬

sange,en meget hyggelig aften.
Referenten.

Tak
Min hjerteligste tak til Berejste håndværkere m/damer for den smuk¬

ke flaskegave jeg modtog på min 8o års fødselsesdag.
v Hans Jensen,Storkebakken 31.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 26. maj
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Ærestavle 40 år i C.U.K. Otto Kröll fylder 75 år
Atter kan Københavns afd.fej re et
af sine trofaste medlemmers 4o års
jubilæum i CUK.Denne gang er det Ma¬
skinarbejder VILHELM LIPKA,Brostyk-
kevej 6,265o Hvidovre.Han er født på
Frederiksberg d.5.januar 19o3,og er
indmeldt i København's afd.d.3/7-
1947.

Lipka kunne have haft et meget
større jubilæum i CUK ider han blev allerede ind¬
meldt i Paris 1924.Her boede han på Naverslottet på
Boulevard Charonne,hvor der i årenes løb har boet
hundredvis af naver.Da afdelingen i Nice var et
søgt mål for naverne når de skulle feriere fra de¬
res ophold i Schweiz rejste Lipka også derned og
var en overgang kasserer i afdelingen.Lipka arbej¬
dede siden ca ^ år i Turin,Italien,men rejste der¬
fra grundet han ikke kunne italiensk.Turen gik da
til Schweiz,Basel.Her lå der brev til ham fra en

Naverkammerat,H.W.Larsen også København,at der var
arbejde til ham i Zug.H.W.Larsen og Lipka slog sig
sammen og arbejdede hos F.L.Schmidt hvor Lipka var
ca.% år.De rejste sammen videre i Schweiz i 1^ år
for til sidste at tage turen hjem til Danmark til
fods. og var hjemme i efteråret 1925. I foråret 26
kom udlængslen atter over ham og han rejste til Po¬
len,Gdynia og arbejdede for Højgård & Schultz ved
Havnebyggeri,her blev det til arbejde i et par år.
Lipka begyndte på H.C.Ørstedsværket som Kranfører
og var der i 15 år.Efter sin hjemkomst etablerede
han sig som selvstændig og holdt ud i 5 år.

Nu er lipka 84 år og nyder sit Otium i Hvidovre
og dine kammerater i København's afd.ønsker dig et
til lykke med jubilæet og takker dig for din tro¬
fasthed overfor CUK.

København s afd.

40 år i C.U.K.
Vejle afdeling kan d.2.juli igen

fejre et af sine trofaste medlemmers
jubilæum i CUK.Denne gang er det Mu¬
rer ANDERS LORENTSEN,Jellingvej 35,
71oo Vejle der kan fejre sit 4o års
jubilæum i CUK.A.L. er født d.22/9-
1915 og blev indmeldt i Københavns
afdeling d.2/7-1947.

Han har arbejdet i bl.a. Sverige
og Schweiz.A.L. gjorde Sverige på

langs fra Malmø over Vesterås til Luleå.A.L. har
også arbejdet i Aarbing - Offringen og var da til¬
meldt afdelingen i Bern.Af andre afdelinger har han
været tilmeldt henholdsvis Bern i 1947,Stockholm i
1947,Århus 1949 og endelig tilmeldt Vejle 1962. A.
L. har i en årrække været sekretær i Vejle afdeling
Vi dine kammerater i Vejle afdeling ønsker dig til
Lykke med dit 4o års medlemsskab i CUK,og siger dig
tak for dit store arbejde for os ner i afdelingen
og din trofasthed overfor CUK og os her i afdelingen
i Vejle. Naverkammeraterne

Vejle afd.

En velkendt personlighed indenfor CUK
fylder d.22.juli 1987 75 år. men det
er ikke til at se på ham.Det er vor
gode gamle ven Otto Kröll,Oberbilker
Allee 219,4ooo Düsseldorf 1,Tyskland
der runder det skarpe hjørne.Otto er
Æresmedlem af hele CUK siden en del
år tilbage som tak for hans utrætte¬
lige arbejde i CUK's interesse ved
sit arbejde med at skaffe arbejde til
unge svende i Düsseldorf.Det har været et stort ar¬

bejde han påtog sig.Mange svende rundt omkring i af¬
delingerne vil sikkert sende ham en hilsen og en ven¬
lig tanke på hans 75 års fødselsdag. Han er også en
primus motor i det nu traditionelle Moseltræf som af¬
holdes sidste weekend i august hvert år og som til¬
trækker over loo personer hvert år.Han er også en
sikker gæst til vort årlige stævne,ligemeget hvor så
end det afholdes.Jeg kunne fylde hele bladet med at
skrive om Otto,at han blev indmeldt i Düsseldorf hos
Lorenz Møller,at han har deltaget i stævner i såvel
Zürich,Gøteborg og Stockholm og vel sagtens i samtli¬
ge afdelinger her i Danmark hvor de så har været af¬
holdt. Altid en sikker gæst til de større fester såson
til 5o års jubilæet i Los Angeles Naver Club hvor
han også er udnævnt til ÆRESMEDLEM.Ja,jeg kunne bli¬
ve ved,men pladsen tillader det ikke,selvom det vil¬
le være dig velfortjent,jeg vil nøjes med at ønske
dig rigtigt til lykke med de 75 år,og si vil jeg min¬
des alle de dejlige stunder vi i tidens løb har til¬
bragt sammen,det er skønne minder.Så hjertelig til
lykke TIL EN ÆGTE NAV OG GOD KAMMERAT:Til lykke Otto.

Knud.

In memoriam
En god ven og nav,Svend Jensen,Calga¬
ry,Canada er gået på sin sidste rejse
og kammeraterne i Calgary vil komme
til at savne ham dybt.Svend kendte
jeg som en god kammerat og ven som
jeg mødte for ca.25 år siden her i
København under et af hans talrige be¬
søg i Danmark.Jeg tror han var i Dan¬
mark i anledning af sin 5o års dag.
Han var en meget interesseret nav

som fortalte om sit liv i Canada.Han var da emigre¬
ret dertil 5-6 år tidligere og befandt sig tydelig¬
vis godt derovre.Senere besøg i Danmark svigtede han
aldrig en lejlighed til at besøge naverne hvor han
kom frem her i landet og sikkert vil mange rundt i
Danmark mindes det friske pust udefra den store ver¬
den han medbragte.I en del år var han kasserer i afd.
i Calgary.Han var medstifter af afdelingen i Calgary.
Svend blev udnævnt til'Æresmedlem af Calgary i 1985.

ÆRE VÆRE HANS MINDE.
K.L.



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

Arkivet:Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,827o Høj¬
bjerg, tlf . (06) 27 24 8o.

^
HOVEDKASSERER:Peter T.Petersen,Nyvej i52,Ässerbo,

33oo Frederiksværk,tlf.o2 34 57 35
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: Helge lind Nielsen,Cikorievej 13,43oo
Holbæk.tf. o3 43 87 65.

CEG - BLADETS redaktør for Skandinavien. Stof sendes
til Herluf Fiirgaard,Skolebakken 5,-tv
8000 Århus C.tlf.(06) 12 46 60.
kl. 9-17.

Vi må med sorg meddele at vi har mistet en af
vore trofaste kammerater,

Snedker SVEND KNUD JENSEN

født d.7.juni 1911 i København
indmeldt i april 1958
er afgået ved døden d.12.maj 1987
og bisat d.19.maj 1987 i Calgary.

Svend Jensen var med til at starte Calgary -

afdeling af CUK.Han var Hulefar i mange år og
var k. sserer i en del år.Svend har været Æres¬
medlem af afdelingen siden 1985.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Calgary afd.

Milepæle

4o ar.

6o ar.

65 år.

2.Juli 1987.Mogens Gilberg,Surløkke 4,54oo 6o år.
Sønderborg (Åbent hus kl.7.morgen.)

2. 11 11 Anders Lorentzen,Jellingvej 35,
71oo Vejle, medlem i CUK, i 4o år

3. " " Vilh.Lipka,Brostykkevej 6.265o
Hvidovre medlem i CUK i

12. " 11 Georg Hansen,Chestermere Lake
Calgary Alta,Canada

14. 11 " Nan Dal,Ellegjørnet 8,28oo
Lyngby

22. " " Otto Kröll,Oberbilker Allee 219
1 Düsseldorf 1,Tyskland 75 år.

23. " 11 Harald Madsen,Hegnet lo,6ooo
Kolding 6o år.

28. " 11 Grete Nilsson,Hovedgaden 48,Næs¬
bjerg, 68oo Varde.medlem i Århus 5o år.

2. Äug. 11 Else Marie Olsen,Kornvænget 16,
365o Ølstykke,Medl NRHF i Kbhn.

lo. 11 " Henry Olesen,8912 Reydon Ave,
Downey,Ca.9o242 USA.

5o ar.

65 år.

Adresseforandring
ÅLBORG:
Kasserer JENS EINAR PEJSTRUP,Stokbrohedevej 31,
931o Vodskov.

Københavns Afdeling
tiiro 9 0 0 1 7 7 8

Hulen er åben hver søndag fra kl.10.30 - 14.00
Formand: Leif Brygger Olsen,Platanvej 6,13 etage

1810 Kbhn.V. tlf. 01 23 23
I

Kasserer: Frode Zachariassen,Ulsøparken 45 th.
2600 Brøndby Strand.tif. 01 54 38 90
el. Ib Lønstrup, tlf. 01 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 20 st.th.
1352 Kbhn,K. tlf. 01 15 09 «5

Sekretær: Pia Nielsen, Lindholmvej 23 1'
2700 Brønshøj.

Lokaleinsp: Tove Wharja, Statholdervej 6 3' th.
2900 Kbhn. NV.

Program
Der ergingen egentlige arrangementer i juli,men

hulen er aben om søndagen som sædvanlig.
1.august 1987. Skovtur til "BAKKEN". Se opslag i

hulen. GOD FERIE.

Tak
I anledning af min 7o års fødselsdag,vil jeg gerne
rette en tak for opmærksomheden.En meget stor tak
til Hillerødnaverne og ligeledes til hovedbestyrel¬
sen ,og med stor glæde en tak til de fremmødte på
dagen.

Med naverhilsen Knud Bach.
Hillerød afd.

C.C.E.G. møde i Helsingør
C.C.E.G. møde på LO Skolen,Hellebækvej 7o»Helsingør,

16-18,Oktober 1987.
Bus nr.8ol fra Banegården:

kl.14,oo - 16,oo Tilrejse til LO skolen
kl.17,oo - 18,oo Rådhusmodtagelse.(Begrænset

antal deltagere)
kl.18,oo - 19 ,oo Aftensmad
kl.19,oo - ? Komitemøder.
kl. 8,oo II 9,oo Morgenmad
kl, 9,oo ti 12,oo CCEG møde.
kl.12,oo II 13, oo Middagsmad.
kl.13,oo II 15,oo CCEG møde.
kl.15,oo II 16,oo Drikkepause.Evt.Fotografe¬

ring.
kl.16,oo II 18,oo CCEG møde.
kl.18,oo II 19 ,oo Aftensmad.
kl.19,oo II ? CCEG møde derefter Svendeaft
kl. 8,oo ti 9 ,oo Morgenmad.
kl.lo,oo Besøg på Kronborg.

PRIS: 2 Overnatninger + ovennævnte 85o dkr. Aftens
mad Lørdag 9o dkr.

1 hel dag forplejning 25o dkr.
TILMELDING SENEST 15.AUGUST 1987

til Jørn Petersen Einh.frd.Zimmerer,Sturegatan
25227 Helsingborg.Sverige.Tlf.o42-ll 62 59.

III

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 Birkerød . Tlf. o2-81o458

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovedgade 195

Tlf. 56 29 68



Oplevelser i Grønland
Upernavik d.14/3 1987.

Inden afrejsen til Grønland i Juni 1985 blev jeg
opfordret til at skrive til Svenden.

Jeg indrømmer blankt,at jeg desværre ikke har ud¬
ført denne ordre.Men nu hvor et af mine private jule¬
breve er blevet offentliggjort i Svenden (hvad jeg
langfra er begejstret for),må jeg hellere se at få
mig taget sammen og skrive lidt.

Det var en sollys morgen 3.juni 1985,hvor SAS kl.
10.oo lettede fra Kastrup,og snart lå lille Danmark
langt ude i det fjerne,for derefter at forsvinde
helt.

Efter knapt 5 timers flyvetid ankom vi Sdr.Strøm¬
fjord kl.lo.5o,hvorfra jeg først skulle videre til
Sukkertoppen næste dag.

Det var dejligt vejr,solen stod højt på himlen,ja
den glemte faktisk at gå ned igen.

Den første nat under midnatssolen var mærkelig,
jeg troede faktisk uret var gået i stå,men alt var
stille og roligt,og grønlandsflyet holdt stadigvæk
på landingsbanen.

Planlagt afgang næste morgen kl.8.oo,men p.g.a.
dårligt vejr i Sukkertoppen blev afgangen udsat og
udsat,så vi lettede først kl.15.3o,måtte flyve langs
Sdr.Strømfjord og ned langs Grønlands vestkyst p.g.a.
dårlig sigtbarhed,dis og regn,ankom i styrtende regn¬
vejr til Sukkertoppen kl.ca.18.oo.

Den første uge regnede det og toppede af med sne¬
vejr d.8/6,dog hen under aften klarede vejret op,og
fra d.9/6 havde vi det fineste solskinsvejr (kun af¬
brudt af en enkelt regnvejrsdag de næste 3 måneder.)

Sukkertoppen,der er en 0,ligger på grænsen til
midnatssolen,og i fint vejr kan man se solen skinne
på de sneklædte fjelde kl.24.oo.

Her en virkelig skøn natur.Går man tur i fjeldene
kan man se havet med små klippeøer overalt.

Har været på på flere fjeldture sammen med kamme¬
rater samt alene.Som regel kan man se hvor beboerne
normalt færdes p.g.a.tomme øldåser o.s.v.

Således var jeg en varm sommerdag på enevandring.
Når den første fjeldtop var nået,ligger der en lidt
højere oppe,der også,hvis muligt,skal bestiges.Efter
et par timers vandring stod jeg på en fjeldtop,hvor¬
fra jeg så ned på en frodig græsmark,en gammel lade
helt ude ved vandet,samt byen og havnekajen på den
anden side af havet.

Nedstigningen gik let,og da jeg nåede til laden
satte jeg mig ned og nød udsigten over havet,med ski¬
be og speedbåde der sejlede forbi.

Jeg studsede lidt for terrænet her var rent,kun
omkring laden lå der lidt affald og flød.

Selv om jeg havde det rart derude ved vandet gik
tiden alt for hurtigt,og med 3 timers vandring foran
mig måtte jeg bryde op og starte hjemturen.

Den fjeldtop jeg var klatret ned ad et. par timer
i forvejen stod nu som et skarpt,langt klippefjeld
foran mig,og var tilsyneladende umuligt at bestige.
Jeg var jo kommet ned,altså måtte jeg op igen,men
hvor?.Forsøgte først om jeg kunne gå udenom fjeldet,
men nej.Da jeg nåede ud til havet var der kun en bar
fjeldvæg foran mig,går til den anden af fjeldet,og
hvad møder jeg,bare klippefjeld og havet.Altså måtte
jeg finde stedet,hvor jeg var kommet ned,og pludselig
ser jeg den eneste klatremulighed og kort efter mi-

Program for Moseltreffen
MOSELTREFFEN 1987 afholdes 29/31 August i Mesenich.

For interesserede afd.medlemmer er tilmelding
senest d.i. August 1987.

til Otto Kröll Oberbilker Allee 219,
D.4ooo Düsseldorr 1.

Programmet ser ud som følgende:
Vi ordner betalingen hos Finn Leth.

Lørdag d.29.august:
Kl.12,oo.Alle mødes i Forsamlingshuset i Mesenich.
Kl.12,15.Indmarch af Foreningsfanerne.
Ki.12,3o.Velkomst ved Moselkomiteen.
Kl.12,45.Fællesspisning.Gullasch m/kartofler og salat

med 1 glas vin.
K1.17,oo Kalte Platte i Forsamlingshuset.
K1.18,oo Præcist og senest:Der blæses afgang til mu¬

sik og dans på Skibet "Maria von Beilstein"
K1.23,oo Hjemkomst til Mesenich. Festen fortsætter

efter ønske hos Margit & Werner.
Søndag d.3o.august:
Kl.ll,3o Moselkomiteen modtager gerne klager og øn¬

sker i Forsamlingshuset.
K1.12,oo Festmenu.

Rinderbraten,Schweinebraten,kartofler og sa¬
lat servering med 1 glas vin
Efter spisningen samles vi for at synge Min¬
derne i samlet kreds.
Udmarch af Foreningsfanerne»officiel afslut¬
ning af Treffen 1987.

Kl.14,oo - 15,oo
Et glas vin og en sang,et farvel i Naver¬
grotten i Beilstein.

Prisen for dette mægtige program er kun DM 83,-,så
vær velkommen.

Vi ønsker fortsat god fornøjelse ved Pinsestævnet
i Roskilde og VEL MØDT I MESENICH 29/3o august 1987.
PS:Medbring venligst:Foreningsfaner,sangbøger,og det
gode humør!

Kraftige Naverhilsner Otto Kröll & Finn Leth.

BUS FRA SJÆLLAND TIL MOSELTREFFEN.
Gode naverkammerater og venner,så kører bussen

fra Frederikssund til Mosel.Det er nu du skal tage
telefonen og kontakte DANN ELAND for tilmelding,der
er kun plads til 48 personer,mit tlf.nr.er o2 31 49
54.
Prisen bliver i år: Ved 48 personer l,ooo,- kr/prs.
ved 4o pers.l,loo,-kr/prs.Ved 35 pers.1,185,-kr./prs.
og ved 3o pers.1,3ooo,-kr/prs. - Send 5oo,- kr.på en
crossed check til DANN ELAND,Rosenvænget l,36oo Fre¬
derikssund eller på mit Giro nr. 4 43 12 35.

Moselturen starter fra Frederikssund d.27/8- kl.
ca.l8,oo og videre over Roskilde - Rødby - Fehmern
- Lübeck - Hamburg - Hannover - Dortmund - Wupper¬
thal - Køln - Bonn - Koblenz mod Trier,hvor vi dre¬
jer af mod Cochem.I Cochem vil vi nyde et par timers
ophold i dejlige omgivelser og nyde en særdeles
pragtfuld Moselvin.Efter at have læsket ganerne og
set lidt på byen går turen til Mesenich hvor vi bli¬
ver indkvarteret kl.ca.11,45.

Hjemturen starter søndag eftermiddag,vi kører di¬
rekte til Grotten i Beilstein hvor vi i ca.2 timer

synger_jiaversange og indtager den sidste moselvin
for i ar.Så går det nordpå ad samme rute som vi kom,
og vi vil være i Frederikssund ved ca. ni tiden om

formiddagen mandag d.31/8.
Kom nu op på dupperne og send 5oo,- kr. inden d.

3o/7-87.
Med kno i bordet og god moseltur, DANN.

Uddrag af HB's protokol
HB-mødet afgoldt d.11/5-1987.deltog: Hans Rindom-

Helmuth Andersén-Børge Nielsen-Dann Eland-Ole Vei en-
Peter "Bogholder" - Dagsordenen var følgende.
1.Protokol og Beretning.
2.Hovedkassen.
3.Redaktøren.
4.Pinsestævnet
5.Valg.
6.Eventuelt.

1) Protokollen fra sidste møde godkendt.
Beretning: Hans Rindom bød velkommen til dette

HB-møde,samt til Ole Vej en,som var suppleant for
Karl Jensen,Hillerød. Helmuth W.Andersen har trukket
sig ud af HB's bestyrelse.Hans Rindom rettede en
stor og varm Tak til Helmuth for mange års godt sam¬
arbejde, samt overrakte en gave,med håbet om fortsat



at kunne trække på H.W.A,'s store viden om CUK frem-
over(Helmuth kittede ud).Ny til CUK's hovedbestyrel¬
se er valgt Helge Lind Nielsen fra Holbæk og vi hå¬
ber på et godt samarbejde i årene fremover.1 Helsing-
ør-Naven kan man læse at Jørn Petersen "Formand for
Rejsefonden" ønsker at træde tilbage fra FBSH.Hel¬
singør foreslår Peder Tannebeck istedet,men da P.Tan¬
nebeck er 7o år foreslår CUK istedet Herluf Fiirgård.
Fiirgård ønsker dog ikke posten ved kampvalg.CCEG
afholder møde i Helsingør d.16 -18 oktober-87.Rejse-
fonden afholder årsmøde og jubilæum d.15/8-87 og af¬
holder desuden udvalgsmøde d.23/5-87 hvor Børge Niel¬
sen og Dann Eland møder for HB,samt Th.Rasmussen.
Svarskrivelse om samhørighed mellem de forskellige
foreninger afsendt d.27/4-87 til Jørn Petersen,Hel¬
singborg.

2) hovedkassen: Børge Nielsen aflagde beretning
om H.K.s tilstand siden sidst afholdte HB-møde og med¬

delte at han trådte tilbage indtil videre p.g.a.syg¬
dom. Indtil videre er Peter "Bogholder" konstitueret
som Hovedkasserer.Desuden blev det meddelt at der
er bestilt 3o bordbannere hos Fiirgård.

3) Redaktøren har bestilt nyt bånd til skrivema¬
skinen.HB vil i den forbindelse henstille til Red.om
kun at skrive to eksemplarer af afd.historier,og
derefter lade HB kopiere disse.Opgivelse om hvem
der skal betale for billeder i D.f.S.

4) Pinsestævnet: Formandens beretning trykkes i
6o expl..Der var pr,9/5 tilmeldt 128 og til delege-
RET frokosten 45.Roskilde melder alt under kontrol
Sang (Eimose) er afsendt til Erna Nielsen.En bevil¬
ling blev godkendt.C.C.E.G.medlemskortet bør være
frivilligt og diskuteres på stævnet.

5) Valg: Peter "bogholder" som før nævnt er valgt
til ny Hovedkasserer,han forbereder EDB til avispos¬
ten efter samtale med Th.Rasmussen.Dann varetager
som hidtil posten som sekretær,samt næstformandspos-
ten og udsendelsen af telegrammer.Børge Nielsen fri¬
tages for arbejde indtil videre.Helge Nielsen har
fået overdraget udstillingen,Karl Jensen står sta¬
dig for udsendelsen af D,f.S. og Hans Rindom stadig
som Formand.

6) Næste HB-møde afholdes mandag d.l.juni-87.
Vi i Hb.ønsker Peter "Bogholder" til lykke med

de 3o år..
Hovedkasserer Børge Nielsen fremlagde et godkendt

regnskab for første halvår 1986.
_ Ä Dann Eland.
F.B.S.H. møde

Mødet blev afholdt i Berejste Håndværkere's nye
lokaler i Hyltebjerg Alle 32 A,Vanløse.

Tilstede var:Formand Jørn Pedersen.
Berejste håndværkere: Poul Barslund,Hugo Nielsen,

Wagner Lundholm,Henning Jensen.
Berejste håndværkere i Helsingør: Peter Tannebæk.
Berejste danske Tømrere: Børge Pedersen,Niels Ole

Petersen.

Fremmedskrevne Tømrere: Günther Kegel, Alex Sjö-
green.

C.U.K.: Edgar Jensen,Herluf Fiirgård.
Berejste håndværkere byder velkommen,derefter by¬

der Jørn Pedersen velkommen og oplæser dagsordenen.
Dagsordenen.

1.) Valg af dirigent.2.) Protokol.3.) Beretning.4,)
Regnskab. 5.) Redaktør.6.) CCEG møde i Paris. 7.)
CCEG møde i Okt.i Helsingør. 8.) Eventuelt.
1) Jørn Pedersen blev valgt til dirigent.
2) Sekretæren oplæste protokollen og den blev godk.
3) Formanden giver en oversigt af mødet i Nürnberg

og meddeler at der er udkommet I.D.kort fra
CEG og beder om at de ikke bliver misbrugt,desu¬
den meddeler han at Europamødet 1988 vil blive
afholdt i Chateauroux,Frankrig.Formanden beder
om nye forslag eller forandringer af Statutterne
i CEG. Herluf Fiirgård har oversat disse,og vil
tage nogle med til næste møde.Børge Andersen op¬
lyser iflg "Den farende Svend" at CUK er util¬
freds med I.D.kortene.Edgar Jensen,svarer at CUK

vil til pinsestævnet fremlægge sit synspunkt om I.D.
kortet.Jørn Pedersen oplyser en gang til betydningen

og meningen med I.D.kortet.Alex Sjøgren oplyser at
Rolandsschacktet også har problemer med kortene.

4) Kassereren oplæste regnskabet,og det godkendtes.
5) Redaktøren beklager at der stadigvæk er for lidt

artikler til CEG-bladet og oplyste at der er et
lille Håndværkermuseum i Roskilde. Jørn Pedersen
gav tilkende at vi ikke burde oversætte vore ar¬
tikler til fransk,da franskmændene ikke oversatte
til dansk,derefter mener han at vi skal kræve be¬
taling for oversættelse af CEG og dette skal kraf¬
tig påtales i Paris.Henning Jensen mente at alle
hovedartikler skal skrives på 3 sprog,dansk,fransk
og tysk.Herluf Fiirgård tilbød at oversætte til
dansk.

6) Jørn Pedersen gav en kort information om mødet i
Paris.Herluf Fiirgård mente at vi skulle forlan¬
ge en dirigent og ikke at Præsidenten skal lede
CEG's møder,desuden beklagede han en del skavan¬
ker ved disse møder og vil fremlægge dette i Pa¬
ris.

7) Jørn Pedersen uddelte program om m<Z>det 16-18. lo.
1987 i Helsingør.Dette blev diskuteret og accep¬
teret .

8) Peter Tannebæk beklagede at de 5 foreninger ikke
som i gamle dage besøger hinanden og holder fes-
ster og skovture sammen. Hugo Nielsen mener at
det er Rejsefondens mening med samkvem af forenin¬
gerne, Jørn Petersen mente at det vil blive svært
for de små foreninger at magte store fester.Alex
Sjögreen mener at man skulle opfordre til fælles
svendeaftener. Poul Barslund efterlyste noget kon¬
kret til Rejsefondsjubilæet.Jørn Pedersen fore¬
slog at man vælger 1 mand fra hver forening til
et udvalg og at man tager stilling til dette.Her¬
luf Fiirgård foreslog at man overgiver dette til
F.B.S.H. og han kritiserede at man ved CEG møder¬

ne kun omtaler de tyske foreninger og ikke de skan¬
dinaviske , dette vil også blive påtalt i Paris.

Mødet sluttede kl.12,15 og formanden takkede for
godt samarbejde og vi sang "Når samlet er vor Naver¬
flok" . Derefter bød Berejste Håndværkere på frokost.

Günther Kegel

Forenings-meddelelser

Düsseldorf
Onsdag d.27.maj kom L.A.-naven Asmund Andersen

på sin Europatrip også til Düsseldorf.Igennem et lil¬
le brev fik jeg at vide,at A.A.ville komme med skib
fra Holland med et par timers ophold i Düsseldorf.

Skibet kom med næsten 2 timers forsinkelse og p.
g.a.dårlig vejr fik jeg kolde fødder.

Efter håndtryk ombord skyndte vi os at køre med
Taxi ind i "Altstadt" for Asmund Andersen (89 år)
skulle jo se lidt af "Europas længste barskænk og
smage på Düssel0l".

En skam at det varede så kort,men Asmund Ander¬
sen's program skulle overholdes.

Otto Kroll.

Frederikssund
Da hulemødet finder sted d.12/6 vil referatet

først være at finde i næste nr.af D.f.S. Jeg vil dog
gøre opmærksom på vores helt specielle huleaften d.
3/7 - hvor vi jo mødes en ca.4o stykker,så lad ikke
denne grill aften gi i glemmebogen,adressen er som

sædvanlig Frank Wentrup, VÆNGETVEJ 47,363o Jægers¬
pris. Anna har fået nye tænder,så mon ikke der ryger
et extra stykke kød ned.Tolderen har tjansen som
l.ste tjener.Hulevagten d.7/8 bestrides af Carsten
og Tommy,husk lam på spid d.15/8.

SE HER - SE HER!!
Lam på Spid i Frederikssund!!!
Kære venner så er det tid til at tilmelde sig til

den traditionsrige festaften med lam på spid i GRÆSE
gi.Skole d.15.august 1987 kl.18—.Prisen er som fore¬
gående år kun 9o,- kr pr.person.Husk at være hurtig
med tilmeldingen da vi kun har plads til loo perso-



ner. Tilmelding kan ske til DANN ELAND.Tlf.o2 31 49
54. Dann.

Hijlerød
Hulemødet d.8/5.Her var 12 svende fremmødt,deri¬

blandt OLE HØJGÅRD FREDERIKSEN,Birkerød,som har væ¬
ret medlem af CUK i 25 år.Han modtog 25 års nålen
denne aften.Hans kone som var med denne aften havde
bagt en dejlig kage til kaffen.En lille en til hal¬
sen var der også.En hyggelig aften varede til ud på
natten.

HUSK: FERIELUKNING I JULI MÅNED.Så ingen hulemøde
men HUSK hulemødet i AUGUST d.14/8 foregår i Fritids¬
huset, Hostrupsvej ,26.

Med kno i bordet Erik.

Holbæk
Torsdag d. 14.maj,St.Bededags aften var naver ognaverinder samt 2 gæster fra Dianalund samlet i hu¬

len ,og ud på aftenen var alle stole besat.Vi byder
vore nye gæster velkommen og håber at de vil falde
til hos os.

Helge bød velkommen til alle og meddelte at han
var blevet valgt ind i hovedbestyrelsen og naturlig¬vis blev "blæren" hentet ned fra sømmet.Vi er glade
og stolte Over at have en her fra Holbæk afd. i HB,
til lykke Helge.

En trofast nav,som ikke så ofte har lejlighed til
at komme i hulen,var også mødt op,det var Thorkild
som på sin egen hyggelige og muntre måde fortalte op¬levelser i Afrika.Thorkild havde også et Krus med,son
han forærede hulen.Det stammer fra et værtshus i Düs¬
seldorf, Wilddieb" med den meget mystiske påskrift:"DATIS NEPIS POTUSEM WILDDIEB" Oversat til civilise¬
ret sprog betyder det 11 Det er en Pissepot fra Wild¬
dieb".

Et dejligt maleri fik vi også til hulen denne af¬
ten, det forestiller to vandrende naver.Det var Tuse
afd.som kom med det.

Det er dejligt at mange tænker på ting til hulen,
som vi kan glæde os over når vi er samlet.Vi siger
mange Tak.

Som traditionen byder var der selvfølgelig varme
Hveder denne aften,René havde medbragt Hvederne som
Freddy sørgede for blev varmet og de forsvandt da
også som dug for solen.

Foruden Helge var der flere andre som gerne ville
prøve "blæren" så det blev en lystig aften med man¬
ge sange og spind.

Vi i Holbæk ønsker en rigtig god sommer.
I juli har vi ikke hulemøde,men mødes igen d.21.

august.
Med naverhilsen Emil.

Kolding
Hulemødet d.6/5 var 13 mødt op.Ove gav en omgang,

da han havde rundet endnu et år.Ligeledes havde Jens
haft fødselsdag og han gav sildebord så humøret var

højt og vi sang hele aftenen.Bent fik den gode Ide
at vi skulle synge nogle af de sange vi aldrig syn¬
ger, det gik indimellem meget godt,når vi fandt den
rigtige melodi.Man enedes om,at på næste møde er det
sidste frist for og hvornår sommerudflugten skal fin¬
de sted.

Hulemødet d.3/6 var trods landskamp i TV besøgt
af 8 svende.En hyggelig aften hvor snakken gik liv¬
ligt.Det blev vedtaget at vores sommerudflugt skal
være d.5/9-87 og formentlig bliver i det sydfynske
område.Absolut sidste tilmelding enten pr.brev eller
pr.tlf. er d. 17/8 - 87 da der skal bestilles mad
m.m.

Telefonisk kan ske enten til Bent på tlf.o5 52
77 43 eller Lars på tlf.o5 52 55 62.

Med kno i bordet Lars.

København
I maj måned havde vi G.F. Udover den nye bestyrel¬

se - som meddelt sidste måned - kan jeg fortælle dem
der ikke var tilstede,at de nye lokallove blev vedta¬
get for anden gang.Desuden blev Werner Carstensen

valgt til ny Hulefar.
Allerede to dage efter var der fest for de unge

på 4o.Der var ca.25 personer,der fik en rigtig fest¬
aften med højt og lækkert smørrebrød og levende mu¬
sik. "Børge Skæg" fra Odense foredrog også et par mo¬
nologer til forsamlingens udelte begejstring.Mange
tak,siger vi herfra.

Svendeaftenen d.21/5- var som svendeaftener er

flest.Der var omkring 15 personer til en sang og et
stykke mad,almindelig fordragelighed uden de store
armbevægelser.

Så skal jeg iøvrigt meddele fra normalt velunder¬
rettet kilde at det står slemt til med den almindeli¬
ge danske standfugl: Spillefuglen! Hvis der er andre
end mig,der er bange for at ramme sig selv med dart¬
pilene, så kunne vi måske få et slag kort?

Der er ingen egentlige arrangementer i juli,men
hulen er åben til søndagsmesserne som sædvanlig.MEN
der er planlagt en SKOVTUR til BAKKEN d.1.august.Hør
nærmere i hulen.!!

Vi vil også sige velkommen til vore to nye medlem¬
mer Max Heiden,Hamburg (fra H.K.) og Jørgen Pontoppi¬
dan fra Thule. Pia.

Køge
Når en ny afdeling starter op,vil der nok altid

være lidt begyndervanskeligheder.Det har der været
for Køgenaverne,hvorfor vi - forhåbentlig - for den¬
ne ene gangs skyld,vil berette om 3 hulemøder.

Den 6.april kunne vi med glæde hilse 6 gæster vel¬
kommen nemlig 2 fra København og 4 fra Roskilde.In¬
formationer og gode Ideer til aktiviteter veksledes
over naverbordet.

Den 4.maj havde vi en gæst fra København og een
fra Frederikssund.Som sædvanlig sørgede kassereren
Kaj Dyrberg for musikken til de lystige naversange.

Til hulemødet d.i.juni var 5o% mødt op.Vi fik ved¬
taget vore love,som sendes ind til godkendelse.Des¬
uden enedes vi om efter ferien at gøre et ekstra
fremstød for naverne i Køge.

Med naverhilsen Otto Wisler,Fmd.
Ruth Mikkelsen,sekr

Los Angeles
Ved mødet d.8.maj blev der serveret Gule ærter,

Ribber med kartofler,rødkål og brun sovs.Middagen
var skænket af Pete Petersen,Lars og Larry Wester-
skov og en fl. Akvavit skænket af Knud Balling.Det
var aftenen for Københavns Drengekor til at synge i
den danske kirke,så der var kun 17 medlemnjer tilste¬
de .

Efter en hilsen til det amerikanske flag åbnedes
mødet med "Den danske sang er en ung blond pige".Pro¬
tokollen fra sidste møde blev oplæst og godkendt,det
samme for kassererens rapport.En ansøgning om opta¬
gelse i klubben blev vedtaget,og det er Carl Duus,
FØDT D:25.juni 1925,så han har fødselsdag få dage ef¬
ter sin optagelse.

Ted Petersen trak i klokkestrengen og fik blæren.
Stående mindedes vi Lauritz Mikkelsen,og en check
vil blive sendt til den danske kirke i hans navn.En
anden check vil blive sendt til D.f.S. på samme be¬
løb som sidste år.Aftenens møde var specielt ind¬
kaldt til at behandle klubbens anliggende og dens
økonomiske tilstand.Der var forskellige punkter som
matte afgøres ved afstemning.De ny By-Laws vil træ¬
de i kraft d.i.januar 1988,og det blev vedtaget at
klubben skulle søge om incorporation,hvilket vil be¬
skytte medlemmerne mod eventuelle sagsanlæg.Dette
fremkaldte en diskussion om klubbens fremtidige Pic¬
nic's .Da der ikke mere vil blive serveret mad,må
medlemmerne selv medbringe.Der er to Barbecue grill
til rådighed.Der vil blive serveret kaffe og Baren
vil være åben.For besøgende klubber er der forbud
mod at medbringe Drikkevarer,og man ønsker en afgifttil at dække omkostningerne ved forberedelser og ef¬
terfølgende rengøring.Årets første Picnicc bliver d.
17.maj.Mødet sluttede med "Du nav som har nydt dine
Ungdomsår" og "God bless America"

0.J.L.



Løgumkloster
Vor årlige G.F.d.23/4-87 foregik i god ro og or-

den.
Der var nyvalg til bestyrelsen,på valg var Hen¬

ning Hansen,Braad Sørensen og Henning Lund.Henning
Hansen og Braad Sørensen blev genvalgt,og nyvalgt
til bestyrelsen blev Hans Uwe Petersen.

Revisorer:Martin Poulsen og Gerhard Zaedow.Suppl.
Albrecht Haahr og Martin Mouritzen.

Formandens og kassererens beretninger blev godk.
Herudover vedtoges det at vi i sommermånederne

har hulen åben 2.søndag og sidste torsdag i hver må¬
ned til sædvanlig tidspunkter.Nu skal bestyrelsen
konstituere sig og det sker snart.

Det blev vedtaget at man nu skal have alle restan¬
cer i hus,og at det fremover sendes på et indbeta¬
lingskort på et års komtingent pr.1.januar 1988.

Tak til Hans Uwe for dirigentarbejdet.
Formanden sluttede med at ønske vores afdeling

god ledning. Niels.

Nysted
En god opbakning af lokalpressen fik vi i anled¬

ning af vort åbent hus,dog interessen har ikke været
overvældende,hvorimod fremmødet til festaftenen i
anledning af vor huleindvielse var ret rimeligt be¬
søgt. Af tenen var arrangeret sådan at man selv havde
madkurv og Dame med.Humøret var godt og de sidste
holdt da ud til over midnat,og sangbøgerne var flit¬
tig i brug

Der blev sidst på aftenen diskuteret muligheden
af i løbet af sommeren at arrangere et helt ufor¬
pligtende træf et sted i sommerlandet en lørdag ef¬
termiddag med medbragt madkurv og sangbog samt mulig¬
hederne af at naver fra andre klubber havde lyst til
at deltage.

Hvis nogen sidder inde med gode Ideer eller lyst
til at deltage,bedes de kontakte os i Nysted på tlf.
o3 87 2o 37.

Med naverhilsen Karl Nielsen
Fmd.& Kasserer.

Odense

Til hulemødet d.7/5 var vi 19 svende samt 2 gæster
journalist Inge Holm Knudsen og fotograf Torben Vig
fra Fyens Stifttidende.De ville lave en reportage om
os.Formanden Knud Marius havde tilrettelagt et lille
program og havde overtalt Melby Jørgensen,til at bli¬
ve medlem efter alle kunstens regler (bortset en u-
skreven).Han fortalte om sin rejse og sig selv og om
sin baggrund ud af en håndværkerfamilie.

"Canuto fortalte derefter om navernes oprindelse,
om "Flipnaverne i Odense 191o og CUK stiftet i Oden¬
se i 1913.

Børge fortalte om sin gøren i form af fester o.l.
og Jejer fortalte en historie (om køer) bagefter
gav han en sang med sin pragtfulde stemme.

Journalisten ville gerne høre klokken,og Lauersen
gav en omgang som tak for Bronzenaven han fik over¬
rakt. Den blev straks kvitteret med blæren.Åge Brandt
fortalte at han havde været på besigtigelse hos de
nyudlærte tømrere og at ca.halvdelen var meget inter¬
esserede i at komme ud og se sig om.

Så har vi "den blå tur" d.15/5 med deltagelse af
24 personer hvoraf kun 9 naver deltog,så det var da
godt at vi havde navervennerne til at bakke os op.Vi
mødtes i hulen kl.12— hvor vi delte en 01,indtil al¬
le havde indfundet sig.Børge Skæg havde arrangeret
turen bød velkommen da vi var kommet ombord i Bussen
og vi begav os på vej mod ukendt mål.Vi kørte ad små
krogede veje forbi gamle fine godser.Børge under¬
holdt os med små historiske oplysninger om de små
samfund i det fynske bondeland.

Efter nogle fejlnavigeringer fandt Børge og Chauf¬
føren endelig vort mål Lundeborg Gjæstgiveri hvor vi
fik et overdådigt kaffebord.På vejen hjem kørte vi
forbi "Damestenen" som vi beså fra alle sider uden
at forlade bussen.Efter en munter hjemtur»nåede vi
hulen hvor vi havde deponeret vore madpakker.Vi fik

skruet proppen at snapsen,og hyggede os på dansk.Vi
muntrede os med vitser som blev rystet ud af ærmerne
af Børge og Bent (Ingrid's).Carl Mortensen og Eva
gav omgang i anledning af deres bryllupsdag og de
deltes pænt om hatten da vi sang blæren.

Den 4/6 havde vi igen hulemøde,hvor 13 medlemmer
mødte op.Bent Skov,et kommende medlem,fortalte lidt
om sit arbejde i Schweiz for mange år siden,og sidst
han var i CUK var i København's afdeling i 1952.Men
endelig,måske p.g.a.reportagen i Fyens Stifttidende
var han mødt op i Odense.Han fortalte om sin tur i
Afrika på Nimbus.Kjeld Ploug redegjorde for husleje¬
forhøjelsen,og der vil blive søgt med lys og lygte
efter foreninger og fonde,som vil støtte vor fore¬
ning. Vi håber at det lykkes.

Poul Nordquist gjorde sig også fortjent til blæ¬
ren da han havde haft 65 års fødselsdag.Lars og San¬
ne gjorde sig også fortjent til samme,med henholds¬
vis 24 og 25 års fødselsdage.Og Anders Harry Nielsen
gjorde sig ligeledes fortjent til samme i anledning
af den gode stemmning for ikke at glemme Bent Skov
der gjorde sig fortjent til en dobbelt blære.Vi var
ved at blive hæse af al den blæresang.Vi har en for¬
sinket fødselsdagshilsen til Åge Brandt:Rigtig hjer¬
lig til Lykke med de 6o år.

Kirsten har fortalt,at hun er i kolonihaven,den
første week-end i juli,så hun kunne da godt tænke
sig besøg. Vores hulemøde i juli er allerede d.2/7-
VEL MØDT.

Med naverhilsen Sanne.

Randers

På fodturen Kr.Himmelfartsdag havde 9 svende m/k
en dejlig tur langs Gudenåen til Fladbro.Vognen blev
endda også trukket tilbage til hulen,hvor der blev
sluttet af.Her mødte Ruth op og gav pølser til dem,
der endnu kunne spise noget.

Hulen er lukket i juli md.,men for dém der gerne
vil i hulen om søndagen,er der åbent,hvis de lige
vil kontakte en af bestyrelsen,så der kan blive åb¬
net .

Pølsesalget om søndagen kan ikke længere løbe
rundt,så når vi åbner hulen om søndagen efter ferien
d.2/8,koster pølserne 5,-kr.stk.

Hermed ønskes alle medlemmer med familie i ind og
udland en rigtig god sommerferie.

Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet d.29/5 var 24 m/k fremmødt.Ulla & Kurt

var værter med maden,og alle sejl var sat til denne
aften.Stor bil med meget bagageplads var lånt,fad ef¬
ter fad blev båret ud af bilen,samt skåle,tilsidst
kom 4 lagkager - kan I slå den?- Tak for en meget
fin sammensat menu Ulla.Vi fik nu ikke sunget så me¬

get ,pinsestævnet nærmede sig,kun l.uge igen,men alle
vidste hvad de skulle,så det var jo ikke så vanske¬
ligt. Ved fælles hjælp kan alting lykkes.Vi sluttede
ved midnatstid,for 4 af vore mænd skulle mødes igen
om søndagen og give huset en gang maling,så det står
fint til alle vores pinsegæsters besøg.

Med naverhilsen Sekr.

Stockholm
Byggefonden besluttede på sin exstraord.G.F. at

samtlige Andelsejere skal have meddelelse om rente¬
beslutningen som iflg.lovene kan udbetales fra det
5.årets besiddelse med 4% rente pr.år,til alle som
ønsker at få renterne udbetalt.Ved exstra G.F. be¬
sluttedes at alle der er berettiget til renteudbeta¬
ling skal hos kassereren senest d.31.december 1987,
hæve sine rentepenge,hvis man ønsker det.Den l.janu--
ar 1988 tilfalder alle ikke indløste renter byggefon-
den og ingen renter kommer derefter at påføres ande¬
lene iflg,beslutning som G.F. vedtog i april 1987.

For de andelsejere der ikke kunne deltage i dette
møde,kan få lejlighed til at fremsætte sit synspunkt
til Formand Anton Poulsen. (Om renteophøret efter
dette år,på samtlige byggeandele) Hvis du ikke sva¬
rer senest 1.September»anser styrelsen at de har sam-



tykket i beslutningen om renteophøret på alle andele
Hvis du ønsker evt.at få rentepengene udbetalt ma

du opgive dit Girokonto nr.til kassereren.
Stiftelsesfesten kommer iår allerede at afholdes

d.21/8 p.g.a.Moseltreffen,så husk tilmeldingen til
middagen.Fra Finland kom Grethe og Ib Strange på be¬
søg på Ingarö torpet og vi takker for besøget og Al-
borghilsnen som vi fik som gave.

Med naverhilsen Arthur.
Sønderborg

Kr.Himmelfartsdag var vi samlet 19 medlemmer med
børn i hulen.

Havde vejret artet sig,var turen gaet til Surløk¬
ke,hvor vi ville have hygget os i haven med eftermid¬
dagskaffe , grill og medbragt mad.Men da det gav nogle
slemme byger,fortrak vi indendørs.Ej nar havde lagt
en pind i kakkelovnen,så der var lugnt og hyggeligt.

Inge Pilegård fra Odense gæstede os denne dag,og
og da hun fik lyst til at "blære sig" og senere op¬
træde som "Bakkesangerinde",steg stemningen yderlige¬
re.

Afdelingen er representeret med 5 medlemmer ved
stævnet i Roskilde.Delegeret er formand Helmuth Krog
- fanebærer Åge Andersen.Vi minder om de nye åbnings¬
tider i hulen: Hulemøde 1.fredag i måneden kl.2o,

Lørdagstræf fra kl,ll,oo - 14,oo resten af måne¬
den.Hulefar ,Erik Nydahl.

Bestyrelsen holder møde forud for hulemødet.
Afdelingen holder ferie,sidste lørdagstræf d.2o.

juni.Første hulemøde efter ferien er fredag d.7.aug.
Med håb om godt vejr,ønskes alle afdelinger en

god ferie.
Med naverhilsen Mogens.

Thule

Endelig fik vi det forsinkede Sun-Rise Party i
luf ten. Søndag d. 3/5 mødtes svendene m/k i Sd>-Pavil-
lonen,hvor der i dagens anledning var pyntet til det
forestående gilde.Traditionen tro var hele husorkes-
tret mødt talstærkt op d.v.s.både "Edderkoppen"og
"Lagkagebageren";så de fremmødte fik naturligvis
rørt stemmebåndene.

Da vi p.g.a.festen havde aflyst vort hulemøde,op¬
tog vi allerførst en ny svend,Jan Schorreby,der er
tømrer.L'geledes optog vi vort æresmedlem nr.4 Ernst
Sparum (ES),som på behørig vis måtte drikke et krus
øl i et drag,derefter blev de begge udstyret med
sangbøger o.1.samt fik de de sædvanlige formaninger
fra bestyrelsen. ES var så venlig at forære os det
amerikanske flag,som fremover vil komme til at pry¬
de hulen.ES har desuden fra navernes begyndelse på
Thule vist vores arbejde stor respekt og interesse,
og han har været os meget behjælpelig undervej s.ES
fungerer som leder af basens velfærdsafdeling og har
i den forbindelse kunnet"rydde nogle store sten af
vejen" for os.

Efter de forskellige ceremonier gik vi over til
den egentlige fest.Der blev skænket en hel del Tequi¬
la "Sun-Rise" ud,og selvom der ikke var mødt så man¬
ge op som forventet (3o svende m/k),blev der allige¬
vel en god stemning.Kl.17,oo sluttede vi festen.

Ordinær G.F. afholdt søndag d.lo/5 og 17 svende
m/k. var mødt op.Efter den obligatoriske indledning,
gik man til dagsordenen som var på 15.punkter. 1)
Bjarne Wils valgtes som dirigent.2)Formanden lagde
ud med at vi mindedes vor afdøde Niels Nielsen.Der¬
næst takkede han for den store mødedeltagelse,trods
den store udskiftning,var det dog en glæde at vide
at Thulenaverne flittigt opsøger de njemlige afde¬
linger , endvidere nævnede han de fester der var ble¬
vet afholdt,og som i almindelighed må betragtes som
vellykkede.Formanden sluttede med at udtrykke håbet
om at foreningen ville trives lige så godt fremover.
Beretningen blev godkendt. 3) Kassererens beretning.
Der blev ikke foretaget revision til forårs G.F.men
Peter Poulsen lagde alle bøgerne frem til gennemsyn.
Vi har i den sidste halvdel af 1986 betalt for 6 med¬
lemmer for meget til HK i Danmark,men er blevet med¬
delt,og PP regnede med,at det ville være bragt i or¬

den næste gang vi skal betale.Også denne beretning
blev godkendt.4) PP læste op af protokollen da sekr.
var fraværende p.g.a.arbejde.En tak blev rettet til
sekretæren for en god og grundig førelse af protokol¬
len. Protokollen blev godkendt.5) Indkomne forslag:!
forslag om fast hulefar.II.forslag om at møde selvom
der er phase Alert,aflysning først i phase l.På det¬
te tidspunkt blev G.F.afbrudt grundet intern uenig¬
hed og flere svende forlod hulen.Der blev fastsat en
exstraordinær G.F.til søndag d.24/5-87.

Exstraordinær G,F. 24/5.87 i hulen kl.14, .

Efter de indledende manøvrer,valgtes Peter Poul¬
sen til dirigent.og vi startede med punkt 5) indkom¬
ne forslag ( se ovenfor) Begge forslag blev godkendt.
5)Valg af formand.Da Peter Andersen (Pi-kasso) hav¬
de ønsket at trække sig tilbage,blev Peter Poulsen
enstemmigt valgt.7) Valg af næstformand.Knud Jensen
havde ønsket at trække sig tilbage og istedet blev
Birthe Andersen enstemmigt valgt.8)Valg af kasserer,
Leif Rohde blev enstemmigt valgt.9)Valg af sekretær,
Her blev Rie enstemmigt genvalgt.lo)Valg af 1.besty¬
relsesmedlem & 2 suppleanter.Ole Bjelgart blev valgt
til bestyrelsen og Jan Schorebye blev 1.suppleant og
Erik Knudsen 2.suppleant.11) Festudvalg.Her udvidede
vi til 4 medlemmer,Rie,Peter Poulsen,Poul Berg og
Finn Andreassen,kassereren blev valgt til suppleant.
12) Valg af 2 revisorer.Finn Andreassen,genvalgt og
Erik Knudsen blev nyvalgt.Jan Schorebye,suppleant.
13) Valg af fanebærer,Jan Schorebye valgt,Fanevagt
Ove Bjørn Jensen.14) Valg af Hulefar: Ole Bjelgart
havde allerede under punkt 5 givet tilsagn om at ta¬
ge jobbet,han blev enstemmigt valgt.15) Eventuelt:
Bestyrelsen berettede om hvad de havde foretaget sig
i.forbindelse med de interne uenigheder der havde
medført afbrydelsen af den ordinære G.F.Ingen havde
noget at indvende.

Dirigenten takkede for god ro og orden,og svende¬
ne hyggede sig yderligere 1 times tid inden de for¬
lod hulen.

Med kno i bordet Rie.

Vejle
19 svende kom til sæsonens første møde i hytten

fredag d.29.maj kl. 19,—.Vor formand bød velkommen
og udtrykte håb om at vi må få en god hyttesæson med
godt vejr og godt kammeratskab.Tag nu familien med
og lad os alle nyde det.Hytten er jo åben hver søn¬
dag fra formiddag til kl.?.Vi startede med at synge
"Svende vårsolen vinker nu atter"

I år var der virkelig god opbakning til forårsren-
gøringen i hytten,og vi havde en dejlig og fornøje¬
lig dag med fint vejr. Tak for tilslutningen og ar¬
bejdsindsatsen.Også vejen op til hytten blev gjort
istand og fik nyt grus kørt på.Ja,selv formanden og
Jens kok kunde bruge en skovl.

Vort næste arrangement er midsommerfesten lørdag
d.2o.juni,hvor vi går fra Vejle banegård til hytten,
selvfølgelig med ledsagevogn med øl,vand-forsyning,
så ingen skal tørste.I hytten giver foreningen æble¬
skiver og solbærrom.Moseltreffen sidste week-end i
august anbefales af formanden på det varmeste.

Ved næste møde i hytten d.26.juni giver "GI.Ole"
øl/brændevin i anledning af at han fylder 7o år.

Klaus lover at isætte 2 ventilatorer,der er skæn-.
ket af medlemmerne.

Selvfølgelig sang vi endnu en sang,den dejlige
"Vejles pris" inden mødet blev hævet,så koner og kæ¬
rester kunne deltage.Aftenerne i hytten er ikke så
lange ,men dej lige,og vi må udnytte tiden.

Bruno,Mona og Johnny rejser en tur til USA,ög de
får selvfølgelig en hilsen med til naverne i Los An¬
geles.Til sidst vil jeg minde om vores ristaffel i
hytten lørdag d.18.juli.

Med stor naverhilsen Joan.

Zürich
Med 8ooo deltagere fra 9 nationer har vi atter

deltaget i årets Bernermarch. Modtagelsen med gadeaf¬
spærring, klapsalver og hornorkester kostede 36 vab¬
ler.



Aalborg
Det var fodboldens aften,så vi var kun samlet 9

svende.Vi fik udflugten til Hirtshals d.13/6 sat på
plads og håber på godt vejr.

Karl Kristensen,der jo blev 75 år d.22/5 havde
gode ting og sager med til vores hulemøde og beslag¬
lagde blæren for hele aftenen.

Selvom vi ikke var så mange,lykkedes det allige¬
vel for Åge Kjær at få os til at synge,omend det
var med rustne stemmer.

En stor hyldest til Børge Skæg fordi han igen i
år sørger for,at vi på næste hulemøde stiller med
tilmelding og depositum kr.4oo.

Nogle få medlemmer har endnu ikke fået betalt
kontigentet op til 1/6.Man kan sende pengene til
vor nye kasserer Jens Einar Pejstrup,Stokbrohedevej
31,931o Vodskov.tlf.08 28 6o 83.

Med naverhilsen Knud.

Århus
Til vores hulemøde d.16/5 var der mødt 16 svende

og en gæst.Da vores formand og kasserer var rejst
på ferie,blev mødet ledet af næstformand Vagner Sø¬
rensen.Han åbnede mødet og bød velkommen til de
fremmødte,og rettede en særlig velkomst til vor gæst
Kleinsmed Torben Holm Christensen,som lige var vendt
hjem fra arbejde i Zürich.Der var intet særligt på
programmet til mødet.Vagner kunne oplyse,at afd.var
repræsenteret med 7 mand til stævnet.Han opfordrede
alle til at huske vores Lam på spid d.13/6 i Harlev.

Vi sang en del af vore naversange og havde en

hyggelig aften.
Til mødet d.5/6 var 14 svende mødt,fraværende

var formanden og kassereren,de var rejst til pinse¬
stævnet,men vores gode og aktive næstformand ledede
mødet i fin stil.Næstformanden bød velkommen til de
fremmødte svende,og han mente at det beskedne frem¬
møde skyldtes dels grundlovsdagen,samt at flere fra
vores afd.allerede var rejst til pinsestævnet.Vagner
kunne oplyse,at han havde besøgt et af vore mange¬
årige medlemmer fhv.Billedskærer Viggo H.Jensen,
"Gold" i anledning af hans 75 års fødselsdag.Vi hav¬
de ellers nogle hyggelige timer sammen,hvor vi selv¬
følgelig sluttede med at synge minderne.

Med naverhilsen S.E.Jensen.

Bernermarch 1987.

Thorvald i Bern,pa 75 ars fødselsdagen,var klub—ben repræsenteret ved Helle og Flemming Vilhelmsen
samt Geert Stage.

Med 12oo ansatte og 7oo på kontor,har klubben del¬
taget i besigtelse af et imponerende Ingeniørprojekt
i Zürich.Den nye Undergrundsbane,der til en pris af
3,5 miliarder åbnes i 199o.Projektet hvor jorden ned¬
fryses for at lave en tunnel under floden Limmatt,og
igennem bjerge.(Boreafvigelse 1 %).

Årets stiftelsesfest blev gennemført i spejder¬
hytte i Schliieren,hvor næstformand Ib fra grillen
leverede: Helstegt Pattegris- lammekølle og kyllin¬
ger. STOR VAR OVERRASKELSEN DA SKANDINAVIENS FØRENDE
DUO,SWISS_DANES,JENS & THOMMY vederlagsfrit tegnede
sig for hits og go-go orgel slagtøj saxofon trompet
og lysanlæg.Gutterne der ved hvordan man underholder
og afslører et mangeårigt samarbejde.Festen der slut¬
tede meget tidligt om morgenen.

Med 32 tilmeldte,22 fremmødte.Anførte betragtes
som en misforståelse fra medlemmerne.Ved fremtidige
fester SKAL DER BETALES VED TILMELDELSE.

Med kno i bordet Fritz.

Billede af Bernermarchen 1987.11 x lo cm.

ril

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler»Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde 1' torsdag i hver måned.
Keglespil 31 mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 96
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund,Agerkær 5X
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01
Næstformand:Hugo Nielsen »Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2470 Skovlunde.Tlf.02918124
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Filmsaftenen
Tak til Henry Jensen for fremvisning af den dejlige film fra Afrika,med de gode naturbilleder.

Bancospillet
Bancospillet som var sidste arrangement før sommerferien havde godtilslutning.og gevinsterne blev jævnt fordelt over hele lokalet.

Kalender for 1987 Referenten.
Vanløse: Torsdag d.6/8 - 3/9 -l/lo - 5/11 - (3/12-Andespil) og 17/12Juleadslutning ?
Keglespil: Falkoner Alle 96: Mandage 17/8 - 21/9 - 19/lo - 16/11 -

og Lørdag d.24/lo - Kongekeglespil. Alle datoer vil blive nærmere be¬
skrevet senere.

memoriamIn
Vor gode kammerat»Æresmedlem HOLGER CARLSEN,er efter nogen tids syg¬dom,! en alder af 85 ar afgaet ved døden d.12.marts.(Foreningen førstunderrettet d.26.maj!)
Holger som de sidste 4 år har boet på Plejehjemmet i Håndværkerhaven,var i sine unge dage på Valsen i Tyskland og Frankrig,og har været med¬lem af Foreningen berejste Håndværkere i 58 år og har altid været megethjælpsom overfor foreningen,og har også i sit testamente tænkt på Fore¬ningen for berejste Håndværkere.

ÆRE VÆRE HANS MINDE.

Berejste.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

„^■TORffiESIE

• KØB 6N HAVN-

Bladet afleveret til postvæsenet den 25. juni



Størsteparten af deltagerne ved Pinsestævnet i Roskilde i 1987.Ser man nøjere efter (med Lup)er der en
del af de gamle kendte Naver bl.a."Araberen",Århus,der i år deltog i sit 5o.stævne,"still going strong"
selvom han ikke mere er sa godt gående.Endvidere ser man "Knast",Randers,Romon Hammeleff,Sønderborg,Edgar
Jensen,København,Eli Simonsen og Anton Poulsen,Stockholm,Otto Kröll,Düsseldorf,Børge "Skæg"»Odense,Hans
Rindom.HB,o.m.fl.Ikke mindre end ni faner var repræsenteret nemlig fra,Århus,Stockholm,Sønderborg,Slagelse,
Roskilde,Kolding,København,Frederikssund, og (vistnok Odense?) Af afdelinger der var repræsenteret var Ål-
borg, Århus, Randers, Vej le, Kolding, Sønderborg, Løgumkloster, Odense, Slagelse, Næstved, Roskilde, Holbæk, Frederiks-
sund,Køge,København,Stockholm,Boras,Zürich og Düsseldorf.Et vel tilrettelagt stævne havde Roskildenaverne
sørget godt for.Festaftenen var med god mad og fin,fin servering,samt en superfin stemning.Tak Roskilde
for et gode scævne Og sa er STOCKHOLM nok allerede ved at tage de første skridt til næste års stævne der
jo skal holdes deroppe og hvor de samtidig vil fejre deres 75 års jubilæum. Red.

selvstændig mester.Senere blev han fagskolelærer ind¬
til han blev tilbudt en ønskestilling som Konserva¬
tor ved Holbæk Museum.I en årrække har han været for¬
mand i Holbæk afdeling.

Holbæk afdeling ønsker dig hjertelig til lykke
med dit jubilæum.

Holbæk afdeling.

HB tilslutter sig ovenstående og lykønsker Henning
Olsen med de 40 år i CUK. Samtidig takker vi dig
for din trofasthed og interesse for vor organisa¬
tion. Hans Rindom.

Til Salg
En fanestang med messingtopstykke»adskillelig,

samt to kvaster i snore.1 bæresele,1 fanefutteral
samt sørgeflor er til salg.Alt i gedigen udførsel.
Evt.interesserede kan henvende sig til Redaktionen
hvor nærmere oplysninger kan indhentes.

Ærestavle 40 år i C.U.K.
Igen kan CUK fejre et 4o års jubi

læum af et trofast medlem.Denne gang
er det Fhv.konservator ved Holbæk Mu¬
seum, HENNING OLSEN,Orøvej 15,4300
Holbæk,som kan fejre dette jubilæum,
den 23.august 1987.

Henning Olsen rejste i 1946 sam-
med med 3 andre malere på valsen til
Norge,men allerede i 1947 drog de af-1'
sted til Schweiz og det var noget der
passede H.O.som også havde kunsten i sin pensel,og
såsnart arbejdet var slut gik det afsted ud i den
skønne natur,H.O.blev indmeldt i Zürich i august 47
og var da dernede på samme tid,som vor HB.formand H.
Rindom.Men i 1948 var der vistnok en norsk Jente der
trak,for han rejste atter til Norge og hentede sin
Else med hjem til Holbæk.Her slog han sig ned som
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Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej
4o B.2730 Herlev tlf,o2 94 65 63
Peter T.Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk,tlf.o2 34 57 35

.KNUD LØNSTRUP.Helholmvej 24,Agersø
4230 Skælskør,tlf.o3 59 81 75
Alle til-og afmeldinger samt flyt¬
ning af medlemmer sker til Th.Ras¬
mussen, Pilekrogen 17,273o Herlev,
tlf.o2 94 40 02. m
Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21
8000 Århus C.tlf. 06 12 38 74
Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o
Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,
4300 Holbæk,tlf.o3 43 87 65.

s Kontaktmand for arbejde i udlan¬
det :Jørgen Schaffer»Nattergalevej
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72
Redaktør Herluf Fiirgaard,Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.o6
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

Vi må med sorg meddele,at vi har mistet en af
vore trofaste kammerater og ÆRESMEDLEM;

Fabrikant FRITZ HANSEN

født den 17.april 19o2
indmeldt i Hillerød d.1.-1.-1938
er afgået ved døden d.2o.6. 1987

Bisættelsen har fundet sted i stilhed.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Hillerød afdeling,
k k k k k k

Vi har mistet et af vore trofaste og afholdte
medlemmer,

Maskinmester PETER KRISTIAN HANSEN

født den 5.maj 191o i Herning
indmeldt d.i. jan. 1957 i København

er afgået ved døden d.4.juli 1987 i København
og er bisat den 9.juli 1987 i København.

Vi vil savne hans altid glade væsen og hans
tørre humor,og vil udtale et:

ÆRE VÆRE HANS MINDE

København afdeling

Faneindvielse i Næstved
Fredag d.11.september kl.l9,oo har Næstved afde¬

ling Faneindvielse.
Det skal foregå på "Agora" Glentevej i Næstved.
Tilmelding som er nødvendig kan ske på telefon

o3 74 68 57 eller o3 72 27 2o.
Med naverhilsen Næstved afd.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovedgade 195

Tlf. 56 29 68

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

HUL|ii==|NGERSLEVGADE=lo8iklditvi1705=K|benhavn=Vi
Hulen er åben hver søndag ml.kl.lo,3o - 14,oo.
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6,13 etage
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Program
1.august 87 Skovtur til Bakken.Vi mødes i hulen kl.

11,3o.
4. " " Hulemøde kl.19,00.

2o. " 11 Svendeaften kl. 19,00.
SE DESUDEN I "KØBENHAVNER NAVEN"

Milepæle
2.august 87.Else Marie Olsen,Kornvænget 16,

365o Ølstykke NRHF.
Henry Olesen,8912 Reydon Ave,
Downey,Ca.9o242 USA.
Holger Larsen,Fasanvænget 14,
67oo Esbjerg.
Kurt Andersen,Rosenfeldt 44,
36oo Frederikssund.

Harly Jensen,Valdemarsgade 27,
71oo Vejle.
Chr.Christiansen,Slettebjerget
27,34oo Hillerød,(mdl.i Kbhn)

lo.

11.

15.

15.

17

5o år

65 år

65 år

7o år

65 år

65 år

5o år,

4o år,
5o år.

85 år

21.

ding,Tyskland.(medlem i Århus)
23. " " Henning Olsen,Orøvej 15,43oo Hol¬

bæk, medlem i CUK I
26. " " Henning Hansen,Ringgade 21,624o

Løgumkloster.
31. " " Harold H.Jensen,P.0.Box 2o62,

Jackson Wy.83ool USA.medlem i
Los Angeles Naver Club

30. " 11 Chris Moller, 17/128 Muban, 8o år
2521 Tanon Suanpak,Tampol Chim-
pee,Amphor Talinchan Bangkok 17o
Thailand.

4.september Krister Ringgård,Skördevägen 65 år,
22,141 7o Huddinge.Mdl.i Stckhm,

Tak
En hjertelig tak for hilsener under min sygdom

som jeg modtog lige på min fødselsdag.Endnu en gang
hjertelig tak. Hermann Rosenkreuz.

For alle de mange lykønskninger som jeg modtog
ved min 7o års fødselsdag takker jeg hjerteligst.
Især takker Rita og jeg for besøget og de flotte
gaver fra CUK afd.Zürich.

Thorvald Jespersen,Bern

Hjertelig tak for de mange hilsener jeg modtog
fra venner nær og fjern på min fødselsdag.

Inger Roslev,Gadbjerg.

Hjertelig tak til alle delegerede ved pinsestæv¬
net i Roskilde.Det var pænt af jer at sende en hil¬
sen på et navertelegram.Jeg har overstået min pro¬
stata - men har haft lidt vrøvl med hørelsen.Nu har

jeg været ved ørelæge og håber hørelsen bliver i or
den til pinsestævnet i Stockholm.

Kai Fønss Bach.



In memoriam
Efter nogen tids sygdom er vort

medlem fabrikant Fritz Hansen død 85
år gammel.Jeg kan uden overdrivelse
sige at Fritz Hansen efter 49 års med¬
lemsskab var glad for at være med i
vor klub.

I den første tid i vor klubs histo¬
rie afholdt vi juletræsfester for
klubbens medlemmer og her leverede
Fritz Hansen to deltagere i festen og
serverede en biksemad og en lille en
til svendene medens børnene fejrede
juleglæden.

Tiden gik og minderne fra rejsetiden også for F.H.
var stadig samtaleemne når hyggen i naverklubben
bredte sig.Det var i snedkerbranchen og efter en tur
rundt i naverlandene for at uddanne sig kom F.H.hjem
og startede det kendte møbelfirma F.H.stolefabrika¬
tion som hovedemne.En periode i Paris var særlig
spændende og her traf han og arbejdede en tid sammen
med en anden af vore tidligere naverkammerater Chr.
Petersen (Drejeren).Det var også en glad kendsger¬
ning for Fritz Hansen,at adskillige af vor naver¬
klubs medlemmer havde beskæftigelse i hans fabrik.

Det kneb selvfølgelig for F.H.at komme til hule-
møde så mange gange som han gerne ville.Men så gjor¬
de han noget andet.Han inviterede naverne til at be¬
søge sig når der en gang imellem være festlighed i
hans firma og altid bad han mig synge naversangen
(Minderne) En gang under krigen gik invitationen til
sommerhuset i Rågeleje og fra Vejby station gik tu¬
ren pr.hestevogn til Rågeleie.En deilig frokost i
fin solskin og så en afslutning på Rågeleje kro med
en gang, skipper labskous. Ja, de t var vel et par ord om
nans glæde over ved at være sammen med Hillerød-na¬
verne.

Der var også noget af en poet i F.H.Vedstående
digt symboliserer hans interesse for naverne.

Fem og tyve år
hurtigt går,
vi lever i minder
fra høje tinder,
fra fremmede stæder
med hulens glæder,
fra de mange gange
vi sang vore sange.
Tak i dag
i naverlag,
tak,I naver

for jeres gaver,
men først og sidst
for humørets gnist.

Fritz Hansen.
Vi vil udtale en tak for hans interesse for naver¬

livet og slutte med et

ÆRE VÆRE FRITZ HANSENS
MINDE

Kai Fønss Bach.

Svendehjems Bisser
Svendehjemmet var et af de hvor svende med bog og

var indendørs,før kl.6 aften havde fortrinsret til
nattelogi.Det var hakkeordenens l.trin.

Nogenlunde i ædru tilstand 2.trin. Nede i kælde¬
ren sad "Slumremutter" på en køkkenstol med en 5o
lys håndlampe og kommanderede: af med skjorten og
hold den op i lyset.Særlig ærmegabene blev efterset
og var der lus så var det voksdugsseng.3.trin.

Var der ingen lus så det seng med rigtige lagner
og dyne men også lo øre dyrere end "voksdugen"4.trin

Oppe i opholds og spisestuen dominerede de mange¬
årige og professionelle Landevejsriddere,De fleste
af dem var fhv.håndværkere hvis fag var uddøende el¬
ler de ikke finde sig til rette med mekaniseringen
så landevejen og flasken med kogesprit tilsat 1/4
del rød sodavand og en stump karbid til mildning af

"smagen blev "trøstermanden" .En anden og større grup¬

pe "gæster"var unge håndværkere der troskyldigt gik
rundt i hver en by og forhørte sig om arbejde og hå¬
bede at imorgen må der vel vise sig noget."Dette
moget" viste sig som regel ikke bl.a. havde en eller
anden "Thorkild Livrem" mente at 15-2o% arbejdsløse
var sundt fpr statsfinanserne.Blandt de uddøende fag
var Stukkatører,Possementmagere,File og Kværnhuggere
Vogn og Beslagsmede,Bødkere,Rebslagere.Knapmagere,
Kobbersmede,Hjul og Karetmagere og mange flere.

De "bumser" der havde været "inde"for betleri og

smårapserier blev der ofte set op til,de var jo"hel-
befarne".5.trin.

Sjette og øverste trin var de helt "guldrandede"
fidus og plattenslagere der levede "højt" på godtro¬
ende sognerådsformænd,præster og andre filantropisk
indstillede personer og foreninger.Der var f.eks.
"Lynbarbereren"der solgte Jysk Telefonselskabs tele¬
fonpæle da der skulle føres en hovedlinie på langs
ad Jylland.

De imprægnerede pæle var udlagt på markerne da
en stærk og langvarig frost satte ind så man ikke
kunne komme i jorden,

"Lynbarbereren" fik en af sine mange lyse Ideer.
Med en "lånt" telefonkasket på hovedet og et dags
dato kvitteringshæfte i hånden besøgte han de bønder
på hvis marker der var udlagt pæle og fortalte at
ved en beklagelig fejltagelse var der blevet pæle
der var for korte til hovedlinien og at det var dyrt
at transportere dem væk - så hvis man var interesse¬
ret kunne de købes billigt - og savet over og flæk¬
ket var det jo alletiders hegnspæle.

Forretningen gik strygende og Lynbarbereren strøg
til Hamburg hvor han nød det søde Liv indtil han
blev sendt hjem på Konsulatets regning og til 8 mdr.
i "Skyggen".

Så var der Slagteren "Claus nifinger" der faktisk
kun havde 6 idet alle fingre på højre hånd undtagen
Langemand,var blevet til pølser i en kødhakkemaskine
fortalte han. Han var plattenslager par exelence.Et
af hans tricks var at gå på et biblioteks læsestue
og i en avis finde en"passende" dødsannonce hvormed
han så besøgte udsøgte ofre og med tårefyldte øjne
at det var hans mor/far der var død og selv om han
var lidt af familiens sorte får ville han gerne hjem
til begravelsen,men havde ikke penge nok til rejsen
og det værste var at hans tøj var på lånekontoret
og med lånesedler i hånden (den venstre)beviste at
han talte sandt.Ofte kykkedes det ham at slå sine
ofre for penge til "Onkel"og rejsepenge.

Det sværeste ved datidens valseri var at få sig
selv til at gå tiggergang for mad og nattelogi.Som
nød lærer nøgen kvinde at spinde således lærte sult
én at bide skammen af hovedet.

Som regel skulle der dagligt "stemmes" 2o-3o dør¬
klokker for at få 5 og lo ører nok til logi,Madmæs-
sigt var det Hoteller»Pensionater og bagere der måt¬
te holde for,men også private blev hjemsøgt.Ak,ja,
det var dengang for 6o år siden,tilstande jeg euQ
ikke ville ønske for mine fjender.At man var reduce¬
ret til et nul og nix og farlig for de etablerede
følte man tydeligt når man kom gennem en landsby og
alle ungerne løb hjem i sikkerhed bag deres havelå¬
ger og råbte,"Moar,moar der kommer en "bisse".Plus¬
siden var Danmarks herlige natur og så,du landevej,
du landevej,som Harald Bergstedt digtede om;De åbne
marker de få få store skove og søer og bissernes in-
byrdes hjælpsomhed gjorde at man idag - uden nag kan
sige.ÅH DISSE MINDER. Chris/Thailand,

Hørt i Igloen
Pælehytternes sædvanligvise nytteløse pæleormsin-

formation oplyser på given foranledning at en Iglo er
en håndformet udhulet snebold hvis størrelse er af¬
hængig af Grønlandsnavernes overdrivelsestalent.End¬
videre oplyses at "Ildvand" (navernes foretrukne var¬
mekilde) er det eneste vand der ikke forefindes i
stænger eller klumper som de putter i Udvandet til
afkøling eller opvarmning af samme.Soleklart som
Grønland før sunrise partyet.

Chris/ i det sol "oplyste" Thailand.



Zinkadusen
Hvorfor går ham Karl Zinkadus med lædermanchet¬

ter? Joh,han klagede til Ingeniøren over at han hav¬
de så ondt i håndleddene.De skal se,de har nok på¬
draget dem en seneskedehindebetændelse - så gå til
lægen - og det gjorde Zinkadusen og lægen spurgte
jovialt - nåh? hvad fejler så de min gode mand?
Joh,ham Ingeniøren siger jeg har nok påtaget mig en
skide senehindebetændelse.

Chris/Thailand.

Oplevelser i Grønland
(fortsættelse) Inge Haugesen

På arbejde dagen efter får jeg fortalt,at mit be¬
søg gjaldt en gammel fabrik,hvortil man kun kunne
komme til sejlende,men det vidste jeg bare intet om.

Da jeg kom hertil var lyst døgnets 24 timer,men
allerede i august begyndte det at blive tidligt mørkt
og var man ikke forberedt derpå,kunne man blive over¬
rasket af tusmørket.

Igen en enetur sidst i august,og min sidste chan¬
ce for at bestige Pattefjeldet inden afrejsen herfra.

Startede omkring kl.9.oo med fyldt rygsæk,en læn¬
gere vandretur (der for lokalkendte ville tage 4-5
timer) og nåede endelig toppen (hvis altså det var
det rigtige fjeld jeg besteg?,da alle fjeldene der¬
ude lignede hinanden på nær hold),dog havde andre væ¬
ret der før mig,og det lignede da også et rigtigt pat
tefjeld-

Solen stod højt på himlen,et herligt vejr,så jeg
lå og nød udsigten,spiste mine velfortjente klemmer
og klatrede videre rundt deroppe.

Efter flere timer,jeg ved ikke hvor mange,begynd¬
te nedturen,solen forsvandt bag fjeldet,og det be¬
gyndte at blive mørkt,først da opdagede jeg til min
forskrækkelse at uret var gået i stå.Inden totalt
tusmørke var jeg dog nået så langt at jeg kendte ve¬
jen,d.v. s. en 3 timers vandring ad blomsterstien til¬
bage til byen.Hvad gør man så? Vidste faktisk at min
genbo ville alarmere politiet,hvis jeg ikke snart
dukkede op.

Byen lå på den anden side af en fjeldklippe ved
stenbruddet,så hvis jeg klatrede over fjeldet ville
jeg vinde 1-2 timer.Som gammel Nav valgte jeg den
sidste mulighed og startede klatreturen,medens jeg
sang,så det gav ekko mellem klipperevnerne:Randsien
på ryggen,staven til støtte»vandrer jeg frem,søger
lykken o.s.v.,for hvis nogen ledte efter mig,kunne
de måske høre min sang.Kl.23.3o var jeg hjemme i god
behold,og kun fordi politiet patruljerede og derfor
ikke tog telefonen,var alarmen ikke gået i gang.

En sejltur med kommunebåden i 4 timer til Kanga-
miut var heller ikke ilde.Om aftenen blev vi invite¬
ret ud i speedbåd,og her så jeg de første isfjelde
oppe ved Evighedsfjorden.

Kommunebåden havde fået maskinskade,så tilbagetu¬
ren foregik pr.speedbåd på 1^ time.Det var fint sol¬
skinsvejr, og sikken en oplevelse at suse hen over ha¬
vet forbi små klippeøer,jeg nød det rigtigt.

3 måneder går hurtigt,jeg skulle videre til Nanor¬
talik,valgte kystvejen og sejlede fra Sukkertoppen
d.31/8-1985 kl.22.oo med kystskibet Disko.Ankom til
Godthåb søndag morgen kl.8.oo og skulle først sejle
videre kl.17.oo.

Det var fint solskinsvejr,og udstyret med Naver¬
hat og en platte gik jeg på besøg i Naverhulen,d.v.s
2 af naverne var på ferie i Danmark,formanden ude at
fiske,så den eneste jeg hilste på var kassereren
Leif( som jeg i forvejen havde talt med i telefonen)
Jeg blev og spiste frokost,og vi havde et par hygge¬
lige timers naverspind og grønlandssnak.

Nu hvor jeg er kommet til hovedstaden,måtte jeg
se lidt af byen.Hilste på Hans Egede,der stod som en
stiv stenstøtte på en lille bakketop,besøgte Lands¬
museet,hvor mumierne var udstillet,og gik en lang
tur langs havnekajen.

Mandag ankomst Frederikshåb kl.8.oo,afgang kl.11.
oo,var ude at se byen,men vejret var koldt og blæsen¬

de,så da vi sejlede videre,opholdt jeg mig mest in¬
den døre.

Tirsdag ankomst Julianehåb kl.7.3o.Her sejlede vi
forbi et gammelt skrog til et kystskib,der var stødt
på et klippeskær kort før indsejlingen til Julieane-
håb havn.

Herfra skulle jeg videre med kystskibet Tatarak
kl.8.3o.Det var igen fint solskinsvejr.

Vi var efterhånden kommet så langt sydpå,at havet
var fyldt med isfjelde,der stod som store statuer
mod havspejlet,et herligt syn,der ej kan beskrives.

Jeg opholdt mig på dækket indtil kl.18.oo.Da sej¬
lede vi ind i en fjord med klipper på begge sider.
Solen forsvandt bag fjeldene,og det blev koldt at væ¬
re udendørs.

Da vi ankom til Nanortalik kl.19.45 var solen gå¬
et ned.

Landskabet hernede er meget anderledes end i Suk¬
kertoppen, og her er gode vandremuligheder.

Således var jeg en lørdag sammen med 6 andre på
en 7 timers vandretur til det gamle Nanortalik,så
køkkenmøddinger,gamle gravsteder med skeletter og
kranier samt flere knogler,der lå i en fordybning un¬
der en masse sten.En kammerat bragte mig senere en
hilsen fra vennerne,som jeg sender et billede af.

På Grønland findes der sortebær,og alle skal i ef¬
teråret ud i fjeldene og plukke dem.Så kor.t efter min
ankomst hertil havde man fra hospitalet afsat 2 dage
til udflugt og bærplukning.Vi sejlede i 2 speedbåde
til en anden 0,hvor vi plukkede bær,d.v.s. jeg pluk¬
kede kun 4 kg,da jeg gik på fjeldvandring i stedet
for.På Øen havde man opstillet et telt til de 2 dage,
og medtaget proviant.

Søndag d.22 september havde en arbejdskammerat og
jeg fået lov til at komme med lægebåden på bygdebesøg
Vi sejlede herfra kl.6.3o.Desværre blæste det op til
storm,så kl.9.3o lå vi omdrejet for Fredensdal,hvor
vi blev liggende,da kaptajnen ikke turde sejle videre
men håbede på at stormen skulle stilne af.Klokken
blev 12 eller 13,men nej.stormen tiltog snarere i
styrke,og over radioen blev man advaret mod at sejle
ud.Hvad skulle man nu gøre,blive liggende eller trod¬
se stormen? K1.15.3o blev det afgjort,vi skulle for¬
søge at sejle tilbage,da kaptajnen var bange for an¬
keret ville rive sig løs.Kl.16.oo vendte skuden med
kurs mod Nanortalik.Det blev lidt af en vippetur,men
ikke nær så slem som jeg havde troet,og kl.18.oo lå
vi sikkert i havn. Jeg stod oppe på broen sammen med
flere andre og nød den flotte udsigt,så helt forgasves
blev vores udflugt ikke.

Den 15-16-17 april 1986 tog jeg 3 afspadseringsda-



ge,og kunne tage med lægebåden som ekstra passagerer
pa bygdebesøg til Tasiussaq.Augpilatoq og Fredensdal.
Alle tiders udflugt,hvor landskabet igen er helt an¬
derledes og kønt.

Medens lægen holdt konsultation,besøgte jeg byens
kirke og vandrede lidt rundt.I Fredensdal så jeg en
vædder,et far og små lam løbe rundt i sneen,og ellers
kun have et gammelt træskur at søge ly i for sne og
blæst.

Og så sejlturen: Storisen havde rundet Kap Farvel
og var på vej nordpå.Storslående at sejle mellem de
store isfjelde.der langsomt sneglede sig afsted på
Atlanterhavet samt drivisen,der efterhånden lukkede
byerne af fra omverdenen.

Nanortalik by med sne ved juletid og alle grønlæn¬
dere i nationaldragter på vej til og fra kirke ligne¬
de faktisk en eventyrby.

Med foråret kom drivisen,der på 1 nat kunne lukke
byen inde,for næste dag igen være helt forsvundet
som dug for solen.Eller gå langs havet til gamle Na¬
nortalik.Hilste kort på vennerne for til sidst at
slå lejr på en klippeblok helt ude på spidsen og sku-
e de store isskosser samt drivisen langt ude i hori¬
sonten.Et herligt liv,et tidsfordriv.For på tilbage¬
vejen at møde en grønlænder, der netop har fanget en
sæl,der omgående bliver flænset.Eller vandre rundt i
Gammelhavn forbi de små træhuse,der faktisk kun be¬
står af 2 rum,et køkken + stue-soveværelse,og blive
inviteret indenfor på en øl.Ja,det er Grønland.

Tiden løber hastigt.Den 9.juni vinkes der farvel
til Nanortalik.Ferien i Danmark står for døren.

Men eventyret er langtfra slut.Den 14.juli 1986
går turen nordpå til Upernavik,et nyt eventyr er be¬
gyndt.

For jeg er ikke som de andre,jeg er noget for mig
selv.På Grønland's fjelde vil jeg vandre til den dag
jeg bliver for gammél.

med kno og naverhilsen Inge.

HB meddeler
Som meddelt i majnummeret af Svenden og på Pinse¬

stævnet i Roskilde er Børge Nielsen (Bimse) trådt
tilbage som hovedkasserer d.i.juni 1987.

Vi har i hovedbestyrelsen konstitueret Peter
(Bogholder) Petersen som hovedkasserer.

Men iflg.vore love skal hovedkassereren vælges
ved generalafstemning,det er § 9 i lovene,de som er
gældende fra d.i.januar 1985.

HVis der er nogen der ønsker at søge posten som
hovedkasserer,skal der sendes ansøgning til Hans
Rindom inden d.1.september 1987.Skulle der fremkomme
flere ansøgninger vil der blive afholdt generalaf¬
stemning, kommer der ikke nogen ansøgninger vil vi
betragte Peter (Bogholder) Petersen som valgt.

På H.B.'s vegne Hans Rindom.

Hovedbestyrelsen takker Roskilde afdeling for et
vel tilrettelagt og dejligt Pinsestævne.

I Fagbladet (Specialarbejdernes fagblad) er der
6 sider med omtale af den måde forskellige firmaer
udnytter danske håndværkere i Norge.Hvis du ønsker
at arbejde i Norge,da kontakt vore afdelinger i Ål¬
borg eller Herning,De kender forholdene der oppe,og
de kan sikkert give dig vejledning.

Masser af arbejde i Udlandet:
På alle arbejdsanvisningskontorer kan man få oplys¬
ning om arbejde i udlandet,der er mange ledige stil¬
linger,vi ville gerne oplyse om disse,men når "Sven¬
den" udkommer er det gamle nyheder om arbejde,derfor
er der forespørgsler om arbejde,fortæl om muligheder¬
ne gennem arbejdsformidlingen og gennem fagforenin¬
gen. Vi har også mulighed,idet Peter "Bogholder" har
fået forskellige kontakter i Schweiz indenfor næsten
alle fag og så er der jo Jørgen Schaffer som også
står til rådighed med oplysninger.

Uddrag af HB's protokol
H.B.mødet d.i.juni 1987.

Maj måned forløb forholdsvis stille.Det meddeltes
at Svend Jensen,Calgary er afgået ved døden.Ålborg
har fået^ny kasserer,Jens Pejstrup,Stokbrohedevej
31,931o Vodskov, Formanden for Ålborg afd.rejser mu¬
ligvis til Norge i efteråret,og vil prøve at få no¬
get op at stå i Oslo da Ålborg har flere medlemmer
som arbejder deroppe.Der har været klaget fra Thule
og Zürich angående udsendelsen af D.f.S, Det vil der
blive rådet bod på. Alt vdr.stævnet er nu klart 136
til middag - lo5 til hulemøde - 42 til bustur og 55
delegerede havde tilmeldt sig.Ang.Rejsefondsmødet
d.23.maj afgav Bimse en kort redegørelse og proto¬
kollen vil foreligge på næste HB.møde d.13/7-87.
Svend Frandsen vil medvirke til at få en afd.op at
stå i Horsens.

Dann Eland,
sekretær.

100 VISITKORT med farvetrykt emblem med riavn,
stilling, adresse lev. i plastikæske
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Forenings-meddelelser
Frederikssund

Ved hulemødet i juni var ca.25 svende mødt op til
Flemming & Inges .hulemadder.Anna havde givet "Frank
Hulefar" madpakke med - den bestod af en hel del
kogt flæsk i lage,så vi smovsede rigtig.Formanden
indledte mødet med en længere redegørelse for sine
gøremål her og i HB,pinsestævne etc. så ostemadderne
var nær smuttet før han holdt inde.

Lars - den glade murer fra Nagasaki,-var flittig
på klokken for han var på vej ud i den vide verden
igen hvor nye job kaldte,men da vi mødtes igen i ju¬
li hos Frank & Anna var han dog stadig ikke nået ud
af landet - skulle lige ha1 lidt af sommeren her
først,og den lod jo vente på sig!

Tolderen & Frank stod for den grillstegte mad og
den smagte de 26 fremmødte svende fortrinligt - som
altid.

Det er et hyggeligt indslag i vore hulemøder at
denne ene gang om året foregår på den anden side af
fjorden.

Erling & Jytte glædede os med deres besøg hvor
Erling svang harmonikaen til de glade naversange.

Nu glæder vi os til Lam på Spid d.15.august kl.
18,oo,måske kan man nå at tilmelde sig til Dann
Eland på tlf.o2 31 49 54 - Prøv bare!

Inge.

Hillerød
Vi afholdt Lammefest d.13.juni i Fritidshuset,og

3o personer deltog. Vores Chefsteger Karl Jensen og
Serveringspersonale mødte op ved 11,oo tiden i højt
og klart solskin.

Der var eftermiddagskaffe ved tretiden.Der var
god stemning ved det halvstegte Lam og kaffebordet

Ved 18.tiden begyndte vi på spisningen af Karl's
velstegte Lam samt "Hulemor's" dejlige tilbehør.

Formanden bød velkommen,hvor alle var mødt op med
god appetit.Efter et par timers forløb havde man

spist sig igennem to Lam med tilbehør.
Kai Fønns Bach underholdt os med en historie fra

en af hans utallige rejseoplevelser og sluttede af
med en sang som var tilegnet CUK,Hillerød afd.for
snart 4o år siden,

Under det efterfølgende kaffebord sørgede Chefkas¬
serer Knud for dejlig underholdningsmusik fra hans
medbragte Flygel. Ved midnatstid sluttede en festlig,
dejlig og fornøjelig dag.

HUSK HULEMØDET I FRITIDSHUSET d.l4-august.
HUSK LØRDAGSMESSEN I FRITIDSHUSET d.3.oktober med

Menu.Stegte Duer,samt dessert a la Mette.pris 3o,-



kr.af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig og
senest Søndag d.27.september på tlf.o2 3o 22 o4.

Med kno i bordet Erik.

Holbæk

Ved hulemødet d.19.juni,det sidste inden sommerfe¬
rien, var man mødt talrigt op. Helge bød velkommen til
alle og en speciel velkomst til Tom,som har arbejdet
i Australien som Maskinarbejder,men nu har forretning
i Holbæk-Velkommen Tom,vi håber du vil falde til hos
os.

Aftenens snak var selvfølgelig det netop overstå¬
ede pinsestævne i Roskilde.Alle os der havde deltaget
var enige om,at det var alletiders stævne,der var vir
kelig gjort et stort forarbejde i.

Jeg som første gangs deltager,vil sige,at det
ihvertfaid ikke er sidste gang.Tak til Roskilde.

Helge kom frem med en smukt broderet klokkestreng
med gamle håndværker symboler og pladsen hvotr den
skal hænge blev udpeget med det samme.Det var igen
Bent i Kolding der stod for dette smukke arbejde,Man¬
ge tak Bent.Vi har snart en pæn samling af dine meget
smukke broderier.

Bageren havde igen taget spenderbukserne på,og for
det siger vi dig en stor Tak.

En hyggelig aften som hurtig svandt hen,men alle
sukkede efter sommer og bedre vejr,som vi håber på
er på vej.

Med naverhilsen Emil.

Los Angeles
Ved mødet d.12.juni havde Bill Knudsen tilberedt

en dejlig Bøf med løg.Suppen var Clam Chowder.Det
hele var doneret af Bill Christensen,Bill Nørgård og
John Kristensen,den sidste var på ferie i Grand Cany¬
on. Snapsen blev skænket af Pete Petersen.

Mødet åbnedes med "Der er et yndigt Land",og da
Karl Duus vort nye medlem var nærværende fik han
Velkomstsangen.Formanden Howard Hansen meddelte at
han ønskede en festkomite til at begynde forberedel¬
serne til jubilæet i 1989 (55 år).Følgende tilbød
sig frivilligt:Carl Petersen,Ted Petersen,Karl Duus,
Hans Brodersen,Larry Westerskov og Pete Petersen.

Howard meddelte også at damerne har ønsket at ser¬
vere ved en dameaften,så det blev vedtaget at de kan
få familieaftenen d.3.oktober.

Otto Lund og Erik Roug modtog diplomer som ÆRES¬
MEDLEMMER. Otto havde været Æresmedlem i flere år,men
han gavde aldrig modtaget diplom derfor,men hans
navn findes på Ærestavlen.Der var 26.medlemmer til¬
stede og mødet forløb i god ro og orden.Efter mødet
sluttede vi af med "God bless America":

Derefter blev der serveret kaffe. O.J.L.

Odense
Ved hulemødet d.2.juli,var der trods feriens be¬

gyndelse alligevel troppet 14 svende op til mødet.
I formandens fravær,åbnede næstformanden Børge

Skæg mødet ved at byde de tilstedeværende velkommen,
og som noget helt nyt indledte vi med at synge nr.66

Børge Skæg startede med at fortælle lidt om pinse¬
stævnet i Roskilde og overbragte hilsner derfra,og
foruden hjembragte han til Odense afd.et lille ban¬
ner til minde om stævnet 86 i Odense,gaven var selv¬
følgelig fra Lilian Riel i København,- ligeledes mod¬
tog vi et stort flot billede fra jubilæumsstævnet i
Zürich,Carl Mortensen tilbød straks at bekoste ind¬
ramningen,- Børge berørte også det kommende Mosel-
teffen d.27.-28. agusst 87 (program i Svenden) - og
vil gerne have alle tilmeldingerne til turen så hur¬
tigt som muligt,for at kunne tilrettelægge busturen.

Vi havde denne aften optagelse af 2 nye medlemmer
nemlig,Maler Karin Skov Andersen,og Maler Bent Skov,
- som det altid bør,fik de velkomstsangen,- og vi
havde dårligt sluttet sidste ord i sangen,- før de
begge ringede kraftigt på klokken,med det resultat
at vi måtte op at stå og kvittere med blæren.

Bent Skov gav et resumé over sit rejseliv i Fran-
krig-Schweiz og Afrika,- Karin syntes også lige vi
skulle have at vide,at hun har arbejder i Zürich,og
endda ved Sannes gamle firma, -Velkommen til jer

begge i Odense afd.
Kjeld Ploug gav lidt oplysning,om det forestående

møde efter sommerferien,med Magistratens 2.afd.og an¬
dre interesserede foreninger etc. angående en eller
anden form for evt. huslejetilskud,for vi ved som

tidligere meddelt vil vores årlige husleje stige ret
så væsentlig fremover,- og dette punkt skabte en del
debat på mødet.

Efter en del sange og hyggeligt samvær sluttede
mødet i god ro og orden,næste hulemøde torsdag d.6/8.

Med naverhilsen K.Ploug.

Randers
Til hulemødet d.5.juni var mødt 11 medlemmer.
Vi talte om Navertelegrammerne.Kan der muligvis

laves et mere spændende telegram? Har nogen en Ide
om,hvordan et indmeldingsbevis muligvis kunne se ud?
Hvad med et diplom til Æresmedlemmerne? Mødet slutte¬
de forholdsvis tidligt,da vi jo var nogle stykker,
der skulle tidligt afsted til pinsestævne.

Vi var 8 fra Randers til pinsestævnet i Roskilde,
og vi var alle enige om,at det var et dejligt stævne.
Der manglede intet af hverken vådt eller tørt.Selv
ovenfra kom der rigelig vand.Vi takker Roskilde afd.
for et godt stævne.

Ugen efter pinsestævnet var vi på farten igen.9
glade og forventningsfulde mennesker fra Randers,
drog afsted til Århus med bus for at komme til Lam
på Spid,samt eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage.
Her mødte vi også naver fra Vejle,ja,sågar Odense
var repræsenteret.Vejret var dej ligt,maden var bare
god,musikken var bare i top,og alle var i godt hu¬
mør.Det var svært at løsrive sig,da bussen hentede
os kl.00,3o.Århus afd. har lovet at lave noget til¬
svarende til næste år.Vi glæder os og håber,at flere
får lyst til den oplevelse.Vi takker hermed Århus
afdeling.

HUSK! Næste MØDE FREDAG d.7.AUGUST kl.20,oo.
Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Pinsestævnet d.6.-7.og 8.juni 1987 blev åbnet lør¬

dag d.6. i hulen på Kamstrupsti kl.12,oo,mange havde
fundet frem til os før den egentlige huleaften som
skulle foregå i Beboerhuset Sdr.Ringvej 51 C.115 na¬
ver ankom i strålende sol medbringende det gode hu¬
mør .Naverbaren var åbnet kl.14,oo,Søren og Poul stod
i fuld ornat med røde Bowlere,hvide skjorter,sorte
veste og butterfly samt det mest u-undværlige,sam¬
fundshjælperen.Karl havde ellers haft sit problem
med,hvormange øller han skulle købe hjem,Odense hav¬
de solgt ca.325 stk,så Karl besluttede sig for tal¬
let 75o øl,og heldigt for os,for der blev 7oo stk.+
nogle Nap pilsnere.Damerne stod for serveringen med
kryddersild & fedtemadder,bagefter kold kartoffelsa¬
lat med frikadeller.Vi havde troet at hver nav kunne
klare 3-4 deller og ca.*i kg kartoffelsalat,men vi
måtte bære noget ud igen.Bagefter fik alle kaffe og
Karl Skytte satte sig til harmonikaen og gav os lige
fra : Et vinhus til 3 hvide duer.Bordene var rykket
ud til siderne så alle kunne svinge sig til de dejli¬
ge toner.Vi havde Tombola med 35 gevinster.Mon ikke
hver afdeling fik en ting med hjem.Faner fra Køben¬
havn, Roskilde og Sønderborg var hængt ned fra Balko¬
nen,og det så flot ud.Vi sluttede denne første aften
kl.24,oo,vi havde jo en lang dag foran os næste dag.

1.pinsedag startede fint med sol og blå himmel og
alle var opstillet til fotografering foran Rådhuset.
kl.9,3o afgik bussen og resten begav sig hen til Re¬
staurant "Håndværkeren" til delegeretmøde.Busturen
gik langs fjorden gennem Herslev,Kettinge,Sæbyhus og
videre til Selsø Slot,det var turen værd.løvrigt
punkterede vi på et baghjul,og medens vi ventede på
en ny bus underholdt guiden om de huse som lå der
omkring os.Der var frokost på Sønderby kro,Buschaufø-
ren om hvor Morten Koch filmene var optaget,og hvil¬
ke rigmænd som boede på de landejendomme vi kørte
forbi.Selv med den lille forsinkelse,kunne alle nå
hjem til en lille lur inden festmiddagen kl.l8,oo.

Delegeretmødet forløb fint.Der kom bl.a. forslag



om at navervennerne skulle have en rubrik for sig
selv i Svenden - det var en god Ide,for uden naver¬
venner, gik det aldrig,i de huler hvor der er frem¬
gang i,giver alle et nap med. Roskilde afd,blev be¬
gavet med en masse dejlige ting f.eks.figurer»bille¬
der ,glasmosaik,karafler ,mønter , lysestage i Tin,mas¬
ser af krus og platter.Vi siger tusind tak til alle
giverne.

K1.18,oo blev fløjdørene lukket op til festsalen,
bordene var pyntet med roser og liljer og langs væg
og vinduer hang navernes faner,det var et flot syn.

Erling Englund spillede under den pragtfulde mid¬
dag. Borgmester Henrik Christiansen begyndte sin fest¬
tale,med at byde Naverne velkommen til Roskilde og
han flettede noget af Roskildes historie med på en
vittig og morsom måde.

Hans Rindom overrakte os en mappe med optegnelser
tilbage til 1927 og frem til idag over Roskilde afd.
aktiviteter,som vi værdsætter meget højt,og vi siger
hjertelig tak.

Erling Englund spiller jo pragtfuldt,så dansen
gik,og baren havde åben,synd at Københavnerne måtte
tage adsred før kl.24,oo,togdriften mellem helligda¬
gene var dårlig,det beklager vi.Vi der blev,sluttede
med løgsuppe,og sang til allersidst Minderne":

2.pinsedag lukkede hulen op kl. 9 igen her var
der smurt pølse-og ostemadder og lavet kaffe,Ca.8o
kom til hulen og vi fik næsten gjort kål på resten
af kartoffelsalaten,frikadellerne og pølserne.Herfra
tog vi afsked med dem fra Jylland,Sverige og dem fra
Odense.Odense havde jo altid noget særligt for,iår
havde de en hjemmehjælper til at slæbe kufferter og

tøj for dem,og var der ikke osse hjælp til morgentoi¬
lettet (tror jeg nok) Tak til Børge Skæg for de små
gule,varme ting.Kl.15,45 lukkede vi den sidste pin-
sestævnegæst ud af hulen,det klirrede i kufferterne.

Vi her i Roskilde afd.siger tak til hver enkelt
stævnegæst,tak for et godt stævne,og her skal også
lyde en tak til naver og navervenner i vores egen
afdeling for godt udført arbejde.Vi slutter med et
Pøj - Pøj til Stockholm næste år.

Set.Hansaften var portene slået op til Else og
Sørens nyanskaffelse i Assendløse.De har købt et
gammelt hus fra år 17oo hvortil hører en kæmpepark.
Med den flid de lægger for dagen - skal det nok bli¬
ve et lækkert sted.Tak for traktementet siger vi 24
som fandt frem til jer,og tak for en god aften.

Huleaftenen d.26.juni:
Ja,så er det ferietid kan vi mærke,kun 14 var vi

samlet,men vi fik en meget hyggelig aften.Der var
ikke så mange at overdøve,og vi kunne hyggesludre og
se på gaverne fra pinsestævnet.Vores spillemand hav¬
de heldigvis ikke ferie,så vi fik sunget 3-4 sange.

Formanden læstepost op,vi har fået invitation
til Helsingør d.15/8 og fået takkekort fra flere af
vore pinsegæster - især en tak til "hjemmehjælperen"
FRA Odense og tak for din hilsen,vi morede os over
hvad du skrev. Danmarkssamfundet har kontaktet vor

formand,de kunne meddele at Calgary afd.havde fået
tildelt en fane og den ville blive overrakt af uden¬
rigsministeriet

Vi sluttede for en gangs skyld før midnat,
PS: Sæt KRYDS I KALENDEREN - FUGLESKYDNING d,20.

SEPTEMBER.
Med naverhilsen Sekretæren.

Silkeborg
Vi har atter fornøjelsen at byde et nyt medlem

velkommen i Silkeborg afdeling.Velkommen til murer
Niels Jørgen Jensen,som gennem 6 år har givet en
hånd til vort broderland Norge.

Trods vejrudsigterne,vovede vi "det jen'yv" med
en sommerfest,som blev afsunget med den medbragte
madkurv og det sædvanlige gode humør,som for de fles¬
te holdt sig i bedste velgående til det med garanti
var blevet lyst nok til at finde hjem.

En god naveraften,med en masse tildragelser,som
blev grundigt repeteret ved søndagsmødet i "Hulen"
søndag formiddag.

Vi ønsker jer alle en fortsat god ferie og minder
om,at "Hulen" ikke holder sommerlukket søndag for¬

middag. KOM HID BRØDRE!
Med naverhilsen SIB.

Slagelse
Fredag d.5/6-87 var der et møde i hulen hvor der

blev holdt Rejsegilde.Der var mødt 13 svende,mest
dem var aktive ved istandsættelsen af hulens indre.

Frandsen er jo byggeleder og lovpriste navernes
indsats ved arbejdet.Der var øl og snaps og varme
pølser.Arne Rafn og hans kone havde sørget for pøl¬
serne var gloende varme og med meget fint tilbehør.
Det blev en meget hyggelig aften med sang og bæger¬
klang.

Søndag d.7.juni drog 5 Slagelsenaver med forman¬
den i spidsen afsted til Roskilde for at være med
til pinsestævnets søndagsarrangement.Delegeretmødet
på "Håndværkerkroen11 med efterfølgende frokost samt
festmiddagen var meget vellykket og her fra Slagelse
siger vi mange tak for en fin dag,som vil blive hus¬
ket længe.

Fredag d.3.juli var der mødt 8 svende,hulen begyn¬
der nu at tage form,nu mangler der bare lidt lys og
vand,det kommer vel med tiden hvis vi ellers beta¬
ler vores husleje.Vi blev dog enige om at indbyde
til reception Lørdag d.22.august fra kl.ll,oo-14,oo.
Vi håber at der er nogle af vore navervenner fra an¬
dre klubber der har lyst til at se hvad vi har fået
ud af et gammelt baghus der ellers var dømt til ned¬
rivning.

I Fruegade 36 har vi jo vort bomærke over porten
så det er til at finde for gæsterne.

Der blev sunget et par sange inden vi spiste,Erik
Andersen havde holdt fødselsdag siden vi sidst var
samlet,så han havde medbragt væde til de små glas,
sa vi sang skålevisen for ham.

Vi sluttede en hyggelig aften med "Minderne" før
vi kørte hjem.

HUSK d.22.AUGUST I FRUEGADE 36.
Med naverhilsen Jens H.

Sønderborg
Tirsdag d.23/6 var der tidligt udkald.

Petra skulle fejres med manér på 6o års dagen.
Kl.7.morgen troppede vi op og sang morgensang,afle¬
verede gaver og hilsener.Til gengæld bød Petra på
morgenkaffe og rundstykker.En lille "morgenkvikker"
blev vi også budt.Der var invasion af gratulanter
formiddagen igennem.Stuen lignede en blomsterbutik,
der var nok til at åbne eget udsalg næste dag.

Taler og sange afløste hinanden,og tiden fløj af¬
sted. Inden vi så os om kom der fade på bordet,fyldt
med dejlige stegte Ål.Jo,vi mæskede os rigtigt - og
Ålene fik en sidste "svømmetur".

Tak til Petra for en dejlig dag,og et godt trak¬
tement .

Den 2/7 måtte vi til det igen.
Undertegnede fyldte 6o år - og jeg takker HB.og Her¬
ning afd.for hilsenen og tak til Jørgen Schaffer,for
di du kom herned og fejrede dagen med os,ligeså en
tak til Otto Lund,Los Angeles,for lykønskning og hil
senen til afdelingen.

Tak til Sønderborg afd.for morgensang og gaver.
Det er ganske imponerende - to fester på så kort

tid - at se den kondi I er i besiddelse af.

Og så er der mere i de "gamle" drenge endnu.
Kalle og Arno starter d.3/8 på "gå ben"til Mosel

- plej dem godt når de kommer,det er sikkert til¬
trængt. GOD TUR.

Med naverhilsen Mogens.

Thule
Til hulemødet d.6/6 mødte 15 svende og 3 gæster.

Vi lagde som sædvanlig ud med no.28,og derefter vis¬
te Ester Iversen sine film fra rejser i Afganistan,
Indien og Nepal.Ester fortalte meget levende om for¬
holdene der jo er en del anderledes i den del af ver
den.Desuden havde Ester medbragt hjemmebagte boller
og Ost,som vi nød under filmforevisningen.

En skam at Ester snart rejser hjem,vi vil savne
hende i vor kreds.

Efter filmene hyggede vi oa med sang og "Naver-



spind". Et hyggeligt hulemøde som sluttede kl 22,3o
Referent Birte Andersen!
Med kno i bordet Rie.

Vejle
Til mødet i hytten d.26/6 var kun 13 medlemmer

mødt op,på trods af det fine vejr.Det er jo også fe¬
rietid,men formand John Fønss Bach var som altid
frisk og bød velkommen og vi startede med en sang.

GI.Ole fyldte jo 7o år d.24/6 og det blev med 01
og snaps. Formanden ønskede Ole til lykke og sagde

ham tak for den tid han har været nav,og udtrykte
håb om at Ole må få mange gode år endnu.

Pinsen i hytten har været god.Pinsemorgen kom ca.
3o til Kaffe,og i løbet af dagen var der mindst 4o
besøgende,hvilket jo er dejligt.

5.naver fra vejle deltog i pinsestævnet i Roskil¬
de. Her kan oplyses at næste års Stævne bliver i
Stockholm.D.f.S. er steget med 1,-kr pr.måned,men
her i Vejle har vi besluttet at det ingen indflydel¬
se skal have på vort kontingent.Vi siger til lykke
til Peter "Bogholder" og Helge Lind Nielsen og vel¬
kommen på de nye poster i HB.

Til vor midsommerfest d.2o/6 havde 17 mennesker
samlet sig om traveturen til Naverhytten,og mere end
3o kom til æbleskiver og solbærrom,så det blev også
en dejlig dag,og formanden udtrykte sin glæde over
den gode opbakning af arrangementerne.

Klaus har malet "Naver-Peter",og Jens har klippet
hegn,Tak for det.

Vi minder også om at det er ved at være sidste
frist for tilmelding til Moseltreffen.

John Formand beklager at han ikke fik nævnt på de-
legeretnødet i Roskilde at da- man redigerede den nye
sangbog har overset Midsommersangen,mon det kan nås
endnu?

Til slut sang vi endnu en sang og hyggede os med
vor gavmilde 7o års fødselar.

Med naverhilsen Joan.

Zürich
Med periodisk ophold i Danmark,og nuværende kon¬

taktpersoner i Bern,overrakte formand Flemming ved
sidste hulemøde dokumentet der som Æresmedlemmer af
Den Danske Forening CUK Zürich tildeles Rita og Th.
Jespersen,med tak for jeres indsats.Thorvald er født
i Schweiz,med tidligere kontakt til hovedkassen,og
tilbagevenden til Schweiz med ægteskab i 1963,er det
på foreningens vegne en glæde at tildele jer dette
dokument.

Årets Set.Hansfest kulminerede med Tina Turner

fans,der i flokke væltede til koncert i Basel,med fa¬
milie terrænløb og mad på grill,havde vi i bålets
skær og de hjemlige sange en hyggelig fest på Frisen¬
berg.

Efter en tids fravær,og med nyåbnet frisørsalon i
Zürich,var det en stor glæde at gense Annette.

Følgende nye medlemmer byder vi velkommen:
Palle Kay»bankfuldmægtig - Ole Liebgott,forret¬

ningsmand - Bjarne Lauridsen.
Velkommen tildels:
Werner Lauridsen,Kolding.
Med afrejse,ønskes I god vind fremover.
Anne Marie (Bolle)-Poul elektriker (poppedrengen)

- - - og så var der forklædet,tildelt smilende Nej a
for god kokketjeneste,med kartoffelsalat og røde pøl¬
ser fra Danmark. Tak for modtaget hilsen tildeles:
Lis (Kokkelis) og Tonni.

Da Ib Porsemose er udtrådt af bestyrelsen som
næstformand,søger vi en ny person til denne post.

Med kno i bordet Fritz.

Aalborg
Selvom det er midt i en ferietid,viste det sig,

at vi godt kunne samle folk til et af de gode gamle
hulemøder vi ikke glemmer lige med det samme.

Ernst mødte med sin guitar (denne gang med nye
strenge) OG DER BLEV SUNGET SÅ KRAFTIGT,at selv vice¬
borgmester m.fl.blev tiltrukket af det gode humør.

Det var så ^ores sidste hulemøde i denne hule i-
det Snedker-Tømrerforbundet flytter over i deres nye
hus,der ligger i Kjellerupsgade lige overfor Tivoli
Karolinelund den 1.august 1987.Næste hulemøde vil
blive afholdt der.

På vores første hulemøde efter Moseltræffen er
damerne hermed inviteret med.

Med naverhilsen Knud.

Århus
Vi skal lige her minde om vores FUGLESKYDNING

d. 15.august,der afholdes samme sted som sidste år,
hos OLE HANSEN i KRADBJERG.

Referatet kommer i næste nummer af D.f.S.
Med naverhilsen S.E.Jensen.

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler,Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde 1' torsdag i hver måned.
Keglespil 3' mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 96
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund.Agerkær 5*1
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01

Næstformand:Hugo Nielsen,Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2470 Skovlunde.Tlf.02918124
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Video
Torsdag d.6.august indleder vi sæsonen med at Hugo Nielsen fremviser

Videofilm fra indvielsen af vore nye lokaler i Vanløse + ekstra film ogden samme aften vil der blive udleveret adgangskort til Rejsefondens 5o
ars jubilæum i Helsingør d.15.august til de medlemmer der har bestilt.

Jubilæumsfesten i Helsingør vil blive et lukket stævne,kun for med¬
lemmer med adgangskort.

Keglespil
Keglespil d.17.august kl. 19,oo -21,oo begynder vi at spille kegleri Falkoner Alle 96.
Vi kan spise samme sted kl.l8,oo.2 retter for 65,- kr.Tilmelding tilPoul Barslund 4 dage før,efter keglespillet har vi som sædvanlig fælleskaffebord.

Film
Torsdag d.3.september vil Henry Jensen igen vise os en af sine dej¬lige film.(nærmere derom i næste nummer.)

Åbningstider
Hulen åbner kl.l8,3o om torsdagen.

Bestyrelsen.

Alle Berejste er velkomne

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
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Bladet afleveret til postvæsenet den 28. juli



 



Huleindvielse i Nysted

Den konstistuerede formand for Nysted NaverkluB. Karl Nielsen. Toiogro.e.ei .
indrettede hule i den tidligere statiosnbygnings 1. sal under det åbne hus i går Foto: Steen i nornn

Den l.juni 1987 havde Nysted afd.af CUK huleindvielse i deres nye lokaler i den ganle Stationsbygning i
Nysted.I den anledning afholdtes en reception i de nye lokaler samtidig med,at man i et tilstødende lokale
havde benyttet lejligheden til at bruge Hovedbestyrelsens Vandreudstilling som blev beset med stor interes¬
se af både lokalpressen såvel som af menigmand.Begivenheden nød også lokalpressens bevågenhed og dagen ef¬
ter havde samtlige lokalaviser en meget pæn omtale af denne begivenhed.Ovenstående billede er bragt i et af
lokalbladene.Den nye hule er blevet stillet gratis til rådighed af kommunen,også med lys og varme,og her
har man indrettet sig med alle de effekter der er samlet igennem årene og pyntet med.Det hele er indrettet
så bekvemt med toilet,håndvask,køkken og garderobe.Et ønskelokale for Nystednaverne,hvor de kan hygge sig
med hinanden i kendte omgivelser.Det kunne måske være at interesse for naver,der kommer på disse kanter at
besøge Nystednaverne i deres nye omgivelser.Der afholdes hulemøde 1.mandag i hver måned.Konstitueret For¬
mand er nu efter Simon Hansen's død,Karl Nielsen,Østergade 3,488o Nysted. Red.

Tillykke 75 år
Hele Danmarks "Tavse Dansker" fylder
d.11.september 75 år^Edgar Jensen,
Vimmelskaftet 36 B 1161 København
K. er kendt af alle naver hvor de end
findes,måske det er fordi han rager
så højt op over os andre.I de godt 45
år han har været medlem af CUK,har da
også været trofast imod CUK og i man¬
ge år har han siddet i bestyrelsen i
Københavns afdeling.Fortrinsvis som
Skramleriforvalter og har taget alt slæbet ved vore
hulemøder og fester.I hovedbestyrelsen har han bl.a.
været næstformand i en årrække.Var der noget der
skulle ordnes og han blev bedt om det,kunne man være
sikker på at det var gjort.Han har og er endnu en u-
vurderlig hjælp når det gælder oplysninger vedrøren¬
de ældre tiders notabiliteter og historie når det
gælder Københavns afd.Utallige gange har han siddet
i komiteer enten for lovgivning eller andre komiteer
der drejede sig om navernes sag.Han har rejst både
Danmark og Sverige tyndt,når det brændte på for én

eller anden afdeling ligeledes har han utallige gan¬
ge deltaget i vore stævner,ingen stævner uden Edgar.

Endnu trods hans alder,bliver han benyttet som en
slags repræsentant for HB,og han gør det gerne.Han
lever og ånder kun for CUK.Det siger vi dig tak for
"Dit lange skur" og vi vil benytte lejligheden til
at ønske dig rigtig hjerteligt til lykke på din sto¬
re dag.Edgar Jensen blev for nogle år siden udnævnt
til ÆRESMEDLEM af København's afdeling.

Til lykke endnu en gang. for HB/ Knud.

Faneindvielse i Næstved
Faneindvielse d.11/9 kl. 19.oo i Næstved afd.som

skal foregå på "Agora" (det gamle soldaterhjem)Glen¬
vej 25 Næstved.

Tilmelding som er nødvendig senest d.4.september
kan foregå pr.tlf,o3-72 84 86 (Knud) eller o3-72 27
2o (Manfred) efter kl.l8,oo.

Vel mødt og velkommen til Næstved d.11.sepetember
Med naverhilsen Næstved-naverne.
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Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
HOVEDBESTYRELSEN:

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF D.f.S

EKSPEDITION AF
D.f.S.

KONTROLUDVALGET:

ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

HOVEDBESTYRELSEN'

CEG-BLADET's

Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej
4o B.2730 Herlev tlf,o2 94 65 63
Peter T.Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk,tlf.o2 34 57 35

.KNUD LØNSTRUP.Helholmvej 24,Agersø
4230 Skælskør,tlf.o3 59 81 75
Alle til-og afmeldinger samt flyt¬
ning af medlemmer sker til Th.Ras¬
mussen, Pilekrogen 17,273o Herlev,
tlf.o2 94 40 02. I;[I
Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21
8000 Århus C.tlf. 06 12 38 74
Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o
Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,
4300 Holbæk,tlf,o3 43 87 65.

s Kontaktmand for arbejde i udlan¬
det :Jørgen Schaffer.Nattergalevej
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72
Redaktør Herluf Fiirgaard,Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.o6
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

Frederikssund Naver Club må med sorg meddele at
vi har mistet en af vore trofaste kammerater.

Repræsentant HENRIK ANDERSEN
født d.15.august 1917 i København
indm.d.5.februar 1982 i Frederikssund
er afgået v.døden d.25.juli 1987.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Frederikssund afdeling.
*************

Sønderborg afdeling har mistet en af vore med¬
lemmer,

Værkfører NIS PAUL QUORP
født d.12.februar 1931 i Flensburg
indm.d.1.maj 1979 i Sønderborg
er afgået v.døden og bisat d.8.au¬
gust 1987.

ÆRE VÆRE HANS MINDE
Sønderborg afdeling. .

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

Vi må med sorg meddele at have mistet to af
vore gode naverbrødre her i Los Angeles Naver
Club,nemlig

Snedker HAROLD JENSEN
født d.31.august 19o2 i Danmark
indm d.9.september 1972 i L.A.
er afgået v.døden d.2.august 1987 i
Jackson, Wyomin)g.

H.J. skulle have fejret sin 85 års fødselsdag
iblandt os d.6.september 1987

Og

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Maskinist ERIC V. ROUG

født d.27.juli 1918 på Fanø
indm.d.13.Januar 1961 i L.A.
er afgået v.døden d.i.august 1987 i
Los Angeles.

E.R.har været sekretær,og en kort overgang og-
formand her Clubben.Han døde efter lang tids
uhelbredelig sygdom.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Los Angeles Naver Club

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

Hulen er åben hver søndag ml.kl.lo,3o - 14,oo.
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6,13 etage

181o København V. tlf. ol 23 23 42.
Kasserer; FRODE ZACHARIASSEN,Ulsåparken 45- th.

2660 BRØNDBY STRAND.tlf.ol 54 38 90 el.
Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452,265o Hvid¬
ovre,tlf.ol 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 København, tlf .ol 15 09^.85.

Sekretær: Pia Nielsen,Lindholmsvej 23—,2700 Brh.
tlf.ol 79 25 29.

Lokaleinsp; Tove Wharja,Statholdervej
N.V,tlf. ol 85 27 13.

6— th. 2400

Program

September:
Alle Onsdage er Midt- IB- ugen åbent fra kl.lo,3o

til 13,3o .

Torsdag d. lo.Hulemøde kl.19 i hulen.
Mandag d. 14. Spilleaften kl.19 i hulen.
Lørdag d. 19.Ungsvendeaften kl. 19,oo for de unge

til 45 år. En platte ,en øl og en
en snaps + kaffe og musik for loo,-kr.
Til melding inden d.13.september

Onsdag d. 23. Svendeaften kl.19 i hulen.
Mandag d. 28. Spilleaften kl.19 i hulen.

Sangkoret
Nu er sommerferien forhåbentlig godt overstået,og

jeg håber at sangkorets medlemmer møder talrigt op
TIRSDAG d.8.SEPTEMBER i HULEN kl.l9,oo.

Det anbefales at der kommer så mange som muligt
også ikke medlemmer M/k så vi kan få en debat om
hvad det er I vil med sangkoret,eller vi skal lukke
i,men det kan I vel ikke stiltiende se på.

MØD NU OP SÅ MANGE SOM MULIGT!
Svend Åge Rix

»"p ^ sekretær.
Min bedste tak for alle hilsener,gaver og opring¬

ninger til min fødselsdag.
Og tak for for dejlige dage på Ingarö.

Nan.

En hjertelig tak til naverne som gjorde en fest¬
lig dag uforglemmelig med jeres deltagelse,gaver og
Tyrolerorkestret til vort sølvbryllup.

# Lis og Vagner,Århus
ivinepæie
4.septbr.87

11.

13.

15.

25.

3.oktb.

7.

9.

Frisør Krister Ringgård,Skördevä-65 år.
gen 22,141 7o Huddinge,Sverige.
(medl.i Stockholm)
Edgar Jensen,Vimmelskaftet 36 B. 75 år.
3/sal,1161 København K.
Arne Clausen Fryland,Nørretorv 3 5o år.
71öo Vejle.
Kalle olsen,Læsøgade 21, 6o år.
86oo Silkeborg.
Romon Hammelef,Stenbjergparken 6o år.
lo B,Ulkebøl,64oo Sønderborg.
Anders Glader,Thorvaldsensgade 75 år.
17 l/sal,8ooo Århus C.
Ove Sørensen,Rygårdsvej 4-lo6
7ooo Fredericia medlem i kolding 25 år.
Silkeborg som CUK afdeling i 5o år.

100 VISITKORT ned 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



In memoriam
Farvel Henrik.

Ved næste Hulemøde skulle Henrik Andersen have sin
første plade i bordet og den 15/8 ville han være
fyldt 7o,men den 25/7 greb Henrik randsien og staven i
og drog ud på sin sidste rejse.

jeg navde selv mødt ham for godt 5 år siden og
lokket ham med som Nav i vores afdeling - noget,som
hverken han eller vi nogensinde fortrød.Altid var
Henrik med når klubben kaldte - Hulemøder - Lam på
spid - Moseltreffen o.s.v - o.s.v.

Henriks altid gode humør og venlige gemyt vil bli¬
ve savnet hos os.Hulemøder bliver aldrig mere,som de
var.

Vi har ondt af os selv,men langt værre må det da
være for hans familie,som vi sender vore mest dybt¬
følte tanker i denne svære stund.

Vi håber vi en gang mødes,- indtil da god rejse.

Pisker,Frederikssund.
50 års jubilæum

Den 17.oktober kan Silkeborg afd. fejre sit 5o
års jubilæum.

Efter initiativ fra forskellig side,blev der lør¬
dag d.9/lo-1937 indkaldt til møde på Industricafeen
i Silkeborg,med henblik på at få startet en CUK afd.

Der var fremmødt 15 interesserede naver.Formanden
fra Århus afd.Axel Magnussen bød velkommen og gjorde
rede for mødets formål og fremhævede de opgaver,der
i fremtiden kunne løses gennem en samling af alle be¬
rejste . Redaktør Albinus Jensen overtog derefter di¬
rigenthvervet og fastslog at der var stemning for en
sådan afd. Efter udtalelser fra de tilstedeværende,
gav Bielefeldt,Århus afd.oplysninger vedr.indskud,
kontingent,samt C.U.K's love og paragraffer.

Efter afstemning,vedtoges det enstemmigt at opret¬
te en Silkeborg afd.Som formand valgtes malermester
Simonsen og kasserer blev "Bette Ras"-karetmager R.
Rasmussen - dengang 23 årigt medlem af CUK.

Til bestyrelsen blev yderligere valgt skomagermes¬
ter Hasselgård,bogbindermester H.Jørgensen,samt "Val¬
le" tarmmester Valdemar Hansen.

Foreningen startede med 12 medlemmer.Nu i 1987 er
vi 3o medlemmer,som står på højkant for at festlig¬
gøre dagen med en dejlig menu - samt diverse,incl.
musik.
PROGRAM: lo.oktober afholder vi en reception i HULEN
Skolegade 19.fra kl.lo - 14 her forefindes en lille
lun ting,samt lidt afsvalende.
PROGRAM: 17.oktober kl.l8,3o - LUNDEN Vestergade.
MENU: Lun fiskeret m/hummersauce/ flute

Kalvesteg m/gemyse
Rubensteinkage

NaATMAD: Aspargessuppe
Pris: 12o,- kr,- Drikkevarer til næsten

udsalgspris!
TILMELDING,helst skriftligt senest d.5.oktober til
Formand Hans "Padborg" Christensen,Mosevej 6,86oo
Silkeborg tlf.o6 82 72 54 -hertil kan også fås op¬
lyst overnatningsmuligheder.
VEL MØDT TIL DENNE SÅ STORE DAG!!

Hans "PADBORG"

Hørt i Igloen
Du Osvald,er det rigtigt du er her i Grønland af

trafiksikkerhedsgrunde?
Næh,det er kun ondsindet løgn for derhjemme,selv

når jeg havde nået resultatet,og havde svært ved at
skelne et hus fra en bybus,så har jeg altid fulgt
den regel at medens jeg prøvede at holde balancen
ventede jeg altid indtil jeg så hvilken af dem der
flyttede sig.Nul Problemer med trafikken at du ved
det. -o-o-o

Dig der sædvanligvis gør dig klog på alt og alle
- kan du sige mig hvilken forskel der er på vores
klub der nu har en fane og så de klubber der ingen
har.? Jah,den er sgu for nem! Der er naturligvis
"Fanen" til forskel.

Uddrag af HB's protokol

HB mødet d.13/7-1987.

Protokollen fra sidste møde blev oplæst og godk.
Hans Rindom aflagde beretning og udtalte bl.a.

Siden sidst har det været en stille måned i CUK.
Der er efter bevis optaget et nyt hovedkassemedlem
fra Horsens: Åge Frandsen,et brev fra ham blev op¬
læst. En opringning fra Ole Bork,Kolding blev henvist
til Kolding afd.det var ang. effekter fra det gamle
Naverlaug.Jørn Petersen beretter om Værket Den faren¬
de Svend nu er færdigindbundet,bøgerne kan ligge.hos
CUK foreløbig frem til 1988.

Til CCEG mødet i Helsingør d.16-18 okt. og HB har
udpeget Herluf Fiirgaard og Boy Pickel,samt Edgar
Jensen til at deltage i mødet.

Redaktøren fik en del kritik ang.redigeringen og
et billede der ønskedes større.Dette blev taget til
efterretning.

Pinsestævnet i Roskilde blev berørt,bl.a. var der
ønsker om at fremtidige stævnebilleder bør være i
farver.En del interne sager blev drøftet og taget
stilling til.

Næste HB møde blev fastsat til d.5/8-87,kl.19,oo.
Dann Eland,sekr.

Fugleskydning
Søndag d.2o.september 1987 kl.lo,oo afholder vi

Fugleskydning i en værkstedsbygning,der er beliggen¬
de BYMARKEN 6(eller KØBENHAVNSVEJ 38) - indgang beg¬
ge steder overfor Vandtårnet (følg naverskiltene).

Det er indendørs i år,så der er varmt nok - ellers
så fyrer vi.

Numre til Fuglen 1.stk.6,-kr.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.l3,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.

BEMÆRK: Det medfører ingen udgift at blive Fugle¬
konge .

Yderligere oplysninger hos:
John Nielsen,o2-36 5o ol eller
Erna Nielsen,o2-36 lo 68

VEL MØDT!

Vejleder ang. arbejde
I Birkerød Avis finder vi følgende annonce om

ARBEJDE I UDLANDET

Nu er bogen her spækket med information til dig,
som vil arbejde for kortere eller længere tid rundt
om i verden.

Det gælder ansættelser inden for metal-og oliein¬
dustrien, lærerfaget , restaurant- og hotelbranchen,au
pair,rej seledere,chauffører,gartnerfaget,frugtplukke¬
re i Frankrig og USA samt mannequin og fotomodeller.
Arbejde på ranch,kibbutz og luksussejlere.

Med bogen følger også ansættelsesformular,
Dette er en bog du bør have,når du søger job i ud¬

landet.Du får information om klima,boligforhold,an¬
sættelsestidspunkter m.m.Desuden får du adresser til
ca. l,ooo virksomheder og arbejdsformidlere.

Du køber bogen for kun 98,-kr,incl.forsendelse.lo
dages returret.Bestil idag skriv til:

CENTRALHUS
Ordretelefon 08 - box 48,142oo Stockholm.

744 lo 5o.Ps: Vi formidler ikke arbejde.



CUK's adresseliste
Danmark

Esbjerg (15. september 1979)

Formand :ERLING KNUDSEN,Østparken 109,6840 Oksbøl
tlf. (05) 27 22 18

Kasserer:LEO LASSEN,Bellisvej 25,6700 Esbjerg
tlf. (05) 13 58 92

Hule: Bellisvej 25.Møde:sidste tirsdag i måneden.

Fredericia
Kontaktm.:OVE SØRENSEN,Rygårdsvej 4,/106

7000 Fredericia, tlf.(05) 93 17 76.

Frederikssund (21. juni 1971)
Formand: DANN ELAND,Rosenvænget 1,3600 Frederikssund

tlf. (02) 31 49 54
Kasserer:N.C.JENSEN,Klokkevej 8,3650 Ølstykke

tlf. (02) 17 94 28
Hule: Græse gi.skole.Møde:1.fredag i måneden.

Herning (3. december 1964)
Formand: FLEMMING LAUGESEN,Vestparken 28,Lind,

7400 Herning.tlf. (07) 22 25 88
Kasserer:AXEL TOFT NIELSEN,GI.Landevej 148

7400 Herning.tif.(07) 12 09 92
Møde: 3.onsd.i md.dog i decb.l.onsd. - ingen

møder i juli og august.

Hillerød (19. marts 1937)
Formand: RICHARD PETERSEN,P.Mogensensvej 42

4300 Hillerød.tlf.(02) 26 62 73.
Kass.: KNUD PEDERSEN,Pilevej 31,34ooHillerød

Tlf. o2 26 oo 86
Møde: 2. fredag i måneden.

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

4300 Holbæk.tlf.(03) 43 87 65
Kasserer:KIRSTEN LIND NIELSEN,Cikorievej 13

4300 Holbæk.tlf.(03) 43 87 65
Hule: Holbæk gi.tekn.skole,Jernbanevej

Møde: 3.fredag i måneden.

Kolding (juni 1942)
Formand: EIVIND PETERSEN,Dyrskuevej 7

6630 Rødding.tlf.(04) 84 16 43
Kasserer:BENT PEDERSEN,Brændkjærgade 86

7000 Kolding.tif.(05) 22 77 43
Hule: Agtrupvej 121,Møde: 1.onsdag i måneden.

København (12. januar 1899)
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6-13etage

1810 København V.tlf.(01) 23 23 42.
Kasserer:FRODE ZACHARIASSEN,Ulsøparken 45 1/th

2660 Brøndby Strand.tlf.(02) 54 38 90
Hule: Ingerslevgade 108 kid.tv.Åben hver søn¬

dag formiddag fra kl.10.30 - 14.00

Køge
Formand: OTTO WISLER.Egøjevej 138

4600 Køge.tlf.(03) 67 41 85

Løgumkloster (25. april 1981)
Formand: NIELS NIELSEN,Mølleparken 108

6240 Løgumkloster.tlf.(04) 74 43 39
Kasserer:HENNING HANSEN,Ringgade 21

6240 Løgumkloster.tlf.(04) 74 39 33
Hule: Møllekroen.Møde:sidste torsdag i måneden

Nysted (16. oktober 1955)
Kasserer:(og fung.formand)KARL NIELSEN;Østergade 3

4880 Nysted.tif.(03) 87 20 37
Hule: Den gi.stationsbygn.Møde:1.mandag i md.

Næstved (11. oktober 1985)
,Tormand: KJELD ALBRECHTSEN,Kattekæret 14,Fensmark,

4700 Næstved.tlf.(03) 74 88 57

Kasserer:KNUD RASMUSSEN,Sorøvej 409
4700 Næstved.tlf.(03) 72 84 86

Odense (23. september 1913)
Formand: K.M.NIELSEN,Marielystvej 44

5000 0dense.tif.(09) 12 13 47
Kasserer:Walter Petersen,Platanvej 38

5230 Odense M.tlf.(09) 11 89 43
Hule: Overgade 41.Møde: 1.torsdag i måneden
Randers (17. juni 1945)
Formand: ARNI LORENTZEN,Nørresundbyvej 10 —-tv

8900 Randers.tif.(06) 41 80 21
Kasserer:HENNING DALSGAARD,Lindbjergvej 54

8900 Randers.tif.(06) 44 15 90
Hule: Viborgvej 1. Møde:1.fredag i måneden

Roskilde (17. februar 1927)
Formand: PEER ROSEN,Støden 14

4000 Roskilde.tlf.(02) 36 72 28
Kasserer:ERNA NIELSEN,Rønøs Alle 5

4000 Roskilde.tlf.(02) 36 10 68
Hule: Kamstrupsti 2.Møde:sidste fredag i md.

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

8795 Nordby.tlf.(06) 59 62 45
Kasserer:PALLE OLSEN,Smedegyden 2

8795 Nordby.tif.(06) 59 60 59

Silkeborg (9. oktober 1937)
Formand: HANS KUNØ CHKISTENSEN,Mosevej 6

8600 Silkeborg.tlf.(06) 82 72 54
Kasserer:LEIF ROHDE,Thorsøtoften 2

8600 Silkeborg.tlf.hemm.nr.
Hule: Skolegade 19. Møde:sidste fredag i md.

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

4200 Slagelse.tif.(03)52 09 92
Kasserer:HUGO SVERRING,Østerbro 60

4200 Slagelse.tlf.(03) 52 58 51
Hule: Fruegade 36. Møde: 1.fredag i måneden

Sønderborg (5. november 1966)
Formand: HELMUTH KROGH,Stenbjergparken 5 C,Ulkebøl

6400 Sønderborg.tlf.(04) 42 84 04
Kasserer:EINAR JENSEN,Oehlenschlägersgade 20

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

Vejle (19. juli 1919)
Formand: JOHN FØNNS BACH,Lundevej 20

7100 Vejle.tlf.(05) 83 44 75
Kasserer:BRUNO LINDSKJOLD,Kikkenborg 12

7100 Vejle.tlf.(05) 83 10 55
Hule: Cafe Norretorv. Møde: 1.fredag "i måneden

Ålborg (1. januar 1919)
Formand: KNUD RAVNSBECK.Drøvten 7,

9310 Vodskov.tlf.(08) 29 42 65
Kasserer:JENS EINAR PEISTRUP.Stokbrohedevej 31

9310 Vodskov, tlf.(08) 28 60 83

Århus (13. november 1913)
Formand: JØRGEN SCHAFFER,Nattergalevej 16

8310 Hørning.tlf.(06) 92 35 72
Kasserer:ESTER LUND,Nattergalevej 16

8310 Hørning. Giro 7 15 36 19
Hule: Orla Lehmanns Alle 7.

Møde: 1. og 3. fredag i måneden

Færøerne

Thorshavn (1. juli 1948)

Formand: CHR.REINART PETERSEN, Eirargardur 4-218
100 Thorshavn

Kasserer:JAN EHLERS, Eirargardur 8-116
100 Thorshavn



Grønland
Godthåb (23. august 1982)
Formand: PREBEN F.PETERSEN,Box 29, 3900 Godthaab.
Kasserer:LEIF BECH,Box 1002,3900 Godthåb.

Formand: KAJ H.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

Canada

Calgary (1. januar 1958)
Formand: JØRN SKOV JENSEN,Allison Dr.S.E.

Calgary, Alberta
Kasserer:HANS MIKKELSEN,714 Heritage Dr.S.W.

Calgary, Alberta
Møde: 1.torsdag i måneden i Danish/Canadian

Club's lokaler.

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

North Vancouver, B.C.V7N IT5

Luxembourg
Mersch (20. juli 1968)
Formand og kasserer: ERIK CHRISTIANSEN

11 A. Rue de la Gare, 7535 Mersch

Schweiz

Arosa
Kontaktm.:GEERT STAGE,Waldhof Ost, 7050 Arosa

Bern
Kontaktm.:TH.JESPERSEN,Winkelriedstrasse 63

Ch 3014 Bern

Zürich (5. juni 1880)
Formand: FLEMMING VILHELMSEN,Ueberlandstrasse 341,

8051 Zürich.telf.01402823.

Sverige
Borås (21. februar 1953)
Formand og kasserer:OTTO HANSEN,Johannelundsgt. 13

50 235 Borås

Gøteborg (17. marts 1946)
Formand og kasserer;BENT CHRISTIANSEN,

Rödjevägen PL 4286, 43803 Härryda.

Stockholm (29. august 1913)
Formand: ANTHON POULSEN,Smedvägen 28

14600 Tullinge.tlf.08 7782727
Kasserer:EINAR ANDERSEN,Värmlandsvägen 484

123 48 Farsta.tlf.08 641845
Hule: Jacobsgatan 3/5 tr.
Sommer: Ingarö.tlf.07 6628629

Tyskland
Düsseldorf (9. september 1899)
Formand: OTTO KRÖLL, Oberbilker Allee 219

4000 Düsseldorf 1.tlf.77 13 56

U.S.A.

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

Ca. 91006.tif.818 - 446 -3412
Kasserer:JOHN CHRISTENSEN,320 Genoa St.Arcadia

Ca. 91006.tlf.818 - 445 -1366.
Hule: Club House,616 Norumbega Dr.

Monrovia.tif.818 - 358 -6433
Møde: 2.fredag i måneden kl. 19.00

Skomagerregning
For et par støvler,
som ikke vil samme vej som herren....kr. 70,00

For at vedligeholde madammens - 15,00
For at blokke datterens

og påsætte beskytter - 8,00
Et stød på stuepigens - 0,65

Indsnerpet kokkepigens - 0,50
Sværtet Marens sort - 1,00

Sammensyet bedstemoderens bagtil - 0,35
Sat lådden kant på barnepigens - 8,00

Forsynet malkepigens med

nyt underlag - 15,00

Forlænget tjenerens med 1 tomme - 1,00

Lappet lidt på karlens - 4,00
1 dåse til kuskens - 0,50
samt efterset den gamle tantes

og sat nyt skind indvendig 15,00

kr1__139,00
Betalt

Skomager "Pløk"

En gammel navs reflektioner
Jeg har trillet rundt på livets "keglebane"

OG BLEV OFTE "stødt i nakken",så på
tavlen blev alt for mange "skæve" fundet
- og dog -ind imellem var der også"ægte rødt"
HURRA, en "omgang"vundet:

Trods ungdomsdrømme blev det ej til noget stort,
nuvel,ok.ok nu er det gjort,så når jeg valser gennem
"Store Port" der jeg atter griber vandringsstaven
og ensom valser ud ad "Mælkevejen"
hvor jeg ej vil træffe nogen af jer andre,
så jeg hopper snarest over på en Galakse,
hvor vi mødes og hiver et par snapse -

ligesom dem der sliber sakse.

I al ædruelighed Chris/Thailand.

a Buddinoe Cvklebars
fet Søborg Hovsdgade !95
å Tlf. 56 SS 68

Forenings-meddelelser
Frederikssund

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.2.oktober 1987 kl.2o.
Eventuelle forslag til G.F.stiles til formanden se¬
nest 8 dage før.

På hulemødet d.4.september hvor hulevagten er Kaj
og Dorrit.

Med naverhilsen Dann.

København
Til hulemødet d.11/6 havde vi besøg fra Stockholm,idet,Egon kiggede indenfor,før han tog tilbage tilSverige.Vi siger tak for besøget.Søndag d.21.holdtIngeborg sin fødselsdag i hulen.Et rigtigt gilde,derafsluttede med minderne.Hvis der er andre,der skullehave lyst^til at fejre en fødselsdag eller lignendei hulen,så er der mulighed for det om søndagen efter1 og op til 2o personer - uden,at det koster dig no¬get ekstra.



Spilleaftenen d.22. var ret hyggelig.Der var nog¬
le,der spillede Whist og nogle dart.Desuden har vi
fået foræret et skakspil til klubben,sa der bliver
flere muligheder for at få styret sin spillelyst.

Der var Svendeaften d.25.med noget så sjældent
som hele bestyrelsens tilstedeværelse! Men så var
der heller ikke mange flere.Så må man vel regne med,
at vi ser så mange flere efter ferien.

Ijuli måned har vi holdt sommerferie,og der har
ikke væert afholdt nogen møder.

Lørdag d.i.august var vi 25 mennesker på skovtur
på Bakken.Vi samledes i hulen og tog i samlet flok
til Klampenborg Station,derfra kørte vi i hestevogn
til Nybo og fik en dejlig frokost med sang til.Siden
var folk rundt og kigge på de forskellige værtshuse
og spillehaller i større og mindre flokke.Det lykke¬
des dog også at være samlet igen senere på aftenen.
Et rigtigt festligt arrangement,som vi håber at kun¬
ne gentage til næste år.

Derudover har der været hulemøde d.4.august men
der skete ikke noget noget særligt.M.h.t.september
måneds arrangementer vil jeg henvise til Københavner-
naven.Ha-r du ikke fået den så ring eller skriv,og du
skal få den snarest.Det gælder også andre interesse¬
rede afdelinger.Jeg vil dog gøre opmærksom på Midt-
Ib-ugen åbent, der er et nyt tiltag.Det er ment som
en chance for folk,der har tid og lyst midt på da¬
gen og ugen til at komme ind i hulen til lidt ufor¬
pligtende samvær.Herudover vil jeg allerede på nuvæ¬
rende tidspunkt gøre opmærksom på,at vi d.6/lo på
hulemødet vil fejre vore to 4o års jubilarer Hans
August Pedersen og Vilh.Lipka.

Med naverhilsen Pia.

K e g e

Efter at have ligget underdrejet i juli måned
mødtes 3/4 af Køgenaverne til hulemøde d.3/8 med 6
gæster fra København samt formanden fra Hillerød.

Det blev en aften,der sent vil gå i glemmebogen -
med sang,musik og bægerklang.

Desværre kunne formanden Otto Wisler ikke være

tilstede,da han er på valsen til og i Schweiz,dog
klingade mønterne i den af Otto smukt snedkererede
bødekasse ved hjælp af mange gode og solide slag med
25-øres hammeren.

Den af Otto håndskårne gæstebog gik sluttelig
rundt,blev beundret og beriget med samtlige deltage¬
res underskrifter,som afslutning på en særdeles vel¬
lykket HULEAFTEN.

Med naverhilsen Ruth.

Los Angeles
Ved mødet d.lo.juli var der 27 tilstede til spis¬

ning af Hans Brodersens veltillavede mad.Der var 5
gæster fra Vejle afdeling.De overrakte en flaske GI.
Dansk og en Uro til ophængning i hulen.Leif Petersen
skænkede en flaske Jubilæums Snaps.Vor kok og sekre¬
tær Bill Knudsen var i Danmark sa der var ingen pro¬
tokollen mødet begyndte med "Vi er de raske Svende"
Kassererens beretning blev godkendt.To af vore med¬
lemmer havde besøgt Eric Roug på hospitalet.Harold
Jensen er også meget syg,så et kort med ønsket om
god bedring blev underskrevet af alle tilstedeværen¬
de.John Christensen meddelte at Peer Rosén,Roskilde
havde ringet og sagt at han og hans familie vil kom¬
me til Los Angeles d.19.juli.

Da der ikke var noget særligt på dagsordenen ved¬
toges det at gøre mødet kort,så vi kunne underholde
vore gæster.Mødet sluttede med "God bles America" og
derefter serveredes kaffe med Wienerbrød.

Desværre når man tror at alt er som det skal være,
kommer der noget man ikke venter.Peer Rosén kom den
19.juli,hvad vi selvfølgelig var glade for.Senere fik
vi meddelelse om to dødsfald,hvad jo altid er trist
at erfare særlig når det er nogen man er stærkt knyt¬
tet til.Eric Roug døde d.i.august og Harold Jensen d.
2.august.

Jeg kommer til Århus d.16.september og bliver i
Danmark til d. 7.oktober.Jeg er alene denne gang.Jeg
ser frem tilsat mødes med naverne i Damark så mange
jeg nu kan nå.

Her står Peer Rosén flankeret af John Christensen og
Carl Petersen den 19.juli 1987. Foto:Otto Lund.

Med naverhilsen O.J.L.

Løgumkloster
Nu da ferien er slut minder vi jer på,at hulen er

åben,således: 2.søndag i hver måned Søndagstræf fra
kl.lo-12,samt sidste torsdag i hver måned kl.l9,3o,
så mød op!

Med naverhilsen Niels.

Næstved
Hulemødet d.lo/7 blev afholdt hos vores kasserer

Knud.Der var mødt 8 svende op.
Vi startede med "Når samlet er vor naverflok",der¬

efter blev der drøftet en del om vores kommende fane¬
indvielse , som snart er på plads.

Derpå gik vi til maden som Knud havde sørget for.
Det var Grillaften som Knud med sin gastronomiske kun
nen klarede fint,der blev skyllet godt med ting til
halsen som skik nu en gang er. Vi sluttede med minder
ne ved midnat.

Med naverhilsen Sekretæren.

Stockholm
Stor naverfest er afholdt på Ingarö med gæster fra

Køge-Roskilde-Silkeborg-Norrkobing-København-Hamburg
og Hillerød afdelinger.Alle var kommet for at mindes
de 4o som er gået,og opfriske de glade minder med
gamle venner.

Straks før jul startede Høvding Eli Simonsen at
forberede festen og havde til sin hjælp et par flit¬
tige damer som skulle ordne med maden.På festdagen
var det Erna og Karl som havde premiere på fugleskyd¬
ningen og yderlige lege med præmier som først blev
stoppet da et festligt frokostbord lokkede gæsterne
til. Efter at frokosten var nedskyllet fortsattes le¬

gene til kl.18 hvor alle 60 gæster samledes om et
bord hvor Champagneflaskerne knaldede,med Erland Ni¬
elsen som på denne måde ville takke for 4o år på tor¬
pet. Ved middagen serveredes skinke med frugtsalat og
høvding Eli kunne byde de mange gæster velkommen til
festdagen.Mange ønskede ordet,for at fremføre en tak
og gaver til torpet.Den første dame der indledte den
3 timer lange talerliste var Anne Marie,Norrköping
og sidste mand var foreningens formand Anthon Poul¬
sen,som takkede alle tilrejsende gæster og øvrige
der havde samlets på torpet og for hilsener og gaver
som vi havde modtaget i anledning af 4o år på torpet.
Kl.22 kunne så Isdesserten komme frem efter at myg¬
gen i flere timer havde suget mange liter blod,det
havde nok været bedre at lytte til de mange talere
efter frokosten,det kan man jo tænke på til næste
gang,nu flyttede vi hastigt indendørs til kaffe med
tilbehør,og festen fortsatte resten af natten.
Festen og alle dagens festligheder og taler blev
optaget på videofilm af Hugo Nielsen,Fredensborg.Vi



har set filmen,og alle afdelinger der er interesse¬
ret,kan sikkert kontakte Hugo,og mod betaling af rej¬
se og øvrige udgifter,få forevist filmen.

Det var for 13 år siden som vor lille afdeling
her i Stockholm tog initiativet til køb af torpet.
Man solgte mange andele og lånte penge og bad andre
om legater for at samle de mange penge ind ca.64,ooo
kr.som banken skulle have,og derefter kunne så mange
års arbejde begynde med de hårdt nedslidte bygninger
hvor vægge,tag og gulve,samt en masse nyt inventar
måtte anskaffes.Altså en kæmpeindsats fra alle vore
naver der nu er kommet op i årene og nu som skrevet
var,kunne nyde den sidste tid nu på torpet til rime¬
lige penge for pensionærerne.Det var derfor naturligl
at "ungdomarna" SOM NU KOMMER EFTER skulle tage næ¬
ste skridt med tilbygninger og mere moderne Toilette]
og soverum,samt tage sin del af hvad det kan koste
alt efter som økonomien kan klare dette.Efter festen
var et par sommergæster fra udlandet dog ej tilfreds
med at vor lille klub ikke ville fare ud og tage nye
store lån før vi havde fået de gamle lån indløst for
at bygge en stor tilbygning så flere gæster kunne få
plads i sommertiden.Derefter var der igen et par gæ¬
ster som ville hjælpe til med penge,så derfor kommer
vort gironummer med igen,det er bedre at se den kon¬
to øge,for det er trods alt pengene der behøves,det
går jo ej at betale i banken med løfter efter en

stor fest.Derfor skriv på giroblanketten "gave til
byggefonden FOR TILBYGNING",det går også at sende
fra Danmark og andre steder,gå til posten som hjælpei
og overfører de mange penge som vel behøves på giro¬
nummer 432 00 6o-9 Sverige.

Husk Whisten starter igen d.18.september husk at
tilmelde dig først.

Sekretæren vil hermed takke for mange års arbej¬
de og afgår hermed da jeg ikke orker mere med besty¬
relsesarbejdet for et nyt stort tilbygnings på tor¬
pet med alle udgifter for de gamle medlemmer her i
vor afdeling.

Ønsker en ny sekretær velkommen til arbejdet i
vor bestyrelse.

Asmund Andersen,Los Angeles har besøgt Ingarö med
familien og også har benyttet lejligheden til at hil-
på i hulen,hvor han berettede om livet i USA.Vi tak¬
ker for besøget på Torpet.

Med naverhilsen Arthur*.

Vejle
Den sidste dag i juli afholdt vi møde i hytten i

silende regn.11 mødte op og kassereren åbnede mødet
med en hjertelig og særlig velkomst til hver.Både
formand og næstformand var fraværende,og da der ikke
var noget særligt at drøfte,blev det mest til hygge¬
snak. Bruno med familie har jo været en tur i USA og
bl.a. deltaget i et møde hos Los Angelesnaverne.Vi
fik en beretning om dette.Bl.a.har man ingen damer
med derovre,nogle kører op til 5o km.hver vej for at
komme til møde,så der er egentlig ikke langt til I-
bækStrandvej sammenlignet.Alle Vejle-naver får hil¬
sen fra L.A.,som gerne vil have besøg af danske na¬
ver, og Bruno mente,at vi skulle begynde at spare sam¬
men til en tur derover i 1989 når de har 55 års ju¬
bilæum.

Nogle af Vejlenaverne deltog i lammefesten i År¬
hus og takker for en dejlig dag.

Til ære for Anders,sang vi nr. 35 da han gjorde
sig fortjent til blæren i anledning af sit overståe¬
de 4o års jubilæum.idet han i en lille tale takkede
for de besøg,telegrammer og HB,fra sine bysnaver,År¬
hus, fra Ib i Århus,Kirsten i Odense,samt brev fra
Stockholm hvor han var medlem fra oktb 47 til jan.49

Vi sang nr.13. som Bruno havde forsøgt at lære
fra sig i Los Angeles.Mon det lykkedes??

Den 18.juli havde vi det årlige ris-taffel,hvor
Jørn og Strit som sædvanlig havde gjort en stor og
fin indsats og serverede dejlig mad.Vejret artede
sig nogenlunde den eftermiddag,så kaffen kunne drik¬
kes i haven.

Vor næste fest i hytten bliver Ålegilde d.19.sep¬
tember .

Stor naverhilsen Joan.

Aalborg
Hulemødet i august blev afviklet i malernes loka¬

ler p.g.a.flytterod.
Det var en enig bestyrelse der mødte op med op¬

lægget om vores nye hule i Håndværkerhuset.
Efter en lang og saglig debat på hulemødet var vi

alle enige om at gå ind for lejemålet.
Indretningen kan startes først i september måned.

Derefter gik vi over til det mere festlige.
Der var hilsener fra Fønss samt Schaffer og Es¬

ther fra Århus, Der kom gang i sangbogen og den le¬
vende musik,og med lidt tålmodighed kom vi igennem
bogens længste sang Fritz var hjemme fra Zürich af¬
deling.

NÆSTE HULEMØDE HOLDES SAMME STED:KJELLERUPSGADE
24 (overfor Tivoli Karolinelund,) HUSK DET ER MED
DAMER.

Med naverhilsen Knud.

Århus
Den 13/6 afholdt vi Lam på spid i Harlev Forsam¬

lingshus.Vi var heldige ned vejret,det var selvfølge
lig med til at sætte god stemning på Festen. Vi var
45 deltagere og vi havde en hyggelig og festlig dag
sammen med vore gæster.Efter alles udsagn,var festen
en absolut succes,og det er muligt at vi næste år
kan lave det samme arrangement.Århus afd.vil gerne
rette en tak til vore indbudte gæster fra Randers¬
vej le og Udense,£or at l viiie komme og være med til
at gøre^det til en rigtig festlig dag.Og selvfølge¬
lig også en tak til sile lokale deltagere,og til demder gav en hånd med så det hele kunne fungere.

Hulemødet d.19/6 havde ikke stor tilslutning,men
14 svende kunne vi mønstre.Jørn var igen på formands^
posten,og bød velkommen og startede med at omtale
pinsestævnet,hvor Århus afd.var repræsenteret med 6
mand,og kunne oplyse,at stævnet havde været særdeles
vellykket,og Århus afd.vil her benytte lejligheden
til at rette en tak til Roskilde afd.for et godt og
velorganiseret pinsestævne. Formanden havde også et
par overraskelser med hjem til os.Den ene var,at han
på stævnet var blevet udnævnt til Årets Nav som er 1
hædersbevisning,der hvert år v.Pinsesteævnet bliver
tildelt et CUK medlem,der har gjort sig særlig for¬
tjent der til,ved sin indsats for naversagen.Der
var også en af vore gamle,trofaste,aktive medlem Ara¬
beren, som blev hædret,og fik overrakt en platte,i an
ledning af,at have deltaget i Pinsestævnet 5o gange,
det var et meget sjældent jubilæum,og han fik kraf¬
tigt bifald fra forsamlingen.

Alle Århusnaverne ønsker jer lillykke med de vel¬
fortjente hædersbevisninger.

Til vores ord.hulemøde d.17/7 var 19 svende mødt,
og formanden åbnede og bød velkomme til de fremmødte
og en særlig velkomst til Tømrer Niels Nielsen,New
Zealand,som f.t.gæster Århus.N.N.er medlem hos os.
Formanden udtrykte sin glæde over hans besøg.N.N.
bragte hilsener fra andre danskere i N.Z.og startede
aftenen i fin stil,med at forære en hel fl.Rød Ål¬
borg, som gik på omgang,og svendene kvitterede med
blæren.Der kom hurtigt en god stemning,hvor snakken
gik livligt.I aftenens forløb fortalte N.N.at han
havde to video-film,som han gerne ville vise os,så¬
fremt det havde interesse,og det kunne vi jo ikke
undslå.Vi vedtog at afholde en filmaften med ledsa¬
ger d*24/7.En god hyggelig aften sluttede med at vi
traditionen tro sang minderne.

Den 24/7 afholdt vi så den planlagte filmaften,
hvor N.N. viste to film fra New Zealand.Det var me¬

get interessant at se den smukke natur,samt livet
som det leves i det store land.Vi var 34 svende og
ledsagere.Efter filmforevisningen,var der servering
af kaffe og kager,og hvad man ellers havde lyst til.

Vi retter her en tak til dig Niels,for din frem¬
visning af de skønne film.

Husk vi afholder vores oxd.G.F. d.2/lo-1987 og
forslag til behandling på G.F.,skal være fr.emsendt
til formanden senest 8 dage før G.F.

Med naverhilsen S.E.Jensen.



Herning
Efter en for medlemmerne fothåbentlig veloverstå¬

et sommerferie,er det igen tiden for sammenkomsterne
1 hulen.

Første mødeaften er som bekendt onsdag d.16/9,og
forhåbentligt vil mange finde anledning til at møde
frem og deltage i naver-vennernes beretning om ferie¬
oplevelser ,uanset om disse har fundet sted på de sto¬
re vidder eller i den hjemlige kolonihave.
Vel mødt til en ny sæson!

Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
ÆNDRING TIL STOFFET I DEN farende SVEND AUGUSTNUM¬

MERET :

PS: Vores leverandør af Duer til lørdagsmessen d.
3/lo-1987 har ikke fået skudt papegøjen endnu,så le¬
verancen af disse smådyr er blevet dyrere end først
antaget.Så en forhøjelse for deltagelse til 5o,-kr
er blevet en nødvendighed.Håber ikke det får nogle
til at holde sig tilbage.

HUSK TILMELDINGEN SENEST SØNDAG d.27/9 på tlf.
02 30 22 04.

Med naverhilsen Erik.

Odense

Til hulemødet d.6/8 var 17 svende i hulen,helt
fint,da der jo stadig er folk på ferie.Knud Marius
startede med at ringe med klokken,før vi overhovedet
havde fået åbnet Laden.Det vakte stor jubel og Ka¬
sketten klædte ham.

Vi havde fået brev fra Dorthe og Lars på Færøerne
og det blev læst op af Knud Marius.Det var noget om
vandreture og naturoplevelser.

Fra pålidelig kilde forlød,at formanden for Zü¬
rich afd.Fl.Vilhelmsen og Helle,var i landet.Rygtet
var så kontant,da der fulgte en pose penge med til
en omgang,med en hilsen fra parret.Selv kunne de ik¬
ke være tilstede,så vi sang blæren alligevel,og tænk¬
te på dem.Tak skal i ha'.

I Kirstens kolonihavehus,havde der ikke været sær¬

ligt overvældende mange besøgende,11 blev det til og
deraf var kun 3 naver.Måske manglende reklame i DfS.
eller måske p.g.a. Ringefestival o.l.De der var der
havde hygget sig.

Vejret har dog været med os i nogle dage,selv Wal¬
ter havde været ude og fået sol på maven.

Vi slår på jungletrommerne for vores stiftelses¬
fest,og vi har været heldige at få fat i en trio,til

at spille for os.Det nye festudvalg skal have deres
debut.og det er spændende,at se hvad de har fundet
på.Festen bliver afholdt i hulen d.26/9 kl.18.Prisen
bliver ca.6o,-kr.og tilmelding sker i hulen,eller
til Poul Ritschel,tlf.o9 12 72 48 eller til lars

o9 91 25 33 inden d.19/9.
GENERALFORSAMLING afholdes d.i.oktober kl.l8,3o

med madpakker.
Også til hulemødet d.3.september tager vi madpak-'

kerne med,for at fejre at den hede sommer endelig
slap os.

Med naverhilsen Sanne.

Randers

Ja,så er vi tilbage igen efter en strålende som¬
merferie. I har forhåbentlig fået samlet en masse
energi,så I har lidt overskud,som kan komme CUK til¬
gode. Har I nogle Ideer eller gode forslag,sa mød op
og kom frem med dem.Vi har tænkt os at holde en hyg¬
geaften i september måned.Desværre kan referatet fra
hulemødet i august ikke,nå at komme i bladet.Sa I ma

møde op om søndagen og få noget at vide,hvis I IKKE
kommer til mødet.

I "Svenden" er nævnt flere byer,der havde faner
med til det udmærkede stævne i Roskilde.Randers er

ikke nævnt;men vi tager ikke til stævne uden vores
fane,så den var altså også med i Roskilde.

HUSK HULEMØDET FREDAG d.4/9 kl.2o,oo.
Med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Huleaftenen i juli var ikke en af de store afte¬

ner,men os,der var mødt op,havde en hyggelig aften
med sang og kvikke bemærkninger,der fløj gennem loka¬
let. Herman (Per Nordahl) dukkede op senere på afte¬
nen,slog et slag på klokken,så han fik blæren.Det
smittede åbenbart,for Svend fik også lyst til at prø¬
ve kasketten,jo,det var en fornøjelig aften.

Så er det igen tid til vores kegleaften,første
gang er fredag d.11/9 kl.19,3o,de andre følger sene¬
re .Kortspillet har ligget stille i sommer,det starter
igen søndag d.ll/lo,husk madpakken.

Med naverhilsen Lene.

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler»Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde l1 torsdag i hver måned.
Keglespil 3' mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 9r>
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund,Agerkær 5^
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01

Næstformand:Hugo Nielsen,Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2470 Skovlunde.Tlf.02918124

Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Filmsaften
Torsdag d.3.september tager Henry Jensen os med på en rejse gennem

Thailand.Hulen er åben fra kl.l8,3o.

Kegleaften
Mandag d.21.september.kegleaften .fra kl.19,00 til 21,00.Falkoner Alle

96.(Vi kan spise der kl.18,oo,men så tilmelding til formanden 4 dage før.)

Film og åbent hus
Torsdag d.i.oktober,film eller lysbilleder.

Torsdag d.5.november viser Hugo Nielsen Videofilm fra Ingarö.Både
torsdag d.i.oktober og 5.november holder vi åbent hus så at naverne fra

andre foreninger kan komme og se vore nye lokaler,og få en sludder.Mere
herom senere.

75 år
Vor gode kammerat,Edgar Jensen,Vimmelskaftet 36 B-^ü fylder 75 år

fredag d.ll september.Vi ønsker hjertelig til lykke med dagen.

Berejste håndværkere m/Damer.

torbeksse

•KØBENHAVN-

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 26. august



Rejsefondens 50 års jubilæum

Siddende fra venstre: Børge Andersen,Jørn Petersen (formand)»Henning Jensen
stående fra venstre: Peter Tannebæk,Børge Nielsen (sekretær)»Günther Kegel,

Poul Barslund og Gerhard Vandborg

Vi synes,at Rejsefondens jubilæum bør omtales i et referat her i C.U.K, bladets spalter»således at gamle
og unge naver,kan få lidt at vide om,hvorledes receptionen forløb de.15.august 1987 i Helsingør,hvor vi var
samlet ca.115 medlemmer med damer fra de 5 foreninger,der har samme formål,nemlig at få ungdommen ud at rej¬
se som håndværkere (og selvfølgelig helst på gammeldags maner,men det bliver svært).

Mødet blev åbnet af formanden Jørn Petersen,som bød alle velkommen i anledning af jubilæet,og hans håb om,
at vi kunne få nogle gode kammeratlige timer sammen,det må man sige,lykkedes.

Som første taler var formanden for Berejste Håndværkere,København,Poul Barslund,der efter en smuk hyldest
til forhenværende og nuværende formænd,overrakte hædersgaver til Hugo Nielsen (formand 1964-197o),Kai Fønss
Bach (formand 197o-198o) og Jørn Petersen (formand fra 1984 og forhåbentlig mange år fremover).De fik alle
tak for godt arbejde.

Derefter bød formanden for Berejste Håndværkere,Helsingør, Poul H.Schalk,gæsterne velkommen til Helsingør
og til naverhulen.Henning H.Jensen fik derefter ordet og sagde:"Jeg ønsker at hylde de forhenværende og nu¬
værende formænd med ikke tusind tak,men med loo tusinde gange tak for det gode arbejde I har udført i de for¬
løbne 5o ar.Den Ide med at støtte ungdommen,når den som faglært ville ud at rejse udenlands,var formidabel
god dengang,og er det også i dag,selv om det er blevet vanskeligere,men har man viljen,så kommer man også ud
at rejse i dag." Henning sluttede med at sige tak for alle de dejlige timer,han har haft sammen med naverne
i de sidste 37 år.Til allersidst overrakte han Jørn en gave.

Formanden for Københavns afdeling af C.U.K. Leif Brygger Olsen bragte en lykønskning og ligeledes Thorkild
Rasmussen fra C.U.K.

Jørn Petersen,Kai Fønss Bach og Hugo Nielsen takkede alle for gaverne og sidstnævnte mindedes Helsingørna-
ven Victer Walhegn for hans dejlige sang "Minderne",der selvfølgelig blev sunget samt andre naversange bl.a.
en af Jørn Petersen og Boberg.

Det hele endte med,at vi blev bespist.Fantastisk god mad samt alt det man kunne ønske at drikke - det skal
skrives - der manglede ikke noget,og det,selv om vi var 115 gæster. Det var arrangeret fænomalt godt af Jørn
Petersen,Peter Tannebæk og Gotfred Mosegaard.Tak for den dejlige måde I arrangerede det,tak til de naverkamme¬
rater, der stod i køkkenet og tak til naverkammeraterne,der serverede og skænkede op.

Det var en enestående og begivenhedsrig 5o års jubilæumsfest,der blev holdt i Europas skønneste naverhule
(selvfølgelig Helsingørhulen).

Referenterne.



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

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF D.f.S

EKSPEDITION AF
D.f.S.

KONTROLUDVALGET:

ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

HOVEDBESTYRELSEN'

CEG-BLADET's

Milepæle

Formand Hans Rindom,HyIdemorsvej
4o B.2730 Herlev tlf,o2 94 65 63
Peter T.Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk,tlf.o2 34 57 35

.KNUD LØNSTRUP.Helholmvej 24,Agersø
4230 Skælskør,tlf.o3 59 81 75
Alle til-og afmeldinger samt flyt¬
ning af medlemmer sker til Th.Ras¬
mussen,Pilekrogen 17,273o Herlev,
tlf.o2 94 40 02. m
Formand H.P.Hansen,Thunøgade 21
8000 Århus C.tlf. 06 12 38 74
Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o
Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,
4300 Holbæk,tlf.o3 43 87 65.

3 Kontaktmand for arbejde i udlan¬
det :Jørgen Schaffer»Nattergalevej
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72
Redaktør Herluf Fiirgaard,Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.o6
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

3.oktb.l987. Anders Glader,Thorvaldsensgade 75 år.
17 l/sal,8ooo Århus C.
Ove Sørensen,Rygårdsvej 4-lo6 25 år.
7ooo Fredericia.Medlen af CUK i
medlem af Kolding afd.
Silkeborg afd,Jubilæum c/o Fmd. 5o år.
Hans Kunø Christensen,Mosevej 6.
86oo Silkeborg.
Edith (Ditte) Nyberg,Egehegnet 75 år.
116,285o (mdl.af NRHF- Edith er

ikke hjemme på dagen)
Poul Juhl Jensen,Herningvej 54,
86oo Silkeborg mdl.af CUK i 4o år.
Poul Steffensen,Dommervænget 8 A,7o år.
4ooo Roskilde.
W.Bjørn Sørensen,Brentebjergvej 7o år.
22,Haraldsted,41oo Ringsted,(mdl.
i Roskilde.)

7.

9.

11.

17."

26.

4.nov.

Tak
Til Moselkomiteen!

H.B. ønsker til lykke med endnu et godt Moseltræf d.
29-3o august,endnu engang blev man rig på nye ople¬
velser.

124 personer havde i år fundet vej til den skønne
Mosel.En tak til Stockholm for 15 fremmødte og Zü¬
rich med 22 mand,til Arno fra Sønderborg som havde
spadseret hele vejen,til alle som deltog,tak for fa¬
ner og højt humør,atter et moseltræf hvor komiteen
havde gjort et stort arbejde.

På HB's vegne tak til Otto Kröll og Finn Leth.
Dann Eland
sekretær

Min hjerteligste tak til Københavns afd.samt Ho¬
vedbestyrelsen for opmærksomheden til min 6o års
fødselsdag. Chr.Christiansen

Slettebjerget»Hillerød.
Hjertelig tak til HB,masser af afdelinger,samt

naverkammerater-og piger for gaverne og hilsner til
min 75 års fødselsdag,som jeg holdt i Moseltreffens
by Mesenich.

Med naverhilsen Otto Kröll
Düsseldorf.

Hjertelig tak til alle gratulanter der glædede os
ved at møde op i Fruegade 36,d.22.august.

For Slagelse-naverne H.J.Frandsen
Formand.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

ÖBLIi==|M2S£§L|VGADE=lo8iklditvi1705=K|benhavn=V±
Hulen er åben hver søndag ml.kl.lo,3o - 14,oo.
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6,13 etage

181o København V. tlf. ol 23 23 42.
Kasserer; FRODE ZACHARIASSEN,Ulsåparken 45- th.

2660 BRØNDBY STRAND.tlf.ol 54 38 90 el.
Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452,265o Hvid¬
ovre,tlf.ol 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.

Sekretær:

Lokaleinsp;

1352 København,tlf.ol 15 09^85.
Pia Nielsen,Lindholmsvej 23—,2700 Brh.
tlf.ol 79 25 29.
Tove Wharja,Statholdervej
N.V.tlf. ol 85 27 13.

,111 th.2400

Program
Lørdag d.3.oktb, kl.l8,oo,Bakskuld i hulen.
Tirsdag .6. " kl.l9,oo.Hulemøde.0BS: Fejring af

jubilar.
Mandag d.12. 11 kl. 19,00, Spilleaf ten.
Torsdag 15. 11 kl. 19,00, Banco.
Torsdag 22. 11 kl. 19,00, Svendeaften.
Mandag d.26. " kl.19,00,Spilleaften.
Lørdag d.31. " kl.14,00,Keglespil,Sallingvej 61,

seneste tilmelding til bestyrelsen
d.26.oktb. på ol 85 27 13 ell.i hu¬
len.

Søndagsmesse hver søndag og midt - Ib - ugen åbent
hver onsdag.

Sangkoret
Der er møde i Sangkoret,tirsdag d.13.oktober

1987.Husk nu at møde op så mange som muligt og det
er stadig kl.19,00 i hulen.

Svend Åge Rix
sekretær.

Efterlysning
Jeg efterlyser!

Både i 1986 og 87 blev der taget en masse bille¬
der og jeg vil gerne låne filmene,så jeg får nogle
billeder til at supplere i navnebogen.

Negativerne får I tilbage igen.Tak. Otto Kröll.

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

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

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

Ny hovedkasserer
Som meddelt på pinsestævnet,samt i
"Den farende Svend" maj & august
har hovedbestyrelsen konstituret Pe¬
ter (Bogholder) Petersen som vor ny<
hovedkasserer.I august nr.af "Sven¬
den" efterlyste vi andre emner til
denne for CUK så vigtige post.Ansøg¬
ning skulle være undertegnede i hæn-|
de senest d.1.september 1987.Da der]
ikke er kommet nogen ansøgning er
Peter "Bogholder" Petersen hermed
valgt.

Peter er indmeldt i Zürich d.5/l-198o,nu medlem af
Københavns afdeling.Han er 3o år,altså en af de unge
som vi forhåbentlig vil få glæde af mange år fremover

Mange afdelinger har haft besøg af Peter,så han er
allerede godt kendt ude i afdelingerne.

Vi fra hovedbestyrelsen ønsker dig til lykke med
posten og håber på fortsat godt samarbejde.

På HB's vegne Hans Rindom.



25 år i C.U.K. Ærestavle Nyt æresmedlem
Atter kan man i Kolding føje et
nyt medlem ind i deres Album af ju¬
bilarer i deres afdeling.Denne gang
gældet det Væver OVE SØRENSEN,Ry-
gårdsvej 4 -106,7ooo Fredericia.
Ove Sørensen er født d.31.marts
1924 i Astrup,og er indmeldt i Fre¬
dericia d.7.oktober 1962.

Ove Sørensen rejste til Sverige
i sommeren 1946,hvor han arbejdede
forskellige steder henholdsvis som
Væver og Fyrbøder indtil sommeren

1948.Derefter gik turen til Tyskland,nogle måneder,
men på den tid var det en umulighed at få arbejde og
og opholdstilladelse i den franske Besættelseszone
af Tyskland. Dog et evigt minde derfra fik han dog
med derfra,nemlig sin Ægtemage og deres 4 årige ven¬
skab blev beseglet med bryllup i Heiligenberg nede
ved Bodensøen.Hans kone var oprindelig fra Danzig.

Efter kort tid dernede gik turen tilbage til Lim¬
hamn i Sverige,hvorefter de efter 2% år senere i ef¬
teråret 1952 rejste tilbage til Danmark.

Ove Sørensen forsøgte i 1946 at komme i kontakt
med naverne i Malmø men Oscar Schultze,havde den
gang ikke den store interesse for at starte Malmø af¬
deling op igen,så der blev ikke noget medlemsskab
for Ove Sørensen,så det blev først til medlemsskab i
Fredericia i 1962 hos vores gode og trofaste nav Pab¬
lo Hansen.Efter kort tid blev han valgt til kasserer
og beholdt denne post indtil klubben i Fredericia i
1984 indgik (forhåbentlig midlertidig) og meldte sig
ind som medlem i Kolding,her hvor det helt store kam-
meratskab blomstrer.

Vi i Kolding afdeling ønsker hjertelig til lykke
med 25 års jubilæet. Kolding afd.

Atter kan Silkeborg afdeling
fejre en jubilar i deres rækker.
Denne gang gælder der Maskin¬
smed Poul Juhl Jensen,Herning-
vei 54,8600 Silkebore.P.J.J. er

født d.2o.ma'rts 1918 og er ud¬
lært maskinsmed og hans valse¬
tid begyndte med en tur til Fin¬
land i 194o og nåede lige til¬
bage til Danmark hvor han til
stor fortrydelse opdagede, at
rejselivet for en rum tid var
indstillet.Det tog han i stiv
arm,og tog et job som Lokomotivfyrbøder til han igen
kunne rejse ud.I 1946 drog P.J.J. til Karlhell i Sve¬
rige ved Stockholm.Her var han med til at sætte in¬
geniører og værkfører på plads,for ved sin dygtighed
at bevise hvad en dansk håndværker duede til.Efter
et par år i Sverige rejste han til Norge og kom til
Oslo,hvor han fik job med at lave jernbanevogne.Da
det ikke var sjovt længere,så han tog hyre som repa¬
ratør og i de næste 22 år sejlede han alverdens have
tyndt. En afbrydelse var dog idet han blev tomatpluk¬
ker og Fårepasser hos sin broder i New Zealand i et
årstid.

Efter endnu et par år på de store vande,fandt han
ud af,at bølgerne var mere venlige omkring Silkeborg

Silkeborg afdeling har fornøjelsen at fejre Pouls
40 års jubilæum,som tilfældigvis er i nærheden af
satoen på stiftelsesdagen for afdelingen,idet P.L.J.
er indmeldt i Stockholm d.17.oktober 1947.

Det bliver da en fest! Til lykke Poul.
Silkeborg afdeling.

Når hovedbesyyrelsen og kon¬
troludvalget sætter sig ned
for at behandle forslag til
at et af vore medlemmer kan
blive udnævnt til Æresmed¬
lem af CUK da tager det tid.

At udnævne Æresmedlemmer
er jo ikke noget man bare
gør,det er,og skal være en

hædersbevisning som kun kom¬
mer enerne til gode.

Da vi overrakte Edgar
Jensen hans æresdiplom på
hans 75 års fødselsdag d.U.
september var det et af dis¬
se medlemmer som man fandt

værdig til denne i CUK's hø¬
jeste anerkendelse.

Edgar Jensen er velkendt
af alle i naverbevægelsen,
eller med rette af næsten alle.Edgar blev indmeldt i
Hamburg d.i.marts 1941.Efter krigen blev han medlem
af Københavns afdeling,hvor han har gjort et kæmpe¬
arbejde i bestyrelsen.Ja,dette over 35 år gamle Øge¬
navn som Edgar har erhvervet sig,er utroligt "Den tav¬
se Dansker",os der kender ham i hans arbejde for CUK,
ved at han langtfra er tavs.

I over 5 år har Edgar siddet i hovedbestyrelsen,
han er og var meget inde i arbejdet med Arkivet,og
han savner arkivet i København.

Edgar skriver meget om CUK.Han gransker bøger og
blade,og han går op i det internationale samarbejde
CCEGjhvor han også sidder i udvalg i FBHS som er den
samlede skandinaviske del af CCEG.

Når hovedbestyrelsen modtager nye lokallove,ja,da
er det Edgar der gennemgår disse.

Vi i hovedbestyrelsen takker dig atter en gang op;
ønsker dig mange gode år endnu med CUK.

Pä Hb's vegne Hans Rindom.
Formand.

Ny hule i Ålborg
Nu er det endelig gået i orden med en naverhule i

"Håndværkerhuset"
"Håndværkerhuset" er et gammelt ægpakkeri som er

opført i bindingsværk,med forskudte etager og fuld¬
stændig renoveret.Et helt igennem meget interessant
hus.

Huset vil komme til at bestå af en række værkste¬
der, så unge mennesker kan komme og lære gamle hånd-
værksfiduser .

Det ligger meget centralt lige midt i byen ved
gågaderne og Vesterbro.

Vi får et mindre lokale til naverhule og adgang
til husets andre faciliteter,d.v.s.større mødeloka¬
ler,kantine og depotrum m.m.

Her bringes et billede af den nye hule i Ålborg.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovedgade 196

Tlf. 56 29 68



Moseltreffen
Det 18.Moseltreff er nu overstået,og det er igen

den barske hverdag.
Et strålende solskinsvejr havde vi,d.v.s.ca.12o

personer såvidt jeg kunne tælle,det endelige delta¬
gerantal nåede Finn ikke at tælle op inden vi rejste
men det kommer senere.Det skyldtes at mange tilmel¬
der sig i sidste øjeblik,eller bare dukker op."Fy-fy
Men der var naver fra Nord til Syd,mødt op,med Thule
som vist er vores nordligste afd. samt Norge,Sveri¬
ge »Danmark, "Sjælland" Tyskland og Schweiz i syd.

Der er jo mange måder at komme til Mesenich pa,
nogle kører i "Skoda" andre i Campingbus/vogn,en del
tager den behagelige tur med luxusbus og luxus Hotel
med Børge "Skæg". Men vi var også et par vandrings¬
mænd, spørg Arno hvordan det er med en rask travetur
fra Sønderborg og ca. 800 km.til Mesenich,eller Kaj
Fønss Bach hvordan han er kommet derned."Bravo"

Alle blev indchecket hos Finn Leth,og fik anvist
hyggelige værelser i den lille by.

Der var lørdag indmarch i forsamlingshuset,med en
del foreningsfaner,hvor der var fællesspisning og
velkomst af hele "Moselkomiteen" Otto og Finn.Alle
fremmødte fik en hyggelig eftermiddag,med gensyn af
nogle,og træffer nye venner,samt bytter de gamle hi¬
storier med nye.

Lørdag aften,turens højdepunkt,efter lidt mund¬
godt , serveret af Margit og Verner,er der afgang til
sejltur på den skønne Moselflod,med "Marie von Beil-
stein":Men kort efter vi har lagt fra broen,opdager
man,at den bestilte musik slet ikke var kommet med
- hvorfor vides ikke,Men resolut,lagde man ind lidt
længere oppe ad Mosel,da vi var så heldige at have
to harmonikaspillende naver blandt os,der blev sendt
en bil afsted efter instrumenter,og de kom ombord.
Dansen kunne begynde og stemningen kom helt i top,
medens man kunne nyde den fine tur,med Mosel i flam¬
mer, den klare himmel og et glas Moselvin på soldæk¬
ket. Det kan ikke være skønnere,og skal opleves.Efter
turen,der blev forlænget,som erstatning for den musi¬
kalske udeblivelse,mødtes vi hos "Verners Vinhus"
til et godnat glas:

Søndag morgen var alle friske,solen skinnede fra
en blå himmel og der var tid til lidt hygge inden vi
mødtes i forsamlingshuset,hvor der var debat ved Mo¬
selkomiteen. Otto sendte gæstebogen rundt,samt et
kort til "Araberen" som desværre ikke kunne deltage.

Det største problem for Otto og Finn er den sløse¬
de tilmelding,alle lovede at gøre noget ved det.Or¬
det var frit og der kom mange roser til Moselkomite¬
en,også et par ris fra følgende afd.Århus,Vej le,Thu¬
le,Odense,Sønderborg,Frederikssund,Slagelse og Ål¬
borg.

Efter den gode og veltilberedte middag fik Margit
og Verner samt deres flinke personale en bragende
velfortjent klapsalve.

Der blev sunget et par naversange.Finn Leth tak¬
kede fordi vi ønskede alle en god tur hjem.Efter at
"Minderne" var blevet sunget og Fanerne båret ud,
gjorde alle sig klar til afrejse.

Traditionen tro,mødtes vi i Navergrotten i Beil-
stein,til et par sange og et sidste glas Moselvin
for denne gang.

Vi tog afsked med hinanden,med et på gensyn,samt
et længe leve for Moselkomiteen,med tak for det sto¬
re arbejde de gør,for at unge og ældre naver kan mø¬
des i skønne omgivelser.

Med kno i bordet Æ Smed fra Herning.
PS.(Otto Kröll meddeler at der var 124 deltagere
iår) .

Tilføjelse til adresselisten
KØGE: stiftet d.16.1.1987.
Kasserer:Kaj Dyrberg,Kildetoften 22,2680 Solrød Str.

Huleindvielse i Slagelse
Lørdag d.22.august viste sig at blive en dag med

sol og varme.
Her i Fruegade 36 havde vi valgt at vise den nye

hule frem.Ved indgangen til den nye istandsatte hu¬
le stod vores smukke fane og pyntede op.Kl.12 kom
borgmester Stenbach Nielsen,Formand H.J.Frandsen bød
derpå borgmesteren velkommen og takkede ham for hans
tilstedeværelse,ligesom formanden bød alle de frem¬
mødte ,hj ertelig velkommen og takkede for at de var
kommet,og særligt takkede han naverne for det store
arbejde de frivilligt havde udført for vores nve hu¬
le, og ønskede vi ville få ligeså mange gofe timer i
vores nye hule som vi havde haft i den gamle,deref¬
ter udbrafte han et Leve for hulen og naverne.Så tal
te borgmesteren og roste også istandsættelsen.Forman
den for foreningen til bevarelse af gamle huse, Ole
G.Nielsen og Finn Skovgaard Hansen havde også pæne
ord at sige om vores hule.

Det var en glæde at se Redaktøren for "Den faren¬
de Svend" Knud Lønstrup fra Agersø iblandt os.For¬
manden for Holbæk,Helge Lind Nielsen bragte en hil¬
sen fra hovedbestyrelsen og ligeledes en hilsen fra
Holbæknaverne.Det var en glæde at se hulefar fra
Stockholm,Aage Håkansson og hans kone Karin komme
med en hilsen på dagen,ledet på rette vej af Luffe i
et nyt "Dollargrin".Aage havde taget film fra 5o års
festen i Los Angeles i 1984 som blev vist i løbet af
eftermiddagen.Roskilde var repræsenteret ved formand
Peer Rosén,han var fulgt af næstformanden,de bragte
gaver fra klubben.

Vores første Æresmedlem Henry Hansen glædede os
ved at møde.Derefter var Murermester Victor Madsen
og modtog udnævnelsen til Æresmedlem.

Der kom i løbet af dagen mellem 15o-2oo gratulan¬
ter,både naver,gode venner og naboer.Der havde været
stor travlhed i det nye køkken hvor Iris,Karin og
Ejners Karen havde kommandoen og resultatet var en
masse fade med lækre snitter.Der blev skålet i fadøl
og hvidvin og her var Arne Rafn i funktion.Børge er
ved at være i form igen som hulefar.Gavebordet bugne'
de med flasker og andre skønne ting.Traditionen tro
måtte vi jo have en sang ind imellem og Helge Clau¬
sen var der så med harmonikaen.Dagen gik og den fas¬
te skok blev enige om at låse hulen og gå hjem efter
en fin dag.

Med naverhilsen Jens h

Kom til fest i Næstved
STIFTELSESFEST!
Næstved-naverne fylder 2 år d.lo/lo-1987.
I den anledning indbyder vi andre naver med på¬

hæng til fest i Næstved d.lo.oktober kl-.18,3o.
PROGRAM: Lidt godt at spise til en rimelig skil¬

ling,diverse våde varer til hulepriser,og iøvrigt
festlig naversamvær.

RESERVER ALLEREDE DAGEN NU!
Tilmelding senest d.5/lo kan ske på tlf.o3 74 15

9o (Formand) ELLER o3 72 84 86 (kasserer) og (hule¬
far) o3 72 27 2o.

Festudvalget.

På falderebet

Hillerød
Ved sidste hulemøde mødte 9 mand.
En hyggelig aften trods det lille fremmøde. Hulema¬
den blev nydt med stort velbehag. Der blev snakket,
sunget og hygget til ud på natten, hvor mødet tog
sin slutning.
Husk hulemødet den 9. oktober samt lørdagsmessen
den 3. oktober. Lørdagsmessen den 7. november samt
hulemødet den 13. november. Herom nærmere i næste
blad.
Kno i bordet Erik.



Hilsen til L A

En hilsen til Los Angeles Naver Club til dem og
alle andre naver fra følgende Stockholmsnaver i anled
ning af L.A.naven Asmund Andersen,(89 år),som på sinl
rundrejse i Europa,besøgte Stockholm og Ingarö sam¬
men med sin familie.Hilsenen er underskrevet af flg:
Eli Simonsen,Lilian Riel,(Prinsess),Kaj Sørensen (Sø¬
ren) , Arthur Nielsen (Pastoren),Egon Bargisen,Anton
Zauka,Thora Mikkelsen,Else Madsen,Otto Madsen,Tut
Lundberg,Bertil Lundberg,Anthon Paulsen,Ingeborg Pa¬
ulsen (Boije)»Ingrid Olsen,Poul Mark Olsen,Indbygger¬
ne på Ingarø som tilhører Stockholm-naverne.

Forenings-meddelelser

Frederikssund
Den 29-3o august arrangerede Frederikssund kommu¬

ne forenings week-end med udstilling i Frederiks¬
sundhallen. Naverne var smukt repræsenteret med en
stor stand i hallen.Vor stand blev særdeles godt be¬
søgt. Det var glædeligt at se så mange hulevenner
faldt ind og hilste på.Bent Lindgreen blev intervie¬
wet af Amtsavisen.Allerede om søndagen kunne man læ¬
se en interessant artkl.om naverne i Frederiksborg-
Amtsavis. Det var virkelig god reklame for naverne.

Til hulemødet d.4.september deltog 4o svende,Som
sædvanligt tilbragte vi en festlig aften i hulen.
Lørdag d.5/9 står naverne til søs.I den anledning
var skipperne med damer inviteret med til hulemødet.
Hulemadderne blev fortæret med god appetit og sang¬
bogen blev taget flittigt i brug.Ved midnat kunne
hulefar lukke hulen af.

Lørdagen oprandt med lidt grumset vejr,men over
middag klarede det op og det blev faktisk helt godt
vejr.Sejlklubben i Lynæs stillede gæstfrit deres
klubhus til rådighed for naverne,32 personer,fordelt
på 3 både deltog i denne herlige tur.Formand Dann
havde taget sangbøgerne med og kapelmester Erling
spillede harmonika.Det var en virkelig festlig tur,
som helt sikkert vil blive gentaget i 1988.Ved 18
tiden landede vi i Kignæs havn.Vi sluttede af med
minderne i vort"åbne klubhus".En herlig og festlig
dag var tilende.

Med naverhilsen Tolderen.
Vores Huleaften d.7.august blev en aften ud over

det sædvanlige.Formanden kunne næsten ikke finde sto¬
le nok til de 37 svende og svendinder.

Henrik var jo gået ud på sin sidste rejse og det¬
te gjorde naturligvis,at stemningen var lidt trykket
under den første sang,men snart bekendtgjorde "Piske¬
ren" til gengæld,at han og Kathe havde været på borg¬
mesterkontoret og havde fået papir på hinaden.

Her i Frederikssund lever vi ikke på polsk - det¬
te et lille hip til "Desertøren" i Århus fra "Piske¬
ren" personligt! Nå,men således blev stemningen vendt

til en flittig bimlen med klokken.Tommy og Karsten
havde en travl aften på forsyningsfronten.

Erik Sennenwaldt blev optaget som nyt medlem.Han
er Kleinsmed og har arbejdet i Sverige i sin grønne
ungdom. 3 plader blev slået i det runde bord,og Inge
bragte en hilsen fra Flemming og Helle Vilhelmsen
ZH.som just havde været på rundtur hos familie og
venner i DK.

Vor lam på spid d.14.aug.blev afviklet med sædvan¬
lig stor succes.97 deltog i spisningen og Erling
spillede så gulvet gyngede og vi sang så man skulle
tro sangbogen blev slidt op,alle dansede så det var
en lyst - jo,vi har det dejligt heroppe ved fjorden
i Frederikssund.

Med kno i bordet Inge Henriksen.

Holbæk
Den 21,aug.var Holbæk-naverne igen samlet i hulen

efter sommerferien,dog uden det helt store tilløb.
Nogle venter måske stadig på sommeren,men kig ind d.
3.fredag i måneden.

Helge bød velkommen til alle og specielt til vor
jubilar Henning Olsen og til de trofaste Roskildena¬
ver, som var mødt op denne aften.Tak Roskilde.Helge
bad derefter Henning Olsen om at sætte en sølvplade
i vores runde bord,hvorefter han fik overrakt et di¬
plom fra Holbæk og en gave fra Roskilde.Henning Olser
takkede for begge dele og fortalte om sine rejser
sammen med 3 andre malere til Norge og Schweiz og
selvom det er over 4o år siden han begyndte sine rej¬
ser fortalte han mange,både lyse og mørke træk fra
sin tid som rejsende svend.Sverige har han også rejst
i flere gange,som deltager i udgravninger,her modtog
han engang,sammen med fhv,statsminister Anker Jørgen¬
sen,en broncesolde,en stor tung medalje.

Senere blev der mere ro om Henning Olsen,først
som selvstændig og som faglærer og så blev det til
en ønskestilling som konservator ved Holbæk museum.

Men aktiv nav blev H.O. ved at være,han og Max
holdt Holbæk afd.i live i mange år,henholdsvis som
formand og kasserer,indtil der i 8o-erne igen begynd¬
te at komme nye naver til og hvor det også lykkedes
at få et fast lokale.

H.0.medbragte en kasse med 31o postkort til hulen
og der er flere endnu,det bliver spændende at gå dem
alle igennem.Vi takker for disse værdifulde kort.

Og til Jørgen i Vej le,mange tak for den flotte
klokkestreng til klokken i hulen.Undskyld min sene
reaktion.

Takket være Torbens årvågenhed ved lukning af et
vin og øllager,er hulen nu velforsynet med flotte
ølglas til dem som ikke bruger flaske mere.Tak Tor¬
ben. Også tak til Tom for den gamle sangbog fra 19oo
og rejsehåndbøgerne.

Aftenen sluttede med at der kom et fad Ål på bor¬
det og selvfølgelig med "Minderne".

Vel mødt i hulen igen d.18.september.
HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.16.OKTOBER kl.l9,3o.
Med naverhilsen Emil.

Kolding
Hulemødet d.1/7-1987 blev besøgt af lo naver som

trodsede det regnfulde vejr.Det var hyggeligt at se
Lars Larsen efter længere tids fravær.Alt i alt en
god aften,med megen sang og godt humør.

Ved hulemødet d.5/8-1987 var 13 samlet.Det gik
festligt til,da Harald havde rundet de 6o år,og gav
smørrebrød med tilhørende øl og snaps.Tak for det
Harald.Ove mødte med Arne fra Fredericia som gæst.
Werner var en smut hjemme fra Schweiz,så vi skulle
smage på hans medbragte schweizer bitter.Kalmar var
så fornuftig at han overnattede i hulen,da han mente
det var for farligt at køre.Vi fik afgjort at turen
d,6/9 bliver med middag på Tranekær Slotskro på Lan¬
geland.

Med kno i bordet Lars.

København

Siden sidst har der været en svendeaften d.2o.
Der var en lille flok samlet trods det,at datoen var



faldet ud af Københavnernaven.Vi havde en hyggelig
aften med et par svenske gæster.Derudover har der
været et par spilleaftener.Det er ved at være en bed¬
re besøgt aften.Det sidste skud på stammen:Midt-Ib-
ugen åbent,startede i god form med 5 "propper",der
var flydt ned i kælderen i nr,lo8.(Hvis der var no¬
gen der ikke have gættet det,så er det Ib Lønstrup,
der står og tager imod ved dette åndehul i den trav¬
le uge) .

I oktober er der - som du nok husker - bakskuld
d.3.På hulemødet d.6/lo vil vi fejre vores to jubi¬
larer.Der bliver serveret en lun ret til 3o,- kr.så
kan alle være med.Torsdag d.l5.er der bancospil.Pri¬
serne bliver lo,-kr.pr.plade,3 for 25,- kr. og 5,-
kr.pr.plade til de to ekstraspil.Der er ti alminde¬
lige spil.Præmierne er lækre og spiselige.Desuden
skal jeg erindre om keglespillet d.31/lo.Tilmelding
i hulen eller til Tove .Stor tilmelding ønskes.Tove
siger,hun bliver meget ked af det,hvis ikke der er
nogen der vil spille med hende om vandrepokalen iår.
Desuden vil jeg opfordre til,at man melder sig til
de arrangementer,man er interesseret i,da man ikke
kan forvente,at vi vil blive ved med at lave ting,
som ingen tilsyneladende finder spændende.Vi glæder
os til at se jer! Husk at se efter alle de spændende
ting i dit exemplar af Københavnernaven.

Med naverhilsen Pia.

Los Angeles
Vi var 22 medlemmer ved mødet d.14/8,vi mindedes

de to afdøde medlemmer Eric Roug og Harold Jensen,
med et stille øjeblik,stående,før mødet fandt sted.

Howard Hanson,Carl Christensen Sr & jun.havde sør
get for middagen som bestod af Clamschowder og Fri¬
kadeller tilberedt af Bill Knudsen.Henry Olesen brag
te en jubilæumssnaps i anledning af hans 65 års fød¬
selsdag. Senere gav han en omgang øl,hvorfor han fik
"Blæren".

Der var ingen rapport fra vort sidste møde,men
kassererens finansrapport blev oplæst og godkendt.Af
indkomne breve var der et til Otto Lund,det var
sendt til Bill Knudsen da Asmund Andersen ikke huske¬
de Otto's adresse.Det var en hilsen fra Stockholmna¬
verne. Otto bragte også hilsen fra Ib Strange»Arabe¬
ren,Esther Lund og Jørgen Schaffer,og meddelte at de
to sidstnævnte vil komme over til jubilæet i 1989.

Otto meddelte ligeledes at han havde søgt oplys¬
ninger i Danmark om hvorledes man starter en støtte¬
forening eller Ladies Auxilliary.Det modtagne svar
blev oplæst og fremkaldte en diskussion baseret på
misforståelser,så det blev bestemt at omtale dette
i vor næste Bulletin,så alle medlemmer kan tage stil¬
ling dertil.De forestående foreninger betragtes som
selvstændige og har ikke nogen direkte tilknytning
til NAVERKLUBBEN,men de kan være til gavn og støtte
i mange tilfælde,særlig da damerne selv er interesse¬
rede deri.

Bill Knudsen foreslog at naverne skulle have en

fri Dinner en gang om året,på et tidspunkt fastsat
af vor kok,så der er ikke nogen fastsat dato.Mødet
sluttede med "God bless America" og så blev der ser¬
veret kaffe.

Picnic i Naverdalen var en fin solskinsdag med
behagelig temperatur,så der var 32 til at nyde maden
under det store skyggefulde Egetræ.Det skortede hel¬
ler ikke på øl og snaps. Vi havde den glæde at se
Niels Pallisgaaed og hans datter,og da vi var ved at
være færdige ankom Asmund Andersen,så han fik en bid
mad med.Vi havde ventet en del medlemmer fra Broder¬
samfundet ,men der kom kun to Par.Flere medlemmer be¬
nyttede lejligheden til et spil Hestesko,andre fandt
kortene frem,men jeg blev ikke længe nok til at vide
hvem vinderen var,

O.J.L.

Næstved
På hulemødet d.14/8-87 var der mødt 8 naver og en

gæst Harry (tømrer) som har arbejdet mange steder på
Grønland i flere år.

Vi startede med "Når samlet er vor naverflok" OG
derefter aflagde formanden beretning,og efter denne
havde vi optagelse af 3 nye medlemmer til vor afde¬
ling.

Først Tømrer Svend Nielsen som har arbejdet i Jin-
ja i Uganda i 1951 og 2h år frem,derefter har han ar¬
bejdet flere steder på Grønland i 5 år.

Dernæst kunstmaler Flemming Rønne som har arbejdet
flere forskellige steder bl.a. som drueplukker i Fran
krig,restaureret huse flere steder i Frankrig,samt i
USA,udstillet og malet i Schweiz og har arbejdet i
flere år på Grønland.

Til sidst optog vi Finn Pedersen (murer) som siden
198o har arbejdet i Sverige og Norge.

Vi bød dem alle 3 velkommen,som det sig hører til,
med velkomstsang m.m.

Kl.22,oo spiste vi kartoffelsalat og frikadeller
serveret af formanden for lo,- ke.pro persona som
går til kassen."Blæren" var af sømmet flere gange,
det var et dejligt hulemøde,blandt mange,med megen
hygge,naversang.

GENERALFORSAMLING d.13/11-87 kl.l9,3o i "Hulen"
Denne aften ville det være en glæde at se alle Næst-
ved-naverne i "Hulen".

Efter generalforsamlingen serveres der Gule ærter.
Reserver datoen allerede nu.

Med kno i bordet Formanden.

Odense
Vi var 18 svende til hulemøde d.3/9.Knud Marius

åbnede mødet,og startede med at fortælle,at de før¬
ste 15oo,-kr.til huslejehjælp er hjemme.Det er da al¬
tid en begyndelse,og der skal nok komme flere til¬
skud. Vi er selvfølgelig meget optimistiske.Børge
Skæg kunne berette om moseltræffen,og ikke mindst om
turen frem og tilbage,hvor man havde været ude at in¬
spicere vinmarker,ganske ufrivilligt,og hvor folk
havde mistet tasker,som Børge heldigvis kunne afle¬
vere til de rette ejermænd igen.

Jo,det havde været en rigtig spændende tur.
Et af vore medlemmer,hørte særlig godt efter.Han

var nemlig ikke nået at komme med bussen fredag mor¬
gen. Ja, faktisk havde han stået,iført sin røde hue,
alene,og hundefrossen i tre kvarter.Det er forøvrigt
ham som "plejer" at komme kørende på sit køleskab
til moseltræf.Det gør han måske næste år igen.Hvem
ved?? Vi havde jo haft madpakkerne med,og medens vi
fortalte små historier gled maden ned.Aftenen gik
stille og roligt.Næste gang vi mødes,er d.l.oktb.til
G.F.,hvor vi også medbringer madpakken,som vi nyder
efter G.F. Vi møder kl. 18,3o.

Vi vil også minde om "Gule ærter" lørdag d.l4.nov.
kl.18,oo.Sæt kryds i kalenderen,nærmere følger i nov.
nr. VEL MØDT TIL GENERALFORSAMLINGEN d.1.OKT.KL.18,3c
M/MADPAKKEN.

Med naverhilsen Sanne.

Randers
Til hulemødet d.4/9 var mødt 11 medlemmer.Jytte

har med øjeblikkelig virkning fratrådt bestyrelsen
p.g.a. uoverensstemmelser,så suppleanten Søren Munk
er kommet ind i stedet.

Bestyrelse og medlemmer leder stadig efter ny hu¬
le. Der har været mange gode emner imellem,men nogle
er for dyre og andre er for små og nogle har vi sta¬
dig ikke fået svar på,men vi modtager gerne nye em¬
ner.

Vi afholder stiftelsesfest d.19/9 i hulen,medbrin¬
gende egen madkurv,så når dette læses skulle den
helst være godt overstået.
Til mødet var en del spørgsmål til best.anglende det
økonomiske,var best, enige om,at dette kunne vente
til G.F.,da der jo kun er knap 1 måned til.

Mødet sluttede først hen på de små timer,men da
havde "Blærerøvskasketten" også skiftet hoveder nog¬
le gange.Har I nogle spørgsmål eller noget I gerne
vil frem med,som f.eks.nye bestyrelsesmedlemmer,så
har I chancen nu venner.Mød op til G.F. fredag d.2.
oktober kl.2o,oo.

Med kno i bordet Bitten.



Roskilde
Ved hulemødet d.28/8 var kun 15 mødt op,en del var

taget til moseltræf»nogle til Ingarö og andre til
varmere himmelstrøg.Men vi 15 som blev i det danske,
sang et par sange af dem vi kan på fingrene.Vi havde
2 gæster fra Hvalsø,Keld og Erik- to hyggelige fyre,
Erik rystede den ene historie ud af ærmet efter den
anden så tårerne trillede af bar grin.Vi regner med,
vi får dem som medlemmer ved næste hulemøde.August
måned har været travl for de fleste,Los Angeles na¬
verclub gæstede vor formand og bragte en hilsen og
en fin håndmalet ting,gjort af Otto,Lund med h.iem.

De berejstes hule i Helsingør skulle vi jo også
besøge,Lam på spid i Frederikssund kan vi ikke leve
uden,Slagelse afd.havde genindvielse af hulen efter
endt restaurering,den er blevet mere end flot,den er
blevet pragtfuld,til lykke med den nye hule.Køben¬
havns afd.skulle jo også lige ha' et lille visit,og
Leif stegte hakkebøffer m/spejlæg-fin-fin,Flere fra
vores afd.har gæstet Stockholm afd.og boet på Ingarö
men vi andre tager revance til pinsestævnet 1988 og
glæder os meget.

Tilbage til vores huleaften,vi fik spist og druk¬
ket - fik en ekstra én til halsen,da Erik fra Hvalsø
slog på klokken,han blev så glad for blærekasketten,
at han havde den på hele aftenen,koster det ikke ek¬
stra ??

Vi enedes om at ses til kortspil d.ll/lo,husk
skorpeskrinet! Vi sluttede aftenen kl.00,o5 og glæ¬
der os til at se en masse til fugleskydningen d.2o/9.

Med naverhilsen Sekretæren.

Slagelse
Fredag d.7.aug.var der møde i hulen i Fruegade 36.

Formand Frandsen bød velkommen og der blev sunget
en gang.Hugo havde tegnet et dekorativt jubilæums¬
skrift til Viktor Madsen,men han nåede ikke frem til
mødet.Hugo gjorde rede for hvordan arbejdet i hulen
skred frem,og alt tydede på at det blev færdigt til
tiden.Man gik over til madpakkerne og lidt hyggesnak
og der blev sunget lidt og sluttede med"Minderne"
før vi gik hjem.

Med naverhilsen Jens H.

Hulemødet d.4/9-87 - det første i vor nye istand¬
satte hule - fuldt hus med glade og fornøjede Slagel¬
se-naver .Vort nye Æresmedlem,murermester Victor Mad¬
sen havde taget sin datter og Vedeby's datter m/mand
med.Den glæde,de 2 damer viste ved at se den gamle
hule genopstået,de gamle ting og billeder bevaret
gav minder for dem om deres opvækst,som barn af to
aktive Slagelse-naver - den glæde smittede os alle
til den glade aften.

Formanden H.J.Frandsen åbnede med sædvanlig lune
mødet - ønskede gæsterne samt de 2 nye - som vi håbei
bliver medlemmer»velkommen,og takkede alle for det
store arbejde,der var nedlagt. Vor gode og glade mu¬
rer Ewald kom med et utoligt flot Skibskompas (fra
16oo-tallet) samt 2 fine læderpunge - 1 for snus
(lidt brugt) og 1 til penge.Tak Ewald for den store
gave.

Arne - vor hjælpsomme beskytter af hulen - havde
haft fødselsdag og på sin sædvanlige gavmildhed,stil¬
lede han en af de "store gode" til gane og bug - det
blev der Hurra og blæresang ud af.Også de 2 nye blev
belønnet med sangen og vi med øllet.

En strålende huleaften i vor dejlige hule sluttede
med Minderne.

Med kno i bordet Hugo.

Sønderborg
Det første hulemøde efter ferien var meget godt

besøgt,der var mødt 15 medlemmer,et hyggeligt møde,
hvor formanden gav et fyldestgørende referat om,hvad
der er sket i hulen i sommer,med fødselsdage og med
Bente og Ankers bryllup,som er blevet fejret inden¬
for afdelingen.

Helmuth havde også et kortfattet referat fra pin¬
sestævnet.

Moseltræffet havde lokket 5 medlemmer fra Sønder¬

borg med,de har haft en dejlig tur,med nogenlunde
godt vejr,hvor der er hilst på en masse gode venner
fra forskellige afdelinger,hvorfra der er modtaget
mange hilsener,til os alle i Sønderborg afdeling.Tak
for det.

Hulemødet sluttede kl.21 hvorefter vi havde dåb
af Bente Villadsen,berejst naverpige,iøvrigt nygift
med Anker,som vi byder velkommen i Sønderborg afd.

Det store vindue i stueetagen skal udskiftes med
2 bondestuevinduer.Disse bliver leveret i uge 38.
Isætningen klarer vi selv,vi har både murer og tøm¬
rer i afdelingen.Det har trukket længe ud men nu ser
det ud til at lykkes - rart at få det lavet,inden
det bliver for koldt.

Med naverhilsen Mogens.

Vejle
Formanden kunne byde 13 naver velkommen til au¬

gustmødet d.28 og mødet startede med en sang.Forman¬
den mener,det er lidt beskæmmende,at så få kommer
til møde,især om sommeren,hvor vi kan nyde vort dej¬
lige hus og have,og naturen omkring os.Mon vi skal
ændre mødedagen,når vi har G.F,i oktober?

Inger Roslev,enke efter landsformand Ove Roslev,
har givet vor afdeling 2 naverstokke og en del krus,
og vi siger mange tak herfor.

Til Ristaffel kom ca.3o personer og formanden sag¬
de tak til Jørn og Strit for det store arbejde,de
har gjort.

Der var åbent hus i hytten i forbindelse med Har-
ly's 65 årsdag d.l5.aug. og Arnes 5o årsdag d.l3.sepi
4o-5o gæster mødte op og fejrede de 2 fødselarer,som
gav sild,skipper-labskovs og ost,med tilhørende drik¬
kevarer. Tak Harly og Arne for en god dag og tak for¬
di I holdt festen i hytten og samlede mange naver.

Bruno er til Moseltræf i dag,men sender hilsen.
Der kom en debat i gang om,hvorvidt vi skal finde

en fast form for indsamling til gaver til,runde dage
og jubilæer,Det kan ikke gøres indenfor foreningens
kasse,men måske som en selvstændig kasse til gave¬
indsamling. Som det er nu,bliver nogen klart forfor¬
delt, andre får meget.

Harly mener,at HB skal gå tilbage til de gamle
telegrammer,som var meget kønnere.Formanden siger,at
Vejle afd.i 5 år har kritiseret telegrammerne uden
virkning.Diskussionen gik livligt angående såvel ga¬
ver ,mødetider som telegrammer.

Til slut må jeg minde om G.F.fredag d.3o.oktober
kl.2o i hulen på Nørretorv.Forslag skal være forman¬
den ihænde senest 8 dage før.

Med naverhilsen Joan.

Zürich
Ved sidste hulemøde var der enormt mange nye an¬

sigter,som vi gerne vil byde velkommen.
Med den internationale kendte ferieort Davos som

mål,fremmødte 17 medlemmer på et femstjernet hotel,
for at lytte til Europasførende Duo "Swiss-Danes",
Jens & Tommy,der tegnede sig for Top-Hits og Go-Go

I aften,nat og morgentimerne forlod 5 biler og 2o
personer Zürich med kurs mod Mesenich/Mosel.Med 125
deltagere fra Danmark,Luxembourg,Schweiz,Sverige,Tyst
land og Thule blev det til et hyggeligt gensyn med
kendte ansigter.Otto Kröll og Finn Leth lagde atter
navn til et velorganiseret program,med sejlads på Mo¬
sel, afsluttende med en pragtfuld stemning i "Naverhu¬
len" i Beilstein.

Traditionen tro har vi atter holdt CUK's mester¬

skab i kegling imellem byerne Zürich - Winterthur-
Zofingen - Walltsellen og Wetzikon,Mongeoris vinder
Geert Stage overgav pokalen til vindende by Wetzikon,
presenteret af Susanne og Claes Ohlin.Højeste point
opnåede Helle Vilhelmsen.

Vandrepokalen gik bordet rundt nogle gange.Den cyk
lende formand Flemming,cyklede ikke hjem.På terras¬
sens tre trin tegnede Flemming sig for et "One man
Show" knoklende rundt i ballettens grundtrin,valgte
Flemming at slutte sit show med landing på knæ og
albuer,for til slut at vaske fliserne i hvidvin ...

de stakkels fliser.Med hullet i knæhøjde øges Flem¬
mings beholdning af shorts.

Et velkommen skal lyde til Jan Lund,lastvognsme-



kaniker og Hans Hansen,mejerist.
Med god vind fremover har vi taget afsked med

Thorkild Jensen,programmør.
Med tak for hyggelige timer under mit ophold i

Ålborg/Blokhus,vil jeg gerne rette en varm tak til
naverne i Ålborg.

Husk Racletteaften hos Kirsten og John på Rest.
Frieden i Biilach. Begynder kl.l9,3o.

Prisen retter sig efter antal deltagere.Det er d.
17 oktober 1987.

Med kno i bordet Frits.

Aalborg
Vi holdt hulemøde d.2.sept.og fik udvekslet de

mange oplevelser fra moseltreffet.Moselkomiteen og
Børge Skæg takkes herigennem for en god bustur og et
godt moseltref. Det store arbejde de har haft,har
virkelig givet et godt resultat,og vi glæder os me¬
get til at deltage næste år.En hilsen til de andre
deltagere,der har været med til at gøre turen så
festlig. Det var lidt ærgelig,at Lis kok og Tonni
havde fået stjålet deres norske nummerplader,men de
reddede sig da en ekstra fridag på denne bekostning.
Vi håber,at de kom godt hjem til Oslo på deres dan¬
ske prøveplader.

Den bedre halvdel var inviteret med i aften til
vores hulemøde,og sangbogen blev brugt flittigt.Vi
siger hermed tak til malerforbundet,fordi de har sti]
let lokaler til rådighed til vore to sidste møder.
NÆSTE HULEMØDE VIL BLIVE AFHOLDT I VORES NYE HULE I

HÅNDVÆRKERHUSET
Da Håndværkshusets bestyrelse agter at holde ind¬

vielse på huset d.4/12 venter vi med huleindvielsen
til februar 1988 og håber at se mange gæster fra an¬
dre afdelinger,men nærmere program følger i januar
nummeret af "Svenden":

Med naverhilsen Knud.

Århus
Den 7/8 holdt vi igen vores hulemøde,der var mødt

22 svende.Formanden bød velkommen til de fremmødte.
Han havde ikke noget særligt på aftenens program,men
mindede om,at man endnu kunne nå at tilmelde sig til
den årlige Moseltreff,og opfordrede svendene til at
indtegne sig,da det er en uforglemmelig oplevelse at
være med til denne fest.Vi fik en rigtig god hyggeaf¬
ten ud af det,og sluttede med minderne.

Lørdag d.15/8 afholdt vi vor årlige fugleskydning

hos Ole i Krajbjerg.Der deltog 22 skytter med ledsa¬
gere. Vi mødte kl.8,oo hos Ole og Margrethe i Kraj-
bjerg,til et veldækket morgenbord,som sidste års Fug¬
lekonge Vagner Sørensen var vært for.Der var rundstyk
ker,kaffe og en dram til,så der manglede ikke noget.

Skydningen forløb planmæssig - fuglen var place¬
ret inde mellem træerne,men da det trak ud med at få
en afgørelse,måtte man rykke tættere på.Resultatet
af skydningen blev følgende.Næb,pokalen gik til bage¬
ren, Halsen til Arne Munk,Høj re vinge, til Jørgen
Schaffer»Venstre vinge til Åge Tjerrild.Halen til Oli
og kongeværdigheden til Skriver.Den tidligere fugle¬
konge måtte altså aflevere værdigheden til den afgå¬
ende konge,men hvad værre var,ja,så var der ingen
platte til den afgående konge da vi skulle til at
spise,men der blev omgående sat en indsamling i gang,
så han kunne få den værste sult stillet.

Efter et vellykket arrangement,fik vi ryddet op
efter os,og vi vil her rette en stor tak til Margre¬
the og Ole,for jeres store gæstfrihed,og det store
arbejde I har lagt i det.Araberen havde meldt afbud
p.g.a.sygdom,og man blev enige om at tage den ene
vinge af fuglen,hvor alle deltagerne satte deres nav¬
ne på,og Jørgen og Ester lovede at overbringe den tilAraberen.

Den 21/8 holdt vi hulemøde,hvor der var ca.2o fremmødte,vi havde besøg af to fremmedskrevne Tømre,Her¬
man Kop Thomas,som netop den dag havde været fremmedskreven i 3 år og 1 dag,og han var på vej hjem led¬
saget af Dirk Schurer fra Göteborg hvor han havdearbejdet.De underholdt os med at synge Klatchen,somfik stort bifald.Hatten gik rundt,og der kom et pæntbeløb i den.Vi havde en god og hyggelig aften dersluttede med at vi sang minderne.

Til hulemødet d.4/9 var der mødt 18 svende,formanden bød velkommen,og startede med at omtale turentil Mosel som havde været en stor succes,ligesom detidligere Ir.Det blev oplyst at vi til vores næstehulemøde ville få besøg af Otto Lund fra Los AngelesAftenen forløb med hyggesnak,og der blev sunget etpar stykker af vores gode naversange. Mødet sluttedei god ro og orden. Husk vores G.F.d.2/lo.Med naverhilsen S.E.Jensen.

•K.0BÜVHAVN:

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler,Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde 1' torsdag i hver måned.
Keglespil 3' mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 96
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund,Agerkær 5IT
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2470 Skovlunde.Tlf.02918124
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Rejsefondens 50 års jubilæum

Det var en meget fin fest i en skøn hule,og alt var tilrette¬lagt helt fantastisk godt,med dejlig mad med diverse tilbehør.3 formænd fik hædersgaver,det var: Hugo Nielsen,Kai Fønss Bach
og Jørn Petersen,alle 3 er medlemmer af Berejste.Jubilæet er beskrevet andetsteds i bladet.

Referenten.Kongekeglespillet
Lørdag d.24.okt.kl.12,3o gar vi til bords for at nyde en dejligplatte og kl.ca.14,begynder keglespillet om konge og dronningetitlen.Ved ca.16.tiden skulle vi være færdige og går til fælles kaffebordog præmieuddeling.For alt dette: Platte + 1 øl + 1 snaps + kaffe samtkeglespillet kun. 6o,- kr.for medlemmer og 15o,- kr. for ikke medlem¬mer,alle kan deltage. Tilmelding ved kegleaftenen mandag d.19.okt. el¬ler senest d.2o.okt.til Poul Barslund.(Udover det nævnte,betales altandet særskilt)

Filmaften
Tirsdag d.i.okt. viser formanden lysbilleder fra nogle fester iBerejstes Hus samt fra en lille Safari nær Killimanjaro i Afrika.
Vi„erindrer om at torsda8 d.i.okt. og torsdag d.5.nov. vil hulenvære aben for naver fra andre foreninger,for ellers vil hulen i al al¬mindelighed kun være aben for medlemmer grundet forskellige internearrangementer.

Bestyrelsen.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 24. september



Næstvedblader skriver i sit blad d.8/9 - 1987
i anledning af Næstved-afdelingens Faneindvielse
fornylig følgende:

Med tre velrettede slag slog viceborgmester
Henning Jensen i fredags det første messingsøm i
Næstved Naverklubs nye fane.

Det skete ved en højtidelighed i det gamle sol¬
daterhjem Agora på Glentevej,hvor naver fra nær
og fjern var mødt op for at gøre denne dag høj ti¬
lig og munter for den lokale klub.

Udover at få en snak med unge og ældre farende
svende benyttede Henning Jensen lejligheden til
at skrive i navernes gæstebog.Her udtrykte han øn¬
ske om snart at se Næstved Naverklub få foden un¬

der eget bord.
Formanden,Keld Albrechtsen var mere direkte:
Vi holder denne højtidelighed her i Argora,

fordi vi ikke har noget sted at være.Normalt hol¬
der vi vore navermøder den 2.fredag i måneden hos
et af vore bestyrelsesmedlemmer,der har været så
venlig at stille lokaler til rådighed på Solbakke¬
vej ,men det er ikke tilfredsstillende i det lange
løb.

Når vi ser på vore kammerater i de andre klubber,så er der kun nogle, der ikke har deres "Hule".Derfor er
det vort håb,at vi snart finder lokaler,så vi kan få nogle af de ting op på væggene,som vi efterhånden har
fået samlet sammen - ting,som kendetegner en rigtig Naverhule.

Keld Albrechtsen fortsatte:
Naverbevægelsens formål er at samle en kreds af berejste mennesker på tværs af faggrupper og organisatio¬

ner. Gennem nettet af klubber verden over arbejder vi for at hjælpe unge mennesker,der gerne vil rejse uden¬
lands for at arbejde.Derfor er vi glade for igen at kunne få Næstved naverklub i gang.

Den nye fane var skænket af "Danmarkssamfundet" som blev stiftet i 19o8 med det formål at styrke national¬
følelsen.

Næstved-sekretærens referat:
Den 11/9-87 var der faneindvielse i Næstved.Der var mødt godt op fra vor egen afdeling samt naver fra Hil¬

lerød, Roskilde, Frederikssund, Holbæk og København.Efter overrækkelsen af fanen slog Viceborgmester Henning
Jensen det l,søm i for "Dronning og Fædreland".Det 2.søm var Dann Eland fra HB slog i for CUK.Det 3.søm slog
Keld Albrechtsen som formand for Næstved afd.i.Derefter blev der serveret forloren skildpadde.Det var en god
aften blandt mange med megen Naverhygge,Naversang m.m.K1.24,oo brød vi op.PS:Mange tak for de flotte gaver
som de gæster fra ovenstående afdelinger havde med til Næstved.

med naverhilsen. Sekretæren.

Formanden for -naverne i Næstved,Keld Albrechtsen synes

noget foruroliget over at se en lærer svinge hammeren.
Det er Flemming Rønne og næstformand Leif Rosenkvist,
der holder fanen.

Hilsen til

Når vi får besøg fra "Over there"
så giver det nerver til mange flere.
Vi farer rundt og hopper på tungen,
til træf i hulen er vi tvungen.
Mogens får besøg af fætter og kusine,
havde han fortalt det for 5 år siden,
kunne vi alle grine,
så havde vi troet at han ville prale,
de Gilbergs,har altid været lidt gale.
Nu blev det alvor og den ukendte fætter dukked frem,
endelig var han kommet hjem,
det skulle fejres med brask og bram,
alt i Surløkke drej ed sig kun om ham,
så blev vi i hulen involveret,
og da vi endelig mødte originalen,var vi leveret.
Han tog os alle med storm,
Mogens fatted vi kun som en lille orm,

Otto Lund
det han bringer med fra USA,
det kan Gilbergfamilien aldrig fra ham ta'.
Vi hylder nu vores gæst,
Vi prøver på at lave for dig,lidt fest.
Jeg håjer at du har lidt af Gilbergfamiliens humor,
for har du ikke det,du det her ikke forstår,
vi hilser dig velkommen her i byen,
og tak du Vor Herre for at du ikke er havnet på Fyn,

En Nav.

Et øjeblik
De varme lande er skabt for at kolde 01 skal sma¬

ge bedre,
Kan du købe en genstand på henstand så er det

tegn på velstand.
Da jeg bor i en hytte,kan jeg ikke købe på "borg"



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

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF D.f.S

EKSPEDITION AF
D.f.S.

KONTROLUDVALGET:

ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

HOVEDBESTYRELSEN'

CEG-BLADET's

Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej
4o B.2730 Herlev tlf,o2 94 65 63
Peter T.Petersen,Nyvej 152,Asserbo
3300 Frederiksværk,tlf-o2 34 57 35

.KNUD LØNSTRUP.Helholmvej 24,Agersø
4230 Skælskør,tlf.o3 59 81 75
Alle til-og afmeldinger samt flyt¬
ning af medlemmer sker til Th.Ras¬
mussen, Pilekrogen 17,273o Herlev,
tlf.o2 94 40 02.
Formand Ib Strange,Bakkedraget 4
8270 Højbjerg.tlf. 06 27 24 80
Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o
Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,
4300 Holbæk,tlf.o3 43 87 65.

s Kontaktmand for arbejde i udlan¬
det : Jørgen Schaffer,Nattergalevej
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72
Redaktør Herluf Fiirgaard,Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.o6
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

Milepæle
4,November 87 W.Bjørn Sørensen,Brentebjerg- 7o år.

vej 22,Haraldsted,41oo Ringsted,
Medlem i Roskilde afd.

7. 11 " Bent Pedersen,Brændkærgade 86,65 år.
6ooo Kolding.

8. 11 " Jørgen P.Christensen,Olgasvej
l.B.295o Vedbæk,Mdl.i Kbhn.

12. " 11 George Hansen,254 West Ches- 6o år.
stermer Lake,Calgary,Alta,Ca¬
nada.

17. 11 " Jenny Henriksen,LI.Ringvej 8, 7o år.
Stærring,846o Galten.Mdi. i
Århus afdeling.

21. 11 11 Lars Westerskov,5767 Main St. 8o år.
Hollydale,Ca.9o282,USA:Medlem
i Los Angeles Naver Club.

24. 11 11 Peter Pedersen,45o Meyer St. 8o år.
San Fernado,Ca.9134o,USA Mdl.
i Los Angeles Naver Club.

6.December 11 Helge Ørtenblad,Langenæs Alle 75 år.
46 4/sal,8ooo Århus C.

5o ar.

Dagpengeregler

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

Hulen er åben hver søndag ml.kl.lo,3o - 14,oo.
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6,13 etage

181o København V. tlf. ol 23 23 £2.
Kasserer: FRODE ZACHARIASSEN,Ulsøparken 45,I/th

2660 Brøndby Strand.tlf.02 23 23 42 el
Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452,2650 Hvid¬
ovre.tlf. 01 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 København,tlf.ol 15 09 85.
Pia Nielsen,Lindholmsvej 23—,2700 Brh.Sekretær:

Lokaleinsp;
tlf.ol 79 25 29.
Tove Wharja,Statholdervej
N.V,tlf. ol 85 27 13.

rill th.2400

Program
Hulemøde kl.l9,oo

11 11 Spilleaften kl.l9,oo.
" " " Alt godt fra Havet" kl.l3,oo.
11 11 Svendeaften kl.l9,oo.
" " Spilleaften kl.l9,oo.

^ " 11 Adventsmesse m.Juleklip kl.lo3o
Desuden er der hver uge åbent om Onsdagen til

"Midt -Ib - ugen" ( kl.lo,3o til 13,3o) og hver søn¬
dag til søndagsmesse (kl.lo,3o - 14,oo)

Onsdag d. 4. Nov.87.
Mandag d. 9.
Lørdag d.14.
Torsdag .19.
Mandag d.23.
Søndag d.29.

Arbejdsløse kan efter 4 ugers ledighed søge arbej-
se i andre EF-lande i op til 78 dage og samtidig mod¬
tage danske dagpenge. Det skal dog bemærkes,at der
gælder særregler for arbejdssøgning i Grækenland,Spa¬
nien og Portugal.

For at modtage dagpenge i et andet EF-land skal
der udfyldes en blanket dels af medlemmet,dels af
Arbejdsformidlingen og dels af A-kassen.

A-kassen sender de 3 blanketter ind til DfA,som-
godkender eller afviser ansøgningen.

I alle tilfælde er reglerne for danske dagpenge i
et andet EF-land,at reglerne for kontrol og udbeta¬
ling i det pågældende land følges.Dernæst er det ikke
muligt at holde ferie samtidig med,at man søger job
med dagpenge og endelig skal det meddeles,hvis man
får job.

Det skal understreges,at alle rettigheder A-kasse-
mæssigt fortabes,hvis man kommer hjem efter de 78
dage.Derfor vær forsigtig og overhold reglerne nøje.

Endelig skal pointeres,at såfremt der opnåes ar¬
bejde i et andet EF-land,skal tilmeldingen til dette
lands A-kasse finde sted,ligesom afmelding af dansk
A-kasse er obligatorisk. Red.

Tak
Tak til hovedbestyrelsen og en tak til naverne i

Vejle for alle de gaver jeg fik til min 65 års fød-
selsdaf.Bruno skriver dette for mig,da jeg p.t.lig¬
ger på hospitalet i Århus,ellers alt vel her i Vejle,
med naverhilsen Harly Jensen

Vejle afd,

31/8 uden egen skyld jeg fyldte 1 01,
og fik hilsener fra Pol til Pol.
min postkasses bund og sprække
var nærmest ved at flække.

Jeg ved min adresse er lidt svær
så derfor»dobbelt tak til hver især.

Chris/Thailand.

Hjertelig tak for alle hilsener og tilkendegivel¬
ser,jeg modtog på min 75 årsdag,fra ind og udland.
Særlig tak til,Berejste,HB,København,Proppen,Stock¬
holm, Roskilde , og Sønderborg.

Jeg takker HB for den store ære,man har udvist
mig ved at udnævne mig til ÆRESMEDLEM af CUK,en ud¬
mærkelse jeg er meget glad for.Jeg skal gøre,hvad der
står i min magt,for at leve op til udmærkelsen.
CUK LÆNGE LEVE.Alt forgår men CUK består,
med kno i bordet Edgar Jensen.Kbhn.

Min hjerteligste tak til HB samt Otto og Liesel
Kröll og andre som glædede mig på min jubilæumsdag
den 7.oktober.

Sidst men ikke mindst Kolding afdeling hvor vi
fejrede dagen med sang og spind og hvor det rette
kammeratskab står i Højsædet og hvor man ved,at den
gamle naverånd vil blive ved at leve i tiden frem¬
over.

med naverhilsen Ove Sørensen
Fredericia

En tak til Københavns afd.samt Frederikssund afd.
for udvist opmærksomhed til min 75 års fødselsdag.

Edith Nyberg.



Moseltreffen 1987
Så mange personer deltog der i år i Moseltreffen:

22 personer fra Zürich afdeling.
Frederikssund afdeldng
Stockholm afdeling

Uddrag af HB's protokol

18
13
lo

7
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2

1
1

Odense
Århus
København
Slagelse
Sønderborg
Hernlnd
Roskilde
Ålborg
Kolding
Vej le
Düsseldorf
Holbæk
Silkeborg
Oslo
Thule
Randers
Borås
Hillerød

afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdeling
afdelinf
afdeling

afdeling
afdeling
afdeling
afdeling

lait 123 personer fra 2o afdelinger,

Her ses fire af Moselanerne og hygger sig en hygge¬
lig formiddag medens de indtager egnens produkter
der er fra venstre Karin fra Århus- Aage fra Sønder¬
borg - Æ SMED fra Herning,Flemming og Tove Madsen
fra Frederikssund.

Advarsel
Tømrer IB PORSMOSE,født d.3o-7-1952 i Voer (DK)

Medlem af Berejste Håndværker i Helsingør.
Indmeldt i CUK Zürick afd d. 2-4-1987 og afrejst den
8.august med ukendÆ adresse. Naverbogen no.2691 er
tilbageholdt af Zürich afd.,da en gæld på 4,ooo,-
Dkr. er udestående hos et medlem i Zürich,Han ma ikke
optages i nogen CUK afdeling da han regnes for øko¬
nomisk ustabil. Hans Rindom

Fmd.for H.B.

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

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

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

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovedgade 195

I--\j]pi Tlf. 66 20 66

HB Mødet d.5.August 1987.
1) Protokollen fra sidst godkendtes.HB har modtaget

forslag til nye love for Køge afd.Disse går til
behandling hos Edgar Jensen,derefter til endelig god¬
kendelse i HB og KU.Der vil ikke i år afgå bus fra
Frederikssund til moseltreffen,men en del kører dog
selv,og i skrivende stund ser det ud som,at der fra
Danmark vil deltage ca.7o-8o personer.Vi i HB håber
på at det også i 1987 vil blive et godt Moseltreff.

SID har i deres fagblad nr.13 en god artikel an¬
gående arbejde i et andet EF land,hvert medlem i HB
vil søge at få udleveret en ca.lo-15 stk.hos deres
lokal afd. Fejl vedrørende et HK medlem er rettet
hos Th.Rasmussen og Peter Bogholder.
2) Hovedkassen redegjorde for kassebeholdningens æn¬

dringer siden sidste møde.Endvidere ønskede ho¬
vedkassereren en nøjere korrektur af regnskabet og
der vil d.5.september blive afholdt revision af både
Børge Nielsen's og Peter bogholders regnskaber,revi¬
sorerne er indkaldt og mødet vil blive afholdt hos
Peter bogholder i Asserbo,der er afsat hele lørdagen
til dette revisionsmøde.
3) HB har modtaget en klage fra Kbhn's afd. angåen¬
de et udeladt referat i august nr.af D.f.S. Kritik
af en af annoncerne blev også fremlagt,dette til ef¬
terretning . Klage over en forsinket udsendelse blev
stilet til postvæsenet.Thule og Zürich vil selv be¬
tale for forsendelse af D.f.S.så deres exemplarer
bliver nu sendt dem"en bloc" direkte fra trykkeriet.
Brev afsendt til redaktøren.
4) Et par interne sager blev diskuteret og taget

stilling til.
5) Faneindvielse i Næstved d.11.september 1987 vil

Dann Eland og Helge Nielsen repræsentere HB.
6) Næste HB møde bliver afholdt d.3.september 1987.
HB mødet d.3/9-1987.

Protokollen fra sidste møde kunne godkendes.P.g.a.
ferietiden har der naturligvis ikke været den store
aktivitet.Hans Rindom har dog modtaget brev fra Ål¬
borg hvor der meddeles om en ny hule.Afdelingen hå¬
ber at kunne afholde indvielse engang i Oktober med
evt.deltagelse fra HB.Ved Næstveds faneindvielse 11-
9-1987 med deltagelse af Dann Eland-Helge Nielsen og
Karl Jensen,alle HB. Dagen efter deltog Dann Eland &
Helge Nielsen i en udstilling,og der blev sunget na¬
versange og Th.Rasmussen fortalte om naverne.Silke¬
borg afd.holder 5o års jubilæum med deltagelse af
Hans Rindom & Helge Nielsen fra HB.Til redaktøren
bliver der herefer hver gang tilstillet en revideret
adresseliste for afdelingerne.Der vil blive indhen¬
tet pris på Oblater til næste HB møde.Efter fore¬
spørgsel, kan oplyses at jubilæumsemblemet første
gang er gratis til jubilaren.Da der ikke har været
andre ansøgere,og HB ønsker således Peter "bogholder1
til lykke med posten som ny hovedkasserer.Der blev
givet en kort oversigt over kassebeholdningen siden
sidste møde.Endvidere aflagde Peter bogholder beret¬
ning om Moseltreffen,der iår havde 124 deltagere,og
"Treffen" blev i år optaget på video.Børge Nielsen
aflagde beretning fra Håndværkernes Rejsefonds møde
d.23-5.1987.Lokallovene fra Køge er gennemgået og
revideret og vil foreligge til næste HB møde.Udstil¬
lingen er blevet revideret for adresseændringer,nye
billeder til plancherne betales af afdelingerne..
Næste møde i HB afholdes d.5-lo-1987 kl.l9,oo.

Dann Eland
sekretær.

Et øjeblik
Næ du,politik er ikke noget vi diskuterer i CUK-

men jeg kan godt sige så meget,at det er med stor¬
magterne ligesom med Elefanter for det er sgu lige-
meget om de slås eller gør "tilnærmelser" så er det
græsset det går ud over - at du bare ved det.

Stik en løgn,sandheden er altfor dyrebar til at
kaste i grams.



Californien 1787
Den 17.september 1787 altså iår for 2oo år siden

blev den amerikanske Constitution underskrevet.Og
her er hvorledes forholdene i Californien var på det¬
te tidspunkt i 1787.

Medens vore grundlæggende forfædre kæmpede for at
skabe en Constituon,Dokumentet som blev grundlaget
for vores Republik.Hvad skete der da i Californien?

I Realiteten var de fleste mennesker boende i Ca¬
lifornien ikke for opstemte overfor begivenhederne
som tog plads i den østlige del af kontinentet.Des¬
uden deltog de jo ikke i de nyligt oprettede 13 sta¬
ter, og der var kun få amerikanere af europæisk af¬
stamning boende i Californien.Selvom Californien
stadig tilhørte Spanien,var dets befolkning for det
meste Indianere,og personer af spansk afstamning.

De relativt få amerikanere boende i Californien
var næsten udelukkende tidligere søfolk,som var ble¬
ven trætte af at sej le.Hovedparten var flygtet fra
skibene,som gjorde ophold i Californiens udskibnings¬
havne,hvor de solgte eller byttede deres varer for
pelse og huder.Pelshandel var den største og vigtig¬
ste handelsvare i Californien i 1787.Skibe fra Øst¬
kysten sejlede regulært til havne som San Francisco
og San Diego for at handle om pelse,og var kendt for
handelen med Missionen San Juan Capistrane.Tillige¬
med Cargo bragte de nyheder om begivenhederne fra
andre dele af landet og verdenen ude omkring.Califor¬
nien var derfor ikke totalt uvidende om de begiven¬
heder der fandt sted 3,ooo miles ovre ved Østkysten.

Ikke destomindre,de fleste af beboerne i Califor¬
nien havde andet at tænke på;f.eks.,Russerne.Det var

frygt for russerne som forårsagede at spanierne ok¬
kuperede Californien i første omgang i året 1769.
Frygten var ikke ubegrundet.Russiske Pelsjægere hav¬
de oprettet et handelscenter i det nordvestlige Pa¬
cific, og sandsynligvis havde planer om russisk Gover-
vernament i Californien,Det stærke kontingent af
soanske tropper i Californien i 1787 var tilstrække¬
ligt til at afskrække russerne fra at foretage en be¬
tydningsfuld besættelse af området.Den mest betyd¬
ningsfulde russiske besættelse fandtes ved Fort Ross
i det nordlige Californien.

Det nuværende berømte californiske Missions Sy¬
stem var kun halvt færdigt i 1787,med oprettelsen af
den lo.Mission La Purisima,nær Lompoc (nord for Sol¬
vang) som blev bygget dette år.

Missionerne var handelscentre for Californien 2oo
år tilbage. Hver Mission havde marker for afgrøde,
store flokke avlsdyr,Værksteder for mange fag,Garv¬
ning af huder,og skoler for Indianerne.Meget af den¬
ne handel,inkluderende Pelsværk,var foretaget af
Munkene ved Missionen eller under deres vejledning.

Californien var betragtet af den østlige befolk¬
ning som Vestkysten ag kontinentet indtil 184o.Da
udkom Richard Dana's bog "To år foran masten",og
skabte en kollossal interesse for Californien.Efter
guldfundet ved Sutters Savmølle,og Californiens løs¬
rivelse fra Mexico,blev det en stærkt tiltrækkende
plads.Og det er umiskendeligt forblevet "The Place"
siden,da flere hundrede tusinde mennesker flytter
til Californien hvert eneste år.

O.J.L.

Udflugt i Thailand
Japanersmilet "Corolla" havde stået så længe i

Carporten at der var gået gummignidder i dækmønstret
hvad der gav mig et voldsomt anfald af ratkløe og pe¬
dalfeber som jeg besluttede skulle kureres med en
Autostradakur af dem med "Ulvehyl" i kurverne og 5
m/m dybe bremsespor i asfalten.Ergo en 3-4ooo km ru¬
te blev planlagt med kurs mod Laos,så jeg bl.a.kunne
besøge den landsby hvor de engang fik mig lokket til
at spise silkeorme og ristede græshopper.

Under kortlægningen blev jeg klar over jeg ville
gennemkøre Rai-et provinsen,en af de hårdest ramte
tørkeområder.Mit godgørenheds instinkt blev vakt og

jeg besluttede at fylde vognen med lo 1.plastikdun¬
ke fyldt med drikkevand.Som tænkt så gjort og jeg
hoppede på "vandvognen"- men godmorgen min bare -
det blev ikke til "Ulvehyl" men en adstadig 7o km/t.
lunten derudaf idet vanddunkene de skvulpede og
slingrede så det gav den samme fornemmelse som da
jeg engang red på en gammel udslidt "turist" Kamel
ved Suezkanalen,den duvede og slingrede også og gik
halvt i knæ for hvert femte skridt.

Bon Pang Hard er en landsby der ligger ca.2o km.
fra alfar vej.Da jeg kørte derned mødte jeg det mest
trøstesløse syn jeg har oplevet.Markerne var fuld¬
stændig udtørrede og ingen høst de sidste 2 år.Lands
byens ca.2oo beboere var henvist til een brønd med
drikkevand.

Brønden løb ofte tør og man måtte vente 2-3 timer
til der atter var sivet et par spandfulde ud fra un¬

dergrunden.De kreaturer der ikke allerede var gået
til,blev holdt i live ved hjælp af 5 militære tank¬
vogne der 2 gange om ugen hentede flodvand ca.loo
km borte.Elendigheden og håbløsheden kan jeg faktisk
ikke beskrive,så det springer jeg over.

Da jeg kørte ind i Bon Panghard og holdt på tor¬
vet kom "Sognefogeden" straks og efter Thai skik bød
mig velkommen til sit hus.

Da jeg fortalte ham at jeg havde vognen fuld af
drikkevand fra Bangkok,gav han mig et "knus" og sag¬
de at det var et godt varsel for deres Hong Nang Ma-
ev Ceremoni næste dag.Når bønner og munkenes regn¬
påkaldelse og luftvåbnets forsøg på at skabe kunstig
regn glipper,så hengiver man sig som sidste udvej
til sen skinbarlige overtro og afholder ovennævnte
ceremoni eller ritual der består i at 2 stoute mænd

på en stang imellem sig - bærer et fuglebur hvor man
har indsat en hvid hankat.Katten bæres fra hus til
hus og hvert sted pøses der ca.^ l.vand på den stak¬
kels kat der skriger på det ynkeligste,jo højere des
mere virkningsfuldt mener man.

"Sognefogeden" fortalte at det var lo år siden man
sidst havde udført Katteritualiet,men denne tørke er
den værste i mands minde - og når intet andet hjæl¬
per så — og med et blink i øjet tilføjede han at by
ens ældste forsikrede når man bare blev ved med 2-3
mdrs.mellemrum så havde ritualet altid virket til-

sidst.Jeg nænnede ikke at fortælle ham når man bare
venter venter længe nok,kan man blive Konge af Sveri
ge - det ville han alligevel ikke vide hvor var.

Jeg har senere læst mig til,at Katteritualet bli¬
ver praktiseret overalt i Thailand idet man tror at
Katten der som bekendt hader vand og dermed symboli¬
ser tørken,så hvis katten gøres dyngvåd vil det hjæl
pe til at hæve tørkens forbandelse.

Tja,hvorfor ikke,når nu de påberåbte autoriserede
guder ikke gør noget.Ritualet efterfølges af en pa¬
rade af lokale musikere der spiller og kvinderne dan
ser regndansen og ungerne laver "sjov" i gaden,psy-
cologisk set er det sikkert rigtigt at foranstalte
lidt munterhed i al trøstesløsheden.

Dagen efter kørte jeg videre med "sømmet" næsten
i bund.Hos venner nær Laos's grænse lå jeg "underdre
jet" en 3-4 dage fordi Typhonen "Betty" behagede at
udløse sine sidste kræfter over området - og så fik
vi vand llo m/m pr.dag.Da jeg på hjemturen sneglede
mig afsted ad de typhon beskadigede Hovedveje og kom
til vejen ned til Don Panghard var området oversvøm¬
met så det var umuligt at nærme sig pr.bil så jeg
fortsatte uden at få mine vanddunke med hjem men jeg
sad og tænkte:DET VAR KATTENS.

Både ratkløen og pedalfeberen var som skyllet
bort.

Chris/Thailand.

Adresseændring
Formand i Næstved
Keld Albrechtsen
Vesterhavevej 71,4736 Karrebæk,tlf,03 74 15 9o.
Ny formand i Odense
Jan Franzén Sinnet,Skovgyden 22,545o Otterup.tlf.09-

82 22 23.



Hilsen til Chris/Thailand
Chris Møllers 80 års fødselsdag d.31-8-1987.

Langt borte 1 Thailand,der har vi en ven,
en ældre nav og farende svend,
som stranded sin vandring derude.
Han kendes af alle,der læser hans "spind";
vi ved han er ældre,men ung af sind
og hygger sig bag Pælehyttens rude.

Han skriver så lev'nde om Thule's beboer'
man føler,at han,ja, ligefrem tror
har været på pladsen engang.
Dog givet er,hvis Chris han mener
at vore boligforhold,han kender,
da får han en næse så lang.

For helt bestemt og lige præcis,
så er vore huse ikke af is,
men gjort af andre mat'rialer.
Det er rigtigt,at nogle bor,
i hytter af is,der kaldes Igloo'er,
det' med dem,vi sjusserne svaler.

Det ku' bli' sjovt,om vi bolig ku' bytte.
Jeg er bange for,det ikke ka' nytte
for en Igloo i Thailand vil smelte.
Og omvendt,ved jeg at Chri's pinde
ej ku1 klare en Thule-storm,ingensinde,
thi blæsten skidtet vil vælte.

Men bortset fra,at disse facts vil vise,
man ka' fej le,så lad os prise
denne gut,som sender så mangen
"spind" og causerier og gæve historier
om Thule's brødre,så tror jeg
vi synger dig føs'dags-sangen.

"Lagkagefidusen"
Thule.

Forenings-meddelelser
Frederikssund

Generalforsamling d.2.oktober 1987,bød formanden
velkommen til 22 svende.Til dirigent valgtes Frank
Ventrup.Protokollen blev oplæst af sekretæren og for¬
manden aflagde beretning:

Siden G.F.4.april,har Frederikssund afd.været re¬

præsenteret ved Tolderens kone Jytte's 6o års fød-
selsesdag - ved Køges afd's genoprettelse - ved Poul
Bergs 50 års fødselsesdag - ved pinsestævnet i Ros¬
kilde - ved Moseltreffen - ved Udstillingen i Frede¬
rikssund Hallen - ved Faneindvielse i Næstved afd.

og ved Rejsefondens 5o års jubilæum.Derudover har jeg
besøgt Århus afd.-Vejle afd.Roskilde afd og Køben¬
havn1 s afd.Desuden har jeg som'næstformand i HB del¬
taget i møder og arrangementer forskellige steder i
landet.

Huleaftenerne her i klubben,kan kun glæde enhver,
de har været godt besøgt,ja til tider har det knebet
med pladsen.Udstillingen i Frederikssund Hallen må
betragtes som en succes,med omtale i avisen,en stor
tak til dem der sørgede for at alt gik som det skul¬
le. Grill aftenen hos Frank & Anna,kan kun blive per¬
fekt, for enten regn eller storm,så vil alle kunne væ-.
re i tørvejr da Frank har ladet terrassen lukke af
og der er plads til ca.40-50 personer.En stor tak til
Anna & Frank for en hyggelig aften på Vængetvej.

Den 18.sept. havde hulen besøg af Stenbukkene frs
Stenløse.Frank og undertegnede fik ved hjælp af Er¬
ling sunget os igennem det meste af sangbogen. Der
vil her i efteråret blive udsendt brev til forskelli¬
ge fagforeninger og banker,om at yde et bidrag til
navernes arbejde.Festen Lam på spid gav et pænt over¬
skud. Jeg vil slutte min beretning med at takke be¬
styrelsen for et godt samarbejde,ligeledes vil jeg
takke "hulefar11 og hans kone for den måde de styrer
og ordner hulen på (tak) og til slut en tak til med¬
lemmerne, da det er jer der skaber den gode stemning
og det høje humør.Tak,Tak.

Protokol og formandens beretning blev godkendt un-

eet.Program for 1988 blev omdelt og godkendt.Valg af
ny sekretær.Poul Berg blev valgt. Under eventuelt
meddelte formanden at han er igang med en ny scrap¬
bog for AFDELINGEN i Frederikssund.Dirigenten slutte¬
de G.F.og takkede for god ro of orden.

Leif Jeppesen har været medlem i 5 år.Han slog
sølvplade i det runde bord og bamlede med klokken.
Anna Ventrup havde stegt en herlig forloren hare.Den¬
ne blev,med bistand af Inge Jensen serveret med div.
tilbehør,samt en god rødvin.Stor Tak til Anna od In¬
ga, NÆSTE HULEMØDE D.6.nov, m/damer og medbragt skor¬
peskrin.

Med naverhilsen "Tolderen"

Hillerød

Ved hulemødet d.11/9 var 8 mand fremmødt,deri¬
blandt 1 gæst fra København's afd.samt 1 gæst fra
Randers aid,hulemad og kaffe blev nydt med stort vel¬
behag,Derefter naverspind og sang til sidst på afte¬
nen.

Lørdagsmesse d.3/lo havde samlet 17 deltagere.
Duer og Æblekage blev nydt.Kai Fønss Bach og frue
mødte op med 4 gæster- Otto' Lund,Los Angeles,samt
hans broder m/hver sin ledsagerske.Otto Lund, slog
sig ned i USA for 40 år siden og var hjemme og hilse
pa familie og venner.Der blev sunget mange dejlige
sange,naverspind gik frem og tilbage ved bordet til
sidst pa eftermiddagen hvor man sluttede med "Minder¬
ne" .

Husk LØRDAGSMESSEN D.7/11.
Menu: STEGTE ÅL OG CITRONFROMAGE OG KAFFE KR.50,-
Tilmelding er nødvendig senest 1/11 på tlf.3o 22 04.

Hulemøde d.13/11.Her vil Henry "Spionen" komme og
vise en af sine pragtfulde Afrikafilm.Få en hyggeaf¬
ten ud af det,tag fruen eller naboen med.VEL MØDT!

Hulemødet Fredag d.4/12:Hulens årlige Gløggaften
med medbragte gaver til en værdi af 25,-kr.Tag en
gæst med.Vel mødt!

Lørdag d.12/12 Hillerød CUK's årlige julefest,
pris for deltagelse 7o,-kr. Tilmelding senest d.1/12
på tlf.o2 3o 22 o4.Mere om den årlige julefrokost i
næste blad.

Kno i bordet - Erik.

Herning
Så fik vi taget hul på en ny sæson.Men det blev

ikke nødvendigt med " det hollandske udtræk" for at
vi den første mødeaften kunne være omkring bordet.
Forhåbentlig bliver det bedre,- ja det blev det alle
rede i søndags (første søndag i måneden - mødet).hvor der kunne mønstres 9 af naverne.

Karl havde fødselsdag og medbragte "en lille en"
•til kaffen.Islandsk brændevin af fornem kvalitet.

Karl kommer langt omkring og deler altid ud med
gavmild hånd af de hjembragte varer,

Det blev til et par hyggelige formiddagstimer,
hvor sangbogen kom flittigt i brug.

Med naverhilsen Gunnar.

Holbæk
Fredag d.18.sept.var Holbæk afd.vært for"Proppen"

Vi startede med "Når samlet er vor Naverflok"hvoref-
ter Helge bød velkommen til alle,men især til "Prop¬
pen" som gæstede os for andet år i træk,det kunne jo
være hyggeligt hvis det var en tradition.

Derefter fik Humpelmesteren ordet,han takkede for
indbydelsen og gik så over til det mere alvorlige -
kontrol af de fremmødte medlemmer,om alle havde den
lille prop på sig,og alle bar den store prop synlig.
Det viste sig at alle var værdige til at deltage i
festen.Der blev i dagens anledning givet tilladelse
til at medlemmerne selv måtte fjerne blikket på flas
kerne.

Helmuth havde sammen med Gerda og Niels stået for
menuen,som var tip,top.Edgar kom med en f1.snaps,som
blev solgt for 2,- kr.pr.glas,beløbet gik i vores
bødekasse.Holbæk siger tak.

Da de fleste skulle med toget hjem,sluttede vi
tidligt,men der blev sunget en hel del og da også
fortalt lidt "spind".



En dejlig aften hvor vi var samlet 38 näver og
navervenner,

HUSK d.3.FREDAG I MÅNEDEN - HULEMØDE.
Med naverhilsen Emil.

Kolding
Som sædvanligt et godt fremmøde på hulemødet d.

2/9,så snakken gik livligt,hvor Peter fortalte nogle
af sine mange historier,vi sang også en del.Alt i
alt en god aften som sluttede i god ro og orden.

Den 6/9 kl. o9,oo startede vi fra hulen og turen
gik derefter over Fyn mod Taasinge og Langeland,hvor
vi på Tranekær Gæstgiverkro spiste.Inden da var vi
inde at se en Botanisk Have på Fyn.Efter middagen
drak vi kaffe på Brejninge Mølle»hvorefter turen gik
hjemad,Vi ankom til hulen kl.ca.2o,oo.

Fredag d.18/9 var vi til jubilæum hos Svend Åge
og Karin i Skodborg.Det var interessant at se hans
fabrik.Endnu engang til lykke Svend Åge.
NB:BENT HAR ET LILLE NØDRÅB! Til alle medlemmer bedes
om at sende jeres medlemsbøger,da der skal sættes
mærker i.

Med naverhilsen Lars.

København

Den 19/9 var der Ungsvendeaften.Vi var godt en
snes svende,der spiste lækkert smørrebrød»medens
klokken blev flittig rørt.Senere blev der lejlighed
til at få motioneret de værste sprittåger væk på dan¬
segulvet. Frode fik dog lidt for meget motion,idet
han næste dag blev observeret med en forstuvet fod.

Lørdag d.3/lo var der ca.35 mennesker,der var
blandt de heldige,som kunne sætte tænderne i Børge
& Mariannes lækre bakskuld med stuvede kartofler.Uhm
Dem,som stadig kunne rokke med ørerne,havde mulighed
for at få en svingom til det veloplagte harmonik¬
spil. Den mand kunne simpelthen spille hvad som
helst.Ved begge lejligheder sluttede vi - selvfølge¬
lid - med "Minderne".

Jeg må heller ikke glemme,at vi har været så hel¬
dig at få besøg af Inge fra Randers.Tak for besøget.

I november måned er der følgende arrangementer:
Lørdag d.14.november er der Helmuth's "Alt godt fra
Havet":Det skulle ikke være nødvendigt med en præ¬
sentation af detjmen skulle der være nogle,der ikke
kender dette fænomen,så kan jeg kun anbefale,at man
skynder sig med tilmeldingen.

Og så er vi nået så langt hen på året,at man må
til at tænke på julen.Derfor er der også adventmesse
med juleklip søndag d.29/11,så vi kan få julepyntet
hulen,M.h.t. detaljerne så se i Københavnernaven.

Med naverhilsen Pia.

Los Angeles
Den 11/9 var middagen tillavet af Bill Knudsen

som bestod af Gule ærter og Flæskesteg m/rødkål,og
hertil en 01 og en snaps.

Middagen var doneret af John Greenfield,Angelo
Kirchheiner og John Petersen.Aquavit af Kenneth Ol¬
sen.

Mødet startede med sangen "Når samlet er vor Na¬
verflok" :Sekretærens rapport blev godkendt og kasse¬
rerens oplyste at der var nu §1791 i vor Sparekonto.

Der var et brev fra Vej le,de som var på besøg hos
Naverclubben,havde glemt den gave de modtog,og ville
gerne have den tilsendt,så ptto Lund blev anmodet om
at tage den med til Danmark.Gene Thuesen har skænket
en Plakat med den danske Kongerække.Ted Pedersen
havde indrammet den,og den er nu ophængt i hulen.
Bill Knudsen meddelte at det vil tage ca.60 dage at
få Klubben incorporeret med en støtteforening.

Slutnings sangen blev "Der er et yndigt Land" og
"God bless America".

Med naverhilsen O.J.L.

Nysted

Mandag d.2.november kl.l8,3o afholder Nysted afd.
"Gule ærtegilde"med damer i vor nye hule i den gi.
Stationsbygning. Tilmelding på tlf.o3 87 12 71 hos

Kurt Leth. Velkommen.
Med naverhilsen Kurt Leth.

Odense
Til vores stiftelsesfest d.26/9 havde 31 personer

fundet vejen til hulen.Festudvalget skulde jo prøves
og det klarede de fint.P.g.a. forveksling af datoer
blev det alligevel ikke til et 3 mands orkester.Men
Jejer havde taget sin kone,Bente,med,og de "opførte"
en meget sød lille sang,som de selv havde gjort,om
naven,og ikke mindst navens kone,Det satte stemnin¬
gen gevaldigt i vej ret.Alt i alt en meget fin debut
for festudvalget.

Til G.F.d.l,oktb. var 18 svende mødt op(Da valge¬
ne var overstået,var vi 19).Lars Kristensen blev
valgt til dirigent.Fremmedbogen blev læst op,der hav¬
de kun været eet besøg og det var Sofia,som er ble¬
vet optaget,ligeledes blev Protokollen samt forman¬
dens beretning blev godkendt.Regnskabet for CUK og
hulekassen blev oplæst og godkendt.Valg: Knud Marius
ønskede ikke at fortsætte og Jan Franzén Sinnet,meld¬
te sig til posten.Sekretæren Sanne R.Nielsen,Hulefar
og bestyrelsesmedlem,Poul Ritschel,Arkivudvalgsfmd.
Keld Ploug blev alle genvalgt,Sidsnævnte fik hjælp
til arkivet at Anders Harry Nielsen,Inge Pilegaard
og Børge "Skæg". Anders Harry Nielsen og Lars Kri¬
stensen blev valgt til revisorer og Anders Skovsende
fortsatte som revisorsuppleant.Da festudvalget lige
havde haft bragende succes,fortsatte de alle tre,
Nemlig Poul Ritschel,Laes Kristensen og Jan Franzén
Sinnet..

Da vi jo er lidt i bekneb m.h.t. husleje fremover
blev der nedsat er P-R-hold»bestående af Knud Marius
og Inge Pilegaard,hvis opgave er at sende skrivelser
rundt til fonde o.l.,som kunne tænkes,at ville støtte
os. Under eventuelt var der "madpakkesnak";så Lars
Kristensen kunne afslutte G.F. Så kom der gang i gaf¬
lerne. Otto Kröll forærede 2h hollandske gylden og 2
russiske sølvrubler.Mange tak!.

Lange Bent Førby var gavmild og gav en omgang i
anledning af sin 4o års fødselsdag,og han fik begge
vers af "Blæren" som tak. Det var helt sjovt for en
gangs skyld at "se ned på" ham,og det ville Walter
Petersen åbenbart også ses ned på,for han gav omgang.
Ligeledes hang Lars også i klokken,men han fik en
helt ny version af "Blæren".Vi havde en hyggelig og
morsom aften.Det var over midnat,før vi var nogle af
os måtte snige os forbi politistationen på nogle gen¬
stridige cykler.

Vi minder om "Gule ærter" d.l4.nov. i hulen.Til¬

melding sker i hulen eller på tlf.82 22 23 Franzén
eller på 32 27 55, Konni.

Næste hulemøde d.5.nov.der den nye formand skal
have sin debut. VEL MØDT.

med naverhilsen S,Nielsen.

Randers

Til vores halvårlige G.F. var der mødt 13 medlem¬
mer. Både formandens beretning og kasserens regnskab
blev godkendt.Henning var på valg,men der var ingen
tvivl,at han skulle genvælges.Ole ønskede ikke gen¬
valg,så Erik kom i bestyrelsen istedet.I forvejen
havde vi ingen bestyrelséssuppleant,så her kom Børge
Jørgensen ind.Som ny revisor blev "Knast" valgt i
stedet FOR Børge Sørensen.Ib blev genvalgt som revi¬
sorsuppleant . Der var ingen indkomne forslag,men un¬
der eventuelt,var der noget mere at drøfte.Vi har
stadig ingen ny hule fået,alle forsøg herpå er glip¬
pet hidtil,men vi søger naturligvis stadig.

Da Ole ikke mere ønsker at være hulefar,har Børge
Jørgensen meldt sig frivillig som ny hulefar.

Efter at dirigenten (Ib) takkede af for god ro og
orden,gik vi over til at servere et dejligt pølse¬
bord. "Blæren" lød også nogle gange og vi hyggede os
lige til ved 3 tiden.

I det foregående nummer af "Svenden"har der sne¬
get sig en lille fejl ind vores referat.Naturligvis
har Randers ikke holdt stiftelsesfest,men efterårs-
fest.

med naverhilsen Bitten.



Roskilde

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING,fredag d.27/11
kl.19,3o.Dagsorden ifølge lovene.Forslag der ønskes
behandlet på G.F.,bedes sendt til Fmd.Peer Rosén,
Støden 14 4/sal 4ooo Roskilde,tlf.o2 36 72 28 senest
14 dage før G.F. Er du forhindret,så ring og meld af¬
bud.

Hulemødet i september var godt besøgt,37 personer
var mødt op.Der var gæster fra Tømrer & Snedkerfor¬
bundet i Roskilde,de forærede os 2 meget smukke
bøger om håndværk.

Vi havde optagelse af 2 nye medlemmer,Keld & Erik
fra Hvalsø,velkommen til vor forening. Vores forsan¬
ger "Skaffer" var også mødt fremyså vore sange næs¬
ten løftede taget.Det var navervennerne som stod for
traktementet,denne aften,men der var rigeligt.Kurt
Skytte slog på klokken,og fik selvfølgelig "Blæren".
Vi sludrede om den netop overståede fugleskydning,
tilslutningen var lidt mat iår,var grunden den "bil-
fri"søndag ? Roskilde fik denne gang lov til at domi¬
nere lidt ved nedskydning af fuglen,resultatet blev:
Kronen Hans Jensen,Kbhn v/Lillian Jørgensen,Roskl
Næb. Kurt Skytte,Roskilde v/Luffe Jensen,Slagls
Halsen. J.Frederiksen,Roskilde v/ Peer Rosén,Roskl
Højre vinge.Bente Roseén,Roskilde v/Stig knudsen,Ros
Venstre " Rich.Jensen,Kbhn v/Brian Nielsen,Holbæk.
Halen. Ib Larsen,Holbæk v/Hans Olsen,Slagelse.
Brystet. Skyttekonge Poul Jørgensen,Roskilde
Fuglekonge: Svend Bache.Lauridsen,Roskilde.
Der blev udløst 8o7 skud.

Da vi skiftes til at lave mad i afd.kunne vi godt
tænke os at vide,hvis der kom gæs ter,det er svært at
beregne maden,der er jo forskel på 23 og 4o personer.
Så slå lige på tråden til Peer på 02 36 72 28 eller
til Erna på o2 36 lo 68.Alle er velkommen,sidste fre¬
dag i måneden.Vores huleaften dennegang sluttede vi
med "Minderne" til ære for gæsterne.
Roskilde afd.ønsker Bjørn og Steffe hjertelig til
lykke med fødselsdagen henholdsvis d.26/lo og 4/11.
GASTRONOMER for vinteren 1987.30/lo-kl.19,3o,Peer
& Bente Rosén.27/11-kl.19,3o -Niels & Anne- Grethe
Knudsen- 29/12 kl.l9,oo- Erna & Karl Nielsen.Traditi¬
onen tro står menuen på Gule ærter med alt tilbehør
+ dessert,men tilmelding er nødvendig til denne af¬
ten d.29/12 kl. 19,oo pr.ring til Erna på o2 36 lo
68 senest l.uge i forvejen.

Juletræ,Søndag d.6/12 kl.l4,oo tilmelding nødven¬
dig. Kortspil søndag d.22/11 kl.17,30 og søndag d.
13/12 kl.l7,3o - husk madpakken til disse 2 arrange¬
menter.

Følgende tider er reserveret i ROSKILDE KEGLE
CENTER til naverne for sæson 1987/88.
Fredag d.6.november kl. 19,3o - 21,2o
Fredag d.4.december kl. 19,3o - 21,3o

med naverhilsen Sekretæren.

Slagelse'
Fredag d.2/lo var der mødt 16 svende i hulen i

Fruegade. Formand Frandsen var så taget til Israel,
på sin årlige helsekur.Frandsens søn kom med hilsen,
han havde bragt ham i Lufthavnen.

Hugo Sverring bød velkommen og man sang "Når sam¬
let er vor naverflok".Så blev der optaget et nyt med
lem Tømrermester Hans Olsen.Det nye medlem gav en om'
gang,og blev hædret herfor på behørig vis.Nan gik
over til at indvie det nye service,der var også en
tødsels-dag der blev husket,med noget til de små glas
Man enedes om at tage en gi.Dansk fra lageret hos
Arne.Det blev til et meget hyggeligt måltid med
lidt sang indimellem.Vi sluttede aftenen med "Minder-
_ _ m
ne .

med naverhilsen Jens H.

Stockholm
Fra Ingarö melder høvdingen Eli at der har været

en recordsommer med mange herlige gæster,som har be¬
søgt torpet.Eli har sat tavlen som "Skilt" fra Ros¬
kilde har malet et motiv fra torpet,op på væggen.

Også en flot Platte med Ingarölejren som Hanne-
mann - Dan - Mikkel m.fl. deltagere har skænket tor¬
pet kommer til at pryde op i de gamles hjem.

Tusind kroner som Erland & Lilian med øvrige ven¬
ner har indsamlet,kommer nu til god nytte,da vi på
senhøsten vil udbytte taget på vedboden,og det går
der meget materiale og penge til.

Formand Leif og Else fra København har holdt fe¬
rie på torpet og var også glade for hvad torpet hav¬
de at byde på,trods det primitive miljø som findes
her,så er det rart at det trods alt er nogle,som ta¬
ger forholdene med godt humør,med tanke på at vi kan
holde så lave priser at mange gæster har råd til be¬
søget her på Ingarö.

I november afholdes sidste Whisten d.13. Svende¬
festen d.27.Årets sidste hulemøde er d.4.december
hvor hele familien er velkommen til et festligt kaf¬
febord. For at deltage ved søndagsmessen,holdes der
d.13 dec.stor Luciamesse kl.l3,oo pre.

Vor naverven Ulf George ligger på sygehuset,vi
har været og hilse på ham.og vi ønsker Ulf god bed¬
ring.Vi kan også hilse Otto og Ruth Andersen velkom¬
men som medlemmer.

Husk at kontingentet stadig er 18,- kr.som kasse¬
reren gerne tager imod.Kig også ind til os på søn¬
dagsmessen mellem kl.ll,oo og 14,oo i hulen.

Bestyrelsen har haft sit første møde for at for¬
berede Naverstævnet og afdelingens 75 års jubilæum
og vi kan sikkert straks efter nytår berette mere
om pinsestævnet 1988 der jo skal holdes her i Stock¬
holm.

GÅSEMIDDAG afholdes d.7.november på Ingarö kl.17
Tilmeldelse til Høvding Eli.

med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Hulemødet d.4.sept.bød ikke på noget væsentligt.

Aftenen forløb roligt,under hyggelige former.Hulen
lukkede omkring midnat.

Ålegildet d.l8-sept. samlede 22 personer.
Ruth har gjort sig stor umage med borddækningen,

det så godt ud,
Petras ål smagte dej ligt.Der var lige en mundsmag

til katten,da formanden bød velbekomme.Erik & Harald
lå vandrette for at overkomme efterspørgslen på de
våde varer.Festligt at se de to med sved på panden.
Men de klarede opgaven fint.

Vi havde en dejlig aften - en:god aften,siger kas¬
sereren og stråler som en sol.

Afdelingen har,takket være Arno.fået duge til bor¬
dene, det hygger - prisen taler vi ikke om,men Ejnar
ligner sig selv stadigvæk..

Søndag d.27.sept.var vi samlet i hulen for at hil¬
se på Otto Lund fra Los Angeles.Formanden bød Otto
Lund velkommen til Sønderborg.Otto takkede og over¬
rakte afdelingen Los Angeles-navernes historie i 3
bind,en pung med pengesedler fra genforeningstiden,
1 - 2oo års jubilæumsmønt og en silverdollar til vo¬
res møntbord.Gaver,vi er meget glade for.

Afdelingen var vært med et stykke brød og en dram.
Når dette læses,har hulen fået nye vinduer sat i,

og "Pigerne" har syet og hængt nye gardiner op.
Altsammen ting,der gerne skulle medvirke til,at der
i de lange mørke vinteraftener er hyggeligt og pænt
i vores hule.

med naverhilsen Mogens,

Vejle
Ja,når formanden drikker øl i Norge,og både næst¬

formand og skramleriforvalter går til fest,så må kas¬
serer og sekretær jo selv holde bestyrelsesmøde.Det
blev stille og roligt og hyggeligt med stearinlys og
en hyggepils.Der var nu heller ikke meget at diskute¬
re om,alt går jo stille og roligt.

Det månedlige navermøde d.25.september kunne møn¬
stre 13 svende,og vi startede som altid med en sang
og velkomsthilsen af kassereren.Vore fester er hel- •

digvis godt besøgt,38 kom til Ålegildet i september,
og vi havde en fremragende fest,alt var tip-top.Humø¬
ret og sanglysten god,også vejret artede sig pænt.



Vi havde også en del gæster,nemlig Kirsten fra
Odense,Lis og Vagner fra Århus,samt Horst m/frue fra
Esbjerg,og nogle af gæsterne camperede ved hytten.Jo
det gik rigtig godt,kun et enkelt lille uheld,nemlig
at gelænderet ved den udvendige trappe gik i stykker.

Dette var jo så årets sidste møde i hytten;Fredag
d.3o.oktober er der G.F. i hulen på Nørretorv kl.2o.
og alle vinterens møder er ligeledes kl.2o.

I dag har Jørgen Schaffer -fra Århus været på be¬
søg i hytten.

Harly ligger på sygehus i Århus,og de tilstedevæ¬
rende sendte en hilsen med "Slambus",som vil besøge
Harly.

med naverhilsen Joan.

Zürich
På foreningens vegne skal lyde en velkomst til

fungerende næstformand Ole Liebgott (Jaguar Ole).En
tak til Ole,for din overtagelse af denne post.Atter
har vi besøgt byggepladsen for den nye S bane i Zü¬
rich.Vi har været i dybet på banegården Stadelhofen.
Med tildelte gummistøvler og hjelm var det en ople¬
velse at se dette imponerende ingeniørprojekt der åb¬
nes 199o.Til minde om turen skulle benklæderne i vas¬
kemaskinen.

Det skal meddeles at GERT STAGE forlod Arosa sid¬
ste år.Hans nuværende adresse er Gert Stage,Kanalweg
12,48oo Zofingen tlf.fra Danmark oo9-41-62-51 14 73.

En tak for besøg,kommentarer og kritik skal til¬
deles Heinz,der var på et meget kort ophold i Zürich

Med god vind fremover har vi taget afsked med,
Carsten Jensen,blikkenslager,

Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Lone Andersen,tandplejer- Hans Jørgen Rheder,tømrer
Bent Johansen,blikkenslager - Jesper Vætmann,blikken-,
slager.

med kno i bordet Fritz.

Aalborg
Julefrokosten afholdes d.5.december kl.l3,oo på -

den sædvanlige måde,men i de nye lokaler ved hulen.
Sidste tilmelding er d.2.december' (ved hulemødet)
ELLER TIL FMD. på 08 29 42 65.

Officiel indvielse af hulen vil blive lørdag d.
6.februar 1988 med reception og festmiddag.Husk at
krydse af i kalenderen,vi håber på rigtig mange gæs¬
ter udefra og at vi får en festlig dag ud af det.
Nærmere program følger i januarnummeret.

med naverhilsen Knud.

Århus
Hulemødet med ledsager d.18/9,blev en vellykket

aften.Formanden åbnede mødet og bød velkommen,og ret¬
tede en speciel hilsen til Otto Lund fra Los Angeles
som gæstede os.Han er jo stadid frisk,trods sine
snart 8o år.Otto bragte hilsener med fra L.A- na¬
verne og han opfordrede Århus-naverne til at komme
til Clubbens jubilæum (55 år) om 2 år.Otto har altid
noget med når han besøger os.Også denne gang,han hav¬
de 4 bøger med til vort arkiv samt nogle gamle pen¬
gesedler,der stammede fra Sydslesvig og var fra 192o
og dette blev overrakt formanden for arkivet Ib
Strange.Det blev vi naturligvis glade for.:

Den 2/lo afholdt vi vores efterårs G.F.32 svende
var mødt op samt en gæst Aage Andersen fra Sønder¬
borg. Formanden bød velkommen og en speciel velkomst
til Aage Andersen.Efter et par enkelte oplysninger
gik man over til G.F. Herluf Fiirgaard blev valgt
til dirigent.Vi havde en dagsorden på 12 punkter,som
vi skulle igennem og klokken blev 24,oo før vi var
færdige.En af de længste G.F. vi nogensinde har af¬
holdt. Valg af bestyrelse m.m. blev følgende:Formand
Jørgen Schaffer -Sekretær Svend E,Jensen og Skramler
riforvalter Hans P,Petersen blev genvalgt. Endvidere
var der valg af festudvalg.Oli og Sif ønskede at ud¬
træde, og nyvalgt blev Kurt Larsen og Bent Lindskjold

"Araberen" som har været syg,er nu i god bedring,
og var mødt op til G.F.Han fik ordet under evt.hvor
han meddelte at han p.g.a.sygdom ønskede at fratræde
sin post som formand for Kontroludvalget,men ville
gerne fortsætte,som menig medlem af udvalget og han
overlod formandsposten til Ib Strange.Araberen har
været medlem af kontroludvalget i 43 ar.

Omsider var vi nået igennem dagsordenen og diri¬
genten kunne slutte G.F. Vi var nu godt sultne og
der blev serveret smørrebrød m/øl.kaffe m.m..

Husk STIFTELSESFESTEN på TAVERNA i ÅBYHØJ.
Forret: Oksehalesuppe - Hovedret: Helstegt Kalvefi¬
let med champignonsdruer,Fløde.Hvidvinssauce,Grønne
bønner»smørbrunede kartofler og farserede tomater.
Dessert: Grand Marnier Fromage - Kaffe + kage,pris:
17o,- kr.Tilmelding kan ske til festudvalget på tlf.
06 13 77 52 eller 06 92 33 18.

med naverhilsen Svend E.Jensen.

•KØBeNHAVN:

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler,Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde 1' torsdag 1 hver måned.
Keglespil 3' mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 96
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund,Agerkær 5^1
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2740 Skovlunde.Tlf.02918124
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Videofilm og keglespil

TORSDAG d.5,november:Hugo Nielsen viser Videofilm fra Ingarp.40 års

jubilæumsfest.Alle Berejste er velkomne.

MANDAG d.16.november: Keglespil i Falkoner Alle 96,kl. 19,oo - 21,oo.

Andespil og juleafslutning

TORSDAG d.3.december ANDESPIL i Vanløse.

TORSDAG d.17.december JULEAFSLUTNING i Vanløse.

INGEN KEGLESPIL I DECEMBER.

1 9 B 8

LØRDAG d.23.januar 1988.FLUEFEST i Falkoner Alle 96.
TORSDAG d.4.februar: GENERALFORSAMLING i Vanløse

LØRDAG d.5.marts: lo3 Års STIFTELSESFEST i Falkoner' Alle 96,Alle ar-

rangenenter vil senere blive mere omtalt.

45 års jubilzum

Vor gode kammerat,HEINRICK JENSEN,Amager Fælledvej 3,har d,l.november,

været medlem af Berejste i 45 år.Vi ønsker hjertelig til lykke med jubi
læe t.

Berejste håndværkere m/ Damer.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 27. oktober



Glædelig jul og godt nytår
Ja,så er atter et år gået,og "En mild vinter,har det været i denne sommer",som mundheldet har lydt fra

mange sider.CUK har dog ikke ladet sig mærke med dette,der var masser af aktiviteter overalt i vore afdelin¬
ger.Og HB har nærmest stået på gloende pæle,med sin deltagelse i det eller hint arrangement m.h.t.Jubilæer,
Faneindvielser,Stævnet i Roskilde,Moseltreffen,CEG-møder,for ikke at nævne talrige besøg i andre afdelinger,
og endelig det vigtigste,de månedlige HB-møder.Alt det har nok givet sved på panden.

Desværre har vi i 1987 også måtte sige farvel til 2o af vore kammerater,der er gået på den store rejse,
hvorfra ingen vender tilbage. ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Vi har også haft den glæde at kunne hylde 1,Æresmedlem, 1,60 års og l-,5o års samt 7,4o års og 3,25 års
jubilarer for deres trofasthed overfor CUK og byde dem velkommen i de store skare af trofaste medlemmer.
Tilgangen af nye medlemmer er også normal for vore tider,og det er glædeligt at se i referaterne fra afdelin¬
gerne at de unge svende også kan finde de hjemlige afdelinger,når de vender hjem,og at mange bliver aktive
medlemmer.VELKOMMEN HJEM.

Årsskiftet stunder jo hastigt tilog HB's medlemmer vil her ønske vore medlemmer,navervenner,abonnenter og
øvrige læsere af "Den farende Svend" en GLÆDELIG JUL OG ET RIGTIG GODT NYTÅR 1988.

På HB's vegne.
Hans Rindom

^ Knud Lønstrup
Formand, redaktør.

Silkeborg - jubilæum og generalforsamling
Det har været en travl og fornøjelig måned for vor afdeling. Den lo.oktober startede vi med en recepti¬

on i anledning af vort 50 års jubilæum.
Vi håbede naturligvis på 11 stort rykind ". Vore forventninger blev sandelig ikke gjort til skamme.På et

tidspunkt blev der optalt ikke færre end 120 personer i vor lille 2 værelses lejlighed!
Der var honoratiores fra bl,a. Silkeborg Kommune,som overrakte en blomst i form af en check,fra METAL

var der en tilsvarende hilsen og fra BIKUBEN blev vi doneret vor meget fornemme tavle til montering af vo¬
res personlige sølvemblemer.Det lokale bryghus NEPTUN deltog i festlighederne med at låne os et ølanlægmed tilbehør til samme.

Palle Roed,som forestod udskænkningen,måtte undertiden tage sig til at lægge Bowleren fra sig for at
tørre sved af hele panden.Jo,der var tryk på - vi havde jo lovet bryghuset at aflevere fustagerne tomme!Vi siger tak til alle tilrejsende gæster: Hans Rindom HB,Stockholm,Århus,Herning,Randers og Sønder¬
borg.Tak for jeres gaver til vor hule - tak for jeres gode humør og festlige indslag,som gjorde dagen ek¬
stra festlig.

En tak til vore flittige piger,der stod på højkant i køkkenet for at holde fadene fyldte og bestikket
klar til genbrug. Tak for en dejlig dag allesammen.

Lørdag d.17.oktober holdt vi den store dag.Vore kretive Navinder havde pyntet et virkeligt festligt
bord.

Som toastmaster»varetog Egon MALER Pedersen opgaven i meget fin stil.
Formanden Hans PADBORG bød velkommen til festmiddagen.Vor æresgæst Poul Juul Jensen blev hyldet for sit

medlemsskab gennem 4o år i CUK.Formanden repeterede en hel del om Poul's omtumlede tilværelse gennem de
mange år.

Efter en dejlig middag,oplevede 4 "HOT" navere på slap line med en selvkomponeret sang - gardinerne blaf¬
rede og bifaldet fik tapeterne til at revne!

De fire "HOTTE": Egon Pedersen,Erik Oxholm,Stig Streyder samt Søren Hvejsel.
Vore meget aktiver nav-inder havde i al hemmelighed "brygget" en sang,hvor der både var bid og vid - ogsamtidig fremdrog ting man mente forlængst var gemt og glemt!
Musikken spillede op og dansen den gik - alle morede sig i det gode fællesskab. Tak til vore Randers-na-

ver,der tog en hurtig beslutning og arrangerede en festudflugt,som glædede os alle.Tak til vore venner i
Thule,som samme aften overrakte en pryd til vor hule.

Som afslutning på måneden,holdt vi d.3o.oktober generalforsamling:
Valgt som dirigent blev Erik Oxholm,som styrede mødet med vanlig expertice.Formanden Hans Padborg af¬lagde beretning og protokol.Kasse-huleregnskabet blev oplæst - fremlagt og godkendt. På valg var forman¬den Hans Padborg,som enstemmigt blev genvalgt.Valgt som suppleanter blev: Otto Nielsen samt Niels Ander¬

sen. Revisorerne Egon Pedersen og Peter"~Larsen var på valg og blev genvalgt.
Her sluttede sa selve generalforsamlingen,efter en justering af vore hulepriser på fortæringen.Vi star¬tede dog omgående et nyt - almindeligt møde,med sang og bægerklang.
med naverhilsen SIB.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
HOVEDBESTYRELSEN: Formand Hans Rindom,Hyldemorsvej

4o B.2730 Herlev tlf,o2 94 65 63
HOVEDKASSERER: Peter T.Petersen,Nyvej 152,Asserbo

3300 Frederiksværk,tlf.o2 34 57 35
REDAKTØR AF D.f.S.KNUD LØNSTRUP.Helholmvej 24,Agersø

4230 Skælskør,tlf.o3 59 81 75
Alle til og afmeldinger samt flytning
af medlemmer sker til Peter T.Peter¬
sen,Nyvej 152,Asserbo,33oo Frederiks¬
værk, tlf. dag o2 94 8o oo.

KONTROLUDVALGET: Formand Ib Strange,Bakkedraget 4
8270 Højbjerg.tlf. 06 27 24 80
Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o
Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,
4300 Holbæk,tlf.o3 43 87 65.

HOVEDBESTYRELSEN's Kontaktmand for arbejde i udlan¬
det :Jørgen Schaffer.Nattergaleve;
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72
Redaktør Herluf Fiirgaard,Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.o6
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

EKSPEDIT0N AF
D.f.S.

ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

CEG-BLADET's

Milepæle
87.Kuno Christensen,Guldregnvej 16,

Marielyst,4873,Væggerløse.(mdl i HK.)
87 Helge Ørtenblad,Langenæs Alle 45 4/s.

8ooo Århus C.
87 Bent Andersen,c/o GC,Box 155,397o

Pittufik,Grønland.
87 Knud E.Lønstrup,Helholmvej 24,Agersø,

4230 Skælskør.
87 Finn Andersen,Holger Danskesvej 35,

7100 Vejle.
87 Asmund Andersen,Lexington Ave loo

Los Angeles,Ca.9oo29(Mdl.L.A.naverne)
87 Georg Spahn,Bachvägen 53,137 oo,Vä¬

sterhaninge , Sverige . (mdl i Stockholm)
87 Hanne Dalner,Piejehjemmet Willemoesga

de 58 l/sal,21oo København 0.
87 Hans Braad Sørensen,Eilum Bygade 2,El'

lum,624o Løgumkloster.
88 Knud Petersen,Pilevej 33,3400 Hille¬

rød.
88 Vilhelm Lipka,Brostykkevej 6,265o

Hvidovre.
88 Bjarne Th.Wils,Hovedgårdsvej 1 A.8000

Silkeborg.

50 ar.

75 år.

50 Ir.

65 Ir.

50 Ir.

90 år.

50 år.

50 Ir.

-65 Ir.

65 Ir.

85 Ir.

60 år.

21-11-

6-12-

7-12-

13-12-

16-12-

17-12-

18-12-

25-12-

3o-12-

2-01-1

5-ol-i

5-01-1

Tak
Hjertelig tak til HB,Roskilde afd.Naverne & Naver¬

vennerne samt Otto Kröll & Liesel,Düsseldorf,for de
mange hilsener jeg modtog på min 70 års fødselsdag d.4.november. (Nanuarak) Bjørn Sørensen

Roskilde afdeling.
En varm tak til HB.& alle der sendte mig hilsener

i anledning af min 65 års fødselsdag d.7.nov.Det er
da rart at se,at folk udenfor Kolding's bygrænse og¬så tænker på en. Bent Petersen

Kolding afd.

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved mit 40
ars jubilæum i CUK. Poul Juul Jensen

Silkeborg afd.

Tak til Hovedbestyrelsen og naverne i Vejle for
opmærksomheden til min 50 års fødselsdag.

med naverhilsen Arne C.Fryland
Vejle afd.

Københavns Afdeling
Giro 9 0 0 1 7 7 8

iyLEj;==INGERSLEVGADE=lo8;?:kld^tv^l705=K^benh|vn=V;j:
Hulen er åben hver søndag ml.kl.lo,3o - 14,oo.
Formand: LEIF BRYGGER OLSEN,Platanvej 6,13 etage

181o København V. tlf. ol 23 23 42.
Kasserer: FRODE ZACHARIASSEN,Ulsøparken 45,I/th

2660 Brøndby Strand.tif. 02 54 38 9o
Ib Lønstrup»Hvidovrevej 452,2650 Hvid¬
ovre.tlf. 01 78 41 68.

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 København,tlf.ol 15 09^85.
Pia Nielsen,Lindholmsvej 23—,2700 Brh.Sekretær:

Lokaleinsp;
tlf.ol 79 25 29.
Tove Wharja,Statholdervej
N.V.tlf. ol 83 51 41

r III th.2400

Program
Lørdag d. 5.dec. Juleandespil kl.l5,oo m/spisning kl

18,oo.
■Søndag d.12. " Juletræ kl.l4,oo.
Fredag d.18. " Julehulemøde kl.l9,oo.
Onsdag d.2.og 9.dec.er der Midt-Ib-Ugen.Åbent kl.lo,

3o.

Mandag d.14.dec. Spilleaften kl.l9,oo.

Uddrag af HB's protokol
HB mødet d.5/9-1987.

Efter et par rettelser til protokollen fra sidste
møde gik formanden over til beretningen og oplyste
at Helge Nielsen og Hans Rindom ville repræsentere
HB ved Silkeborg afd.'s jubilæum.Han havde haft en

telefonsamtale med formanden i Ålborg afd.og meddel¬
te at afd.havde nu 31 betalende medlemmer + en opta¬
gelse i nær fremtid.Formanden i Næstved havde ændret
adresse.En ny folder,"Hvordag bliver man nav"forslag
til en ny folder vil blive forelagt til næste møde.

Abonnementsprisen på D.f.S. forbliver uændret.Un¬
derskrifter til bankbøgerne var bragt i orden.Hoved¬
kassereren aflagde beretning over ændringerne i Kas¬
sens beholdning siden sidste møde.Helge Nielsen og
redaktøren deltog i Slagelse afd.'s huleindvielse.Et
billede fra Rejsefondens 5o års jubilæum er blevet
sendt til arkivet i Århus.Et par interne sager blev
drøftet og taget stilling til.Køge afd.'s love vil
blive gennemgået af Dann Eland og vil derefter blive
tilsendt alle HB medlemmer sammen med referatet fra
HB mødet d.5/lo-87.

Næste møde bliver afholdt d.5/11-87 og mødet i de¬
cember vil være d.3/12-87. Dann Eland

sekretær.

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

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovødfade 196

Tlf. 56 29 58



Moseltreffen 1987
For sidste gang for dette år mødtes Moselkomiteen

d.i.november i Mesenich for ar drøfte Moseltreffens
forløb.Alt i alt mener vi at der stadigvæk er til¬
fredshed og at Moseltreffen er et arrangement som
mange ser frem til. En fejl fra skibets side angåen¬
de musik,tog vi på vore skuldre»ærgerligt,men med
vore egne musikanter,som hjalp med at redde sejltu¬
ren skal lyde herfra et kammeratligt:

11 TUSIND TAK FOR HJÆLPEN" tak venner!
Alle var med igen for at skabe stemning,dyrke

kammeratskabet og bare være sammen.Selv kammerater
kom til fods for at deltage.En tak til alle som var
med,en stor tak til fanebærerne for ind-og udmarch
i forsamlingshuset,et smukt syn at se så mange DANNE¬
BROG I Mesenicg.Hjertelig tak kammerater.

Med håb om et gensyn i 1988 i Mesenicg ønskes al¬
le deltagere,navervenner,naver og læsere af D.f.S.
en glædelig jul og et velsignet nytår med håb om
fred på jorden.

LEVE VOR FEST OG DET GODE KAMMERATSKAB I C.U.K.

Kraftige Naverhilsener
MOSELKOMITEEN

Otto Kröll Finn Leth.

PS.
Frohes Weinachten und ein gutes Neues Jahr

wünscht Werner,Magit und Stefanie,und ganze Team.

CEG bladet - 3-sprogligt?
På mødet hos skandinavernes FBHS-møde d.19-9-87

blev følgende artikel godkendt til fremsættelse ved
CEG's førstkommende kongresmøde i juli 1988 - og man
forlangte det optaget her i bladet - således,at alle
får kendskab til vores mening!

Meningen med vort første CEG-møde i 1963 var - at
vi skulle have økonomisk støtte og hjælp fra Europa¬
rådet i Strassbourg; dette står aldeles fast i min
erindring - den første bestyrelse i CEG gjorde nu
også noget ved det - den daværende sekretær fra
Schweitz havde en forbindelse med dem i Strassbourg;
den er ganske vist gledet ud - men jeg mener,at:vi i
CEG samlet burde sende en repræsentant fra hvert
land - (Frankrig,Tyskland,Belgien,Schweitz og Dan¬
mark) - til Strassbourg,for at opsøge vore landes re¬
præsentanter og på den måde få et samarbejde i gang.

Jeg vil foreslå - at man får et ordentlig tilskud
årligt til udgivelse af vort blad;således at forstå
- at det kan blive 3-sprogligt og udgivet i et oplag
af 7-8000 eksemplarer 2 gange årligt - thi det er
der vistnok brug for i Europa,og på den måde får vi
også mere sammenhold blandt håndværkerne i Europa,
(det må stå enhver klart,at det er CEG der afholder
udgifterne,til omtalte rejse).

Jeg har nogle forskellige forslag som skal frem
pa vort kongresmøde i Frankrig - og det vil nu blive
forelagt pa førstkommende møde i Helsingør i oktober
1987 - og selvfølgeligt 3-sprogligt; thi vi ønsker
ikke,at det denne gang - kun skal tages AD NOTAM -
thi realiteter skal der til: ellers går det ikke i
fremtiden.
1.) F.eks. Ønsker vi under alle omstændigheder hoved¬

artiklerne trykt 3-sprogligt i vores medlemsblad
- og det er absolut nødvendigt - ( hvad man tid¬
ligere har sagt,kan være ligemeget).

2.) Vi ønsker at der til vore møder vælges en diri¬
gent - ( selvfølgelig helst en, der kan tysk¬
fransk) .

3.) Vi ønsker at CEG anskaffer en såkaldt båndopta¬
ger, saledes at sekretæren har alt på bånd til
senere referat.Økonomien hos CEG er jo på ca.25,
ja maske 30,000 schweitzerfrank - så det betyder
ikke ruin,når man køber den.

4.) Vi ønsker bestemt at fastslå -at; hvis man ikke
kan fa det 3-sproglige gennemført - ja,så vil vi
i Skandinavien for fremtiden kun overtage 12 -

ja,tolv blade; det vil sige 2 blade til hver for¬
ening + 2 til sekretæren og rejsefondet;fordi vi
tror ærlig talt ikke at vore medlemmer læser bla¬
det på fremmedsprogene,(at undertegnede gør det
- ja,det er mit fag der gør sig gældende,men
hvormange typografer tror I der har været på
valsen - når det gælder).

Henning H.Jensen
Fredericiagade 15
131o København K.

Referat fra CEG mødet
C.C.E.G. møde i Helsingør d.16-17-18 oktober 1987.
Dette års arbejds & komitmøde var arrangeret af

Helsingør-naverne,og de skal have ros for arrangemen¬
tet,der foregik på LO højskolen i Helsingør,alt klap¬
pede som det skulle.

Alle deltagerne fandt omgivelserne perfekte,og
mente at det ville være alletiders sted at holde et

Europatreff.
Ud over selve mødet,var der arrangeret besøg på

rådhuset,hvor man blev modtaget af borgmester Knud
Axelsen.

Journalister og fotografer fra de lokale aviser
var mødt op,og der var omtale og billeder af begi¬
venheden i de lokale aviser.

Et af de mest presserende punkter på dagsordenen,
var næste års Europatreff,det bliver i Frankrig,i en
by der hedder Chatearaux,den ligger ca.l5o km.syd
for Paris i en meget skøn egn.

Selve byen er meget gammel med interessante byg¬
ninger,! byen findes der et uddannelsessted for hånd¬
værkere, der interesserer sig for restaurering af gam¬
le bygninger.

Selve Europatreffet er en begivenhed der afholdes
hver 5te år,og er en generalforsamling hvor man væl¬
ger en ny president,og bestyrelsen for de næste 5 år
nuværende president er tømrermester Louis Marget
fra Paris.

H.Fiirgaard.

Klip fra Danmarksposten
NY BESTYRELSE

Ved V.N.C.S.'s årlige deleret møde d.16.maj i
Bern skete der følgende ændring i bestyrelsens sam¬
mensætning: Åke Lindström blev afløst på formandspo¬
sten af Frank Petersen,CUK,Zürich,og foreningens
mangeårige kasserer,Flemming Wilhelmsen,CUK,blev ef¬
terfulgt af Ulla Ahrenberg,Svenska Klubben,Lausanne.

ELENDIGSTE SOMMER
Sommeren 1987 var en fiasko.Den blev i meteorolo¬

gisk henseende den ringeste der nogen sinde er regi¬
streret. Den gennemsnitlige døgntemperatur blev kun
13,4 grader mod et normalt gennemsnit på 15,5 grader.
Der var var i de tre sommermåneder juni,juli og au¬
gust kun 475 solskinstimer mod normalt i snit 725
timer.Det var den solfattigste sommer,man har ople¬
vet.

ØGET U-LANDSHJÆLP
Den danske bistand til u-lande skal i 1988 forhø¬

jes fra o,85 % af bruttonationalproduktet til o,88
% fremgår det af det i august fremsatte finanslovfor¬
slag.Der skal bruges flere penge på forundersøgelser
og vurdering af projekter end hidtil.

FLERE MED FLY TIL USA
Siden der i foråret 1987 blev lanceret lavpriser

med en række flyselskaber til USA,er antallet af dan¬
ske rejsende til USA ad luftvejen steget med 78 % a-
lene i april,hvor 8,669 danskere tog turen over At¬
lanten til USA.

4>4>



De Gamle anede

ikke,hvor travlt de havde
Med stor taknemmelighed mod redaktøren af Ålborg

Værfts firmablad,Bente Vestergaard Andersen citerer
vi denne skildring af det,man sådan går rundt og kal¬
der udviklingen.

MIN OLDEFAR arbejdede 12 timer dagligt,også om
lørdagen.Det var en arbejdsuge på 72 timer.Ved siden
af passede han en have med lysthus,var kasserer i
skytteforeningen,sprøjtefører i det lokale brandvæ¬
sen, tenor og nodeskriver i sangforeningen.

Han klippede selv håret på sine 6 børn,forsålede
familiens fodtøj og huggede 9 rummeter brænde til
vinteren,samtidig med,at han lavede det meste af hus¬
gerådet selv.

MIN BEDSTEFAR var kommet ned på en arbejdstid på
54 timer.Han overtog haven efter oldefar,og han var
også sprøjtefører.Han var også medlem af skyttefor¬
eningen og sangforeningen,men havde hverken tid til
at være kasserer eller nodeskriver.Han klippede hel¬
ler ikke selv sine børn.Hans brændehugst indskrænke¬
de sig til en kubikmeter,fordi han var gået over til
at fyre med kul.Husgeråd var efterhånden noget,man
købte.

MIN FAR arbejdede 48 timer om ugen.Også han var
havemand og medlem af skytteforeningen,men han havde
hverken tid til sang eller frivillig brandtjeneste.
Sine to børn sendte han til frisøren,når de skulle
klippes,og der var ingen brændekugst.Men han lavede
lidt husflid en gang imellem.

JEG SELV er traditionen tro medlem af skyttefore¬
ningen,men kommer der aldrig.Jeg har opgivet koloni¬
haven. Den betaler sig ikke længere - og jeg har kun
eet barn^Brænde og kul til vinteren - nul.Vi har få¬
et oliefyr.Hvordan skulle man ellers få tid til no¬
get som helst i dette forjagede samfund? Jeg arbej¬
der jo trods alt 4o timer om ugen. .

En god forklaring
For 85 år siden passerede følgende episode i en

lille kirke et sted i Danmark under en gudstjeneste.
Under gudstjenesten tog en soldat et spil kort op

af lommen og betragtede dem nøje.Der var en sergent
til stede i kirken samtidig,han så det og indberette¬
de dette straks til stedets kommandant.Kommandanten
kaldte straks soldaten op til sit kvarter efter guds¬
tjenesten og sagde:"Soldat,du er anklaget for at ha¬
ve kort i kirken,det er gudsbespottelse,og du vil
til straf komme til at løbe spidsrod,hvis du ikke
kan give en gyldig forklaring på din handling"

Soldaten gjorde stram honnør,idet han sagde:
"Hr.Kommandant,jeg har aldrig i min barndom lært

at læse,så enhver bog vil være mig uden nytte,deri¬
mod har min moder lært mig kortenes betydning".

Forklar mig det lidt nærmere," befalede Kommandan¬
ten.

"Det vil jeg gerne hr.kommandant," svarede solda¬
ten,hvis jeg så må blive fri for at løbe spidsrod":

Det lovede kommandanten ham.hvis hans forklaring
var tilfredsstillende nok.

Og soldaten forklarede:
Når jeg ser en ler,minder det mig om at der kun

er én gud,og han har skabt himlen og jorden som alt
hvad der er på den.

Når jeg ser på en 2er,siger det mig,at Jesus har
to naturer,en guddommelig og en menneskelig.

Når jeg ser på en 3er,siger det mig,at der er tre
personer i guddommen:Faderen,Sønnen og den hellige
ånd.

Når jeg ser på en 4er,siger det mig,at der var
fire Evangelister: Mathæus,Lukas,Markus og Johannes.

Når jeg ser på en 5er,siger det mig,at der er fem
Når jeg ser på en 6er,siger det mig,at der er

seks dage i ugen at arbejde i.
Når jeg ser en 7er,siger det mig,at den syvende

dag skal holdes hellig.
Når jeg ser på en 8er,siger den mig,at der kun

blev frelst 8 mennesker ubder syndfloden.
Når jeg ser på en 9er,siger den mig,at da Jesus

helbredte de ti spedalske,var de ni utaknemlige,
Derefter tog soldaten klør knægt og lagde den til

side og sagde "Den er uduelig"
"De fire konger betyder Herodes og de tre Vismænd

fra Østerland,der ville se Jesusbarnet.
De fire famer betyder Jomfru Maria og de tre an-

re kvinder,som ledsagede Jesus til graven.
De tra knægte betyder de tre bøddelknægte,som

korsfæstede Jesus.
Der er tolv billeder i et spil kort,der er lige

så mange måneder i et år.
Der er 52 kort i et spil kort og lige så mange

uger i et år.
Der er 365 par øjne i et spil kort og lige så

mange dage i et år.
Klør betyder Jesus kors,spar hans grav,ruder de

fire verdenshjørner og hjerter siger,at vi skal gå
i kirke med glæde og andagt.

Det er min forklaring hr.kommandant,"
" Du har ikke fortalt mig noget om klør knægt "

insisterede kommandanten.
" Kør knægt,betyder Judas.som forrådte Jesus,eller

den sergent,der anklagede mig hr.kommandant, "svare¬
de soldaten.

Kommandanten gav soldaten 2 Daler til belønning
for hans udtydning af kortene,thi magen til forkla¬
ring havde han aldrig hørt.

xyx.

Adresseændring
VEJLE: Ændret mødeaften fra sidste fredag i mnd.

til 1.fredag i måneden.(første gang i december 87).
LØGUMKLOSTER:Formand Niels Nielsen,Tinggårdsvej 8

Draved,6240 Løgumkloster tlf.o4 74 43 39.
ÅLBORG:Ny hule,Kattesundet l.Møde hver lørdag fra

kl.lo-12.
CALGARY: Formand,Erik Petersen,Chippendale Dr.NW

Calgary,Alberta,Canada.



Salmeblade bag døren
Et nygift par så på et hus på landet.Ved deres

hjemkomst kom de i tanker om,at de ikke havde lagt
mærke til hvor WC-et lå,de skrev derfor til Præsten
der havde vist dem huset.

Da Præsten ikke kendte udtrykket WC,troede han de'
mente Wesleyan Church,(den wesleyanske kirke).Fore¬
stil jer parrets overraskelse da de fik følgende
brev.

Beklager at måtte meddele at nærmeste WC i vort
område ligger lo miles fra huset.Dette er ret uhel¬
digt om de har for vane at gå regelmæssigt.Men det
er måske af interesse for dem at vide at mange folk
tager deres frokostpakke med sig og får sig en god
dag. Der kan forøvrigt huses looo mennesker pr.dag.

Det er også blevet besluttet at udskifte træsæder¬
ne med Plys,da nogle sidder længe før tingene tager
deres begyndelse.

Børnene sidder sammen og synger hele tiden.
Sidste gang min kone kom der,måtte hun stå op he¬

le tiden,skønt hun ikke havde været der i 2 uger.
Præsten står fuldt synlig for alle,så det er ikke

vanskeligt at se og høre ham.Han kan,til tider,være
noget vidtløftig,men jeg kan forsikre dem at WC er
et yderst populært sted,og alle som kommer der efter¬
lader sig noget og går lettet derfra.

Jeg håber at disse linier vil hjælpe dem og er
overbevist om,at de er i stand til at komme regel¬
mæssigt.

PS: Salmeblade findes bag døren.

Forenings-meddelelser

Calgary
Nuskai I høre lidt fra Calgary.Her går det godt.

Der er kommet lidt mere gan& i arbejdet i sommer.Vin¬
ter-Olympiaden som skal være her i 1988 skaber meget
arbejde.Nu håber vi bare at vi får nok Sne,ellers må
vi selv lave noget.

Vi havde Stampede Breakfast ude hos George & Lau¬
ra i år igen,og Harry Skov var kok i år.Sidste år
var det jo Rosén fra Roskilde som var kok.Vi fik mas¬
ser at spise og drikke og havde en meget fin tid der¬
ude og vi vil sige mange tak til George for en god
tid.

Der var også en Campingtur til Old man river d.i.
august (8 dage) og dem som var med,havde en meget
fin tur dernede.

Den 7.november skal vi have Gåsegilde i Den dan¬
ske Club,vi regner med at blive ca.5o.

Hulemødet d.i.oktober var der 22 svende mødt op.
Formanden bød velkommen og de to nationalsange blev
sunget.Vi havde en gæst,Steen Rasmussen,som brugte
vores ny skibsklokke første gang og købte en omgang
01, så sang vi nogle sange og sludrede. 1*4dt. Den dan¬
ske Club,havde sagt at nu skulle hver øl koste ti 2,-
det var der lidt vrøvl over fra nogle af naverne.

Vi venter stadig på den Fane? Den er endnu ikke

komme t!.
Vi fik fint smørrebrød og ostemadder,og Harry

Skov og Per Lykkemark fik "Blæren"
med naverhilsen Frimoth.

Herning
Det var en bemærkelsesværdig søndag formiddag,vi

sidst havde i hulen.Mange af vennerne,fra nær og
fjern,havde fundet vej til et par timers hyggeligt
samvær.Og der var flere,der havde taget lidt godt
med i posen,således at den sædvanlige kaffe og rund¬
stykker blev beriget med et par sildemadder og andet
godt,- det var Ove og Karl,der havde vist sig fra
den pæne side - men Kesse slog dog alle rekorder,en
hel friskrøget lakseside lige hjembragt i egen baga¬
ge med Grønlandsfly,hvor Kesse igen sørger for,at
helikopternes rotorer kører den rigtige vej.

Fra Færøerne kom der også besøg og det blev til
et gensyn med Valde og gemalinde,der efter tre ar
havde ladt Sukkertoppen ryggen og nu igen befandt
sig i det vestjyske,- ikke ved smedeessen men ved
"Smedegrillen".

En aldeles herlig formiddag,som formanden måtte
tillade en overskridelse med 1 time extra.

Fra formanden sendes en hilsen til Silkeborg,med
en stor tak for den hyggelige måde,hvorpå receptio¬
nen,! anledning af 50 års jubilæet,blev gennemført.
Det var en fornøjelse at være med og møde naverven-
ver fra nær og fjern,som var mødt frem for at gratu¬
lere. Fra Herning var der fem glade deltagere,der med
DSB tog turen til Silkeborg.Jørgen murer var rejse¬
leder,han er jo stedkendt i det meste af denne ver¬
densdel,men resultatet blev en fodtur gennem en stor
del af det skønne Silkeborg,førend hulen blev i sig¬
te,men det blev turen ikke ringere af - heller ikke
tørsten.At Preben først ville tage turen derud om
søndagen kan vel kun bero på dårlig hukommelse, -
eller var der måske "en anden ÅRSAG"?
med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
På hulemødet d.6.november var lo svende fremmødt,

og formanden bød velkommen.
Hulemaden - kaffen og hulemors hjemmebag blev

nydt med velbehag,
Knud,vor kasserer,som lige er var vendt hjem fra

en længere rejse til USA,fremførte en hyggelig og
spændende beretning fra USA-turen.Efter lidt naver¬
spind og et par sange gik man hver til sit:

HUSK GENERALFORSAMLINGEN d.12.Februar 1988.OG
HUSK GLØGGAFTENEN SAMT PAKKEAUKTION FREDAG d.4.DECEM.
BER:Altså medbring en gave til en værdi af mindst

25,- kr.
HUSK OGSÅ HILLERØDNAVERNES ÅRLIGE HJEMMELAVEDE

JULEFROKOST d.12.december kl.l2,oo pris 7o,-kr.Til¬
melding senst d.29.november på tlf.02 3o 22 o4.

med kno i bordet Erik.

Holbæk
Holbæk afholder d.16.oktober 87 sin årlige G.F.,

desværre var et meget lille fremmøde på trods af at
både formand og sekretær var på valg.

Helge bød velkommen og aflagde derefter beretning
hvor han bl.a. nævnte de mange arrangementer som han
og flere andre naver fra Holbæk afdeling i årets løb
har deltaget i ,det blev til 17.Beretningen blev god¬
kendt .

Regnskabet blev forevist og godkendt,og Helge
Nielsen og Emil Møllegaard modtog genvalg,

Efter en stille og rolig G.F.gik vi over til næs¬
te punkt: tømning af bødekassen,her lå Kirsten nær¬
mest med sit tips,hvilken blev belønnet med "en %
abe":

Kirsten og Ella havde begge lagt 1 år til deres
deres alder,vi andre takker for skænken.

Vi nærmer os nu den mørke tid,med de levende lys
og alt det andet som hører til i tiden op til jul
og Holbæk afdeling vil gerne ønske alle naver såvel
hjemme som ude en rigtig god og hyggelig jul.

med naverhilsen Emil.



Kolding

På hulemødet d.7.oktober mødte vi talstærk op med
13 ud af 16 medlemmer.Ove Sørensen havde jo haft 25
års jubilæum i CUK og det gik ikke stille af,Mia og
Ove havde smørrebrød + l.fl.af de klare dråber med.

Det blev en aften for natteravne da de sidste gik
ved 02,3o tiden om morgenen.

Vi blev enige om at sende en hilsen til Lise-Lot¬
te og Finn ovre på den anden side af Atlanten.Vi hå¬
ber I har det godt derovre.

Til slut ønsker vi i Kolding alle i CUK,nær som
fjern en rigtig god jul og et godt nytår.

med naverhilsen Lars.

København
På hulemødet d.6.oktober fejrede vi vores to 40

års jubilarer.Det var en hyggelig aften med disse to
gamle naver,der da også kunne fortælle en eller an¬
den historie fra deres vandreliv.

Vi var nogle og tyve personer,der fik fejret dem
og spist en god gang gullach.Bancospil havde vi d.15
og Børge Pedersen var som sædvanlig opråber.Lørdag
d.31.var det keglespillets tur.Det foregik hos Brøns¬
høj Kegler på Sallingvej.Ani & Vagn Tholstrup løb
af med præmierne.Så nu er der til et par på kamin¬
hylden.Men keglespil må være anstrengende,for efter
endt dåd tog ca.halvdelen af spillerne ned i hulen
for at spise rester.Og da spillelysten åbenbart sta¬
dig ikke var styret; men kun neddæmpet midlertidigt
af sulten,kastede folk sig over diverse spil i hulen
såsom,skak og kort.I kan godt begynde at glæde jer
til forårets keglespil.

I december er der det berømte JULEANDESPIL med
stegt and bagefter.Der er tilmelding til den stegte
and senest d.29.november.Pris 85,- kr.Gevinsterne
til dette spil - er selvfølgelig - kaffe på een ræk¬
ke, og Vin eller kaffe på to rækker og en Kalkun på
hele pladen.Prisen på dette bliver 30-kr. for tre
plader og ti kr. pr.plade til ekstraspillene.GÅ IKKE
GLIB AF DENNE CHANCE!!!

Søndag d,13 dec,er der juletræ for børn og barn¬
lige sjæle.Entre er 25,-kr.for voksne og 15,-kr.for
børn.Tilmelding i hulen.
Fredag d.18.december kl.l9,oo er der julehulemøde.
Dette er desværre ikke kommet med i Københavnerna-
ven. På dette møde vil pokalerne blive overrakt til
de to vindere af keglespillet,og der være mulighed
for at få en tår gløgg.Endvidere vil vi få to nye
støttemedlemmer,og med dem indvier vi også en lille
optagelsesceremoni for NRHF som et forsøg.

Desuden bedes I reservere d.9.januar 1988,hvor
der afholdes Nytårsfest kl.l8,oo i hulen.

med naverhilsen Pia.

Los Angeles
Familieaftenen d.3.oktober var overtaget af da¬

merne som serverede smørrebrød:Louise Duus - Helene
Kristensen -Grete Petersen - Anna Hansson og Asta
Petersen mødtes i Naverdalen kl.l0,oo om formidda¬
gen for at arrangere og dække bordene med hvide du¬
ge blå servietter og vaser med hvide og blå blomstei

Ved 5.tiden var de tilbage igen med færdiglavede
sandwiches,som måtte holdes kolde i en temperatur
på loo 0 F ( 38-4o°C).

Dette var 2 dage efter jordskælvet,men alligevel
var der mødt 50 personer.Aftenens underholdning:Bin¬
go og Raffle.En platte med motiv af Missionen i Sol¬
vang blev vundet af Lars Westerskov.Når alle udgif¬
ter var betalt,var der et overskud på É 110,oo.

Ved mødet d.9.oktober blev middagen skænket af
Harold Mathiasen - Ted Petersen og Hans Brodersen,
Hans skænkede også de små dråber.Der var 25 svende
tilstede,deraf 3 gæster: Glen Olson,Kurt Hanson(Søn
af Howard Hanson) og Gustaf Henningsen fra Odense.
Ansøgning om medlemsskab modtoges af G.Egebjerg,Jens
Andersen,Kurt Hanson og Hr.Nielsen.

Åbningssang "Der er et yndigt land" Rapport af
sekretærens rapport blev godkendt.Rapport af kasse¬

reren blev ligeledes aksepteret efter en mindre kor¬
rektion. Glen Olsen holdt en lille tale og var skuf¬
fet over at han ikke fik brug for det engelske sprog
som han lige havde lært.

Landkomiteen afgav rapport om picnic d.2o.sept.
Ved familieaftenen d.3.okt.var det damerne der

serverede sandwiches.Otto Lund som ikke var tilste¬
de havde skænket en platte med motiv af Missionen,
Santa Nies,Solvang.Den blev vundet af Lars Wester-
skov.Damernes organisation blev aksepteret som en

støtteforening til Los Angeles Naver Club.
Mortensfesten som skulle have været d.21.november

blev fastsat til d.13.november og mødet for denne
dag er aflyst.Otto Lund afgav rapport om sin Danmark
tur.

med naverhilsen O.J.L.

Nysted
Mandag d.2,november afholdt vi et "Gule ærter"

Gilde hvor 14 deltog.Det var fortrinlige ærter,som
blev serveret med alt tilbehør,samt små klare dråber
til en pris af kun 35,-kr.pr.næse.Vi savnede Karl
Nielsen,som desværre ligger på Maribo Sygehus efter
en hjerneblødning.Det går langsomt fremad,men efter
Karls mening,for langsomt.Også Kurt Leth Nielsen sav¬
nede vi,men han har deltaget i et 3 ugers kursus i
Århus og kunne heller ikke deltage.

Mandag d.7.december har vi julegløgg m/kleiner,
hvor vi benytter lejligheden til at ønske hinanden
god jul.

Alle naver i ind-og udland ønskes en god jul og
et godt nytår. Nysted afd_

Odense
17 svende havde fundet hulen d.5.nov,og Børge

"Skæg" åbnede mødet.Formanden Jan Franzén,er nemlig
ude og sejle og kommer først hjem til jul.Børge for¬
talte,at han allerede,er begyndt på forberedelserne
til pinseturen til Stockholm i 1988.Og det må da
siges at være i god tid.

I stedet for nr.47,startede vi med "kling,kling,
klang" og det viste sig at være en rigtig god Ide,
for Bent Skov sang på de "forbudte" steder og måtte
af med en omgang.Så vi sang naturligvis "Blæren" for
ham.

Dorte og Lars,som nu er kommet hjem fra Færøerne,
fortalte om hverdagen og forholdene oppe på de fugti¬
ge øer.De fortalte også,at de derefter var fortsat
på ferie,til Spanien,Sydfrankrig og Schweitz,og hav¬
de hjemført en fl.Luzerner Chriiter,som de hermed
overrakte klubben.Det var jo alletiders nydelige
træk,og Poul sprang straks ud og lavede kaffe.Efter
"tømningen" blev stemningen unægtelig nogle grader
høj ere,og der blev byttet pladser og vi sang og sang
og sang.

Fredag d.4.december holder navervennerne julefro¬
kost i hulen.

Lørdag d.19.december kl.l8,oo har vi julesulesven-
degilde i hulen,og tilmelding sker til Lars,09 91 25
33 eller Poul 09 12 72 43. eller i hulen.

Og så ønsker vi alle afdelinger en rigtig glæde¬
lig jul og et endnu bedre nytår

med naverhilsen S.Nielsen

Randers

Lørdag d.12.oktober var et par naver fra Randers
med til Silkeborgs 50 års jubilæum,da de holdt recep¬
tion. Den 17.oktober var Randers også med i billedet,
da Silkeborg afdeling holdt deres festaften p.g.a.
jubilæet.Udover Silkeborg var der kun gæster fra Ran¬
ders (9) OG Sverige (5).Vi fik noget dejlig mad,der
var rigtig god dansemusik samt masser af godt humør,
så det var helt igennem en dejlig fest,som vi gerne
vil takke Silkeborg afdeling for,at kunne deltage i

Medens nogle var i Silkeborg brugte Lise og Børge
tiden til noget helt andet,som vi andre da også nød
godt af om søndagen.Vi ønsker jer hermed til lykke
med brylluppet samt jeres nye hus.

Vi arrangerer en indkøbstur til Tyskland lørdag d.
5.december.



Vores årlige julelotteri er fastlagt til d.12.de¬
cember kl.18,3o,hvor vi alle møder op med vores egen
mad,samt masser af godt humør.

Hermed ønskes alle,både nær og fjern en rigtig
glædelig jul.

med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Ved hulemødet d.3o.oktober var 19 mødt frem,det

var en kold efterårsaften,flere mødte frem med huer¬
ne nede om ørerne.Men i hulen på Kams trupsti 2 var
der varme i kaminerne og varme i hjerterne,så skidt
med vejret udenfor.Bordet stod dækket med sild,steg,
paté og ost,så vi fik rørt tyggemusklerne mere end
sangermusklerne.Kurt gav som afskedssalut - skal jeg
slæbe min harmonika ned fra 3die sal og op igen,så
skal den bruges til mere end een sang,så vi må op på
mærkerne næste gang.

Bjørn fylder 70 år d.4.november og har åbent hus,
han gav klokken en på go'daen og fik "Blæren" i den
anledning.Vi var nogle repræsentanter fra afdelingen
der hilste på,med en opmærksomhed på selve dagen.

Poul Steff er flyttet til Æbeltoft og bosat sig
der,han vil fortsat være medlem i Roskilde og vil
prøve at deltage i vores foreningsliv,vi ønsker ham
til lykke med de 70 år.Både Steff og Bjørn er et par

gode forbilleder for os i halvtredserne,kan vi bare
nå det halve af det de når - skal vi være glade.

Som sagt var det en mat aften,kun 2 sange på 5 ti¬
mer (DET ER FOR DÅRLIGT)

Generalforsamling d.27.november,HUSK DET.
med kno i bordet Medreferenten Bente.

Stockholm
Ved en festmiddag blev Grasyna Henriksen opvaktet

med en stor blomsterbuket på sim fødselsdag.Grasyna
takkede med en skål til alle deltagerne.

Fredag d.18.december hejser vi flaget for Georg
Spahn der fylder 50 år,Georg er første mand med et
stort følge af CEG deltagere som hilser på i vor
Stockholm afdeling som altid er et festligt besøg
som vi takker Lena og Georg for.vi ønsker hjertelig
til lykke med fødselsdagen.Den 4.december holder vi
stor familiefest med stort kaffebord med julestem¬
ning,vi venter fuldt hus denne aftenstund.

Luciafesten er årets sidste träf som starter kl.
13,oo pre.Husk tilmeldingen som er bindende til Åge
Håkansson senest d.4.december.Fra Byggefonden påmin¬
der vi alle andelsejere som evt. ønsker at få udbe¬
talt sine 4 % renter fra og med 5te årets indehaven¬
de og til d.31.december 1987 skal snarest henvende
sig til kassereren som udbetaler evt.renter.1ste jan
1988 ophører Byggefonden med at føre renterne ind på
andelene og samtlige renter som ikke er indløste til¬
falder så endeligt Fonden iflg.beslutning på d.Ek¬
stra G.F.i 1987, du vil i januar måned fra kassere¬
ren modtage få en kvittering på alle renterne,som
du har skænket Byggefonden.Husk også at du i januar
selv er skyldig at opgive dit antal af byggeandele
til selvdeklarationen.Bestyrelsen vil takke alle som
i 1987 har hilst på os i Stockholm og dermed beriget
os med mange herlige minder.Vi glæder os atter at få
anledning til at gense jer alle til jubilæet i pin¬
sen næste år,som vi vil omtale igen når programmet
er klart i begyndelsen af det nye år 1988.

Stockholms afdeling ønsker alle medlemmer ude som
hjemme en glædelig jul.

med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Hulemødet d.2.oktober var meget godt besøgt,14

medlemmer var mødt op.
Vi havde en hyggelig aften,med sang og spind og

en rafletur.
Den 17.oktober havde vi madpakkefest,hvor der

blev holdt auktion over madpakkerne.Elmer var aukti¬
onsleder,det klarede han bare fint.Senere var der
lodtrækning om dejlige ænder og paser med kaffe.

En god aften,der forløb i den allerbedste stem¬

ning. 4. medlemmer gæstede Silkeborg til deres jubilæ¬

um.Vi havde en god dag,med kammeraterne,og Silkeborg
havde lavet et flot arrangement.

Vi roder stadig i hulen.Vinduerne alene kan ikke
gøre det.Nu skal der males og tapetseres,lofterne
skal underklædes,nye lamper hænges op.Kort sagt,en
gennemgribende renovering er i gang.Ej ner vrider sig
som den berømte Ål,og skal have besked mindst 3 gän¬
gelnden fødderne får retning mod banken.

Den 21.november har vi spisning - gule ærter -her¬
ligt.Helmuth har lovet at lave dem,og til 30,-kr.pr.
næse.

Og så kommer vi frem til julefrokosten d.12.dec,
kl.19,00.Kuvertpris: 60,- kr.Husk tilmelding til Hel¬
muth senest d.5.december.

Jo vi har det godt i lille Danmark.
En rigtig glædelig jul samt et godt Nytår til

alle - hjemme som ude - fra Sønderborg afdeling.
med naverhilsen Mogens.

Vejle
Vi har holdt vor efterårsgeneralforsamling i hu¬

len på Nørretorv d.3o.oktober,og 21 svende mødte
frem.Efter en sang nr.29,blev gamle Ole valgt som di¬
rigent,og da han havde konstateret,at G.F. var lov¬
ligt indvarslet og dermed besluningsdygtig gik vi
over til den egentlige dagsorden.

Poul Erik Lauritzen søger optagelse,og denne skul¬
le kunne ske i december.

Formanden aflagde beretning for foreningens akti¬
viteter i det forløbne halve år.Efter rengøringen i
maj åbnede hytten med maj-mødet.Til pinsestævnet i
Roskilde kom 3 vej le-naver.Roskilde havde arrangeret
et godt stævne,hvor alt fungerede tilfredsstillende.

Pinsen i naverhytten blev også god,ca.3o kom til
kaffe,og mange gæstede hytten i dagens løb,det var
en fornøjelse.Set.Hans - traveturen(3.lørdag i juni)
er ved at være tradition.Her var en hel del til tra¬

veturen,og mange flere til de efterfølgende æbleski¬
ver og solbærrom.

Julifesten var som sædvanlig et velbesøgt ristaf¬
fel med god mad og god stemning.Kort herefter er der
Moseltræf,i år med kun 3 fra Vej le,men ellers havde
dette stævne rekorddeltagelse»nemlig 123 fra hele
Europa.Dette store fine arrangement klappede også
fint på alle måder,og især den dejlige sejltur på
floden blev fremhævet.

Ålegildet i september samlede også fuldt hus,dej¬
lige ål fik vi,og hyggede os vældigt med hinanden og
vore udenbys gæster.

Årets sidste arrangement i hytten bliver "gule
ærter" i november.Formanden takkede alle de,der har
deltaget i arbejdet i hytten og med festerne,særlig
tak til vore hytteværter,Tove & Hakon.Også tak til
alle de navere der er med til at gøre vor forening
levende.Formandens beretning blev godkendt med klap¬
salver .

Dernæst blev regnskabet oplæst og ligeledes god¬
kendt ,

Af indkomne forslag var der 2.
l.At mødedagen flyttes tilbage til første fredag

i maneden.Dette blev vedtaget med virkning fra decem¬
ber . Altså_DECEMBERMØDET_J^^^
i hulen,

2) At der bevilges l,ooo,- kr. til deltagelse i
arets pinsestævne,der afholdes udenfor Vej le.Beløbet
deles ligeligt mellem delegerede fra Vejle afd,dog
max.250,- kr. pr.medlem.

3) Bestyrelsen foreslog at det tidligere vedtsgne
forslag om tilskud til pinsestævne faldt bort,og at
G.F. hvert år tager stilling til evt.tilskud.

Efter megen debat og snakken i munden på hinanden
matte der skriftlig afstemning til,efter brev fra
et medlem.1ste gang stod stillingen lige,efter 2den
afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget med
stemmerne 12-9.

Vinterfesten blev vedtaget at afholde d.3.lørdag
i januar 1988

På valg til bestyrelsen var:Kasserer Bruno,genv.
næstformad Jürgen,genvalg,revisor Anders,genvalg.
Skramleriforvalter Susanne -nyvalgt Helge.



festudvalg Klaus & John.genv.John.Nyvalgt Helge.
Det var så den generalforsamling,hvor det kneb

noget med mødekulturen.Dirigentea afsluttede mødet,
men,som han sagde, "jeg kan desværre ikke takke for
god ro og orden"

Efter endnu er par sange blev damerne hentet op,
og vi sludrede,sang og hyggede os nogen tid endnu.

med naverhilsen Joan.

Zürich
Med få friaftener i årets løb for Kirsten og John

blev restaurant "Frieden" i Bülach åbnet lørdag d.17
oktober.Med bustransport deltog 36 medlemmer.

Stedet der er kendt i de omkringliggendd Kantoner
(Amter), grundet Johns fantastiske,pragtfulde " Rac-
lette ".(Pillekartofler med flydende varm ost).I dan¬
sekonkurrencen med et lys pr.par,blev udblæsningskon-
kurrencen og vinen vundet af Lone og Lars.

Ved årets Moselmøde,modtog klubben en lo,- kr med
motiv af kronprins Frederik,og vi siger til den u-
kendte giver,hjertelig tak.

Århus afdelingen bringen vor lykønskning med stif¬
telsesfesten d.7.november.Afd.Zürich representeret
ved næstformand Ole,der ser frem til gensynet med Mo-
selveteraner.

Med 10 års medlemsskab og pladen i det runde bord,
byder vi velkommen til Hanne Steinmann.

En velkomst skal lyde til vort nye medlem,maler
Karen Marie (Mie) Martinussen.

med kno i bordet Fritz.

Aalborg
Den 7.oktober var vi 14 svende der tog den nye hu¬

le i brug.Der var fuld tilfredshed over hele linien,
og der blev snakket indretning og indvielse.Fritz
havde sendt en pakke fra Zürich,som allerede er taget
i brug.Mange tak til Fritz på foreningens vegne.

Vi blev enige om at hulen skulle holdes aben hver
lørdag fra lo-12.Adressen er Kattesundet 1.

Den 4.november holdt vi vort andet hulemøde i den
nye hule,og det går frem med indretningen.

Julefrokosten holdes d.5.december kl.13.tilmel¬
ding inden d.1.december.

Der er åbent i hulen hver lørdag og d.31.december
fra kl.lo-12.

Reception og indvielse af hule d. 6.februar 1988
(lørdag)

På hulemødet i december holder vi G.F.
Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af formand.Knud Ravnsbeck på valg.
5.Valg af sekretæÉ. Henry Kjærsgaard på valg.
6.Valg af supple/nt.Villy Jørgensen på valg.
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor.John Meyer på valg.
9. Valg af revisorsuppleant.

10. Valg af fabebærer»Kansleren på valg.
11. Eventuelt.

med naverhilsen Knud Ravensbeck.

Århus
Til hulemødet d.16.oktober var der mødt 15 svende

Formanden åbnede mødet,og kunne oplyse at der ikke
var noget særligt på aftenens pogram.Han opfordrede
svendene til at melde sig til vores stiftelsesfest
d.7.november.Til trods for det ringe fremmøde var
der en meget fin stemning og vi holdt ud til kl.24.

Den 23.oktober afholdt vi vores årlige keglespil-
som blev holdt på Frederikshøj Kro.Der var mødt 2o
deltagere,som dystede om de udsatte præmier.Efter
afslutning på vores keglespil,kørte vi ned til hulen
hvor foreningen var vært ved et stykke smørrebrød.

Efter spisningen var der præmieuddeling.Gunni Va¬
se - foretog præmieuddelingen.Hos ledsagerne blev
det Bente Mathisen der vandt pokalen og 1.præmien.
Swippræmien gik til Bente Lukassen.Hos svendene var

'det Svend E.Jensen der vandt pokalen og Oli - Daniel
son fik første præmien - Swippræmien gik til Ester
Lund.

Den 6.november var der mødt 2o svende til vort
hulemøde.Formanden åbnede mødet,og han havde forskel
lige oplysninger,bl.a. kunne han oplyse at bestyrel¬
sen er begyndt at planlægge foreningens 75 års jubi¬
læum næste ar,da det bliver et stort arrangement
kræver det et godt forarbejde.Det blev en god og
vellykket aften,hvor vi nød hulefars fine smørrebrød
og fik et par af de små klare at skylle ned med. En
god aften fortjener at vi slutter af med minderne,
og det skete så.

med naverhilsen S.E.Jensen.

•KØB6NHAVN:

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler»Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde 1' torsdag i hver måned.
Keglespil 3f mandag i måneden i
Cirkel-ordenen,Falkoner Alle 96
kl. 19 -21.
Formand:Poul Barslund,Agerkær 511
2610 Rødovre.Tlf. 01 75 52 01
Næstformand:Hugo Nielsen,Asminderød¬
gade 38,3480 Fredensborg. 02281908
Kasserer:Vagner Lundholm,Sigurdsga-
de 29,2200 Kbhn.N.Tlf.01817374.
Sekretær:Henry Hansen,Dræbyvej 6,
2470 Skovlunde.Tlf.02918124

BisidderrHenning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Andespil

Torsdag d.3.december afholder"Berejste" sit årlige andespil i Vanlø¬
se kl.19,3o,fine gevinster,kun for medlemmer.

Juleafslutning
Torsdag d.17.december kl.l8,oo afholder "Berejste" for første gang

juleadslutning i Vanløse.Vi får en let anretning ( 3.stk.smørrebrød,1 øl,
1 snaps + kaffe m/brød) og der vil i løbet af aftenen være flere gode
overraskelser.For alt dette kun 40,- kr.kun for medlemmer.Tilmelding til
formanden senest d.lo-12-»

Glædelig jul - godt nytår
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer m/familie en rigtig glædelig

jul og et godt nytår,med tak for det gamle,
Poul Barslund

Kongekeglespil
3o deltog i det årlige kongekeglespil.Efter at have nydt det dejlige

kolde bord,kæmpede vi allw godt og længe om titlerne som blev:Konge Poul
Barslund.2( Vagner Lundholm,3) Helge Antonsen. Dronning,Grethe Christen¬
sen^) Annelise Kristensen,3) Ani Andersen.Desuden var der præmier til
følgende: Henning Jensen,Henry Jensen,Jørgen Nørskov,Musse Barslund,Ellen
Rasmussen og Else Ludvigsen. Referenten.
Keglespil

Ingen keglespil i december.Næste keglespil: Mandag d.18-1-88 og flue¬
fest lørdag d.23 - 1 - 1988.
Redaktoren runder år

Vor gode kammerat,redaktør af "Den farende Svend" Knud Lønstrup fylder
65 år søndag d.13 december.

Vi ønsker hjertelig til lykke med dagen og sender også en hilsen til

Berejste håndværkere m/Damer.

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


