
Staden kaldes almindeligvis blandt stockholmere "MäLARDROTNINGEN".Navnet Stockholm anses betyde Holmen
ved Stocksund og forekommer første gang i skrift år 1252 i to dokumenter udfærdiget af Birger Jarl der ef¬
ter krøniken lod staden bygge.År 1436 betegnedes Stockholm officielt som rigets hovedstad,men ikke førend
i 1634 års forfatning fastsloges definitivt at Stockholm skulle være sæde for regeringen.

Stockholms ældste bydel "gamla Stan" er i dag velbevaret på minder fra den tid da krigsskibe med fjendt¬
lige hensigter kunne sejle helt ind til de afspærringer som var placeret straks udenfor stranden.

Således findes stadigvæk i dag at beskue en kanonkugle fastskudt i en væg i et af husene i gamle stan.
Ellers er det mest berømte for danskerne,sikkert "Stockholms blodbad",hvor Kristian d.II på Stortorget d.8
og 9.november 1520 lod henrette ca.loo personer.Dette er jo sådanne ting som vi som tilrejsende danskere
kan fa at høre ved visse situationer.Stockholm er ellers verdens skønneste hovedstad.Den ligger naturskønt
hvor Mälaren og Saltsjön mødes.Derfor har den sikkert også verdens skønneste skärgård med tusinde (tror vi)
Øer.Stockholm ligger ifølge gamle oplysninger på 2o øer og holme.En af disse er Riddarholmen med Riddar-
holmskyrkan.Herfra er vort motiv til vort Banner hentet.I gammel tid var dette noget af det første man så
når man kom til Stockholm.

Da staden er bygget på så mange øer,forstår man at der skal være mange broer for at klare dagens stres¬
sede trafik.Den mest velkendte trafikplads er Slusen hvor trafiken løber i tre plan og forbinder stadsde¬
len Södermalm med Gamla Stan.

Staden har mange meget interessante turistatraktioner som tilrejsende absolut må tage sig tid til at se.
Regalskibet VASA,et af skibsbyggerkunstens mislykkede er jo vidt berømt.Vasa kæntrede efter bare nogle få
hundrede meter og lå på bunden af Saltsjön i godt 33o år inden hun blev bjerget.Nu skal et stort Museum byg¬
ges og være klar i 199o.En anden atraktion er,at da man skulle restaurere Rigsdagshuset og lave parkering
og garager foran dette,fandt man en stor del af den gamle bebyggelse på Heligåndsholmen.Dette forsinkede
byggeriet et år med alt hvad det indebærer.Nu har man i stedet for parkering,indrettet et Museum,med alt
hvad man fandt og virkelig fået en fin udstilling som fortæller om hvordan man boede og levede på den tid.
Det absolutte seneste,er et stort sportscentrum kaldet"GLOBEN" arena,idag vidt berømt med en højde på 85 m.
og en diameter pa llo m.endnu ikke helt færdig,men skal være det før pinse.

Vi som håndværkere ved at det hovedsagligt er rejsende håndværkere specielt fra de sydlige lande der har
været behjælpelig med at bygge staden til hvad den er i dag.Det ser vi også nu da det hovedsagligt er tyske
montører som laver de besværlige monteringer på GLOBEN.

Derfor er det også en stor glæde for os Naver her i Stockholm at byde til pinsestævne 1988.
Vi tror vi har ordnet for et godt stævne,men det beror naturligvis på deltagerne selv,hvordan stævnet

bliver.Vi ønsker sa snart som muligt,besked om hvor mange der kommer,og vores ønske er at I bliver nogle da¬
ge for her er enormt meget at se.Vi synes det er dyrt at rejse så langt og bare være 1^-2 dage.Hvorfor ikke
tage nogle feriedage og være sammen med Stockholm-naverne på INGARÖ eller opleve VERDENS SKØNNESTE MäLAR-
DROTNtNG.Vi skal gøre vort til at det kan blive et godt minde for livet,og så billigt som muligt.

Styrelsen/Anton



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.

Formand Ib Strange,Bakkedraget 4
8270 Højbjerg.tlf. 06 27 24 80

ARKIVET: Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o

UDSTILLINGEN: Helge Lind Nielsen,Cikorievej 13,
4300 Holbæk,tlf.o3 43 87 65.

HOVEDBESTYRELSEN's Kontaktmand for arbejde i udlan¬
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KONTROLUDVALGET:

Stockholms afdeling har måttet tage afsked med
Tapetserer ULF GEORGE
Født d.26.februar 1924 i København
Indmeldt d.26.november 1982 i Stockholm
afgået ved døden d.i.december 1987.

Ulf er i dag stille sovet ind på sygehuset.Et
hjerte af godhed er sluttet med at sla,du sover
i fred og får ingen smerter mere,den evige hvi¬
le er kommet dig til trøst.

ÆRE VÆRE DIT MINDE

Vennerne i Stockholm.

Milepæle
2.januar 88.Knud Petersen,Pilevej 33

34oo Hillerød.
5. " " Vilhelm Lipka,Brostykkevej 6

265o Hvidovre.

5. " 11 Bjarne Th.Wils,C.G.Box 558
Dundas,Grønland.(mdl.i Thule)

12. " " Tage Rasmussen,Astrupvej 14,
5ooo Odense C.

14. " " Svend Riddersholm,Ryesgade 18,
48oo Nykøbing F.(mdl.i Nysted)

17. 11 " Peter j .Lind,Violvej 4 2/sal
6ooo Kolding,

l.februaar Orla Kampfeldt,Helsinggade 29
34oo Hillerød,(mdl i CUK i

1. 11 Per M.Jacobsen,Margrethehåbs-
vænget 5,4ooo Roskilde

1. 11 Otto Kröll,jr.Lembckesvej 29,
523o Odense M.(mdl.i CUK I

2. " Hans Kunøe Christensen,"Hans-Pad-
borg"Mosevej 6,86oo Silkeborg.

3. " Laurits Laursen,Kochsgade 47
5ooo Odense C.

65 ar.

85 år.

6o år.

5o år.

65 år.

8o år.

25 år.
6o år.

25 år.
■65 år.

96 år.

\ Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovadgado 195

fejflsB» 1 TH. 56 29 68

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

iyt|i==JNGERSLEVGADE=lo8iklditvi1705=K^benhavn_Vi
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.
tlf.ol 79 25 29.

TTT
Tove Wharja,Statholdervej 6^^ th.2400
N.V.tlf. ol 83 51 41

Sekretær:

Lokaleinsp;

Program
3.januar 1988. Søndagsmesse
9. " " . Nytårsfest kl.18,oo.Se under refera¬

tet.

10. 11 11 Søndagsmesse.
11. " " Spilleaften-
13. 11 " Midt-Ib-ugen åbent.
17, " 11 Søndagsmesse
20. 11 " Midt-Ib-ugen åbent.
21. " " Svendeaften kl.19.HUSK AT MØDE OP!!
24. " " Søndagsmesse.
25. " 11 Spilleaf ten
27. 11 11 Midt-Ib-ugen åbent.
31. 11 " Søndagsmesse.
Desuden burde du på dette tidspunkt have modtaget

det nye nummer af Københavnernaven.
Redaktoren meddeler
Det bliver hermed dementeret at PETER "BOGHOLDER"

PETERSEN ikke er indmeldt i Zürich d.5/l-198o men er

først i 1984 samme dato.

Dyderne faldt!
I decembernummeret er faldet et ord ud af teksten

under EN GOD FORKLARING.Sætningen skal lyde sådan un¬
der 5te bud; Når jeg ser på en 5er,siger det mig,at
der er fem dyder. Undskyld !

Thulenaverne sender en hilsen til alle kammerater
ude som hjemme med ønske om en glædelig jul og et
godt nytår. Pi-kasso m.fl.

Uddrag af HB's protokol
Referat fra H.B,mødet d.5/11-1987.

Formanden Hans Rindom bød de fremmødte velkommen al¬
le var mødt,kun redaktøren manglede.

Efter en rettelse til protokollen fra forrige mø¬
de,gik man over til formandens beretning,og han med¬
delte om en adresseforandring på formanden i Løgum¬
kloster . Silkeborg ' s jubilæum blev rost hvor Hans Rin¬
dom og Helge Nielsen fra H.B. deltog.Børge Nielsen
havde modtaget brev fra Rør & Blikkenslagernes fag¬
forening,der ønskede materiale,dette er afsendt samt
en invitation til at besøge hulen i København.
Hovedkassereren afgav en status over kassens til¬

stand siden forrige møde.Et spørgsmål om begravelses¬
hjælp blev drøftet.5,ooo stk oblater er bestilt.

En lille rettelse til redaktøren angående en no¬
tits han havde overset.(vil blive indrykket i januar)

En del sager under internt blev diskuteret og ta¬
get stilling til.

Næste møde bliver afholdt d.3/12 -1987.
Dann Eland,sekr.

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

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

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



Nytårsreflektioner
Da Knud Lønstrup meddelte at han ønsker en afløser så hurtigt som muligt

til denne for CUK så vigtige post,grundet sygdom,ja da gik tankerne tilbage på
alle de gamle medlemmer,som ikke er mere,de var Idealister (som Knud) mange af
dem var med til at starte CUK, deres tanker og Ideer smittede af på bl.a.Knud,
selvkan jeg ikke gå ram forbi.

Knud og jeg er næsten fra samme årgang og det giver grund til eftertanke,
hvornår skal jeg sige stop ? 40 års arbejde i CUK's arbejde hvor vi begge har
haft poster og været aktive,hver på sin måde,kan godt få hjernecellerne til at
arbejde med,hvad nu ?.

Det var naturligvis hyggeligt at besøge Knud og Aase ude på Agersø i anled¬
ning af Knud1s 65 års fødselsdag,vi var 4 mand fra H.B. en ny årgang tonede
frem,det er CUK1s nye ledelse,har vi gamle opdraget dem godt nok? Ikke kun i
CUK,men også hjemmefra?.

Idealister,ja det er de,men ikke på samme måde,for samfundet kræver mere i
dag,selvom arbejdstiden er nedsat er tempoet sat op,der kræves meget af ung¬
dommen i dag,hvor begge parter må gå på arbejde,for at økonomien kan balancere.
Og så kommer CUK og siger! Vi har brug for dig,ikke kun en enkelt time om ugen,
men faktisk op til 1-2 uger hver måned,hvor al fritid skal bruges til admini¬
stration,møder, m.m. for CUK.

Det må belønnes både økonomisk,men sandelig også ved at medlemmerne møder
op til møderne,og på den måde støtter de folk som har påtaget sig et stykke arbejde for CUK.

Kan de helt unge nu klare det? For hånden på hjertet,vi mangler een årgang i CUK.
Ja,naturligvis,vi har også været unge.Den gang spurgte de gamle også,"Kan de også klare det" Kunne vi?
Mange afdelinger er gået ind i udlandet,dette grundet krigen 1939 - 45.Mange nye er dukket op,dog mest

i Danmark,men heldigvis også på Grønland og vor gamle hæderkronede afdeling i Zürich fører traditionerne
videre,skaffer unge arbejde og sender de unge hjem til de hjemlige afdelinger,hvor mange i dag sidder pa
div. poster i bestyrelser i vore danske afdelinger.

Der skal nyt blod i CUK og det kommer i dag fra Thule og Zürick,bare vi dog havde flere sådanne afdelin¬
ger,her må alle hjælpe,så nye afdelinger kan oprettes i udlandet. Tankerne flyver:

CCEG det internationale samarbejde med tyske og franske berejste,er det det arbejde værd, og økonomisk?
Kræver det ikke for meget arbejde uden at bære frugt,arbejde som med bedre held kunne benyttes til at styr¬
ke CUK.Flere af dem der var med til at anbefale dette samarbejde for ca.15 år siden er i dag skeptiske.

Alligevel fortsætter vi samarbejdet og håber at vore Ideer vil vinde frem,selvom det går utroligt lang¬
somt

Måske var det bedre med et endnu tættere samarbejde på de hjemlige fronter og måske med skandinaviske
foreninger i udlandet.Jeg tror at det er en Ide,at prøve at gå den vej,selvom vi måske skal se med helt
andre øjne på naverbevægelsen og på vore forhold til afdelinger i udlandet,vi har gode erfaringer med
Los Angeles Naverne,som jo ikke er medlemmer af CUK selvom de bærer vort emblem,det samarbejde kan vi være
stolte af.Er det den vej vi skal gå?

Vi i H.B. har nogle Ideer,ting som skal tages op på formands og kasserermøde,måske kun formandsmøde,
Ideer der er ved at tage form,her er det de unge der presser på i H.B.

Det er med vemod jeg tager afsked med 1987 og vor redaktør Knud Lønstrup.Til gengæld vil jeg ønske 1988
velkommen og jeg håber på man ude i alle afdelinger vil arbejde for at de unge kommer til,vi ældre skal
sidde bag ved og vej lede,hjælpe de unge frem. Velkommen 1988.

Et godt Nytår til alle berejste kammerater med familie,samt vore navervenner og annoncører.
Hans Rindom

Knud Lønstrup,kendt af alle i naverbevægelsen CUK
ja,langt ud over vores bevægelse,æresmedlem af CUK
bliver desværre nødt til grundet sygdom at forlade
posten som redaktør.

Det er bydende nødvendigt at overtagelsen foregår
så hurtigt som muligt,derfor denne korte frist.

Da H.B. var på besøg på Agersø i anledning af
Knuds fødselsdag,65 år,blev kendsgerningen om Knuds
afgang bekræftet.

Der kan skrives meget om Knud,om hans virke i og
for CUK.Og der er skrevet meget,Knud har dog skrevet
betydeligt mere om andre,end der er skrevet om ham.
Knud kendte næsten alle,mere eller mindre personligt;
det har knebet gennem de senere år for Knud at følge
med,afstanden og helbredet bar skylden,men Knud var
en flittig skribent og telefonen blev flittigt benyt¬
tet når Knud ville vide noget om et medlem,han er
stædig,har han sat sig noget i hovedet da skal det
gennemføres.Vi har en gang før prøvet med en anden
redaktør,men heldigvis kom Knud tilbage det var No¬
vember 1984,der kan I også læse flere pæne ord om
Knud,helbredet holdt altså kun eller skal vi sige
gudskelov 3% år til,det var vi vist ikke mange der
havde forventet.

Nu vil Knud begynde på sine erindringer,sine fri¬
mærker ja,Knud har mange gøremål,men et står højest,
CUK.

Tak for alle de gode år som redaktør.
På H.B.'s vegne Hans Rindom.

Ny redaktør søges
Stillingen som redaktør af vort medlemsblad "Den fa¬
rende Svend" opslås hermed ledig.Stillingen ,der be¬
sættes fra d.1/4-1988 kan søges af CUK1s medlemmer i
Danmark og der henvises til § 9 og § 15 i lovene.
Ansøgning skal indsendes til H.B.s formand Hans Rin¬
dom,Hyldemorsvej 4o B.273o Herlev senest d.1/3-1988.



Forenings
Frederikssund

Ved hulemødet d.8/11 var mødt 25 med madpakke og
medbragte damer.Det blev en rigtig hyggelig aften,
selv Jens mødte næsten til tiden og i år havde han
endda husket at få madpakken med.Aftenen sluttede m.
Minderne ved midnatstid.

Året går på hæld og jeg vil takke alle naverne i
Frederikssund naver klub for et godt 1987 og ønske
alle,samt klubberne rundt om i landet et rigtigt
godt nytår og vel mødt om det runde bord i 1988.

Husk at afsætte fredag d.8/1-88 til vores prægti¬
ge kogesildsaften hvor Frank og Tolderen vil servere
denne herlige spise og mon ikke sildene vil blive
skyllet ned på behørig vis.

Alle i afdelingen skulle have fået tilsendt et
program samt Girokort,husk at bruge begge dele,skul¬
le der være nogen som ikke har modtaget programmet
for 1988,og derved har glemt hvornår hulemøderne fo¬
regår, er meget velkomne at kontakte formanden på tlf
02 31 49 54. Dann Eland.

Ved hulemødet d.4/12 var der kun mødt 17 svende
op,det bevirkede dog ikke at mødet af den grund blev
kedeligt,tværtimod.Det var en aften hvor alle hulens
klokker bimlede.

Mødet var dårlig nok startet,før tømrer Carlo var
oppe og hænge i klokkestrengen,han fik blæren.Næste
i klokkestrengen var Jens,(kraftigt provokeret af
Carlo.) Han fik også blæren.Kasserer Niels Chr.Jen¬
sen havde rundet de 5 år som medlem,og slog traditi¬
onen tro sølv pladen i det runde bord,hvorefter han
fandt klokkestrengen,han fik også blæren.

Anna & Frank havde hevet sild op af tønden,disse
blev serveret som bidesild og smagte himmelsk.Bafef¬
ter blev der serveret de traditionelle hulemadder &
kaffe af 2 + Bent.Dermed var det dog ikke slut med
klokkeklangen.Formand Dann Eland ville høre hvordan
klangen i den store Klokke lød,så det var endnu gang
blæresang.Dann røbede dog senere at han fylder år d.
9/12 og derfor havde følt sig fristet. Formanden op¬
lyste han havde fået brev fra Nancy med Mandolinor¬
kestret ikke kunne komme og spille til hulemødet i
marts,men Nancy tilbød at komme sammen med datteren
der også spiller.De ville så komme og underholde os,
dette tilbud sagde vi ja-tak til.

Efter flere sange fra sangbogen havde Helge sidde
og spekuleret på hvordan den lille af de gamle klok¬
ker mon lød,så han prøvede den,og fil blæren.

Efter en aften med meget sang og klokkeklang slut¬
tede vi i god ro og orden kl.23,3o.
PS:Nytårshulemøde m/kogesild d.ö/1-öö.Vel mødt i det
nye år. Med naverhilsen Poul.

Herning
Til hulemødet d.18/11 var "hele koret" inviteret

i byen.Indbyderne var Vitta og Jørgen (Valde),der
efter godt 3 är i Grønland,nærmere betegnet i mannt-
soq,var vendt tilbage til de hjemlige græsgange og
havde til et fortsat virke overtaget "Smedegrillen"
I Videbæk.Det var lige netop dertil vi var inviteret.

Formanden havde sikret "den lille bus" til trans¬

porten de ca.12 km.vestpå,og i døren stod Vitta og
Jørgen og tog imod.Efter en velkomstsang fik vi ser¬
veret med gavmild hånd af husets specialiteter og
hertil et krus øl(eller to) TIL HULEPRISER.

Vi havde fastsat tidspunktet for hjemturen til kl.
23,oo.Det lavede Kesse et farligt vrøvl over hele tu¬
ren til Videbæk, - skønt vi var sikre på,at han skul¬
le være heldig,om han kunne holde længere end til kl.
22,oo,(han havde været "lidt i byen" før vi drog af¬
sted). Skæbnen indhentede Kesse.Klokken var vel hen-
ad de 22 da han måtte ringe til "Mor",om hun godt
ville hente ham hjem,- og det gjode hun.

Men uanset Kesses problemer,det var en herlig af¬
ten,hvor mange af husets øvrige gæster,efter bedste
evne sang med på de velkendte sange og viser.Vi sigei
en stor tak til Vitta & Jørgen og ønsker alt muligt
held og lykke i "Smedegrillen".

Fødselsdagsfesten blev traditionen tro holdt den
første fredag i december.Med god mad og en svingom
med naverpigerne,gik aftenen lystigt til ud på de
små timer.

Ove havde frembragt et herligt sildebord til afte-

meddelelser
nen.Der var stegt mørbrad,der var ribbensteg og den
leverpostej manglede heller ikke,det er jo grunden i
julefrokosten vi denne aften tager hul på og også
denne aften blev det gjort med manér,

Søndag formiddag derefter var der restemad til
kaffen og en enkelt "Gammel Dansk",men ikke til Pre¬
ben,han holder sig fortsat til en stuelun rød Ålborg.

Året er ved at gå på hæld.Der er kun huleaften
tilbage for i år.Derefter mødes vi til"nytårskuren".
Det bliver d.3.januar 1988 kl.lo,oo am.Kom så ud af
fjerene og mød frem.

Godt nytår ønskes alle naver og navinder.
Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød
Til lørdagsmessen d.7/11 deltog 24 pers.til stegt

ål og fromage og blev nydt at alle.Der var hyggesang
og naverspind og en lille dans blev det også til
sidst på dagen.Blæren blev også sunget et par gange.
Den 9/11 til hulemødet var vi 12 fremmødte hvor for¬
manden bød velkommen.Bødekassens indhold skulle op¬
tælles .Hulemaden og kaffen blev derefter indtaget.
Der var lidt naverspind,et par dange og den sædvan¬
lige hygge,og vi sluttede ved midnatstid.

Gløggaftenen d.4/12 havde deltagelse af 18 delta¬
gere. Evy kom som sædvanlig med 3oo æbleskiver,som
blev nydt sammen med hulemors dejlige gløgg og kaffe.
Auktionarius Karl Jensen mødte op glad og veloplagt.
Han fik da også samtlige bydende til at give en pris
i nærheden af loo kroner pr.pakke.Der var et utal af
sange,deriblandt også et par julesange.Man sluttede
af med Minderne inden man gik hvert til sit.

Husk hulemøde d.8/1-1988 ingen lørdagsmesse,men d.
6/2-1988.Menu: Brunkål m/Grisehaler & Flæsk.Tilmel¬
ding senest d.31/1-1988 på tlf. o2 3o 22 o4.

Husk Generalforsamlingen d.12/2-1988.
Hillerød afd.ønsker samtlige naverkammerater ude

i den store verden samt herhjemme et rigtig godt Nyt¬
år.

Med kno i bordet Erik.

Holbæk
Holbæk afd.havde sin månedlige huleaften d.2o/ll

med godt fremmøde,så det blev en hyggelig aften.
Helge bød velkommen og nævnte bl.a.at nu ville hu¬

levagten blive lagt i faste rammer»hvilket alle var

enige om.Torben havde fået sin scrap-bog laver fær¬
dig fra sin rejse til Tyrkiet i sommer,en dejlig op¬
levelse kunne vi se af de mange billeder og udklip.

Henning Olsen og Ebert havde puslet lidt sammen,
og det var blevet til en meget smuk ramme,til det Ma¬
leri som Helmuth havde foræret hulen,der var både skå
ret og malet i gotisk skrift,det kan de to bare.
Samtidig havde Ebert sat skaft på vores Isøkse,og det
var gjort som et helt mesterstykke,det er skønt at se
sådan arbejde stadig kan laves.

Julefrokosten blev aftalt til søndag d 6/12 og her
mødte alle op.Fra Roskilde deltog 6 gæster»hvilket
glædede os,så der var fuldt hus med masser af hjemme¬
lavet mad,sang og spind,godt humør og pakkeauktion.

Tuse Næs afd havde fundet et originalt Vimmelskaft
m.6 bor,som de forærede hulen.Holbæk afd.takker for
dette spændende eksemplar.

Fra Odense afd.modtog vi den nye kalender - tak
til "Børfe Skæg".

Herfra Holbæk ønsker vi alle naver ude som hjemme
godt og lykkebringende nytår.

Med naverhilsen Emil.

København
I november måned har vi haft Helmuth til at lavealt godt fre Havet.Det var som sædvanlig en succes.Det kan næsten heller ikke være andet med den kvali¬

tet,som Helmuth serverer.Jeg ved der er en varm takfra alle.Det var med et ønske om gentagelse også idet nye år.Søndag d.29.var der adventsmesse m/jule-klip.men det kneh lidt med at fa de tilstedeværendetil at gribe saksen istedet for glasset.Men de fårdet jo nok lært inden næste jul.Lørdag d.5/12 var dei
juleandespil,m/ænder og kalkuner sat på højkant.Ogder var da også nogen,der fik and & rødvin med hjemtil julemiddagen.Bagefter var vi ca.25 mennesker der



satte tænderne i de ænder Edith havde stegt for os.
Det var et lækkert måltid,og dette andespil er da og¬
så ved at være fast del af decemberløjerne - uden
hvilken,der ikke bliver nogen rigtig jul.Der er lov¬
ord og tak til Edith fra alle deltagerne.Desværre hai
vi i år set os nødsaget til at aflyse juletræet.Det
ser ud til at både børn og børnebørn er blevet for
store.

I januar 88 har vi nytårsfest lørdag d.9,kl.18,oo.
Der er sidste tilmelding d.3/1-88 så.du kan endnu nå
det når du modtager dette blad.Prisen er 8o,-kr.for
3 stk.fint luxussmørrebrød.Husk hat og feststemning.

Der er svendeaften d.21/1.Til denne aften skal DU

HAVE EN MEGET GOD UNDSKYLDNING for at blive væk,da
der er optagelse af ikke mindre end FIRE nye naver i
afdelingen.Vi vil også meget gerne høre fra folk,der
kunne tænke sig at blive HULEFAR.Werner har meget
travlt og kan ikke rigtig overkomme jobbet mereøer-
for vil vi gerne have en afløser.

Alt godt i det nye år ønskes alle medlemmer og
afdelinger.

Med naverhilsen Pia.

Los Angeles
Der var fuldt hus til mortensfesten i Naverdalen

d.13/11.Blandt de mange deltagere var der 12 danske
gæster.De havde bragt 5o trykte blade af den danske
sang "Ny falmer skoven.." som sammen med navernes

sange blev anbragt ved de enkelte kuverter,så det
kom Ikke til at mangle på kraftige sangstemmer.Bill
Knudsen havde sørget for et veldækket bord med "Cor¬
ned Hens".Efter spisningen fortsattes med Bingospil
,hvilket blev afsluttet med dørgevinster.En fornøje¬
lig og humørfyldt aften vi sent vil glemme.

Lars Westerskov fejrede sin 80 års fødselsdag d.
21/11 med ca.7o gæster i hulen i Naverdalen.De lange
borde dækkede med rødt og hvidt - meget festligt.Der
var flere gæster fra Danmark,hvoraf to Inger & John
har gentaget deres besøg fra tidligere år.De blev
derfor af en "Specialkomite" repræsenterende af Det
danske Samfund i Los Angeles og Orange Amter,udnævnt
til amerikanske Æresborgere og var tilLJgemed fra en
højere instans udpeget til Æresmedlemmer af Naver¬
klubben og dens hule i Naverdalen.Hertil var udfærdi¬
get et særligt certificat for Citisenship - indrammet
og klar til ophængning.

De danske gæster havde medbragt 5 sange skrevet
til Lars Westerskovs Ære.Karen & Hilmar Jensen sang
for og fik naturligvis kraftig tilslutning fra de øv¬
rige gæster.Der blev serveret "open face" Sandwisches
og flere varme retter med tilhørende drikkevarer.
Blandt gæsterne var afdøde Eric Roug's hustru.- og
Marian og Pete Petersen som d.24/11 også vil blive
80 år.
Her ses Lars Westerskov stående til højre modtage enaf sine mange fødselsgaver af sin søn Larry (også med-'lem),Det er 1 flaske snaps indkapslet i en stålcylin¬der pa hiul,med et langt håndtag.

Med naverhilsen 0.J.L.

Løgumkloster
Sammendrag af vedtagelser på ekstraordinær gene¬

ralforsamling onsdag d.18/11-87 kl,19,3o i hulen.
Punkt 1. Valg af dirigent,(Hans Uwe Petersen valgtes

11 2. Foreningens fremtid:
1) Der var fuld tilslutning til at foreningen

skulle fortsætte,men under andre vilkår.
2) Hulen skal nedlægges,så snart Søren får

brug for lokalerne.Hulens remedier pakkes
sammen og opbevares et tørt sted,eller hvis
noget af medlemmerne har et egnet rum som
vil stille til rådighed,hvor tingene kan
hænges op,vil selvfølgelig være det bedste.

3) Der skal kun være 2-4 aktiviteter om året.
4) Kontingentet blev sat til kr. 12,- pr.måned

for alle medlemmer (ca,8,-kr.går til hoved¬
foreningen incl. blad m.m.)
Kontingentet skal betales 1 år forud (144,-
kr.) til hver 1.januar (girokort vil blive
udsendt i januar 1988). Hvis betalingen ik¬
ke er sket senest 1.marts efter udsendt ryk¬
kerskrivelse , vil medlemmet blive slettet af
foreningen med de deraf følgende ulemper.
Restgæld skal være betalt inden 1.marts 88
( kontakt kassereren for eventuel afdrags¬
ordning)

Punkt 3.Valg af bestyrelse: Følgende blev valgt.
Formand Niels Peter Nielsen - Kasserer Henning Han¬
sen - Sekretær Hans Uwe Petersen.

Bestyrelsen vil herefter kun bestå af 3 medlemmer.
Næste arrangement bliver i forbindelse med G.F. i

første halvdel af April 1988 (stiftelsesfest).Indby¬
delse vil blive fremsendt.

Vi ønsker alle et godt nytår.
Med naverhilsen bestyrelsen.

Næstved
Den 13/11 afholdt Næstved afd,G.F. Kassereren Kn.

Rasmussen genvalgtes,nyvalgt blev til næstformand
Karl Krabbenhøft og et nyt bestyrelsesmedlem som PR
mand Flemming Rønne.Efter G.F.var der gule ærter
m/flæsk.Den 11/12 afholdes julefrokost med lidt mund¬
godt,hvor vi håber på et godt fremmøde,da det er sid¬
ste gang i år.

Så god jul og godt nytår ønskes fra Næstved.
Med naverhilsen Manfred.

Odense
Til hulemødet d.3.dec.var vi kun 13 svende,der

havde trodset vinterkulden,og mødte op med røde næ¬
ser.Heldigvis er der mange måder,at tø op på.Vi op¬
nåede strålende resultater med juledekorationer og
"røde og blå lys"."Børge Skæg" bød velkommen,vel nok
for sidste gang,for nu er vores nye formand Jan Fran¬
zén,på trapperne,og overtager føringen efter jul.

Peter Furbo var jo hjertensgod,hen på aftenen,at
aå direkte ind i klokken.Og når man nu ikkeøer flere
kan man,selv med sin bedste vilje ikke undgå at høre
det,så han måtte efter lo min."grov chikane" ryste
op med en omgang.Sä vi sang blæren.Lars Knudsen lave¬
de samme nummer lidt senere,men det var vist mere
iscenesat og for ar drille Furbo,men han fik da også
kasketten på,medens vi sang for ham.

Det glæder os,at kunne ønske Otto Kröll jr.hjerte¬
lig til lykke med sit 25 års jubilæum i CUK d.1/2-88
Også hjertelig til lykke til Tage Rasmussen med de
5o år d.12/1-88.Den 3/1-88 kl.l5,oo er der juletræs¬
fest for børnene i hulen,hvor vi håber pa stor til¬
slutning.Den 22/1-88 kl.19,oo afholdes andespil i
hulen,og der skulle være mange fine gevinster.Husk
også vort hulemøde d.7/1-88,hvor vi slagter grisen.

VEL MØDT!!
Med naverhilsen S.Nielsen.

Randers
Vi var 9 medlemmer til hulemødet d.6/11 og det

var et hyggeligt møde,hvor der blev drøftet om både
løst og fast.Efter mødet blev der serveret lækker
forloren skildpadde som vor nye hulefar Børge var
mester for,



Til hulemødet d.4/12 kunne vi byde velkommen til
et nyt medlem.Det er Henning Jacobsen som vi kender,
da han har besøgt os i hulen flere gange.Hulemødet
skulle jo slutte nogenlunde tidligt,da vi dagen ef¬
ter skulle på busindkøbstur til Tyskland.Da vi skal
på sejltur fra Sønderborg,håber vi at hilse på nogle
af naverne herfra.

Børge ved lige hvad naverne kan lide,så han serve¬
rede gule ærter m/grisehaler og medister efter mødet

Nytårsaften giver hulen æbleskiver og solbærrom.
Der holdes åbent hus fra lo - 13.

Da vi ikke holder hulemøde d.1/1-88 er mødet ud¬
sat til fredag d.8/1-88 kl.2o,oo.

Hermed ønsker Randres afd.alle et rigtig godt nyt-

Med naverhilsen Bitten.

skemiddag,så husk tilmelding. Fra d.1/1-88,påminder
vi om at kontingentet nu er 20,- kr.pr.md. som tidli
gere er vedtaget på mødet. Husk,at du er velkommen
i hulen og Navertorpet.

Med naverhilsen Arthur.

Thule
Den 21/11 var der festaften for Thule-naverne.På

denne aften fik Thule-naverne overrakt en gedigen
Skibsklokke i malm af Greenland Contractors.Overræk¬
kelsen blev foretaget af Site Manager Rasmus Lau,GC,
der også er Æresmedlem af naverne i Thule.Formanden
Peter Poulsen alias "Edderkoppen" takkede i massevis
af gange for den dejlige klokke,og forklarede meget
detailleret om klokkens rette brug.

Roskilde
Generalforsamling og hulemøde d.27/11 forløb på

bedste måde med et middelmådigt fremmøde.På valg var
sekretær Lene Mortensen nyvalgt blev Bjørn Sørensen.
Bestyrelsesmedlem Per Nordahl,nyv.Jens Fabricius.
Suppleant Søren Pedersen - genvalgt.
Formand Peer Rosén - genvalgt.
Revisor Per Skilt - genvalgt.
Fanebærer Bjørn Sørensen - nyvalgt Mogens Jensen.
Fanevagt Svend Bache-Lauridsen- nyv.Lene Mortensen.

Vi diskuterede vores madordning i hulen,der var
fremkommet et forslag om,at vi ved hulemøder kun
skulle have 1.stk.m/sild- l.stk.m/pålæg og 1. stk,m/
ost,men det fik kun 2 stemmer,så vi fortsætter med
trivillig madtur,men der kom lidt skred i det denne
gang,Tordenskjolds soldater blev skiftet noget ud.
Arbejdsfordelingen med at lukke hulen op og i går på
tur hos bestyrelsens medlemmer.Tombolaen på torvet
skal naverne have fra 1/8 til 7/8-88 så afsæt ven¬
ligst 1 dag til dette formål.Pinsestævnet's regnskab
og regnskabet for hele året,var over al forventning,
ja,vi er en god afd.både på papir og i ordets betyd¬
ning.Vi afsluttede vores G.F. og dirigenten Bjørn Sø¬
rensen takkede for god ro og orden.Herefter gik vi
over til det kulinariske,det var Niels & Anne-Grethe
som stod for det,har man aldrig smagt deres hjemme¬
bagte rugbrød og franskbrød har man meget tilgode.
Snakken gik,2 sange blev sunget,vi savnede Kurt Spil¬
lemand,men han ordnede bil,så blæse være med vores
sange,ikke osse Kurt?.Men timerne løb og hulen lukke¬
de kl.0,45,vi er 8 som aftalte at mødes i Holbæk til
julefrokost og samles så alle til juletræ d.13/12
og igen til gule ærter d.29/12 - husk huleaftenen
er tirsdag d.29/12 og tilmelding skal ske til Erna
o2 36 lo 68. Mesterkokkene det næste ^ år bringes i
næste nummer,dog for januar 1988 er Else & Søren,
Elsøhus 02 39 11 36.

Roskilde afd.sender alle danske i udlandet,de bed¬
ste ønsker,samtidig et godt nytår til alle afd.i ind-
og udlandet.
PS: Kortspil d.17/1-1988.

Med naverhilsen Referenten.

Stockholm
Et godt nyt jubilæumsår ønskes medlemmer og fami¬

lien ude som hjemme.Gåsemiddagen på Inarö samlede
36 gæster,så der var fuldt hus,en herlig festaften.
Hele dagen var der stor travlhed i køl.ktinet hvor
Ruth & Ingeborg med øvrige damer arbejdede på høj¬
tryk så sikringerne sprang.Snart var der en duft af
rødkål og sprød gåsesteg.

Middagstale blev der også holdt af Kethie fra Kø¬
benhavn og Lilian,Fredensborg med hilsener fra vore
VENNER I Silkeborg og Fredensborg,fremført af vor
formand Anthon.Ja, en dejlig fredfyldt stemning bred¬
te sig i den lave Gildesstue og udenfor faldt årets
første sne og farvede jorden hvid og fin.
Til den årlige G.F. som afholdes d.5/2-88,skal

evt.forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 22/1-
88.Regnskaberne fra Ingarö og hulen skal være revide¬
ret d.15/1-88.Der skal vælges formand & sekretær,den¬
ne gang.

Nytårsmesse holdes d.lo/l,samt d.29/1 er der tor-

Tv.Rasmus Lau - th."Edderkoppen" Foto M.Råhauge.
Det korte af de lange (ikke af klemt) er: at så¬

fremt man rørte klokken og der kom aldrig den mindste
lyd ud af klokken - ja,det var faktisk nok - blot at
tænke på klokken,så kostede det en omgang.

Det var nok det der bevirkede at Ras.Lau slog ex¬
tra hårdt på klokken - og så var den omgang hjemme -
uden protest.

Det var en fortræffelig aften - velarrangeret og
smukt anrettet.Dejligt sildebord m/sludrevand,og lu¬
ne deller m/snapsedej - da alle var mætte af disse
herligheder - kom der frisksmurt højtbelagt smørre¬
brød på bordet,og en osteanretning.Enhver god sammen¬
komst - og denne var god med 36 deltagere,incl.alle
3 Æresmedlemmer,får jo et vemodigt islæt,når man
skal tage afsked med medlemmer der sætter staven mod
syd.Denne gang var det formanden - Edderkoppen - der -
sætter kursen sydover»Edderkoppen holdt en pragtfuld¬
afskedstale ,hvori det bl.a. fremgik,at denne gang
var det vist "Hun -Edderkoppen" der havde haft nettet
ude,og nu halede ham hjem.Som afslutning måtte han
naturligvis synge sin egen "Gråsten-Vise".Vi vil al¬
le ønske Edderkoppen lykke og held,og håbe at hans
stempler aldrig vil mangle smørelse,

Da nogle af os jo skulle på arbejde næste dag,
sluttede festen kl.05,oo.Da oprydningsholdet - incl.
2 Æresmedlemmer mødte præcis kl.13,oo,men - der var
intet at rydde op.Den tapre næstformand Birthe og Pi-
kasso havde allerede klaret det hele.Fantastisk.

Jeg ved ikke om Thule-naverne er bedre end andre
naver - men feste det kan de.Naverne i Silkeborg kan
glæde sig tii at I snart får "Edderkoppen" og træk¬
harmonikaen hjem.Den dag I bliver trætte af "Gråsten
Visen" så send ham tilbage til Thule.Vi vil blive
glad for at få Edderkoppen tilbage.Husk at spørge
ham,hvordan han fik dette extra navn.
PS: Som nærmeste hule til Nordpolen,sender Thule-na¬
verne de bedste ønsker om alt godt i det nye år.
GODT NYTÅR:

Med venlig naverhilsen Ernst Sparum.



Slagelse
Den 6/11 var der et velbesøgt møde 1 Fruegade 36.

Formand Frandsen var stadig i topform med fin kulør
fra kuropholdet,han viste billeder fra dagliglivet
dernede.Han åbnede mødet og bød de fremmødte velkom¬
men,samt en særlig velkomst til Hans Olsen,så blev
der sunget en sang og derefter gik man over til op¬
tagelse af Henning Larsen som nyt medlem.Så blev der
talt om hvordan vi skulle fejre hulens fødselsdag,
det er jo 45 år iår.Der var flertal for at spise
Regnbueørred og holde den d.20/11 kl.19,oo.Luffe lo¬
vede at være kogemester og Henning Larsen vil levere
Fisken.Så gik man over til madpakkerne.Der var nogle
fødselsdagsbørn der ville markere dagen med noget
fra Ålborg,her var Ewald fra Sorø og Luffe herfra by¬
en.Fra Næstved kom Hans Jørgen og Tove med kaffe,ka¬
ger og Likør,så vi kunne fejre Hans Jørgens fødsels¬
dag.Det blev til en meget fornøjelig aften som bare
sluttede alt for hurtigt.Kl.22,00 sluttede vi med
Minderne og drog afsted til stationen.

Den 2o/ll mødtes vi så i naverhulen til 45 års
fødselsdag.I det nye køkken var Luffe igang med ma¬
den. Hulefar Børge var afsted på indkøb.Svendene var
samlet ved det runde bord til en øl.Så blev der budt
til bords,det var Havørred,et meget velsmagende mål¬
tid der virkede meget professionelt veltillavet.Luf¬
fe fik meget ros for maden,han har sikkert lært det
i Vej le.Formanden udbragte en skål for 45 års dagen
og for fremtiden,der blev sunget lidt ved kaffen og
inden længe måtte vi igang med Minderne før vi skil¬
tes igen

Den 4/12 var der 12 svende til møde i hulen.For¬
manden bød velkommen og åbnede mødet med at foreslå
em sang,"Vi håndværkssvende. Børge havde nogle ting
ang.ølsalget der blev drøftet ang.regulering af øl¬
prisen,men det måtte vente til G.F.Frandsen bød på
æbleskiver og juletræ lørdag d.19/12 kl.l5,oo i
hulen.Arne Rafn meddelte at han havde haft kontakt
med de kommunale myndigheder ang. afløb fra køkken
og tagnedløb,det var gået op for dem at der manglede
noget.Der var brev med julehilsen fra Børge Skæg i
Odense til alle Slagelse-naverne,og der var også ka¬
lender til omdeling og et arrangement af en Stock-
holmstur i 88 hvor der er pinsestævne.Børge havde
holdt fødselsdag og var gået fejl af datoen,og brag¬
te en rød Ålborg til maden.Henning havde hørt om vo¬
res fine fødselsdagsgilde og var gået fejl af datoen
han k om med en pose fisk til d.5/2-88.Så var der al¬
mindelige julelege og naversange,også"I et Vinhus"til vi atter skiltes.

Formand Frandsen ønsker medlemmerne et rigtig godt
nytårl988.

Med naverhilsen Jens H.

Vejle
Hulemødet d.27/11 kunne kun mønstre 9 naver,det

mindste møde i mands minde,men det gik jo endda.Ef¬
ter lidt snak,en sang og formandens velkomst gik viigang med det egentlige møde.Siden sidste møde har
vi haft spisning i hytten,hvor Jens havde tilberedt
pragtfulde gule ærter m/tilbehør.Der var tilmeldt
41,og det gik fint.Det er jo pragtfuldt med sådan en
tilslutning til vore arrangementer.Festen startede
kl.13,3o.og det var langt ud på aftenen,før de sid¬
ste gik hjem,og dagen efter var der,"slukefter" som
sædvanlig.

Næste fest er VINTERFESTEN lørdag d.16/1-88 kl
18,oo på PARK HOTEL som tidligere.Både maden,betje¬ningen og lokalerne på Park er iorden,og de tidlige¬
re vinterfester er som sidste år.Menuen: 2 slagssild,fiskefilet,rejer,laks m/slikasparagues,røget ål
mørbradbøf,svinekam,osteanretning og kaffe m/småka¬
ger. Som altid giver foreningen tilskud til kuvert¬
prisen,så hver nav m/påhæng kan deltage for 75,-kr.
pr.persom.Gæster må betale 125,- kr. pr.person.

Mødet i januar er flyttet til fredag d.8/l-88-kl.
2o,oo,da vi ikke regner med nogen vil møde op d.1/1
-1988.Tømrer Torben Udbye har søgt om optagelse,hans
papirer er godkendt,og optagelse kan finde sted,når
han kommer hjem fra Gambia. Mødet sluttede med Vej¬
les pris.

Næste møde efter de ændrede mødetider var allere¬
de 1 uge efter,nemlig d.4/12,hvor 16 naver deltog.
Heriblandt Jørgen sømand der,som han selv sagde,kom
til årets sidste møde for at betale kontingent for
hele året for ikke at blive slettet.Efter sang nr.28
blev slagter Poul Erik Laursen optaget og budt vel¬
kommen i kredsen og kvitterede med at give hele 2
omgange.Senere på aftenen gav også Ceres Hans en om¬
gang.Allerede næste møde kan Torben Udbye optages,
såfremt han kommer hjem.Zone-Finn fylder 5o ar d.16
/12 og holder åbent hus.Til lykke Finn.

Formanden slog atter et slag for vinterfesten og
opfordrede kraftigt medlemmerne til at bakke op om
denne fest.

Herfra Vejle vil vi ønske alle naver m/familie et
godt nytår.Også alle afdelinger udover hele verden
ønskes detsamme.Vi håber,vi alle mødes i det nye ar
med friske kræfter,godt humør,og godt kammeratskab
der præger naverbevægelsen.JANUARMØDE bliver altså
FREDAG d.8/1-88 kl.2o,oo.Vel mødt. GODT NYTÅR.

Med naverhilsen Joan.

Zürich
Med 4 fridage årligt,var døren atter åben hos

Kirsten og John i Bulach.Pragtfuldt var det for 54
tilmeldte at nyde den fejlige andesteg,rødkål»kar¬
tofler og brun sovs med efterfølgende "Ris a la Man¬
de" En tak skal tildeles Kirsten,John og personale.

Debutterende auktionarius næstformand Ole var

primus (med stor flamme),i årets pakkeauktion,der
indbragte et særdeles pænt beløb til klubkassen.

Frank Petersen lagde navn til ballonkonkurrencen,
der blev vundet af tidligere næstformand Laust Erik¬
sen,En gevinst der øgede klubbens kassebeholdning.

Undervejs med hjelm og Pandelygte.
Gasthaus"Höllgrotte" lagde navn til suppe-pomme -

frites og svinekoteletter der kunne sammenlignes med
rødspættefileer.Ved bjergvæggens gitterdør blev det
en afsked med omverdenen lørdag aften,for søndag mor¬
gen igen at opleve blå himmel.Første anstrengelse
blev stigen på 35 m. med 115 trin,og dermed i bjer¬
gets indre.Urørt af menneskehænder»bjerget der få må¬
neder årligt ikke står i vand,og dermed åbent for
huleforskere.Huleforskningen der kræver mod,kraft &
UDHOLDENHED:Stedet hvor arme og ben erstattes af al¬
buer og knæ.Med mudder i øregange og mundvige,krybes
kravles og gliden igennem spalterne.Med våde trusser
(Lones udtalelse),blev rutchebanen passeret.Lone er
bange for at blive overset ved næste års tilmeldelse
til Hölloch.

Udstigningen søndag morgen efterlod en oplevelse
med hulevandring i Europas længste hulesystem "Höl¬
loch": En tak skal lyde til fremmødte æresmedlem Rita
OG Thorvald Jespersen,Bern,samt Ann fra Århus afd.og
tidligere næstformand Laust Eriksen.

Med Moseltreffen i erindring var det en fornøjel¬
se at gense Finn Leth,Saar Louis.Finn på gensyn 1988
i Mosel og i Zürich afd,

Med kno i bordet Frits.

Aalborg
Til G.F. d.2/12 var formanden fraværende p.g.a.

sygdom,men vi klarede alligevel "pynten".Henning
Kjærsgaard gjorde sit bedste,for at styre G.F.og det
lykkedes.Næstfmd.aflagde beretning,og kassereren op¬
læste regnskabet,hvor kassebehandlingen slog alle re¬
korder,men med vores fremtidige husleje,skal den
snart få ben at gå på.Vi benyttede fmd's fravær til
at genvælge ham for de næste 2 år og håber så på,at
han vil bruge kasketten næste gang,vi har hulemøde.
Henry blev genvalgt til sekretær og skramleriforval-
ter.Suppleanter blev Villy og Ejler.John blev gen¬
valgt som revisor og Erling blev suppl.Kansleren
blev genvalgt til Fanebærer,og hermed takkede for



god ro og orden,hvorefter man gik til afvikling af
årets sidste hulemøde.

Ostemadderne var enten for gode eller for billige
stakkels Villy nåede kun at ryge en cerut mellem til¬
beredningen.Murer Aage fik som sædvanlig sin vilje
med Peder Knop for 24 år i træk,men alt har jo sin
pris.

Tilslutningen til julefrokosten d.5/12 var rime¬
lig god med 23 fremmødte.Stemningen var meget høj,og
man nød den virkelig i de nye hyggelige lokaler.For¬
mandens hustru overbragte fmd's hilsen,som er ind¬
lagt på hospitalet,men snart udskrives.Der blev lige¬
ledes bragt hilsen fra Frits i Schweits,som forhå¬
bentlig dukker op senere på måneden.Maden var god,og
der blev holdt taler af medlemmer og gæster.Vores
amerikanske lotteri gik som sædvanlig med fup og
svindel.Det blev optaget på video,så må vi jo sene¬
re dømme,om det er godt eller skidt? Vores bestyrel¬
sesmedlemmer får hermed en tak for deres indsats, ogs<"
til julefrokosten, - drammerne var store og småkager¬
ne små,sådan skal det være.Eivind Hansen (Maler) en
af vore trofaste venner og repræsentant for naverne
i Håndværkshusets bestyrelse,fik overrakt naverkru¬
set som en forsinket fødselsdagsgave og kvitterede
med blæren og musik på mundharpen.Til lykke med de
7o år Eivind.Murer Aage ville også prøve blæren,han
forventede nok,at vi ville synge Peder Knop igen.

Det var en god eftermiddag med mange gode spind
fra de ældre svende,som vi unge ikke lærte noget af,
men dog nød. Hermed ønsker vi vore medlemmer og ven¬
ner i ind-og udland et rigtig godt nytår med tak for
det gamle.

VORES ORDINÆRE HULEMØDE LIGGER STADIG FAST DEN
FØRSTE ONSDAG I HVER MÅNED KL.19,3o,og vi har åbent
hus hver lørdag kl. lo til 12.Adressen er KATTESUN-
DET 2o 3/sal.2 minutter fra Tyren.
Indvielsen af hulen d.6/2-1988.;Reception kl.11-14.
Festmiddag kl.18,oo.Der er mulighed for privat ind¬
kvartering.

Sidste tilmeldingd.1/2.
Med naverhilsen "Kansleren"

Århus
Den 7/11 afholdt vi vores årlige stiftelsesfest

på TAVERNA i Åbyhøj.26 deltog samt 2 gæster fra Zü¬
rich, det var en meget fin og vellykket fest hvor al¬
le morede sig godt sammen.Den 2o/ll havde vi hulemø¬
de hvor der var mødt 18 svende,til trods for det be¬
skedne fremmøde,var der til gengæld så fin stemning

og der blev slået på klokken,så mange gange,at den
var hel varm til sidst.Den 1/12 var vi en hel delega¬
tion naver der var mødt op hos Børge & Grethe Ander¬
sen kl.o6,3o om morgenen for at synge og ønske dem
til lykke med deres sølvbryllup.Der var både sang og
Hornmusik som sig hør og bør.Bagefter blev vi invite¬
ret på kaffe og et veldækket bord,med hjemmebagte
rundstykker»Gammel Dansk m.m. En tak til Børge & Gre¬
the fra Århus-naverne,for fin modtagelse.

Vi er nu nået ti julemåneden hvor der jo sker en
en masse ting og sager.Den 4/12 var der mødt 24 sven¬
de til hulemødet.Formanden åbnede mødet med bl.a.en
særskilt velkomst til Eskild Højmose,som er bager og
havde rejst og arbejdet forskellige steder,han ville
gerne optages som medlem,hvad der glæder os al tid
når der kommer nye medlemmer.Formanden kunne oplyse
at han havde besøgt Araberen,som igen er blevet ind¬
lagt på Sygehuset,han har været syg et stykke tid,
men havde fået tilbagefald,og måtte indlægges.Alle
Århusnaverne sender hermed en hilsen til vores Æres¬
medlem Araberen,med håb om at du snart kan komme i
hulen igen,vi savner dig.

Den 6/12 fyldte et af vore mangeårige medlemmer
Emil Ørtenblad 75 år,og i dagens anledning var vi 5
medlemmer fra Århus afd. var mødt op,for at lykønske
ham,og overrække ham en gave fra foreningen.Vi blev
godt modtaget,der var dækket op med fint kaffebord,
så vi havde hyggeligt sammen 1 times tid.

Det kan hermed meddeles,at et mangeårigt medlem
af CUK Chr.A.Andersen (Pariseren) er død d.20/11-87.
"Pariseren" meldte sig ud af Århus afd.d.1/1-1985.
Men som gammelt medlem af CUK vil vi mindes ham - og
huske ham som en farverig person,han var en meget
dygtig Billedskærer der har skåret mange fine ting
i træ.Ved festlige lejligheder har han ofte optrådt
som solosanger,han havde en fremragende sangstemme.
Pariseren var igennem mange år et aktivt medlem af
CUK's forskellige afdelinger:

ÆRE VÆRE HANS MINDE:
Til slut sender vi fra Århus afd. en hilsen til

alle CUK medlemmer - nær og fjern - med ønsket om
et rigtig godt nytår.

Med naverhilsen S.E.Jensen.

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 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
Bisidder:Henning Jensen,Fredericir
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Hyggeaften

Torsdag d.7 januar 1988 afholdes efter den travle jule-og nytårstid en
ganske almindelig hvileaften,hvor vi kan hygge os om f.eks.l pot billard,et
slag kort eller andet,bare for ar få en god sludder om gamle dage.

Hulen åbner kl.18,3o.Alle berejste er velkommen.

Keglespil

Mandag d.18.januar 1988 kl.l9,oo - 21,oo er der Keglespil,Falkoner Alle 96.
Fluefest i Faconer Alle 96

Fluefest afholdes lørdag d.23.januar 1988.Kl.12,3o går vi til bords,og der
vil blive serveret "koldt bord", 1 øl,l snaps.Kl. ca. 14,oo går vi til keg¬
lebanerne, hvor vi har præmiekeglespil til kl.ca. 16,oo.Derefter har vi fæl¬
les kaffebord og præmieuddeling.

For deltagere,der har spillet kegler jævnligt,er prisen kr.4o,oo, og el¬
lers er prisen kr.12o,oo.Kun for medlemmer
Tilmelding til formanden ved kegleaftenen d.18.januar 1988 eller senest d.19.
januar 1988.

70 år

Vor gode kammerat,kasserer i foreningen,Vagner Lundholm,Sigurdsgade 29,22oo København N,fylder 7o år fredag d.29.januar 1988. Vi ønsker hjertelig
til lykke med dagen.

Berejste Håndværkere m/damer
Generalforsamling

Berejste Håndværkere afholder generalforsamling torsdag d.4.februar 1988 kl.
19,3o i hulen i Vanløse.Dagsorden ifølge lovene.

p.b.v.Poul Barslund.
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Deltagere i CCEG-mødet i oktober 1987

Her bringes et billede af de Delegerede deltagere til CCEG Mødet der blev afholdt Då TO <=l,ni
Helsingør den 16 - 17 og 18 oktober 1987.Man ser bl.a. Jørgen Pedersen og Henning Jensen ståendeYmidten af billedet.Yderst til venstre ses Herluf Fiirgaard og Edgar lensen Til hö-i re fnr H»™? t
ses Alex Sjøgreen og ved siden af ham i det hvide tøj Frank Wentrup Desuden fler!'civilkl*ri?a1"8 ^ensenaf Naverne i Helsingør.Dem med båndene og civilklædte er vore franske fremmedskrevne svende Helt ^ba^grunaen lidt til venstre ser man Hans Rindom og ved siden af ham står Anton Poulsen,Stockholm Omtale afDelegeretmødet var omtalt i Decembernummeret 1987. sen,Stockholm.Omtale af

Rejsemuligheder
Alle afdelinger har modtaget tilbud om hvad en

busrejse koster,det står også andetsteds i "Svenden"
Fra Stockholms side var der i sidste nr.af "Sven¬

den" en opfordring til at tage nogle dages ekstra
ferie,for at opleve og se noget af Stockholm samt

Skærgården .Fra Stockholmer afd's side vil man gø¬
re alt hvad man kan for at vise turisterne rundt,
eller vej lede,så man kan få mest muligt ud af sit
ophold i det svenske.

Hotelværelserne er klar,priser ca.l85,-kr - til
250,-kr.med morgenmad.Hotellerne ligger højst 15 mi¬
nutters gang fra de steder hvor der skal holdes mø¬
der og fester,så der bliver ikke store taxiregninger

Festudvalget i Stockholm holder møder og er ved
at lægge sidste hånd på dette års Stævne.Priserne er

forsøgt så lave så alle kan deltage..
Det var hvad jeg fik ud af en telefonsamtale med

formanden (Anton) I Stockholm,han meddelte også at

der når dette nr . af'Svenden" foreligger,da vil alle
afdelinger af CUK have mod tag et^ele programmet for
Stævnet 1988,så mon ikke det var en Ide at netop DU
kontaktede din bestyrelse allerede nu,for at se hvor
dan det hele er tilrettelagt.

Med DSB til Stockholm,hvis vi når det,vil I kunne
læse andetsteds i "Svenden" hvad det koster,! næste
nr.af "Svenden" vil der også komme tilbud om Flyrej¬
se. På gensyn i Stockholm, Hans Rindom.

Ny redaktør søges
Stillingen som redaktør af vort medlemsblad "Den fa¬
rende Svend" opslås hermed ledig.Stillingen ,der be¬
sættes fra d.1/4-1988 kan søges af CUK1s medlemmer i
Danmark og der henvises til § 9 og § 15 i lovene.
Ansøgning skal indsendes til H.B.s form-nd Hans Rin¬
dom,Hyldemorsvej 4o B.273o Herlev senest d.1/3-1988.



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.

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 »Nattergalevej
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72

CEG-BLADET's Redaktør Herluf Fiirgaard,Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.o6
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

EKSPEDITON AF
D.f.S.

KONTROLUDVALGET:

ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

Milepæle
1/2-

1/2-

1/2-

2/2-1

3/2-i

12/2-i

2o/2-i

27/2—i

1/3-1

2/3-1

&73-;

6/3-;

7/3-1

Tak
Tak til alle naver for lykønskningen til mit 4o

års jubilæum d.3/7-87 samt til min 85 års fødsels¬
dag d.5/1-88 for de fine julekort & nytårskort.Tak
allesammen. Vilhelm Lipka

Københavns afd.
En hjertelig tak for hilsener og gaver fra de man¬

ge kammerater udover hele verden og tak til HB for
personligt fremmøde dagen før til min 65 års fødsels-
dag d.13/12-87. Knud Lønstrup

Agersø.
En varm TAK til HB og Naver som udviste opmærk¬

somhed på min 5o års fødselsdag d.7/12-1987-
med naverhilsen Bent Andersen

Thule afd.

88 Orla Kampfeldt»Helsinørgade 29,3400
Hillerød.Medlem af CUK i

88 Per M.Jacobsen,Margretehåbsvænget 5
4ooo Roskilde.

88 0.tto Krö 1 ljr.Lembckesvej 29, 523o
Odense M. medlem i CUK i

88 Hans Kunøe Christensen,"Hans Padborg"
Mosevej 6,86oo Silkeborg

88 Laurits Lauersen,Kochsgade 47,5ooo
Odense C.

88 Poul Kamper Hansen,Grønnegadevej 13,
4892 Kettinge medlem i Nysted

88 Børge Pedersen,"Foto Børge" Fiskedams-
gade 23,21oo Kbhn.Ø.NRHF MEDLEM i

88 Rudolf Lund Hansen,"Proprietæren"
Plejehjemmet Møllestien, 8ooo Århxis C.

88 Børge Simonsen "Farmand" Westerled 29
86oo Silkeborg,medlem i CUK i

88 Lars Jørgensen,2525 Midwick Hill Dr.
Alhambra,Ca.918o3 USA.medl i L.A.naver Club

88 Baldur C.Harken,Mysundegade 9,
1618 København K.

88 Erik Godtfred Nielsen,Fasanvej 5,Gers- 75»
høj,4o5o Skibby.medl.i Roskilde

88 Thorkild Mortensen,Hotel "Grønland"

25 år
5o år

25 år
65 år

96 år

7o år

25 ar

92 år

25 år
85 år

6o ar

6o ar

Box 49,39oo Godthåb,Grønland medl i Nysted

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

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

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

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

HULE^ lNGERSLEVGADE_lo8^klditvi1705=K^benhavn_Vj;
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

6— th. 2400

Program
3 februar 88. Hulemøde m/film kl.l9,oo.
6 " " Sønderjysk awten kl,18,oo
8 " " Spilleaften kl.l9,oo

14 " 11 Fastelavnsfest kl.ll,oo Fmd.
22 " " Spilleaften kl.l9,oo
24 " " Svendeaften kl.l9,oo

Desuden er hulen åben hver Onsdag til Midt Ib-u-
gen fra kl.lo,3o til 13,oo hvor ib Lønstrup hygger
om jer.Tag madpakken med.

Af min julepost
Af min righoldige julepost har der også været en

del hilsener fra fjerbtboende trofaste navere,og
her er et udpluk af brevene:

Fra Ferdinand Christensen i Vancouver og Ole La¬
ursen har jeg fået en hilsen og Ferdinand skriver
at til april ver det slut med at arbejde,da han er
fyldt 68 år.At de har haft den bedste sommer i
mands minde,og en mild vinter uden Is & Sne og at
det mærkes på varmeregningen.Han skriver at hvis
alt går vel vil han være i Danmark i Maj måned.Han
hilser til alle vennerne i Danmark & Sverige.

En anden trofast Nav er Erik Jensen i Californi¬
en som skriver at de har haft megen Tåge i sommer
og han mener at de har været forskånet för de sæd¬
vanlige skovbrande netop hvor han og Ruth bor,men
at der har været usædvanlig mange skovbrande i

ae vestlige stater,og store Arealer er afbrændt.Han
har nu været derovre i 31 år,og der er endnu ingen
der lider nød,arbejdsløshedsprocenten (den offici¬
elle) er på 6 1 og dem der ikke har noget arbejde
er dem der ikke vil eller dem der ikke har nogen ud¬
dannelse, for aviserne er hver dag fulde af annoncer
med stillinger.Lønningerne er h'je ( i elektronisk
Industri og stærke Fagforeningsfag) men så er leve¬
omkostningerne.Der er stor forskel på lønnen mellem
lavest og højest lønnede der bliver større og større
Men renten er lav (5-7 % i Banken)Der er ingen pla¬
ner om en Danmarkstur i 1988.

Fra Ls Angeles og fra Tailand samt Tyskland,Thule
og Sverige,samt Sydafrika sender hilsener til Na¬
verne med ønsket om et godt nytår 1988.

Redaktøren.

Udsat en uge
Først håber vi,at alle gode navervenner kom godt

ind i 1988,og nu ser vi hen til Stævnet i Stockholm.
Vigtigt for dem,der tænker på Moseltreffen 88;
Vi bliver nødt til at holde dette een uge senere,

nemlig d.3.& 4. september.Grunden er,at Mesenich hol'
der 95o.års Byjubilæum d.27 & 28.august.Det ville
være umuligt for os at få værelser til vores behov.
Og salen er også optaget.

Vi ses igen d.3.& 4.september 1988.
Med naverhilsen Finn & Otto.



25 år i C.U.K. Ærestavle
Den 1.februar 88 kan vi der i Hillerød igen

fejre en 25 års jubilar iblandt os.Denne gang er
det Møbelhandler Orla Kampfeldt.Helsingørsgade 29,
34oo Hillerød.O.K.er født d.6/5 - 1922 og er ind¬
meldt i Hillerød afd. d.1/2—1963.

Orla Kampfeldt har rejst i mange lande og har
oplevet en hel del.Han harindehaft mange betroede
poster her i byen samt indenfor sin egen brance,
derfor har vi ikke set meget til ham i hulen,da
hans meste tid har gaet med disse sidejobs.Han har
dog haft stor interesse for naverne,det viser hans
trofasthed ved hans nu 25 årige medlemsskab.
Desværre har vi ikke noget billede af ham nu,det
kan jo være at der kommer et senere.Vi her i Hille¬
rød afd.ønsker dig hjertelig til lykke med dit 25
års jubilæum og ønsker dig alt godt fremover.

Hillerød afdeling
af CUK.

25 år i C.U.K.
Den 1. februar 1938

kan atter en Odense¬
nav fejre sit 25 års
jubilæum i afdelingen
og denne gang er det
en af vore kendte med¬
lemmer og en skattet
kammerat der runder
et skarpt hjørne og
kan erhverve Guldnå¬
len for sit 25 års med¬
lemsskab.Det er Otto
Kröll jr.Lembckesvej
29,523o Odense M.Han
er udlært Maler hos
Keld Ploug.Men en ulyk¬
ke på vej til hans ar¬
bejde var skyld i at
han nu er ved at uddanne sig til anden beskæftigel¬
se.Otto Kröll jr.er født i Düsseldorf d.6/5-1943 og
indmeldt i Odense 1/2-1963 kun knap 2o år gammel.
Han kom til Danmark da han var godt 18 år og i lære
med det samme:Otto har været meget aktiv indenfor
sin afdeling.Han har været formand,næstformand,og
Hulefar m.m. For øjeblikket holder han vistnok Sab¬
bat år og nyder sit"opium" Som de fleste naverbørn
har Otto også i en tidlig alder haft berøring med
naverne,da der en overgang sidst i 5o og først i 6o
var mange naver i Düsseldorf der havde arbejde der.
Mange har derfor besøgt faderen,med samme navn, i
hans egenskab af primus motor (selv endnu) i det
urolige naverliv.Otto jr.er nu gift med en Århuspige
og slået sig ned i Odense hvor han er fader til 3
dejlige børn.Odense afdelingen ønsker Otto Kröll jr
til lykke med de 25 år i CUK. Odense afdeling.

25 år i NRHF
København afdeling kan d.2o.februar fejre et tro¬

fast medlem af Navernes Rejse & Hjælpefond og en
særdeles god støtte til vor afdeling af CUK her i
byen.Det er ingen hemmelighed at det er Børge Peter¬
sen,"Foto Børge" Fiskedamsgade 23,21oo København 0,
der er tale om her.Han har været afdelingens hoffo¬
tograf i mange år og det vistnok ikke ret mange
Pinsestævner i de sidste 25 år han ikke har fotogra¬
feret eller optaget på film og senere ved given lej¬
lighed vist rundt omkring i vore afdelinger.Ikke ba¬
re har han været vor fotograf,men har også været
vor hulefar i en årrække,samt var han også behjælpe¬
lig med at indrette vores hule i Knabrostræde,(jeg
tænker herpå,den aften da vi rev et muranker ud og
smadrede en rude i naboens garage.Da så manden kom
farende op ad den mørklagte trappegang,med håret
strittende til alle sider og med en Nefalygte i hån¬
den og vilde øjne,ka* du huske det,Børge?)

Du har altid været os en god og hjælpsom kammerat
altid parat til at give os et nap når vi behøvede
hjælp,dine mange meriter er der ikke plads til her

i spalten,men vi vil. sige dig tak for din altid be¬
redvillighed og ønske dig til lykke med de 25 års
trofasthed overfor NiRHF og CUK. Københavns afd.og

NRHF.

HB vil tilslutte sig ovenstående og sige til lyk¬
ke til de tre 25 års jubilarer.Orla Kampfeldt.Hille¬
rød,Otto Kröll jr.,Odense og Børge Petersen,NRHF i
København.Tak for jeres interesse for vor organisa¬
tion og de farende Svende. Hans Rindom.

fmd.for HB.

Årets gåsegang
Århus d.2/1-1987: Formand Jørgen har overtaget
"Kassererposten11 .men der skumles i krogene om at
det er Esther der har "overtaget" såvel Kasserer
som Formandsposten.

Holbæk 21/3-1987: Kl. 12,30 afholdes hvad der nu kal¬
des et årle"sildebord".
Den 31/3-87: Rene førte sin hvide Brud ind i Soderup
Kirke hvor 8 naver (u) dannede spalier,formentlig
med Skorstensfejer sodskrabere,som en uventet gestus
blev de 8 inviteret til at tage på Elvira Madigan i
TYLLELØSE.
Thule 6/12-1986: Ifølge referat blev Ester,uden ge¬
malens medvirken optaget som "farende" og Knud tråd¬
te op på en skammel med nål i hånd han stak et hul
og istemte "Højt på bjergets top stråler "navernålen1
ROSKILDE lige i pinsen 1987: Alle der stævnede til
Stævne blev stævnet af Politiet og kaldes nu: De Ros¬
kilde Stævningsmænd fordi de holdt "Stævnemøder" i
offentlige Parker.
København i Februar 1987..Rindom,som symbol på "fas¬
ten", åbnede Tøndeslagningen hvor en stocjholmertøn
(Made in Sweden) brutalt blev smadret af Kjeld Maler
der på kongelig vis takkede Willy Brandt(næh,ikke
ham) for den elendige kvalitet der gjorde det let
for ham.
Århus 3/3-1987: Vagner lider uden vorter.

Katastrofen indtraf da Vagner på sine grædende
knæ hulkede: Jeg har ingen øl,jeg har ingen snaps.
Som Opera - tør af"Pimperiet" sluttede Vagner afde¬
lingen med,"aldrig,aldrig mere."Pimperiets promille¬
meter viste ellers tegn på rystelser på Ægteskabs-
skalaen.

Køge i Juli: En Køge Høne kaglede,lagde et Æg som
HB udrugede,og Hanen galede:Det var hulens,nu har
Køgenaverne atter en Hule,hvor man til Dyhrbergs et
mands Orkester allerede har holdt indtil flere hu¬
lens sjove huleaftener.Wisler holder det hele i sin
hule hånd.

Det er ganske vist.
2o/9-1987. En unavngiven klub afholder fugleskydning
på Bymarksvej eller Københavnsvej der i dagens anled¬
ning har udgang fra begge sider gennem Vandtårnet.
Drikkevarer forefindes ligeledes i Vandtårnet.
Holbæk 18/9-1987;Afdelingen havde besøg af"Proppen'
hvad der fik Helge til at erklære at fra og med 88
skal det være en "tradition".

København 19/1-1987: Ungcvendeaften med sprittåger
så tætte som mosebrygget i første akt af Elverhøj.En
deltager begik et fejltrin og blev straffet med en
"verstaubte fuss"
29/11 - 1987:Juleklip,kom og vær med så alle kan ni
at blive pyntet til juletræsfesten.
Kolding 2/9-1987: Peter fortalte historier som en

kærkommen afveksling sluttede mødet i god ro og or¬
den.
Roskilde i Sept.1987: Fugleskydningsskytten Skytte
skyttede sin ære ved at skyde næbet der giver ret og
pligt til at være næbet resten af Året.Efter udløs¬
ningen af 8o7 skud var der nærmest som et skud i tå¬
gen så der var ingen der vidste om de var i bagskud
eller forskud,om der var noteret vildskud eller plet¬
skud.Deltagerne bestod af klubbens udskud.

Chris/Thailand.



Bus til Stockholm
I lighed med de foregående år vil "Børge Skæg" også
i år forsøge at arrangere bustur til Stævnet i Stock
holm.Køreplanen for turen ser således ud:
Sjælland Fredag morgen d.2o/5-88:
Banegården i Slagelse kl.o4,oo
Banegården i Roskilde kl.o4,45
København i Ingerslevgade lo8 kl.o5,3o
Banegården i Helsingør kl.o6,3o
Helsingborg kl.o7,oo
Ankomst Stockholm kl.l4,3o
Den 23/5-88 afgang fra Stockholm kl.l4,oo
Ankommer Slagelse kl.00,00
Pris T/R incl.Færge kr.375,-, betinget af at vi
bliver 4o deltagere.

Fra Fyn & Jylland d.2o/5-88,
Fra Odense gi.Rutebilstation kl.18,00
Fredericia Banegård kl.19,15
Vejle Banegården kl.19,35
Århus Musikhuset kl.2o,45
Randers Banegården kl.21,15
Grenå Færgehavn kl.22,15
Afgang Færgehavnen i Grenå kl.22,45
Ankommer Helsingborg kl.o7oo d.21/5-88
Ankomst Stockholm kl.ca.14,00
Afgang d.23/5-88 fra Stockholm kl.12,00
Afsætning Odense d.24/5 kl.o4,15
Pris T/R kr.4oo,- Færge kr.93,- Køjer kan fås på Fær¬
gen til priser,4 Køjers kahyt.Kr.125,- pr.person.
Vi skal mindst være 4o deltagere for at holde denne
pris på 493,- kr.
NB: Alle der vil med,send omgående et brevkort til
mig,med jeres navn og telefon,og hvor I står på Bus¬
sen.Vi skulle jo gerne kunne gennemføre disse ture,
til ovennævnte pris.Indbetaling for turen skal ske
til mig senest d.15/4-1988 Børge Jensen,
Storkeløkken 31,527o^ Odense N.Telefon o9 18 00 23.

med naverhilsen "Børge Skæg"

HB meddeler
Til afdelingerne!
De nye sangbøger er kommet,det samme gælder til¬

lægget til sangbogen 198o,hvis man vil have de nye
sanye.Det kan meddeles at prislisten vil tilgå alle
afdelingerne inden d.1/3-88.
Med Fly til Stockholm!

M£d mindst 2 personer kan der opnås rabat oply¬
ser D.I.S.pris t/r.kr.lo2o.- dertil skal beregnes
ca.2oo,- kr.fra lufthavnen ind til Stockholms cen¬
trum.Tal med dit Rejsebureau.
Med D.S.B.

Ja,der er mange muligheder for at komme til Pin¬
sestævne i Stockholm.Her er nogle tilbud,sa det kan
betale sig at slå sig sammen hvis man vil med tog
til Stockholm,det er jo lettere at tage med Bussen,
men hvad med nogle exstra dages ferie??

Grupperejse 2 til 5 personer 488,- kr.t/r. pri¬
serne er fra Københavns området.Liggevogn 7o,-r kr.
Sovevogn 97,-kr. -reservation 24,- kr,

Gruppe 3 dages tur m/hotel 16 personer 1.15o,-kr.
afgang fredag retur mandag.5 dages tur bliver her
prisen ca. l,61o,- kr. med hotel.
Til afdelingerne,tal sammen hvis I vil med toget

husk at bestille i god tid - senest d.15/3-88.
Hovedbestyrelsen.

Buddinge Cyklebørs
Søborg Hovadgadø 195

Tif. 66 29 58

Julebrev fra Durban
Gode venner!

Ja,så er det igen tid for den årlige hilsen.
Her går det fint,det så lidt sløjt ud sidste år

ved denne tid,men i februar fik jeg arbejde med 2
Pumpestationer,det var 2 forskellige tilbud men på
samme dag,jeg håbede på at få det ene tilbud men lan¬
dede med begge.

Det var meget vanskeligt at komme til dem,det var
ikke muligt at køre til dem med maskiner,de store
rør for selve pumpestationen vejede ca,8 tons og
skulle bringes lo m.ned af en stejl skrænt og så loo
m. frem inden de skulle rejses og 3 m.i højden.Når
det er sådan noget besværligt arbejde,er der ikke
mange der giver tilbud.Begge arbejder er nu færdige.
Det er kun småarbejder vi laver nu,jeg tænker på at
holde op og nyde tilværelsen,men det tager tid at få
alt afviklet,men det skal jo komme en dag.

Vi havde en masse regn sidst i september,mange
steder 9 måneders regn på 3 dage,det resulterede i
de værste oversvømmelser der nogensinde har været
her,hvor ca.4oo mennesker druknede.Får og Køer skyl¬
lede ned ad floderne og vaskede op på strandene i
hundredvis.Her i Durban alene har der været 12 pay-
loader og 22 lastvogne 12 timer om dagen med at ren¬
se badestrandene nu i 6 uger og de håber at få dem
renset til jul.

Hilsen fra N.J.Madsen og familie,
Durban,South Africa.

Tilbageblik
Tiden kommer for os alle på et vist tidspunkt,hvor
man må sige farvel til nogle af de ting, man førhen
har viet en del af sit liv til at gå meget op i.
Man må bøje sig for yngre kræfter og overlade tin¬
gene til dem.
Jeg har nu været medlem af CUK i snart 42 år, og
lige fra den dag i 1946, hvor jeg blev indmeldt i
Gøteborg værét grebet af tanken og ideen, der var
med CUK. Jeg har haft den lykke at træffe mange af
de nu legendariske skikkelser, der var kendt inden¬
for vor kreds. Kendte og afholdte medlemmer med den
rette ånd og indstilling til de farende svende.
Nogle prægtige kammerater har det været, som ikke
var bange for at indvie mig i, hvordan CUK arbejde¬
de. Jeg kan nævne sadanne som Jens Jørgensen — Jør¬
gen K. Petersen - Carl Olsen - Lauritz Petersen -

"Murer Peder" - Waldemar Petersen, som jeg afløste
som redaktør i 1976 . Han døde desværre kort tid
efter i Stockholm under et besøg deroppe. Mange
gode venner er nu gået på deres sidste rejse, og
man selv er også godt på vej til denne færd.
Dejlige minder har man haft i den lange årrække,
der nu er gået.
I min tid som redaktør har jeg bestræbt mig på at
føre "Den farende Svend" nogenlunde i samme ånd,
som den hidtil var ført i, og det er mit håb og øn¬
ske, at også min efterfølger vil gøre det samme.
Udseendet bør dog bevares for ellers er det ikke
"Svenden", vi har, og det ville jo være trist. Jeg
ved godt, at der har været ymtet i krogene, at vi
burde have et nyt hoved med fly og jernbanetog,
selvom vi idag alle rejser på den måde. Men hvad
gør det, at der ved det nuværende hoved mindes den
tid, da man brugte Apostelenes Heste, lidt roman¬
tik må man da have lov til at bevare.
Det har været nogle dejlige år som redaktør, og
jeg vil savne den tid hver måned, hvor bladet skal
skrives.

Jeg vil se med spænding på om min efterfølger vil
følge det samme spor som hidtil er blevet fulgt.
Ikke fordi jeg føler, at jeg skulle være suveræn,
og andre ikke kan bedre end jeg. Jeg har gjort det
efter bedste overbevisning og evne. Håber at det
vil vedblive at være sådan. Jeg vil ønske alt godt
og held og lykke for den kammerat, der skal overta¬
ge redaktørposten. Knud Lønstrup



Uddrag af HB's protokol
HB møde afholdt d.3/12-1987-

Alle undtagen Peter "bogholder" og redaktøren der
begge havde lovligt forfald,var mødt.

Protokollen fra sidste møde blev godkendt.Forsen¬
delsen af D.f.S.er som det fremgår af december nr.
overgået til Peter "bogholder":Intet svar var indkom¬
met skriftligt fra KU vedr,et par verserende sager,
Sangbøgerne er blevet afleveret,og tillægget vil fo¬
religge en gang i januar 1988-

4 mand fra HB var repræsenteret ved redaktørens
65 års fødselsdag d.12/12-1987.

D.f.S.blev godt modtaget af HB,og her var der me¬

gen ros til redaktøren.En artikel vedr. Ny redaktør
samt nytårshilsen,kunne godkendes af HB,s bestyrelse.

Et par interne sager blev diskuteret og taget til
efterretning.Næste HB møde er fastsat til d.4/1-88.
kl.l9,oo. Dann Eland.

Forenings-meddelelser
Frederikssund

På årets næstsidste dag holdt vi traditionen tro
vort julehyggemøde.21 svende var mødt op m/damer.

Formanden kom lidt forsinket medbringende Ester
og Jørgen fra Århus,de skulle tilbringe nytårsaften
i det sjællandske.

Formanden bød velkommen og overbragte bl.a. en
hilsen fra Otto Kröll,der oplyste at Moseltreffen er

blevet flyttet til d.3.-4. september,men nærmere her¬
om i "Svenden".

Efter velkomsten sang vi nr.23 og Jørgen Schaffer
fik blæren,han var kommet i nærkontakt med klokken.

Direkte hjemvendt fra Polen kom Jens medbringende
et glas syltede agurker,som han velvilligt uddelte
smagsprøver af.Anna havde fået nye køkkenknive i ju¬
legave,og havde ikke plads til sine gode gamle,som
hun istedet betænkte hulen med.Vi siger tak til Anna

Vi gik derefter over til gløgg og æbleskiver,som
gled ned med god appetit.Efter kaffen dristede Bente
sig op og hev i klokkestrengen på den blankpudsede
klokke,og efter hendes ønske sang vi nr.38 og hun
fik blæren.Efter et stykke tid begyndte 2xJørgen
(Piskeren og Schaffer)at sidde og skære ansigter.de
havde begge en minimundharpe i munden,og derfor dis¬
se grimasser.

Da vi nærmede os midnat fremtryllede Helge en fl.
Champagne som blev skænket rundt,og han bad os med
ham udbringe en skål for Jette,der nåede at fylde år
inden vi gik hjem.Efter dette slog Jette på klokken,
fik blæren og vi sang nr.37.

Det blev ud på de små timer inden vi gik hjem,men
det var virkelig et rigtigt julehyggemøde,og en god
afslutning på 1987-

HUSK hulemøde d.5/2 Hulevagt: Inge-Jens.
hulemøde d.4/3 Hulevagt: Dorrit-Kaj.Hvor bø¬

dekassen tømmes.
med naverhilsen Poul

Herning
Den 3.januar var vi 12 naver der samledes i hulen

for at markere nytåret 1988.Der var kaffe og rund¬
stykker og en lille en til halsen,- alt efter det
behov som den enkelte måtte have,efter at have fej¬
ret det nye års komme.

Vi håber på et godt år,med et godt fremmøde i hu¬
len.Det er jo trods alt betingelsen for,at den har
sin berettigelse.Vi sender de bedste nytårshilsener
til alle naver.

med naverhilsen Gunnar

Hillerød

20 mand var fremmødt til julefrokost d.12/12-87.
og det blev en dejlig dag med sang og naverspind og
en lille en til halsen.Julemaden blev nydt med stort
velbehag og god appetit.Sidst på dagen sang man "Min
derne" og derefter gik vi hver til sit.

HUSK den årlige generalforsamling d.12/2-88.Vel
mødt. Bestyrelsen.

HUSK: Lørdagsmessen d.6/2-88.
Menu: Brunkål m/flæsk & haler - Dessert,A la Met¬

te samt kaffe.Tilmelding hos Mette og Erik på tlf.
o2 3o 22 o4 senest d,31/1-88. fl i P, Sjøgrens bog
På valsen fås gratis på general forsaml.
København
Den vigtigste begivenhed i december i hulen var

Julehulemødet d.19/12-87.Vi fik et nyt medlem i NRHF
Jess Bulow,Velkommen.Der var til mødet knapt 2o men¬
nesker og aftenen gik lidt trægt indtil deltagere
fra julefrokoster udefra begyndte at vakle ind i
mere eller mindre - for det meste mindre - ædru til¬
stand. Som et Kuriosum kan det nævnes at der blev
drukket flere røde sodavand den aften! Ved søndags,
messen d.3/1-88 var jeg så heldig selv kunne være

tilstede.Det var en hyggelig dag,hvor folk hang næ¬
sten på ryggen af hinanden for at skrive sig på til
Nytårsfesten.

Københavnernaven er udkommet og skulle være ud¬
sendt til alle medlemmer.Hvis nogle ikke har fået der
så kontakt bestyrelsen - det gælder også andre af-
1 delinger.Den 5/2 er der sønderjysk Awten.Erling
vil lave en gang rigtig sønderjysl< grønlangkål .ned
hvad dertil hører.Desuden er der den traditionelle
fastelavnsfest d.14/2.Dette er en af de gamle tradi¬
tioner som stadig fejres med Kattekonge,Overblærer
og Aber i bur.Kom og vær med 1

med naverhilsen Pia

Køge
Nej,vi har ikke ligget helt stille siden sidst,

troligt har vi været nogle stykker,der den første
mandag i hver måned er mødt op,men først nu er der
lidt at berette om.

Vor formand underholdt Køgeborgerne i RADIO KØGE
i en time,om vor eksistens og formål.En god udsendel¬
se,der blev sendt i juleugen,men til trods samt fin
omtale i Dagbladet,dog ingen reaktioner.

De SVENDE,der må være i vor Industriby,ved ikke
hvad de går glip af.I aftes anbragte Otto en pakke
foran sig.Emballagen 'så, efter udseendet at dømme,ud
til at være "noget flydende".Ottos medbragte lodder
blev revet væk.Gevinsten viste sig at være een af
Otto skøn snittet egetræslysestage.Kassereren blev
den heldige vinder,men forærede generøst straks ge¬
vinsten til Køge Naverklub,der samtidig sender vore
kammerater,såvel indenfor som udenfor Danmarks græn¬
ser de bedste ønsker for det nye år.

med naverhilsen Ruth

Los Angeles
På mødet d.11.december 1987 blev der serveret en

middag med smørrebrød,Flæskesteg m/rødkål og Ris a
la Mande med mandel,kaffe og kage,serveret på klub¬
bens bekostning,skænket af Andy Andersen,Bill Knud¬
sen og Karl Duus.Snapsen var skænket af Ted Petersen
og Asmund Andersen.Der var 31 svende tilstede.To var
gæster fra Danmark og brødre til Andy Andersen -
Jens Peter og Ejnar.

Åbningssangene var,Julen har bragt velsignet bud
og Når samlet er vor Naverflok - I Danmark er jeg
født og Højt fra træets grønne top.

Anker Juul Nielsen blev optaget som medlem.Karl
Duus som aktiv medlem.Pete Petersen gav en omgang
Beer for hans 8o års fødselsdag.Asmund inviterede
medlemmer m/damer til Party i hulen onsdag d.16/12.
Ib Møller blev gjort til ikke betalende medlem.Valg
af bestyrelse var genvalg med applause over hele li¬
nien med undtagelse af næstformanden som var syge¬
meldt. Tilny blev foreslået Hans Brodersen og Lars
Westerskov,og Lars Westerskov blev valgt.3 ÆRESMED¬
LEMMER blev udnævnt og er følgende:Carl Petersen -
Gene Thuesen og Lars Westerskov for deres utrætteli¬
ge arbejde i Naverdalen og for Klubben (Til lykke-
Red.) Slutningssange blev Der er et yndigt Land og
God bless America. O.J.L.

Løgumkloster
Vi havde julearrangement (gratis) søndag d.20/12-

1987 kl.lo.oo i hulen.Niels & Inge lavede og serve¬
rede æbleskiver & gløgg.



Næste arrangement bliver i forbindelse med gene¬
ralforsamlingen i første halvdel af april 1988(stif-
telsesfest).Indbydelse vil blive fremsendt.

Vi ønsker alle et godt nytår.
med naverhilsen Bestyrelsen.

Nysted
Til vores gløggaften i december var der et pænt

opbud af vore medlemmer og vi havde en hyggelig
aften.Desværre manglede vi jo stadig vor formand
Karl Nielsen,der endnu er sygemeldt,men er dog ud¬
skrevet fra hospitalet og kommet hjem i sit eget
hjem.Vi har haft den glæde at have fået 2 nye med¬
lemmer i december og endnu et nyt medlem her i ja¬
nuar måned.Januarmødet var nogenlunde besøgt og man
fik da byttet nogle løgnehistorier over et par hum¬
lejuice. Husk vor generalforsamling d.7.marts.Dags¬
orden ifølge lovene.Nysted afd.ønsker alle ude som
hjemme et godt nytår.

med naverhilsen Kurt Leth.

Næstved
Den 11/12-87 var der julefrokost i hulen med 11

deltagere.Vi havde en dejlig aften,med god mad og
en stemning.Midt under festen kom Flemming Rønne
hjem fra Frankrig med en favnfuld fransk øl,det
gjorde jo ikke stemningen dårligere,så det blev lidt
sent inden det var overstået.Tømrer Harry Pedersen,
som har huseret en del på Grønland blev indmeldt,så
4 nye medlemmer i 1987,må man jo sige er et godt re¬
sultat,håber de vil trives iblandt os.

med kno Manfred.

Odense
Til vort julesulesvendegilde,var vi 19 naver sam¬

let i hulen.Festudvalget,som på denne dag var redu¬
ceret til 2,havde fået kyndig hjælp og vejledning
af Børge "Skæg",som også havde lavet sine fremragen¬
de kryddersild,og af Inge,som medbragte sin hjemme¬
gjorte sylte og leverpostej.Det var sandt at sige ei
festmåltid,der var stablet på benene,og det smagte
os,sku1 jeg hilse at sige..Ja,selv fra Århus havde
de hørt om vores "sulegilde":Jørgen Schaffer og Es¬
ter Lund havde valfartet helt til Odense,for at op¬
leve det.Og tænk,de syntes vi var så flinke,at de
sped/irede en omgang på os.Vi "gav igen" med blæren.
Så var tiden kommet,hvor vi skulle inspicere jule¬
træet,og det blev det,fra alle vinkler,mens vi sang
med vore milde røster.Vi forkælede kvindelige naver
fik gaver overrakt og Inge blev så glad for sin,at
hun rystede op med "Præmiewhist" og der blev sunget
gevaldigt med på omkvædet.En vældig fin aften.

Vi minder lige om TORSKEGILDET d.22/2-kl.18,oo.
HUSK PAKKER til vor forrygende PAKKEAUKTION og så
ellers Vel mødt til vores næste HULEMØDE d.3/2-88

med naverhilsen S.Nielsen.

Randers
Rigtig godt nytår til alle nær og fjern,Håber at

1988 vil blive et godt år for CUK.
Den 12/12-87 mødtes 18 mennesker til vort årlige

julelotteri.Først fik vi spist vores medbragte mad,
hvorefter der blev spillet om 14 dejlige gevinster.
Der var fest og god stemning over hele linien Kl.24
havde Yrsa fødselsdag og gav en omgang øl.Ruth hav¬
de bagt en dejlig Kringle og hertil gav hulen kaffe
og en omgang øl. Det var en rigtig hyggeaften,og vi
gik først hver til sit kl.o2,3o.

Den 31/12t87 havde hulen åben fra kl,lo,oo - 13,
så medlemmerne kunne ønske hinanden godt nytår.Hulen
gav gløgg og æbleskiver,og der var amerikansk lotte¬
ri om virkelige flotte gevinster.Vi takker hermed de
ædle givere for gevinsterne både til julelotteriet
og det amerikanske lotteri.

Angående lotteri og pakker,holder vi PAKKEFEST d.
2o/2 - kl.18,3o.Adgangsbilletten er en pakke fra
hver til mindst lo,- kr.Vi medbringer selv mad.Hå¬
ber på stort fremmøde,så det ikke kun er bestyrelsen
der skal overbyde hinanden.

HUSK HULEMØDET d.5/2-88 kl.2o,oo. Bitten

Roskilde
Vores hulemøde var rykket 3 dage frem til 29/12-

87 grundet nytårsdag,så vi holdt traditionen tro
gule ærte aften denne dag kl.19,oo.Erna er jo meste¬
ren for dette arrangement hvert år,og det er ikke
kun stribet flæsk - næh nej, - her er pølse»nakkekan
røget bacon og flæsk og mindst 1 lt.suppe til hver.
dessert i år var æblekage m/flødeskum - heller ikke
i år kunne vi spise op trods 31 fremmødte deraf et
par gæster fra Holbæk afd.

Formanden bød velkommen og mindedes 1987,med afd.
6o års jubilæum,Pinsestævnet,fugleskydning og fane¬
indvielse.Året 1988 bliver knap så travl,tombola på
Stændertorvet fra l.til 7/8 og fugleskydning i sept.
Så er der pinsestævnet i Stockholm som vi skal til.
Lam på spid i Fr.sund og Moseltreffen 1.week-end i
sept.Jo,vi får set os omkring.Også de forskellige
afdelinger her på Sjælland skal vi også se ind til.

Vi takker også for en del gammelt værktøj,som vi
fik tirsdag aften,bl.a.en skørsav,en fileklo og en
gammel pladesaks,John så helt salig ud,ved tanken oir
alle de minder den pladesaks gav ham (tusinder af
klemmelus).Ingeniør R.Mursolt forærede os en 2oo år
gi.brødmaskine til finskåret brød,man mente at den
engang havde tilhørt en sognefoged i Tjæreby.Holbæk
afd.begavede os også,2 bøger og en originaludgave
af Zacha Friis meledien "Minderne" (Er ikke skrevet
af Z.F. men af Waldhein i Helsingør,red.bemærkning)
TAK for jeres gave og tak for jeres gode venskab,Hol
bæk naver.Kurt spillede og vi sang "Væggelusen" "I
et Vinhus" og m.fl.,det hjalp på bildækket- de gule
ærter begyndte at synke,sammen med lidt bøvsevand.
Det var jo arbejdsdag for de flest om onsdagen,så vi
sluttede ret tidligt denne hyggelige aften.Husk at
melde fra hvis vi er forhindret til næste hulemøde
d.29/1.88.Ring alligevel til "Elsøhus" 02 39 79 36
og tal med Else & Søren,så de ved hvor mange vi bli¬
ver. Vore Mesterkokke for januar 88 er Else & Søren
( Elsøhus) o2 39 79 36
Februar 88 Anna Lise & Mogens o2 39 11 36.
Marts.Erik & Keld o2 4o 82 lo.
April.Lilian & Poul o2 36 27 79.
Maj. Lene & Kurt o2 35 71 32.
Juni igen mad med selv.
roskilde-naver og navervenner ønsker alle et godt
nytår og takker alle for et godt samarbejde i 1987.

Referenten.

Silkeborg
Her i afdelingen afsang vi julefrokosten med gule

ærter,samt alt hvad dertil hører af flæskebord i al¬
le nuancer.Ros til Palle Roed m.fl,for den veltilla¬
vede middag.

Da den værste sult var stillet,fandt man de små
glas og det affødte en hel del sange (egen melodi!)
- en dejlig aften - sædvanen tro,trak den ud til de
små timer.

Vi havde samme aften fornøjelsen at byde Peter
Poulsen velkommen hjem fra Thule.

Enten det skyldes tidsforskellen,eller en griben¬
de afsked fra gytterne deroppe,måtte Peter desværre
forlade os os efter et meget lille måltid.Men mødte
dog frisk og frejdig til "restærter!) om søndagen.
Efter ganske få opfordringer,trak Peter "maveorglet"
pa,og vi fik (sammen med naboerne) en fornøjelig søn¬
dag med Naversangene,

med naverhilsen og godt nytår fra Silkeborg afd.
SIB.

Slagelse
Den 19/12-87 var der julefest i naverhulen,mange

havde bragt ægtefællen med for at bidrage til hyggen,
Formand Frandsen bød de fremmødte velkommen og

sagde et par ord om julen og vi sang "Glade jul".
Dernæst blev formandens varme æbleskiver bragt ind

• °g gjorde også i år,stor lykke.Næstformand Leif Bro¬
gård havde også fulgt traditionen og kom med et
flot juletræ med lys og pynt.Der var nylavet kaffe
og noget i de små glas så der kunne skåles.Der blev
sunget flere julesange,og det blev en meget fornøje¬
lig eftermiddag og man skiltes med mange gode Øn-



sker for jule.
med naverhilsen Jens H.

Stockholm
Luciamessen samlede 27 deltagere til "Det store

kolde bord" som mesterkokken Åge Håkanson og Karin
i flere dage havde tilberedt,Ja,det blev et forsvin¬
de godt julebord.Bageren fra Roskilde mødte op med
en Ålborg hilsen fra klubben,også fra Holbæk var
der en hilsen som vi takker for.Erna & Karl har
sent penge op til vort Tafarbejde så de får hver
sin sten op på taget,som nu er færdigt på navertor-
pet.

Fra "Dana Legatfond" har vi med stor tak modta¬
get 3ooo,-kr. til navertorpet for renoveringer og
til inventar.Bidraget kommer vel tilpas,da vi så
kan få en gammel beslutning om faste bænke i gildes-
stuen monteret op,bænkene skal være extra soveplad¬
ser som vi behøver om sommeren når vi får gæster på
besøg og særlig nu i år hvor vi har 75 års jubilæum.
Vi må så håbe på at bestyrelsen em gi.beslutning.

HUSK ÅRSMØDET hvor der bliver aflagt rapport om

arbejdet med jubilæet,af festkomiteen.Det er fredag
d.5/2-88.HUSK OGSÅ d.26/2,hvor vi har svendefest.

Der er tilmelding til Åge,og så er der søndags¬
messen åben,hvor alle er velkomne til frokosten

med naverhilsen Arthur.

Thule
Efter en stilstand med småt besøgte møder,lagde

vi stort ud d.21/11-87,med en kombineret Stiftelses¬
fest & Klokkeindvielse.Klokken,som er så stor,at
den er en Supertanker værdig,er en gave fra Green¬
land Contractors formidlet af firmaets øverste Chef
her på stedet Rasmus Lau,og det var da ganske natur¬
lig at netop han afslørede dette klenodie.Denne
fest samlede 35 gæster og svende,som nød bordets
glæder og så sandelig også fik brugt sangermusklen,
idet vi sang mange naverdange,og klokken blev også
flittig brugt så "blæren" lød adskillige gange in¬
den festen sluttede lang over midnat.

Ved bedemødet d.29/11-87 var vi 22 m/k & 3 gæstei
fra Greenland Contractors Home Office som p.t. er
her på besøg.De fik lov til at lytte til klokkens
fine klang samt overbevist sig om at vi er øvede i
at synge "blæren". Det blev et vellykket møde med
mange naverspind og sange.Vi fik nogle Ostekiks som
havde overlevet stiftelsesfesten.

Den 6/12-87 havde vi G.F.hvor 18 svende m/k mød¬
te op.Deraf 2 nye medlemmer + 1 gæst.Formanden bød
velkommen og vi sang :"Når samlet er vor Naverflok"

Herefter blev de 2 nye medlemmer,Hans Steffen
Bechsgaard og Erling Aagaard optaget i vor kreds på
behørig vis med medlemsbog - sangbog om Emblem,samt
formandens påmindelse at bære nålen med ære og i den
rette naverand - ikke blot i naverkredse,men fuldt
ud lige sa meget på arbejdspladsen og privat.Begge
lovede efter bedste evne at leve op til disse gode
traditioner.Efter denne Ceremoni gik vi over til
G.F.

Svend blev foreslaet som dirigent og blev enstem¬
migt valgt.Efter at have konstateret at G.F.var lov¬
ligt indkaldt,gav han ordet til formanden Peter Poul
sen som med sorg erkendte at der i det sidste % år
har været en fortvivlende lille tilslutning til vore
møder og mente at det skyldtes den formidable fine
sommer vi har haft her på Thule,som har tilskyndet
medlemmerne til at søge udendørs aktiviteter,og så
selvfølgelig at mange har været på ferie.Siden stif¬
telsesfesten/klokkeindvielsen haj der dog været pænt
fremmøde,så han håbede på god trivsel fremover.Beret
ningen godkendtes.

Regnskabet måtte også aflægges af formanden da
kassereren er hjemme på sygeorlov.Regnskabet var re¬

videret d.l3.nov.87 af revisorerne Finn Andersen og
Erik Knudsen.Regnskabet blev oplæst og godkendt.Bø¬
gerne blev fremlagt til eftersyn.

Protokollen blev ikke oplæst,da også sekretæren
havde måttet melde lovligt forfald.P.Poulsen havde
glemt protokollen hjemme,så man var enige om at

springe dette punkt over,men P.P.måtte bløde et be¬
løb til bødekassen for sin forglemmelse.

Af. indkomne forslag(var der indkommet et forslag
om at der blev valgt en skramleriforvalter.

Valget til bestyrelsen blev valgt følgende:
Formand Knud E.Jensen "Vandsø":Afg.P.Poulsen.
Næstformand Ole Bjelgart "Hulefar" afg.Birte Ander-
Kasserer Finn Andreasen. sen.

Sekretær: Birthe Andersen "tante Møghe" afg.Rie.
Bestyrelsesmedlem Peter Andersen "Pi-Kasso"
Suppleant l.Carl Sørensen "Carl d.7."

".Erik Knudsen
Skramleriforvalter Hans Steffen Bechsgaard.
Hulefar Ole Bjelgart genvalgt.
Festudvalg valgtes Birte Andersen og Vibeke.
Fanebærer Steffen Bechsgaard
Fanevagter Steffen og Vibeke
Revisorer Steffen og Vibeke
Revisorsuppleant Svend

Under evt. var der forslag om bl.a. at regnska¬
bebogen og protokollen fremlægges 8 dage før næste
G.F.og at regnskabet når det var revideret vedlagt
i fotokopieret stand indbydelsen til G.F.Der var
brevhilsen fra Otto Kröll - Otto Lund - og Børge
2Skæg" som havde sendt program for rejse til pinse¬
stævnet i Stockholm 1988.Programmet blev hængt op i
hulen,Selvom der ved festen -d.21/11-87 blev holdt
tale for vor afgående formand Peter Poulsen benytte¬
de vi også denne gang G.F.til at sige ham tak for
det store arbejde,han siden starten,har gjort for
afdelingen ,Der er med tårer i øjnene vi siger far¬
vel til ham og hans maveorgel.Vi ønskede ham held
og lykke med den nye tilværelse i Silkeborg hos fa¬
milien, som har måttet undvære ham fennem mange år.

Dermed var G.F.slut og dirigenten takkede for
god ro og orden.Derefer holdt vi hulemøde.Vi fik be¬
søg af to gæster som skrev i gæstebogen Vores fødse¬
lar Bent Andersen kom og takkede for gave og tele¬
gram, som han havde fået aftenen før,da han holdt
fødselsfest.Han kvitterede med et slag på klokken.

I det hele taget var der trængsel om klokken,6
slag talte jeg til,måske flere.Vi sluttede med "Min¬
derne ".

Bedemøde d.13/12-87 var 11 m/k mødt heraf 3 gæ¬
ster som skrev sig i gæstebogen.Vi sang # 28 (i den
nye) i anledning ,af,at vores gode redaktør Knud
Lønstrups fødselsdag.Først ringede vi til ham og
derefter med klokken så vi på behørig vis kunne
udbringe og et leve for ham.Efter lidt overtalelse,
fik vi den ene af gæsterne Cheree Sand,som erpia-
n istinde,til at traktere det opretstående,bl.a.med
melodien"Oh,my darling Clementine"»hvortil vi sang
"I et Vinhus" som Poul så brændende ønskede vi skul¬
le synge.Da vi nåede sidste vers lykkedes det næ¬
sten at begynde og slutte samtidig med musiken.Ef¬
ter et par fine antydninger kvitterede Poul for san¬
gen med et slag på klokken.

Vi sluttede kl.15,45 med "Minderne"
med naverhilsen Birthe.

Zürich
Torsdag d.lo/12-87 var der huleaften med jule¬

klip og julegløgg,samt æbleskiver de luxe.Det ma
Inger Bøgh gerne gøre igen.

Som noget nyt blev årets julefest henlagt til en
lørdag,nemlig d.12/12-87.

Årets danske j u 1 e gud s t j ene s t var i Martin Luther
Kirken.Prædikant var hr.P.Mørke,Geneve.

Traditionen tro var julefesten i restaurant "Fal¬
ken",hvor hr.generalkonsul G.Tetler over julebudska¬
bet talte om at komme hinanden ved.
Til årets juletræsfest var fremmødt 16o voksne

og 7o børn.Den musikalske underholdning var lagt i
hænderne på Swiss-Danes (Jens & Thommy)>,der såvel
for børnenes dans om juletræet,og vi andres udfol¬
delser på dansegulvet,leverede en musik der atter
må betegnes som en bragende succes.

En tak til Jens & Thommy,der i aftenens løb blev
suppleret med Renato,der havde medtaget sin Trompet.

Med næstformand Ole som primus motor,blev det



til flere selskabslege.Efter midnat løb vi ældre
børn omkring juletræet til den kendte sang "Bro,brc
Biille".Afslutningen på en god julefest,en fest om
hvilken bestyrelsen har vedtaget "Aldrig mere om
søndagen".

I afgående måned har vi sagt farvel til Bankmand
Axel Petersen der nu er rejst til Hong Kong.

De to ekshulemødre Mie & Lone påbegynder deres
rejse til Hong Kong -Singapore og Filippinerne i
februar måned.

med kno i bordet Fritz.

Aalborg
Den 6/1-88 årets første hulemøde blev afholdt i

den rette naverånd med en masse naversang og spind.
Vi havde en gæst fra Århus,idet Bageren havde

vovet sig op i det nordjyske med en lille ting til
vor huleaften,snakken gik dog mest om vor huleindvi¬
else d,6/2- 88.Tilmelding til denne dag kan nås,
hvis man ringer med det samme på tlf.08 29 42 65.Re¬
ception fra kl.11 - 14,festmiddag kl.l8,oo (loo,-kr.

- excl.drikkevarer) og efter middagen,musik og
dans.

med naverhilsen Knud.

Århus
Den 18/12-87 afh oldt vi vores traditionelle

julehulemøde.36 svende var mødt.Formanden åbnede mø¬
det og bød velkommen til svendene,og han rettede en
særlig velkomst til Torben Christensen - som er
overflyttet fra Zürich afd.til Århus.Formanden ud¬
trykte sin glæde over det store fremmøde,da han hav¬
de forskellige oplysninger samt julehilsener at
overbringe til alle naver i Århus afd.Dernæst fik
hulefar ordet,for at bekendtgøre,at der i aften
vil blive serveret æbleskiver m/solbærrom.Det er

jo efterhånden blevet en fast tradition at vi får
æbleskiver til j-ulehulemødet.

Der blev hurtigt dækket op til æbleskiver jage¬
ren havde påtaget sig at lave ca,450 æbleskiver
assisteret af Kurt & Ann.Resultatet var absolut vel¬
lykket,de smagte fantastisk godt,og der var god af¬
sætning på varen,dog kunne vi ikke spise op,selvom
der var masser af solbærrom at skylle ned med.Hule¬
far havde leveret solbærrommen - som lige var hen¬
tet direkte i Tyskland.Efter en god indsats mod æb¬
leskiverne blev der serveret kaffe med hjemmebagt
kage og småkager.Da den værste sult var stillet,gik.

festudvalget i aktivitet.
Der blev afholdt amerikansk og kinesisk lotteri -
som gav lidt penge i kassen.Der var udsat pæne præ¬
mier, og Karin var så beskeden at løbe med hovedge¬
vinsten.

Kalenderen for 1988 var klar,og blev uddelt til med¬
lemmerne af vores kasserer.Det er god Ide med denne
Naverkalender - som er indført af Århus afd.Ole Ma¬
thisen fik ordet og rettede en tak til festudvalget
og alle som havde bidraget til,at vi fik en virke¬
lig god og hyggelig aften ud af det,og alle havde
medbragt det gode naverhumør.Festudvalget skal her
lige oplyse,at vi ifølge kalenderen,13/2 - 88 invi¬
terer svendene m/ledsagere til en aften,hvor der
serveres gule ærter,med alt hvad dertil hører.Efter
middagen har vi arrangeret en pakkefest.Alle møder
op med en pakke til en værdi af mindst 10,-kr.hvor
de vil blive solgt på auktion og overskudet fra der
ne auktion vil blive anvendt til indkøb af et nyt
Fotografiapparat til hulen.Prisen for gule ærter er:
: 30,- kr.pr.kuvert vi håber på en fin tilslutning.
Tilmelding senest d.8/2 på tlf.13 77 52 eller på tli
92 33 18.Det blev sent før svendene tænkte på at
forlade hulen.Tradi-tionen tro skulle jo vor kasserei
Ester Lund efter vores julehulemøde følges til Bus¬
sen af svendene når hun skal hjem således også det
skete denne af ten, selvfølgelig. Det skete på følgen-i¬
de måde:Da hun var- klar til at gå hjem,holdt der et
meget fint tohjulet køretøj,lige udenfor hulens dør;
og hun stod op i vognen og blev kørt til Bussen
fulgt af svendene med sang og musik.Således forløb
vores sidste hulemøde i 1987.Tak,for året der nu er

gået.
NB:Jeg nævnte i sidste nr.af Svenden,at vi havde
været hos Emil Ørtenblad til hans 75 års fødselsdag
- det var naturligvis Helge Ørtenblad,undskyld fej¬
len. (det er ligeså meget redaktørens skyld,han bur¬
de have været på dupperne og rettet det,og tager
selfølgelig hele skylden for det skete,Undskyld
Red.O

med naverhilsen Svend E.Jensen.

• KØB eNHAVN-

MØDELOKALE:
Berejstes lokaler,Hyltebjerg Alle
32 A.kid.2720 Vanløse.Tlf.01718692
Møde 1' torsdag i hver måned.
Keglespil 3' mandag 1 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
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Juleafslutning
30 medlemmer deltog i vores juleafslutning,hvor vi fik lidt at spise og
hyggede os med sang og små historier.Frida Meyer fortalte et juleeven¬
tyr og foreningen havde givet nogle flasker,som der var trukket lod om.
Vor juleafslutning vil helt sikkert blive en årlig tilbagevendende be¬
givenhed.Alle var meget tilfredse. Referenten.

103 ars stiftelsesfest
Vi indbyder til lo3 års stiftelsesfest i Cirkel Ordenens lokaler,Fal¬

koner Alle 96,lørdag d.5 marts 1988 k!.18,oo. Der vil blive serveret fest
middag bestående af 3 retter mad m/diverse vine samt kaffe.For dette ar¬

rangement betaler medlemmerne 100,- kr. ikke medlemmer 275,-kr.Alle kan
deltage.Hvad der nydes derudover er for egen regning.Den gode musik
sørger Palle Frank for.

Tilmelding senest torsdag d.25 februar til Paul Barslund.Tilmeldin-
gen er bindende. Bestyrelsen.

H Ujl e nil u k k e t
"';l-r- i Vanløse er lukket torsdag d.3.marts grundet stiftelsesfesten d

5.marts.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes torsdag d.4.februar kl.19,30 i Vanløse.

-i Formanden,e g I e s p 11
Mandag d.15.februar kl.l9,oo til 21,oo i Falkoner Alle 96.

Tak
En hjertelig tak til Bejste med damer for opmærksomheden ved min 65

års fødselsdag d.13/12-1987. Knud Lønstrup
Agersø.

Bladet afleveret til postvæsenet den 26.januar
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Stockholm melder klar til stævne

Som det fremgår af "Svenden" står Naverne i Stockholm for festarrangementet i forbindelse med "PINSE¬
STÆVNET"

For at alle hurtigt skal fa information om vore arrangementer og vi jeres hurtige svar,sender vi en
oversigt over samtlige arrangementer med prisoplysninger.

Her vil vi rette opmærksomheden på at lørdag aften bliver et stabilt måltid sat på bordene.Dette i an¬
ledning af at de som bruger lørdagen som rejsedag sikkert er sultne når de kommer hertil,vil noget varmt
og godt være på sin plads.Det er jo en lang rejse hertil.

Øvrige arrangementer har vi forsøgt komponere så at de bliver så typisk svenske som muligt (Dog ikke
Surströmning). Arrangementet bliver midt i Stockholm så de som skal bo på Hotel har mulighed for at pro¬
menere til og fra festlighederne.Mellem TATERCAFEET og hotel Stocholm er der 5-lo min,gangtid,og til ho¬
tel Aston er der ca. 2o-25 min.gangtid om man ikke skal kigge i alle vinduer.Man kan også tunnelbanen
fra Mariatorget til T-centralen.Disse stationer er lige overfor Aston respektive Teatercafeet.

Vi vil gøre jer opmærksom på at alle priser er exclusive drikkevarer,men vi har fået meget humane pri¬
ser efter svenske forhold.Det er ca.de samme som i Danmark

Eftersom det er svært at pa forhånd at vide hvor mange der vil besøge Stockholm,har vi forudbestilt
samtlige resterende værelser pa hotel Aston.Dette indebærer 12 stk kombirum,2 stk dobbeltrum og 3 stk en¬
keltrum.Pa hotel Stockholm har vi mulighed for 2o eventuelt flere dobbeltrum.Begge hoteller har vist sig
interesseret i at give samme billige pris selvom man kommer fredag og rejser tirsdag.For at kunne plan¬
lægge sammen med hotellerne vil vi meget gerne have jeres tilmelding snarest og med besked om hvem der kan
logere sammen.
I håb om hurtige tilmeldinger sender NAVERNE i Stockholm de bedste hilsener.
Vi vil naturligvis forsøge at have hulen åben fredag aften fra kl.l9,oo men som de fleste ved har vi

ikke plads for flere end ca,3o-4o personer.Om de tilrejsende så ønsker kan vi arrangere en sejltur tilÅland.Turen tager ca,4 timer hver vej samt et ophold på ca,l time på Aland.Vi vil at de tilrejsende fårså meget ud af opholdet her i Stockholm som muligt.
med naverhilsen A.M.Paulsen/Fmd.

Buddinge Cyklebørs
(fjK Søborg Hovadgade 195

Tlf. 56 29 68

V

Rettelse
Ved en fejltagelse blev det nævnt i teksten til

billedet på forsiden af februarnummeret af D.f.S.
at manden i det hvide tøj i midten i forgrunden var
Frank Wentrup,Frederikssund.DET ER DET IKKE MEN DERI
MOD BØRGE ANDERSEN;FORMAND f.Berejste Tømrere.



Skandinavisk Central Under¬
støttelses Kasse
(C.U.K.) Naverne
giro 2 14 33 99
HOVEDBESTYRELSEN: Formand Hans Rindom,Hy lde.norsvej

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.

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»Nattergalevej
16,8362 Hørning,tlf.06 92 35 72

CEG-BLADET's Redaktør Herluf Fiirgaard.Skole-
bakken 5-tv,8000 Århus C,tlf.06
12 46 60 ml.kl.9 - 17.

EKSPEDITON AF
D.f.S.

KONTROLUDVALGET:

ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

Vi kan med sorg meddele,at en god kammerat og et
trofast medlem gennem godt 2o år,

BELYSNINGSARBEJDER

E.W.L.BERGMANN

født d.21 maj 1912
indmeldt i København d.18/11-1967
er stille sovet ind d.8/1-1988

Bisættelsen foregik i dybeste stilhed.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

CUK København's afd.

Milepæle
1/3-88 Børge Simonsen,"Farmand",Vesterled 29,

8600 Silkeborg.medlem af CUK i
2/3- " Lars Jørgensen,2525 Midwick Hill Dr.

Alhambra.Ca.918o3,USA. y
6/3. " Baldur C.Harken,Mysundegade 9 tv.

1668 København K.
6/3- " Erik Gotfred Nielsen,Fasanvej 5,

Gershøj.4o5o Skibby,medl i Roskilde.
7/3- " Thorkild Mortensen,Hotel "Grønland"

Box 49,39oo Godthåb,Grønland.medl i
13/3- " Egon Se ps trup, Danmarksgade 7,

74oo Herning.
2o/3- " Poul Juul Jensen,Herningvej 54,

8600 Silkeborg.
27/3- " Jørn Pontoppidan Nielsen,Stenmøllen

26,264o Hedehusene,medl.i København.
1/4- " Ketty Nielsen,Keplersgade 7,23oo Kbhn,

S. medlem af NRHF i 25 ar

Fra H.B.

25 år.
85 år.

65 år.

lo år.

60 år.
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5o år.

7o år.

5o år.

at der er visse afdelinger i
skrivende stund (11/3-88) end-
,f.S. Da bladet allerede er af-
d.26.januar er HB gået igang
fra Avispostkontoret da fej¬

for HB.Redaktøren
klager fra Ålborg,Århus,Ran-

Red.

HB er orienteret om

Jylland og i Sverige i
nu ikke har modtaget D
leveret fra trykkeriet
med at få en oplysning
len må findes der.
(Foreløbig har vi fået
ders og Stockholm.

Sildebord
I Holbæk afholdes det årlige sildebord.
Lørdag d.12.marts 1988 kl.l2,oo til kun kr.65,-
Tilmelding til HELGE senest d.4.marts 1988 på tlf

03- 43 87 65.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

HULEj. lNGERSLEVGADE=lo8^kld;?:tvi1705_K^benhavn_Vj:
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 45,1/th

2660 Brøndby Strand.tif, 02 54 38 9o
Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452,2650 Hvid¬
ovre. tlf.ol 49 42 06.

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 83 51 41

,111
th.2400

Program
Torsdag d.3/3- Hulemøde m/film kl.l9,oo.
Lørdag d. 5/3- Lumpenabend kl.l8,oo.
Mandag d. 7/3- Spilleaften kl.l9,oo.
Lørdag d.12/3- Keglespil kl.l3,oo OBS! Tilmelding ti'

Tove tlf.ol 83 51 41.
Torsdag d.17/3-Svendeaften kl.l9,oo.
Fredag d. 18/3- Besøg hos Holbæk afdeling.
Mandag d. 21/3- Spilleaften kl.l9,oo.
Lørdag d. 26/3-Pensionistdag kl.l3,oo.
Der er søndagsmesse kl.lo,3o til 14,oo hver søndag 6Midt - Ib - ugen åbent hver ONSDAG kl. lo,3o-13,3o.

Sangkoret
Kom så,venner,op på mærkerne og mød op allesammen

M/K.Naver & Navervenner.Det er tirsdag d.8/3 88 kl.
19,oo pre. Lad os så få en debat om vi skal have
Sangkoret igang igen og på hvilken måde.
Vil I virkelig være det bekendt,at vi skal have

siddende på os at vi ikke kan selv,der er tvunget
til i mange situationer at vi skal stable et forlo¬
rent Sangkor på benene,der har vores trøjer på bestå
ende af Havnens sangkor eller Tobakkens -sangkor.
DET KAN VI IKKE VÆRE BEKENDT.

Gør nu noget ved det og mød op.
P.b.v. Sv.Å.Rix

25 år i C.U.K. Ærestavle
Silkeborg afdeling kan d.

1.marts 1988 atter fejre et
trofast medlem af CUK og afde¬
lingen.Det er denne gang Smed
Børge Simonsen,bedre kendt soi

"Farmand" blandt sine kammera¬
ter,Vesterled 29,86oo Silke¬
borg.

Han er født d.23.januar
1926 og udlærte som Smed d.2.
februar 1947.Samme sommer rej¬
ste "Farmand" til Sverige og
arbejdede der i 1% år,for der¬
efter at drage hjem for at
springe soldat.Da han havde
sprunget langt nok som soldat
fik han arbejde som Svejser
ved Fjernvarmen og kom til 52

byer i Danmark under sin Odyssé.Derefter gik turen
atter engang til Sverige denne gang med arbejde på
det omstridte "Barsebäk" og "Ringhals" samt "Oscars¬
hamn" og "Forsmarken" Atomkraftværker.Derefter en

var han en tid i Tyskland og Polen.Derefter atter
mod nord til Norge for at arbejde på et Raffinaderi
og en Boreplatform.Efter 45 år ved smedefaget er han
nu gået på efterløn og nyder sit Otium i sit hjem.

"Farmand" har i en lang årrække været aktiv bl.a.
som sekretær for Silkeborg afd. Vi i Silkeborg afd.
ønsker dig rigtig hjertelig til Lykke med de 25 år.

Silkeborg afd.af CUK.



glade og festklædte stillede op til den årlige jule¬
frokost.Vi fik meget dejlig mad med hvad dertil hørei
Stemningen var selvfølgelig helt i top.Der blev for¬
talt såvel gamle som nye naverhistorier ligesom der
blev sunget flittigt.Alt i alt en god julefrokost
som sluttede engang på den anden side af midnat.

Så kom vi ind i 1988 og til mødet d.5/1 - 88,og
efter det pæne fremmøde at dømme,på en pæn made.Det¬
te første møde i det nye år,blev et rigtigt hyggeligt
navermøde i god ro og orden.

Hulemødet d.3/2 blev et specielt møde,idet vores
allesammens Peter (Lind) jo havde rundet de 80 år,
syntes han at han ville vise det med maner.Så samme
Peter kom med både sild,øl og snaps,hvilket du skal
have tak for,det giver jo altid en festlig stemning.
Om det var for at fejre Peter ved jeg ikke,men hele
16 var mødt op.

PS:GENERALFORSAMLINGEN ER DEN 6.APRIL.
med naverhilsen Lars.

I-os Angeles
Ved pølsegildet d.22/1-88 var der 4o gæster incl.

gæster fra Oregon State.
Menuen var grøn salat,Medisterpølse m/kartofler

og rødkål samt Vin,kaffe og dessert.
Diplomer for Æresmedlemmer blev uddelt til:Carl

Petersen,formand for Landkomiteen Gene Thuesen og
Lars Westerskov.Flere danske sange blev sunget og af¬
tenens underholdning var BINGO.
Til Asmund Andersens 9o års fødselsdag blev trods

en voldsom storm med regnvejr,fej ret i hulen d.16/12
1988 med gæster fra Danmark bestod Partyet af 46 per¬
soner hvilket må siges at være meget flot under om¬

stændighederne .Der var mange stormskader som også
ramte hulen.Der var ingen elektricitet,så man måtte
sende bud efter Lars Jørgensen,vor egen Elektriker
men han kunne ikke gøre noget,så det blev nødvendigt
at leje 2 generatorer.De kunne dårligt klare lys i
hulen og dens køkken,så Bill Knudsen dækkede bordene
med stearinlys,hvilket skabte en hyggelig stemning,
trods den voldsomme storm.Ved mødet d.8/1-88 blev
han takket meget for hans indsats til et vellykket
Party.

Den 8.januar blev der serveret Ærtesuppe og frika¬
deller med persillesovs,skænket af Otto Lund,Norman
Pedersen og Ken Olsen.Snaps blev skænket af Erik Møl¬
ler.

Mødet åbnedes med "Der er et yndigt Land"og vor
hyldest til det amerikanske flag.Sekretærens rapport
fra sidste møde blev ikke oplæst,den var sendt ud
til alle medlemmerne sammen med invitation til pølse¬
gilde d.22.januar,den blev godkendt.Det samme gjorde
også kassererens regnskab.

Der var en del diskussion om besværlighederne og
udgifterne ved at incorporere igen,men Bill Knudsen
vil forfølge dette,da medlemmerne ikke mener vi kan
være foruden.Flere medlemmer betalte årets nye med-
lemskontingent S 25— . Slutningssangen blev "Når sam-
let er vor Naverflok"

med navergilsen O.J.L.

Næstved
5 svende mødte frem ved hulemødet d.8/1 - 88 et

dårligt resultat for vejret var fint,5 varmt,
ellers gik det som sædvanligt med hyggesnak og sang.

GENERALFORSAMLINGEN er d.8/4-88,dagsorden iflg.lo¬
vene .

med naverhilsen Manfred.

Odense
Til hulemødet d.7/1-88 var vi 16 svende i hulen.

Vi havde besøg af 3 fremmedskrevne,Stig Hansen,Kbhn.
Oliver Hoffmann,Schwarzwald,og Bernhard Janezek fra
Herensen.Det er jo lidt af en sjældenhed efterhånden
så der gik et stykke tid,inden vi fik de tyske glo¬
ser til at makke ret,men så gik snakken også.På den¬
ne årets første huleaften,skulle vi så have grisen
slagtet.Og tænk,efter alle Inges strabadser med at
få skilt grisen af med hovedet,måtte hun p.g.a.sit
"supergæt" 864,-kr.af med en øl til Stig med hans

mere jordnære 65o,-kr's gæt.Grisen indeholdt nemlig
658,5o kr.Knud Marius var så venlig,at gi' en omgang
Det var p.g.a.nogle store armbevægelser da han ville
reparere ventilationen.Tage Rasmussen gav også en om¬
gang i anledning af sin 5o års fødselsdag.Ud på afte¬
nen måtte Carl Mortensen også rive i klokken.Han var
blevet så frygtelig tør i munden af al den snakken
tysk.
Til hulemødet d.4/2.var vi 19 svende,og der i

blandt nogle medlemmer,som ikke ligefrem overrender
hulen.Otto Kröll sen.& Otto Kröll jun. og Kenyasme¬
den samt Bølge Børge var hjemvendt fra havet.Otto
Kröll jun havde 25 års jubilæum og fik overrakt sin
Guldnål,og gav som tak et ring med klokken.

Og vi blev sandelig et medlem rigere.Snedker Erik
L.Mortensen,tidligere medlem i København,blev opta¬
get i vor afdeling.Han fortalte om sin færden i Ch.
og Sverige.Han havde medbragt sin berejste fars dag¬
bog,og læste nogle sider op for os med start d.7/5-
19o6.Det var den gang en togbillet fra Fredericia
til Hamburg kostede 12,3o kr.

Det er igen blevet tid at sammenkalde til GENERAL¬
FORSAMLING d.7.april k!.18,3o går det løs i hulen,og
der medbringes den omdiskuterede madpakke.Vi håber pi
stor tilslutning i år.

Den 16 marts har vi fællesmøde med "vennerne" og
håber også der på stor tilslutning.Der vil komme en
"gammel nav" og fortælle om sit rejseliv.

Næste hulemøde er d.3.marts.Vel mødt.
med naverhilsen Sanne Nielsen

Randers
Det første hulemøde i det nye år startede godt.Vi

mødte 13 medlemmer,deraf et nyt medlem Bjarne Kri¬
stensen som er overflyttet fra Thule.Han sørgede for
rigelig omsætning i hulen,ved at give en masse omgan¬
ge, også som hilsen fra Thulenaverne.

Ingolf Rasmussen ville gerne optages som medlem.
Hans papirer er i orden,så undtagelsesvis fik han
lov at blive optaget på en søndag,da han kunne risi¬
kere at skulle ud at sejle ret pludselig.Han synes
åbenbart godt om "blæren" så den ville han også ger¬
ne have æren af at høre nogle gange.Stakkels Henning
,han var på vandvognen og kiggede langt efter alle de
omgange,der gik hans næse forbi.

Da vi rigtig hyggede os med god mad,sang og våde
varer var klokken 2—,inden vi lukkede hulen af.

Vore 2 nye medlemmer ønskes velkommen i Randers
afdeling.
Til hulemødet d.5/2 kunne vi give de 12 medlemmer

der var tilstede en glædelig meddelelse.Vi har fået
en ny hule,som er på størrelse med den nuværende,men
billigere.Der skal bare laves en masse ved den,inden
den er brugbar,men vi håber på at være nogenlunde
færdige,inden vi holder hulemøde til marts.Vi flyttei
nemlig inden 1.marts.Adressen er: UDBYHØJVEJ 150 o.g.
i stuen.

Børge serverede biksemad m/spejlæg efter mødet.
Det må have givet en naturlig tørst,for derefter
blev der givet en masse omgange af både øl,snaps og
GI.Dansk.

Inden vi gik hver til sit kl.3— for nogles ved¬
kommende,var hulen tørlagt for øl.

Vi skulle jo også gerne hvile lidt da nogle ville
tage turen til Ålborg senere på dagen.

HUSK HULEMØDET d,4,marts foregår på UDBYHØJVEJ
150.Mød op og se vor nye hule.

med naverhilsen .bitten.

Roskilde
Huleaftenen d.29/1-88 var godt besøgt,28 medlem¬

mer mødte op med hver en pakke til pakkefesten sene¬
re på aftenen.

Else & Søren har,startet et Dinér Transportable i
Assensløse,vi nød godt af Elses kogekunst.Så vi kan
trygt anbefale Elsøhus tlf.o2 39 79 36 hvis I har
arregementer,der skal ordnes godt og rigeligt.Des¬
sert var der også - så vi var godt bugfyldte alle¬
sammen. Så fik vi sangbøgerne frem.Skaffer var med
til at løfte sangen op,hvorfor mon ikke han er kom-



met i Tabernaklet (Mormonkoret?). Bankopladerne kom
frem og vores pakker blev brugt som gevinst,der er
jo altid nogle der er heldigere end andre,Birthe (vo¬
res næstformand's kone)vandt meget.på kun to plader
- vi morede os meget allesammen.Så har vi fået 2 nye
medlemmer: Inger & Lars der optages ved næste hule-
møde.Per Skilt kiggede indenfor med 1 fl. gi.Dansk,
vi skulle også smage at han fyldte 50 år d.1/2-88.
Festkomiteen var blevet enige om at samle så mange
medlemmer som muligt til at opleve Jodle Birger i ØM
forsamlingshus d.4/3,prisen er 195,- kr.for forret,
hovedret,dessert,bal og Jodle Birger,men tilslutnin¬
gen var meget ringe,kun 12 ville med og tralle pa
"3 hvide Duer" OG "Rigtige venner"og med respektive
ægtefæller er vi ca 5o ialt,men festkomiteen finder
nok på noget for os allesammen,til sommer,eller for¬
året,vi kan da håbe.Skaffer slog først på klokken da
vi var 6-7 tilbage,så han slap billigt denne aften.
Vi fandt forresten en god sang i vores sangbog nr.22
melodien Den glade Enke, og Kurt gav den hele armen
på harmonikaen,jeg tvivler på at Bertil Taube kunne
have klaret dette bedre end os.Det er vist godt at
Roskilde festivalkomite ikke var i nærheden,vi var
blevet solgt omgående til den store scene på festi¬
valpladsen første week-end i juli,og vi har ikke tid
En af vores navere fyrede lige denne lille historie
af: Bonden sagde til sin kone: Bare du dog havde 4
patter i stedet for 2 ! Hvorfor det ?.Jo så kunne vi
få EF tilskud.Nå - hvis du bare havde 2 af den der,
så kunne vi have sparet Karlen.Ak ja.

Vi sluttede kl.l nat med Minderne og drog hver
til sit i den mørke nat.Endnu en god aften var til¬
ende i vores gode hule.

HUSK Kortspil d.13/3-
med naverhilsen Medreferenten.

Slagelse
Til hulemødet d.8/1-88 var mødt 12 svende.Formand

Frandsen bød de fremmødte velkommen,og man sang "Vi
håndværkssvende" Derefter meddelte formanden at Ge¬
neralforsamlingen var fastlagt til fredag d.4/3-88.

Det blev vedtaget at begynde hulemøderne præcis
kl.15,oo.Der var stemning for at holde åbent i hulen
hver 3.lørdag fra kl.l2,oo til 16,oo så de medlemmer
der ønsker det kan mødes og sludre over en 01.Det
blev så aftalt at Laksen skulle spises d.5/2.Frand¬
sen ville give Vinen i anledning af sin fødselsdag d.
21/1.Man gik så over til madpakkerne,der var taget en
fl.snaps frem fra lageret til at læske ganerne med.

Der blev så tid til lidt sang og hyggesnak inden
vi sluttede med Minderne.

Fredag d.5/2 var der igen hulemøde i Fruegade 36.
Formand Frandsen bød velkommen til de fremmødte og
det blev 14 ialt,derefter sang vi "Vi håndværkssven¬
de" .Formanden bad os om at huske G.F. d.4/3.Man ved¬
tog at spise gule ærter i forbindelse med G.F.Naver
der ikke var tilstede bedes ringe til Hugo tlf.o3-52
58 51 og melde sig hvis de vil deltage i spisningen.

Så var der dækket op til til Havørred hvor man be¬
gyndte med en rejemad.Henning var jo mødt op,foruden
fisken bragte han en fl.snaps og han blev ønsket til
lykke og blev takket for begge dele.Johnny kom også
med en flaske så han fik også sin lykønskning.Forman¬
den fik ligeledes et til lykke med fødselsdagen og
tak for den gode hvidvin der var til fisken.

Der blev også sagt mange tak for maden til kokkene
og Fru Rafn fik vi også at se og skålede med hende.

Efter mere sang over kaffen blev der sluttet af
med "Minderne".

med naverhilsen Jens H.

Stockholm
Ved en svendefest i hulen blev Georg Spahn's 5o

ars fødselsdag fejret med en herlig middag med mange
venner som mødte op for at hylde Georg.

Formand Anton overrakte blomster og gave og omtal¬
te det gode samarbejde som Georg gennem CCEG har bi¬
draget med her i vor her i vor afd.i Stockholm.Vi
takker Georg for en stor fin festmiddag.

Vor ældste Nav "Søren" er nu endelig blevet opere¬

ret i sine dårlige ben som han selv har betalt på et
privat sygehus.Nu i disse dage er også Egon Bargisen
kommet på sygehuset,så vi ønsker begge to god bed¬
ring.

Bestyrelsen har nu gransket 1987 års virksomhed
og af byggefondens 6o4 andele er der 334 der tilhører
medlemmerne,.I årets forløb har mange skænket deres
andelsbeviser til Stockholms afdeling og dermed mind¬
skes foreningen's gæld.Nu er det blot at håbe på at
flere følger dette gode eksempeæ så at afdelingen
kan blive selvejer af torpet og dermed ad åre nærme
os det store ønskemål at få en eventuel tilbygning
til torpet.

HUSK BRIDGEN d.ll og 18 marts samt årets store
PAKKEAUKTION d.25. hvor du tager en pakke med til en
værdi af mindst kr.l5,-.som samtidig er en delbeta¬
ling af middagen.

Langfredagsfrokosten på navertorpet vil damerne
også snart have tilmelding.

med naverhilsen Arthur.

Thule

Søndag d.3/1-88 afholdt vi kombineret hulemøde &
julefrokost og 15 raske svende M/k'er som havde over¬

vundet nytårets strabadser mødte op til en hyggelig
eftermiddag.

Formand Knud kunne ikke komme p,g.a. arbejde,så
det var næstformand Ole som bød velkommen til svende¬
ne og vore to gæster.Startede som sædvanlig med at
synge nr.28 (i den nye) og derefter hengav vi os til
bordets glæder.Såvel de faste som flydende varer og
der var en god stemning.

Vi skulle på dette hulemøde have optaget to nye
medlemmer,så da alle var mætte,foretog Ole optagelser
af Jørgen Johnsson og Erling Nielsen,som begge har
været flittige gæster siden de for et par måneder
siden fattede interesse for foreningen.

Ole foretog optagelsen på behørig vis og begge
nyoptagne svende lovede at gøre deres bedste for at
leve op til "God Naverånd"

Der blev kvitteret for optagelsen med et slag på
klokken og da der først var blevet slået et slag,kom
der igang i "Klokkeringningen".Der blev sunget en
del sange i løbet af eftermiddagen og vi sluttede
med Minderne omkring kl.l8,oo men de sidste gik
først ved 19 tiden.Vi havde en fin dag,

med kno Birthe.

Vejle
Til årets første møde d.8/1-88 kunne formanden by

de velkommen til 15 svende,og alle naver: m/familie
ønskes godt nytår.Nå ja inden denne hilsen kommer i
bladet er det jo forår,men her er den,bedre sent end
aldrig.

Den 16/12-87 havde en flok fundet op til Zone-
Finn,der fejrede sin 5o års dag m/åbent hus.Det gik
vældig fint,alle fik så hatten passede.Gik nogen
sultne eller tørstige derfra,var det bestemt deres
egen skyld.Tak for en god dag Finn.

Erik Ole søger om optagelse,hans papirer er i or¬
den, og han skulle kunne optages,når han næste gang
er hjemme fra Norge,hvor han har arbejde.

Lørdag d.16/1-88 havde vi så den årlige vinter¬
fest med 35 deltagere.Det gik som sædvanlig godt.Ma¬
den, serveringen og humøret var i orden,og vi sang &
dansede til kl.3 morgen.Herfra en tak til festudval¬
get for deres indsats,og en tak til vore sponsorer
til amerikansk lotteri,nemlig Park Hotel.Slagter
Gourmand,restaurant "Nørretorv" "Orienten & "Borgei:-
kroen".En dejlig fest,der ikke kan gøres bedre.

18 svende mødte op til mødet i februar,fredag d.
5,man skulle jo også tro.det var forår og ikke vin¬
ter . Formanden bød som sædvanlig velkommen,og vi sang
nr.32.

En af vore naverbrødre,Steen Nielsen,har længe
ligget på sygehuset,men er nu hjemme igen.Han har
det ikke godt.Vi sender dig hermed en hilsen Steen,
og ønsker god bedring.

I D.f.S's februarnummer står der om pinsestævnet
i Stockholm i maj,og om forskellige rejsemuligheder,



Bus til Stockholm
I lighed med de foregående år vil "Børge Skæg" også
i år forsøge at arrangere bustur til Stævnet i Stock
holm.Køreplanen for turen ser således ud:
Sjælland Fredag morgen d.2o/5-88:
Banegården i Slagelse kl.o4,oo
Banegården i Roskilde kl.o4,45
København i Ingerslevgade lo8 kl.o5,3o
Banegården i Helsingør kl.o6,3o
Helsingborg kl.o7,oo
Ankomst Stockholm kl.l4,3o
Den 23/5-88 afgang fra Stockholm kl.l4,oo
Ankommer Slagelse kl.00,00
Pris T/R incl.Færge kr.375,-, betinget af at vi
bliver 4o deltagere.

Fra Fyn & Jylland d.2o/5-88,
Fra Odense gi.Rutebilstation kl.18,00
Fredericia Banegård kl.19,15
Vejle Banegården kl.19,35
Århus Musikhuset kl.2o,45
Randers Banegården kl.21,15
Grenå Færgehavn kl.22,15
Afgang Færgehavnen i Grenå kl.22,45
Ankommer Helsingborg kl.o7oo d.21/5-88
Ankomst Stockholm kl.ca.14,00
Afgang d.23/5-88 fra Stockholm kl.12,00
Afsætning Odense d.24/5 kl.o4,15
Pris T/R kr.4oo,- Færge kr.93,- Køjer kan fås på Fæi
gen til priser,4 Køjers kahyt.Kr.125,- pr.person.
Vi skal mindst være 4o deltagere for at holde denne
pris på 493,- kr.
NB: Alle der vil med,send omgående et brevkort til
mig,med jeres navn og telefon,og hvor I står på Bus¬
sen.Vi skulle jo gerne kunne gennemføre disse ture,
til ovennævnte pris.Indbetaling for turen skal ske
til mig senest d.15/4-1988 Børge Jensen,
Storkeløkken 31,527o Odense N.Telefon o9 18 00 23.

med naverhilsen "Børge Skæg"

"Foto Børge"
I Februarnummeret af

D.f.S. omtalte vi "Foto"
Børge's 25 års jubilæum
i NRHF.denne måned kan
vi bringe et billede af
ham i udførelsen af sit
hverv i vores Hule i Kø¬
benhavn. Et job han påtog
sig med glæde i mange år
Altid med et smil på

Læben og en kvik bemærk¬
ning til enhver.Sådan
som vi alle kender ham

og holder af ham.

Uddrag af HB's protokol
H.B.mødet d.4/1-88 afholdtes i Ingerslevsgade I08.

2.medlemmer af HB havde meldt lovligt forfald.Det
var Helge Lind Nielsen & Dan Eland.Hans Rindom åbne¬
de mødet med ønsket om et godt nytår for samarbejdet
og CUK.Dagsordenen blev oplæst og godkendt af de til¬
stedeværende . Protokollen,der var meget kort fra sid¬
ste møde blev oplæst og godkendt.Beretningen blev
indledt af Hans Rindom med valg i HB.Dette blev ud¬
sat til til marts eller april mødet»grundet ny redak¬
tør.Der var nytårshilsener fra Niels Juul Madsen,Dur¬
ban,Århus afd,og Kontroludvalget blev bragt videre.
En tak fra Knud Lønstrup,fordi vi fra HB besøgte ham
på hans 65 års fødselsdag.Stof til "Svenden"vil bli¬
ve afsendt af Hans Rindom,ellers var der tilfredshed
med bladet. Hovedkassereren aflagde status og regn¬
skab for bevægelserne i H-kassen siden forrige møde.
Prislisten blev gennemgået og vil blive tilsendt afd
senest d.1/3-Sangbøgerne samt tillæg til samme er
færdige.HB.vil sørge for at fremskaffe oplysninger
0111 stævnet der skal i bladet,i samråd med Anton Poul¬
sen, Stockholm. Et par interne sager blev diskuteret
og taget stilling til.Næste møde d.4/2.kl.19,00.

Hans Rindom.

Forenings-meddelelser
Frederikssund

loo pragtfulde kogesild blev fortæret ved hulemø¬
det d.8/1-88 af 28 personer»heriblandt Frederikssund
borgmester Jørgen Christiansen,formanden for fælles
organisationen Hans J.Hansen og tømrermester Chris
Kristensen samt 3 kommende medlemmer»nemlig vore 3
friske skippere fra vores årlige sejltur i september.,
de har alle en lang årrække bag sig i det fremmede,
og har siden vort første møde ytret ønske om optagel¬
se blandt naverne.Dette ønske vil blive efterkommet
med optagelse af Jørgen Olsen og Poul Hesselkjær på
hulemødet d.5/2-88 - Frank & Tolderen,samt deres for¬
træffelige hustruer»havde formået endnu engang at
fremtrylle denne lækkerbidsken af en kogesild,med di¬
verse tilbehør som den kun kendes i nordsjælland.
Regnar Åbjerg som fyldte 88 år havde i lighed med
tidligere år medbragt lh FLASKE RØD Ålborg til at
hjælpe silden lidt på vej ned. Til de personer der
ikke kan lide kogesild,havde Anna lavet en pragtfuld
svensk pølseret,alle blev med garanti mætte og det
hele blev selvfølgelig skyllet behørigt ned med hvad
dertil hører,mange fik lejlighed til at slå på klok¬
ken, og blærerøvskasketten som var flittigt i brug,
kan holde til mange huleaftener endnu,så bare hæng i
venner.Sangbogen blev som altid flittigt benyttet,og
vi vovede endda at synge et par nye numre,takket væ¬
re Tolderen,kan vi finde ud af hvornår vi skal synge
"PIANO" og "JUBEL".—

En pragtfuld aften hvor det svandt godt i brænde¬
vins- og ølbeholdningen,men ingen behøver at være
nervøse,nye forsyninger skal nok være fremme inden
næste hulemøde,—

Bødekassen er ved at være tung,den er under stor
munterhed blevet flittigt benyttet,men tiden nærmer
sig da den skal tømmes,datoen er som alle ved d.4/3
og den som kommer nærmest indholdet i sit gætteri
får naturligvis en ^ abe.

Kaj & Dorrit står for hulevagten denne aften,vi
håber naturligvis at Dorrit kan klare det,selvom ma¬
ven efterhånden er blevet dejlig rund af den snart
forestående familieforøgelse. —

Lad mig sige tak til de fremmødte og til hulefar,
for havde han ikke smidt os ud da klokken havde pas¬
seret o3,3o havde vi såmænd nok siddet der endnu.

Dann Eland.
Til hulemødet d.5/2-88 bød formanden velkommen

til 25 fremmødte svende og til Kirsten og Helge fra
Holbæk.Han overbragte en hilsen fra vor gamle for¬
mand Jørgen Schaffer i Århus.Han oplyste også at se¬
kretærens bedre halvdel (Bente) havde rundet de 5o
år d.2/2-88,og i dagens anledning havde haft besøg
af flere naver.

Et af vores Æresmedlemmer Regnar Åbjerg har dia¬
mantbryllup d.lo/3-88.Dagen efter fylder Regnars hu¬
stru Hedvig 80 år.Vi ønsker hermed til lykke med da¬
gene .

Hulefar (Frank) havde fremtryllet de herligste
kryddersild,og Dan havde igennem en bekendt i Veksø
fremskaffet en specialrøget rullepølse,og dette sam¬
men med de obligatoriske julemadder (ost & spegepøl¬
se) gav det kulinariske denne aften et ekstra plus.

Næste punkt på dagsordenen var optagelse af 2
svende.Det var vore 2 skippere Poul Hesselkjær og
Jørgen Olsen,der begge opfyldte kravene og var fun¬
det værdige til optagelse.De er begge mekanikere,og ]
har arbejdet som sådan igennem flere år nå Grønland.

Efter optagelsen havde de begge fat i klokkestren¬
gen og fik selvfølegelig blæren.

Pä et tidspunkt bad Helge fra Holbæk om ordet,og
benyttede lejligheden til at minde om deres aften
med sildebord d.12.marts.Tolderen holdt et mindre
foredrag om forskellen mellem kvantitet og kvalitet
og fremhævede bl.a. at vi i Frederikssund satte kva¬
litet i højsædet.

Ud på aftenen fik Grønlænder-Poul lyst til at rø¬
re klokkestrengen,så han fik blæren.

Vi sluttede denne herlige aften med Minderne kl.

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

kr,17o,oo inc.'moms og porto
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23,3o.HUSK: d.4/3 almindeligt hulemøde hvor bødekas¬
sen tømmes og vi får besøg af Nancy & datter med Man¬
dolinerne. HUSK OGSÅ: GENERALFORSAMLING d.8/4.Mød
denne aften og giv dine meninger til kende.Denne af¬
ten har bestyrelsen hulevagten,og maden og en lille
en er selvfølgelig gratis.Kassereren minder om at
skyldigt kontingent skal være betalt til G.F.

med naverhilsen og vel mødt Poul.

Herning
Med Flemming som chauffør - vores formand - og

hans søde kone Grethe som "eneste HØNE i kurven",
drog vi en halv snes naver på tur til Ålborg,hvor
der var huleindvielse d.6.februar.

Målet var dels at besøge naverne og gratulere,men
også for at se deres nye lokaler i den over tre hun¬
drede år gamle,men netop færdigrenoverede bygning,
hvor også gamle håndværk fremover kan bevares for
eftertiden i nyindrettede værksteder,og håndværks-
laug får til huse og kan trives.

Maleren gav en fin beskrivelse af,og orientering
om,det igennem flere år gennemførte renoverings/re¬
staureringsarbejde , som Ålborg-naverne i grunden bur¬
de få indrykket i "Svenden". Det fortæller jo virke¬
lig om gode initiativer og som man i Ålborg kan være
stolte over.

Vi ønsker Ålborg-naverne til lykke med indflytnin¬
gen i dette herlige gamle hus.Men vi foreslår allige¬
vel,at teksten til billedgalleriet i foyeren "over¬
sættes til dansk",der kommer også andre gæster end
Naver og vendelboere.

K1.17,3o ankom vi igen til Herning efter en fin
tur,som vi alle siger Flemming & Grethe tak for.
Tænk bare,at være på dansk vand en hel dag,- og så
på en udflugt.

med naverhilsen Gunnar.

Hillerød

Til hulemødet d.8/1-88 var lo mand fremmødt.For¬
manden bød velkommen,det blev en hyggelig aften.Hule¬
maden blev nydt med den sædvanlige velbehag,lidt
sang blev det også til.Alt i alt et lille hyggeligt
møde som tog sin afslutning ved midnatstid.

Lørdagsmessen d.6/2 var besøgt af 17 mand til
Brunkål m/haler samt den efterfølgende dessert der
blev nydt med stort velbehag.Der blev sunget et utal
af naversange,og naverspind samt en god stemning og
godt humør var der over hele linien.

En rigtig hyggelig dag som sluttede ud på natten.
PS: Angående naverstævnet i Stockholm,påtænker

afdelingen et fælles arrangement med rejse og hotel
gennem DSB.Allerede nu har vi flere tilmeldinger men
vil meget gerne høre fra flere.

Prisen for rejse + 2 overnatninger i Stockholm m/
morgenmad (men minus festmiddag m.m. bliver prisen
ca.kr.1,000.Kontakt Knud på tlf.o2 26 00 86 eller
Erik på tlf.o2 3o 22 o4.

Lørdagsmessen d.5/3 annuleres til fordel for en
lille beskeden fest på CUK afdelingens 51 års dag d.
19/3-88.

Vi vil denne dag servere Højrebsteg m/kartoffelsa¬
lat samt grøn salat og flutes samt kaffe & kringle.
Vi regner med at holde den beskedne pris på 5o,-kr.
pr.deltager.En lille svingom kan ikke udelukkes.Alt¬
så ses vi til fødselsdagsfest lørdag d.19/3-88 kl.
12,oo i fritidshuset.

Af hensyn til den videre planlægning & indkøb,be¬
der vi om tilmelding til denne dag senest søndag d.
13/3-88 på telf. o2 26 00 86 hos Knud eller på telf.
o2 3o 22 o4 hos Erik.
Husk hulemødet fredag d.11/3-88 -udgår.

med kno i bordet Erik.

Holbæk
Til det første hulemøde i 1988,som blev afholdt d.

15/1 var der meget fint fremmøde af naver og naver¬
venner . Sangbogen blev da også brugt flittigt,både til
de kendte og også til et par mindre kendte sange.
Blæren måtte også tages i brug nogle gange,idet der
var en del som fik klokken til at give lyd.

Helmuth havde en hel del bødkerværktøj med til hu-
lenTak Helmuth.Jeg blev ikke klar over om de to sade]
mager-nåleholdere som bageren havde med,var fundet i
dejgen eller brødet,men Tak.

Vi fik også en naverven mere til Holbæk afd.,det
var bagerens Viv,velkommen Vita.

Ud på aftenen dumpede Jens fra Frederikssund ind,
som altid i godt humør.Han forærede hulen en håndla¬
vet skindtaske fra Polen,den blev solgt på auktion
og beløbet gik i bødekassen.Tak Jens og velkommen
igen.

Helge uddelte Lmå fikse kalendere som Odense hav¬
de sendt til os. Torben & René havde hulevagten og
havde dejligt bagværk med.Tak begge to for god betje¬
ning.

Det årlige sildebord afholdes lørdag d.12.marts
kl.12,3o.og som sædvanlig er det Helmuth som står
for dette.

Tilmelding til Helge senest d.4/3 på tlf.o3 43 87
65.Pris: kr.65,- ( tlf.o3 43 87 65.)

med naverhilsen Emil.

København

Ja sa er det nye ar startet.Her i Københavns afd.
er vi kommet godt fra start med en velbesøgt søndags¬
messe d.3/1 og et brag af en fest d.9/1.Vi var knap
3o personer til nytårsfesten.Der indtoges 3 stk.luk¬
sus smørrebrød,bl.a. et stykke m/tatar til hver.Vor
harmonikaspiller fik alle ud på dansegulvet i løbet
af aftenen,hvor vi havde gæster udefra - nemlig Åge
& Lillian fra Stockholm og Bror Strit fra Hillerød.

Der har også ved øvrige møder været en del gæster:
17, Dann Eland fra Fr.sund og Lotte Grønning fra Hol¬
bæk - begge med følge.D.21.Per Nordahl fra Roskilde
og d.24.Kai Fønss Bach & Asmund Andersen,Los Angeles.
Mange tak for besøgene.Den 24. fik Børge Ambjerg Ni¬
elsen også sin 25 års-nål 3 år efter jubilæet.Han
har ikke haft tid at komme før.På svendeaftenen var

der optagelse af 3 nye svende:Johnna Bech,Telegrafist
Villy Nielsen,lagerarbejder og Leif Nielsen,Fuldmæg¬
tig.Desuden har vi fået nye medlemmer i NRHF:Torben
Christensen,Tommy Olsen,Jean Rix Olsen og Birgitte
Gutselik.Vi siger hjertelig velkommen til alle syv.

Alle søndagsmesser i januar har været godt besøgt
med undtagelse af søndagen efter nytårsfesten! Det
var nok p.g.a.alle de sjove historier,der blev for¬
talt den aften.

Den 3/3 er der hulemøde,hvor vi vil vise film.I
skrivende stund vides endnu ikke,hvilken det bliver.
Lørdag d.5/3 vil vi prøve at genoplive en gl.trsditi-
on: Lumpenabend!!

Traktementet er Lumpenkasserolle 0 kokkens over¬

raskelse .Påklædningen er laser & pjalter og der vil
være aviser på bordet og stearinlys at se ved.Det er
på denne aften altså tilladt at have laser på og en
laset moral! Lørdag d.12/3 er der keglespil hos
Brønshøj Kegler.Det var en succes sidste gang,det
blev afholdt i disse lokaler.OBS !!.Toves tlf,nr. er
ol 83 51 41.

Den 18/3 har vi tænkt os at besøge Holbæk afd.Da
det nok er billigst og lettest at tage med toget,vil
jeg foreslå,at vi mødes under uret på Hovedbanen kl.
17,45.Så skulle der være tid nok til at købe fælles
billetter og lignende inden toget går ca.kl.18,00.
Holbæk afd's hule ligger ganske nær ved stationen,så
det skulle være muligt for alle at være med på dette
besøg hos vore naverbrødre.

Lørdag d.26/3 er der pensionist-dag med gule ærtei
m/tilbehør.Der er adgang for alle pensionister.M.h.t.
priser og tilmeldingsfrister: Se i Københavnernaven.
Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe
til en af bestyrelsen,hvis du har forespørgsler,ris
eller ros eller måske nogle gode Ideer.DU er også
medansvarlig for hvad der sker i DIN klub.

med naverhilsen pia Nielsen.

Kolding
Vi havde et lille hyggeligt møde d. 2/12-87,der

var ikke mange mødt op,en slags stilhed før stormen,
da vi jo havde julefrokost fredag d.4/12-87 hvor 21



og det er nok en god Ide,at begynde at forberede sig
hvis man vil deltage.På pinsestævnet møder man jo
naver fra hele verden,og det er en stor oplevelse at
være med.

Vi skal nok forberede os på,at vi skal finde et
andet lokale til vore vintermøder,da ejendommen på
Nørretorv er solgt,og der er om-tilbygningsplaner.

Vi er gået igang med at se os om,og har søgt,bl.
a.,borgmesteren om hjælp til at finde en hule.Men
lad os tage det roligt,der kommer vel nok en løsning

Moseltræf er iår udsat 1 uge til første week-end
i september.

Efter endnu et par sange,sluttede vi mødet,så gæ¬
ster kunne slutte sig til os,til et par timers fæl¬
les hygge.

HUSK GENERALFORSAMLING FREDAG d.8.APRIL og at evt.
forslag skal være formanden ihænde senest 8 dage før,

med naverhilsen Joan.

Zürich
Lørdag d.9/1-88 stod der 18 forventningsfulde un¬

ge danskere på Zürich hovedbanegård,som skulle til
Arosa,for at se hvordan man kan brække et ben med
ski påEfter en tur på godt 3 timer med toget,nåede
vi til Arosa,hvor vi indkvarterede os på det stedli¬
ge vandrehjem.Vi havde et stort værelse med plads
til 24 personer,så det var nok ikke alle der fik li¬
ge megen nattesøvn.

Efter omklædningen afleverede vi først vores ny¬
begyndere til to unge og meget flotte (pigernes ud¬
sagn) skilærere,hvorefter vi fem,der havde prøvet at
stå på ski før,tog op i de højere regioner,for at vi¬
se os fra den ene eller anden side.Lene Jensen blev

den første giver af en omgang,da hun åbenbart var
træt i benene,og derfor som den første satte sig
(fløj) i sneen.

Indimellem var vi nede for at se til vores nybe¬
gyndere, der var taget op til mellemstationen for at
øve dér.

Lørdag aften var alle enige om,at det var godt at
få noget at spise,selvom drikkevarerne dertil kun be¬
stod af halvlunken the.Men det fandtes der jo råd
for,ved kl.21-tiden fandt vi ud af at tage på værdts-
hus hvor de heldigvis havde øl nok.Når der dukker 2o
unge danskere op på et værtshus på samme tid,så kan
I tro,at der sker noget.Efter en del omgange,(tak
til de ædle givere) tyndede det godt ud i rækkerne,
men der var stadig nogen,som mente,at de ikke havde
fået nok.Ihvertfald syntes Jesper Voetman og Frank
Petersen,at da de kom hjem ved to tiden,ja så skulle
der drikkes gi.Dansk,så de tog sig hver et par gode
glas.Efter en kort nattesøvn,med forskellige savvær¬
ker kørende det meste af natten,var der morgenmad fr.
8 til 9 søndagsmorgen.

Derefter var det ellers med at komme i skistøvler¬
ne og ud på pisterne .Man kunne godt se,at der var
forskellige af de nye,der rigtigt udnyttet skiskolen
dagen inden,for det var delvis i et forrygende tempo
de kom susende ned af pisterne.Jesper & Frank prøve¬
de at krydse ski ved tempo 7o km/t.,det kom der godt¬
nok ikke noget godt ud af,men til gengæld fandt de
et nyt navn til Lene Jensen.Hun hedder nu Albatros,
for sådan en baglæns saltomotale,som Albatrosen ud¬
førte,havde de ikke set før.Efter en fornøjelig dag
på skipisterne,uden brækkede ben,nåede vi lige at
stige på toget og klokken 2o var vi tilbage i Zürich

Nok trætte,men også af den mening,at det ikke var
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sidste gang vi havde været på skitur,
hilsen Frank Petersen.
Fra ferieophold i Peru takker vi for modtaget ju¬

lehilsen fra mejerist Marianne Rosten (Basel)
Med god vind fremover har vi taget afsked med

blikkenslager Jesper Voetmann,Herning,der fremover
er beskæftiget i sin fars firma.

Som ny medlem og hulefar bød vi velkommen til gym¬
nasieelev Christian Snerum på Christian's 2o års fød¬
selsdag på månedens første torsdag d.7.januar.(Naver¬
aften)

NB!!! HULENS NYE TELEFONNUMMER 01- 41 57 56.

Fastelavnsfest i hulen d.66/3-1988.
Bremgartenmarch d.12-13/3-1988.
med naverhilsen Frits.

Aalborg
Hulemødet d.3/2-88 blev åbnet af næstformanden,og

bekendtgjorde at Knud Ravnsbeck,trådte tilbage som
formand p.g.a.sygdom.Derfor indkaldet til eksstraor-
dinær GENERALFORSAMLING d.2/3-88.

Dagsorden:
1. Valg af ny formand.
2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vort medlem Edwind Svendsen har foræret foreningen

en del gammelt værktøj som har været hans eget,dels
i slægtens eje.Også et formandskrus har han foræret
os.

med slag Ejler.

Århus
Der var fulde huse til vores første hulemøde i 88.

Formanden bød velkommen til alle svendene,og han hav¬
de forskellige oplysninger - bl.a.kunne oplyses,at vi
i bestyrelsen er i fuld gang med at forbere vores 75
års jubilæum.I aftenens løb havde vi en optagelse:det
var Eskild Højmose,Bager & Konditor.Han blev optaget
efter vores sædvanlige Ritual - som blev foretaget af
FORMANDEN OG KASSEREREN.Eskild fortalte først,om sit
liv på valsen,det var meget interessant at høre hans
beretning om alt det han havde prøvet og oplevet.Se¬
nere på aftenen fik vi besøg af 3 fremmedskrevne,den
ene var Stig Hansen,som var en gammel kending af for¬
manden - de to andre var tømrer Hoffman Oliver & tøm¬

rer Janzek Bernhard begge Tyskland.Endvidere havde
vi den glæde at have besøg af Tømrer Hans Jørgen
Munk som har været bosat i Argentina i 8 år,han var
hjemme på en kort visit,men vender senere hjem til
Danmark for at blive,og han vil da gerne være medlem
hos os.Det glæder vi os meget til.

Tiden løber utroligt hurtigt,og vi var igen sam¬
let d.5/2 til hulemøde.Formanden var på sin post,
selvom han for øjeblikket går med armen i gibs,og
bød velkommen,han var glad for det store fremmøde.35
svende & gæster var mødtmhan rettede en særlig vel¬
komst til aftenens gæster,som vi selvfølgelig sang
velkomstsangen for.Vi havde den glæde at have besøg
af Ole Bjelgart fra Thule afd.som havde friske hilse¬
ner med fra de gode Thulenaver.Endvidere havde vi be¬
søg af kalkulatør Dennis L.Nielsen fra Randers og
salgsassistent Yrsa Pedersen Århus.Formanden kunne
oplyse,at han & Esther samt bageren kørte en tur op
til Ålborg afd. lørdag d.6/2 i anledning af indviel¬
se af deres nye lokaler.Vi skal her minde om vores

GENERALFORSAMLING d.8/4 og såfremt der er forslag,
som ønskes behandlet pa G.F.,skal være formanden i—
hænde senest 8 dage før.Det blev som sædvanlig en af¬
ten hvor stemningen og humøret var meget fin,vi nåe¬
de at fa sunget,en masse af vor gode naversange - og
der blev fortalt nogle vældige historier,der selvføl
gelig var helt sandfærdige.

Hulefar kunne oplyse,at han havde næsten udsolgt,
og de sidste forlod hulen,et godt stykke over midnat
det ma jo være tegn på at svendene har følt sig godt
tilpas..

PS:Hulemødet d.22/l-88var en aften med beskedent
fremmøde.12 svende var mødt,samt en gæst,Yrsa Peder¬
sen som havde arbejdet sammen med Karin Sørensen i
USA,og maske et kommende medlem i afdelingen.Selvom
vi ikke var særlig mange,så havde vi det hyggeligt
og snakken gik livligt.

med naverhilsen Svend 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 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
Bisidder:Henning Jensen,Frederici¬
agade 15,1310 Kbhn.K.Tlf.01133561
Ferielukning i juni og juli.

Stiftelsesfest

Lørdag d.5.marts kl.18,oo.Se nærmere i D.f.S. fra februar.P.g.a.at
vi holder Stiftelsesfest d.5.marts,aflyses mødeaftenen i Vanløse d.
3.marts.

Keglespil

Keglespil har vi mandag d.21.marts kl.l9,oo - 21,oo.
Fluefesten

Der var stor tilslutning til vor årlige Fluefest.Årspræmie 1987
Herrer; l.Poul Barslund - 2.Vagner Lundholm - 3.Svend Hansen.

Damer: l.Anna Jensen - 2.Alice Lundholm - 3.Elsa Jensen.Parløb Herrer:
1.Vagner & Børge - 2.Henning & Jørgen - 3.Henry & Helge.Parløb Damer:
1.Ellen & Musse - 2.Grethe L & Anna J - 3.Anna H & Lilian. Parløb
Herrer & Damer: l.Ani & Elsa - 2.Poul & Greta - 3.Grete L.& Grete C.

Seksdagesløbet: 1. Jørgen & Anna H. - 2.Børge & Marie.- 3.Henry &
Ellen.Frida Meyer's & Henning H.Jensen's ekstra præmier blev vundet af
Grete L.& Annelise.

8 5 år

Vor gode kammerat,Æresmedlem,medlem af bestyrelsen,Henning H.Jen¬
sen,Fredericiagade 15,131o København K.fylder 85 år onsdag d. 16 marts.

Vi ønskerhjertelig til Lykke med dagen.
Berejste m/Damer.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingens forløb vil blive sat i D.f.S. næste gang.

^■TORBDtøSIE

• KØB eNHAVN-

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 24. februar
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40 år i C.U.K. 25 år i NRHF

Den 23.april 1948 blev Stockholm
afdeling et medlem rigere og denne
rigdom eksisterer endnu,idet Jørgen
"Pusser" SylvestjMårtensbergvägen
53,136 69 Handen/Sverige,var det
medlem som for 4o år siden der lod
sig indmelde.Mange kender"Pusseren"
fra utallige pinsestævner rundt om¬

kring for hans altid glade væsen og
morsomme indfald.

Dine kammerater i Stockholm's
afdeling ønsker dig rigtig hjertelig til lykke med
dit 4o ars jubilæum,med habet om at vi i endnu mange
år fremover må få glæde af dit gode humør og gode
kammeratskab.

Stockholm afd.

25 år i C.U.K.
Kolding afdeling af CUK har

den glæde at kunne fejre deres
formand Eivind Pedersen's 25 år
som medlem af CUK.E.P.blev ind¬
meldt i Stockholm d.26.april
1963.Han havde dog haft kontakt
med CUK allerede i 1955 i Bern
hvor han blev indmeldt første
gang.Senere tog E.P.til Stock¬
holm og en overgang fik han dog
lyst til at se lidt mere end
han hidtil havde set.Han fik så
hyre som Tømmermand på et skib
og sejlede på USA i 16 måneder.
Han kom derefter i restance med sit kontingent og
kom ud af CUK en tid.Senere gik han dog iland igen
i Stockholm og blev genindmeldt i CUK.

Eivind Pedersen er født er født d.6.juni 1931 på
Nykøbing Mors.Hans adresse er:Dyrskuevej 7,663o Rød¬
ding. Han har også en tid fungeret som Kolding afd's
kasserer og i øjeblikket fungerer han som formand i
sin anden periode.Han har også i en tid fornylig ar¬
bejdet i Norge.I skrivende stund opholder han sig på
Høj skole.Der er nok ingen tvivl om at han og hans
hustru Mie vil være at finde blandt deltagerne i pin-
sestævnet i Stockholm.Der er jo et gammelt ord der
siger at"manden vender altid tilbage til gernings¬
stedet.Her er der jo lejlighed til det.
Til lykke med de 25 år Eivind,og tak for dit sto¬

re arbejde i Kolding afd.gennem årene,siger vi her i
Kolding. Kolding ara.

Hovedbestyrelsen ønsker samtlige jubilarer til
lykke og tak for jeres interesse for CUK og den den
farende Svend. På H.B.'s vegne Hans Rindom

Formans.

Kethie Nielsen kom i hulen i København
for første gang i april 1963 sammen
med sin mand Ansgar Nielsen.Den nøjag¬
tige dato er desværre gået tabt,så vi
har fastsat begivenheden til d.1/4.
Kethie har igennem alle disse ar væ¬

ret med til at sprede lys og glæde om¬
kring sig.Hun har sat sit præg på man¬
ge uforglemmelige pinsestævner.Bl.a. i
Zürich 198o,hvor hun blev "gift" med
Max Francke af skibets kaptejn.At ski¬

bet sejlede på Ziirichsø er en anden del af historien
Kethie har også altid været parat til at tage et

nap med og har i mange år stået for rengøringen af
hulen.I en del år var hun også Børge "Hulefar"- Pe¬
dersen' sfaste makker i køkkenet,hvor der er blevet
smurt et utal af lækre madder.Kethie er også en flit¬
tig gæst i Stockholm og på Ingarö.hvor man - forståe
lig nok - også altid er glade for at se hende.Kethie
har også i mange år været aktivt medlem af den så¬
kaldte pigeklub der bl.a.omfatter Edith "Ditte"Ny-
berg - en anden af vore jubilarer i NRHF.En ting er
helt sikker,hvis man er til fest med Kethie,så får
man altid Snapsevisen.

Ellers er der vist ikke noget der er sikkert,når
det gælder hende.

Vi vil alle ønske Kethie rigtig hjertelig til
lykke med jubilæet d.i.april,og håbe,at vi også frem
over vil få lejlighed til at dele din livsglæde og
sangglæde ved mange begivenheder.

Den 14.april har vi i NRHF endnu en 25 års jubi¬
lar,denne gang er det Poul A.Nielsen,Børglumvej 27,
27 2o Vanløse.Desværre kan redaktøren ikke bringe el
billede af ham denne gang da jeg ikke har modtaget
noget.Vi i Københavns afd.ønsker dig rigtig hjerte-
lig til lykke med dagen. Københavns afdeling

Buddinge Cyklebars
Saborf Hov.dj.d. 1*6

Til. 51 »68

Den farende Svends redaktør

Knud Lønstrup

er 18. marts død efter nogen

tids sygdom 65 år gammel.

Æret været hans minde.

Hovedbestyrelsen.

Bisættelsen finder sted i

Slagelse lørdag d. 26. marts

kl. 14.

Knud Lønstrups nekrolog
kommer i næste nr. af bladet.
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KONTROLUDVALGET: Formand Ib Strange,Bakkedraget 4
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Formand Ib Strange,Bakkedraget 4,
8270 Højbjerg tlf.o6 27 24 8o
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EKSPEDITON AF
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ARKIVET:

UDSTILLINGEN:

CEG-BLADET's

Vi må med sorg meddele at vort ÆRESMEDLEM og
trofaste kammerat,

MALER AXEL JENSEN
Født d.16.juli 19ol

Indmeldt d.i.januar 1928 i Roskilde
er afgået ved døden d.18.februar 1988.
Axel var meget syg den sidste tid,men bevarede
alligevel sin værdighed,ingen skulle se hvor
slemt han havde det.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Roskilde afd.

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

Vi må med sorg meddele at vi har mistet en god
kammerat og trofast medlem.

SPROGLÆRER CHRIS A.MØLLER
"Chris/Thailand"

Født d.31.august 19o7 i Køge
Indmeldt d.26.marts 1976 i København
Afgået ved døden d.7.marts 1988 efter et
smertefyldt sygeleje på Hørsholm Sygehus.
Bisættelsen har. fundet sted i Stilhed.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Københavns afd.

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

Det meddeles herved at vi i Københavns afd.har
har mistet et trofast medlem,

MAX HEINRICH HEIDEN;HAMBURG
Født d.23.juni 19o7 i Tyskland
Indmeldt d.i.oktober 1983 i København
er afgået ved døden d.9.marts 1988.

MAX døde på et Hospital i Hamburg efter lang
tids sygdom.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Københavns afd.

Tak
Hjertelig tak til alle der betænkte mig med lyk¬

ønskninger i form af gaver,telegrammer og breve til
min 65 års fødselsdag.

Hans Padborg,Silkeborg.
En tak til HB,Naver og navervenner for lykønsknin¬

ger til mit 25 års jubilæum d.2o/2-1987.
Med naverhilsen NRHF Børge Pedersen,København afd.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

BytSi==JSSI£iiIH£^SS=i2|i^iåilYiiZ05=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.
FRODE ZACHARIASSEN,Ulsøparken 45,I/th
2660 Brøndby Strand.tif. 02 54 38 9o
Ib Lønstrup,Hvidovrevej 452,2650 Hvid¬
ovre, tlf. 01 49 78 56

Næstformand: Niels Kraglund,Rørholmsgade 2o st.th.
1352 København,tlf.ol 15 09^85.
Pia Nielsen,Lindholmsvej 23—,2700 Brh.

Kasserer:

Sekretær:
tlf.ol 79 25 29.

Lokaleinsp; Tove Wharja,Statholdervej
N.V,tlf. ol 83 51 41

-III
th.2400

Program
3/4-88 Påskemesse kl.lo,3o
6/4-88 Hulemøde med film fra Australien
11/4-88 Spilleaften kl.l9,oo
16/4-88 Schweizeraften kl.l8,oo
19/4-88 Svendeaften kl.l9,oo
23/4-88 Generalforsamling for NRHF kl.l3,oo.
25/4-88 Spilleaften kl.l9,oo.
27/4-88 Jubilaraften kl.l9,oo.
5/5-88 Generalforsamling for CUK kl.19,3o.Dagsorden
ifølge lovene.

Der er søndagsmesse hver søndag kl.lo,3o til 14,o(
Der er Midt-Ib-ugen åbent hver onsdag kl,lo,3o -

13,3o.

Milepæle
1. april

12.

14.

15.

23

26.

27.

4.maj

5 Kethie Nielsen,Keplersgade 7,Kbhn,
23oo S. medlem af NRHF i 25 år.
Lars Westerskov,5767 Main St.flolly-
dale,Ca.9o 282,USA;mdl.i Los Angeles
Naver Club i 25 år.
Poul A.Nielsen,Børglumvej 27,272o
Vanløse medlem i NRHF i 25 år.
Lars Henriksen,Violvej 4,6ooo
Kolding, 5o år.
Jørgen Sylvest,"Pusser"»Mårtens-
vägen 54,136 69 Handen medlem af
CUK Stockholm i 4o år.
Eivind Pedersen,Dyrskuevej 7,663o
Rødding,mdl i Kolding i 25 år.
Jens Jensen,Sundparken 31 st/tv.
23oo København S. 8o år.
Ole Laursen,c/o Christensen,Set,
Pouls Ave,Vancouver North,v/N,1T5
B.C.Canada 65 år.
Ole Lauersen,samme adresse som oven¬

for,medlem i CUK i 4o år,

Fra H.B.
Da vi i hovedbestyrelsen ikke har modtaget ansøg¬

ninger til denne for CUK så vigtige post,har vi i HB
konstitueret DANN ELAND som ny Redaktør.I næste nr.

af'Svenden" vil vi presentere Dann og vi vil natur¬
ligvis også takke a1 for vor nuværende redaktør.

Husk alt STOF TIL SVENDEN skal sendes inden d.8/4
til DANN ELAND,ROSENVÆNGET 1 36oo Frederikssund,Tlf
o2 31 49 54..

Kontaktmand for arbejde i udlandet:
Jørgen Schaffer har meddelt at han ikke ønsker at

fortsætte.Ønsker man oplysning om arbejde i udlandet
må man indtil nærmere kommer i "Svenden" henvende
sig til Hans Rindom,Hyldemorsvej 4o B.273o Herlev,
Tlf.o2 94 65 63.

Omplacering i hovedbestyrelsen,det ser ud til at
flere poster skal nybesættes.Vi forventer at alle
poster er klar til 1.juni,det afhænger af G.F. i Kø-



benhavn,hvor vi regner med at de sidste brikker fal¬
der på plads. Hans Rindom.

Hovedkassereren meddeler:
De udeblevne blade i februar måned som udelukken¬

de skyldes en fejl fra Postvæsenets side.Det gælder
så vidt vides afdelingerne Århus,Silkeborg,Randers,
Ålborg og Stockholm bliver fremsendt til de respek¬
tive formænd i afdelingerne og vil kunne få dem udle-\
ret ved næste møde.

Peter "Bogholder"

Smedens erindringer
Det er ved at være efterår,vinteren står for dø¬

ren.Arbejdet på den knivsmedje er slut.Når jeg skri¬
ver knivsmedje skal det forstås sadan,at der blev
kun smedet knive til landbrug og industri.

Min rejsekammerat og jeg pakkede vore bylte,og
fik vort tilgodehavende,så skiltes vi,hans rejse er
slut,så han sætter kursen mod Bremen.Jeg selv havde
en aftale med savmøllen lidt længere nede på floden,
og ankom dertil om aftenen og fik straks mit logi an¬
vist.Det lå ved siden af en hestestald hvor der stod
to heste,et par prægtige blåskimlede belgiere,som
jeg senere skulle komme til at køre med.

Det blev spisetid og der kom en stor gryde på bor¬
det ,det var en sammenkogt ret som bestod af linser,
bønner,ærter og hvidkål.Oveni denne ret svømmede der
fedt flæsk.Jeg skulede til sulet,jeg havde dårlig er¬
faring fra før i tiden.Der var bare een ting,maden
var tilsat kommen,og det er ikke noget for mig.Men
ned kom det.

Det var en stor omvæltning for mig,fra den varme
smedje med det varme logi,til det kolde savværk hvor
jeg selv måtte fyre i kakkelovn.Min arbejdsplads var
i et utæt skur hvor vinden peb ind af alle sprækker
og revner.Jeg stod der og opsavede kassetræ.Mit ar¬
bejde var skiftevis den store tømmersav og delvis
reparationer af maskinerne.

Der begyndte at komme is pa vandet,sa de stoppede
turbinen som leverede strøm til savmøllen,de var ban¬
ge for at isen skulle ødelægge skovlbladene i turbi¬
nen. Da jeg som Vogn & Beslagsmed havde kendskab til
heste,blev jeg sat til at hente tømmer ude i skoven
i Hemstock.Det havde jeg gjort ofte i Hårby ved Skan¬
derborg,min barndomsegn sa det kendte jeg til.

Det var et stejlt bakket landskab,så jeg måtte
spænde hestene for tømmeret som så skulle slæbes ud
til vognen og derefter blev det læsset på vognen med
hestenes hjælp.

Jeg besøgte også min gamle arbejdsplads og hver
gang fik jeg hjemmebagte brød med hjem.Når jeg så en
klar vinterdag holdt pause ude i den stille skov,
vognen var læsset»hestene havde fået deres muleposer
med valset havre,blev det så min tur,en tyk skive
hjemmebagt rudbrød i den ene hånd og et stykke thü¬
ringer i den anden,så nød jeg skoven med vinden su¬
sen i de store Graner.

Det er jul,arbejdet ligger stille,jeg nyder at gå
lange ture i skovene med en thermokande kaffe og et
par tykke stolle brød m/pølse.Jeg skulle kun passe
mine to heste.Juleaften var jeg i kirke kl.12,oo,det
er et prægtigt skue at se de mange folk der kom til
kirken med fakler i hænderne,den smukt pyntede kirke
med den smukke Kristi Krypt.

Vi skriver 195o og jeg længes langsomt efter at
skifte til noget andet arbejde,jeg var ved at længes
hjem.Min mening var at tage til Berlin.Jeg havde få¬
et min opholdstilladelse fornyet så jeg havde tiden
for mig,men jeg tror jeg slutter for denne gang,

(fortsættes.)
med naverhilsen "Smeden"

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

kr,17o,oo inc."moms og porto
BIRKEROD BOGTRYK/OFFSET

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

Chris/Thailand in memoriam
Chris/Thailand er ikke mere.Han

afgik ved døden d.7/3-88 på Hørs¬
holm Sygehus efter en kort,men svær
sygdom.Kort før julen 1987 kom han
hjem fra Thailand,allerede da var
han syg,men havde håbet at kunne
blive helbredt så han kunde vende
tilbage til sit kære Thailand,men så
skulle det ikke være.

Alle må vel kende Chris/Thailand
som han underskrev sig sine humoristiske indlæg i de
sidste 3 år.Hans skildringer bragte altid et friskt
pust ude fra den verden,ikke så mange har været be¬
skåret at opleve.

Chris var udlært som Smed i Køge,og rejste til
Tyskland og Schweiz.Allerede i 1927 finder vi ham
som medlem i Zürich ,da H.A.Larsen var formand for
afd.,og samtidig var forretningsfører for CUK.Chris
har skrevet om et par af sine oplevelser fra den tid
bl.a. om en oplevelse med Lorenz Møller i Düsseldorf.

Han kom senere hjem og uddannede sig som Sproglæ¬
rer og oprettede Chris Møller's Sprogkursus i Van¬
løse .Derefter i ca.2o år arbejdede hans hustru og
han for AOF's kurser.Efter krigen arbejdede han som
tolk for De danske Bomuldsspinderier.Han kom meget
ud at rejse i kraft af sine sprogkundskaber.Det før¬
te ham bl.a. flere gange til USA og England hvor han
ofte besøgte det sidstnævnte land.Også Rusland og Ar¬
menien har han besøgt.Hans brændende interesse for
hvordan andre mennesker levede,førte ham ud i mange

Eventyr blandt de lokale befolkninger,og det skrev
han så om på sin egen humoristiske måde.Alt ville
han prøve,selvom det ikke altid var lige morsomt,så
kunne han altid finde den humoristiske side i det
hele-Her tænker jeg på hans ekspedition til det nord¬
lige Thailand,eller da han tog søstøvler på og tog
på Trawlerfiskeri i Thaibugten.Altid skulle der ske
noget,og der skete noget,når Chris kom til.

Flere al Chris's rejseoplevelser får vi desværre
ikke mere,og jeg vil i det mindste savne hans gemyt¬
lige breve,og jeg tror der er flere der vil savne
hans indlæg i "Den farende Svend".

Et meget interesseret medlem og en god ven er gå¬
et ind til den evige hvile.Fred være med ham,og

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Knud Lønstrup.

NY REDAKTØR

Dann Eland, Rosenvænget 1

3600 Fr.-sund.

tlf. 02 31 49 54

Alt stof til "SVENDEN" skal være redaktionen

i hænde senest d. 8. i måneden.

Forenings-meddelelser
Frederikssund

Hulemødet d.5/3-88 var besøgt af 34 svende og da¬
mer . Formanden bød velkommen,og rettede en særlig vel¬
komst til vore gæster,bl.a.Nancy & Eva,Ib fra Tøllø¬
se samt en berejst tømrer fra Schweiz som Helge hav¬
de mødt på Rødby Færgen og taget med herop til os.

Guido forærede hulen et våbenskjold med nøglen ti]
Middelhavet til Gibraltar.Han havde fået det af nog-



le officerer han havde truffet dernede som tilsyns¬
førende skibsfører på skibet "Jean"der var under til-
rigning dernede.

Tove havde 2 film til hulen fra "Morfar" en gam-
me1 nav.

Nancy & Eva som er svigerdatter og barnebarn til
Regnar havde taget deres mandolin og guitar med,og
sang og spillede nogle viser for os.Det var bl.a. lö
svaner af Cornelius Vreeswijk Hjemmebrænderiet,samt
andre danske & svenske viser som vi alle kunne synge
eller nynne med på.
I anledning af Regnars diamantbryllup d.lo/3-88

slog han på klokke,og fik selvfølgelig blæren.
Tolderen gav,akkompagneret af Eva en vise han hav¬

de lært af en sej lerkollega under krigenVisen er ca.
2oo år gammel.Efter dette var Bente oppe og slå med
klokken,hun har jo rundet de 5o år,og dermed kommet
i de voksnes rækker.Hun måtte også lægge øre til blæ¬
ren.

Vort nye medlem Poul Hesselkjær havde taget bide¬
sild med,og dette sammen med lun leverpostej og de
almindelige hulemadder var med til at gøre denne af¬
ten til noget særligt.

Vi skulle jo også have tømt bødekassen,og der
skulle gættes på indholdet.Gættene gik fra 947 til
32oo kroner som det højeste gæt.Det viste sig at bø¬
dekassen indeholdt 121o kroner.Nærmest dette kom Pe¬
ter bogholder der dermed scorede præmien ^ snaps.

Dette var en aften udover det sædvanlige,med højt
humør,god stemning og hyggeligt samvær.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN,at forslag - der øn¬
skes behandlet på denne skal være formanden i hænde
senest 8 dage før /skriftligt) på adressen: Dann
Eland,Rosenvænget l,36oo Frederikssund.

Kassereren minder også om,at skyldigt kontingent
skal være betalt til G.F.

NÆSTE HULEMØDE (G.F.) d.8/4-88 bestyrelsen.
HUSK OGSÅ HULEMØDE d.6/5-88.Hulevagt 2xBent.
med naverhilsen Poul,

Hillerød
Til G.F.d.12/2 var vi 2o medlemmer fremmødt.
Til dirigent blev Knud Petersen valgt»Derefter af¬

lagde formanden sin beretning og kom ind på de akti¬
viteter der var foregået i årets forløb.Beretningen
blev godkendt.

Kassereren aflagde regnskab,der efter et par
spørgsmål blev godkendt.Der var var ingen forslag
indkommet,og vi gik over til valg af bestyrelse.

Richard Pedersen ønskede ikke genvalg så Åge Al¬
brechtsen blev valgt som ny formand.Åge har mange
nye Ideer og tanker som skal prøves fremover.Besty¬
relsen siger velkommen til Åge og takker Richardt
for hans indsats i tiden der er gået.

Den øvrige bestyrelsa ser således ud p.tiden,Næst¬
formand Ib Willumsen,genv.Kasserer Knud Petersen,
genvalg.Sekretær Erik Larsen,genvalgt»bestyrelsesmdl
Karl Jensen,genvalgt.bestyrelsesmdl.Ole Vejen,genv.
NRHF.bestyrelsesmedlem Kaj Hübschmann genvalgt.

Efter endt G.F.gik man over til spisningen,som
var bankekød,kaffe & kage.En lille en til halsen var
der også tid til.En dejlig aften sluttede i god ro
og orden ved midnatstid.

HUSK INGEN LØRDAGSMESSE i APRIL MÅNED men hulemø-
de d.8/4.

Lørdagsmesse d.7/5 hvor Åge & Lilian vil diske op
med bidesild samt Æggekage,kaffe og småkager,pris:
37,-kr.pr.hoved.

Da vi har haft nogle misforståelser i forbindelse
med inviterede gæster til nogle af vore møder,fester
o.1.,beder vi om fremover at gæs^r som ikke er med¬
lemmer af CUK kun at deltage i følge med det medlem
som har inviteret.

med kno i bordet Erik.

Holbæk
Den 19/2 afholdt Holbæk naverne sit andet hulemø-

H p. i år.
Helge bød velkommen til de mange fremmødte.og en

særlig velkomst gav han Markus,som Torben havde invi¬

teret med og som vi håber at se mange gange i hulen.
Velkommen.

Aftenen begyndte med nr.47 og sangbogen blev åb¬
net mange gange i aftenens løb.

Først på aftenen gik det nogenlunde med at bruge
klokken,men senere ville både Torben og Freddy bruge
den samtidig,og det blev til livtag lige under den,
men Freddy ved simpelthen at tage hele klokken med
Rawplugs m.v. ned fra væggen.Ja der er krudt i den
maler.Til lykke Freddy

Bageren havde igen haft sit falkeøje med på sin
vej gennem byen,og resultatet var en hammerlignende
genstand med påsvejset vandrør + forstærkning,som
han gav hulen.Trods det store fremmøde af flere for¬
skellige håndværkere lykkedes det ikke at finde ud
af hverken tid,sted eller anvendelse.Alt kunne tyde
på at det er en efterladenskab fra en fusker med en
del sort arbejde,som nu er gået på pension.

Hulevagten var betroet Ib & Freddy som sørgede
for en perfekt betjening hele aftenen.
HUSK DET ER d.3.fredag i måneden vi mødes og der bli
ver endnu hyggeligere herefter i hulen på Jernbane¬
vej .

med naverhilsen Emil.

København
a-JJtfäki-

Den 3/2 var der hulemøde og Tove viste en film.
Denne aften optog vi også Asmund,der er flyttet til
København fra Los Angeles.Ca.2o personer overværede
den begivenhed.Lørdag d.6/2 var der sønderjysk Awten:
hvor Erling lavede sønderjysk grønlangkål og hvad
dertil hører.Der var 4o personer fremmødt og det var
efter sigende alletiders aften.Årsagen dertil,skal
også den gode musik,som harmonikaspilleren Erik leve¬
rede. Og så dukkede Luffe fra Slagelse også op sammen
med familien og det er jo altid rart med besøg.

Søndag d.14/2 var den traditionsrige fastelavns¬
fest . Svend-Åge var overblære med Kjeld og Bertil som
underblærere.Kattekonge blev Tove.Vi havde en jour¬
nalist fra Politiken på besøg og det blev 1/4 side i
avisen dagen efter.Adskillige havde maskeret sig i c
dagens anledning.Efter en del af snapsen var gledet
over de evig-tørre ganer,dukkede der pludselig flere
falske parykker,overskæg & tænder op rundt omkringbordet.

Den 15/2 havde vi besøg af 6o personer fra Metal
II,der fik en hyggelig aften med et foredrag af Ed¬
gar. Besøget gav også en del tilskud til Bøssen.

Ved svendeaftenen d.24/2 optog vi en ny svend:
Jørgen Ellesøe,der er orgelbygger.Vi siger velkommen,

Torsdag d.3/3 var der huleaften,hvor Foto-Børge
viste film.Det var tøndeslagningen i 64 og pinsestæv¬
net i København i 81.Aftenen var rimelig besøgt.

Arrangementer i april: Onsdag d.6.april er der
huleaften,hvor Frode vil vise sin film fra Australi¬
en.

Lørdag d.16/4 kl.l8,oo er der Schweizeraften,hvor
Peter bogholder og Niels 2 meter vil kokkerere,så
der endnu engang er mulighed for at få et ægte
schweizisk måltid.Det bliver som sidste år Rösti und
Rrat-wnrat.Der vil også denne gang blive leilighed ti
AT FUGTE GANEN MED SCHWEIZISK ØL:Sidste tilmeldinger d.6.april. Jeg regner med,at vi må hænge to til¬
meldingslister op i ar,hvis alle,der var med sidste
år dukker op + alle dem,der har hørt om succeen.
"Tirsdag d,19/4 er der svendeaften,og lørdag d.23

april kl.l3,oo er der generalforsamling i NRHF.Dags¬orden iflg.lovene.Forslag skal være bestyrelsen ihæn-
de senest 8 dage før,altså d.d.16/4.

Onsdag d.27/4 fejrer vi vores forårsjubilarer.Det
er denne gang "Foto-Børge" Pedersfen & Kethie Nielsen
begge 25 år i NRHF og Henry Werner Larsen med 6o år
i CUK.Jeg håber så mange som muligt vil møde op og
være med at fejre disse jubilarer,som jo så rigeligtfortjener det.Tilmelding til spisningen på grund af
smørrebrødet,men finder du ud af,at du gerne vil væ¬
re med alligevel,så kom dog lidt senere.Tænk på,at
det er en stor festdag for jubilarerne,og at du ogsåskal være med at gøre den så festlig som muligt.
I maj måned er der G.F, i CUK kl,19,oo i hulen.



Dagsorden iflg,lovene,Forslag skal være nos rorman¬
den senest d. 28/4.

Jeg vil erindre om at kontingentet skal være be¬
talt, for at du har stemmeret.Husk at tage bogen med,
så den kan forevises på forlangende.Også for de af
jer,der ikke kommer til G.F.er der en god grund til
at få betalt evt.udestående kontingent.Der er på nu¬
værende tidspunkt (5/3) ca.5000 kr. i udestående kon¬
tingent. Det svare til at alle medlemmer i CUK skyl¬
der for lis måned! Og da der er mange,der er lige med.
samt en del,der har betalt forud betyder det,at der
må sidde en del med en ret dårlig samvittighed.Af de
35,-kr. du betaler/burde have betalt om måneden er .

der kun en lille del der går til selve klubben.Langt
den største del går til HK,"Den farende Svend" og
til vores husleje.Vi kan altså meget nødigt undvære
kontingenterne.

med naverhilsen Pia.

Køge
En gæst - Ch.Richard Jensen fra København - til

vort hulemøde d.7/3 forhøjede stemningen.Herlige be¬
retninger fra "de glade tyvere",gav anledning til
herlige vittigheder,der blev rystet ud af ærmet - nol
især af kassereren.

Latteren rungede og øllet skummede.
På KULTUR-WEEKENDEN i Køge,sad vi i et godt hjør¬

ne på Teaterbygningen,vagt om vort flotte gamle na¬
dverbord, flankeret af Vandreudstillingens plancher.Ca.
2ooo mennesker passerede os - mange standsede op for
at se og høre nærmere om vor historiske baggrund.

Også Udstillingen på biblioteket har vakt interes¬
se,og har været fint omtalt både i pressen og Radio
Køge.

Køgenavernes første ordinære generalforsamling af¬
holdes i. h. t .lovene mandag d.U.april d.å.

Sidst men ikke mindst skal der på Børge Rasmus-
sen's 65 års fødselsdag d.25.marts,lyde en Naver-kam¬
meratlig fødselsdagshilsen.

med naverhilsen Ruth.

Los Angeles
Den 6/2 samledes lo medlemmer under ledelse af

Carl Petersen,sammen med 2 drenge fra Idaho,for at
foretage en gennemgribende oprydning i Naverdalen.

Stenhøjen trængte til en fornyet beplantning,og de
pragtfulde Avocado træer skulle beskæres og tyndes ud

Arbejdet foretoges af Howard Hanssen,Ted Petersen,
Henry Olesen,Lars Westerskov.Gene Thuesen,Angelo Kirc
heiner,Hans Brodersen,Kaj Lund,Kenn Hansen og Carl Pe
tersen.Bill Knudsen mødte op for at tillave lunchen,
og da Gene Thuesen kunne fejre sin 88 års fødselsdag
var der anledning til en lille fest,Frida Westerskov
og Grethe Olesen ankom uventet med en lagkage til
Gene.

D.lo/2 mødtes Naverpigerne i hulen til deres før¬
ste møde af den nylig oprettede støtteforening.Hen¬
sigten var at etablere den første bestyrelse.Klubben
fik navnet "The Naverettes.Der var 9 damer tilstede
og hver fik en opgave.Nu søger de at få flere damer
interesserede og fastsatte mødedagen til d,anden Ons¬
dag i hver måned.Naver Clubben ønsker dem held og
lykke med foretagendet.

Ved navernes møde fredag d.12/2 var der ca.25 til¬
stedeværende,inkluderet gæster.Ted & René Jørgensen
fra Pasadena,Hans Thomsen fra Jellinge.Marinus Simon¬
sen fra Skagen og Aksel Jørgensen fra Fåborg.
Bill Knudsen serverede Hønsekødsuppe m/kødboller,

kogt Torsk m/kartofler og sennepssovs.
Mødet åbnedes med en hyldest til flaget og sangen"I Danmark er jeg født",et ønske frembragt af Aksel

Jørgensen som er 93 år.Da sekretæren nu sender den
månedlige rapport om møderne,var der ingen grund til
oplæsning af protokollen,så kassereren afgav sin fi¬
nancielle beretning,som blev godkendt.Carl Petersen
som formand for Landkommiteen afgav en fyldestgøren¬
de rapport om det store arbejde med oprydningen i
Naverdalen og takkede de medlemmer der havde hjulpet
dermed.Bill Knudsen meddelte at Clubben igen kan
fortsætte som "non-profincorporation.Carl Petersen

frembragte ønsket om ikke have penge med ved Baren.
Drikkevarer kan nu fås mod en donation som bliver
udløst med en billet der kan bruges ved Baren.Der
findes nu et skilt "Drinks - Donations only"

Gene Thuesen blev udnævnt til "Nav of the Year"
Når samlet er vor Naverflok og God bless America,

sluttede mødet.
med naverhilsen O.J.L.

Odense
Til hulemødet d.3/3 var vi kun 16 svende i huJtfen,

og det var i grunden ikke så galt.For netop denne
martskolde aften,kunne vi byde formanden Jan Franzén
velkommen hjem fra det store hav.Han havde såmænd væ¬

ret i Panama,og lede efter olie,( og ikke lavet rav
i den) Han fandt da også noget olie og bliver nok
hængende på landjorden herefter.Det håber vi da.

Dorthe var så venlig at gi' en omgang i anledning
af hendes nyligt overståede 26 års fødselsdag.Det
faldt i så god jord at hun oven i blæren også fik
Malersangen.Aftenen gik stille og roligt,uden flere
store udslag og det er år siden Poul har kunnet luk¬
ke så tidligt.D.9.april går turen til Fåborg - Gel¬
ting.Kl. 12, 2o afgår bussen fra den gi.rutebilstation,
pris 25,- kr.platte på færgen koster 68,-kr. + lo %
Og der gi's også fra vor side et tilskud iår. D.7/4
K1.18,3o gør det løs med G.F. Husk madpakken og vel
mødt.

med naverhilsen S.Nielsen.

Randers
Vores sidste fest på Viborgvej var pakkefesten,

her var fuldt hus af både medlemmer og gæster.
Først spiste vi vores medbragte mad,hvorefter vi

spillede bancospil om pakkerne,som skabte megen mor¬
skab . Herefter hyggede vi os til hen på de små timer.
Det er alligevel med lidt vemod,vi flytter fra den
gamle hule.Vi har jo mange gode minder herfra.

I over 1 måned har nogle få medlemmer samt et par
damer lagt et kæmpearbejde i at gøre vores nye hule
på Udbyhøjvej nr.l5o færdig,inden hulemødet d.4/3.De
har næsten gjort det umulige.Hvad der fra starten så
helt håbløs ud,lykkedes for disse brave mennesker,at
gøre til en rigtig hyggelig naverhule.

Formanden bød velkommen til 13 medlemmer,som ud¬
trykte deres tilfredshed over den nye hule,

Børge havde lavet brunkål med flæsk og grovbrød
til en pris af 18,-kr. for alt,hvad vi kunne spise.
Ja så var der bare en god stemning og "Blærehatten"
BLEV HELLER IKKE BRUGT FOR LIDT.

For eftertiden skal medlemmerne bære emblemet,når
de møder op i hulen,ellers koster det 1 kr til bøde¬
kassen.

Husk G.F. fredag d.6/4 kl,2o,oo på Udbyhøjvej nr.
15o om i garden.

med naverhilsen Bitten.

Roskilde
Hulemødet d.26/2 kunne trække 26 naver og gæster

til hvor formanden bød alle velkommen.Derefter med¬
delte han at vores Æresmedlem Axel Jensen var afgået
ved døden d.18/2-88.Han blev bisat i stilhed.Vi var
derfor afskåret fra at kunne vise ham den sidste Ære.
Vi holdt 1 minuts stilhed og mindedes ham med et Ære
været hans Minde.

Vi gennemgik tilmeldingsblanketterne til Stock¬
holm,vi bliver 9 - lo personer fra Roskilde som tagei
derop.Vi håber at vi så får en fin sommer som meteo-
logerne har lovet.

TV og Vidiomaskinen var sat op i hulen.Hans Kurt
havde lavet vidiooptagelse af Roskilde afd's 6o års
jubilæum og faneindvielse samt noget fra pinsestæv¬
net.Det var sjovt at se,men taler man virkelig så
højt ved sådanne fester?? Vi hørte vores borgmester
Henrik Christiansen holde tale,han er vittig og en
knaldgod taler,men så er han jo også skolelærer.Med
lidt over 1 times vidiofilm hvor snak,sang,musik og
taler,kunne vi gå over til at bugfylde os.Anne-Lise
& MOGENS var månedens kokke,med div.sild,kylling m/
flute + ost & kaffe.Mogens fyldte skåle og fade uaf-



brudt sagde han,Lidt sang blev det også til,Kurt Skyt
te spiller jo dejligt - så går det også bedre derudaf

Næstformanden John havde igen modtaget en del gam¬
melt værktøj som han skulle sætte istand.Kurt kom
med en gi.blæselampe der også skal ses pa af John.Vi
har også 21 spil i hulen og vi havde næsten tømt en
hel æske af disse små firkanter til 1 kr.stk.før ge¬
vinsterne kom.Kjeld fra Hvalsø fik loo,- kr. og Ben¬
te fik 5o,- kr.

HUSK nu at melde afbud til Kjels hvis I ikke kom¬
mer næste gang. Han er kok sammen med Erik næste må¬
ned.

Vores formand skal en tur på sygehyset d.21/3,han
skal have sat et par skruer ind i foden og ligge på
langs 6 uger,derefter 6 uger med gagips,men sa skul¬
le han også være som ny bagefter (siges der).God bed¬
ring ønsker vi dig Peer.

HUSK KEGLESPIL d.1/4-88 og KORTSPIL d.lo/4-88.
med naverhilsen Medreferenten Bente.

Silkeborg
Hulemødet startede med de indledende øvelser,med

at optage et nyt medlem,nemlig Alex Lehmann,som frem¬
over vil varetage sin fars,Villy Lehmann1s interesser
i CUK.

Alex gav en kort levnedsbeskrivelse,som viste sig
at være en global rundtur.

Samme aften havde vi fornøjelsen at fejre Børge
"Farmand" Simonsen1s 25 år som medlem af CUK-Aftenen
blev optaget af den lokale radio,som med ekspertice
redigerede båndet,der blev suppleret med formand^Hans
"Padborg",som redegjorde for CUK's start og formals¬
paragraf fer . Egon "Maler" Pedersen og Børge "Farmand"
fortalte endvidere om,hvordan en NAV fører sig frem
under omskiftende forhold forskellige steder i verder
Det blev til 1 times udsendelse i den lokale radio.
Vore bysbørn fik herigennem et indblik i,hvad NAVER¬
NE står for.Der blev naturligvis sunget en del naver¬
sange under optagelsen.Peter "Edderkop' stod (sad)
for den musikalske udfoldelse,iført "maveorgel

Klokken blev 21,oo før vi kunne hengive os til de
kulinariske frembringelser.Vi havde forsynet os rige¬
ligt, så der kunne være en god stor rest til "søndags-
brug" - men med 24 fremmødte! Det slog til - og gik
til.

Aftenen fortsatte med musik og sang og bægerklang
til hen på de små timer.

Atter en dejlig Naveraften med liv og godt humør.
med naverhilsen SIB.

Slagelse
Lørdag d.lo/2 var der åbent hus i hulen i Fruega¬

de.Der var jævnt godt besøgt ca.lo - 12 gæster der
havde tid til en øl og raflebægrene var også igang.
Børge havde nogle gode halve stk.mad til en overkom¬
melig pris.Vi fortsætter jo med hver d,3.lørdag fra
kl.12,oo til 16,oo.

Fredag d.4 marts var der G.F. i hulen kl.19,15
var der mødt 17 naver og formand Frandsen åbnede mø¬
det og bød de fremmødte velkommen.Dagsordenen til Ge¬
neralforsamlingen så således ud. 1) Valg af dirigent
2)Formandens beretning.3) Regnskab.4) Valg.5) Begra-
velseskassen,6) Stockholmsturen.7) Eventuelt.
Til dirigent valgtes Ewald Sørensen som fandt at

G.F.var lovligt indkaldt»hvorefter han gav ordet til
formandens beretning,der omtalte hvordan vi ved fæl¬
les indsats havde fået .et virkeligt hyggeligt sam¬
lingssted, spurgte derefter om man ønskede en detai-
leret redegørelse for årets gang i hulen,man fandt
det fyldestgørende som det var og takkede for de pæ¬
ne ord.Derefter oplæste kassereren regnskabet,der
var omdelt.Begravelseskassen blev omtalt,der var en-
gangskontingent på loo,- kr.Regnskabet blev godkendt

Formand Frandsen var på valg,og blev på opfor¬
dring genvalgt med stor applaus.Sekretæren modtog
også genvalg.Ewald Sørensen ønskede ikke at fortsæt¬
te i bestyrelsen men foreslog Arne Rafn,som modtog
valg.Børge Pedersen modtog genv.som bestyrelsessup-
-pleant.

Ang,pinsestævnet i Stockholm blev det overladt

til kasserer & sekretær at deltage og få rejse og
ophold godtgjort.

Byggeudvalget fik overdraget at være festudvalg
og skal prøve at finde et sted til en skovtur.

Ewald Sørensen bragte en statuette af en murer¬
svend,Mange tak Ewald. Børge fik lov at hæve ølpri¬
sen med 1 kr. for at pynte på regnskabet.Man vedtog
at hulen kan benyttes af naverne til private sammen¬
komster når det aftales med bestyrelsen.Ewald slutte-
de G.F. og takkede medlemmerne for god ro og orden.

Så var der bud fra Iris i køkkenet at maden var
klar.Så kom de gule ærter på bordet,og varme grise¬
haler og alt andet godt kød,det var meget fint.Og
der var fundet et par fl.Ålborg frem fra deres gem¬
mer og senere var der kaffe og fr.Brød med Pot Käse
som Børge havde lavet.Det hele var meget velsmagende
tak for mad Iris & Børge.Helge Clausen gav en omgang
01 og måtte have en lille sang som tak.Så blev der
tid til lidt hyggesnak og vi nåede at synge "Minder¬
ne" inden vi sluttede.

med kno i bordet Jens H.

Stockholm
G.F.har ikke ændret på sammensætningen af besty¬

relsen,men først da vi kom til punktet Navertorpet
fik vi ny driftsleder,nemlig Ruth Andersen,som fik
den store æresfulde post efter Thora,som efter et
hårdt anstrengende arbejde nu går i pension.Eli Si¬
monsen var glad for at fortsætte også dette nye ju¬
bilæumsår på torpet.På torpet afholdes den store
langfredagsfrokost kl.l3,oo pre.HUSK tilmelding ved
Ruth og Eli.

Bridgen fortsætter d.8.& 15.samt årets store film
aften d.22* så bliver der svendefest d.29 i hulen.

Gæster fra naverstævnet som ønsker besøg på tor¬
pet efter stævnets slut skal snarest ta' kontakt ned
Ruth og Eli som så evt.kan ordne til med en frokost
derude.Ruth træffes på tlf.08-29 o7 16 samt Eli på
08-29 41 83 i Stockholm.

med naverhilsen Arthur.

Sønderborg
Sønderborg har siden sidste referat,haft den sto¬

re glæde at kunne byde 6 nye medlemmer velkommen i
afd. og i CUK.dette er sket ved vores traditionsmæs-
sige dåb,som de alle klarede med bravour.De ny med¬
lemmer er: Sømand Ib Palmholt - Tømrer Vagn Villum¬
sen - Sømand Lasse Olavi Lethonen - Typograf Calle
Villecen - Inger Jensen & Elke Christensen.Velkommen
til jer alle.

Renoveringen af hulen skrider fremad,vi er som be¬
kendt færdige med vinduer i stuen,og den gamle hule
er blevet malet og tapetseret,nye gardiner er kommet
op.

Nu skal vi så igang med at lave nyt gulv i hele
underafdelingen.Det gamle gulv skal brydes op og der
skal lægges 8 cm.flamingo + 6 cm.klaplag.Loftet i lo¬
kalet ud mod gaden skal tapetseres med glasfiber.Der
skal brydes nogle vægge ned,så vi kan få mere plads,
da det er tanken at flytte kakkelovnen og eventuelt
få een mere på 1.sal.Så skal der laves nyt tag,da
det gamle ikke kan holde tæt mere.Hele huset skal i-
soleres med loo m/m Rockwool.

Dette er altsammen ting,som vi meget gerne skulle
haye lavet nu i foråret og sommeren,så det er bare
om for alle medlemmer som har lidt tid tilovers,at
melde sig,selv enkelte timer har vi brug for.

med naverhilsen Mogens.

Thule
Her i Thule havde vi hulemøde ti. 7. februar. lait 8

svende og 2 gæster.Vi talte om solens komme til Thu¬
le og den forestående Sun-Rise-fest og ellers hygge¬
de vi os med lidt sang og bægerklang.

I løbet af februar er dagene blevet længere og d.
18.februar sa vi solen for første gang,et dejligt
syn.

Søndag d.21 fejrede vi så Thule Sun Rise,denne
gang i hulen,desværre mødte der kun lo svende,men i
løbet af eftermiddagen,kom der en del gæster så vi



fik da en god dag ud af det alligevel og vi fik da
også sunget nogle sange,bl.a. Knud's fine "Sang til
Solen" en sang som man virkelig kan glæde sig over
at synge efter den lange polarnat.

med kno Tante Møghe.

Vejle
Hulemødet d.5/2 blev ret kort,da der ikke var ret

meget på dagsordenen.
Formanden bød velkommen til lo svende,der med høj

og klar røst startede med at synge nr.11.
Pinsestævnet 1 Stockholm blev selvfølgelig disku¬

teret. Programmet lyder interessant,og her er jo mu¬
lighed for at mødes med naver fra nær og fjern.Men
Stockholm er jo langt væk,så der kommer vel ikke man¬

ge fra Vejle.Men der er mulighed for fælles busrej¬
se,som der står om i "Svenden".

Generalforsamlingen er fredag d.8/4 kl.2o,oo i
hulen pa Nørretorv.Forslag skal være formanden ihæn-
de senest 8 dage før.Mød nu talstærkt op til G.F.d.
8/4.

Vi sluttede mødet med at synge nr.22 og derefter
blev døren åbnet for gæster.

God påske til alle med naverhilsen Joan.

Zürich
Den 23/2 havde vi Fondue-aften i hulen,hvor der

nødte 35 personer til en hyggelig aften,tilrettelagt
/if vores kasserer Inge Bøgh,med hjælp af Kirsten Bul-
lach.Både flasker og gryder blev tømt,om det så var

på gr.af Kirchen eller de tomme maver,det vides ikke
Den 28/2 stod der Bobdåb på programmet,hvor vi

kunne deltage med 5 personer.Herfra foreningeb del¬

tog Helle V,næstformand Ole,Walter M,og formand Fl.
Vilhelmsen.Geert S.måtte desværre melde fra p,gr,a.
snestorm.Vi rejste til St.Moritz om lørdagen,for at
være friske til dåben om søndagen,for i bil tager
det ca,4-5 timer,og vi måtte også montere snekæderne
for at komme over Julierpasset.Efter en dejlig natte¬
søvn,kørte vi fra Sills,til bobbanen,og undervejs
mødtes vi med Ole på hans Hotel,og da en del af os
allerede havde en rumlen i maven,tømte vi Ole's Kø¬
leskab for Whisky og Cognac.Vi ankom til bobbanen i
Celerina ved 11-tiden,hvor der var mesterskaber i 2-
er bob.Da maven stadig rumlede,prøvede man med toi_
let og Whisky skiftevis,indtil det blev vores tur.
Først fik vi tilpasset en hjælm,kravlede så ned til
piloten i bobben,hvorefter der blev taget billeder
til diplomet,og derefter blev det bekendtgjort over
højtaleranlæget,hvem der var pilot og bremser,samt
navnene på de 2 personer som skulle døbes i denne
bob.Først startede Helle og undertegnede,og i den ef¬
terfølgende bob fulgte så Ole og Walter.Starten fore¬
gik stille og rolig,da det kun er bremseren som skub¬
ber,og derefter gik det hurtigere og endnu hurtigere!
hvor man blev godt rystet igennem, så man ikke
vidste hvad der var himmel og jord.I den sidste kur¬
ve før målet,hvor hastigheden var ca. 12o km/t blev
man trykket ned i bobben,så hagen befandt sig i høj¬
de med navlen,og derefter gik det opad for at bremse
farten,for der at slutte i en sky af is og sne da
bremseren hev i håndbremsen.Hele turen varede 1 mi¬
nut og 2o sec,,kun 9 sec.under banerecorden.Ved til¬
bagekomsten til start,fik man overrakt Bobdiplomet,
med billede,og underskrevet af formanden for Olympia
Bob Run St.Moritz/Cellerina,Hr,Günter Sachs.Derefter
ventede der os en drink i baren sammen med pilot og

TILMELDNING

PINSESTAVNET iSTOCKHOLM

Hotellpriser pr person og nat inkl. morgenmad fred.20/5 Lörd.21/5 Sönd.22/5 Mand.23/5 Övrigt Talt
1

Hoteli ASTON Kombirum =2pers. i enkelrum 185Kr

Hotell ASTON Dobbelrum 225Kr

Hoteli ASTON Enkelrum 285Kr

Hotell STOCKHOLM Dobbelrum 240Kr

Hotell STOCKHOLM Enkelrum 320Kr

Stavnetegn = Obligatorisk 50ICr

Hulemöde i TEATERCAFEET Kl 18:oo-24:oo 110Kr

Fotografering Kl 9:oo

Bustur for ikke delegerede inkl frukost 100Kr

Delegertmöde med fruk03t Kl 9.30 90Kr

Festmiddag Teatercafeet Kl 18:oo
Forret, hovedret, dessert, og kaffe

220K]H

Vickning 20Kr

Besög på INGARÖ med fälles frukost.Selykostnac

50$ af de samlede kostneder betales aoonto på postgiro nr 432 00 60-9
Tilmeldning og ev. fråger til ERLING RASMUSSEN Barns tensvägen. 8. 141 34 Huddinge Tel08-711
Anton Paulsen. Smedvägen 28. 146 00 Tullinge 08-778 27 27
Vid bokning av Kombirum eller Dobbelrum angives vilke som vil bo i samme rum.

OBS!! DE ANGIVNE PRISER GÆLDER PR:SENG

Summe Totalt.

52 04 eller

ADRESSE. :NAVN.

AVD. ANTAL PERSONER.
OBS. SIDSTE TILMELDINGSFRIST 3R den.10. APRIL.



bremser. For et par af os er det ikke sidste gang vi
kører bob pa Olympiabanen,for i baggrunden bliver
der allerede snakket om at lave et dansk Bobhold in¬
denfor naverne,og til næste vinter er der allerede
kommet tilmeldinger på endnu en bobdåb.

På naveraftenen d.3/3,havde vi optagelse af Peder
Nielsen,kleinsmed fra Århus,og besøg af Kjeld Bendix
Petersen,maler fra København,og Hulemor Lene's for¬
ældre, samt en ny malerpige som samme dag var ankom¬
met til Zürich,for ar starte i samme firma hvor Mie
& Lone havde været.

Søndag d.6/3 havde vi fastelavnsfest for børn i
hulen,der var fremmødt 14 børn,alle udklædte,og un¬
der ledelse af næstformand Ole fik børnene en dejlig
eftermiddag med tøndeslagning og leg.Kattekonge blev
Markus og Kattedronning blev Fabiene.

For dem som vil være med til vores årlige Berner¬
march,bedes de henvende sig til Flemming senest d.lo
april p.g,a. overnatning og forplejning.For vore AK¬
TIVE medlemmer vil vi lave mødepligt til G.F.d.9/4,
da lejemålet vedrørende vores hule er på dagsordenen
om det skal fortsætte eller ophøre.

Redaktøren undskylder at have opgivet forkert tit,
nr.til jeres hule i sidste nummer,det rigtige nr er:
ol 41 57 66.

med kraftig naverhilsen og kno i bordet.
Formand Flemming.

Aalborg
Tak til Randers-Herning-Århus & Næstved afd. for

deres fremmøde til vor indvielse af vor nye hule.Fes¬
ten vi holdt sammen,var virkelig god og minderig.

Vi har afholdt eksstraord.G.F.Her valgtes Erik Kat
berg til ny formand idet Knud Ravensbeck måtte gå af
p.g.a.sygdom.Til bestyrelsesmeelemmer valgtes Willy
Jørgensen og Ejler Kløve.Som best,suppl.valgtes Bern¬
hard Svendsen og Poul Ringsted Sørensen. Vor besty¬
relse er som følger: Formand Erik Katberg,Lyngholms-
vej 7,92oo Ålborg S.V.Kasserer Jens Pejstrup,Wild-
vestvej 8,931o Vodskov.Bestyrelsesmedlemmer:Willy
Jørgensen,Henry Kjærsgaard Kristensen og Ejler Kløve

HUSK: Vort hulemøde d.4.maj afholdes hos Klaus
Nielsen i Gug - tilmelding på tlf.08 18 oo 6o.

Klaus Nielsen har så vidt vides verdens største
Ølsamling.

med slag Ejler.

Århus
Lørdag d.lo/2 havde vi inviteret til gule ærter i

hulen og det blev et absolut vellykket arrangement m.
26 deltagere

Formanden bød velkommen til svendene og vore gæs¬
ter og velkomstsangen blev sunget til de sidstnævn¬
tes Ære,og så var vi klar til at gå ombord i de gule
ærter som Bent havde lavet.Der blev spist godt,men
Hulefar var godt forberedt,der var masser af øl og
snaps til at skylle efter med.En tak til Bent for
den gode mad.

Festudvalget havde jo en bagtanke med traktemen¬
tet.Da den værste sult var .stillet gik vi over til
pakkerne,som vi havde fået besked på at medbringe
denne aften.Frank var auktionarius og priserne røg
til vejrs,indholdet var det jo spændende at se hvad
var - fra fine røde Trusser til Badebørste m.m.Resul¬
tatet af auktionen blev bekendtgjort af Guldsmeden,
ca.l200,-kr. som skal anvendes til køb af et nyt Fo¬
toapparat til hulen.

Vi fik også sunget en del af vore gode naversange:
vi havde sågar to svende der gav et nummer med Solo-
sangVi var enige om at det var alle tiders hyggelige
aften som vi helt sikkert vil gentage næste år.

Hulemødet d.19/2 var beskedent besøgt,men det
blev ikke kedeligt af den grund,snakken gik livligt
.Det blev oplyst af formanden,at bestyrelsen i de
kommende 14 dage vil gå igang med at gøre vores loka¬
ler istand,så de kan stå færdige til næste hulemøde.

Hulemødet d.4/3 mødte 2o svende,som fik en glæde¬
lig overraskelse.Hulens lokaler havde fået en grun¬
dig ansigtsløftning i form af maling - og Tapet.End¬
videre var alle vores ting taget ned af væggene og
sat op påny.

Formanden bød velkommen til mødet,og havde for¬
skellige oplysninger vedrørende pinsestævnet i Stock¬
holm,samt vores egen stiftelsesfest - vi har iår 75
års jubilæum og det skal naturligvis fejres.

Aage Tjerrild fik ordet,og kunne oplyse at han
havde været hos Proprietæren for at gratulere ham på
hans fødselsdag.Og han udtalte sin glæde over det
kæmpearbejde som bestyrelsen havde udført med istand¬
sættelse af hulen.Svendene rejste sig og gav besty¬
relsen et kraftigt bifald,for veludført arbejde.

En hyggelig aften sluttede med at vi sang "Minder¬
ne" :Husk vores G.F. d.8/4.Forslag der ønskes behand¬
let på G.F.,skal være formanden i hænde senest 8 da¬
ge før G.F.

med naverhilsen Svend E.Jensen.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen d.4/2 -88 var godt besøgt.Formanden bød velkommen
og mindedes de afdøde kammerater med et æret være deres minde.Hugo Niel¬
sen blev valgt til dirigent.Protokollen blev oplæst,og formanden aflag¬
de beretning.Kassereren frenlagde regnskabet og alt blev godkendt.

Alle valg var genvalg,så bestyrelsen er uændret.Efter en lille debat
udbragtes et leve for foreningen.
Stiftelsesfesten

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**
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.018173.74.
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.

Formanden bød velkommen til en stor forsamling af glade deltagere,og
senere talte formanden for foreningen

Hugo Nielsen fortalte om "dejlige" naveroplevelser i Hamburg for 30
år siden.

Henning Jensen gav en hyldest til damerne og Vagner Lundholm solgte
sit amerikanske lotteri med gode præmier.

Efter at have nydt den gode middag med tilbehør,gik dansen livligt
til vi stoppede ved midnatstid og sluttede -af med "Minderne".En dej¬
lig aften. Referenten.
P a k k ef est

Torsdag d.7/4 laver vi igen en pakkefest som vi havde stor succes
med sidste år.Og i år vil der være_ekstra pakker tilstede,vi bringer
hver en pakke til IKKE under lo,-kr.så vil vi lave auktion og fore¬
ningen giver kaffe,Alle Berejste er velkomne.
Keglespil

Keglespil mandag d.18/4-88 i Falkoner Alle 96, kl.l9,oo - 21,oo.
Bestyrelsen

• KØBENHAVN-

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 24.marts



Knud Lønstrup.

I april nr. af D.f.S. side 2 (fra H.B.) står der.
I næste nr. af svenden vil vi naturligvis også
takke af fra vor nuværende redaktør.
Ingen havde ventet at denne tak til Knud skulle
blive hans nekrolog. Natten d. 18 marts blev
budskabet om Knuds død telefoneret, allerede samme

aften afgik breve til alle afd. af C.U.K, om dette
triste budskab. Trykkeriet blev standset og
forsiden ændret. Det var en ener indenfor C.U.K,
der var draget ud på sin sidste rejse. Hulen i
Slagelse blev åbnet så alle der deltog i bisættel¬
sen kunne mindes Knud i de omgivelser han elskede,
nemlig en naverhule. På Agersø var der også en
"hule" en hule Knud kunne være stolt af der var
minder fra hans udlandsfærd, krus i loftet,
diplomer, bøger, foto, ringbind med alt om naver¬
ne. Mange selv store afd. har ikke en sådan
samling, Knud var en ener vedrørende naverbevægel¬
sen, han vidst alt eller næsten alt. Knud havde 3
store interesser, naverne, skrive om naverne og så
sine frimærker.

Skal vi gå tilbage til, da Knud fartede land og
rige rundt i sin gamle auto, og mindes hans
uventede besøg- så, her et af dem som mange
sikkert har oplevet. - Det ringer på døren,
udenfor stod Knud med en gammel ost i snor, godt
tøjret, "må fido og jeg komme ind"? Ja naturligvis
måtte de det for Knud var også naverkammeraternes
koners gode ven, hvordan han så end bar sig ad,
for han hjalp aldrig med opvasken, dertil havde
han for travlt med at tale om naven om C.U.K.
Los Angeles, Otto Kroll, Thule, Smeden og Chris i
Thailand, her havde Knud fattet en særlig interes¬
se, en korrespondance der var større end til så
mange andre og Knud havde en stor korrespondance.
Æresmedlem af Los Angeles, Københavns afd. og af
C.U.K, fortæller også lidt om at han var populær,
at han havde udført et stykke arbejde ud over det
normale for naverbevægelsen. Jeg tillader mig at
citere fra Kai Fønss Bach. "Det er svært at bære,
men livet og døden får jo sin gang, det er et
smerteligt tab, idet Knud havde en god evne til at
fortælle i D.f.S. hvad vi gerne ville se, han
havde en god mani med at.samle og gemme stof til
der var brug for det og han vidste meget om
rejse-og naverlivet".
C.U.K, har atter mistet en af dem, der skulle
afløse de gode gamle, af dem var Knud nr. 3 der
tog valsestokken frem til sin sidste rejse de to
andre var Hans Erik Fischer og Ove Roslev, der
også som Knud faldt væk i en alt for tidlig alder.
Livet skal gå videre, en ny generation dukker
frem, mon ikke vi som Ove Roslev skulle sige, alt
forgår men C.U.K, består, og med C.U.K, også
minderne om alle dem som er draget ud på den sidst
vandring.
Ære være dit minde Knud. Hans Rindom.

/

V
Araberen, navnet var kendt, vi går tilbage til
året 1967 hvor jeg for første gang deltog i et
pinsestævne, det var i Odense, dirigent arabe¬
ren, det var mit første møde med denne herlige
nav, heldigvis kom jeg til at kende araberen
gennem mit arbejde i H.B. Araberen var jo for¬
mand for K.U. så vi har haft flere møder sammen,
hvor man lyttede til hans diplomatiske udtalel¬
ser, for dem var der heldigvis flest af, han
kunne blive lynende gal, men så var der også en
grund dertil.
At araberen var en nav af karat bevistes ved at
han blev udnævnt til æresmedlem af C.U.K, d.
15/6 1979.
Sidste år kunne vi fejre araberen, det var hans
50 sindstyvende stævne han deltog i. Det beviser
hans store interesse for C.U.K.
En af de helt store er gået ud på. sin sidste
vandring, men hans navn vil altid blive stående
i C.U.K.s historie.
ÆRE VÆRE DIT MINDE Hans Rindom.

(((&$



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

FORMAND. Hans Rindom.

Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev
Tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo
3300 Frederiksværk
Tlf. 02 34 57 35.

Dann Eland

Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Tlf. 02 31 49 54.

Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13.
4300 Holbæk
Tlf. 03 43 87 65.

KONTROLUDVALGET & ARKIVET.
FORMaND. Ib Strange

Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf. 06 27 24 80

STOF TIL CEG-BLADET SENDES TIL,
REDAKTØR Herluf Fiirgaard.

Skolebakken 5-tv.
8000 Århu C.
Tlf. 06 12 46 60 (9-17).

HOVEDKASSERER.
& EKSPEDITION
AF D.f.S.

REDAKTØR AF
D.f.S.

Udstillingen.

Københavns Afdeling
Giro 9 00 17 78

HULE: INGERSLEVGADE 108. kid, tv.1705 KØBENHAVN V.

Hulen er åben hver søndag ml. kl. 10^°-14°O.
FORMAND.

KASSERER.

NÆSTFORMAND.

SEKRETÆR.

LOKALEINSP.

Program

Leif Brygger Olsen
Platanvej 6. 13 etage.
1810 København V.
Tlf. 01 23 23 42.

Frode Zachariassen.

Ulsøparken 45. Ith
2660 Brøndby Strand.
Tlf. 02 54 38 90.
Ib Lønstrup.
Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre.
Tlf. 01 49 78 56.

Niels Kraglund.
Rørholmsgade 20 st.th.
1352 København K.
Tlf. 01 15 09 85.

Pia Nielsen.

Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj
Tlf. 01 79 25 29.

3. th.
Tove Wharja.
Statholdervej
2400 København N.V.
Tlf. 01 83 51 41.

t
Vi må med sorg meddele at vi har mistet en god
kammerat og trofast medlem.

Anton Zauka

Født d. 15 dec. 1921 i Stokkemark,
Indmeldt d. 10 juni 1959 i Stockholm, er af
gået ved døden d. 31 marts 1988.
Anton døde på et sygehus i Stockholm efter
kort tids sygdom

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Stockholms afd.

5/5-88 CUKs generalforsamling kl. 19 °.
9/5-88 Spilleaften.
16/5-88 Hulemøde med film.
28/5-88 Riistaffel kl. 18°°.
30/5-88 Spilleaften.
1/6-88 Svendeaften.

Milepæle
4. maj Ole Laursen, c/o Christensen, Set.

Pouls Ave. Vancouver North. v/N. 1T5
B.C. Canada. 65 år.

8. maj Ole Laursen, samme adresse som oven¬
for, medlem i C.U.K, i 40 år.

12 maj Henry Werner Larsen mel. i CUK. 60 år
Kløverprisvej 115
2650 Hvidovre.

Tak

En stor og varm tak skal lyde til alle af¬
delinger i C.U.K. - H.B. - "Proppen" -
NRHF. - Berejste Håndværkere med damer. -
samt alle gode kammerater, der sendte
hilsener og viste deltagelse ved KNUDS
bisættelse. &SE LøNSTRUP.

Hjertelig tak for et pragtfuld jubilæum -
og en herlig huleaften. Tak for hilsener
og gaver.
Med kno i bordet "Farmand" Silkeborg afd.

90 år. Kurt Bjerregaard, Kobbelvaanget 55,
København, fylder 2o. maj 9o år.
Hovedbestyrelsen ønsker til lykkel

Det er med stor sorg, at vi må sige farvel til
vort trofaste medlem.

KNUD LØNSTRUP:
Født d. 13/12-1922.
Indmeldt d. 26/3-1946 i Gøteborg.

Knud døde d. 18. marts og blev bisat i Slagelse
lørdag d. 26/3-88. Det var en stor begravelse
med mangeblomster og faner. Men Knud var også
meget kendt og værdsat pga. sit arbejde som re¬

daktør af Den farende Svend i flere perioder
sidste periode blev afsluttet umidelbart inden
han døde, og april nr. af D.f.S. blev hans sidste
produkt. Knud var også æresmedlem af C.U.K, og
medlem i næsten 40 år. Vi er mange- der vil savne
Knud i årene fremover.
Ære være Knuds minde. Københavns afd.



In memoriam

Tillykke

H.P.Hansen

Snedker H.P. Hansen (Araberen) Århus.

IN MEMORIAM

En af de mest kendte medlemmer indenfor C.U.K.s
naverbevægelse H.P. Hansen er gået på den sidste
valsetur og døde i påskedagene 77 år gammel.
Ved efterretningen om H.P. Hansens bortgang -
bedst kendt under navnet Araberen - kommer
tankerne frem om denne herlige naverkammerats
indsats for naversagen. En herlig og glad ven og
en god repræsentant i ledelsen for vor organisa¬
tion.

Og så hans oplevelser. Ja det er legio. Og det er
interessant at fortælle lidt om de mange eventyr,
der blev hans lod i tilværelsen.
I juni måned 1929 blev han indmeldt i Hamburg
afdeling. Det må være i Annenstrasse og ved
Køge-Ole. Da var han knap 20 år gammel. Efter
nogen tid i Hamburg tog han som de fleste naver
turen langs Rhinen. Og efter denne klassiske
navertur var målet Schweiz, som også er en klas¬
sisk navertilværelse og hvor Hans traf mange af de
kendte naverkammerater.
Men for vor nav var Schweiz ikke nok, turen fort¬
satte til Italien og så et spring over middelhavet
til Tunis og Algier. Et morsomt sammentræf i
Algier\ vort medlem Hugo Nielsen fra Fredensborg -

også en kendt nav - promenerede på stranden i
Algier og hvem traf han her! Araberen.
Vor gode naverven havde stadig ikke nok af ople¬
velser. En tur med hyre på en Italiensk damper som
snedker blev til en ubehagelig oplevelse med
skibs-forlis - men dog med redning af Hans i god
behold. Efter diverse landinger i Palæstina,
Ægypten og Tyrkiet, også et besøg i Los Angeles
hos de amerikanske naver gjorde ham populær, og
hans navn findes på ærestavlen i den derværende
hule.
Ja, det var en masse oplevelser - og en dag
landede vor ven i Århus og fortsatte
snedkerivirksomheden - heraf en del år sammen med
sin søn. Men samtidig virkede han med stor
interesse for naverlivet i Århus afdeling - tog
også tjansen med styret i kontroludvalget og
virkede en lang tid som afdelingens formand.
Araberen blev en populær og meget afholdt naver¬
kammerat i Århus og deltog i stævner rundt om i
landet for at snakke med om alt inden for C.U.K.s
virke.
Det bliver et stort tab for Århus afdeling og det
bliver en bortgang med mange minder om en herlig
kammerat og naverven.

Kaj Føns Bach.

Vi har endnu engang glæden af noget så usædvan¬
lig som en 6o års jubilar!! Det er Henry Werner-
Larsen den ære tilfalder. Henry blev indmeldt d.
12/5-1928 inden han sammen med en kammerat drog
af til en mindre by ved Bremen, hvor han arbej¬
dede sommeren over på et lille maskinværksted.
Ved vintertid gik det igen hjemover, men kun for
atter at begive sig ud i foråret 1929. Denne
gang sammen med skrædderen Jørgen Jensen. De tog
sig dengang den obligate Rhintur, det var under
denne at Henry blandt mange andre mødte Vilhelm
Lipka, der også er et mangeårigt medlem, også
denne vinter måtte dog tilbringes i Danmark.
Næste forår var det så afsted igen - ned i
Europa, denne gang til Lübeck, Bremen og Hol¬
land, hvor der var et mindre intermezzo med
Maniken Piss, turen gik også til Paris inden den
endelige tilbagevenden til de hjemlige græsgan¬
ge.
Henry W. er den dag idag et medlem, der kan
lokkes til at fortælle en eller anden historie,
når vi "alt for sjældent" ser ham i hulen. Vi
ønsker alle Henry hjertelig tillykke med jubilæ¬
et. Pia.

Ny Redaktør

Som ny redaktøraf Den farende
Svend, vil jeg gerne præsen¬
tere mig. Mit navn er Dann
Eland, jeg bor Rosenvænget 1
3600 Frederikssund. Jeg er ud¬
dannet som kleinsmed i 1960.
og efter min soldatertid,
brugte jeg to år til at opleve
verden i, jeg var jorden
rundt 5 gange, og da jeg
kom hjem fik jeg job som montør, og fartede hele
Skandinavien rundt i ca. 3 år. Jeg læste til
maskintekniker i 1975 og arbejde et par år på en
tegnestue som tegnestuechef, blev derefter
selvstændig smedemester og arbejdede som sådan i
6 år. Har nu fået en uddanelse som faglærer og
har de sidste to år arbejdet på Gladxakse tekni¬
ske skole, vor jeg befinder mig godt. Jeg er
gift på 18 år med en dejlig pige fra Varde og
hun hedder Jette, vi har tilsammen en datter på
16 år som hedder Pernille.

Jeg blev d. 7/1-1983 meldt ind i klub for berej¬
ste skandinaver i Frederikssund afd. af C.U.K,

(naverne). Blev sekretær d. 4/4-83. og i 86
valgt til formand, en post som jeg varetager
foreløbig to år endnu. Har de sidste to år
arbejdet som næstformand, og sekretær i
hovedbestyrelen for C.U.K, og nu også som ny
redaktør, jeg håber at blive aflastet på de
andre jobs, således at jobbet som redaktør kan
blive til glæde for alle parter. TAK
PlSl Husk at alt stof til D.f.S. skal være mig i
hænde senest d. 8. i hver måned.

Fra H.B.

Hovedkassereren meddeler at regnskabet bringes i
næste nr af Den farende Svend.

Dog vil regnskabet blive udsendt til samtlige
formænd i begyndelsen af maj. Peter "bogholder".

Hvad sagde din kone i grunden, da du kom skide¬
fuld hjem klokken fem i morges.
-Ingenting, og jeg skulle alligevel have ryddet
overmunden hos tandlægen på fredag ...



Uddrag af HB's protokol
H.B. møde d.4/2-88.
Protokollen fra sidst kunnegodkendes. - Lovene
fra Køge afd. er blevet godkendt af Kontrolud¬
valget med et par rettelser. - H.B. har d.
5/1-88. modtaget en ansøgning til redaktørposten
(Peer Rosen Roskilde). I februar har Peer Rosén
på grund af for stort arbejdspres, trukket sin
ansøgning til posten som redaktør tilbage. -
H.B. har modtaget brev fra Ib Lønstrup, hvori Ib
meddeler at han ikke ønsker genvalg som revisor
i H.B. pkt. 2 udlæg behandles på næste H.B.
møde.- Peter "bogholder" fremlagde et revideret
regnskab for 1986 - regnskabet for 1987 er lige
på trapperne.
Rejsefonden I Bimse kunne oplyse at rentepengene
giver en udlodning til C.U.K, på kr. 4.700,oo,
ved rejsefondens møde lørdag d. 13/2-88 deltager
H.Rindom, D. Eland, Th.Rasmussen, og ved
F.B.S.H. mødet samme sted og dato deltager
D.Eland og E.Jensen.
Fra H.B. mødet d. 10/3-88. Jørgen Schaffer har
meddelt H.B. at han ønsker at forlade posten som
navernes kontaktmand, men vil være villig til at
yde hjælp, om dette måtte behøves. - Ole Vejen
har forespurgt H.B. angående sin søn som kommer
hjem fra Grønland, om arbejde i Zchweiz, H.B.
har henvist til Flemming i Zürich. - Medlemsli¬
ste og brev fra Samsø, her vil man atter få gang
i afdelingen.
Formand I Simon Philipsen, Nylandsvej 20. 8791
Tranebjerg, Samsø tlf. 06 59 18 22.
Kasserer! Alice Lind-Forsmark, Østerlykkevej 31.
8791 Tranebjerg Samsø tlf. 06 59 22 69.
Regnskabet er revideret og fundet i orden, H.B.
takker Peter "bogholder" for sin store indsats
og gode orden, tak. - Flere afdelinger har ikke
modtaget februar svenden, der er klaget til
avisposten, avisposten trykker 150 stk af febru¬
ar svenden, bladet sendes til de afdelinger som
ikke har modtaget februar svenden. - Man er i
Stockholm klar med alt til stævnet, dog syntes
man tilmeldingen går lidt treven. H,B, mødet
d. 7/4-88.
Først blev der budt velkommen til Per Bogart fra
Frederikssund afd. i H.B. vi håber pa et langt
og godt samarbejde. - Siden sidste H.B. møde har
vi modtaget meddelelse om fire dødsfald, heraf
to æresmedlemmer af C.U.K. De fire var Knud
Lønstrup, H.P.Hansen (Araberen), Max Heiden,
Hamburg, samt Anton Zauka, Stockholm, skal vi
rejse os idet vi siger et ære være deres minde,
derefter nogle mindeord om alle fire.
En tak til Peter og Dann for det store arbejde
de lavede til Knuds bisættelse, dejligt med
sådanne folk i H.B. - Stockholm meddeler at der
i skrivende stund er ca. 105 tilmeldinger til
pinsestævnet. D.Eland.

Vandringslivet

ET STYKKE
DANSK HÅNDVÆRKERHISTORIE

Det lå, i håndværksarbejdets natur, at ingen
svend kunne være sikker på stadigt arbejde.
Derfor blev vandringslivet en nødvendighed ja,
ligefrem en pligt, der var påbudt, og som kun få
kunne unddrage sig, enten det nu var for at give
plads for ældre svende eller for at lære i
fremmede egne. Fra by til by, fra land til land
måtte færden gå for at friste livet. For så vidt

kunne svenden trøstigt tage staven i hånd, som
han altid var sikker på , at hvor han end kom
hen, ville han finde fæller, der var villige til
at støtte ham. Meget at stå imod med havde han
nemlig ikke. Pengelønnen var kun ringe, og lidet
kunne der lægges op af den. Svenden var fattig
og henvist til, hvad han kunne bjerge sig under¬
vejs hos gode mennesker eller kammerater. Smal¬
kost var det almindelige, og tit måtte den
farende svend nøjes med at bo hos "madam
græsmeyer
Men når svenden drog "på- valsen", havde han sin
ungdom og sit friske humør med sig og tabte
sjældent modet. Der fødtes i ham et vist lige¬
glad humør, der fik ham til at klare alle skær
og se på livet med overlegenhed. Han stak ikke
op for nogen, men var altid karl for sin hat.
Han havde intet at tabe, og alt at vinde. Han
havde sit gode håndværk, som han stolede på, og
som han vidste var det bedste i verden.
Til amtmanden, der møder svenden på forbudne
veje og vil hindre ham i vandringen ved at diske
op om sin embedsværdighed med ordene I Ved du
hvem du taler tilj jeg er amtmand over N.N.,
svarer han I jeg er skomagersvend over hele
verden!

Og skræddersvenden, der kryber op i et træ, kan
trøstigt forsikre tilhørerne om, at han nu intet
ejer på jorden.
Evig forsoren, stadig kæphøj og mundrap, vandrer
han da gennem verden, nyder livet og friheden så
godt han kan og tager, hvad der falder af.
Derom lyder det i de gamle vandringsviser.

Frisk mod, i svende, kom nu med,
hent ransel og felleisen!
jeg tar det allerførste fjed,
fra staden her på rejsen,
følg bare med, hold modet frisk
og prøv hvor godt det er
at spise brød på fremmed disk.

Og solen smiler til ham, blomsterne dufter og
bækkene risler. Fri for alle sorger hviler han
under træernes kølige skygger, hører fuglene slå
deres triller og bladene suse i skoven.
Så ser han sig om i fremmede stæder og lande, og
det må være en sløj farsøn, der bliver siddende
hjemme bag ovnen.

"Den der aldrig har dyppet fingrene i koldt
vand, han er ikke værd at drikke eller ryge
tobak sammen med".

Derfor brødre, lad os vandre,
hent jer ransel og felleisen.
Dog før vi på marchen drager
og vender fremad næsen,
så skænk i glasset, stik det ud,
drik øl og vin og modig
gå på rejsen.

Så går det ud i den vide verden. Den lange
vinter har man slidt og slæbt i det, mester har
været sur og treven, men nu kommer våren, og
svenden får mod. Han tager stok og kårde og
træder frem for mesters bord og siger I "Herr
mester, nu gør vi op, nu kommer vandringstiden.
Den lange vinter har i pint og plaget os, men nu
er det forbi". FORTS. Og
turen går gennem alle riger og lande, fra
Franken gennem Schwaben og ind i Schweizerland
og Tyrol. Steiermark og Ungarn krydses igennem,
og synes man så ikke om alt det, går turen ind i
Bøhmen og derfra ind i Sachsenland, "hvor piger¬
ne er så smukke".
Men forudsætningen for, at rejsen kan gøres, er
rigtignok den, at den rejsende svend er ærlig
efter håndværksbrug. Det må han altid være i
stand til at vise, og intet ondt rygte må hæfte
ved ham, thi det at være "beschimt" eller
"gescholten" er noget af det værste, der kan
times en svend. FORTS.



Af hensyn til den sene indlevering, vil referatet
fra Århus rent undtagelsesvis stå først, i dette
nr. af D.f.S.
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Forenings-meddelelser

Århus

Hulemøde d. 4/3-88. Der var ikke nogen særlig
stor tilslutning til aftenens møde, der var mødt
14 svende, men det blev ikke et kedeligt møde af
den grund, det var en hyggelig og humørfyldt
aften, der er jo mange af medlemmer der ser frem
til og glæder sig til vores hulemøder, hvor de
kan dyrke det gode kammeratskab. Til vores
hulemøde d. 18/3 var der mødt 32 svende, forman¬
den bød velkommen til de fremmødte, og rettede
en særlig, velkomst til aftenens 7 gæster som
havde indskrevet sig i vores gæstebog. Fra Vejle
var der 4 gæster med formanden John Fønss Bach i
spidsen, Bruno Lindskjold, Anders Lorentsen,
Hanne Lorentsen, fra Odense var Kirsten Rasmus¬
sen, Endvidere havde vi besøg af Arne Bang
Thomsen, samt Arne Hansen fra Fredericia, som

påtænker at starte en afd. af C.U.K, i Frederi¬
cia, og formanden kunne oplyse at vi meget gerne
vil yde dem al den bistand vi formår til dette
arbejde, vi sang velkomstsangen til ære for vore
gæster. Der blev bragt hilsener fra gæsternes
afd. en god og hyggelig aften sluttede med at vi
sang minderne. Den 8/4 afholdt vi vores forårs-
generalforsamling, der var særdeles fint fremmø¬
de, hulen var stuvende fuld. Formanden åbnede
mødet og bød velkommen til de fremmødte og
udtalte sin glæde over det store fremmøde.
Formanden kunne meddele at vi havde haft et
dødsfald, idet vi havde mistet et mangeårigt
medlem, snedkermester H.P.Hansen, kendt af alle
under navnet (Araberen), som var afgået ved
døden d. 3/4-88 formanden bad alle rejse sig
mens han udtalte et ære være hans minde. Deref¬
ter åbnede vi vores generalforsamling, vi havde
en dagsorden med 10 punkter, det kan nævnes, at
følgende best, medlemmer var på valg. Næstfor¬
mand Vagner Sørensen og kasserer Esther Lund
begge blev genvalgt. Vores revisor Otto Jensen
afgik og Ole Mathisen overtog denne post, Karin
Sørensen trådte ud af festudvalget og Jan Stran¬
ge blev valgt ind som afløser for Karin. Der
blev af best, fremlagt forslag til lokallove, af
pladshensyn kan vi ikke referere hele general¬
forsamlingen. Vi sluttede en god generalforsam¬
ling, hvor dirigenten takkede for god ro og
orden, derefter serverede hulefar
skipperlapskovs, som smagte fantastisk godt,
mødet sluttede med minderne.

Buddinge Cyklebørs
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Borås

Vi, her i Borås, har 35-års jubilæum i år, sikkert
noget som Borås by ikke kommer at mærke så meget
til. Vi har nemlig tømt lokalkassen og tar til
pinsestævne i Stockholm. Det er anden gang i afd.s
historie, det lykkes at få alle medlemmerne med
til et pinsestævne. For at klare en sådan opgave,
kræver det at man har en enig bestyrelse og det
har vi her i Borås.
Nu har vi generalforsamling d. 10/4 og jeg bliver
sikkert genvalgt på alle poster, ellers lægger jeg
mig på gulvet og gør mig vanskelig, nu har det
fungeret i 24 år, så hvorfor pokker skulle det
ikke kunne blive ved med det.
Ellers går alt sin stille gang her i Borås, bare
vi får "Svenden" i så mange exemplarer at der
bliver et pr. mand. Et andet problem, der har
oprørt sindene her, er at vi har et hemmelligt
medlem, i nov. 1987 i svenden, står der nemlig at
en person fra Borås var med på moseltreffen, ham
kunne vi godt lide at få lov til at lære at kende
lidt nærmere, men det må vi vel tale nærmere om
med Otto Krøll i pinsen.
Med naverhilsen Otto Hansen.

Frederikssund

Ved G.F. d. 8/4 bød formanden Dann Eland velkommen
til 23 fremmødte svende. Som dirigent valgtes
Frank Wentrup, sekretæren oplæste protokollen, og
herefter aflagde formanden sin beretning, som
følger I Hulemøderne har været godt besøgt og det
kan bestyrelsen kun være tilfreds med, sammenholdt
med det store fremmøde på huleaftenerne og det
gode regnskab, har bestyrelsen besluttet _ikke_ at
forhøje de nuværende priser i hulen, trods stigen¬
de priser på disse varer.
Der er ansøgt flere foreninger om tilskud til vor
kasse, og der er i skrivende stund indkommet
1.5oo,oo kr. Formanden har i årets løb deltaget i
en del foreningsarrangementer rundt omkring i
landet, og har nu også påtaget sig jobbet som
redaktør af D.f.S. Formanden håbede dette kunne
forenes med de øvrige poster, han bestrider i
H.B.s bestyrelse (næstformand, sekretær), forman¬
den nævnte videre at det var ham en stor glæde at
Fri sund nu har to mand repræsenteret i H.B. idet
Per Bogart er trådt ind i H.B. og måske ad denne
vej kan aflaste Dann lidt på posten som sekretær.
Som Dann sagde, der skal virkelig bestilles noget
som medlem af H.B.s bestyrelse.
Formanden var glad for at vi havde fået fastlagt
datoen for vor årlige sejltur, og rettede en tak
til vore gæve skippere, som med glæde stiller
skibe og dem selv til rådighed. En tak lød til
Frank Wentrup for hans arbejde som hulefar, dette
kan ikke gøres bedre, også en tak til de koner
(Inga, Anna) som gjorde hele hulen ren på to
weekender, hvor alt var nede og blive enten støvet
eller vasket af. En tak til bestyrelsen for et
godt samarbejde, samt til medlemmerne for deres
interesse i naverklubben i Fri sund. Som kommentar
til formandens beretning nævnte Tolderen at det
var en herlig beretning, og vi har grund til at
være glade og sige formanden tak.
Protokol og beretning blev enstemmigt godkendt,
ligeledes blev regnskabet enstemmigt godkendt.



Valg som følgerj formand Dann Eland, sekretær Poul
Berg, bst.supl. Guido Tonti, revisor Frank
Wentrup, revisorsuppl. Inge Henriksen, ny fanebæ¬
rer Jens Simonsen, fanebærersuppl. Karsten Henrik¬
sen. Lam på spid d.13 aug. festudvalgl Jens, Poul
Hesselkjær, Tolderen, samt best.medlemmer, til
grillen I Henrik, Rene, Tommy.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og
vi gik over til middagen, "ung hane i vin" vel
tillavet af Bent Lindgren. Flere slog i aftenens
løb på klokken, mødet sluttede hen ad de små
timer.

Hulemøde i maj, kl. 19.30 vagt Bent + Bent.
Hulemøde i juni kl. 19.30 vagt Poul + Dann.
Med naverhilsen Poul.

Hillerød

Fredag d. 19/3, C.U.K. Hillerød afd. 51 års
stiftelsesfest. Det blev en dejlig dag for samtli¬
ge fremmødte. 40 mand var mødt op for at markere
dagen. Der var gæster både fra nær og fjern bl.a.
fra Los Angeles - Stockholm - København - byråds¬
medlem Bay Jensen og frue som også deltog var
meget interesseret i Hillerøds problem nemlig
mangel af hule og lovede at se hvad han kunne gøre
ved sagen, iøvrigt bød vores nytiltrådte formand
velkommen og håbede på en fornøjelig dag for alle
deltagere, og det blev det, jeg tør godt at kunne
sige at alle havde det rart og hyggeligt, maden
blev nydt og musik til maden var der også. Der
blev sunget et utal af sange, naverspind, skettich
og andre små julelege blev det også til.
Hillerød takker for de dejligs ord som afd. fik
med på vejen fra de fleste af deltagerne, efter at
minderne var sunget tog en del af deltagerne fat
på hjemrejsen en dejlig dag tog sin slutning.
P.S. en rettelse til stoffet i forrige nr af
D.f.S. generalforsamlingen d.12/2-88. Ole Vejen
best, suppl. Kurt Jensen fortsætter på utallige
opfordringer sit hoved bst. arb. Valg af revisorer
Mogens Norlin fortsætter Lilian Albreksen fortsæt¬
ter .

Husk lørdagsmessen 7/5 læs forgående nr. tilmel¬
ding senest 3/5 på tlf. 02 28 06 51 pris 37 kr.
Husk hulemøde 13/5. Husk fest d. 18/6, kryds af på
kalenderen mere stof om denne i næste nr.
Med kno i bordet Eik.

Holbæk

Ved vort hulemøde d. 18/3-88 blev Holbæk afd.
beriget med vel nok det største klenodie hos os,
en kobberplatte som er fremstillet af kobbersmede¬
mester Alfred Pedersen (indmeldt i Holbæk afd. d.
20/1-1929 og død d. 18/4-1931).
Vel bænket og efter at nr 47 var sunget, bød Helge
velkommen til alle og specielt til Københavns afd.
som var representeret med 10 M/K + 1 fra Stockholm
(pastoren). Pia fra Kbh. afd. som havde sat sig i
forbindelse med Helge for at få dette møde i
stand, fik herefter ordet og fortalte lidt om
denne platte som de ville overrække os, Kbh. afd.
havde fået den af Bent Wenszlan, som sandsynligvis
har den fra sin far, og mente nu at Holbæk ville
have mere glæde af den, og glæden blev også stor,
ikke mindst hos Helge der straks fremkom med
ordene "her er den fjerde platte", Alfred Pedersen
fremstillede 4 eksemplarer, heraf 1 i privat eje i
Holbæk, 2 er i Holbæk museums ejendom^ og den 4
blev skænket Hamburg afd. ved deres 50 års jubilæ¬
um d. 29/11-1952, da var formand Ole Nielsen og
kasserer Max Nielsen nede med den, den forsvandt
imidlertidig da denne afd. blev nedlagt.

Vi er meget taknemmelige for denne værdifulde
platte og siger en stor tak til Kbh. afd.
Der skal også lyde en tak til Thorkild for de
kinesiske mønter og til Torben og bageren for de
medbragte effekter.
Der har været en livlig aktivitet i hulen her i
marts måned.
D. 12/3 var der fuldt hus til vores sildebord, med
gæster fra Roskilde, Frederikssund og Køben¬
havn,Helmuth, som jo bare kan det der, havde
tilberedt en masse forskelligt så der var noget
for en hver smag, den videre konservering sørgede
hver enkelt for, bageren havde også haft travlt,
inden vi kom havde han stået og jongleret med to
pander, så der var rådhuspandekager til kaffen.
Tak til de to dygtige køkkensvende.
Helge har været så heldig at finde 5 stk 5x5"
tømmer og det kom Ebert for øre, dem ville han
gerne se på og det har han bestemt også gjordt, de
er ukendelige nu. På alle fire sider er skåret
trekanter ud hele længden igennem, et meget flot
stykke håndarbejde, skuemesteren har endnu ikke
været i hulen for at bedømme, men det kan kun
blive topkarakter, tak til Ebert og også til dig
Else for de mange timer han må have forsømt dig.
Vi var 5 mand der den 5/3 tog fat på ophængning af
bjælkerne og påsømning af specielt fremstillede
profilbrædder som Ib havde lavet på sit værksted,
også disse er noget ud over det almindelige. Tak
Ib for din store indsats.
Den 24/3-88 fik Kirsten og Helge besøg af 2
C.C.E.G. som var på gennemrejse, de blev beværtet
med et måltid mad og en skilling til at rejse
videre for.
Med naverhilsen Emil.

København

Først det sørgelige, lumpenabend d. 5/3 måtte
aflyses pga. manglende tilslutning. Keglespillet
d.12. var derimod en succes. Anni Tolstrup løb
igen med pigernes gevinst og Erik Petersen
væltede kegler i en sådan mængde, at han blev
vinder af mændenes række. Svendeaften d. 17. var
en rolig og hyggelig aften, som svende aftenerne
plejer at være, fredag d. 18. var vi ni
personer, der drog af til Holbæk afd. Helge
hentede os på stationen til en herlig aften med
mange gensyn. Hulen er også meget smuk med et
håndskåren bjælkeloft. Anledningen til besøget
var en arvet genstand, med navnet Holbæk på, der
vakte overraskende stor glæde. Vi håber på at vi
også fremover kan få taget os sammen til at
besøge de andre afdelinger i omegnen, det er jo
så hyggeligt.
Lørdag d. 26/3 var der pensionist dag, selskabet
var svundet noget pga. Knud Lønstrups
bisættelse, men det lykkedes alligevel at få en
hyggelig eftermiddag, senere kom der mange fra
bisættelsen og fik en tallerkenfuld el. flere a
Ediths pragtfulde gule-ærter, der var til
arrangementet også en flaske snaps fra Chris,og
en fra Henry Asmussen, vi siger mange tak til
Henry, Chris er det jo desværre for sent at sige

tak til. Søndagsmesser og spille aftener er
alle godt besøgt så godt som hver gang.
Maj! Jeg vil igen minde om generalforsamlingen
d. 5 dagsorden ifølge lovene, onsdag d. 18. er
der hulemøde, hvor Frode vil vise sin film fra
New Zealand, i pinsen er der jo pinsestævne i
Stockholm, lørdag d.28 er der riistaffel, det er
en ret med løse ris og kødsovs, dertil kommer
man så et rigt udvalg af hakkede grøntsager,
frugter, nødder og lign. det er meget lækkert,
prisen er 40,oo kr. og sidste tilmelding er d.
22/5. Vi starter kl. 18.oo.
Med naver hilsen PIA



Køge

Til generalforsamlingen 11. april var fremmødet
procentuelt stort ca. 85%. Formanden Otto Wisler
bød velkommen, berettede om vore hulemøder etc.,
og blev iøvrigt genvalgt med applaus. Som
sekretær Ruth Mikkelsen, revisor Axel Rasmussen,
suppleanter Børge Rasmussen og Axel Rasmussen.
Aftenen forløb som sædvanlig i god ro og orden,
stemmebåndene velsmurte til en lystig sang. - Vi
har det virkelig dejligt sammen.
Måtte flere Køgeborgere dog snart finde vej til
vort afslappende, uforpligtende samvær.
Med naverhilsen Ruth.

Odense

Den 16 marts var vi 6 naver og 8 venner til
fællesmøde i hulen. Vi havde en hyggelig aften,
med tre fornøjelige herrer, de kunne både spille
synge og fortælle historier, og vi sang selvfølge¬
lig med så taget løftede sig. Den 18 marts, på
Odenses 1000 års fødselsdag havde vi faet slæbt
hele 8 naver med til fakkeltoget, det gik fint på
vej ind til flakhaven, men der havde samlet sig
15.000 andre personer, så vi gik hurtigt hjem
igen. Vi har afholdt generalforsamling d. 7/4, der
var vi hele 14 medlemmer samlet, Knud Marius blev
valgt til dirigent, fremmedbogen blev oplæst og vi
havde haft fint besøg, hvoraf den ene, Erik
Mortensen er blevet medlem. Protokollen blev
oplæst og godkendt, regnskaberne for C.U.K, og
hulekassen blev gennemgået og var i fin orden,
Formandens beretning blev oplæst og godkendt,
valgene gik som følger I Næstformand Erik
Mortensen, kasserer "Walter Pedersen, hulefar Poul
Ritschel, revisorer, Anders Harry Nielsen og Lars
Kristensen, revisorsuppleant Poul Nordquist,
Pr-folkene Knud Marius og Inge, fanebærer Jan
Franzén Sinnet, festudvalg Lars, Poul og Jan,
arkivudvalget Ploug, Børge, Inge og Anders. Under
indkomne forslag var tilskud til pinsestævnet, og
et beløb blev fastlagt, forslaget blev enstemmigt
vedtaget. Inge kom med et forslag under eventuelt,
om at flytte indkomne forslag op under regnskaber¬
ne på dagsordenen, og det var da et glimrende
forslag. Knud Marius afsluttede G.F. og takkede
for god ro og orden. Den 12 maj har vi tur "ud i
det blå" afgang fra hulen kl. 13.oo, fællesspis¬
ning i hulen efter turen, og som noget nyt serve¬
res varm mad,så husk ingen madpakke.
Næste hulemøde d. 5 maj. vel mødt .

Med naverhilsen S.Nielsen

Roskilde

Til hulemødet d. 25/3 var der mødt 24 naver,
navervenner og gæster. Formand Peer var på uventet
besøg, idet den operation Peer skulle have gennem¬
gået d. 22/3 var udsat, Peer omtalte grunden
hertil ganske kort og ville gerne hjem.
Næstformand John røgtede derefter formandsjobbet
på vanlig vis, bød velkommen og meddelte at afd.
ved skr. af 23/3-88 fra Roskilde kommune har fået
bekræftelse på at vi fra d. 1/5-88 får nye naboer
Roskilde MC-ciub rykker ind i den ledige del af
beboelsesbygningen samt i carport og udhus.
Endvidere meddelte John, af afd. ville være
repræsenteret ved afdøde redaktør af D.f.S. Knud
Lønstrups bisættelse d. 26/3. John nævnte deref¬
ter, at der havde været fremskaffet en del billet¬

ter til en forsamlingshusfest - der, selvom der
var adskilligt flere gæster end der var plads til,
var en absolut stor og hyggelig aften, 15 naver
havde efterkommet invitationen.
Den sidste meddelelse gik på, at vi skulle optage
et nyt medlem nemlig fr-. Inger Willumsen. Inger
klarede kruset i fin stil og vi sang velkomstsan¬
gen.
Kurt S. havde orglet med, der blev sunget en hel
del inden vi gik til bords - LÆKKERT - LÆKKERT -

god anretning å la Hvalsø, de kan bare det der!!
Igen kom sangbogen frem og tillæget ligeså, fra
dette sang vi bl.a. en som Ulla Nielsen havde
forfattet, vi ville se forfatterinder så Ulla
måtte op at stå. Det blev henad midnat inden vi
sluttede. Fin aften.
Med kno i bordet sekretæren.

Sønderborg

Til vores ordinære generalforsamling d. 25/3-88 i
hulen, var der mødt 15 medlemmer. Formanden
indledte G.F. med at byde velkommen, og bad
medlemmerne rejse sig op, hvorefter han udtalte
et I Ære være dit minde for Nis Quorp, Sønderborg
afd. og for Knud Lønstrup. Generalforsamlingen
påbegyndtes med valg af dirigent, dette blev
Harald Mathiesen, der takkede for valget og
oplæste dagsordenen, der med en lille ændring ble
godkendt. Formandens beretning var god og fyldest¬
gørende, og blev modtaget med klapsalver, regnska¬
bet blev godkendt. ValgI Formand, Helmuth Krogh,
best.medl. Åge Andersen, Best.medl. Svend Anker
Villadsen, revisor Arno Franck, revisorsupl. Vagn
Villumsen. De indkomne forslag diskuteredes og gik
til afstemning. Pinsestævnet i Stockholm blev der
også talt om, selv om Stockholm har gjort meget
for at holde prisen på et rimeligt niveau, var der
enighed om at turen derop er dyr, derfor bliver
tilslutningen fra afd. nok meget ringe.
Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen lidt
før kl. 22, og udtalte sin tilfredshed med, at vi
kunne slutte så tidligt, og at det hele var
forløbet uden de store armbevægelser. På forman¬
dens opfordring sang vi "Naver kæk", resten af
aftenen forløb i en afslappet atmosfære, snakken
gik livligt og klokkens liflige klang gav anled¬
ning til korsang flere gange, om det var på grund
af de bløde behagelige hynder, vi har fået til
vores stole vides ikke - men fakta var, det blev
sent, før de sidste fik sig lettet og listede
hj em.
Med naverhilsen Mogens.

Thule

Endnu en hilsen her fra Pituffikén, er spændt på
til hvem jeg næste gang skal sende rapport om
Thule-navernes foreningsliv.
Hulemødet den 6 marts blev ret intimt, idet vi
kun mødte 8 svende. Efter formandens velkomst¬
ord, og efter vi havde sunget nr 28, gik vi over
til optagelse af endnu et nyt medlem, nemlig
Karl Johan Laustsen som gennem nogen tid flit¬
tigt har besøgt hulen og da der er gensidig
sympati foretog Knud optagelsen på behørig vis,
og vi bød Karl Johan velkommen i vores kreds med
vores egen velkomstsang. K.J. kvitterede med et
slag på klokken - og så fik han blæren.
K.J. fortalte lidt om sit tidligere virke, rundt
om på verdenshavene, og en ganske bestemt episo¬
de fik formand Knud til at spidse øre for netop
samme tildrag havde han selv været ude for
og så viste det sig at de år tilbage havde
sejlet på samme skib, og så mødes de her, ON THE
TOP OF THE WORLD, i 1988 ja verden er ikke så
stor endda.



Mødet var som sagt ikke så godt besøgt, og det
blev heller ikke ret langvarrigt, idet nogle af
os skulle til et møde, så vi sluttede kl. 15.3o
med at synge "minderne" men kunne dog konstatere
at vi havde haft nogle hyggelige timer sammen
Søndag d. 3/4 holder vi påske-hulemøde, og om
alt går efter forventningerne (der er så mange
ting som kan kuldkaste planer, her oppe) bliver
der forevisning af lysbilleder af den
grøndlandske natur, og fotografen vil fortælle
lidt om sine naturoplevelser her på stedet.
Generalforsamlingen afholdes d. 29 maj kl. 14.oo
i hulen, med dagsorden ifølge lovene og efter
generalforsamlingen er der ordinær "søndags
messe".
På dette sted har vi mange optagelser af nye
medlemmer J men også mange som rejser herfra - vi
ønsker dem som siger farvel, god vind i sejlene,
og håber at i vil melde jer ind i afdellingerne
der hjemme.
Med hilsen og kno
Birte.

P.S. Det er med sorg vi erfarer, at to af vore
højt respekterede og vellidte naverbrødre ikke
er mere.

Begge har vi her i Thule haft udstrakt
korrespondence med, dels med referater af møder
til redaktionen og dermed Knud Lønstrup, dels
til Chris i Thailand, som vi har haft vores små
interne venskabelige drillerier med, men som
desværre ikke mere skal finde sted, noget, som
vi vil komme til at savne i fremtiden. Her fra
Thule-naverne udtrykker vi vort "ÆRET VÆRE DERES
MINDE".

Samtidig ønskes tillykke med overtagelsen af
redaktionen og vil lige gøre opmærksom på, at
ved sidste generalforsamling, kort før årsskif¬
tet, hvor Peter "Edderkop" Poulsen bebudede sin
afrejse, blev formandsposten overtaget af under¬
tegnede .

Med venlig hilsen og kno. For Thulenaverne Knud
E. Jensen
"DEN ARKT ISKE LAGKAGEBAGER".

Zürich

Med kun fjorten deltagere har vi gennemført
Bremgartenmarch, med til dato laveste antal
deltagere.
En tak for besøget skal tildeles Heinz
Hochstrasser, kom snart igen.
Halvårsprogrammet røber følgendel Sportsweek-end i
Cham d. 23-24 april, tennis, squash, billard og
bordtennis. Bernermarch d. 8-9 maj.
Med kno i bordet Frits.

Århus

MINDEORD OVER ARABEREN
Det er med sorg at vi i Århus afd. har modtaget
budskabet om, at snedkermester H.P.Hansen, kendt
af alle under navnet (ARABEREN), d. 3/4 er afgået
ved døden 79 år gammel.
Araberen var en populær nav- og veteran inden for
C.U.K, han kunne i 1989 have opnået at fejre 60
års jubilæum som medlem af C.U.K. Han blev indmel¬
dt i hamburg i 1929, og har haft 25-40-og 50 års
jubilæum. I 1979 blev han æres medlem i Århus afd.
og samtidig blev han udnævnt til æresmedlem af
C.U.K, endvidere var han æresmedlem af Los Angeles
naverne. For araberen var naverne det halve af
hans liv, og han beklædte i årenes løb mange
tillidsposter inden for naverne, Det kan nævnes,
at han var formand for kontroludvalger i 44 år.
Sidste år ved pinsestævnet i Roskilde kunne han
fejre 50 års jubilæum, som deltager i pinsestæv¬
net, det skal også nævnes at han gennem en lang
årrække har beklædt posten som formand og sekretær
i Århus afd. Alle Århus naverne vil her med sorg
mindes Araberen, som et af de store navne inden
for C.U.K, og udtale vor dybeste medfølelse med
hans hustru Agnete, og hele den øvrige familie.
Æret være Araberens minde,
sekretær S.E.Jensen.

• KØB eNHAVN-

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.

Hyggeaften
Torsdag d. 5 m?j har vi igen en hyggeaften hvor vi bare møder op for
at få en sludder eller et slag kort, eller måske et parti billard,
Hulen åbner kl. 18.3o Alle berejste er velkommen.

Keg l.e aften
Mandag d. 16 maj er sidste gang før sommerferien, vi spiller kegler.
Falkoner Alle nr. 96. kl. 19.oo til kl. 21.oo

B a ncDs pil
Torsdag d. 2.6 maj har vi vores årlige specielle bancospil (flasker)
hvor der som sædvanligt er masser af gode præmier og da det samtidig
er afslutning på sæsonen bliver der også tid til en sang eller to.
Kun for medlemmer.

In memoriam
Vor gode kammerat, redaktør af D.f.S. Knud Lønstrup er den 18 marts
afgået ved døden. Knud havde lige fået afleveret det sidste blad af
D.f.S. og skulle nu til at nyde sit velfortjente otium, men det skulle
ikke være sådan. Istedet kom Knud ud på sin sidste rejse. Alt gik så
hurtigt, så vi nåede ikke at få sagt Knud tak for det gode og positive
samarbejde gennem årene. Vi vil mindes Knud som enrigtig nav og en
fin og god kammerat.
Ære være hans minde. BEREJSTE.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 26. april



MOSELTREFFEN

Moseltreffen løber af stablen d. 3 og 4 september.
Vi håber at se alle gamle MOSELANERE men også nye
tilrejste. Har man lyst i nær og fjern for at
deltage, beder vi om skriftlig tilmelding SENEST
DEN 1 AUGUST dette kan kun ske til .

Otto Krøll Oberbilker Alle 219 D-4000 Düsseldorf 1
PROGRAM! Lørdag d. 3/9. Indbetaling sker hos Finn
Leth for treffen i Mesenich.
kl. 12.oo Alle tilrejste mødes i forsamlingshuset,
kl. 12.15 Indmarch af foreningsfaner.
kl. 12.3o Velkomst ved Moselkomiteen.
kl. 12.45 Fællesspisning, menu I Gullasch med kar¬

tofler og salat, dertil 1 glas vin, ef¬
termiddagen til fri rådighed,

kl. 18.oo Kalte platte i forsamlingshuset,
kl. 20.oo Musik og dans. Salg af lodder til lotte¬

ri, (1. prisen gratis ophold),
kl. 23.oo Alle deltagerne danner kæde og vi syn¬

ger minderne, dansen går videre til kl??

Søndag d. 4/9. morgenmad på værelserne,
kl. 11.oo Møde om ris el. ros. Trækning af lotteri
kl. 12.oo Festmenul Spiessebraten med kartofler og

grønsager samt 1 glas vin. Efter spis¬
ningen dannes den store kæde igen, min¬
derne synges for sidste gang 1988 i
Mesenich, udmarch af foreningsfanerne.
Officiel afslutning af Moseltreffen 1988

kl. 14.00 Afsked i NAVERGROTTEN i vinbyen Beil -
stein, et glas, en sang, et hej farvel
goodbye, UND AUF WIEDERSEHEN 1989.
Prisen for dette festlige program DM.85-

Forslag om bedre bordpynt fra afdelingerne syntes
vi er god, så alle tager et Dannebrog eller et
Skandinavisk flag med (papir på træpind) til at
stille i en flaske. TAK.
Alle afd. bedes venligst medbringe foreningsfaner¬
ne, deltagerne medbringer sangbøger og navens og
berejstes gode humør.
GODT VEJR ER BESTILT, SÅ VEL MØDT I MESENICH DEM 3
OG 4 SEPTEMBER 1988.
MOSELKOMITEEN. Otto Krøll - Finn Leth.

Lam på spid i Frederikssund

Naverne i Frederikssund afholder igen i år den
traditionelle festaften med spidstegning af 4 hele
lam, i Græse gamle Skole. d. 13 august 1988. kl.
18.oo. Prisen pr. person er uforandret. 90.oo kr.
Husk hurtig tilmelding, da vi må lukke for tilgan¬
gen ved 100 personer. Tilmeldingen kan ske til
Dann Eland på tlfl 02 31 49 54.
Med kno i bordet og vel mødt til en rigtig festaf¬
ten- DANN ELAND.

TILLYKKE KURT

Kurt Bjerregaard

Det er vist første gang at et af C.U.K.s æresmed¬
lemmer runder de 90 år. Det er Kurt Bjerregård der
d. 20/5 har opnået denne høje alder, helbredet er
desværre ikke hvad det har været og det et ikke
meget vi har set til Kurt de sidste to år, så
udover en lykønskning sendes også håbet om et
bedre helbred.
Kurt Bjerregård var hovedkasserer for C.U.K, i 20
år en post han bestred til alles tilfredshed, det
var svært at overtage denne post efter Kurt d.
1/4-67. svært at leve op til den orden han havde.
Kurt blev født i Dredsen d. 20/5-1898, han var søn
af vor gamle kendte Emil Bjerregård, så Kurt
kendte til naverlivet fra barnsben, noget der
senere kom ham til gavns da han bestred
kassererposten, lidt spydigt kan vi vel her
fortælle at Kurt trak sig tilbage som hovedkasse¬
rer, for helbredet var ikke så godt, om det var
fordi han slap for hovedkassererposten at han
livede op og nu har opnået denne høje alder, det
ved vi ikkej men de følgende 20 år har vi haft 4
hovedkasserer, så der er noget der taler for at
denne post er uhyre krævende.

Vi fra hovedbestyrelsen ønsker dig TILLYKKE med de
90 år og siger dig tak for din indsats for C.U.K.

HANS RINDOM.

Durban

Gode venner og naver. Hermed en lille hilsen fra
det sydlige, det er måske ikke så godt at sige
Sydafrika, da jeg forstår det er et lidt uvelkom¬
men navn til mange i Danmarkj men alligevel, jeg
vil sige at jeg kommer en tur til Danmark fra d. 9
juli til 22 august, og meget gerne vil møde så
mange som muligt af de gamle fra Zürich i 48, for
gamle er vi jo efterhånden blevet, min adresse i
Danmark vil være,
N.J. Madsen - Grønnevang 135 - 3052 Gilleleje.
Med naver hilsen, N.J. Madsen - 50 Thompson road
Fynnland 4052 DURBAN.



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

Københavns Afdeling

HOVEDBESTYRELSEN.

FORMAND.

HOVEDKASSERER.
& EKSPEDITION
AF D.f.S.

REDAKTØR AF
D.f.S.

UDSTILLINGEN.

Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev, tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo. 3300
Frederiksværk, tlf. 02 34 57 35.
tlf. arb. 02 94 80 00.

Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederissund.
tlf. 02 31 49 54.

Helge Lind Nielsen - Cikorievej
13. - 4300 Holbæk,
tlf. 03 43 87 65.

KONTROLUDVALGET S, ARKIVET.
FORMAND. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg,
tlf. 06 27 24 80.

STOF TIL CEG-BLADET SENDES TIL.
REDAKTØR. Herluf Fiirgaard - Skolebakken

5-tv. 8000 Århus C.
tlf. 06 12 46 60. (9 - 17).

Giro 9 Q 0 17 7 8

HULE: INGERSLEVGADE 108. Kid. tv. 1705 KØBRNHAVN V
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.00

FORMAND! Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København V. tlf: 01 23 23 42.

KASSERER: Frode Zachariasen. Eriksgade 18 2tv.
1708 København V.
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf: 01 49 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf: 01 15 09 85.

SEKRETÆR: Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj, tlf: 01 79 25 29.

L0KALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlf: 01 83 51 41.

Program
1/6 Midt-Ib-ugen åbent og svendeaften kl. 19.oo
8/6 Midt-Ib-Ugen åbent.
13/6 Spilleaften kl.19.00
15/6 Sidste Midt-Ib-Uge åbent. kl. 19.00
30/7 Bakketur kl. 10.3o fra hulen OBS OBS se også

under Københavns afdelings referat.
Husk der er søndagsmesse hver søndag kl.
10.3o - 14.oo

Milepæle
29. maj Pei Nyberg. Fyrrevej 23 2850 Nærum 50 år.

Tak

Tak for en dejlig fest, ved mit 25 års jubilæum.
Poul A. Nielsen.

Et hjertelig tak til Stockholms afd. medlemmer og
øvrige venner som deltog ved kære, Anton
Zaukas begravelse, samt for tiden på sygehuset.

THORA.

Tak for en dejlig jubilæumsaften d. 27/4-88 både
til bestyrelsen og køkkenpersonalet.
NRHF. "Foto Børge".

Hjertelig tak til naver og navervenner i Roskilde
afd. for opmærksomheden, til mig, pa min 70 års
fødselsdag.

ERNA S.

En rigtig hjertelig tak til Københavns afd. for
den dejlige jubilæums og huleaften, der blev mig
til del i anledningen af mit 60 års medlemsskab.
Med knoslag og hilsen. HENRY W. LARSEN.

Det er med sorg at vi må meddele, at et af vore
trofaste medlemmer af NRHF er afgået ved døden.
Edith (Ditte) Nyberg var i mange år en af hoved¬
kræfterne ved arrangementer i hulen og hun var
medlem i næsten 30 år. Ditte var trods svært

handicap et levende og positivt menneske, der
altid gerne ville slå en sludder af.
Fanen var repræsenteret ved begravelsen

Københavns afdeling.

Tak

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Edith
(DITTE) C. Nybergs begravelse.

LEIF - PER - KIRSTEN.

Jeg vil gerne takke alle naver for venlig delta¬
gelse ved min kære mand ARABERENS bisættelse.

AGNETA HANSEN.

Tak til naverne for de besøg jeg fik på Hillerød
sygehus, den måned jeg lå der, efter min operation
Med naverhilsen. Constantin Petersen.

En tak for venlig deltagelse ved Edith (Ditte)
Nybergs begravelse.

Familien.

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Edith
(ditte) C. Nybergs begravelse.

LEIF - PER - KIRSTEN.
Bridinge Cyklebørs
Stbora Hov.dfad. 196

Tlf. 51II6«



Moseltreffen. In memoriam

SÅ KØRER VI IGEN TIL MOSEL 2-3-4-5- september.

Bussen afgår tilfølgende tider, fredag d. 2
september. Rutebilstationen Ålborg kl. 04.3o
Banegården Randers kl. 05.3o - Musikhuset Århus
kl. 06.oo - Banegården Vejle kl. 07.oo - Banegår¬
den Fredericia kl. 07.45 - Banegården Kolding kl.
08.15 - Rutebilstationen Kruså kl. 09.3o - Odense
gi. rutebilstation kl. 06.45. - Hvis nogen fra
Sjælland, i lighed med sidste år, kommer bussen
til færgelejerne i Knudshoved kl. 06.oo. De fleste
kender turen til Mosel. Hjem søndag med afgang fra
Beilstein kl. ca. 15.oo. Vores overnatning på
hjemturen, det fine luksushotel i Bad Harzburg,
med 3 fine middagsretter, flot morgenmad, og meget
fine værelser, mange vil sikkert nikke genkendende
til ovenstående og huske sidste år. Afgang fra Bad
Harzburg mandag ca. kl. 08.3o tiden, til Celle,
hvor vi gør et ophold på er par timer, derefter
går turen over Hamburg, til Kiel-Bagenkop færgen,
til det store kolde taselv bord.
Prisen for denne skønne bustur, med overnatning på
hjemvejen i Bad Harzburg samt det store kolde
taselv bord er kr. 650.oo - Jeres deltagelse i
selve Moseltreffen i den skønne by Mesenich fra
fredag aften til søndag middag vil være små 400.oo
kr. For at holde denne pris, skulle vi gerne blive
mindst 40 personer i bussen. - Alle der ønsker at
deltage i dette års Moseltref, skal snarest sende
kr. 500.oo til Børge Skæg, så snart jeg har
modtaget jeres afconto indbetaling er jeres
tilmelding i orden.
Til dem som skal med bussen, lad være med at
henvende jer til Otto kroll, så går der bare fisk
i det hele.
Send jeres akonto beløb kr. 500.oo til
Børge Jensen Storeløkken 31
5270 Odense N tlf. 09 18 00 23.
Absolut sidste tilmelding er 1. august.
TAG JER NU SAMMEN OG FÅ TILMELDT JER SÅ SNART SOM
MULIGT. Med hilsen BØRGE SKÆG.

Forsinkelse af maj svenden
Maj nummeret af Den farende Svend udkom desværre
først i dagene 5-9 maj. Bladet blev af vor

redaktør afleveret til tiden, og Birkerød bogtryk
afleverede det færdigtrykte blad d. 25 april til
avispostkontoret. I følge avispostkontoret skyldes
forsinkelsen, ekstraordinære forsendelser
folketingsvalget ( tigger breve, valgkort,
og dertil bededagsferie.
En skam at den nye redaktørs første blad
forsinkes på denne måde.
Peter "bogholder" Hovedkasserer.

Midtfyns festival
30 juni til 3 juli

p.g.a.
e. t. c.)

skulle

To af naverbevægelsens betydelige medlemmer er
gået på deres sidste rejse. Fra Los Angeles naver
Club er det et dybfølt tab, de har begge været
aktive med at gøre Los Angeles klubben kendt i
Danmark, hvilket var en ualmindelig god støtte for
afdelingen her i U.S.A.
Araberen fra Århus afd. sammen med sin hustru, var

de første til at besøge os, de ankom i 1964 og
besøgte os igen i 1969. Ved Araberens besøg til
vort 40 års jubilæum i 1974, blev han den 29 marts
udnævnt til æresmedlem af Los Angeles naver club.
Knud Lønstrup besøgte os i 1977 og blev, sammen
med Knud Frisch og Otto Krøll, udnævnt til æres¬
medlem af Los Angeles naver club, Knud Lønstrup
besøgte os igen i 1979, og har siden været en god
støtte for Los Angeles naver club.
Meddelelsen om deres bortgang kom til os pr
telefon, og det har gjort et dybt indtryk på vore
medlemmer. For Araberens forestående guldbryllup
havde naver clubben fremstillet er specielt
telegram, og da vi vidste at hans helbred ikke var
det bedste, var dette telegram sendt til er medlem
i Århus afdeling i håb om, at det, hvis Araberens
helbred forringedes, kunne overrækkes før dagen.
Desværre nåede det ikke at komme frem i tide, men
da det også var tilegnet hustruen "NETE" vil hun
få det overrakt.
Los Angeles naver club udtrykker hermed en dybfølt
sympati for de efterladte, det har været en ære
for Los Angeles afdeling at have Knud Lønstrup og
"Araberen" som æresmedlemmer.
ÆRE VÆRE DERES MINDE - Los Angeles Naver Club.
O.J.L.

Fra redaktøren
Det er enhver, kasserer eller sekretærs pligt, at
informere redaktøren, om fødselsdage el. jubilæ-
umsdatoer, hver måned, når disse ønskes optaget
under milepæle i Den farende Svend.
Jeg må ligeledes henstille til alle afd. om at
afsende deres post til D.f.S. seneste d. 8. i
måneden.
Det skal her indskærpes, at alle meddelelser til
hovedkassereren foregår pr. brev.
Jeg vil gerne her sige tak for alle de tilkendegi¬
velser og lykønskninger, jeg har modtaget i
forbindelse med overtagelsen af redaktørposten, og
håber på godt samarbejde med alle afd. til alles
tilfredshed.

DANN ELAND.

100 Naver-Visilkort med farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse, tlf.nr. Leveres i plastikæske

Kr. 170,00 ind. moms og porto
Birkerod Bogtryk / Offset

Toftebakken 2,3-KiO Birkerød. Tlf. 02 - 81 04 58

Under C.U.K.s mrk. mødes vi igen i RINGE til
hygge og minderne, om den dejlige tid i Zürich.
Der udsendes et kædebrev, om hvornår vi mødes
e.t.c. hvis du ikke modtager et brev eller vil
have anden information, så ring til Sanne og Lars
på tlfl 09 91 25 33. eller til Peter "bogholder"
på tlf! 02 34 57 35. el. arb. 02 94 80 00.
Peter "bogholder".

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Hulemøde d. 6/5.
Pa denne en af arets første varme sommeraftener
var vi alligevel 16 svende samlet til hyggeligt
samvær i hulen.



Formanden bød velkommen, og oplæste et par breve,
formanden havde svaret på flere, og bl.a. et hvori
Frederikssund naverklub gerne deltager i festlig¬
hederne omkring S-togets indvielse, festligheder
der vil vare ca. en uges tid. Aftenen forløb i den
sædvanlige kammeratlige atmosfære, og både sang¬
stemmer og klokken blev flittigt brugt, denne
herlige aften sluttede først ud på de små timer.
Vi minder om lam på spid d. 13/8. Se annoncen
andet sted i bladet.
Husk næste hulemøde d. 3/6. kl. 19.3o hulevagt
Poul og Dann. OBS. OBS. OBS. Hulemødet d. 1/7.
grillaften hos Frank og Anna. Enhver der møder op
kl. 19oo vil komme med på en naturvandring i
området hvor Frank og Anna bor, der vil naturlig¬
vis blive serveret forfriskninger under vejs.
Adressen er Frank & Anna Wentrup. Vængetvej 47.
3630 Jægerspris.
Med naverhilsen. POUL.

Roskilde.

Hulemødet d. 29 april havde 21 fremmødte, tak skal
i ha'og det selv om det var store bededagsaften,
men vi 21 bad om en sang til indledning, det blev
nr. 69 i det nye sanghæfte.
Formanden indledte aftenen med at oplæse indkommet
post.
Vi har jo lejet tombolaen på Stændertorvet den
første uge i august, og lige som øl og andet
livsvigtigt, er også lejen for denne tombola
steget til 850.oo kr. for 1 uge, så husk at støtte
os den uge, vi prøver at tjene til lidt husleje og
andet.
Vi har igen fået en del gammelt værktøj, og John
har restaureret det, så nu fjerner vi den sidste
plakat fra væggen, her skal en ny reol hænges op,
og værktøjet anbringes, så vi alle kan nyde synet
deraf.
Lilian og Poul var månedens gæstekokke, vi indled¬
te det kulinariske med dansk køkken, dernæst
kinesisk uden pinde og afsluttede med det franske,
så vi holder liv i både østen og EF. markedet.
Meget af vores snak denne aften gik om pinsestæv¬
net i Stockholm, vi er 6 fra Roskilde afd. som

tager turen derop, nu håber vi på godt vejr, for
turen foregår i personbiler.
Vi savnede vores forsanger og spillemand denne
aften, men vi fik da kvidret os igennem 4 sange.
Denne store bededagsaften sluttede med minderne,
og vi gik hver til sit kl. 12.
Med naverhilsen, medreferenten Bente.

Herning

Den 8 april havde vi generalforsamling i hulen. 18
svende var mødt frem og vi havde en god aften
sammen.

Formanden gav i sin beretning en fin beskrivelse
af hændelserne i årets løb, hvor han særligt
omtalte vore små "rejser" ud i landet, bl.a. til
huleindvielsen i Ålborg i februar. Regnskabet
klarede vores kasserer også at få halet hjem,
endda med revisorernes underskrift.
Valgene blev hurtigt klaret. Formanden "Flemming
Laugesen" blev genvalgt med akklamation. Han er
guld værd for foreningen. Øvrige valg var også
genvalg.
Afsluttende drøftede vi hvad der eventuelt skulle
ske, når vi til næste kan fejre foreningens 25
års jubilæum. Hvordan dette skal markeres, blev
overladt medlemmerne, at komme med forslag til
bestyrelsen om.
Sædvanen tro far der efter generalforsamlingen
lidt mad, gule ærter med tilbehør, lidt fast og
lidt flydende, alt efter behag. Aftenen sluttede
med minderne.
Med naverhilsen GUNNAR.

København

Den største begivenhed i april var ganske givet
schweizeraftenen. Vi var ca. 50 mennesker til

spisningen af Peters dejlige rosti med bratwurst
og kirchtorte til dessert. Det blev til i alt 25
kg kartofler, der blev spist den aften, men så var
der også godt schweizisk øl til at skylle det ned
med. Der var også en del gæster på denne aften,
der ligesom de andre deltagere sikkert vil give
mig ret i, at det var en succesfyldt aften.
D. 23. var der generalforsamling i NRHF. Valgt
blev Edith Nielsen som sekretær, og Marianne
Kristoffersen som bestyrelsesmedlem. Det blev
vedtaget og forelagt CUKs Gf. et forslag om
tøndeslagning for pigerne fastelavnssøndag.
Forslaget blev også vedtaget på CUKs generalfor¬
samling.
Onsdag d. 27. var der jubilaraften med højt
smørrebrød, hvor vi kunne fejre hele fire jubila¬
rer. Det blev en meget fin aften for dem og resten
af de tilstedeværende.

Torsdag d. 5/5 havde CUK generalforsamling. Her
var mange genvalg og nyvalg. Fremhæves skal det
dog at ERIK PETERSEN blev valgt til hovedbestyrel¬
sesmedlem. Efter forslag blev et jubilæumsudvalg
nedsat, bestående af Heinz Hochstrasser, Hartwig
Svendsen og Steen Klockmann.
Alle priser i hulen vil blive forhøjet med en
krone pr. 1/6-88. Året ud vil den ekstra krone gå
i jubilæumsfonden med henblik på vores forestående
90 års jubilæum. Bestyrelsen fik bevilget et
tilskud til pinsestævnet i Stockholm. Der er et
større underskud på telefonregningen, så det blev
vedtaget at hæve taksten til mindst 3 kroner pr.
opringning. Følgende lovændring blev vedtaget I
Medlemsantallet hos NRHF skal være 50% af CUK
medlemmerne. Der var 15 for og 13 imod. Forslaget
skal forelægges igen på næste GF.
De nye lokallove er blevet godkendt hos KU og
trykt. Eksemplar af lovene kan afhentes i hulen.
I juni måned er der ingen fester, men d. 30. juli
er der bakketur! Igen i år bliver det på Nybo,
hvor vi fik så godt et traktement sidste år.
Menuen i år bliver I Sild, varm fiskefilet, roast¬
beef, æg og rejer, varm flæskesteg, varm leverpo¬
stej, hønsesalat, to slags ost samt brød og
smørelse dertil hørende. Drikkevarer er på egen
regning. Prisen på dette overdådige bord er 100.-
kr. pr. person. Vi mødes i hulen til en enkelt kop
øl kl. 10.3o og så tager vi i sluttet trop til
Klampenborg, (transporten er for egen regning).
Der er sidste tilmelding søndag d. 24/7.
Med naverhilsen PIA.

Silkeborg

Vor 1/2 årlige generalforsamling blev afholdt den
22 april 1988.
Formanden Hans "PASBORG" bød velkommen til de 15
fremmødte svende, og overlod ordet til en enstem¬

migt valgt dirigent, Egon "MALER" Pedersen.
Formanden fik ordet og aflagde protokol og beret¬
ning. Kasse/hule regnskab blev oplæst, fremlagt og
godkendt. De følgende punkter på dagsordenen var
hurtigt overstået - vel vidende, at vi efter
enighed om punkterne og div. indlæg - ville blive
udstyret med masser af oksehaler.
For det kulinariske stod Henning og Palle. Det var
en rigtig herreret.
Vore "NAVINER", holdt i mellemtiden pigeaften. De
havde puttet sig på et sted der heder Godt Gemt.
De dukkede dog op igen, og i fællesskab afsluttede
vi aftenen med sang og lidt dans.
På den møde kom de fleste velbeholdne hjem.
På gensyn venner, og med naverhilsen SIB.



Slagelse

I anledning af redaktør Knud Lønstrups bisættelse
d. 26 marts i Slagelse-, havde man aftalt at holde
naverhulen åben fra kl. 10. mest for at udenbys
deltagere havde et samlingssted, og følget henvi¬
stes hertil efter højtideligheden i kirken. Der
kom flere end de små lokaler kunne rumme.

I kirken var 16 faner repræsenteret og et væld af
kranse og blomster. Præstens gribende afsked med
Knud Lønstrup rørte den store forsamling dybt.
Ære være Knuds minde. Slagelse afd.

Fredag d. 8. april kl. 19. mødte der 12 naver i
Fruegade, formand Frandsen bød de fremmødte
velkommen. Der var 3 svende der havde holdt
fødselsdag efter mødet i marts, de blev ønsket
tillykke på behørig vis, det var Hugo Svereng,
Hans Olsen og Leif Brogård, de havde alle tre
bragt en flaske med smørelse til stemmebåndet, ved
maden prøvede man så om det virkede, det blev til
flere fornøjelige sange og en hyggelig aften, som
vi sluttede med "minderne".
Med naverhilsen Jens. H.

Stockholm

Mange naver var mødt op til Anton Zaukas begra¬
velse, medbringende fanen og blomster, samt en

pengegave til en canserfond, som var Antons sidste
ønske. Ved en svendeaften i hulen lyste formand
Anton Poulsen fred over de af vore naverbrødre som

er gået på deres sidste rejse, her som hjemme.
Velkommen til to nye medlemmer, Kristine og Hugo
Madsen, som senere vil blive optaget. 40 års
C.U.K, jubilæum for hr. Pusser var forberedt med
stor middag af vore kokke Åge og Kendt; men pusser
havde nok glemt dagen.
På torpet har den årlige fest med koldt bord været
holdt. Høvdingen Eli fremtryllede et par flasker
med rasende godt indhold. Vinteren er forbi, og
foråret blev budt velkommen med et kæmpe bål,
damerne serverede varme vafler og jordbærkage til
kaffen, sommerens aktiviteter er begyndt, vi
venter mange gæster til torpet, hvor alle er
velkomne. Ønsker man at besøge torpet kontakt da
først høvdingen Eli på tlf! 08-07 66 28 62 9.
Hulen afholder sit sidste månedsmøde d. 3 juni.
Derefter er vi at træffes på Ingerø hele sommeren.
Stor flyttedag var det da vor ældste nav Søren
flyttede til pensionist-hotel i Søder, mange mødte
op for at være med til rengøring i indretning, og
damerne havde travlt med at tømme hans bankbog,
for en ny seng med elevator-løft skulle han have
samt 25 par kopper, for kaffefest blev det også
til de mange flyttefolk, en dag Søren vil mindes i
lang tid fremover, sin 84 års fødselsdag holder
Søren på sygehuset, til et eftersyn af en gammel
benskade.
Vi vil i august måned fortælle lidt om vores 75
års jubilæumsfest.
Med naverhilsen. ARTHUR.

Odense

Til hulemødet d.5 maj, var der troppet 14 svende
op, vores nye næstformand Erik Mortensen fik æren

af at åbne mødet, formanden Jan Sinnet var taget
ud på en 16 dages tur til havs.
Der blev orienteret om pinsestævnet i Stockholm,
Odens afd. regner med deltagelse af 6-7 stk..
Knud Marius, som vores PR. mand, fortalte lidt om

den brevveksling, der for tiden er i gang, og som

foregå med forskellige foreninger, om den
økonomiske støtte til naverhulens store

huslejeforhøjelse, som antagelig snart er
forestående.

Carl Mortensen, fik under mødet pludselig den
skøre ide, at ringe kraftigt på klokken, dette
medførte en omgang til forsamlingen, samtidig blev
han opfordret til at fortælle en god historie, han
fortalte en sandfærdig historie fra sin læretid
som maler, en bloddrypende oplevelse på
værkstedet, mellem høns, ligkister, blod, fjer og
grøn umbra, og hvor mesteren til sidst var helt
ukendelig.
Der blev sunget bravt under mødet og fortalt
historier, Erik fra Assens, som nylig var kommet
hjem efter et længere ophold i Spanien, havde også
lidt at berette derfra, særlig hvor varmt det var
dernede.

Børge Skæg, som repræsentant for Odense afd.
aflagde beretning om sin deltagelse, ved de
fornylig 3 bisættelser, som var Max Heiden,
Hamburg - Knud Lønstrup, Agersø - Araberen Århus.
Husk næste hulemøde torsdag d. 2 juni-88.
Med naver hilsen. K.PLOUG.

Los Angeles

Ved mødet den 8 april var der tilstede flere end
normalt, det er altid rart at se, når vore medlem¬
mer viser interesse. Dinneren var tilberedt af vor
kok/sekretær Bill Knudsen, den var skænket af Kurt
Møller, Hans Andersen og Juel Nielsen, Kurt Møller
skænkede også snapsen.
Mødet åbnedes med "Der er et yndigt land", hvoref¬
ter Otto Lund bad om ordet, han bragte hilsener
fra flere danske klubber, og fra Asmund Andersen
som ønskede at få nogle af de billeder der var

taget ved hans fødselsdag, især et hvor han står
med lagkagen. Derefter meddelte Otto, at han, pr.
telefon, havde fået meddelelse om Araberens død,
da Araberen var æresmedlem af Los Angeles Naver
Club, bad Otto medlemmerne om stående at mindes
Araberen med et øjebliks stilhed.
Efter sekretærens og kassererens beretning blev
der indvalgt nogle nye medlemmer I Hans Petersen og
Jens Andersen, fra land kommiteen gav Carl Peter¬
sen en beretning om det forstående arbejde og
takkede for den store støtte ved clean-up dagen,
derefter kom han ind på forberedelserne af næste
års jubilæumsfest. - Den 16 april vil dette års
jubilæum finde sted i hulen, The Naverettes vil
servere åben face sandwiches. - Kassereren gjorde
opmærksom på, at det er ved denne tid klubben
normalt sender penge til Den farende Svend, det
blev vedtaget at sende § 350,oo. Klubben indsamle¬
de også et beløb til Hilmar og Karen Jensens
guldbryllup den 23 april. - Slutnings sangen blev!
Den danske sang. O.J.L.
Ved naver klubbens 54 års jubilæumsfest den 16
april, var det den nye klub "The Naverrettes" som

sørgede både for en super Pot Luck Dinner og
aftenens underholdning. Selv om flere danske
foreninger også var aktive på denne dag, kom der
alligevel 45 gæster til festen, aftenens menu
bestod af'. Ham-kartofler, forskellige salater,
desert, vin og kaffe, hulen var sat op med tre
lange borde for gæsterne, og for enden af dem stod
et lige så langt bord fyldt med utallige retter,
så gæsterne selv kunne vælge og sammensætte deres
dinner, til maden var der både hvid og rød vin, og
til kaffen en velsmagende desert.
Præsident Anna Hanson bød velkommen og foreslog
den første sang, "Jylland mellem tvende have",
senere kom "Det haver så nyeligen regnet", "Ja vi
elsker dette landet" og "Der er et yndigt land",
efterfulgt stående med "God bless America",
.Underholdningen begyndte med lodtrækning for
skænkede gaver og bingo spil, The Naverettes
succes med aftenens dinner og underholdning
fortjener, og får hermed en velment tak fra Los
Angeles Naver Club. O.J.L.



Randers

Generalforsamling d. 8/4-88.
Efter at formanden havde budt 13 svende velkommen,
og vi havde sunget "svende vårsolen vinker nu
atter", blev Poul Ejner foreslået som dirigent, og
blev enstemmigt valgt. Efter at have takket for
valget, gav han straks ordet til formanden.
I formandens beretning var både gode og dårlige
hændelser. Der havde været flere godt besøgte
arrangementer, hvilket har givet penge i kassen,
og vi har fået en ny hule, som vi har fået godt
indrettet. Af dårlige hændelser, måtte formanden
berette at vi desværre allerede havde haft indbrud
i vores nye hule. Dette er meldt til politiet og
forsikringen, og vi venter nu på resultatet.
Efter enkelte kommentarer til beretningen, blev
denne godkendt.
Kassererens regnskab blev ligeledes godkendt.
Af indkomne forslag var der 3 stk. Forslag om at
21 spil ikke mere skulle gå i en særskilt kasse,
men indgå i den daglige drift, blev forkastet, 21
spil skal stadigvæk gå til udflugter. Dette
forslag som kom fra Børge Jørgensen, blev efter¬
fulgt af endnu et fra Børge, kun hulefar og
kassereren skal have nøgle til hulen, et forslag
som affødte en vældig debat for og imod, forslaget
blev vedtaget med 6 stemmer for og 5 imod, 2
undlod at stemme.

Fra bestyrelsen var stillet forslag om ens kontin¬
gent på 30 kr. så vi ikke skulle have 3 satser.
Til dette kom der et ændringsforslag, som blev
enstemmigt vedtaget. 30 kr. for alm. medlemmer, 25
kr. for pensionister og efterlønnere, og alle skal
betale for svenden. Derefter gik vi over til valg.
Formanden Arni var på valg, og var villig til
genvalg, på trods af at beretningen var blevet
godkendt, var der enkelte der mente at flere
forskellige burde foreslås, imidlertid var Åge den
eneste der var villig til at lade sig opstille.
Arni blev genvalgt. Bitten ønskede ikke at fort¬
sætte, og Åge blev herefter valgt til bestyrelses¬
medlem. Søren "Munken" blev genvalgt.
Da vores hulefar Børge ikke kunne afse tid til at
fortsætte, tilbød Munken at træde i stedet, og det
var samtlige tilstedeværende yderst tilfredse med.
Vi takker Børge for hans indsats, og byder Munken
velkommen.
Under eventuelt kom Knast med et forslag til
bestyrelsen, om lidt fornyelse i vores agitation,
og Arni og Ole havde en lille dialog om tomme
flasker, og formanden havde derefter nogle afslut¬
tende bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede
for forholdsvis god ro og orden, og vi gik ombord
i Børges gule ærter, og div. tilbehør.
Det blev sent, det forlyder at de sidste kom hjem
kl. 5, men det er jo nok løgn, den har nærmere
været 6.
Hulemøde d. 6/5 Formanden bød velkommen til 10
svende, og et nyt medlem blev optaget, Marian
Olsen, som har arbejdet flere år i Sverige som
sygeplejerske, velkomstsangen blev sunget. Det
blev vedtaget at svendene ikke må afhentes før
efter kl. 22.oo.
D. 25/6. kl. 15.oo er vi inviteret til grillfest
hos Søren og Ruth, vi medbringer selv grillmad.
Adressen er Stoubyvej 46 Øster Tørslev.
Ruth serverede skipperlabskovs som vi alle nød.
Derefter rejste vi os alle for i 1 minut at mindes
Araberen, vi sang så minderne og sluttede ved 1.3o
tiden.
Med kno i bordet. ÅGE.

Vejle

Fredag d. 8 april kunne formanden byde 25 naver
velkommen til forårsgeneralforsamlingen, mødet
startede med en sang.

En sørgelig nyhed var, at 2 meget markante naver
er gået på den sidste rejse, det er redaktør Knud
Lønstrup, som i mange år har været en flittig og
velset gæst her i Vejle afd. bl.a. har han haft
lejet vor hytte. Knud var meget afholdt her i
Veje, og ved bisættelsen var vor afdeling repræ¬
senteret ved Bruno, der sammen med 15 andre afd.
havde medbragt naver faner.
Araberen var formand for kontroludvalget i 40 år,
og deltog i 50 pinsestævner, ligesom Knud har
Araberen gjort et stort arbejde for C.U.K, og var
meget afholdt. Ære være Knuds og Araberens
minde.

Dirigent for generalforsamlingen blev Tommy
Christiansen, som kunne konstatere at denne var

lovligt indvarslet, dagsordenen blev oplæst og
godkendt.
Formandens beretning omhandlede de aktiviteter,
der havde været i det sidste halve år, gule ærter
i hytten, som altid godt og med stor tilslutning,
vinterfesten på Park hotel, efter festen er
forskelligt blevet drøftet, bl.a. musikken, men
alt i alt gik festen godt, og prisen skal jo også
tages i betragtning. Finns 50 års fødselsdag i
december med åbent hus havde samlet mange naver
til en god dag, tak til Finji. Bruno, Anders og
John har besøgt Århus afd. til en mødeaften, de
blev vældig godt modtaget og havde en rar aften.
Tak og hilsen til Århus afd.
Britta og Johnny Lindskjold holdt sølvbryllup d.
30/3 og mange naver var mødt op til morgensang og
kaffe m.m. og man hyggede sig hele formiddagen,
tak til Britta og Johnny.
Ang. fremtiden så holdes sommerens første møde i
hytten fredag d. 6 maj kl. 19.3o. Hytten er åben
den 3. lørdag i de måneder hvor der ikke er
fester. Rengøringen bliver d. 14 maj. Det er
bestemt, at spisning dagen efter festerne skal
koste 10,oo kr. og det fastslås, at gæster skal
være i selskab med den nav du inviterer.
Formanden takkede sin bestyrelse for et godt
samarbejde, og hytteudvalg og iøvrigt alle, der
gør en indsats for foreningen fik tak. Beretningen
blev godkendt.
Regnskabet blev oplæst og godkendt.
Bevillinger til pinsestævnet i Stockholm, det blev
vedtaget at bevillig 1200 kr. til deling.
Alle valg var genvalg, Jens Peter Birholt blev
nyvalgt til hytteudvalget.
Under eventuelt fremkom forskellige forslag til
afvikling af forårsrengøringen i hytten, men vi
vil nu fortsætte med at gøre som vi plejer,
nemlig, at de som har tid, kommer den lørdag der
aftales. Rengøringen tager et par timer eller 3,
når mange hjælpes, og derefter hygger man sig evt.
med en medbragt madkurv.
Generalforsamlingen sluttede med en sang, og
dirigenten takkede for god ro og orden.

18 svende mødte op i hytten til sommerens første
møde, der startede med en lystig sang. Formanden
som åbnede mødet, kunne fortælle at en af vore

lokale naverbrødre, Per Lehd, er død. Ved begra¬
velsen var afd. repræsenteret af Bruno, m. fane.
Per var en hyggelig og jovial naver, desværre blev
han kun 45 år. ÆRE VÆRE HANS MINDE.
Til pinse stævnet i Stockholm deltager 4 naver fra
Vej le.
Den 1. juni skal vi forlade hulen på Nørretorv,
der arbejdes ihærdigt for at finde en ny.
Den 30 maj kl. 18.3o flytter vi vore ting fra
hulen, hvis nogen ville hjælpe til. Karin har
sendt kort fra Australien. Ceres Hans gav en

omgang.
Tømrer Torben Udbye blev optaget, som nyt medlem.
Efter mødet var der hyggeligt samvær. Den første
dag-i hytten var rigtig skøn.

JOAN



Hjemmelavet champagne, siger du??
-Jep! En flaske brændevin og et brev
Samarin

Hillerød

Hulemødet d. 8/4. 8 mand fremmødt.
Trods det lille fremmøde en hyggelig aften.
HUSK hulemødet d. 10/6.
Vores årlige lammefest er ændret til en slags
midsommerfest som vil foregå i fritidshuset d.
18/6 kl.13.oo.
MENUl Forret I Surbrød med hellefisk.

Hovedret I Dyrekølle med waldorfsalat.
Dessert I Romfromage, kaffe og småkager.

PRIS I 90.oo kr. - Der vil være levende musik som

sørger for underholdningen. - VEL MØDT - tilmel¬
ding senest d. 7/6 på tlf! 02 30 22 04. hos Eik og
Mette.
Kno i bordet. EIK.

Thule

Det er med sorg at vi her i Thule erfarer at de 3

gode svende Knud Lønstrup, Chris/Thailand og
Araberen ikke er iblandt os mere. Vi vil mindes
dem for deres virke i naverkredse.
Den 3 april havde vi hulemøde. Da vi netop natten
til den 3 var gået over til sommertid blev mødet
startet med en times forsinkelse, da denne
tidsforskydelse ikke var trængt ind på alle
lystavler, men det gav jo de årvågne en chance for
en ekstra pils i ventetiden.
Da der havde været røster fremme om at foreningen
havde for få aktiviteter, havde vi til dette møde
fået aftale med sygehjælper Mogens Kofod om at
komme og vise nogle af sine mange lysbilleder fra
Thule-distriktet, samt fortælle om sine oplevelser
i naturen her oppe.
Da alle omsider var samlet (det blev desværre kun
til 8) bød Ole velkommen og vi sang nr. 28,
derefter viste Mogens os sine billeder, og da han
foruden at være en god fotograf også er en stor
naturelsker og god fortæller, blev det en vældig
god oplevelse for de fremmødte.
Da det jo var påskedag, serverede vi den gode
gamle påskeret "skidenæg", og de gik som varmt
brød, men da vi havde håbet på større fremmøde,
nåede vi ikke at spise dem alle, selv om vi
skyllede godt efter. Mødet sluttede ved 17 tiden
med minderne
Til bedemødet d. 17. april var vi 13 svende, og i
anledning af at undertegnede havde passeret en
fødselsdag, stod der smørrebrød på bordet og det
forhøjede stemningen, så vi havde en vældig god
eftermiddag i hulen.
Med naverhilsen. TANTE MØGHE (BIRTE).

Zürich

Ved den årlige generalforsamling d. 9 april, var
25 aktive medlemmer tilstede. Følgende ændringer i
bestyrelsens sammensætning blev vedtaget! Fritz,
korrespondent til D.f.S. og Geert, huleforvalter
trådte tilbage. Peder Nielsen blev valgt ind som
vores nye huleforvalter og Christian som supple¬
ant. Flemming Vilhelmsen, formand. Ole Liebgoot,
næstformand. Inger Bøgh, kasserer. Frank Petersen,
sekretær. Niels Olsen, genvalg. Ligeledes blev
Fritz og Else Marie genvalgt som revisorer. Til de
afgående siger vi tusind tak, til den nye besty¬
relse siger vi held og lykke.
Vi også bekendtgjort at vores lejekontrakt for
hulen er blevet ændret således, at vi i fremtiden
kun har seks -måneders opsigelse (tidligere 1
år).

Generalforsamlingen bemyndigede best. til at
anskaffe en IBM PC. som vi vil bruge til at føre
vort medlemskartotek, regnskaber og til at sætte
vort medlemsblad o.m.a.

Generalforsamlingen fulgtes af en hyggelig aften
hvor dansk biksemad med spejlæg (fremstillet .af
Jens Hamburger) blev spist i store mængder, godt
skyllet med med GRØN TUBORG.
Med 17 deltagere har vi gennemført og afsluttet
dette års kegleturnering. På damesiden fejrede vi
vinderen, Helle Vilhelmsen og på herresiden Kim
Jensen. Begge overtog vandrepokalen for et år, og
i tilgift fik de to vindere hver overrakt SFR.50-
i præmie.
Vi har også afholdt og afsluttet den årlige
billard/pool-turnering. Keglebillardvinderen, John
Marquart og Poolbillardvinderen, Peter Lauritzen
fik hver en nystiftet vandrepokal overrakt samt
hver en første præmie på SRF. 50-. Den nye vandre¬
pokal er stiftet af brd. Frank og Axel Petersen.
Niels Olsen som i længere tid har haft sit ben i
gips viste glædestrålende to gipsfri ben frem ved
vores sidste huleaften, det ene lidt tyndere end
det andet] men efter endt fysioterapi vil han være
så god som ny.

Den 7 april var der møde i
BIGA-Stagiere-Kommissionen i Luzern. Flemming
Vilhelmsen deltog som C.U.K.-delegeret. Det vil
sikkert være interessant for læserne af Den
farende Svend at vide, at vi har årligt 150
opholds/arbejdsbevillinger for unge danske hånd¬
værkere (Stagiere) som gerne vil til Schweiz for
at arbejde, se noget nyt og øve det tyske sprog.
Interresserede svende skal henvende sig til
Arbejdsdirektoratet i Danmark og til Flemming
Vilhelmsen, Ueberlandstrasse 341. 8051 Zurich
tit: 1/40 28 23.
Vi efterlyser også danske håndværksmestre som er
interesserede i at ansætte schweizer Stagiere i
perioder fra 6-12 måneder. Interesserede mestre
bør også henvende sig til Flemming Vilhelmsen.

Den 23 april var den årlige generalforsamling i
VNCS i Bern. Frank Petersen trådte tilbage som
formand. Han bliver imidlertid i bestyrelsen og
får sin post tildelt på det første bestyrelsesmø¬
de. Flemming Vilhelmsen blev valgt ind som revi¬
sor.

Vi har lanceret et nyt medlemsblad for CUK-Zürich
medlemmer "ZURICHVIIS". Bladet udkommer kvartals¬
vis. Det indeholder vort kvartalsprogram, tilmel¬
dingsblanketter, nyheder af alle slags m.m. samt
reklamer fra lokale forretninger. Redaktøren er
Frank Petersen og Ole Liebgott. Læserne af D.f.S.
er velkomne til at rekvirere et abbonnement på
ZURICHVIIS. Skriv til CUK/Zürich, Postfach 75.
8051 Zürich.
Vi har fået to nye medlemmer, Lene og Flemming som
blev budt velkommen ved optagelsesceremonien den 7
april 1988. Allerede d.28 april registrerede vi
Lenes afgang da hun måtte rejse hjem på grund af
sygdom i familien.
Flemming og Thorvald bragte os en frisk hilsen fra
hovedbestyrelsen som de mødtes med i Slagelse ved
Knud Lønstrups bisættelse. Vi hilser tilbage.
Til slut vil vi gerne byde velkommen til Den
farende Svends ny redaktør Dann Eland. Vi håber
på lige så godt et samarbejde som vi havde med
Knud.
Med slagkraftig kno i bordet hilser vi fra Zurich.

OLE LIEBGOTT.



Løgumkloster

Vi har nu fået vores nye hule indrettet og adr I er
Falkevej 20. Løgumkloster. Indvielse og general¬
forsamling d. 24/4. hvor der var pænt fremmøde, vi
fik et nyt medlem, Holger Lorenzen. Nielsen blev
genvalgt som formand.
Hulemøde den sidste torsdag i måneden kl. 19-22.
Hulen er lukket i juni, juli, august.
Sommerarrangement d. 4 juli kl. 14.oo. Grillparty
i Arrild Ferieby hos Peter Nielsen, hus nr 166.
Bus eller samkøring arrangeres, tilmelding og
yderligere oplysninger hos. Niels tlf! I 04 74 43
39 eller ved Henning tlf. 04 74 39 33. Camping¬
plads og svømmepøl ved feriebyen.
Hulemøder vil igen blive annonceret i DfS.
Velmødt i vores nye hyggelige hule.
Med naverhilsen. UWE - HENNING - NIELS.

Ålborg
Det ordinære hulemøde for maj måned var traditio¬
nen tro forlagt til Gug, hos Claus Nielsen, og
hans fantastiske samling af øl fra hele verden
5000 stk. venner.

20 var vi fremmødt uden damer, vel ikke særlig
tilfredsstillende når hulemødet var med damer. En
stor glæde var det at vort æresmedlem Hans Chri¬
stiansen var mødt til trods for svær sygdom.
Det kulinariske bestod af røde pølser og kartof¬
felsalat, dejlig tilberedt af vore søde piger,
derefter kaffe med hjemmebagte småkager. Kl. 22.oo
sluttede vi med minderne, og en dejlig aften med
gode venner var til ende.
Til almindelig orientering, er hulen i håndværker¬
huset lukket for lørdagsmøderne i juli og august
måned. De månedlige hulemøder første onsdag i hver
måned afholdes som normalt.
Med kno i bordet. SKRIVEREN.

Århus

Hulemøde d. 22/4. Formanden bød velkommen til 23
svende samt en gæst, John Christensen, Ålborg,
aftenens skiveskydning forløb planmæssig, Jan
Strange, måtte aflevere pokalen til Leif Farsø,
som også tog sig af 1. præmien i præmieskydningen.
Den 12/4 blev Araberen bisat fra Frederikskirken i
Højbjerg. Mange var mødt op heriblandt 6 afd. m.
faner, samt en fra Århus snedkerlav, efter bisæt¬
telsen var der sammenkomst på Taverna i Åbyhøj,
hvor der blev udtalt mindeord af formand
J.Schaffer, og for H.B. talte H.Fiirgaard, man
sluttede med to vers af minderne.
16 svende var mødt til hulemøde d. 6/5. samt to
naver fra Los Angeles, Erik L. Møller og hans søn
Lars Møller. Formanden bød velkommen og udtrykte
sin glæde ved besøget fra L.A.- Erik Møller fik
ordet og bragte hilsener fra gode venner i U.S.A.
7 personer fra Århus afd. vil v^re i Stockholm til
pinsestævnet.
Husk d. 11/6. at vores årlige fest lam på spid
afholdes i GI. Harlev forsamlingshus. Tilmelding
kan ske til S.E.Jensen, tlf. 06 13 77 52. og til
Gunni Vase. tlf! 06 92 33 18. Senest d. 3/6. Vi
starter kl. 14.3o. Prisen er for voksne 80-kr. og
for børn 25-kr. Det er tilladt at tage familie og
venner med.
Til slut skal nævnes Henry Jensen, der som repræ¬
sentant for Tuborg-fonden, overrakte Århus afd. en
check på kr. 3.000,oo. Formanden takkede, og kunne
henvise til at arbejdet med istandsættelsen var

færdig.
Sekretær. S.E.Jensen.

.tfM,o<H)RBZKSnr

KØB eNHAVN

MØDELOKALE! Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A
Kid. 2720 Vanløse, tlf: 01 71 86 92.

MØDEl 1~torsdag 1 hver måned.
KEGLESPIL: 3~mandag 1 måneden i Cirkel-ordenen.

Falkoner Alle 96. Kl. 19 - 21.

FORMAND! Poul Barslund. - Agerkær 5. II.
2610 Rødovre, tlf! 01 75 52 01.

NÆSTFMDl Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf02 28 19 08.

KASSERER! Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf! 01 81 73 74.

SEKRETÆR! Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2470 Skovlunde, tlfI 02 91 81 24.

BISIDDER: Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf: 01 13 35 61.

Pakkefest d . 7 april

Der var god tilslutning til vores årlige pakkefest
og der var 10 ekstra pakker skænket af: Alice og
Vagner. Vor auktionarius Hugo Nielsen fik alle op
på mærkerne og da auktionen var overstået var der
kommet 1074,- kr. i kaffe kassen, som gav en

omgang.

Hyggeaften i Vanlase d. 5 maj
Der var mødt mange frem til den sidste hyggeaften
inden sommerferien, og der var livligt ved alle
bordene, der blev spillet billard, kort og raflet
til den store medalje og mange gamle minder blev
opfrisket.

Ferie

Alle vore medlemmer med familie ønskes en rigtig
god og solrig sommerferie.

BESTYRELSEN.

Kalender for resten af 1988

Hulen Vanløse torsdage: 4/8 - 1/9 - 6/10 - 3/11 -

1/12 andespil. - 15/12 juleafslutning.

Keglespil Falkoner Allé 9S

Mandage: 15/8 - 19/9 - 17/10 - 21/11.
lespii: lørdag d. 22/10.

Kongekeg-

Sommerferie juni og juli

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet den 26.maj



TAK TIL STOCKHOLM

INGARØ

Hovedbestyrelsen for C.U.K, vil herigennem bringe
er tak til Stockholms afdeling for dette års
pinsestævne. - Et pinsestævne helt i top.
Stockholms afd. havde på forhånd, orienteret
samtlige afdelinger, med kort over seværdigheder,
tunnelbane, samt alle nødvendige oplysninger. - De
første ankom allerede fredag morgen, og for de
fleste var det første gang man skulle opleve
Stockholm, og efter at have lyttet til folks egne
oplevelser, må de fleste være blevet mindst et par
centimeter kortere. - Der var blevet aflagt besøg
på Vasaskibet - Djurgården - Telemuseet - Kultur¬
huset - Kungliga Sportshallen - Slottet (hvor der
var vagt afløsning) - Gamla Stan (hvor flere skrev
deres navn i den store bog i Storkyrkan) - Adels-
huset (med tilhørende kirke med våbenskjold) -

Sejltur til Åland - diverse kunst og gallerier
udstillinger og m.m.

På hovedbestyrelsens vegne DANN ELAND
redaktør.

m
egne

arrangementer I Hulen åben fredag aften og lørdag
•J formiddag, hulemøde lørdag aften i teatercafeen,
jsøndag morgen fotografering på Høtorget
delegeret møde, samtidig bustur med frokost for
begge — festaften med en pragtfuld menu, samt
natmad, (en meget vellykket aften). Mandag var vi
samlet 90 til frokost på Ingarø, mad og
drikkevarer var der i overflod, hvordan høvding
Eli kunne lave alt dette for bare 30,- kr. er

ubegribeligt, alt imens vi rigtig hyggede os havde
Stockholmerne travlt, der var enten folk der
skulle køres til Ingarø eller fra Ingerø til
stationen eller fra et hotel til stationen, jo de
gode folk i Stockholm, har ikke kunnet slappe af
før de sidste tog med toget tirsdag aften.
Alt i alt et godt pinsestævne, som Stockholm afd.
kun kan rose sig af, og være stolt af.
Rigtig hjertelig tillykke og tak til Stockholm
afd. og på gensyn en anden gang.



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

Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev. Tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo.
3300 Frederiksværk
Tlf. prvt. 02 34 57 35.
Tlf. arb. 02 94 80 00.

Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederikssund.
Tlf. 02 31 49 54.

Helge Lind Nielsen.
Cikorievej 13. - 4300 Holbæk.
Tlf. 03 43 87 65.

KONTROLUDVALGET & ARKIVET.
FORMAND. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg.
Tlf. 06 27 24 80.

STOF TIL CEG-BLADET SENDES TIL.

REDAKTØR. Herluf Fiirgaard.
Skolebakken l.tv. 8000 Århus C.
Tlf. 06 12 46 60. (9 - 17).

FORMAND.

HOVEDKASSERER.
6. EKSPEDITION
AF D.f.S.

REDAKTØR AF
D.f.S.

UDSTILLINGEN.

Københavns Afdeling
Giro 3 BS 17 7 S

HULE: INGERSLEVGADE 108. Kid. tv. 1705 KØBRNHAVN V
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.oo

FORMAND." Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København V. tlf: 01 23 23 42.

KASSERER: Frode Zachariasen. Eriksgade 18 2tv.
1708 København V.
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf: 01 49 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf: 01 15 09 85.

SEKRETÆR: Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj, tlf: 01 79 25 29.

LOKALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlf: 01 83 51 41.

Program
Hulen er åben hver søndag kl. 10.30 til 14.00
Bakketur d. 30/7. kl. 10.30 vi mødes i hulen.

Det er med sorg, at vi må meddele, at endnu et af
vores mangeårige støttemedlemmer Karen Bendsen er
død d. 20/5. Efter længere tids sygdom, blev Karen
begravet d. 1/6. Fanen var til stede.

Københavns afd.

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

Tømrer
Rudolf Lund Hansen (Proprietæren)

Født d. 27/2 - 1896.-
Indmeldt i C.U.K, d. 3/9 - 1954.
Er taget på sin sidste rejse.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Århus afd. af C.U.K.

Københavns afdeling har mistet et af sine gode
medlemmer.

Sadelmager
Carl Jensen. (Musiker Carl).

Er afgået ved døden den 4 juni 1988.
Født d. 15/7 - 1909.
Indmeldt d. 22/1 — 1955 i København

ÆRE VÆRE HANS MINDE.

Københavns afd.

Tak

Hjertelig tak for de mange lykønskninger, fra
naverkammeraterne der deltog i pinsestævnet i
Stockholm, og fra de mange kære naverkammerater, i
anledning af min 90 års fødselsdag.

KURT BJERREGAARD.

Milepæle

4/7. Rikard Jensen. Enghavevej 118
København SV. 65 år i C.U.K,

17/7. Viggo Nielsen. Vesttoften 5
8250 Egå 70 år

28/7. K. Beck Jensen. Spøttrupvej 44
7400 Herning 50 år

29/7. Else Andersen. Birkebakken 15
3400 Hillerød (mdl. i Kbh.) 60 år

In memoriam

Carl Jensen alias Musik Carl er taget på den
sidste rejse 78 år gammel. Efter hans bortgang
kommer tankerne frem, om alle de gange han har
glædet os med sin sang og harmonika. Carl var
kendt af de fleste gamle navere i hele landet og i
hulen i Kbh. hvor han har spillet ved mange
hulemøder, og fester sammen med vennen Edvard.
Jeg mindes engang til en revy hvor han sang Klaus
Jørgen, og havde lavet en stor ko af sækkelærred,
hvor to mand valsede rundt i, det var et morsomt
påfund.
Carl var af natur, en enspænder, levede spartansk
fra dag til dag, uden at samle hverken sølv eller
guld. Han havde sin harmonika og kolonihaven, hvor
han var- fast gæst hver dag indtil sygdommen brød
løs. - I 30 år levede han sammen med "skat"
Rigmor, og det slog benene lidt væk under ham da
hun døde sidste år.
Carl var et rart og glad menneske, der vil blive
husket af dem der kendte ham.
Æret være dit minde Carl. "SPJÆT" Kbh. afd.



In memoriam Pinsestævnet i Stockholm

ET FARVEL TIL TO AF VORE BEDSTE.
Selv om jeg vidste, at det ikke stod særlig godt
til med Knud Lønstrup, gav det mig et chok, da Åse
ringede til mig og fortalte, at vores redaktør
Knud er gået fra os.
Knud og jeg havde meget tætte forbindelser, især
vores frimærkermen ikke mindst vores kære C.U.K,
derudover var Knud også medlem af en særlig klub,
nemlig,"
SOLDATENSEKSKLUSIVEFRITIDSFISKESNAPSEKLUB", på
Fyns nordkyst.
I sit sidste brev jeg fik af Knud, skrev han at
han lige er blevet færdig med at redigere sit
sidste blad, og at han nu ville få mere tid til
sine frimærker, men dagen efter fik jeg telefonbe¬
skeden med den sørgelige meddelelse om at Knud var
gået på sin sidste rejse, jeg glemmer aldrig de
glade dage vi havde sammen.
Få dage efter kom den sørgelige meddelelse, at
vore alletiders naverbroder ARABEREN også havde
forladt os.

ÆRE VÆRE DERES MINDE. OTTO KRØLL.

Tak

Vi vil meget gerne, herigennem
sige tak til alle som, enten
på den ene eller anden måde,
havde tilknytning til vores
bryllup, en særlig tak til de
navere som dannede spalier
med vandringsstavene, uden for
kirken, det var en dejlig over
raskelse. Endnu engang tak.
Med naverhilsen BENTE & FRANK.

Ærestavle

I år har vi den glæde, ære og fornøjelse, at præ¬
sentere en 65 års jubilar.
Rikard Jensen blev ind¬
meldt d. 4/7.-1923. Rikard
valsede ligesom så mange på
den tid gennem Holland/Bel-
gien og Frankrig. Han er da
også en af de sidste af Bel¬
giernaverne. - Rikard er

stadig en hyppig og festlig
gæst i hulen, hvor man kan
høre om han legendariske
æbleskivebagning og ind i-
mellem få ham til at give
en sang. Ja, og så er en
fastelavnsfest jo heller
ikke rigtig vellykket uden i
vi har set Rikard i fuld forklædning.
Vi vil ønske Rikard rigtig hjertelig tillykke med
jubilæet, og så håber vi på, at se lige så meget
til ham i hulen fremover.

KØBENHAVNS AFD.

Pinsestævnet i Stockholm, som samlede 135 gæster,
holdt hulen i Jakobsgatan åben fredag aften, for
de som allerede var ankommet, forfriskninger,
snitter og is kunne købes. Lørdag var der hulemø-
de i teatercafeen, hvor der var hulemad, samt dans
til et ungdomsorkester, dansen sluttede kl.24.00.
- Søndag kl. 9.00 var der fotografering foran
koncerthuset, man gik derefter i samlet trop med
fanerne foran, til teatercafeen hvor der var

afgang for dem som skulle på bustur, ca. 75
lyttede til Poul M Olsens beretning om Stockholms
seværdigheder under kørslen. - Til delegeretmøde
samledes man 35, og Erling Rasmussen blev valgt
til dirigent, efter formandens beretning, var der
en livlig debat, ang. prisen for et pinsestævne,
der blev delt ris og ros ud til både højre og
venstre. Hans Rindom takkede for den livlige
debat, samt til bestyrelsen i H.B. for deres
arbejdsindsats i det forløbne år. Næste års
stævneby hedder Vejle, som i samme år kan fejre
jubilæum, vi håber at kunne mødes i 1989 i Vejle.
Mødet sluttede kl. 12.30, herefter var der frokost
med overrækkelse af gaver, fra alle de afdelinger
som var mødt op. - Om aftenen samledes alle til en

pragtfuld festmiddag, og dans til de små timer.
Anton Poulsen bøde velkommen til alle gæster, og
særlig til Henry Frølund (New York) som fik
guldnålen for mange års medlemsskab i Stockholms
afd. til Otto Krøll (Düsseldorf), Geert Stage
(Zürich), Dansk forenings formand Robert Steen
Bock, Jørn Petersen (FBSH), Asmund Andersen (Los
Angeles). Hans Rindom fra H.B. omtalte i sin tak
til Stockholm afd. at afdelingen igennem mange år
har holdt et stabilt medlemstal, hvilket viser at
bestyrelsen arbejder fint sammen, derefter over¬
rakte H.Rindom, Stockholms historie, et bind på
181 sider, og ønskede samtidig tillykke med 75 års
jubilæet, og der blev udbragt et firefoldigt leve
for Stockholm afd. samt dens bestyrelse, for det
store arbejde, som det trods alt er, at lave et
pinsestævne. - Mandag var 90 gæster samlet omkring
det store kolde bord på Ingarø, sang og bægerklang
lød over hele øen. - Elli Simonsen vil herigennem
takke damerne for det store arbejde, de udførte.
En stor tak til alle som medvirkede til at pinses¬
tævnet 1988 i Stockholm blev en succes.

Med naverhilsen Pastoren ARTHUR.

Lam på spid i Frederikssund
Naverne i Frederikssund afholder igen i år den
traditionelle festaften med spidstegning af 4 hele
lam, i Græse gamle Skole. d. 13 august 1988. kl.
18.00. Prisen pr. person er uforandret. 90.oo kr.
Husk hurtig tilmelding, da vi ml lukke for tilgan¬
gen ved 100 personer. Tilmeldingen kan ske til
Dann Eland på tlfl 02 31 49 54.
Til de personer, som ilcke ønsker at spise lam, må
selv medbringe, hvad de måtte ønske, prisen bliver
i såfald kun 50,00 kr. for denne festaften.
Med kno i bordet og vel mødt til en rigtig festaf¬
ten- DANN ELAND

Adresseændring

Ny formand i Randers:
Åge Andersen. - Sjællandsgade 50 5 tv-
Tlf: 06 41 26 48.



Moseltreffen

SÄ KØRER VI IGEN TIL MOSEL 2-3-4-5- september.

Bussen afgår tilfølgende tider, fredag d. 2
september. Rutebilstationen Ålborg kl. 04.3o
Banegården Randers kl. 05.3o - Musikhuset Århus
kl. 06.oo - Banegården Vejle kl. 07.oo - Banegår¬
den Fredericia kl. 07.45 - Banegården Kolding kl.
08.15 - Rutebilstationen Kruså kl. 09.3o - Odense
gi. rutebilstation kl. 06.45. - Hvis nogen fra
Sjælland, i lighed med sidste år, kommer bussen
til færgelejerne i Knudshoved kl. 06.oo. De fleste
kender turen til Mosel. Hjem søndag med afgang fra
Beilstein kl. ca. 15.oo. Vores overnatning pa
hjemturen, det fine luksushotel i Bad Harzburg,
med 3 fine middagsretter, flot morgenmad, og meget
fine værelser, mange vil sikkert nikke genkendende
til ovenstående og huske sidste år. Afgang fra Bad
Harzburg mandag ca. kl. 08.3o tiden, til Celle,
hvor vi gør et ophold på er par timer, derefter
går turen over Hamburg, til Kiel-Bagenkop færgen,
til det store kolde taselv bord.
Prisen for denne skønne bustur, med overnatning på
hjemvejen i Bad Harzburg samt det store kolde
taselv bord er kr. 650.oo - Jeres deltagelse i
selve Moseltreffen i den skønne by Mesenich fra
fredag aften til søndag middag vil være sma 400.oo
kr. For at holde denne pris, skulle vi gerne blive
mindst 40 personer i bussen. - Alle der ønsker at
deltage i dette års Moseltref, skal snarest sende
kr. 500.oo til Børge Skæg, så snart jeg har
modtaget jeres akonto indbetaling er jeres
tilmelding i orden.
Til dem som skal med bussen, lad være med at
henvende jer til Otto kroll, så går der bare fisk
i det hele.
Send jeres akonto beløb kr. 500.oo til
Børge Jensen Storeløkken 31
5270 Odense N tlf. 09 18 00 23.
Absolut sidste tilmelding er 1. august.
TAG JER NU SAMMEN OG FÅ TILMELDT JER SÅ SNART SOM
MULIGT. Med hilsen BØRGE SKÆG.

Moseltreffen løber af stablen d. 3 og 4 september.
Vi håber at se alle gamle MOSELANERE men også nye
tilrejste. Har man lyst i nær og fjern for at
deltage, beder vi om skriftlig tilmelding SENEST
DEN 1 AUGUST dette kan kun ske til .

Otto Krøll Oberbilker Alle 219 D-4000 Düsseldorf 1
PROGRAMI Lørdag d. 3/9. Indbetaling sker hos Finn
Leth for treffen i Mesenich.
kl. 12.oo Alle tilrejste mødes i forsamlingshuset,
kl. 12.15 Indmarch af foreningsfaner.
kl. 12.3o Velkomst ved Moselkomiteen.
kl. 12.45 Fællesspisning, menu! Gullasch med kar¬

tofler og salat, dertil 1 glas vin, ef¬
termiddagen til fri rådighed,

kl. 18.oo Kalte platte i forsamlingshuset,
kl. 20.oo Musik og dans. Salg af lodder til lotte¬

ri, (1. prisen gratis ophold),
kl. 23.oo Alle deltagerne danner kæde og vi syn¬

ger minderne, dansen går videre til kl??

Søndag d. 4/9. morgenmad på værelserne,
kl. 11.oo Møde om ris el. ros. Trækning af lotteri
kl. 12.oo Festmenul Spiessebraten med kartofler og

grønsager samt 1 glas vin. Efter spis¬
ningen dannes den store kæde igen, min¬
derne synges for sidste gang 1988 i
Mesenich, udmarch af foreningsfanerne.
Officiel afslutning af Moseltreffen 1988

kl. 14.oo Afsked i NAVERGROTTEN i vinbyen Beil -
stein, et glas, en sang, et hej farvel
goodbye, UND AUF WIEDERSEHEN 1989.
Prisen for dette festlige program DM.85-

Forslag om bedre bordpynt fra afdelingerne syntes
vi er god, så alle tager et Dannebrog eller et
Skandinavisk flag med (papir på træpind) til at
stille i en flaske. TAK.
Alle afd. bedes venligst medbringe foreningsfaner¬
ne, deltagerne medbringer sangbøger og navens og
berejstes gode humør.
GODT VEJR ER BESTILT, SÅ VEL MØDT I MESENICH DEM 3
OG 4 SEPTEMBER 1988.
MOSELKOMITEEN. Otto Krøll - Finn Leth.

FBSH/CCEG

Tilbageblikl De sidste fem år har desværre, efter
vor opfattelse, været negative, med nogle store
omvæltninger, vi tænker her ikke mindst på præsi¬
denten H.Laus død, med stor beklagelse\ men også
på Union Cs udtrædelse af CCEG år før det
Europatræf, som de skulle have arrangeret. Vi har
set ved CCEG møderne, i de sidste 5 år, at flere
foreninger har holdt sig borte, om det er manglen¬
de interesse eller det skyldes økonomiske grunde,
ved vi ikkej men noget er der galt. Vi tror, at
man i CCEG har tendens til, at slå for stort brød
op, uden at kunne opnå de forudsatte mål, der
desværre løber ud i sandet. Vi anbefaler, at CCEG
bliver ved jorden og ikke bygger flere luftkastel¬
ler. CCEG havde chancen til at kunne opnå økonomi¬
ske fordele i 1968 og 1973, da compagnon Bovy var

kasserer, og kendte flere i Strassburg. Dette løb
ud i sandet, grundet Breton fra Tours, der ikke
ville anerkende de statutter compagnon Hassier
havde udfærdiget. Ligesådan mener vi, at CCEG har
forsømt, at pleje og videreføre de kontakter der
blev skabt i Luxemburg og København, vi tænker her
på Miss Pepita Harris m.fl. Det kan ikke nytte, at
vi til Europatræffet kun indbyder borgmestre og

lignende, vi må se mere internationalt, for at
opnå resultater. Vi fra Skandinavien synes, at vi
har fået for lidt udbytte af de afholdte CCEG
møder, dette skyldes, tror vi, for dårlig forbere¬
delse. Vi i Skandinavien kommer sammen 1 måned før
disse møder, for at drøfte de aktualiteter vi får
mandat til at fremføre, og mener da også, at vi
vil have noget med hjem, som vi foreligger for
FBSH, dette har meget sjældent været tilfældet, da
vi til bevidstlødhed har hørt om de tyske forenin¬
gers militærproblemer, samt de franske foreningers
uddannelsesproblemer m.m. der i bund og grund er
CCEG uvedkommende, da disse problemer må anses at
være interne, inden for egne lande. CCEG bladet
indeholder for lidt stof, af interesse for CCEG.
Det er blevet et lokalt blad, der ligeså godt
kunne laves indenfor de tilsluttede foreninger
internt.

FREMTID I FBSH tænker kun, at deltage i et årligt
møde indenfor CCEG for fremtiden, og stiller
derfor forslag om dette. Vi tænker videre frem kun
at formulere os på et skandinavisk sprog ved CCEG
møder, og stiller derfor forslag om anerkendelse
på ligfod med fransk og tysk, da det jo vil være
formålsløst, at have en partner man ikke kan
kommunikere med. Her kræves tolke der kan oversæt¬

te i tale og skrift, og som selvfølgeligt må
betales af CCEG. FBSH henstiller til CCEG, om for
fremtiden ikke at danne så mange kommissioner der
ikke giver noget udbytte, men bruge kræfter og
recurser på, at stabilisere og videreføre det CCEG
vi startede i sin tid, samt sørge for en god
organisation af vort årlige møde, efter gammel
håndværks skik og brug.
Vi i FBSH takker for de år der er gået gode såvel
som mindre gode, idet vi udtrykker håbet om, et

godt kongresmøde her i Lyon, og en forhåbentlig
lys og god fremtid for CCEG.
På FBSHs vegne JØRN PETERSEN.

formand.



Buddinge Cykelbørs
flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. K«btnha*n

Fra H.B.

Hovedkassereren meddeler!
Regnskabet vil blive bragt i næste nr, af Den
farende Svend. o

Forenings-adresserne vil blive bragt, sa snart at
redaktøren finder plads dertil.

Olsen kom ind på cafeteriaet og bestilte to øl.
- Desværre, hr. Dette er en afholdscafe.
- Nå ja. Jeg synes jo nok, at døren gik lidt
trægt...

FRA ÅRHUS".
- I går fik jeg tilbudt en halv gris meget
billigt.
- Købte du den??
- Selvfølgelig ikke! Hvad skal jeg med en halv
gris? Den vælter jo hele tiden.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Hulemøde d. 3/6. Denne dejlige aften var vi samlet
19 svende, formanden bød velkommen og vi sang nr.
28. Formanden oplyste at han havde været til møde
med andre brugere af Græse gi. Skole, hvor vi jo
har vores hule, man havde blandt de øvrige brugere
ønsker om en udvidelse af salen, samt nogle flere
kommunale midler til vedligeholdelse, og istand¬
sættelser, derfor også naturligt at naverne
deltager. - Vi havde denne aften besøg af Willy
fra Marmorilik, Willy er nu bosat i Frederiksværk
og bliver vel medlem af Frederikssund naver klub.
Tommy og Rene havde friske hilsener fra Mosel, de
havde brugt pinsen til at besøge Margit og Werner
i Mesenich. - Efter en rigtig hyggelig aften med
megen sang og klokkeklang, sluttede vi med minder¬
ne henimod midnat.
Husk hulemødet d. 1/6 hos Anna & Frank, hvor vi
starter kl. 19.oo med en lille naturvandring med
forfriskninger undervejs, adressen er VÆNGETVEJ
47. 3630 JÆGERSPRIS. Husk også hulmødet d. 5/8.
hvor Carsten og Tommy har hulevagt.
Med naverhilsen POUL.

Herning

Foråret/sommeren har for alvor meldt sin ankomst.
Det kunne ses på fremmødet til det sidste hulemø¬
de. Om det er kolonihaven eller fritidshytten der
trækker vides ikke med bestemthed - lige udover
for Karls vedkommende, han har forlængst begyndt
at røgte garnene ved Limfjorden^ men et lille
bordfuld blev det dog til, en hyggelig snak samt
et par af de kendte sange. - Men alt ialt har det
været en god sæson med et godt fremmøde. Der er nu
ferie i juli og august og så forventer bestyrelsen
selvfølgelig, at alle møder op d. 21. september,
med "frisk halm i træskoene".
Rigtig god ferie ønskes alle gode naver.
Med naverhilsen GUNNAR.

København

Onsdag d. 18. var der hulemøde, hvor Frode viste
film fra New Zealand. Der var 12 der benyttede
lejligheden til at se denne film. Der har i maj
måned ikke været møder, undtaget G.F. - Flere fra
København deltog i pinsestævnet i Stockholm, og
alle var enige om at det var prisen værd. Vi siger
tak til Stockholm afd. for dette uforglemmelige
stævne og håber, at de må få fejret deres jubilæum
ligeså festligt på selve dagen.
Riiståflet d. 28/5 måtte desværre aflyses på grund
af for ringe tilslutning. En anden gang skal
festerne åbenbart ikke ligge så tæt på ferien og
pinsestævnet. - I juli er der ingen møder; men
husk bakketuren d. 30/7. Se juni svenden.
Københavns afd. ønsker god sommer til alle afde¬
linger.
Med naverhilsen PIA.

Køge

SÅ SKETE DET. - Formanden kunne på hulemødet
fortælle, at nu, nu har vi fået et værested i
bymidten!!!!
Fællesorganisationen i Køge stiller efter endt
restaurering lokale til rådighed - til en særdeles
rimelig leje - for bl.a. NAVERNE!!!!
Da vi skal dele husly med 4 humanistiske forenin¬
ger, der i årevis har haft faste åbningstider,
derfor flytter vi efter sommerferien HULEMØDERNE
til den sidste torsdag i måneden. Første møde i
NAVERHULEN i Nørregade 52, sker altså d. 25.
august 1988. - Og mon ikke vi glæder os??
Tankerne og talen på denne huleaften var spækket
i "hittepåsomhed", om alt det der nu kan finde
=d.
i optimistisk naverhilsen RUTH.

»s Angeles

13/5-88. Stod Hans Brodersen for aftenens
ner. Bill Knudsen kunne ikke komme, da han har
anlagt en to måneders tur til Europa. Da diner-
blev forsinket en time, åbnede Howard Hanson
det med en pledge til flaget og sangen "svende
trsolen vinker nu atter".
issererens rapport, inklusive den finansielle
ipport for The Naverettes, blev godkendt. Arne
idersen ønskede at blive medlem, dette blev
idtaget. Hans Petersen er et nyt medlem, og Kenn
inson blev optaget, han fik blæren. Carl Petersen
iddelte at han havde haft god hjælp på clean-up
igen den 7 maj, takket være Howard Hanson, Ted
»tersen, Gene Thuesen, Lars Westerskov og Bill
ludsen som havde serveret frokosten. Carl meddel-
i også resultatet af jubilæumskommiteens arbejde,
I det blev bestemt at han skulle fortsætte,

oliedes han kunne kommß op med det bedste forslag
for klubben.
Howard Hanson meddelte at the Naverettes har
tilbudt at købe to ceiling fans. Medens vi ventede
på at dineren skulle blive færdig, begyndte
Hilmar Jensen på sangene I Der er ingenting der
maner, Jylland mellem tvende have, Kan du huske på
valsen, Fra vort hjemlige nord, og så var det tid
til at spise, Hans Brodersen havde lavet frikadel¬
ler og skænkede en flaske Ålborg, middagen blev
skænket af Lars og Larry Westerskov on Petersen.
Mødet fortsatte med at Lars Westerskov, af sin søn

Larry, fik overrakt en 25 års nål samt en plaque
og et telegram for at have været medlem i så mange
år. Mødet sluttede med, I Danmark er jeg født,
samt God bless America.
MED NAVERHILSEN OTTO J. LUND.



Hillerød Holbæk

Lørdagsmessen d. 7/5. fremmødt var 26 mand. - Vi
havde alletiders dag, en tak til Lilian og Tonni
som havde køkkentjansen, samt en tak til dem som

gav en hånd med. Der var besøg fra Roskilde afd.
samt Københavns afd. - 01 og vand slap op ved 18
tiden og en dejlig dag tog sin slutning.
Hulemødet d. 13/5. -17 mand fremmødt, heriblandt 2
piger, som blev optaget som navervenner, det var
fru' Mona Hübschmann og Evy Føns Bach, ved samme

lejlighed, blev der optaget en herre som har været
med i C.U.K, før, altså en nav og to navervenner,
fin fremgang på en enkelt aften. - Derefter gik
man over til den fine ribbenssteg, samt kaffe og
ost, som vores hulemor havde sørget for. Der blev
hygget og snakket og en lille en til halsen blev
det også til, de nyoptagede slog med klokken, og
den ene omgang efter den anden kom på bordet. - En
festlig, forrygende og dejlig aften tog sin
slutning ved midnatstid.
Husk ferielukket i juli måned. - Hulemøde igen d.
19/8. - Lørdagsmessen starter op igen d. 3/9. men
herom nærmere, vel mødt.
Kno i bordet. ERIK.

Slagelse

Fredag d. 6 maj var der mødt 10 naver i Fruegade
36. Formanden, bød velkommen, og man sang "Vi
håndværkssvende". Formanden ville vide om alt var

i orden i hulen, efter at der havde været åbent
hus, dette blev bekræftet. Der var svende, der var
skuffede over at der ikke i maj-udgaven af D.f.S.
fandtes et anerkendende ord til Slagelse naverne,
for at holde åbent hus til Knud Lønstrups bisæt¬
telse. - 3 svende havde holdt fødselsdag, forman¬
den foretog lykønskninger, og takkede dem for det
medbragte til de små glas. Så fulgte et par
hyggelige timer med madpakker og sange. - Efter
minderne følte formanden trang til at give en
lille "god nat øl"-
Lørdagsmøderne (3. lørdag i måneden) viser sig at
være godt besøgt, vi håber det fortsætter.
Ved hulemødet d. 3 juni var der mødt 12 naver her
fra hulen, formanden kunne derudover byde velkom¬
men til 5 naver + fru Else fra Næstved, Peer Rosen
m. frue fra Roskilde. - Som en overraskelse

medbragte Helge Clausen en god ven Knud Andersen
fra Den Kgl. Livgardes Musikkorps. Knud overraske¬
de alle ved at møde i rød gallauniform, bjørne¬
skindshue og trompet, Knud gav nogle af de populæ¬
re melodier fra livgardens repertoire. Knud
forærede hulen en glasstøvle, Frandsen takkede og
indviede støvlen ved at drikke en øl af den i et
løft, ind imellem fortalte Knud om hverdag og fest
i musikkorpset. Mange tak fordi du kom Knud. - Så
blev det tid til en bid brød og en dram, gæsterne
bragte noget til de små glas, som vi er dem
taknemmelig for. Der blev sunget flere sange, og
da der ikke var lys på bordet, blev det også til
flere gode historier. Efter en glad og festlig
aften sluttede vi af med "minderne" og formanden
takkede gæsterne for besøget.
Med naverhilsen JENS H.

Den 11 maj havde vores medlem Hermon Larsen 80.
års fødselsdag. Vi var en flok svende der overra¬
skede ham med sang og musik i hjemmet ved Ornum
Strand. Vi blev budt ind og beværtet overdådigt
med mad og drikke, mange tak for en fin dag.
Fredag d. 20 maj var der 2 Slagelse-naver der tog
med toget til pinsestævne i Stockholm, det var
Luffe og Jens H. Rejsen forløb fint og vi blev vel
modtaget af Stockholm-naverne. - Slagelse-naverne
siger tak for det festlige pinsestævne.

SLAGELSE-NAVERNE.

Ved hulemødet d. 15/4. var næsten alle mødt op,
Freddy bød velkommen og orienterede os om en
skovtur. - Helge bød velkommen til hulemødet d. 20
maj, og fortalte at han nu også havde med rejse¬
fonden at gøre. Helge og Kirsten havde besøgt
TH.Rasmussen i Herlev og havde fået en masse ting
med hjem til hulen - krus, en figur, scrapbøger
m.m. tusind tak til Thorkild. - Vi optog et nyt
medlem denne aften, og vi ønsker Markus velkommen,
og håber at se ham tit. Markus fortalte om sine år
i Australien, det er altid dejligt at høre om
andres oplevelser.
Søndag d. 29 maj løb vores sommertur af stablen,
Freddy havde lagt turen til Samsø. - Vi startede
fra Holbæk station kl. 8.05 med toget til Kalund¬
borg, på færgen spillede Carlsbergs Brass-Band, så
det blev en livlig tur, der blev sunget et par
naver sange med hjælp af orkesteret, rigtig
hyggeligt, og den medbragte mad blev indtaget
ombord. I Kolby Kås blev vi budt velkommen af
Samsø naverne, der var bestilt "jernheste" til os,
turen startede mod Ballen med høj cigarføring,
første rast var ved Brattingborg, hvor bageren
holdt med forfriskninger, så kunne vi lidt igen,
men en hvilepause måtte der til inden vi nåede
Ballen, hvor vi mødtes på havnen. Jørn havde
tilrettelagt turen og viste vej. Eftermiddagen
blev benyttet til afslapning, og for nogle en
ekstra cykeltur. Appetitten var stor da vi mødte
op hos Simon og Anne til dejlig grillmad, det var

hyggeligt, og sangbogen blev brugt ind i mellem.
Helge og Simon udvekslede gaver, Holbæk afd. fik
overrakt Samsøs nationalflag. Skønt vejr hele
dagen, men ved opbrud begyndte det at regne, så vi
slap for cykelturen til færgen. - Tak til Samsø
naverne for en dejlig dag, og til Freddy for hans
arbejde med turen. Vi håber at gentage succesen
til næste år. - Husk i juli har vi sommerferie og
ingen hulemøder, vel mødt igen d. 19 august. - God
ferie. EMIL.

Sønderborg
Gode navere og naverpiger, er det ikke dejligt,
det er ved at være sommer solen står højt på
himmelen, fuglene synger, så kommer man til at
mindes den tid man selv var på valsen, hvor var
det dejligt at vågne en tidlig morgen i en høstak,
man følte slig fri som fuglene, den tid kommer
aldrig igen.
Her i Sønderborg er der travlhed, vi er i gang med
at renovere vores hule, det er jo et gammelt hus,
vi er en 6-7 mand, det skrider langsomt frem, vi
får mere plads end før i tiden, så skulle Sønder¬
borg engang igen have et naverstævne så har vi et
bedre og større lokale.
Vi har stadig væk vores lørdagstræf, men man kan
mærke at sommeren er over os, det er ligesom om
det smitter med det gode vejr, så deltagelsen er
ikke så stor, som når det er dårligt vejr.
Lørdag d. 28/5 havde vi vores træf men sikket et
træf, det blev alletiders, vores søfolk, Harald
Mathiesen, Ib og Gynther prøvede at overgå hinan¬
den i "sandfærdige" historier, men da det er
navere så tror vi på dem, vores klokke måtte have
fået feber, den havde svært ved at holde sig i ro,
så det gik ud over vores hulefar Kalle, men han
klarede skærene.
Tak til Anton i Stockholm for den hyggelige
samtale; hvor er det dejligt at høre fra det
nordlige, det er mange år siden jeg var der sidst,
min skrivemaskine er ved at strejke, så jeg vil
slutte for denne gang, og vi her i Sønderborg vil
ønske alle foreninger af C.U.K, i indland og
udland en god sommerferie.
Med naverhilsen her fra Sønderborg afd. "SMEDEN"



Odense

Til hulemødet d. 2 juni, var der forrygende
tilslutning. Vi var faktisk hele 27 pers. hvoraf 5
var gæster. "Hvor godtfolk er, kommer godtfolk
til", som set medlem udtalte. Formanden var
fraværende de første timer, da han samme dag var
kommet fra søen, (det er altså ikke ham der har
drysset gulalger i havet). - Næstformanden Erik
Mortensen åbnede mødet, og gav ordet til Kjeld
Ploug, som kunne berette om delegeretmødet i
Stockholm. - Vi havde besøg af en nylig udlært
maskinsmed, Lars Henriksen, han ville høre om vi
havde nogle nyttige adresser ned gennem Europa,
han var nemlig fast besluttet på, at han på sin
cykel, næste dag ville påbegynde en rejse, mod
Spanien, han ville arbejde og cykle sig igennem.
Det må siges at være en beslutning at tage, vi gav
ham selvfølgelig de adresser vi havde, og ønskede
al mulig held og lykke. - En anden gæst, smed Karl
Erik Risbjerg nærede ingen tvivl, han meldte sig
simpelt hen ind, han har været på Grønland i 15
år, og har været med i foreninger der oppe, så han
vidste hvad han gik ind til, velkommen til ham.
Vi havde også besøg fra Stockholm, Åge Håkonsson &
Karin Petterson, og Pauli Wainikka fra Finland. -

Åge fortalte livligt fra sit rejseliv en masse
historier, en dejlig og spændende aften.
Husk havemøderne hos Kirsten. Og vel mødt til
hulemødet d. 7/7. Og så forøvrigt god sommer.
Med naverhilsen S.Nielsen.

Vejle
Formanden, John Føns Bach, arbejder i øjeblikket
udenbys, og i hans fravær var det næstformanden,
Jürgen, der åbnede og ledede mødet fredag d. 3
juni. 16 svende var mødt op, vi sang nr. 22.
Siden sidste møde har vi flyttet vor hule på
Nørretorv til en midlertidig adresse hos en af
naverbrødrene, nemlig Ceres Hans. Vi arbejder på
at finde en ny hule og håber, at det må lykkes
inden vinter, beliggenheden skal gerne være
central og huslejen ikke for dyr. Hans Emborgs
chef, vognmand Knud Jeppesen, stillede gratis en
lastbil til rådighed ved flytningen. Vi siger
mange tak til Knud.
Det er på tide, vi sætter tid af til sommerens
fester i hytten, den første finder sted allerede
d. 18 juni, så den må refereres i næste nr. af
D.f.S. - I juli har vi det sædvanlige ristaffel
lørdag d. 16. kl. 13.3o. Også i år har Jørn og
Strit lovet at tage sig af arrangementet. - I
august, hvor der ellers ikke plejer at være fest,
vil Annelise og Helge arrangere pølsebord med
fadøl lørdag d. 27.
Her fra Vejle deltog 4 navere i pinsestævnet i
Stockholm, og de beretter om, små og store, sjove
og gode oplevelser, Et pinsestævne starter og
slutter jo her fra Vejle med en fælles rejse, og
der kunne vist skrives en hel roman om, hvad de 4
havde oplevet. Der var i hvert fald enighed om, at
det havde været et godt pinsestævne, som Stockholm
afd. skal have en stor tak for. - Næste år bliver
det vores tur til at have stævnet, og vi vil
arbejde på at gøre det lige så godt. 1989 er jo
dobbelt jubilæumsår for Vejle, afdelingen har
eksisteret i 70 år, og vi har haft hytten på Ibæk
Strandvej i 60 år.
Vi sluttede mødet med endnu et par sange, og
næstformandens nerver faldt endelig til ro. Du
klarede det nu fint. Efter mødet fik vi besøg af
en del af damerne, og vores formand, han kunne
minsandten ikke undvære os, så han måtte lige en
tur til Vejle.
Med naverhilsen. JOAN.

Zürich

Der sker altid noget her i Zürich, d.23/24 april
var vi i Cham. Vi mødtes ved 15 tiden lørdag, ved
Cham tennis/squash center, blev inddelt i hold og
spillede tennis, squash, badminton og billard for
de med mindre sportstalent, men med boldøjet i
orden. Aftenen tilbragtes med en overdådig dansk
buffet, med det store kolde bord og rød ålborg,
gl. dansk og tuborg, ved 03-tiden rullede vi
soveposerne ud i badmintonhallen og faldt i søvn
til vort hjemlands vemodige sange. Kl. 09 var der
morgenmad og ved middagstid gik turen til Zürich.
En super-week-end var forbi.
Fredag .d. 6 maj mødtes vi på campingpladsen i
Eicholz til årets Bernermarch, nogle slog telte op
og andre indkvarterede sig i hytte med rigtige
senge. Kl. 19.00 gik turen til Berns isstadion,
hvor marchens officielle åbningsceremoni fandt
sted. Der kunne skrives en roman om alle de sjove,
hyggelige, højtidelige og strabadserede oplevelser
- her i stik-ord-still Lørdag kl. 6.00 morgenmad,
kl.7.00 ved startlinien, kl.8.00 afsted på 20 km.
marchen, kl. 14.00 ved målet i takt til
"Zürich-suset", samling på plænen rundt om danne¬
brog, vaskede støvet ud af halsen med øl, via
supermarkedet med indkøb til aftenens grill-fest.
Der blev grillet, sunget, spist og skyllet med øl.
Søndag samme rutine som lørdag, Ole og Niels
figurerede som forplejningstropper, og tre kilome¬
ter fra målet blev der uddelt C.U.K T-shirts og
vores 5 faner, det var et stolt syn da
Zürich-naverne til hornmusik, marcherede over

mållinien, et par stykker kneb en tåre, der blev
fotograferet, der blev uddelt medaljer. På plænen
duperede vi andre udlændinge med Zürich-suset i
øl-tempo. Der blev ryddet op, pakket, minderne
sunget, trykket på hånd og taget afsked, atter en
vidunderlig week-end var løbet af stabelen.
Den årlige best.-middag fandt sted i riddersalen
på Dübelstein slot i nærheden af Zürich. Flemming
Vilhelmsen som havde arrangeret aftenen med mange
finesser sammenfattede årets succeser, og Geert
Stage berettede fra pinsestævnet i Stockholm. - På
navermødet d. 5. maj blev Tommy Pedersen optaget
som aktivt medlem, han bliver 2 år i Schweiz, vi
byder Tommy velkommen. - Vi kunne sige "velkommen
hjem fra din verdensrejse" til Axel Petersen. -

Karen Marie (Mie) Martinussen rejser hjem til
Danmark, vi vil savne Mie i vore forskellige
muntre lag. - PROGRAM for resten af året I 25. juni
Sankt Hans aften med orienteringsløb, grillmad,
bål og heks ra.m. - 21. august vandre og bjergbe-
stigningstur til Titlis. - 3/4. september
Moseltreff. - 11. sept. Europamesterskab i
kegling. - 8. okt. racletteaften. - 12. nov.
mortensaften. - 26/27. nov. Holloch-turen (natte-
tur i drypstenshule). - 8. dec. Juletræspyntklip-
peaften i hulen. - 10. dec. juletræsfest m. bal.
— Hvis naver og navervenner har lyst at deltage i
eet eller flere af vore arrangementer, så skriv
til! DEN DANSKE FORENING, ZURICH, Postfach 75,
8051 Zurich. Alle er velkommen.

Med kno i bordet hilser vi fra Zürich.
OLE LIEBGOTT.

Ålborg
Formanden åbnede mødet, med en opfordring til
medlemmerne om at deltage i årets Moseltreff, 7
svende var mødt, til en humørfyldt aften. Edvin
gav den med stokken. - Vores sommerudflugt går til
Bernhards sommerhus i Hals. - Henad aften fik vi

besøg af Claus (ham med ølsamlingen) og hans far,
Knud Nielsen, det satte stemningen ekstra i
vejret, næstformand (Willy) og hulefar sørgede for
en bid brød. - Vi havde en god og hyggelig aften,
med mange gode ideer, som vil blive afprøvet.
Med slag. EJLER.



Århus

100 Naver-Visitkort me(* farvetrykt'emblem med navn,
stilling, adresse, tlf.nr. Leveres i plastikæske

Kr. 170,00 ind. moms og porto
Birkerød Bogtryk / Offset

Toftebakken 2,34(50 Birkerød. Tlf. 02 - 81 04 58

D. 20/5. deltog 21 svende i hulemødet, som blev
ledet af næstformand Vagner Sørensen, da formanden
sammen med 6 andre Århus-naver, var rejst til
pinsestævnet i Stockholm. - Vi havde den glæde ,

at 2 af vores medlemmer,, Oli Danielson og hans
hustru Siv, var på besøg i hulen, og stolt kunne
fremvise deres lille velskabte datter, der nu var
3 uger gammel, det vakte stor jubel blandt svende¬
ne, og vi ønsker dem naturligvis tillykke med
deres dejlige pige. - Som sædvanlig havde alle
medbragt det gode naver humør, og der blev snakket
så det var en lyst, og sangbogen brugte vi flit¬
tigt.
22 svende var mødt til hulemøde d. 3/6, formanden
var igen på sin post, og indledte mødet med at
give et referat fra et vellykket pinsestævne, det
havde været et godt organiseret pinsestævne. Århus
afd. vil her benytte lejligheden til at bringe en
tak til Stockholms afd. for et meget fint tilret¬
telagt stævne. - Det skal også navnes, at vi havde
tre gæster til aftenens møde, tømrer Knud Åge Lund
Petersen fra Hinnerup, tidligere medlem i Herning,
samt Åge og Dorris fra Sønderborg, de fik vel¬
komstsangen, og de var med til at præge den fine
stemning der var på aftenens møde. - At der sker
noget i Århus, kan ses af at vi har haft ikke
mindre end 2 bryllupper, blandt vores medlemmer
inden for de sidste par uger. - Ib Strange kunne
oplyse at deres datter Pia, som er et af vore
medlemmer, var blevet gift lørdag d. 28/5 og
bragte en hilsen fra de nygifte.
Frank og Bente, som er velkendte blandt naverne,
blev lørdag d. 4/6 gift i Skibsted kirke, syv
naver fra Århus, samt Åge og Dorris fra Sønderborg
deltog, de dannede ved udgangen af kirken espalier
med naver stokke. Alle Århus naver bringer hermed
et hjertelig tillykke til de nygifte, og tak for
en hyggelig polterabend i hulen d. 3/6. - Aftenens
møde sluttede med, at der blev serveret skipper¬
labskovs, samt kaffe og kage, en hyggelig aften
med ægte naver humør, og minderne blev heller ikke
glemt.
Sekretær. S.E.Jensen.

Tillykke Hvordan,??
Sommeren 1987. Ak ja hvor trist, hvad skulle mail

dog tage sig til?????. Bare spørg i Århus. Resultatet,
et ægte naver barn, fremelsket af Oli og Siv, en rig¬
tig våd og ækel augustdag i 1987, hvor man forsøgte
at holde varmen, som skrevet, i Århus fandt man frem
til metoden....

j.jOKBZKBSE

•KØBeNHfWN
MØDELOKALE! Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A

Kid. 2720 Vanløse, tlf! 01 71 86 92.
1^torsdag i hver måned.
3"mandag i måneden i Cirkel-ordenen.
Falkoner Alle 96. Kl. 19 - 21.

møde:
keglespil:

FORMAND: Poul Barslund. - Agerkær 5. II.
2610 Rødovre, tlf: 01 75 52 01.

NÆSTFMD: Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf: 02 28 19 08.

KASSERER.' Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf: 01 81 73 74.

SEKRETÆR. Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2470 Skovlunde, tlf: 02 91 81 24.

BISIDDER: Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf: 01 13 35 61.

Kegleaften

Sidste kegleaften før sommerferien var vi 22 til
spisning og 27 ialt, en dejlig aften.

Bankospil

Der var stor tilslutning til vores sidste arrange¬
ment, bankospillet (inden sommerferien). Vi plejer
at fa gevinsterne fordelt nogenlunde, men spil er
spil, og ved nogle borde bugnede gevinsterne, og
ved andre manglede de helt, så vi håber at nogle
er mere heldige næste gang.

REFERENTEN

Bunit år

En af vore kære damer Ellen Rasmussen, Nyelandsvej
45. 4. 2000 F. runder år torsdag d. 28 juli.
Ellen som kom i berejste, første gang i 1934. har
faktisk deltaget i samtlige arrangementer lige
siden og altid med et sprudlende humør. Da Berej¬
ste havde en hård økonomisk tid, kom Ellen altid
med flotte gaver til vores lotteri (tak Ellen). Vi
håber at du må få en skøn dag og vi ønsker dig
hjertelig tillykke med dagen.

BEREJSTE HÅNDVÆRKERE M/DAMER

V a n I • s e

Torsdag d. 4 august begynder vi igen i Vanløse,
hulen åbner kl. 18.3o.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
Bladet afleveret til postvæsenet den 28.juni



PINSESTÆVNET 1988

Pinsestævnet i Stockholm 1988. var en skøn oplevelse for deltagerne. Deltagerne ses her på
Koncerthustrappan, som er beliggende på Hotorget. Efter fotograferingen gik deltagerne i
samlet trop til Teatercafeet, hvor der var møde for de delegerede, og hvor den store galla¬
fest fandt sted. Vi der var med siger Stockholm tak for stævnet, og vi kommer ieen når i
kalder. Tak Stockholm. , .



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

hovedbestyrelsen.

FORMAND.

HOVEDKASSERER.
& EKSPEDITION
AF D.f.S.

REDAKTØR AF
D.f.S.

udstillingen.

Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev. Tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo.
3300 Frederiksværk
Tlf. prvt. 02 34 57 35.
Tlf. arb. 02 94 80 00.

Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederikssund.
Tlf. 02 31 49 54.

Helge Lind Nielsen.
Cikorievej 13. - 4300 Holbæk.
Tlf. 03 43 87 65.

KONTROLUDVALGET & ARKIVET.
FORMAND. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg.
Tlf. 06 27 24 80.

STOF TIL CEG-BLADET SENDES TIL.
REDAKTØR. Herluf Fiirgaard.

Skolebakken 5.Itv. 8000 Århus C.
Tift 06 12 46 60. (9 - 17).

Københavns Afdeling
Giro 9 BS 17 7 S

hule: ingerslevsgade 108 Kid. tv. 1705 københavn v
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.oo

FORMAND: Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København V. tlf: 01 23 23 42.

KASSERER: Frode Zachariasen, c/o Nancy Andersen.
Brobygård Alle 36. 2770 Kastrup
Tlf: 01 51 12 68. (bedst efter kl. 18)
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf: 01 49' 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf: 01 15 09 85.

sekretær: Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj, tlf: 01 79 25 29.

LOKALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlf: 01 83 51 41.

Program
Torsdag d. 18/8. Svendeaften kl. 19.00
Onsdag d. 31/8. Hulemøde kl. 19.00
Desuden vil der være ungsvendeaften lørdag d.
10/9. Reserver dagen!! - Der er søndags messe fra
kl. 10.30 - 14.00 UNDTAGEN d. 31/7.

Milepæle

Tak

Hjertelig tak for den smukke tanke, med at sende
mig en hilsen fra naverstævnet i Stockholm. Tak
til dem som prentede deres navne i telegrammet,
det har glædet mig meget. Der skal også lyde en
tak til dem som huskede min mors 80 ars fødsels¬
dag. ROMON HAMMELEFF.

Jeg takker hermed alle naver fra Århus og Randers,
som deltog ved min far Rudolf Lund Hansens
begravelse.
"Proprietærens" datter.

INGE.

NY FORMAND

På en ekstraordinær generalforsamling d. 1/7-88. i
Randers, blev der valgt ny formand. Valget faldt
på en tidligere formand i Randers afd. nemlig
Johan Åquist. bedre kendt under navnet "KNAST".
Hans adresse §r, såvidt redaktøren bekendt.
Johan Åquist. Århusvej 83.
8900 Randers.

9/8. Bent Hagel. Baltorpvej 117
2750 Ballerup (mdl. i Frisund) 60 år

15/8. Bruno Lindskjold. Kikkenborg 12
7100 Vejle 65 år

19/8. Jytte Rex. Magleparken 170
2750 Ballerup 60 år

29/8. Rikard Jensen. Enghavevej 118
2450 København S.V 85 år

29/8. Stockholm afd. Jakobsgatan 3
111 52. Stockholm 75 år

1/9. Kaj Rasmussen. Bøgevej 3
8543 Hornslet, (mdl. i Århus) 60 år

Adresseændring
Kassereren for Kbh. afd. har fået ny adresse!

Frode Zachariassen c/o Nancy Andersen.
Brobygård Alle Ä6. 2770 Kastrup.
Tlf! 01 51 12 68. (bedst efter kl. 18.00).

Maskinen fra Århus Airline lagde an til landing i
Kastrup.
Kontroltårnet beder piloten om højden og positio¬
nen.

Piloten*. - Ja, jeg er 186 cm og sidder på venstre
sæde.

EFTERLYSNING
Da vor efterlysning efter vores fanefuteral - samt

bindsier, ikke gav resultat ved stævnet i Stock¬
holm - gentager vi opfordringen. Den C.U.K.
afdeling. - Der ved en fejltagelse er i besiddelse
af vores FANETILBEHØR (vores er af læder. - den vi
har nu er af plastic), bedes kontakte Slagelse
Naverklub, - for det skyldes vel en forveksling.
Med kno i bordet SLAGELSE NAVERNE.



Indtægter I

Udgifter I

REGNSKAB CUK-HK 1987 Oversigt REGNSKAB 1987

Kontigent 30,202.40 Formue pr. 1.1.87 264,702.06
Varesalg 14,793.50
Renter 7,313.11
Porto 118.50 Overskud CUK 8,177.09
Diverse 699.55

Overskud DfS 5,898.29

Totalt 53,127.06
Formue pr. 31.12.87 278,777.44

HK Administration 1,216.75
HK Girogebyr 55.00
HK Udlæg 1,250.00
HK Porto 231.80 Oversigt pr. 31.12.87
HK Diverse 669.00

HK Total 3,422.55
Kassen 1,211.27

HB Telefon 2,807.00 Check DfS 4,819.98
HB Møder 3,605.50 Check HK 3,160.71
HB Rejser 6,410.00 Giro 5,043.47
HB Porto 1,476.35 Total liquide midler 14,235.43
HB Diverse 949.40 Depositum Århus 450.00

HB Total 15,248.25 Depositum Karl Jensen 400.00

Zuerich Bank 1,303.52
Gaver 880.52 Udestående Kontigenter 59,986.39
Arkivet 1,976.00 Udestående Varelager 5,187.50
Agitation 1,350.25 Udstillingsmateriale 8,400.00
Videoudvalg 2,138.62 Inventar 22,618.00
Lager Skovlunde 2,400.00 Frimærker 500.00

Udstilling 151.63 Gaver på Lager 1,445.00
Betingede medlemsskaber 575.00 Obligationer 137,820.66
Diverse udgifter 2,741.15 Varelager 35,295.60
Indkøb Varer 34,066.00 Udestående 8,864.66-
Overført til lager 20,000.00-

Totalt 278,777.44
Total Udgifter 44,949.97

Resultat Hovedkassen 8,177.09

STOCKHOLM JUBILÆUMSFEST

REGNSKAB CUK-DfS 1987

Indtægter I Kontigent 45,007.60
Abonnenter 3,820.00
Porto 13,595.46
Renter 7,835.48
Enker 150.00
Fotos 1,140.00

Total Indtægter 71,548.54

Udgifter I Administration 7,211.42
Girogebyr 78.50
Trykning 34,465.76
Avisposten - porto 12,479.65
Porto udland 5,844.40
Skrivemaskinen 5,570.52

Total Udgifter 65,650.25

Resultat 5,898.29

Jubilæumsfest afholdes fredag den 26 august 1988
kl.19.30 pre. i hulen, der er tilmelding til Åge
og Karin på tlfl 08 717 51 45.
Om lørdagen er der fest på Ingarø.
Med naverhilsen ARTHUR.

1913 i9oe

75 år
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"PROPRIETÆREN"

in memoriam

Tømrer Rudolf Lund Hansen,
"Proprietæren", som hans
navernavn var, er draget
ud på sin sidste rejse i
en alder af 92 Ir.
Rudolf døde den 9.6.1988
og blev bisat d. 14.6.1988
fra Frue Kirke, Århus. Af¬
delingens fane og naver¬
kammerater fra Århus og
nærmeste afdelinger var
til stede ved højtidelighe¬
den i kirken.
Kudolf var født i Horsens den 27.2.1896 og var
først tjenestedreng hos en landmand, inden han kom
i tømrerlære. Han skiftede til en anden mester for
at lære færdig, og udføre svendestykke. Senere
blev Rudolf elev på bygmesterskolen i Holbæk, hvor
han efter den anden vinter fik tildelt skolens
rejselegat og sammen med et par venner rejste de
ud i 1925 og Rudolf blev tilmeldt forskellige
naverafdelinger i udlandet.
I Køln fik Rudolf navnet Proprietæren, fordi han
havde købt nye snørestøvler, som han mødte op i,
til en søndagstur med naverne, hvor en nav udbrød!
"Du ligner jo en Proprietær", har Rudolf engang
fortalt. Der har været mange forskellige rejsekam¬
merater, bl.a. har Rudolf rejst sammen med Niels
Pallilsgaard, Palm Springs, Californien.
"Proprietæren" var kendt af mange navere i ind- og
udland og var i mange år fast deltager i C.U.K.s
landsstævner og han var den første Romon Hammeleff
udnævnte til årets nav ved stævnet i Nysted 1973.
I hulen var "Proprietæren" fast mødedeltager
indtil for et par år siden. Vi er en del som
husker, hvordan han gerne gav sit besyv med til
det kammeratlige samvær, især når der skulle
synges ved hulemøderne, eller med en historie
eller sang. Det er mange gange Rudolf har fremført
"Hvor Nilen vander " eller med et tørklæde
gav sin egen version af "Det var en lørdag aften".
En dygtig håndværker var Rudolf og det er mange
kapselåbnere i form af fisk, dameben og andre
modeller, han har udført og solgt til navere ved
sammenkomster. Da hulens økonomi vaklede var det
Proprietæren, som fik avisindsamlingen igang og da
underskuddet var klaret, fortsatte indsamlingen,
som er grundlaget for det fond til vedligeholdelse
af hulen, som "Proprietæren" stiftede og gav til
afdelingen.
Rudolf har arbejdet med på mange byggerier i Århus
og det var særlig trappe- og gelænderarbejdet der
havde hans store interesse. Der er mange unge
svende som "Proprietæren" har introduceret i hulen
og som blev medlem af afdelingen. Han fandt dem,
når han besøgte byggepladserne, hvor Rudolf var
kendt under navnet "Schweizerhansen".
Sporten havde også hans store interesse og han var
tit at finde ved mange fodbold- og boksekampe
eller cykelløb. Rudolf har også deltaget i det
årlige Marselisløb i Århus festuge.
"Proprietæren" mener at have besøgt alle vandre¬
hjem i Danmark, da han kunne køre på knallert. I
de senere år har turene været med pilot pa tandem
og de har vundet flere løb arrangeret af
blindeforeningen.
"Proprietæren" var meget interesseret i kunsthånd¬
værk, folk og samfundsforhold og har efter sin 80-
års fødselsdag deltaget som ældste deltager i
flere fællesrejser bl.a. til Tunesien, Berlin og
Dredsden, Leningrad og Moskva og han har trods sit
svage syn, kunnet give en levende beskrivelse af
slotte, monumentalbygninger og andre ting og
oplevelser fra rejserne.

Naversangene kunne "Proprietæren"
udenad og han har tit sunget sangene for pleje¬
hjemmets beboere og også været i lokalradioen med
naversange og rejseberetninger.
Til trods for svagt syn og hørelse, sygdom og
flere operationer bevarede "Proprietæren" sit lyse
livssyn og gode humør næsten til det sidste. Det
var en stor glæde for ham, at hans barnebarn blev
færdig med sin uddannelse som sygeplejerske. Efter
påske følte han sig meget træt og ville helst
sove.

"Proprietæren" vil blive husket hos naverne.
ÆRET VÆRE DIT MINDE.

Herluf Fiirgaard Ib Strange.

Ved mindesammenkomsten efter bisættelsen læste

Inge et vers som "Proprietæren" havde haft liggen¬
de ved sengen i mange år.

Den drog os landevejen,
den lange lyse landevej,
den blev vort liv vor lykkeleg
i ungdoms friske vår.

Farvel vi sang til far og mor,
farvel du høje kolde nord,
Vi fulgte fuglens frie vej,
min gæve vandrestav og jeg.

Foreningsmeddelelser

Calgary

En lille sommerhilsen fra Calgary, her går alt
udmærket, vi har fået nogle nye medlemmer som er

flyttet til byen, og endda et nyt medlem fra
Danmark. Der kommer ikke mange immigranter,
herover mere, fra Danmark. Nu er sommeren her og
vi kan komme ud at fiske og campere og nyde
naturen. Vi har vores årlige campingtur til "Old
Man River" i den lange weekend fra d. 1 til d. 3
juli. Vi får lov at campere på en ranch der.
D. 10 juli, har vi vores stampede morgenmad, det
skal være ved Georg Hansen.
Her i Calgary har vi valgt ny formand, hans
adresse er - Karl Jensen. 2914. Oakmoon. Cr S.W.

Calgary Alberta. - Vores kasserer er stadig samme
adresse.
Sekretæren er nyvalgt, og jeg hedder.
Jens Kaack. - 2735. Doverbrook. RD SE Calgary Alta
T2B 2L4.
Med kno i bordet JENS.

Frederikssund

Hulemøde d. 1/7-88.
Denne aften blev traditionen tro holdt hos Anna og
Frank Wentrup i Jægerspris, hvor 25 fremmødte
svende, startede på en naturvandring, med Anna som

guide. Blandt gæsterne var tidligere hovedkasserer
Hans Erik Fischers kone Sonja, samt Ib og Else
fra Tølløse, næstformand Kaj Hansen og Dorrits få
uger gamle baby-nav.
Turen gik langs strandengene, hvor vi til den ene

side havde Roskilde Fjord, og til den anden side,
havde store marker, med rødbeder og agurker i
rækker med levende hegn af majs imellem, videre op
til Jægersprisskoven, hvor vi så nogle særprægede
træer, samt forskellige mindesmærker. Der blev
holdt pause, ved et af disse mindesmærker, hvor vi
benyttede lejligheden til at få læsket ganerne,
med de medbragte forfriskninger. Herfra gik turen
tilbage til Vængetvej 47, hvor Frank og Tolderen i
mellemtiden havde fået fyret op under grillerne og
herefter fremtryllede de herligste grillstegte
pølser og lune brød, efter indtagelsen af ca. 155
stk. grillpølser, serverede hulefar Frank, røget
ål, ål som Frank egenhændigt har fanget i Roskilde



Fjord, (jeg har ladet mig fortælle, at Anna
deltager i fangsten, og i særdeleshed i flaningen)
söm afslutning blev der serveret kaffe og Annas
hjemmebagte kager. Denne herlige aften, hvor
sangbogen blev flittigt brugt, sluttede først hen
på de små timer. Vi siger Anna og Frank tak for en
herlig aften.
Husk*. 5/8 alm. hulemøde u/damer hulevagt Carsten
og Tommy. - 13/8 Lam på spid. tilmelding til
formanden tlf*. 02 31 49 54. - 2/9 alm. hulemøde
m/damer hulevagt Jette og Helge.
Med naverhilsen POUL.

Hillerød

Formanden kunne d. 10/6 byde velkommen i det
grønne, mødet som foregik i guds fri natur, havde
sin naturlige årsag, - Manden med nøglen udeblev,
men hulmors håndmadder blev nydt med stor velbehag
trods den friske luft. Kaffen blev sprunget over.
Trods de lidt primitive faciliteter, lykkedes det
også at optage et nyt medlem. Han honorerede sin
optagelse, med en lille en til halsen, endda flere
gange. Trods myg og lidt skyer, blev der hygget
til langt ud på natten.
Sommerfesten d. 18/6. havde 26 deltagere + spille¬
manden. De fire køkkenskrivere havde fremtryllet
en dejlig 3 retters menu, som alle nød med stort
velbehag. Der var naverspind og hygge ved det
lange bord. Spillemanden trak i harmonikaen, så
sveden sprang, og alle sang med på de dejlige
naversange. Middagen blev skiftet ud med kaffe og
småkager. En rigtig hyggelig dag tog sin slutning.
P.S. Husk hulemødet i august, er den tredje fredag
altså d. 19/8. kl. 19.30.
Lørdagsmessen d. 3/9. kl. 12.00. Menuen denne dag!
Stegt kylling m/skysovs og agurksalat.
Samt Jordbærgrød m/fløde. - Kaffe og småkager.
Prisen er 50.00 kr. - af hensyn til indkøb er

tilmelding nødvendig senest torsdag d. 1/9.
Med kno i bordet ERIK.

København

Feriehulemødet tirsdag d. 21. som var sæsonens

sidste, var en lidt speciel aften, idet kun
ikke-fodbold-fans var til stede, der manglede
derfor, mange af dem som sædvanligvis plejer at
komme. Det blev en meget hyggelig aften, på trods
af fodbolden, (eller på grund af).
Jeg vil gerne her benytte lejligheden, til at
fortælle lidt om vores spilleaftener, hver anden
mandag, det er meget underholdende og spændende.
Vi er nu i besiddelse af! kortspil, dartspil,
bobspil, og skakspil, så mulighederne er rigtig
gode for at deltage, i en eller anden form for
spil, det må erkendes at kortspillet er et af de
mere foretrukne, det er mest whist der spilles,
men også dartspillet her stor tilslutning. Skulle
dette give dig blod på tanden, er du velkommen til
at kigge ned og være med, når vi starter igen til
efteråret. Første spilleaften bliver mandag d.
12/9 kl. 19.00 i hulen.
En glædelig meddelelse! Det er lykkedes at få
Københavner Naven ud også i denne omgang. Når du
læser dette har du sikkert allerede modtaget dit
eksemplar, ellers ligger der altid ekstra eksem¬
plarer i hulen. - Et dybt suk, og en stor bøn fra
Frode, ham i ved nok "kassereren". Han beder meget
om, at i vil være så venlige at indbetale jeres
kontingent, så snart i har modtaget GIRO-KORTENE.
Det koster både tid og penge, at skulle rykke for
kontingent. - Endnu en lille ting, Hulen er lukket
søndag d. 31/7, - da vi alle mere eller mindre,
har været på bakken dagen før.
Vi starter efterårets møder med en Svendeaften
torsdag d. 18/8. - Kom og fortæl om dine sommerfe¬
rieoplevelser.
Med naverhilsen PIA.

Roskilde

Valdemarsdagen d. 15. juni, fik vi i Roskilde
Domkirke overdraget fanen til Calgary afd. af
forsvarsminister Knud Engaard. Han udtrykte en

særlig glæde over at give fanen til den Danske
klub i Canada. For modtageisen stod formand Peer
Rosén og næstformand John Nielsen. Roskilde afd.
var også repræsenteret af Lene Mortensen og Birthe
Nielsen, som bar vores egen fane. Vi sluttede
denne aften med en lille komsammen hos Peer og
Bente.

Fredag.d. 17. juni fejrede Snedker og Tømrerlauget
100 års jubilæum og i den anledning var formand
og næstformand budt med. Optog gennem byen med
Greve pigegarde i spidsen (Roskilde garden var
lånt ud), så kom fanebærerne fra de forskellig
håndværk, John bar Roskilde afd. fane. Optoget var
meget stort og farverigt, foruden garden, faner og
folk, var der hestevogne, lastvogne med åben lad,
heri stod unge håndværkssvende med hver deres
svendestykke, så kom veteranbilerne - alle fra før
krigen, og det var luksusvogne, formanden havde
selvfølgelig fået anbragt sig i sådan en, på
bagsædet stod unge møer og smed roser ud til folk,
optoget drog gennem byen op til rest. Håndværke¬
ren, her var dækket op i hele haven med alt hvad
hjertet kunne begære, hertil fadøl i kandevis og
andet flydende føde. Snedker og Tømrerlaugets
oldermand fik overrakt en Oldermandskæde i sølv og
rosentræ, noget af det smukkeste der er udført, 2
guldsmede i Skomagergade havde lavet dette flotte
arbejde. Oldermanden holdt en speciel tale til
naverne i Roskilde, han takkede for deltagelsen og

sagde tak for godt samarbejde mellem håndværksfor-
eningen, fagforeningen og naverne imellem. Peer og
John blev kaldt frem og fik overrakt en gammel
rejsebog fra en gammel berejst møbelsnedker, samt
en jubilæumsavis som Roskilde naverne havde
udgivet i 1934, der var også en liste med navne
over hvem som havde deltaget i stævnet 18 august
1934. John holdt en tale og takkede for gaven og
forærede Snedker og Tømrerlauget bogen "PÅ valsen"
og ønskede tillykke med de 100 år.
Hulemødet d. 24/6 havde 18 fremmødte, det var nu

meget pænt på sådan en lun sommeraften. Lillian
fra København havde lagt sin vej rundt om Roskil¬
de, hun havde en gave med til fugleskydningen, som
vi takker for. Poul havde fundet 3 gamle stryge¬
jern i sine gemmer, dem havde John fået til opgave
at lave pæne, så de kunne sættes op i naverhulen.
Nu er det sådan at John er karetmager og plade¬
smed, og havde en praktikant til at snuse til
håndværket, han fik så lov at rense og ordne disse
strygejern, slibe og male dem, men så siger
praktikanten, at det kun er det halve strygejern
som bliver malet, hvorfor det spør John, jo
penslen kan ikke nå om på den anden side sir
praktikanten. Nu håber vi John husker navnet på
gutten, hvis han skulle gå hen og blive pladesmed
IKKE!!!
Kurt spillede flere fra sangbogen, og især vægge-
lusen fik sat fart i tungebånd og svedkirtler,

Erna havde lavet en flot collage af forskellige
fotografier, altid har Erna fundet på et eller
andet overraskende, Karl tryller iskolde øller og
vand frem i sommervarmen, jo de 2 er guld værd for
en afdeling.
Her i juni, juli, og august har vi jo selv madknu¬
derne med, men til september træder køkkenordnin¬
gen igang igen.
Har i forresten husket at melde jer til en vagt
eller 2, ved vores tombola på Stændertorvet i
dagene 1/8 til 6/8. prøv at afsætte en formiddag
eller eftermiddag, det går jo til vores fælles
bedste i afd. Listen ligger i hulen.
Nærmere om fugleskydningen, i næste nr af svenden.
Med naverhilsen medreferenten BENTE.



Odense

Denne juliaften var 14 svende mødt op. Næstforman¬
den åbnede mødet i formandens fravær. Poul
Ritschel havde bragt os en gæst. Klejnsmed Leif
Pedersen, som nu er lærer på teknisk skole, og som
desværre aldrig har været . i udlandet at arbejde.
Han fortalte om gamle dage i hulens lokaler, hvor
her var en slags socialkontor. Han bar en smede¬
skjorte fra århundredeskiftet, og den var søreme
flot! Poul syntes det var tiden hvor folk ku ha en
sild, og det faldt i mægtig god jord. Imens Poul
biksede med tallerkner og gaffeltøj, kom Helge
Kristensen ind, og gav en omgang snaps til os, og
da vi så, i flerstemmigt kor, havde sunget blæren
for ham, gav han "gud bedre det", også en flaske
øl, og så måtte vi jo påén igen.
Den 11 august har vi fællesmøde for naver og
"venner" i hulen kl 19.30. og husk det nu. Vi slår
også på tromme for vores 75 års jubilæum d. 24
september. Fra pålidelig kilde forlyder der, at
vor gode smed Jejer vil sørge for underholdningen
den aften, og det bliver helt sikkert ikke kede¬
ligt. I kender da Jejer ikke??? Og det bliver
holdt på Abigalsvej.
Husk hulemødet d. 4 august. - Vel mødt.
Med naverhilsen S.Nielsen.

Slagelse

Dusinet var fuldt, godt og vel , da naverne mødtes
d. 1. juli i Fruegade 36. Formanden var i topform
da han bød de fremmødte velkommen. Vi sang "Vi
håndværkssvende". Angående den nye flagstang, som
Leif Brogård har foræret klubben, fandt man stedet
hvor den skulle stå, lørdag d. 16/7 blev dagen
hvor vi ville indvie stangen. Arne Rafn forærede
klubben et helt nyt flag, som passede til stangen,
man skålede med de to givere. Formanden bad
medlemmerne føre bedre kontrol med ølforbruget, da
hulefar har underskud. Erik Andersen havde snaps
med til maden og Frandsen gratulerede ham med
fødselsdagen. Vi sluttede en hyggelig aften med
"minderne".
Med naverhilsen JENS H.

Sønderborg

Sommerfesten holdt vi i år ovre hos Gerda og

Mogens på Surlykke, der var stillet borde og stole
ud på græsplænen, men da vejrguderne skuffede os,
måtte vi flytte stole og borde ind i køreloen, vi
mødtes kl. 18. vores formand holdt en lille tale,
han har været syg, men er i bedring, så vi var
glade for at se ham igen her i geledene, menuen
stod på grillpølser og stegte ben, dertil en
herlig salat, Arno og Tanje stod for grillstegnin¬
gen, mens vores hulefar Kalle sørgede for at ingen
tørstede. Da solen atter viste sig, flyttede vi ud
på græsplænen, vi havde håber på tørvejr, men vi
blev skuffet, gode råd var dyre, Mogens kom med en
stor parasol, nogle havde været så fornuftige at
tage paraply med, så de delte dem to og to, nogle
foretrak at flytte indendørs, mens andre trodsede
regnen og blev siddende med hånden over deres
fyldte glas, indholdet skulle jo ikke så gerne
fortyndes, aftenen forløb med sang og historier,
der blev holdt taler og der blev flere gange råbt
et trefoldigt hurra for C.U.K. gad vide om de
kunne høre det inde i Sønderborg.
Hen på aftenen havde vi et pilespil på græsplænen,
Gerda havde købt gevinster, spillet stod Anker
for, hovedgevinsten løb hans egen søn Thomas med,
det blev alligevel en god festaften trods regnen,
da kl. var 24. sad vi stadigvæk udenfor, der var
nok et par stykker, der først kom hjem henad de
små timer, til slut tak til Naverekspressen for
transport, vi siger de to på Surlykke tak for
husly.
Med naverhilsen her fra Sønderborg "SMEDEN".

Jensen var gået en tur på beværtning, og som
sædvanlig blev han meget fuld. Til sidst lå han på
gulvet.
Værten henstillede til ham, at han satte sig op på
en stol.
Jensen! - Nej tak, når jeg er så fuld, så fore¬
trækker jeg at stå op som nu.

Thule

Ved hulemødet d. 1. maj var kun 4 svende mødt op,
men det forhindrede ikke optagelse af et nyt
medlem. Flemming Valbum Rasmussen, som har besøgt
hulen flittigt og finder sig godt tilpas i kred¬
sen, at Flemming blev optaget på behørig vis, er

selvfølgelig helt klart. Under mødet, fik de besøg
af Ernst Sparum og han havde 4 gæster fra G.Cs
ledelse med, de hyggede sig sammen med de fremmød¬
te svende. (Ref. Ole Bjelga'rt).
Onsdag d. 25. maj sagde vores formand Knud "Vand-
sø" Jensen farvel "for good", så indtil vi får
afholdt, den generalforsamling som skulle have
fundet sted d. 29. maj (blev aflyst på grund af
Knuds afrejse), fungerer næstformand Ole Bjelgart
som formand.
Den 5/6. hvor 8 svende var forsamlet, var der
optagelse af et nyt medlem, Ejvind Larsen.
Ejvind blev budt velkommen med Thule-navernes
velkomstsang, hvilket han kvitterede for med et
slag på klokken, (og så fik han selvfølgelig
blæren). Om det nu var vores smukke sang el.
klokkens liflige klang, som virkede ansporende,
skal være usagt, men endnu et par gavmilde sjæle
dristede sig til at ringe med klokken, til fryd
for vore nedløbsrør, som jo bliver så tørre af at
synge blæren. Mødet sluttede kl. ca. 16 i god ro
og orden.
EIVIND OG FLEMMING (lurblæseren) SENDER GUTTERNE I
SLAGELSE EN HILSEN.

Tirsdag d. 5. juli kl. 19.30 skal der være gene¬
ralforsamling med dagsorden iflg. love. Der vil
til denne generalforsamling ske en større udskift¬
ning af bestyrelsen i det undertegnede og Pi-Kasso
rejser For good d. 14 juli, og som før nævnt er
Knud Jensen allerede rejst, så kun to af bestyrel¬
sen sidder tilbage.
Da dette bliver det sidste referat, jeg kommer til
at skrive for Thule afd. vil jeg benytte lejlighe¬
den til at sige mine naver venner her, tak for den
tid jeg har været med, samt ønske dem god vind i
sejlene fremover.
Med kno TANTE MØGHE.

Vejle
Den 1. juli koro 14 naver til møde i hytten, og
næstformanden åbnede mødet med en sang. Udover
vore sommer fester sker der ikke meget. Bestyrel¬
sen har dog allerede, på nuværende tidspunkt,
sikret hotelværelser, festsal, og musik til næste
å rs p i ns e s tævne.
En ny hule mangler vi stadig, og gode ideer
efterlyses. Et medlem er slettet p.g.a. restance.
Den 18/6 var den traditionelle travetur til
hytten, men ikke mange delcog, de, der var med,
havde en god dag.
Jeg skal hilse fra Bruno Lindskjold og sige, at
hans 65 års fødselsdag fejres med åbent hus på
adressen Kikkenborg 12. lørdag d. 13 aug. kl.
13.00.
Der har været bryllup i naverflokken. Hans Emborg
har giftet sig med sin Inger, og vi siger natur¬
ligvis -hjertelig tillykke.
Lørdag den 27. august vil vi prøve en ny slags
fest, Helge og Annelise arrangerer pølsebord og
frit fadøl, el. sodavand, fra kl. 13.30 - 19.00.
til en pris af kun 80-00 kr. pr. kuvert, det må da
siges af være godt og rimeligt.
Med naverhilsen JOAN.



Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. Ksbenhavn

Randers

Hulemødet d. 4/6-88 blev åbnet af formanden, der
omtalte den forestående tur til GI. Harlev, hvor
Århus afd. serverer lam på spid. Herefter drøftede
vi grill aftenen hos Søren og Ruth, hvor alle er
velkomne. Medlemmerne bedes huske, at hulen er
ÅBEN i sommerferien.
Og så sprang bomben! Uden videre varsel nedlagde
Arni sit hverv som formand, med baggrund i person¬
lige årsager. Som midlertidig formand er tiltrådt
Åge Andersen og Børge Jørgensen er indkaldt som
suppleant.
På bestyrelsesmødet d. 14/6-88. blev man enige om
at afholde ekstraordinær generalforsamling samti¬
dig med hulemødet den første juli med valg af ny
formand som eneste punkt på dagsordenen. Samtidig
blev det for 117. gang fastslået, at der kun
sælges THOR-øl i hulen.
Turen til GI.Harlev startede godt, en kombination
af pauser på strategiske tidspunkter, samt vore to
JU-HU-piger, Michelle og Anette, der underholdt os
med sange og sjove historier, gjorde vor lange
rejse sydpå, til den første af en lang række
dejlige oplevelser den dag. Vel ankommet til
bestemmelsesstedet gik vi ud i den solbeskinnede
have og tog forberedelserne i øjesyn. Tilberednin¬
gen af de lækre lam blev nøje overværet af et
stadigt stigende antal sultne, tørstige og for¬
ventningsfulde mennesker.
Der var sørget for sodavand m.v. til alle, men til
trods for det, blev Helmut Kløve, af flere af
hinanden uafhængige vidner set med en kaffekop i
hånden med kaffe i !!!!!
Man siger at solen skinner på guds udvalgte. Jeg
tror at samtlige deltagere kan være sikre på, at
komme til at sidde til højbords, når de har
afsluttet deres sidste vandring. De heldige Århus
naver, selv solen havde de allieret sig med. De
svedende kokkes indsats stod i modsat forhold til
det magre resultat Danmark måtte notere sig i
kampen mod Spanien, og det var med god appetit og
godt humør vi satte os til bords og lod den
velsmagende mad vederfares al retfærdighed.
Godt klaret, Århus, i kan roligt regne med, at vi
kommer og "hjælper" jer en anden gang.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 1/7-1988.
Mødet åbnet kl. 20.01 af den fungerende formand
Åge Andersen, der bød de 13 rettidigt fremmødte
piger og drenge velkommen. Efter sang nr. 63. Blev
Poul Ejnar sædvanen tro valgt til dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlin¬
gen var lovlig. Det var derimod ikke tre forslag,
som Yrsa afleverede umiddelbart inden generalfor¬
samlingen, disse blev åbnet af dirigenten og derpå
afvist uden at nogen fik kendskab til ordlyden.
Flaskespørgsmålet er stadig uafklaret, ligesom
indbruddet i foråret søgtes belyst. Derefter
fulgte man den udsendte dagsorden, nemlig valg af
formand. Foreslået blev "KNAST" og Børge Jørgensen
samt Ole Walbjørn, der dog trak sig til fordel for
"KNAST". Skriftlig afstemning viste, at Knast fik
9 stemmer og Børge 4 stemmer. Knast er således
formand for Randers afd.

Efter valget fik Knast ordet, og han udtrykte
håbet om at vi i fremtiden samler C.U.K.s proble¬
mer i hulen og hverken på stadion eller værtshuse
rundt i byen. En appel om samarbejde blev rettet
til den siddende bestyrelse. En tak til Åge for
arbejdet i den forløbne tid, ved hans udtrædende
af bestyrelsen. Indtil der ved et bestyrelsesmøde
bliver udpeget en sekretær plejes hvervet af
Børge, der samtidig indtil videre er næstformand.
Til slut gav generalforsamlingen sin tilslutning
til en modernisering af vore lokallove, ligesom en
forretningsorden blev efterlyst, oven på alle
strabadserne havde Søren frikadeller og kartoffel¬
salat klar, til. de sultne og tørstige svende, der
villigt slap en rund tier for de kulinariske
udskejelser.
En generalforsamling, der forløb roligt og sagligt
sluttede kl. 21.15. hvorefter man gik over til det
muntre samvær, der sluttede kl. ??????
Med kno i bordet BØRGE.

Zürich

I løbet af juni fejrede vi vor 108-års stiftelses¬
fest og Sankt Hans aften.
Lørdag d. 4. juni, mødtes ca. 30 naver og naveret¬
ter på en gammel, dejlig møbleret, men ubeboet
bondegård i Appenzell, for at fejre vor forenings
108-års fødselsdag. Gården tilhører foriøvrigt
Frank og Axel Petersens bedstefar. Vi havde
medbragt en 30 kg. pattegris, foruden ting og
sager til en supersalat og selvfølgelig egnede
drikkevarer. Det blev en uforglemmelig weekend.
Det regnede uophørligt begge dagej men efter vi
havde spændt presenninger op og grisen var kommet
på spid, og den første runde grønne Tuborgere var
delt ud, steg stemningen og forblev høj indtil
sengetid hen på de lyse timer. Næste morgen
vankede der morgenmad på en kro i nærheden. Efter
at have ryddet op efter nattens gerninger, kørte
vi i løbet af søndag eftermiddag hjem til Zurich,
overbeviste om at livet ikke er slet så tosset.
Som sædvanen buder, fejrede vi (lidt forskudt) den
25 juni, Sankt Hans. Vi mødtes om eftermiddagen på
Friesenberg som ligger i udkanten af Zürich, med
en enestående udsigt over byen, søen og bjergene.
Ole medbragte en fin heks med kroget næse Qg kost
mellem benene= Frank og hjælpere byggede et
kæmpebål medens andre deltagere løb orienterings¬
løb, arrangeret af Flemming. Familier grupperede
sig om torskellige grills, hvor den medbragte mad
blev forberedt. Vi var ca. 60 mennesker om bålet
og vi følte os varme om hjerterne, som ordene til
danske sange brød ud i den stille schweizernat i
skæret af flammerne. Da vi kom til ordene "vi vil
fred her til lands, sankte hans, sankte hans\ den
kan vindes, hvor hjerterne aldrig blir tvivlende
kolde", sa så man tårer i mangen en øjenkrog.
På sidste naveraften havde vi fornøjelsen at kunne
optag to nye medlemmer, Gerd Moss Andersen og Tove
Wådeled Roed. Vi byder begge piger "hjertelig
velkommen".
Edvin Pedersen og Else-Marie Christensen beslutte¬
de for nogen tid siden at det er sa yndigt at
følges ad. Så derfor rejste de til Danmark, hvor
de giftede sig (med hinanden) d. 18/6-88. De
lykkelige ægtefolk har slået sig ned i Schweiz og
bor på Pfåndviesenstrasse 6. 8152
Opfikon-Glattbrugg. Fra hjerterne ønsker vi
brudeparret al held og lykke.
Juli og august er sommerferietid. Vi i Zürich
lader høre fra os igen i "Svendens" oktober
udgave. Indtil da ønsker vi vore venner i hele
verden en herlig sommer. Vi glæder os til at møde
jer a. 3/4 september ved Moseltreffen.
På Zürichnavernes vegne, med kno i bordet,

OLE LIEBG0TT.



100 Naver-Visiikort me(* farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse, tlf.nr. Leveres i plastikæske

Kr. 170,00 ind. moras og porto
Birkerød Bogtryk / Offset

Toftebakken 2,34(30 Birkerød. Tlf. 02 - 81 04 58

Århus
D. 11/6. Afholdt vi vores årlige arrangement, "lam
på spid", i Harlev forsamlingshus, i et pragtfuldt
sommervejr. Blandt de 75 deltagere, var der gæster
fra Randers, Vejle, Kolding, Odense, Sønderborg,
og København. Vi startede med eftermiddagskaffe,
og bagefter slappede vi af på græsset, og nød
synet af vore dygtige grill-mestre, som bestod af
Jørgen Schaffer og bageren, det var et festligt
syn, at se dem med kokkehuer på, og grille 3 lam.
Under spisningen blev vi underholdt med musik, af
vores dygtige musiker. Efter spisningen blev der
spillet op til dans, og nogle af børnene gav et
fint solo nummer med sang. Det blev en særdeles
vellykket fest, hvor både de voksne og børnene,
slappede af, og morede sig. Festudvalget,håber på
en lige så stor succes til næste år.
En tak til alle gæster, og til alle som har
hjulpet til.
Hulemødet d. 17/6. Blev et godt besøgt møde, 21
svende og 9 gæster. Formanden kunne lidt forsin¬
ket, (på grund af Sjællandstur) åbne mødet, og
startede med at bekendtgøre, at vi har mester et
af vore medlemmer, Rudolf Lund Hansen (proprietæ¬
ren) som er afgået ved døden d. 9/6-88. Formanden
udtalte et, ære være hans minde.
Der blev budt velkommen til alle, og en særlig
velkomst til de mange gæster, som fik velkomstsan¬
gen, af de udenlandske gæster var vort medlem
Niels Nielsen fra New Zealand, og fra Los Angeles
afd. Lars og John Westerskov, Thorvald Jespersen
og Rita fra Bern, Finn Leth Nielsen fra Saarlois,
endvidere var Rasmus og Inge Sørensen, som er

proprietærens datter og svigersøn, tilstede. Det
blev en hyggelig og vellykket aften, med den
rigtige naverstemning, mødet sluttede med minder¬
ne .

riulemødet d. 1/7. Sikkert på grund af ferie, var
kun 13 svende samt 1 gæst mødt. Formanden bød
velkommen og rettede en særlig velkomst til Asmund
Andersen Los Angeles afd. Skønt sine 90 år, er
Asmund vældig frisk, og fortalte at han var på vej
til Rebild festen, en hyggelig aften med mange
gode naversange.
Husk fugleskydningen d. 13/8. Tilmelding kan ske
til S.E.Jensen, tlf. 06 13 77 52. eller Gunni Vase
tlf. 06 92 33 18. Vi starter traditionen tro med

morgenkaffe, hos sidste års fuglekonge, Peter
Skriver.
Husk sidste tilmeldings dato til Moseltreffen, er
d. 1/8. til Børge Skæg Odense.
Sekretær S.E.Jensen.

Ålborg

Børge "skæg" Odense, har været på besøg her i
Ålborg, Børge havde medbragt en del gammelt
glastøj, som han forærede til hulen, tak for
gaverne, og tak for besøget, en del benyttede
lejligheden, til at tegne sig for Moselturen hos
Børge.
To nye svende var mødt for at blive optaget som
medlemmer, Børge var i topform, med underholdning,
der blev fortalt en masse naverspind, klappet og
leet, så formanden næsten ikke kunne få et ord
indført, men vi fik da de to nye optaget, på
tilbørlig vis. Murer-Åge klaprede med låget, på
den røde kasse.
Vores sommerudflugt til Bernhards hus i Heils er

den 17/9. Madkurv medbringes til hele dagen.
Med slag. EILER.
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MØDELOKALE! Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A

Kid. 2720 Vanløse, tlf: 01 71 86 92.
1"torsdag i hver måned.
3"mandag i måneden i Cirkel-ordenen.
Falkoner Alle 96. Kl. 19 - 21.

møde:
keglespil:

FORMAND: Poul Barslund. - Agerkær 5. II.
2610 Rødovre, tlf: 01 75 52 01.

NÆSTFMD: Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf: 02 28 19 08.

KASSERER: Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf: 01 81 73 74.

SEKRETÆR: Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2470 Skovlunde, tlf: 02 91 81 24.

BISIDDER: Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf: 01 13 35 61.

Hulen Vanltsi

Torsdag d. 4. august, begynder vi sæsonen igen og
vi indleder med hyggeaften, med kortspil, billard,
kaffe m.m. Vi har iøvrigt lige fået et nyt spil,så det bliver spændende at prøve, og vi får
naturligvis også tid til at sludre, både om
sommeren der gik og om gamle dage.
Alle berejste er velkommen. Hulen åbner kl. 18.30.

Keglespil Falkoner Allé

Vi begynder med keglespil mandag d. 15. august kl.
19.00 -^21,.00, vi må jo se at komme i god form
igen, saledes at vi er på toppen til Konge Kegles-
pillet som er. Lørdag d. 22 oktober.
Vi kan som vi plejer, spise 2 retter god mad for
65»- kr. og det er kl. 18.00. ps. for dem der
ønsker at spise, tilmelding d. 4/8 eller til
formanden 4 dage før. Foreningen er som sædvanlig
vært ved det fælles kaffebord kl. 21.00

95 Ar

Vor gode kammerat Heinrich Jensen. Amager Fælled¬
vej 3. 2300 S. fylder 95 år onsdag d. 31 august,
Heinrich Jensen er vort ældste medlem og har været
medlem af "Berejste" i 46 år.
Vi ønsker hjertelig tillykke med dagen.

BEREJSTE HÅNDVÆRKERE m/DAMER.

BIRKERØD BOGJ-RYK/ÖFFSET
"V'

Bladet afleveret til postvæsenet den 26. juli



ODENSE

75 Års Jubilæum

23 september 1913. 23 september 1 9 8 (

Fugleskydning
Roskilde søndag d. 18 september 1988. kl. lO.oo

VI holder igen i år FUGLESKYDNING 1 en opvarmet
værkstedsbygning, der er beliggende BYGMARKEN 6.
eller KØBENHAVNSVEJ 38. -indgang begge veje- (følg
naverskiltene).
Det er en familiedag, og alle kan deltage i
skydningen.

Numre til fuglen koster! 1. stk. 6.00 kr. - 5.
stk. 25.00 kr. - Skydenumre koster 5.00 kr.

kl. 13.00 spiser vi den medbragte frokost.
Kaffe, øl og vand kan købes ved baren.

Vi regner med, at skydningen er færdig ved 17-ti-
den og umiddelbart derefter er der præmieuddeling
og kåring af fuglekonge.
Bemærk: DET MEDFØRER INGEN UDGIFT AT BLIVE FUGLE¬
KONGE.

Yderligere oplysninger hos John Nielsen tlf: 02 36
50 01. - eller Erna Nielsen tlfl 02 36 10 68.

Odense: ( af gudenavnet Odin og olddansk vi:
helligdom ). Fyns største by og Danmarks næststør¬
ste provinsby. H.C. Andersens hus, Ejler Rønnows
gård, Odense slot, Skt. Knuds kirke Ja
Odense har meget at byde på. Naverne i Odense har
nu i 75 år været med til at sætte deres præg på
byen. - Den 23. september 1913. På et møde her i
Odense af gamle "Naver" besluttedes det at oprette ~—
en Skandinavisk Forening under C.U.K. Til forelø¬
big bestyrelse valgtes følgende:
Formand: Gartner "Parisergartneren" H.Jeppesen.
Kasserer. -"- N.Jacobsen.
Sekretær: Maler "Frysemaleren" O.Jensen-Haarup.

Det er ikke uden sværdslag at Odense afd. fylder
75 år, hør bare, Citat fra 1924: Afdelingen i
Odense har, aldrig hørt til dem, der kunne gives
prædikatet! god og stabil - ikke engang under gode
konjunkturer. - Imidlertid synes det nu som om at
alle slapsvansene i Odense afd. er udrensede, og
skulle vi hernede hilse det med største glæde,
dersom Odense afd. skulle kunne arbejde sig op til
at blive en rigtig C.U.K, afd. Lykkes det, kommer
der også andre, stabile naver til, så afdelingen
efterhånden også kan komme til at stå med et
medlemsantal, som svarer nogenlunde til Odenses
størrelse og betydning som Naverby. citat slut:
Dette er altså lykkedes, og man vil gerne hermed
indbyde til jubilæumsfest i Odense. (red).

Indbydelse
ODENSE AFDELING AF C.U.K.
STIFTET D. 23. SEPTEMBER 1913.

75 års jubilæumsfest i Odense. Afholdes lørdag d.
24. september i selskabslokalerne. Abigaelsvej
12-14. kl. 18.00.
Menuen består af 3 retter mad, og prisen er
fastlagt til 150,00 kr. pr. kuvert incl. kaffe. -

Alle tilmeldinger skal ske senest d. 12. septem¬
ber, ved den fremlagte liste i hulen. - Eller til
næstformand Erik Mortensen, tlf: 09 12 40 75.
Eller til Kjeld Ploug, tlf: 09 17 45 01.
Jejer Manniche Nielsen sørger for underholdning og
for 3 mands orkester til dansen efter middagen.

Odense afd.



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

HOVEDBESTYRELSEN.

FORMAND.v

HOVEDKASSERER.
& EKSPEDITION
AF D.f.S.

REDAKTØR AF
D.f.S.

UDSTILLINGEN.

Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev. Tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo.
3300 Frederiksværk
Tlf. prvt. 02 34 57 35.
Tlf. arb. 02 94 80 00.

Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederikssund.
Tlf. 02 31 49 54.

Helge Lind Nielsen.
Cikorievej 13. - 4300 Holbæk.
Tlf. 03 43 87 65.

KONTROLUDVALGET & ARKIVET.
FORMAND. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg.
Tlf. 06 27 24 80.

STOF TIL CEG-BLADET SENDES TIL.
REDAKTØR. Herluf Fiirgaard.

Skolebakken 5.Itv. 8000 Århus C.
Tlf". 06 12 46 60. (9 - 17).

H.B.

Præsenterer

Per Bogart. Født i Århus d. 29/8-1939.
Gift på 27. år med Astrid, har en gift datter,
Lisa. Bosat Høj ager 20. Græsted. - Udlært som
elektriker og elektronikmekaniker og senere læst
til ing. i svagstrøm og installatør i stærkstrøm.
Rejst på Grønland med familien 1966.-1970. og i
Mellemøsten 1978.-1980. Desuden arbejdet i
N.S./USA. i nogle måneder ad gangen, med opstart
af anlæg. - Nuværende beskæftigelse: El.ing, på
B&W skibsværft i projektstyrelsesafdelingen.
Medlem af Frederikssund naver klub siden 1977.
Hvor jeg også tidligere har virket som kasserer i
to år. PER BOGART.

NAVERE TIL SØS I FREDERIKSSUND

Lørdag d. 10. september - sejler vi atter ud fra
Kignæs Havn, med vores medbragte mad og
drikkevarer, varme trøjer og gode humør.
Hvis nogen kunne tænke sig at deltage i herlighe¬
derne, som foregår på Roskilde Fjord, er der
afgang fra Kignæs Havn / v. Fr^sund kl. 09.00.
Frokosten indtages i Lynæs Havn, under sang og
musik, vi er tilbage omkring kl. ca. 18.00.
Sejlturen er " gratis.". Ønsker man at deltage,
kontakt da venligst DANN på tlf02 31 49 54. og
senest tirsdag d. 6. september. DANN.

Københavns Afdeling
Giro 9 II 17 7S

hule: ingerslevsgade 108 Kid. tv. 1705 københavn v
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.oo

FORMAND: Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København V. tlf: 01 23 23 42.

KASSERER: Frode Zachariasen, c/o Nancy Andersen.
Brobygård Alle 36. 2770 Kastrup
Tlf: 01 51 12 68. (bedst efter kl. 18)
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf: 01 49 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf. 01 15 09 85.

SEKRETÆR: Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj, tlf: 01 79 25 29.

LOKALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlf: 01 83 51 41.

Program

Lørdag d. 10. september. UNGSVENDEAFTEN Kl. 19.00
Mandag d. 12. september. SPILLEAFTEN. Kl. 19.00
Tirsdag d. 13. september. SVENDEAFTEN. Kl. 19.00
Mandag d. 26. september. SPILLEAFTEN. Kl. 19.00
Torsdag d. 29. september. HULEMØDE. Kl. 19.00
Lørdag d. 1. oktober. BAKSKULD. Kl. 18.00
Søndagsmesse hver søndag kl. 10.30 - 14.00

Milepæle
1/9. Kaj Rasmussen. Bøgevej 3

8543 Hornslet, (mdl. i Århus) 60 år.
8/9. Yrsa Larsen. Klerkegade 5. st./th.

1308 København K 65 år.
9/9. Peter E Hansen

3243 St.Hawthorne, Ca. 90250, U.S.A...50 år.
11/9. Poul M. Olsen. Fjälbrudensväg 3

132 45. Saltsjö- Boo. Svereige 60 år.
12/9. Jens Frederiksen. Hejrevej 3.

4000 Roskilde 60 år.

SKOVTUR.

Lørdag d. 29. oktober, afholder Navernes Rejse og
Hjælpefond skovtur ud i det blå.
Pris pr. person 200,- kr. for bustur, 3 retter
mad, 1/2 fl. vin og natmad.
Vi mødes i hulen kl. 16.00.
Københavns afd. EDITH / MARIANNE.

Årets Nav

Hvert år ved pinsestævnet bliver
der som bekendt, udnævnt en som
har gjort sig fortjent til at
få prædikatet " ÅRETS NAV ".
Kontroludvalget som har overta¬
get denne svære opgave efter,
Romon Hammeleff, syntes ikke at
have haft besvær, med at finde
frem til Stockholms formand AN¬
TON PAULSEN.
Anton Paulsen deltager i næsten alt hvad der rører
sig blandt naverne, og det kan undre en og anden,
hvordan han kan få tid til at passe sit borgerlige
erhverv, læs blot efterfølgende referat fra Lyon.



C.C.E.G. LYON 1988
Nu da kongressen er overstået, kan man bare sige
tak til de få personer, som virkelig gjorde et
stort stykke arbejde, før og under kongressen. Med
tanke på den korte tid, som Lyon har haft til at
arrangere dette års kongres,( når man tænker på,
at de som havde lovet at afholde kongressen havde
sagt fra). Ja så var det meget fint og godt
arrangeret. - Vi fra Stockholm mener dog at det
var en skam, ikke flere af vore kammerater deltog.
Skandinavien deltog med 16 personer, heraf 6 fra
Stockholm. Havde vi fået klar besked 3-4 måneder
før, var vi sikkert blevet 6-8 personer flere
herfra.

Rejsen gik på moderne vis, nemlig med fly via
København,( hvor vi nåede at få et par øl ),
ankomst til Lyon ved 20 tiden d. 13 juli. Direkte
med bil til herberget, hvor uddeling af billetter
og hotel fandt sted. Herberget ligger i udkanten
af Lyon, i bydelen Bron. Hotellet lå ca. 20
minutters rask gang fra herberget. Herberget i
Lyon er ikke hvad vi er vant til. Det er et stort
hus med mange værelser og store undervisnings
lokaler for de rejsende, og en fin udstilling med
modeller af forskellige tømrerarbejde. - På
herberget serveredes morgenmad og ind i mellem
også aftensmad. Der var et stort køkken og i
tilslutning hertil nogle større samlingslokaler.
Om torsdagen begyndte de forskellige kommissioner
deres sidste arbejde før kongressen. Her var flere
alvorlige diskussioner. De som ikke var med i
nogen kommission havde en dejlig dag med gode
venner. - Lyon er jo meget stor, dog ikke nogen
nordens Venedig^ men her mødes floderne Saone og
Rhone midt i byen, og der var vand i dem, selv om
det var meget varmt, alle dage vi var der. - Al
den tid kommissionerne arbejdede, var der bustur
gennem Lyon, med ophold bl.a. ved den berømte
Katedral Saint-Jean. Det er et fantastisk byg¬
ningsværk, højt beliggende med udsigt over store
dele af Lyon.
Fredag begyndte så den alvorligere del af festlig-
hedernej nemlig selve generalforsamlingen, med 7
deltagere fra hver gruppe. Kongressen fandt sted i
fagskolens aula, så der var plads til både delege¬
rede og tilskuer.
Mødet begyndte kl. 9.00 efter Fransk normaltid
d.v.s. omkring kl. 10.-10.30. - Præsidenten åbnede
mødet og hilste alle hjerteligt velkommen.
Derefter diskuteredes dagsordenen, som efter visse
justeringer kunne godkendes. Mødet fortsatte med
rapporter fra de forskellige kommissioner. For at
alle kunne følge med, havde man ansat to tolke.
Disse var meget dygtige. Den ene oversatte
Fransk-Tysk og den anden Fransk-Skandinavisk.
Dette var for os Skandinaver, et udmærket arrange¬
ment, da tolken sad midt iblandt os Skandinaver. -
Vi kan også notere os, at de Fransk og Tysktalen¬
de, nu efter et intensiv tryk, har forstået at
Skandinaverne, vil have deres artikler i C.E.G.
bladet, oversat til Skandinavisk, selv om det kun
er et enkelt resumé.

Efter dagens arbejde, kørte vi med megen møje og
besvær til herberget, og videre til hotellet, hvor
vi havde en lynhurtig omklædning, og afsted til
festbanketten. Denne festbanket afholdtes ca. 30
km fra Lyon i byen Givors på en gammel højt
beliggende restaurant. Her blev vi vel beværtet
med et par drinks med div. før maden. - Maden var
udsøgt og ligesådan vinenmen en Fransk banket
kan ikke beskrives, den må simpelthen opleves for
ellers tror man at det er løgn.
SeVit hjem med bus om natten, tidligt op lørdag
morgen til en hurtig frokost og derefter til
Lyons centrum for at være med i paraden til
rådhuset.

- Paraden var noget helt specielt, med
et stort orkester og 2 veteranbiler, med herberg¬
smutter fra Lyon og Paris placeret i disse i
spidsen for hele optoget. Derefter de forskellige
grupper med de fremmedskrevne i starten, skandina¬
verne i midten og franske kammerater afsluttede
optoget. Flot indplaceret mellem grupperne, bar
franske compagnos nogle af de fine modeller, som
man stolt fremviste.
Paraden tog ca. 1 time og afsluttedes ved rådhu¬
set, hvor repræsentanter fra Lyon modtog os på
trappen til fotografering. Vel indenfor de store
egetræsdøre, blev vi modtaget med taler af repræ¬
sentanter fra bystyret. C.C.E.G. takkede ved at
overrække gaver, hvilket kvitteredes med en
velkomstdrinks eller to. Pressen var mødt tal¬
stærkt op, og næste dag var der store spalter med
billeder fra modtagelsen i avisen. - Da modtagel¬
sen var overstået, kørte busser frem for at

transportere deltagerne til middag og fortsat
arbejde på håndværksskolen, hvor
generalforsamlingen fortsatte. Efter diverse
procedurekontroller kunne mødet komme igang.
Som ny præsident blev valgt Holger Bornemann,
tidligere vicepræsident, Holger er tosproget, så
det bliver forhåbentlig noget enklere. Efter lang
diskussion blev en styrelse valgt, bortset fra
sekretærposten, hvor det var svært at finde
kandidater. Dette blev dog løst, da tidligere
præsident, Peter Schwarzbich lovede at føre
protokollen, indtil næste arbejdsmøde.
Næste C.C.E.G. generalforsamling bliver i Nürnberg
1993.

Lørdag aften var der festligheder, på en stor
bondegård, Domaine de Croix-Laval. Man havde
arrangeret festlighederne i laden, så alle der
havde fulgt opfordringen om at være festklædte
frøs som h * Ankomsten var fantastisk med
velkomstmusik af to grupper med jagthorn, der
skiftesvis spillede og svarede hinanden. Middagen
var det store kolde Franske bord med liflig vin.
Udsøgt godt men h koldt.
Søndag kunne vi rigtig koble af, med udflugt til
det kendte vinområde Beaujolois. I byen
Romaneche-Thorins blev vi modtaget af borgmeste¬
ren, som bød os velkommen med et godt glas vin.
Derefter kørte vi til en lille restaurant
Gailleton for at spise middag med tilbehør (vin).
Det kan nævnes at vinen var så god, at Eli som
ikke drikker vin, nu efter at vi er tilbage i
Stockholm, gerne vil have et par glas.
(Det bliver dyrt for pensionisten).

Efter spisningen kørte vi tilbage til
Romaneche-Thorins for at se håndværksudstiliingen
af gamle interessante modeller, og besøge byens
vinhuse, for prøvesmagning af kvalitetsvine. Mange
klarede disse strabadser med glans, andre uden
glans. Som en oplysning kan nævnes, at alt vin vi
nød i herberget var på flasker med C.C.E.C.s egne
etiketter.
Vi som deltog i arrangementet, har haft nogle
vidunderlige fine dage i Lyon og bortset fra
ventetiderne på bussen, har alting været perfekt,
så vi kommer gerne tilbage. Vi mener også at
priserne var rimelige i forhold til skandinaviske
priser. Hotel ca. 100.-kr. pr. person/pr. nat,
alle spisninger var inklusive vin. øl = 5.-kr.
Alle transporter med bus til og fra de forskellige
arrangementer var med, og med tanke på at der var
ca. 400-450 deltagere så var alt godt og billigt
arrangeret.
Hvad får vi nu ud af samarbejdet i C.C.E.G. det er
det stående spørgsmål? - Jeg mener at vi kan få en
hel del mere, men naturligvis ikke gratis, vi må
også selv byde noget. - Det bedste jeg får ud af
samarbejdet er det enormt gode kammeratskab over

grænserne.
Med kammeratlig hilsen ANTON PAULSEN.



Ærestavle

NYT ÆRESMEDLEM.

At udnævne et Æresmedlem af C.U.K,
er ikke noget man bare gør, det er
og skal være en hædersbevisning,
som kun^kommer eneren til gode. H.
B. og Kontroludvalget har ved Sto¬
ckholms jubilæumsfest fundet an¬
ledning, til at uddele et sådant
diplom.
Stockholms egen 11 SØREN ". Møbel¬
snedker KAJ SØRENSEN.

Kaj Sørensen er født d. 22. april 1904. indmeldt i
Århus d. 13. december 1926. ikke længe efter gik
det af sted til Stockholm. - Her har han opholdt
sig det meste af sin tid, med en afstikker til
Nittedalen i Norge. Også Schweiz har haft æren af
Sørens besøg i 1948.
" Søren 11 er jo hans navn i daglig tale blandt
medlemmerne, og vi sætter vel ham mest i forbin¬
delse med Ingarö. Det er jo Sørens fortjeneste at
vi i 1947. fik lejlighed til at leje Torpet og som
vi i dag er de lykkelige ejere af. - Søren var i
en lang årrække "høvding" på Torpet.
Søren har været meget aktiv i Stockholms afd.
således har han beklædt posten som kasserer,
skramleriforvalter og sekretær som bare er nogle
af Sørens fortjenester gennem hans lange
medlemsskab.
Vi fra H.B. takker dig for alt hvad du i tidens
løb har gjort for sammenholdet og kammeratskabet
og ønsker dig hjertelig tillykke med din udnævnel¬
se som Æresmedlem af C.U.K. (red).

C-C.E.G. - EUROPATREFFEN I LYON 1988-

Her ses et udsnit af nogle af deltagerne ved
Europatreffen i Lyon 1988.
Man har taget opstilling på trappen til rådhuset,
og i forgrunden genkender man Herluf Fiirgaard fra
Århus.

Fru Hansen havde lidt hormonale forstyrrelser og
gik af den grund til lægen. Lægen ordinerede nogle
hormonpræparater.
To uger senere ringer fru Hansen igen til lægen,
og med forfærdelse i stemmen siger hun! - Den er
helt gal hr. doktor. De kan nok høre, at min
stemme er blevet forfærdelig dyb.
LægenI - De er nok bare blevet forkølet.
Fru Hansen! - Jamen, jeg har også fået hår på
brystet.
Lægen! - Hm! hvor langt går det ned??
Fru HansenI - Helt ned til testiklerne.

H.B. PRÆSENTERER

"the big bos"

Hans Rindom rejste i 1946 til Oslo og fik arbejde
1 3 1/2 mdr. Derefter cyklede han til Göteborg med
2 dollar på lommen, fik arbejde og var der i 3.
måneder. Efter den tid tilbage til København. Da
han kom til København, søgte han arbejde ved at gå
ind på konsulatet, hvor han lånte en telefonbog og
skrev til 10. arbejdspladser, han fik svar fra een
de søgte arbejdstilladelse for ham, han var ikke
på udveksling. - I januar 1948. gik det så af sted
til Schweiz. Her fik han arbejde i Oerlikon (ved
Zürich). D. 11. december 1948. blev han indmeldt i
C.U.K, og blev senere valgt til bibliotekar i
Zürich afd. Rejste hjem i oktober 1949. han blev
smidt ud p.g.a. arbejdstilladelsens udløb. - Da
han fik ordre til at forlade Schweiz, tog han 14.
dage til Italien for at holde ferie. Efter 14.
dage tilbage til Schweiz, hvor han fik orden på
hvad der var såvel på fabrikken, som mere privat
inden han tog over Paris og Holland hjem. - Vel
ankommet til København søgte han omgående til
Norge såvel som til Sverige, for at få arbejde
inden for den grafiske branche som reparatør.
Desværre var der ingen der havde brug for ham,
derfor blev han i København, hvor han tilmeldte
sig, og meget snart blev han revisor i Københavns
afd. Det var vel nok denne post der reddede hans
medlemsskab. Senere blev han hovedkasserer, en

post som han mange gange har fortrudt han forlod
efter godt 3. årj men arbejdet som formand i
Københavns afd. krævede for megen tid, til at

begge poster kunne passes, formand for Københavns
afd. i 5. år, med i rejsefonden og byggefonden, ja
hvad har han ikke været inden for C.U.K.
At han blev formand for hovedbestyrelsen var en

nødløsning. Han havde håbet at Ove Roslev efter
ca. 1. års pause ville tage posten igen, nu har
han siddet på denne post i 8. år. Ak ja hvor tiden
dog løber. (red).



H.B.
orienterer

3*fL
C.U.K.s emblem er beskyttet og som sådan må det
kun benyttes af H.B.
Det er ikke lovligt at afdelingerne udnytter
emblemet i salgsøjemed, det være sig streamers,
klistermærker eller trøjer o.s.v. Dette må
respekteres. H.B.

Formanden åbnede mødet, traditionen tro kl. 2U.00
med "Når samlet er vor naverflok". Axel fra
Marmorilik blev budt velkommen som gæst, men
bliver ved sin hjemkomst, overflyttet til Fr'.sund
afd. Formanden orienterede om den årlige sejltur
på Roskilde Fjord d. 10. september, og fremlagde
tilmeldings lister fra Tolderen, som desværre ikke
kunne deltage i aftenens hulemøde, der var dog fra
kammeraterne i Jægerspris medbragt 300.-kr. til at
slå på klokken for. Lam på spid festen! her har
tilmeldingen atter i år toppet^ men priserne er jo
også helt i bund, for denne festlige aften.
Sangbogen blev flittigt benyttet, samt alle som
fik malmklokken til at ringe, modtog blæren, til
stor fornøjelse for journalisten, som med stort
besvær kæmpede sig gennem den gamle ost, dog godt
hjulpet på vej af den røde ålborg. Osten var denne
aften hel speciel, hulefar Frank havde været en
tur i Pibe Mølle, som vel nok er det eneste sted,
hvor vi kan få den helt rigtige, godt lagrede ost.
Det blev til endnu to interviews, vores næstfor¬
mand Kaj, samt vort yngste medlem Jette var i
ilden. Denne pragtfulde aften forventes udsendt
lige først i september, i radioprogrammet som
hedder syveren. Minderne blev sunget, og klokken
blev henad de små timer, før formanden kunne låse
af.
I god tid vil jeg minde medlemmerne om generalfor¬
samlingen d. 7. oktober, husk at indkomne forslag
skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
N.B. KASSEREREN VIL BLIVE MEGET GLAD, HVIS ALT
KONTINGENT ER INDBETALT INDEN DA.
Med naverhilsen DANN.

Et lille ord.

Hej, stop, min gode redaktør!
Min sjælstilstand er bleven rystet,
det tillades vel - undskyld - jeg spør
en >Ting< faldt mig lidt for brystet.

Poeter og kunstnere, her sidde i flok -

slig skare sås ingensinde,
at tegnere har vi sku også nok
og folk, der så dejlig kan spinde.

Ja sikkert, jeg troer, hvis de havde kendt
Din Sorg - Dine Kvaler - Din Nød -
så skulle du set, hvor de havde sendt
en masse - Pine Død! -

Thi skråler de end lidt højt i kor,
jeg vil dog kun et bemærke,
her førtes vel de store ord -
men de var gode, stærke

Til slut er ord, jeg sige vil -
beskedent jeg dig det vil lære:
Hvis poesien ej slar til,
så skriver man prosa, min kære!

München den 6/1-1913 H.Nilaus-Madsen.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Ved hulemødet d. 5/8-88. Kunne formanden byde
velkommen til 32 fremmødte, samt til journalist
Claus Vittus fra Danmarks Radio, som havde ønsket
at lave en optagelse fra en huleaften, hos naverne
i Frederikssund, et halv times interview med
formanden, måtte laves 1 times tid inden svendene
ankom til hulemødet.

Roskilde.

Hulemødet d. 29. juli, var en festlig aften, vi
var 23 samlet denne aften, heraf var der 8 gæster
dels fra Calgary, Stockholm og København. Roskilde
afd. havde jo modtaget en fane af Danmarkssamfun¬
det til Calgary afd. og Georg Hansen som havde
været medstifter af afdelingen i Canada, kom for
at få overdraget denne fane og tage den med hjem
til klubben. - John overrakte en fanehammer, Erna
leverede søm til fanen, så nu skal de bare selv
slå dem i. - Kurt Skytte spillede fanesangen efter
overrækkelsen, det er underligt, når vi synger om
vores flag og fane, kommer der uvilkårlig lidt
vådt i øjenkrogen og man må rømme sig lidt. - Men
ellers var det en af de aftener, hvor vi fik
sunget en masse sange, det går så legende let at
synge, selv de sværeste sange, når bare Kurt
spiller. - Det medbragte mad blev skyllet ned med
Ø-vitaminer og kartoffelsaft, vi havde 2 som slog
på klokken, det var Georg fra Calgary og Peer
formand, de fik begge kasketten på og modtog
blæren. - Vores runde bord er rigtig kommet til
sin ret nu, vi har sat 6 stole der alle har buede
ryglæn rundt om, jeg tror det er Per Skilt som er
kommet med dem, tak for det.
Vi fik sludret om vores tombola, igen i år er det
tordenskjolds soldater som må stå for skud, men
det er jo efterhånden blevet en vane, og vi
skylder dem en stor tak, de får skrabet ca.
6-7.000 kr. hjem til hulen i overskud, vidste i
det ? - Så har vi også fugleskydning søndag d.
18/9 kl. 10 præcis, nærmere om dette et andet sted
i bladet. Ja, vi har noget at se til her i Roskil¬
de afd. en del slid men også en del fornøjelser,
vi er jo en del der traditionen tro skal til det
dejlige Lam på Spid i Frederikssund d. 13/8, her
er stemning og fest, hygge og dejligt samvær.
Men tilbage til det hjemlige igen, vi var kommet
en god del over de små timers begyndelse, så vi
sluttede af med minderne.
Husk at sende en tanke til Jens Frederikssen, han
fylder 60 år d. 12/9 - 88.
Med naverhilsen medreferenten BENTE.



- Tjener! Hvad er det for en liste, De går rundt
med?
- Det er vinkortet , hr.
- Nåh, jeg troede, det var en indsamlingsliste til
en krans til den tjener, der tog imod min bestil¬
ling

København

Søndag d. 3. juli lukkede vi hulen og forlagde
søndagsmessen til Rikards sommerhus, for at fejre
hans jubilæum. Det er jo ikke hver dag, at man har
en 65 års jubilar. Rikard vidste ikke i forvejen,
at der kom nogen, så han blev overrasket, da der
pludselig var ca. 20 navere for at fejre dagen.
Heldigvis havde de selv medbragt øl og mad, så det
blev en dejlig dag. Lørdag d. 30. juli havde vi
tur til bakken med 38 deltagere. De fleste mødtes
i hulen og derfra drog de i samlet trop til
bakken, hvor det store kolde bord blev serveret i
restaurant Nybo. Den dejlige mad blev hjulpet ned
med øl og snaps og en del sange. Pjerrot kom og så
til os og fik et naverkrus. Der var lotteri med
gevinster til bakkens forlystelser samt "hummer¬
gafler". Nogle af gevinsterne gik på auktion og
indbragte store summer til jubilæumsfonden. Den
får vi jo alle gavn af. Bagefter skulle rutscheba¬
ner og skydetelte prøves, hvilket resulterede i en

mængde plasticblomster og er par hele aber. Ud på
aftenen var vi nogle stykker, der fik et par ord
og en vise med på vejen fra syngepigerne. Det var
en dejlig dag og aften. Jeg håber vi bliver endnu
flere til næste år, for Nybo har lovet at udvide
lokalet til den tid.
Når du får dette blad er der lige nettop tid til,
at du kan nå at tilmelde dig til ungsvendeaften,
hvis du endnu ikke er fyldt 46 år. Der bliver som
sædvanlig et par pæne stykker smørrebrød og en
masse god musik. Lad os endnu engang lukke et
frisk vindpust ind til de gamle billeder, som har
set så meget. Sidste tilmelding er d. 4 september,
pris 80.00 kr.
Lørdag d. 1. oktober er der bakskuld ved Børge og
Marianne. For dem, som har smagt denne himmerigs¬
mundfuld er yderligere præsentation unødvendig.
Til alle andre vil jeg bare sige! Skynd dig at
blive tilmeldt inden d. 25/9. prisen bliver 70.00
kr.
Det kan oplyses, at jubilæumsudvalget har været
rigtig flittig, og allerede nu er kommet med
forslag til hvordan vores 90 års jubilæum skal
fejres, lørdag d. 14/1-89. Det er endnu ikke
besluttet hvor festen skal afholdes, men kuvert¬
prisen bliver nok ca. 200.00 kr. for 3 retter mad,
samt musik. Det vil være en god idé, allerede nu
at reservere denne festaften, 90 år skal jo fejres
med manér. Der vil på selve jubilæumsdagen d.
12/1-89. være reception i hulen, det forventes, at
der allerede i næste nr. af D.f.S vil være en mere

udførlig omtale, ang. tid, sted og pris.
Med naverhilsen - PIA.

Los Angeles

Den 10. juni var vi 33 medlemmer til mødet. Efter
Åbningen bad Howard Hanson om et minuts stilhed,
til minde om Bill Christensen, som var draget på
sin sidste rejse.
Sang nr. 32 "Naver kæk" blev sunget, og kassere¬
rens rapport godkendt. Arnie Andersen blev valgt
.ind som passivt medlem. Otto Lund havde medbragt
en gæst, Jarl Thyrring. Snapsen til flæskestegen
var skænket af Kenn Olsen.

The Cancer Foundation, vil modtage en check på
§25.00 I Bill Christensens navn, og en tilsvarende
sum vil blive sendt til den danske kirke.
10. juni var også Fathers Day, da ankom flere
medlemmer end ventet. Det var første gang, at Jarl
Thyrring deltog, i vor månedlige picnic, og han
udtrykte sin glæde over at være med. Nogle dage
senere modtog Otto et brev, hvori han meddelte sit
ønske om at blive medlem i klubben.
22 medlemmer ankom til mødet d. 8. juli, da var
både vor kok og præsident i Danmark, så mødet blev
ledet af Larry Westerskov. Aftenens dinner var
skænket af Erik og Lars Møller, og Carl Petersen,
som også fejrede sin fødselsdag med at skænke en
flaske snaps.
Mødet åbnedes med sang nr. 52. "I Danmark er jeg
født". Albert Jacobsen førte protokollen og vi kan
vente en fyldestgørende beretning om mødet. Jarl
Thyrring var igen gæst, og medens han for et
øjeblik forlod lokalerne blev han, valgt ind som
passiv medlem, instalation vil finde sted ved
mødet i august. Carl Petersen gav en kort beret¬
ning, om arbejdet vedrørende vort jubilæum i 1989.
Lars Westerskov bragte hilsener fra Danmark og
meddelte, at vi kan vente en del gæster til
jubilæet næste år, og de vil gerne bo, på det
samme hotel i Pasadena, som vi brugte sidste gang.
Vor næste picnic bliver 17. august, og da der var
diskussion om at forandre picnic dagene fra
søndage til lørdage, i håb om at flere medlemmer
kunne deltage, blev det bestemt at fremsætte
forslaget i den næste bulletin, så alle medlemmer
kan tage stilling dertil. Det kan ikke forandres i
denne sæson. Slutnings sang nr. 53. "Jylland
mellem tvende have" og "God bles Amerika",
med hilsen OJL.

Odense

Hulemødet torsdag d. 4/8-88. var der et meget
lille fremmøde, kun 10 svende var troppet op, vel
nok på grund af ferietiden. - Næstformanden, Erik
Mortensen åbnede mødet i formandens fravær og
oplæste hilsner fra bl.a. murerenes fagforening i
anledning af deres nylig overstået 100 års jubilæ¬
um her i Odense, som vi sendte et telegram til.
Vi drøftede ligeledes vor egen forestående 75 års
jubilæumsfest, der som bekendt afholdes, lørdag d.
24 september i selskabslokalerne Abigaelsvej 12
14, kl. 18.00.
Til hulemødet fik vi afviklet nogle gode sange, og
i aftenens løb kom Jørgen Maler og Erik Mortensen
til at støde til klokken, og selvfølgelig blev der
også et par blærerøvssange ud af det. - Klejnsmed
Leif Pedersen, som ved sidste hulemøde fortalte os
om vor hules tidligere anvendelse, vil gerne komme
igen og fortælle os lidt om de gamle håndværker-
laug i Odense.
K. Ploug gav ligeledes en oplysning om, at der ved
hans 50 års medlemsskab i C.U.K, og da han næsten
samtidig fylder 70 år, afholdes en uformel
reception i hulen, med nogle håndmadder og en kop
øl eller lign.- Fredag d. 21 oktober fra kl. 16.00
til ca. 19.00 og ønsker gerne at se rigtig mange
af sine naverkammerater og venner fra nær og
fjern, vel mødt d. 21 okt. kl. 16.00.
Som traditionen byder, er første hulemød efter
sommerferien, altid med medbragt madpakke, dette
finder sted d. 1. september kl. 19.30.
Husk også hulemøderne den første torsdag i
måneden.
N.B. Husk tilmelding til vores jubilæumsfest,
senest d. 12. september.
Vi vil også* gerne her fra Odense afd. takke
Stockholmerne for det fine naverstævne i pinsen
og for deres hjælpsomhed med kørsel til og fra
Ingarø og til Centralstationen.
Med naverhilsen K. PLOUG.
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Randers

Hulemødet for august var alletiders, mange dejlige
navere sad bænket, bordet rundt, da formanden
åbnede mødet med forslag til en sang, naverne sang
så det gjaldede i hele bygningen. Formanden bød
velkommen til alle fremmødte, og især til vor

tidligere formand Inge Hougesen, som var hjemme på
en kort ferie, endvidere havde vi i vor midte
Birte og Pi-kasso, som var kommet fra det høje
nord. Derefter havde vi optagelse af et nyt medlem
matros Bjarne Vagn Christensen, som blev budt
indenfor i vore rækker, og velkomstsangen lød fra
alles struber.
Arrangementer fremover blev omtalt, og af tidlige¬
re arrangementer, takkede formanden Ruth og Søren
for det dejlige møde vi havde holdt hos dem i
Stouby, en herlig dag med grill og salatbord, samt
kaffe med hjemmebag, hvilken stemning, ja nogle
måtte overnatte på stedet. - Det er dejligt at se

alle vore medlemmer møde så trofast op, siden vi
har fået indrettet vor nye hule. Det må jo også
være vore kammerater, som har lagt et stort
arbejde i at sætte lokalerne i stand, en stor
glæde, at så mange finder ud i hulen både til vore
hulemøder og til søndagsmesserne, vi er dem stor
tak skyldig for det udførte arbejde. - Under
hulemødet, lød der også mange sprøde toner og
klemter fra malmklokken, så sangstemmerne blev
behørigt fugtet. - En af vore svende bød på
sejltur i sin motorbåd, og vi sagde straks tak, i
skrivende stund er undetegnede og 8 naver lige
landet fra denne sejltur, som gik til Udbyhøj,
hvor vi indtog stedets dejlige stegte Ål, åh ja de
skulle jo svømme, og kom til det. Efter en lille
smuttur på det store kattegat, vente vi bovsprydet
mod Randers, en vellykket tur var til ende, vi
siger tak til Peter.
Husk næste hulemøde, mød op svende og vær med i
samværet i hulen, Udbyhøjvej 150. indgang fra
gården.
Med naverhilsen KNAST.

Sønderborg

Når denne artikel kommer i svenden så er det snart
september, og ferien er slut for de fleste. Her i
Sønderborg er vi, ved at få lange arme af al den
tapetsering og malning, men det skrider da lang¬
somt fremad, Jytte og Sv.Åge Rix var på besøg hos
Arno Frank, de havde været en tur til Flensburg
for at "proviantere" de mødte op i Kluft og
slabhutt ude i mit fritidshus, tak for besøget.
Den første august fyldte undertegnede 67 år, så
bliver man jo kommunal ansat med pension for
livstid. Det blev en god fødselsdag. Allerede fra
morgenstunden mødte Arno, Erik samt en gæst fra
Lübeck op, senere dukkede Gerda og Mogens op med
blomster, hen på dagen kom vores formand Helmuth i
følges-kab med Åge Andersen fra Havnbjerg. Jeg
siger dem tak for de gyldne draber.
Med naverhilsen her fra Sønderborg afd. "SMEDEN".

På lngarø går det stille, og her er det i år bare
vore pensionister, som holder feriedage, vi venter
dog besøg i forbindelse, med vort jubilæum i
august måned.
I vort referat fra pinsestævnet, var en del afd.
blevet glemt i omtalen, over alle de afd. som
havde givet Stockholms afd. de mange fine gaver,
vi beklager meget dette og vi siger hjertelig tak
for de mange fine gaver, som nu pryder vort
hulelokale til glæde for vore medlemmer her.
Vi har fra ambassaden modtaget et kedeligt brev,
med opsigelse af vort hulelokale d. 1 sept. 1989.
så det indebærer, at vi igen får meget arbejde med
at skaffe et nyt lokale, vi håber derfor at alle
vil hjælpe til med tips om nye lokaler, så at vi
ikke står der nogle dage før, med alt vort materi¬
el som skal bort.
Husk søndags-messen holder åbent igen og så
begynder Whisten den 9 og 16, husk tilmeldingen
også til svendemiddagen den 30 til Åge. Den 11
hejser vi flaget for vor viceformand Poul M Olsen,
som fylder 60 år og vi ønsker dig en solrig
fremtid og håber, at vi i mange år får glæde, af
dit fine arbejde her i Stockholms afdeling.
Med naverhilsen ARTHUR.

Slagelse

Lørdag ~d. 16 juli havde vi indvielse af flag og
flagstang i hulen i Fruegade. Der kom ca. 15
deltagere. Kl. 13. var stangen på plads og formand
Frandsen lod det nye flag gå til tops til tonerne
af >Der er ingenting der maner<. Derefter var
klubben vært ved lidt frokost, som Børge havde
stået for. Der var een kasse øl i køleskabet,
formanden sagde et par ord i dagens anledning og
gav en rød ålborg til fælles bedste. Så nød vi den
gode mad og ind imellem, blev der tid til en sang.
Fredag d. 5 august var der hulemøde i Fruegade 36,
der var mødt mange navere trods ferietiden,
formanden bød de fremmødte velkommen, særlig til
en sjælden gæst, Wicthor Madsen med gæster, som
glædede os med deres besøg og store interesse for
naverne, vi takker for de medbragte flasker, og
sang >Når samlet er vor naverflok<. Fru Frandsen
takkede for fødselsdagshilsenen og gav os lidt
lindring til stemmebåndet, rigtig mange tak.
Der var ferie hilsen fra Henning Larsen fra
Grønland og Ejner Pedersen og kone fra Marokko. Så
blev det tid til at linde for madpakken, det blev
et hyggeligt måltid, med sang og rundskål. - Vi
nåede at synge >minderne< inden vi prøvede på at
komme ned til bussen igen.
Med kno i bordet JENS H.

Ålborg
Hulemødet d. 3/8. 9 svende var mødt op, og forman¬
den kunne åbne mødet, og meddelte at sommerturen
til Hals starter fra hulen lørdag d. 17/9. kl.
14.00 Med madkurv og godt humør, herefter fik Knud
Ravnsbæk ordet og meddelte, at der ville blive
holdt åbent hus, på Drøvten 7. i Vodskov d. 7/9.
først på dagen, anledningen er, at Inge har holdt
ham ud i 25 år. - Herefter var ordet frit, og der
blev spundet nogle ender.
Nu, da ferien er slut, håber vi at se nogle flere
svende.
Hulen er igen åben hver lørdag fra kl. 10-12.
Vel mødt og med kno i bordet ERIK.



Vejle .

Mange fandt vej til naverhytten fredag d. 5
august, nemlig 18. Formanden arbejder stadig
udenbys, mødet blev ledet af næstformanden, og
startede med en sang. - Siden sidste møde har vi
haft det årlige rijsttafel, hvor alt forløb godt,
i hvert fald det, næstformanden kunne huske!
Mødets store samtaleemne var vores huleforhold. Vi
er blevet tilbudt noget til deling med andre,
hvilket ikke er acceptabelt og for dyrt. Men
blandt de navere, der deltager aktivt i forenin¬
gen, ^er der stemning for, at vi holder alle vore

møder, både sommer og vinter, i hytten på Ibæk
StrandvejDels har vi vor hulefond, dels er

foreningen jo ikke ligefrem fattig, så vi kunne jo
gøre hytten anvendelig hele året, og bussen kører
jo næsten til døren, også hele året. For længe
siden er der talt om at lægge elkraft ind, og
Helge, der jo er elektriker, er sat i gang med
projektet. Når først der er gode el-radiatorer,
der pr. automatik tændes i god tid inden vore
møder, bliver der god varme i hytten. - Snakken
gik længe om Hytten/Hulen, og der kom mange
forslag om til- og udbygning m.m. - Inden vi
foretager os noget, må vi dog forhøre hos myndig¬
hederne ang. fredning, statsbanernes evt. udvidel¬
ses planer m.m.
I september husker i nok ålegildet den 17. kl.
13.30. til denne fest kan der ikke inviteres
gæster. - Og selv om det er i god tid, generalfor¬
samlingen fredag den 7. oktober kl. 19.30 er i
hytten. Her vil foreningen spendere en sildemad
efter generalforsamlingen. Er der en eller anden,
der gider være behjælpelig i køkkenet denne
aften?? Evt. forslag til generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest i uge før.
Med naverhilsen JOAN.

Århus

Til hulemødet d. 15/7. var der mødt 10 svende, det
kunne selvfølgelig mærkes på mødedeltagelsen, at
vi er midt i feriesæsonen. Til trods for at vi
ikke var så mange, blev det alligevel en hyggelig
aften, og vi kom heller ikke til at gå sultne
hjem, da der var mad til 20.
Mødet d. 5/8. - Ja så har vi overstået ferien og
er ved at komme i den gamle gænge igen. 20 svende
var mødt op, til det første hulemøde efter ferien.
Formanden bød velkommen til alle, og en særlig
velkomst til Pia og hendes mand, som var på besøg,
de havde taget turen herop fra Viborg. Velkomst¬
sangen blev sunget, for vore gæster.
Formanden og næstformanden orienterede om vores

fugleskydning d. 13/8. som afholdes i Hinnerup i
år. H.Fiirgaard gav en kort orientering om sin
deltagelse i Europatreffen i Lyon. - En dejlig
naveraften sluttede med at vi sang minderne.
N.B. husk vores 75 års stiftelsesfest d. 12/11-88.
Program kommer i næste udgave af svenden. - Husk
vores generalforsamling d. 7/10. Forslag som
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftlig fremsendes til formanden senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Sekretær S.E.Jensen.

I-TORKMT

■ KØB HAVN

MØDELOKALE! Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A
Kid. 2720 Vanløse. tlf: 01 71 86 92.
Ptorsdag 1 hver måned.
3~mandag 1 måneden i Cirkel-ordenen.
Falkoner Alle 96. Kl. 19-21.

møde:
keglespil

FORMAND^ Poul Barslund. - Agerkær 5. II.
2510 Rødovre, tlf: 01 75 52 01.

NÆSTFMD: Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf: 02 28 19 08.

KASSERER: Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf: 01 81 73 74.

SEKRETÆR: Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2740 Skovlunde, tlf: 02 91 81 24.

BISIDDER: Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf: 01 13 35 61.

Halt* i V Jul • s t

Torsdag d. 1. September holder vi igen hyggeaften
med diverse spil, billard m.m.
Alle berejste er velkommen, hulen åbner kl. 18.30.

Keglespil

Mandag d. 19. September, Keglespil kl. 19.00-21.00
Bemærk for dem der ønsker at spise, er tiden
ændret til kl. 17.45.

Kongekeglespil

Reserver lørdag d. 22. Oktober, nærmere i
oktober-svenden.

Tak

Mine hjerteligste tak, til berejste Håndværkere
m/damer, for den dejlige gave, samt alle de mange
hilsener jeg modtog på min 85 års fødselsdag.

ELLEN RASMUSSEN.

In Memoriam

Et af vore kære medlemmer, Annelise Kristensen
Aksel Møllers Have 22. 2000 Kbh. F. er den 19 juli
efter meget kort tids sygdom, afgået ved døden.
Annelise har i mere end 40 år, kommet i berejste,
hun var en meget dygtig keglespiller og har vundet
mange præmier. Annelise, som var meget afholdt,
havde fortjent et meget længere otium. Vi vil alle
savne dit glade smil og dit gode humør.
ÆRE VÆRE DIT MINDE "BEREJSTE".

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet 25. august



SKANDINAVISK FORENING - ÅRHUS,

afd. af C.U.K. - Fylder 75 år.

Den 13. november 1913. blev Århus afdeling stiftet, med 12 medlemmer, under navnet Skandinavisk forening -
Århus. - Afdelingens første formand blev billedskærer Henrik Mikkelsen, og kasserer blev Åge Søby. Allerede
2. måneder efter blev der på ny generalforsamling, hvor der blev valgt ny formand, maler John Steensen, Åge
Søby forblev kasserer. - De første 1 1/2. år gik det lidt trevent i foreningen) men da 1. verdenskrig brød
ud og svendene vendte hjem i store skarer, kom der nyt liv i foreningen. I 1915. blev bogbinder N. M. Hald
formand, foreningen talte da 25. medlemmermen allerede kvartalet efter var medlemstallet oppe på 35. På
et bestyrelsesmøde vedtog man at sende agitationsbreve til fagforeningerne. Kontingentet blev sat til 15.
øre for passive, 18. øre for halvbetalende og 30. øre for aktive, lovenes § 5. blev ændret, således at Dan¬
mark, Norge og Sverige gensidig betragtedes som udland.
Århus afdeling skal også nævnes for deres store hjælpsomhed overfor nødstedte landsmænd i Tyskland, lige ef¬
ter første verdenskrig. Således sendte man før julen 1919. kr. 400,- og efter en basar afholdt i december
1923 sendtes kr. 1.020,- derned til hjælp.
I 1920. var medlemstallet oppe på 242 og regnskabet balancerede med kr. 2.715,55. og på sparekontoen inde¬
stod kr. 2.710,25.
Ved stiftelsesfesten i 1925. indviedes det smukke runde bord som endnu findes i hulen. I 1927. blev der på
initiativ af Århus afdeling afholdt det første jyske naverstævne, som fandt sted på Himmelbjerget.
I 1944. da kontroludvalget kom til Danmark, blev der ved urafstemning majoritet for at dette skulle have sæ¬
de i Århus. Kontroludvalget har stadig sæde i Århus.
Naverne i Århus har altid været aktive også udadtil. Således har afdelingen været med til at oprette afdel -
inger i Silkeborg og Herning. Begge afdelinger kører fint med en stabil medlemsskare.
Sammenslutningen af Europæiske håndværkere C.E.G. holdt d. 15-18 september 1977. komitemøde i Århus, dette
var starten på et samarbejde med C.E.G. - I 1982. blev arkivet flyttet til Århus. Ib Strange og Herluf Fiir-
gård gør et stort arbejde med registreringen af C.U.K.s ejendele. - Selv om valsestokken er gemt, er minder¬
ne herom ikke borte. Mange tager til udlandet med tog el. bilj men den dag i dag kan man opleve de unge med
stav til støtte drage rundt på landevejene.
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HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND.

HOVEDKASSERER.
& EKSPEDITION
AF D.f.S.

REDAKTØR AF
D.f.S.

UDSTILLINGEN.

Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev. Tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo.
3300 Frederiksværk
Tlf. prvt. 02 34 57 35.
Tlf. arb. 02 94 80 00.

Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederikssund.
Tlf. 02 31 £9 54.

Helge Lind Nielsen.
Cikorievej 13. - 4300 Holbæk.
Tlf. 03 43 87 65.

KONTROLUDVALGET & ARKIVET.
FORMAND. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg.
Tlf. 06 27 24 80.

STOF TIL CEG-BLADET SENDES TIL.
REDAKTØR. Herluf Fiirgaard.

Skolebakken 5.Itv. 8000 Århus C.
Tlf: 06 12 46 60. (9 - 17).

Vi må med sorg meddele at vi har mistet en god
kammerat og medlem.
Bjarne Vagn Christensen. Blev bisat tirsdag
den 30. august 1988. på nordre kirkegård.
ÆRE VÆRE HANS MINDE RANDERS afd.

VI må med sorg meddele, at vort æresmedlem og
trofaste kammerat
Maler Henry Hansen, er afgået ved døden den 30
august 1988.
Henry var født d. 25/1-1901. indmeldt i C.U.K,
d. 7/7-1945.
Begravelsen har fundet sted.
ÆRE VÆRE HANS MINDE SLAGELSE afd.

Milepæle

Københavns Afdeling
Gir« 9 II 17 71

HULE! INGERSLEVSGADE 108 Kid. tv. 1705 KØBENHAVN V
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.oo

FORMAND! Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København V. tlf! 01 23 23 42.

KASSERER! Frode Zachariasen, c/o Nancy Andersen.
Brobygård Alle 36. 2770 Kastrup
Tlf! 01 51 12 68. (bedst efter kl. 18)
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf! 01 49 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf*. 01 15 09 85.

SEKRETÆR! Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj, tlf! 01 79 25 29.

LOKALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlf! 01 83 51 41.

Program
1. oktober - Bakskuld kl. 18.00.
5. oktober - Midt i ugen kl. 10.30.
6. oktober - Bankospil kl. 19.00.
7. oktober - Besøg hos Slagelse afdeling ( se

under København.)
10. oktober - Spilleaften kl. 19.00.
12. oktober - Midt i ugen kl. 10.30.

Svendeaften kl. 19.00.
19. oktober - Midt i ugen kl. 10.30.
20. oktober - JUBILARAFTEN kl. 19.00.
24. oktober - Spilleaften kl. 19.00.
26. oktober - Midt i ugen kl. 10.30.
1. november - Hulemøde kl. 19.00.
2. november - Midt i ugen kl. 10.30.
5. november - Tyske timer kl. 19.00.

Husk at hver søndag er alle velkommen til søn¬
dagsmesse fra kl. 10.30.

Sangkoret holder møde d. 11/10. kl. 19.00.
Svend Åge Rex sekretær.

7/10. Werner Carstensen. Overgaden o.v. 4. A.
1515. København K 65. år.

12/10. Kaj Sjøding. Stationsvej 32.
3220 Græsted, mdl. i C.U.K 65. år.

16/10.

17/10.

17/10.

18/10.

18/10.

20/10.

20/10.

21/10.

23/10.
23/10.

26/10.

30/10.

30/10.

31/10.

Helge Ørtenblad. Langnæs Alle 46.
8000 Århus C. mdl. i C.U.K, i 50. år.
Hakon Knudsen. Haresøvej.
7300 Jelling 70. år.
Clarrence Perrin. 9210 Smalwood Ave

Downy Ca. 9024. USA. (æresmedlem)... 85. år.
Knud Schräder. 2022 E.Foothill Blvd.
Pasadena. Ca. 91107 USA 65. år.
Karl Viggo Nielsen. Østergade 3.
4880 Nysted 70. år.
Åge Andersen. Skolevej 8. Havrebjerg.
6430 Nordborg 65. år.
Kjeld Ploug. Snerlevænget 57.
5250 Odense SV. mdl. i C.U.K, i 50. år.
Hartvig Svendsen. Vinkelhuse 17.4
2770 Kastrup 70. år.
Åbent hus mellem kl. 12.00 og 16.00
Odense afd. af C.U.K 75. år.
Kjeld Ploug. Snerlevænget 57.
5250 Odense SV 70. år.
Poul Mark Olsen. Fjällbrudensvägen 3.
132 45 Saltsjö-Boo. Stockholm.
Sverige. mdl. i C.U.K, i 40. år.
Bent Green. Centralvägen 11.
171 44 Solna Stockholm 65. år.
Karl Jensen. Bygmarken 5.
3540 Lynge. (mdl. i Hillerød) 50. år.
Svend Åge Jensen. Gråsbølager 2. Skodborg.
6600 Vejen. (mdl. i Kolding) 50. år.



Tillykke

25 år i C.U.K.
Den 1. oktober 1963. blev Poul Mortensen indmeldt
i C.U.K, i Randers, og vi har stadig den glæde, at
se Poul komme til møderne i hulen, "sliberen" som
han i daglig tale kaldes, har altid været meget
interesseret i arbejdet i afdelingen. Poul sad i
flere år på posten som kasserer, og styrede
finanserne. Vi kunne altid møde Poul og hans kone
Henny på vore naverstævner, og altid var der fest
og humør, en historie og en god vittighed var han
altid manden for.
Vi vil hylde Poul i hulen ved vor møde fredag d. 7
oktober. - Vi ønsker til lykke med de 25. år og

siger tak for din interesse for C.U.K, i Randers.

50 år i C.U.K.

Billedskærer,
Helge Ørtenblad.
Langnæs Alle 46.
8000 Århus C.

Den 16. oktober kan Helge
fejre sit 50 års jubilæum
som medlem af C.U.K.
Helge Ørtenblad blev ind¬
meldt i Stockholm afd. d.
16. oktober 1938. Men ef¬
ter et halvt års tid fik
han lyst til at se lidt mere af Sverige, og han val¬
sede rundt i syd Sverige i 3 år, men var hele tiden
tilmeldt Stockholm afdeling. I marts 1941 vendte han
atter tilbage til Århus og tilmeldte sig afdelingen
her.

Helge Ørtenblad har været bestyrelsesmedlem i flere
perioder, bl.a. sekretær og lokaleinspektør. Vi fra
Århus afdeling ønsker dig tillykke med de 50. år.
Vi håber snart at se dig i hulen.
Med naverhilsen Jørgen Schaffer.

Tak

Jeg vil gerne herigennem bringe en tak til alle
deltagerne, der glædede mig på min 85. års fød¬
selsdag. RIKARD JENSEN.

Hjertelig tak, til deltagerne ved Lam på spid
festen i Frederikssund, for de mange hilsener.
Det var noget der lunede.
Med naverhilsen HELMUTH W. ANDERSEN.

En hjertelig tak til alle som sendte mig breve,
telegrammer og gaver til min 65. års fødselsdag.
Det var en dejlig dag, hvor vi var samlet over 100
venner og kammerater.
Tak til alle. BRUNO LINDSKJOLD. VEJLE.

Kære naverkammerater. - Mange tak for den fine
hilsen fra alle jer, som var med i Børge Skægs bus
til Moseltreffen. - Det glædede os meget.
Kærlig hilsen INGE og KNUD RAVNSBECK.

Ålborg afd.

70. års Fødselsdag

50. års Jubilæum

Æresmedlem af C.U.K.

Malermester. Kjeld Ploug
Glentevej 10.
5000. Odense.

Den 20. oktober kan Kjeld
fejre sit 50 års jubilæum
som medlem af C.U.K.
Kjeld Ploug er født d. 23
oktober 1918. og kan så¬
ledes næsten i samme ån¬
dedrag fejre sin 70. års
fødselsdag.
Kjeld Ploug er indmeldt i
Stockholm afd. i 1938.
Kjeld arbejdede i Stock¬
holm i næsten 3. år. Han

deltog tillige i vinterkrigen i Finland i 1940.
Kjeld har også arbejdet i Düsseldorf, sammen med
Lorenz Møller, her lærte Kjeld Otto Kröll at kende
og det blev til et venskab der holder endnu. Kjeld
har også i en kort periode arbejdet i Holland, det
var hans mening at rejse til Amerika, men det
satte krigen en stopper for.
Vi i Odense afdeling vil ønske dig rigtig hjerte¬
lig til lykke med de 50. år i C.U.K.

Hovedbestyrelsen kan tilslutte sig lykønskningerne
til Poul Mortensen med de 25 år, Helge Ørtenblad
og Kjeld Ploug med de 50. år i C.U.K. og sige dem
tak for deres trofasthed og interesse overfor vor
organisation.

Hovedbestyrelsen og kontroludvalget har fundet
anledning til, at udnævne Kjeld Ploug til æresmed¬
lem af C.U.K. som tak for det store arbejde Kjeld
har udført inden for C.U.K.s rækker.
På H.B.s vegne DANN ELAND.

redaktør.

ÅRHUS.
Stiftelsesfest.
Program lørdag d. 12/11.
Lørdag d.12/11. vil der være reception i hulen
Orla Lehmanns Alle fra kl. 10.00 - 13.30. Hvor
alle er velkommen. Foreningen er vært ved et tag
selv bord, samt et krus øl/vin.
Kl. 18.00. Festmiddag på taverna i Åbyhøj. Menuen
består af kold laks, glaseret skinke m. grøntsa¬
ger, grand marnier-fromage, kaffe m. kage. Pris pr
kuvert kr. 200.00.
Vi håber pa at rigtig mange medlemmer og gæster
vil deltage i festen.
Tilmelding kan ske til S.E.Jensen tlfl 06 13 77 52
eller Gunni Vase tlf: 06 92 33 18. senest d.4/11.

ÅRHUS af,d.



Moseltreffen

Succes - Succes!
Når man deltager for første gang i et moseltreff
er man spændt, på hvad det er, vel, man havde hørt
en masse om disse treff, næsten kun godt, næsten
for meget godt til at det kunne være sandt, nu
skulle jeg så selv prøve hvad det var.
Lad mig starte med begyndelsen, afgang fra Køben¬
havn, heldigvis for mig har jeg en god ven i
Odense, hvor jeg kan overnatte, så jeg drog af
sted om torsdagen. Bussen til Mosel afgik fredag
morgen kl. 7. (godt man ikke kom fra Ålborg). En
dejlig bus, pragtfulde kammerater, god stemning,
men ih hvor var der langt for de 48. deltagere.
Godt trætte blev vi så modtaget af Otto og Finn,
værelser blev anvist. Jeg har ladet mig fortælle
at Finn først kom i seng kl. 5.morgen, der blev
ved med at komme tilrejsende og alle skulle jo
gerne have et sted at sove. Ja der blev disket op
fra denne 2.mands komite her i Mesenich.
Programl Lørdag d. 3/9.
kl. 12.00. Alle tilrejsende mødes i forsamlingshu¬
set

kl. 12.15. Indmarch af foreningsfaner
kl. 12.30. Velkomst ved Moselkomiteen
kl. 12.45. Fællesspisning
Gullasch med kartofler og salat serveres med 1
glas vin. - Eftermiddagen står til fri rådighed.
kl. 18.00. Kalte platte i forsamlingshuset
kl. 20.00. Musik og dans, salg af lotteri
kl. 23.00. Minderne synges, festen fortsætter til
kl. ?????. (Den var vist henad 03.00.).
Søndag d. 4/9. Morgenmad på værelserne.
kl. 11.00. Møde om ris eller ros, lotteriet
trækkes.
kl. 12.00. Festmenu I Spiessebraten med kartofler
og grønsager og l.glas vin. Efter spisningen
dannes kæde, minderne synges for sidste gang i
Mesenich 1988. Fanerne bæres ud. Officiel afslut¬
ning af Moseltreffen 1988.
kl. 14.00. Afsked i vinbyen Beilstein. Med vin og
sang tager vi afsked og siger på gensyn i Mesenich
1989.

Lad os starte Moseltreffen med at fanerne fra
København, Odense, Zürich, Ålborg og Århus blev
båret ind, derefter velkomst ved Finn Leth.
Velkomst sangen blev sunget for os første gangs
deltagere. Finn mindedes de naverkammerater der
var gået på den sidste vandring, ved navn blev
Knud Lønstrup og Araberen nævnt, alle rejste sig.
Finn kom med en kort oversigt over Moseltreffen
fra de foregående år. Da man startede var det med
5 deltagere, 13. deltog i 1975. og i 1980. mødte
67. Så begyndte det at gå hurtigt, i 1981./91. i

1983-84/112. i 1986./120. og i 1987.toppede det
med 124. deltagere. - At der i år kun var 91. kan
vi nok tilskrive at tre afdelinger skal fejre
deres 75.års jubilæum og en afdeling har 90.års
jubilæum, det kan vel ikke skjules, at Navens
tegnebog ikke er udtømmelig.

Betragtninger I Under spisningen sad jeg sammen
med naverkammerater fra Odense, efter 4.gange at
have fyldt tallerkenen sagde en af disse herlige

kammerater tænk der er mere mad endnu. Vin, der
var næsten ikke plads til denne perlende drik,
efter al den mad, men ned skulle den. Sammen med

i min værelseskammerat trillede vi hjem for at få en
lille en på øjet, vi skulle jo være friske til at
spise (ÆDE) igen kl. 18.00. og det var vi', men
selv om maden var god, så kunne vi og sammen med
os mange andre ikke få ret meget ned, synd at se
så meget mad blive båret ud igen. Nu skulle vi så
have gymnastik, først en leg med en tom vinflaske
(kun for de vakse), jeg sad ned. Derefter spillede
et 3.mands orkester op til dans, at der var nogle
der kunne bevæge sig var for mig utroligt, men
efter hånden som vi fik sundet os var dansegulvet
fyldt. Festen blev endnu mere festlig, jo, for nu
skulle der kysses, åbenbart en tysk leg som alle
(næsten) deltog i. At ældre svende valgte unge
piger kan jeg som ældre svend godt forstå, men at
unge piger valgte de ældre svende??? (mon det var
erfarenheden).
En dejlig aften og nat. Hvad der især glædede mig
var, at så mange unge deltog fra Zürich, ca. 35.
og de kunne synge både vore naversange, og flere
gange rev de os med i vort hjemlands vemodige
melodier, for ikke at glemme deres helt specielle
måde at udbringe en skål på. Vi kan være stolte,
ja med sindsro se frem til at C.U.K, fortsat vil
bestå, med en sådan ungdom skal vi ikke være

nervøse.
Yngste deltager ca. 18. år og ældste 90. år det er
da fantastisk, fra denne ældste deltager var der
et godt råd til næste moseltreff. Alle medbringer
nogle mariehøns, så vi kan sende dem op og bede om

godt vejr, for det var det eneste det ikke var.
Når jeg nu er blevet pålagt fra moselkomiteen at
skulle skrive et referat fra dette års moseltreff,
så vil jeg gerne gøre det så godt som jeg formår,
men mon ikke jeg for ballade med min redaktør
(pladsmangel).
Men jeg mangler at skrive om søndagen, ris og ros
lotteriet trækkes. - Ris var der ikke, men megen
"ROS". - Næste års program blev drøftet Finn Leth
kunne meddele at det ville blive dyrere, for man
havde tænkt på en sejltur, et stævnemærke blev
foreslået (og vedtaget). - Efter de foreløbige
oplysninger, vil Moseltreffen næste år blive
fantastisk,' mon der bliver plads i Mesenich ca.
150. deltagere?????
Undertegnede takkede for et treff, mon det var en
ide at slå pinsestævnet og moseltreffen sammen i
1990 - 91. en ide som sikkert vil komme frem på
stævnet i Vejle 1989. Jeg kunne også meddele at
hovedbestyrelsen altid havde deltaget, nogle gange
med flere H.B. medlemmer.
Lotteriet blev trukket, (Ålborg skam jer) de tog
en masse gevinster, tænk engang lotteriet var ikke
til for at give penge i kassen, kun for at få lidt
spænding, overskud ca. 5.mark. Moselkomiteen må
være gode økonomer.
Festmenu I Jeg forstår godt at Finn Leth, er

begyndt at"få formandsmave, men at Otto kan holde
den slanke linie, det går ud over min forstand.
Når man sætter sig ved et sådant bord, skal man
have en meget fast karakter, desværre sagde maven
stop før øjnene.
En stor tak til Otto Kröll og Finn Leth for et

godt Moseltreff 1988.
HANS RINDOM.



In memoriam Zürich

Vi har d.30. august mistet en god nav og kammerat
igennem mange år
Maler Henry Hansen.
Henry var en trofast og god nav, der sa længe han
var rask, altid kom til vores hulemøder. Han var
også hver gang vores repræsentant ved
pinsestævnerne. Ligeledes var ^ han vores
æresmedlem. Henry havde sin egen måde at synge
minderne på, og den mindes vi, naverne her i
Slagelse, når vi som altid afslutter vores
hulemøder, med denne dejlige sang. De sidste par
år var Henry ikke så rask, men han var dog med til
vores indvielse af den ny restaurerede hule, det
var også sidste gang Henry var i hulen.
Henry blev begravet lørdag d.3/9. her i Slagelse
og vi mindedes ham her i hulen sammen med familie
og venner.
ÆRE VÆRE HENRYS MINDE H.J.FRANDSEN.

Nekrolog

Det var med dyb sorg, at vi fik meddelsen om vor
gode medlem, Lasse Olavi Lehtonens død. Lasse var
født i Åbo. Finland, d. 30/8.-1929.
Lasse blev indmeldt i Sønderborg afd. d. 13/2.-
1988. afgået ved døden d. 20/8.- 1988.
Lasse tog på arbejde fredag middag på Fynshav
Bøjden færgen. Da han skulle pures lørdag morgen,
var han stille sovet ind i døden. Lasse var kun
medlem af Sønderborg afd. siden februar. Vi satte
stor pris på ham, en stille og rolig mand, som
blev respekteret, når han gav sin mening til
kende.
Vi vil savne vores finske kammerat og naverbror,
han var et pragtfuldt menneske og en god kammerat,
vi mindes ham i ærbødighed og udtaler.
ÆRE VÆRE HANS MINDE SØNDERBORG afd.

Tak

Til Samsø afd. C.U.K.
Gode naverbrødre og inder. - En hjertelig tak for
jeres fremmøde til indvielsen af vort "Drømmehus i
Sælvig". Det var en skøn aften, og tak for gaverne
som vi er glade for. En særlig tak til Melpusteren
fra Holbæk for morgenbrød, som du bragte til døren
på cykel efter en hård arbejdsnat. Endnu engang
tak. - Husk at gemme alle billeder fra aftenen, da
vort apparat var ude af funktion.
Med naverhilsen til alle.
ELSE - ERIK "PUDSER" SAMSØ afd.
P.S. Håber på nyt fra sekretæren til bladet.

Tilbage efter sommerferien udtrykker vi
Zürich-Naver håbet om at alle vore venner, fjern
og nær, har haft en dejlig sommerferie. Vi ønsker
god arbejdslyst og godt humør gennem vinterhalvå¬
ret. Måske kommer nogle af jer en tur til Schweiz
og står på ski sammen med os. Bare skriv (Den
Danske Forening-Zürich, Postfach 75, 8051 Zürich).
Der kan altid arrangeres noget.
For de som ikke tog langt væk på ferie, arrangere¬
de vores formand, Flemming Vilhelmsen, den 21.au¬
gust , en vandre/klatretur op og ned ad Pilatus (
for de uindviede, Pilatus er et over 3.000 meter
højt bjerg ). Det var egentlig tænkt at skulle
have været en vandretur, med ved nedstigningen (
efter at have oplevet en vejrvekslende opstigning
) var man pludselig konfronteret med en lodret væg
på den ene side og en 45% stejl skrænt på den
anden, begge ca. 500 m. nedad. Elleve voksne og to
børn kiggede først lidt rådvildt på hinanden, men
så kom der gang i sagerne ( ned skulle man jo ).
Heldigvis havde man reb med. Ungerne blev bundet
fast og så blev vandreturen til en dramatisk
klatretur med alt hvad der hører sig til. I løbet
af det følgende hulemøde hørte vi som ikke havde
deltaget om hvilken fantastisk tur det havde været
- virkelig værd at gentage - så det gør vi sikkert
næste sommer.

I august var alle danskere i Zürich området
inviteret til Garden Party hos den danske general¬
konsul, Gunnar Tetler. Det var en storslået aften
med over 350 gæster. Zürich-naverne var også
tilstede med en stor gruppe. Der blev serveret
forloren skildpadde og diverse danske drikkevare
og vin. Noget så vellykket som denne aften skal
man lede længe efter. Det skal lige nævnes at
gildet blev betalt ud af generalkonsulens egen
lomme ( staten har ikke råd ). Vi siger hjertelig
tak til Gunnar Tetler og hans frue.
Vi er glade for at have optaget et par nye medlem¬
mer! Maskinsnedker, Claus Andersen, også fodbolds¬
piller i 1909. Udover at spille fodbold for Red
Star klubben her i Zürich, arbejder han flittigt
indenfor sit fag. - Tømrer Per Vejen, som også har
været et halvt år på Grønland, er nu hos os i
Zürich. Det er lidt af en familietradition, idet
Pers far, i sin ungdom, også var Zürich-Nav.
Også tømrer, Søren (Sørine) Jensen fra Odense er
kommet tilbage til os efter et halvt års fravær.
Vi byder alle tre raske gutter hjertelig velkom¬
men.

Nogle kommer og andre går. Flemming Larsen er
rejst hjem til Danmark. Au Pair pige og hulemor
Majbrit er rejst hjem til København. Vi siger tak
for jeres kammeratskab, vi vil bestemt savne"jer.

Til i gamle danskere derhjemme, håndværksmestre og
svende, vil jeg igen nævne at vi har 150. bevil¬
linger på opholds- og arbejdstilladelse. Vi har
kun benyttet ca. 65. Se jer omkring. I nærheden af
jer er der sikkert en nybagt svend, som kunne
tænke sig at komme en tur til udlandet 6-9 eller
12 maneder, før han gror fast derhjemme med en sød
kone, dejlige børn, høj skat og stor gæld. Send
dem op pa Arbejdsdirektoratet som arrangerer alt.

En Bullshit kom ind på apoteket og smed et gammelt
hullet Kondom på disken.
Hvad skal det der efter spurgte apotekeren. Det
skal bare lappes lød svaret!
Var det så ikke billigere og bedre at investere i
et nyt?
Det kan jeg ikke selv tage stilling til, sagde
Bullshitten, for det er Klubbens.

Sia pa traden til Flemming Vilhelmsen som gerne
engagerer sig for at skaffe en arbejdsplads, Tlf!
1 40 28 23. I må holde jer for øje, at den danske
Naverbevægelses fremtid, i store træk, er afhængig
af hjemvendende Zürich-Naver. Selvfølgelig, er det
unge mænd af kvalitet som i skal sende herned.
Hængerøve har vi ikke brug for.
På Zürich-Navernes vegne, med kno i bordet.

OLE LIEBGOTT.



C.U.K.s ADRESSELISTE

Danmark

Esbjerg (15. september 1979)

FORMAND I Erling Knudsen - Østparken 109.
6840 Oksbøl tlfl 05 27 22 18

KASSERER^ Leo Lassen - Bellisvej 25.
6700 Esbjerg tlf. 05 13 58 92.

HULE I Bellisvej 25.
Møde; Sidste tirsdag i måneden.
medl: 10

FREDERICIA.

KONTAKT! Ove Sørensen - Rygårdsvej 4./106.
7000 Fredericia tlf! 05 93 17 76.

København (12. januar 1899)

FORMAND^ Leif Brygger Olsen - Platanvej 6/13.
1810 København V. tlf: 01 25 23 42.

KASSERER: Frode Zachariassen, Borgbygård Alle 36
2770 Kastrup.

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv. åben hver
søndag fra kl. 10.30 - 14.00.

MØDE: Se program i D.f.S.
MEDL: 91.

Køge (16. januar 1987)

formand:

kasserer:

hule:
møde:
medl:

Otto Wisler - Egøjevej 138.
4600 Køge tlf: 03 67 41 85.
Kaj Dyrberg - Kildetoften 22.
2680 Solrød Strand.
Nørregade 52.
Sidste torsdag i måneden.

Frederikssund (21. juni 1971)

FORMAND I Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederikssund tlf! 02 31 49 54.

KASSERER! N.C. Jensen - Klokkevej 8.
3650 Ølstykke tlfl 02 17 94 28.

HULEl Græse gi. skole.
MØDEl 1. fredag i måneden
MEDL! 49.

Løgumkloster (25. april 1981)

FORMAND: Niels Nielsen - Tinggårdsvej 8 Draved.
6240 Løgumkloster tlf: 04 74 43 39.

KASSERER: Henning Hansen - Ringgade 21.
6240 Løgumkloster tlf: 04 74 39 33.

HULE: Falkevej 20.
MØDE: Sidste torsdag i måneden.
MEDL: 16.

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 tlf: 07 12 09 92.

HULE: Ole Rømersvej 7. i kælderen.
MØDE: 3 onsdag i måneden, dog i decb. 1

onsdag. - Ingen møder i juli og august.
Fra september til maj. 1 søndag i hver
måned kl. 10. - 12.

MEDL: 25.

Nysted (16. oktober 1955)

FORMAND: Kurt Arildsen - Skansevej 15.C.
4800. Nysted tlf: 03 87 20 02.

kasserer: 11
HULE: Den gi. stationsbygning.
MØDE: 1. mandag i måneden.
MEDL: 21.

Næstved (11. oktober 1985)

Hillerød (19. marts 1937)

formand: Åge Albrechtsen - Bådstrupvej 327.
3480 Fredensborg tlf: 02 28 06 51.

KASSERER: Knud Petersen - Pilevej 33.
3400 Hillerød tlf: 02 26 00 86.

HULE: Ingen.
MØDE: 2. fredag i måneden.
MEDL: 28.

FORMAND: Kjeld Albrechtsen - Vesterhavevej 71.
4736 Karrebæk tlf: 03 74 15 90.

KASSERER: Knud Rasmussen - Sorøvej 489.
4700 Næstved tlf: 03 72 84 86.

HULE: Ingen.
møde: ?
medl: 15.

Odense (23. september 1913)

Holbæk (31. august 1920)

FORMAND: Helge Lind Nielsen - Cikorievej 13.
4300 Holbæk tlf: 03 43 87 65.

KASSERER: Kirsten Nielsen - Cikorievej 13.
4300 Holbæk tlf: 03 43 87 65.

HULE: Holbæk gi. tekniske skole.
Jernbanevej 16.

MØDE: 3. fredag i måneden.
MEDL: 15.

Kolding (Juni 1942)

FORMAND: Eivind Petersen - Dyrskuevej 7.
6630 Rødding tlf: 04 84 16 43.

KASSERER: Bent Pedersen - Brændkjærgade 86/2th.
7000 Kolding tlf: 05 52 77 43.

HULE: Agtrupvej 121.
MØDE: 1. onsdag i måneden.
medl: 18.

FORMAND: Jan Franzén Sinnet - Nørregade 36
5450 Otterup tlf: 09 82 22 23.

KASSERER: Walter Petersen - Platanvej 38.
5230 Odense M. tlf: 09 11 89 43.

HULE: Overgade 41.
MØDE: 1 torsdag i måneden.
MEDL: 39.

Randers (17. juni 1945)

FORMAND: Johan Åquist - Århusvej 83.
8900 Randers tlf:

KASSERER: Henning Dalsgaard - Lindbjergvej 54.
8900 Randers tlf: 06 44 15 90.

HULE: Udbyhøjvej 150 i gården.
MØDE: Sidste fredag i måneden.
MEDL: 26.



Roskilde (17. februar 1927) Århus (13. november 1913)

formand:

kasserer:

hule:
møde:
medl:

Peer Rosen - Støden 14.
4000 Roskilde tlf: 02 36 72 28.
Erna Nielsen - Rønøs Alle 5.
4000 Roskilde tlf: 02 36 10 68.
Kamstrupsti 2.
Sidste fredag i måneden.
25.

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. kælderen.
MØDE: 1 og 3 fredag i måneden, kl. 20.oo
MEDL: 64.

Samsø (21. maj 1985)

formand:

kasserer:

hule:
møde:
medl:

Simon Philipsen - Nylandsvej 20
8791 Tranebjerg tlf: 06 59 18 22.
Alice Lind Forsmark - Østerløkkevej 31.
8791 Tranebjerg tlf: 06 59 22 69.
?

Sidste fredag i måneden.
10.

Silkeborg (9. oktober 1937)

FORMAND: Hans Kunø Christensen - Mosevej 6.
8600 Silkeborg tlf: 06 82 72 54.

kasserer: Søren Hvejsel - Elmevej 3. Salten.
8653 Them tlf: 06 84 76 17.

hule: Skolegade 19. 1.
MØDE: Sidste fredag i måneden.
MEDL: 34.

Slagelse (15. november 1942)

FORMAND: H.J. Frandsen - Fisketorvet 2.
4200 Slagelse tlf: 03 52 09 92.

KASSERER: Hugo Sverring - Østerbro 60.
4200 Slagelse tlf: 03 52 58 51.

HULE: Fruegade 36.
MØDE: 1 fredag i måneden.
medl: 22.

Sønderborg (5. november 1966)

formand.

kasserer.

hule:
møde:
medl:

Helmuth Krogh - Stenbjergparken 5. c.
Ulkebøl.
6400 Sønderborg tlf: 04 42 84 04.
Einar Jensen - Oehlenschlågersgade 20.
6400 Sønderborg tlf: 04 43 00 20.
Æblegade 7.
Hver anden fredag.
22.

Færøerne

Thorshavn (i. juli 1948)

FORMAND! Chr. Reinart Petersen - Eirargardur 6
401. Fr. - 100 Thorshavn.

KASSERER! Jan Ehlers - Eirargardur 8 - 116.
Fr. - 100 Thorshavn.

MEDL! 12.

Grønland

Godthåb (23. august 1982)

formand: Preben f. Petersen box 29 .

3900 Godthåb.
kasserer: Leif Bech. box 1002. 3900 Godthåb.
medl: 4.

Marmamorilik (14. februar 1981)

formand: Kaj H. Kristensen, box 50 Marmorilik.
kasserer: Niels Poulsen Nielsen, box 150

Marmorilik. tlf: 009299-48311.
medl: 15.

Thule (12. november 1984)

' - ?FORMAND: Ole Bjelgart.
? - ?

KASSERER: Finn Andreasen. D.A.C. box 211
3970 Dundas.

HULE: Thule afd. M.F.G. box 117.
MØDE: 1. mandag i måneden.
MEDL: 23.

Canada

Vejle (19. juli 1919)

FORMAND: John Fønss Bach - Lundevej 20.
7100 Vejle tlf: 05 83 44 75.

KASSERER: Bruno Lindskjold - Kikkenborg 12.
7100 Vejle tlf'. 05 83 10 55.

hule: Hytten på Navervej 3.
Møde: 1. fredag i måneden.
MEDL: 55.

Calgary (1. januar 1958)

FORMAND: Erik Petersen - Chippendale Dr. N.W.
Calgary, Alberta, Canada.

KASSERER: Hans Mikkelsen - Heritage Dr. S.W.
Calgary, Alberta, Canada.

HULE: Danish/Canadian Clubs lokaler.
MØDE: 1. torsdag i måneden.

Ålborg (1. januar 1919)

formand:

kasserer:

hule*.
møde".
medl:

Erik Katberg - Lyngholmsvej 1.
9200 Ålborg S.V. tlf: 08 18 00 60.
Einar Peistrup - Stokbrohedevej 31.
9310 Vodskov, tlf: 08 29 30 62.

31.

Vancouver (26. november 1958)

FORMAND: Ferdinand Christensen. 7-220 E.Keith Rd
North Vancouver. BC. V7L 1V5.



Schweiz Holbæk

Bern

KONTAKTM. Th. Jespersen - Winkelriedstrasse 63.
CH. 3014 Bern.

Zofingen Geert Stage - Kanalweg 12
CH. 4800 Zofingen.

Zürich (5. juni 1880)

formand:

hule:
møde:
medl:

Flemming Vilhelmsen - Ueberlandstrasse
341. tlf: 01 40 28 23.
8051 Zurich.
Ueberlandstrasse 87
Hver torsdag kl. 20.00 - 24.00.
54.

Sverige
Borås (21. februar 1953)

FORMAND: Otto Hansen - Johannelundsgatan 13.
50 235 Borås. Sverige.

kasserer: "
medl: 6.

Stockholm (29. august 1913)

formand: Anthon Poulsen - Smedvågen 28.
14600 Tullinge. tlf: 08 778 27 27.

KASSERER: Einar Andersen - Värmlandsvågen 484.
123 48 Farsta, tlf*. 08 64 18 45.

HULE: Jacobsgatan 3. 5tv.
SOMMER: Ingaro. tlf: 07 662 86 29.
MEDL: 42.

Efter sommerferien åbnede hulen i Holbæk igen
d.19/8-88. og trods dejligt sommervejr, var der
samlet 11. naver og naver venner. Helge bød
velkommen og havde et par småting til orientering,
og så blev der ellers talt sommerferieminder,
nogle rejser jo ikke så langt væk fra Holbæk,
medens andre skal den halve jord rundt, som f.eks.
Kirsten og Helge, der lige tog et smut til Sydame¬
rika, og efter sådan et hop er der mange oplevel¬
ser at fortælle om, og vi glæder os til at se
videofilm derfra.
Da mange syntes at vores tur til Samsø var alle
tiders, var der atter planlagt en lille cykeltur,
en eftermiddagstur på 30. km. sammen med 6.186
andre. Da cyklerne var efterset, startede vi
d.20/8. kl. 12. og kursen blev sat mod de mange
store bakker i Odsherred, mange gange gik rug¬
brødsmotorerne i stå og vi var nødt til at stige
af, men op kom vi da. Depotvogn var der også
sørget for, men det kneb for den at nå frem til de
aftalte steder, det lykkedes dog at få halsen
skyllet, og så afsted ud på den sidste etape, som
gik over den flade Lammefjord, 4-5.km. uden et
vejtræ, men tusindvis af rækker med økologiske
grønsager, og en meget frisk modvind. Efter ca. 3.
timer og 20. minutter nåede vi målet. 10. M/K var
startet og 10. M/K kom i mål og kun et forhjul var
ekset. Få minutter efter at vi var kommet i mål
satte en rigtig god tordenbyge igang, så alle fik
et tiltrængt brusebad. Efter en vellykket tur hvor
vi havde oparbejdet en god appetit, samledes vi i
hulen og nød mad og drikke.
Husk Holbæk naverne har generalforsamling fredag
d.21 oktober 1988. - Håber på stort fremmøde denne
aften.
Med naverhilsen EMIL.

Hillerød i

Tyskland

Düsseldorf (9. september 1899)

FORMAND: Otto Kroll - Oberbilker Allee 219.
4000 Düsseldorf, tlf. 009-49211771356.

U. S. A.

Los Angeles

FORMAND: Howard Hanson - Paloma Dr. Arcadia Ca.
91006. tlf: 818 446 3412.

KASSERER: John Christensen - 320 Genoa St.
Arcadia Ca. 91006. tlf: 818 445 1366.

HULE: Club House 616 Norumbega Dr. Monrovia.
tlf: 818 358 6433.

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19.00.

Forenings-meddelelser

Ved hulemødet d.19/8. var 7. mand fremmødt.
Formand Åge var fraværendemen næstformanden var
på pletten, så alt foregik i god ro og orden. Der
var ingen skafning denne aften da hulemor var
fraværende, men trods diverse forhindringer blev
det et hyggeligt og godt møde, som tog sin slut¬
ning ved midnatstid.
Lørdagsmessen d.3/9. 14 mand var mødt op til en

festlig, forrygende og dejlig dag. Der blev hygget
sludret og sunget. Erik som var mødt op ved 9.00
tiden, havde sørget for en dejlig menu, som alle
nød med stort velbehag. Messen sluttede ved 16.00.
tiden.
"HUSK" lørdagsmessen d.1/10. kl. 12.00. Lilian og
Mona står som værter denne dag. Tilmelding på tlf!
02 28 07 64. eller 02 81 81 62. Menul overraskelse
a la Mona og Lilian.
Husk hulemødet d.14/10. - Husk lørdagsmessen
d.5/11. herom nærmere i næste nr.

Med kno i bordet ERIK.

Køge

Uventede gæster er altid skønt - 7. fra Københavns
afdeling overraskede os på vort første HULEMØDE i
det NYE!. Glad trængsel i den lille HULE, heldig¬
vis kunne vi med F.O.s sædvanlige velvillighed
rykke op i et større mødelokale. Lidt flydende kom
pa bordet, kassereren trak i harmonikaen og vore
dejlige, festlige viser klang i hele huset.
Sidst men ikke mindst, et nyt medlem gav en
omgang. Han fik da også blæren. - Tak for en

festlig aften.
Med naverhilsen RUTH.



København Frederikssund

Efterårs sæsonen er nu Igen startet, det første
hulmøde og den første svendeaften er løbet af
stablen. Dette skete 1 al fredelighed, mange er
endnu ikke vendt hjem fra sommerhuse og andre
fjernere strande. Søndagsmesserne er stille og
rolige med vekslende antal fremmødte. Det er som
regel en dag, hvor vi får en hyggelig sludder over
en kop øl eller to. OPRÅB!!! Ind imellem kniber
det med at finde en der vil tage HULEVAGTEN en
enkelt søndag. Hvis du vil tage en søndag, så kom
og meld dig til bestyrelsen. - Hvis du^er i god
tid, er der meget store chancer for at få den dato
der passer dig bedst.
Oktober er en rigtig travl måned. Jeg vil minde om
bankospillet d. 6/10. og besøget hos Slagelse^afd.
dagen efter. Her mødes vi på hovedbanegården
senest kl. 17.40. så er der tid til at købe en
gruppebillet, dette gør det billigere for alle.
Toget afgår kl. 17.54. mod Korsør.
Den 20. oktober fejrer vi fire jubilarer. Rikard
Jensen 65. Kjeld Nielsen 40. Georg Preisler 50. og
Hans Rindom 40. - Jeg behøver formodentlig ikke at
nævne de frygtelige repressalier, der vil ramme
dem der bliver væk uden en GOD undskyldning.
Lørdag d. 29. okt. er der skovtur arrangeret af
NRHF. Jeg aner ikke hvor turen går hen, men sidste
tilmelding er d. 16/10. i hulen eller til Edith på
tlf. 01 19 53^27.
Her skal også reklameres for ALFs Eisbein und
Sauerkraut, men ikke for meget. Hulen kan jo kun
rumme ca. 45. spisende personer, det når vi nemt
med denne menu. Prisen er 90.00 kr. og sidste
tilmelding er d. 30/10. Det foregår i hulen kl.
19.00.
Det er nu lykkedes at fastlægge festmiddagen til
vort 90. års jubilæum. Menul Suppe, stort ta selv
bord og is med cocktailfrugter, til en pris af
110.00 kr. pr. person. Flere detailer i næste
måned.
Med naverhilsen PIA.

Københavns afd.

Navernes sangkor afholder generalforsamling
tirsdag d. 8/11-88. kl. 19.00. i hulen i
Ingerslevsgade 108. Dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet på mødet, må være i
hænde senest 8. dage før, til fungerende formand
Edgar Jensen. Vimmelskaftet 36. 3. - 1161
København K.
Mød talrigt op BESTYRELSEN.

Næstved

Da formanden var på arbejde måtte næstformand Karl
Krabbenhøft åbne vor hulemøde fredag d. 12/8.-88.
Vi skal deltage i den årlige " aktiv fritid "
udstilling i gardehusar kasernen lørdag d. 10. og
søndag d. 11. september.
Til stiftelsesfesten den 8/10.- 88. er der
ålegilde, derfor skal alle tilmeldinger være på
plads inden den 2/10.- 88.
Generalforsamling afholdes den 11/11.— 88. kl.
19.30. dagsorden ifølge lovene, forslag der ønskes
behandlet skal være formanden ihænde senest d.
4/11.- 88. Husk tilmelding til gule ærter.
Med naverhilsen MANFRED.

Ved hulemødet d.2/9. var 20. svende mødt til en
festlig aften med megen sang og spind. Formanden
kunne oplyse at flere personer var deltager ved
årets moseltref, Jens var taget til Polen på en 3.
ugers ferie. Åberg havde medbragt et ægtepar, som
gæster disse forærede hulen en meget gammel
boremaskine, vi siger tak til Jens og hans kone.
Alle klokker blev flittigt benyttet denne aften,
blærerøvskasketten er ved at være slidt, men en ny
findes på lager.
Danmarks Radio har nu udsendt, en huleaften i
Frederikssund, disse 20. minutter er blevet
optaget, og vil blive afspillet ved næste hulemø¬
de .

Årets sejltur d.10/9. blev alletiders, det bedst
tænkelige vejr var med de ca. 30. personer som
deltog. Fjorden var spejlblank og solen skinnede
fra en skyfri himmel. Flere benyttede da også det
gode vejr til en herlig svømmetur, efter at
frokosten var indtaget, dette gav fornyede kræfter
til hjemturen, men der var rigelig med proviant om
bord, de sidste forlod da således også havnen
længe efter at klokken havde passeret midnat, en
rigtig hyggelig dag. - Vi siger tak til vore
skippere, og gentager succesen til næste år.
Husk der afholdes generalforsamling fredag d.7.
oktober, forslag der ønskes behandlet, må være
formanden i hænde senest 8.dage før (skriftligt).
Vi siger tillykke til dem der slog sølvplader i
det runde bord.
Med naverhilsen DANN.

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. København

Odense

Til hulemødet d. 1.september var vi 20 svende
saml'et i hulen. I formandens fravær bød Erik
Mortensen velkommen. En særlig velkomst til Asmund
på 90 år, og som har boet 62 år i Amerika, men nu
har været medlem i 3 mdr. i Københavns afd. Også
en særlig velkomst til Hans Rindom, som kom med
nogle historier fra sin tid i Zürich. Leif fra
Langeland havde fundet vejen til hulen, og kunne
fortælle om et kursus i kropssprog. Lars
Kristensen fortalte om fire fortrinlige unge
navers ferie i Irland og Skotland. Jejer kunne
berette om hvad man kan bruge en naver til i
Danmark i dag. Mette Dahl var kommet helt fra
København for at besøge os. Da vi nærmest ikke
havde mere stemme tilbage, gav Leif Langeland en
omgang, som vi selvfølgelig kvitterede for med
blæren, "nærig a ha jut". - Vi aflyser vort
bankospil i oktober.
Vi ønsker Kjeld Ploug hjertelig tillykke med de
70. år d. 23/10. og rigtig hjertelig tillykke med
sit 50 års jubilæum i C.U.K, d. 20/10. I den
anledning holder han reception i hulen d. 21/10.
fra kl. 16 - 19. Alle naverkammerater og venner er
velkomne. HUSK HUSK generalforsamlingen d. 6/10
kl. 18.30. og husk også madpakken.
Med naverhilsen S.NIELSEN.



Randers Los Angeles

Hulemødet fredag d. 2. september blev som det
foregående, alle tiders. Friske naver var samlet
omkring bordet da formanden bød velkommen og
åbnede mødet med en af vore dejlige naver sange.
Derpå bad formanden naverne om at rejse sig op
for, at vi kunne mindes vor naverbror, Bjarne Vagn
Christensen, som blev bisat tirsdag d. 30. august,
ære være hans minde.
Vi tog derefter fat på at behandle forslag til
ændringer i vore love, disse trængte til at blive
strammet op. Bestyrelsen havde udarbejdet et
forslag, som blev gennemgået og nogle få ændringer
blev foretaget, så lovene kan fremlægges på
generalforsamlingen i oktober til godkendelse, og
derefter videresendes til H.B. og kontroludvalget
for endelig godkendelse.
Mødet sluttede med hyggeligt samvær og vi nød
hulemor Ruths dejlige mad, alt blev krydret med
strofer fra sangbogen, og ind i mellem dristede
nogle sig til at være klokkeringer, og så lød
blæren så det gjaldede. Et herligt hulemøde.
HUSK!!! Generalforsamling fredag d. 7. oktober,
dagsorden ifølge lovene.
Med naverhilsen KNAST.

Roskilde.

Hulemødet d. 26/8. var en af de bedst aftener i
lang tid. Vi var kun 11. med hver sit dejlige fad
mad, (næste gang er det kun appetitten vi skal
medbringe). Vi sad ved 1. bord, de levende lys var
tændt, en rigtig hyggelig aften, hvor vi kunne
tale med hinanden tværs over bordet, vi kunne
bytte madder og skænke op i hinandens glas, skåle
og råbe hurra for vort eget slid med den afslutte¬
de tombola, gætte om det store overskud - og det
var stort og flot. Vi siger tak til den halve
snes, som igen i år brugte tid og kræfter til at
stå i tombolaen. - Det var jo billigt at slå på
klokken denne aften, så den fik et par ekstra
slag, det kunne ikke koste mere end 88.kr. for en

omgang. - Vi fik sludret om Lam på spid i Frede¬
rikssund, hvor var det nogle vidunderlige lam igen
i år, det er meget hyggeligt at deltage i dette
gilde. Man behøver ikke danse, det er en nydelse
bare at se alle de flotte dansende par, nogle med
flotte variationer og med Erlings orkester, er det
bare toppen. Tak for alle hurra råbene og fødsels¬
dagssangen, hvem mon kan slå den!! Her var 90.
gratulanter, og så på en 54. års dag, og det
koster under 100,00 kr. pr. næse og hver betaler
for sig selv. ( Jeg fejrer i hvert fald min 60.
års dag med lam på spid.) Tak for en dejlig aften
i Frederikssund. Men tilbage til huleaftenen, vi
fik fortalt et par historier, sang en enkelt sang
og så ellers råhygge hvor det kun kan lade sig
gøre i en lille forsamling.
Erna og Karl er taget til Stockholm og John og
Birthe repræsenterer vores afd. i Mosel. Vores
formand har stadig benet i gibs, derfor ingen
moseltur i år, men i april 89. tager vi turen til
Los Angeles og et smut til Calgary afd. på hjemve¬
jen et holdt i Toronto inden turen hjem til
Danmark. Vi bliver nok 4. der tager til L.A. i
april, vi glæder os til gensynet i Pasadena.
Fugleskydningen står for døren, tak til Dann for
den pæne opsætning i Svenden, det skal nok give
"pote". Så næste referat er mest med fuglekongen,
og alt det andet skyderi, jeg skyder altid ved
siden af, men syntes der er sjovt alligevel.
En sensommer hilsen til alle afdelinger fra
Roskilde afd.
Med naverhilsen BENTE.

hans Brodersen var igen preparing dinners for vore
medlemmer. - Bill Knudsen holder ferie i Europa i
to måneder, så vi må vente til han kommer tilbageø
men Howard Hanson og Ted Petersen var hjemme igen
fra en tur til Danmark og Tyskland.
Howard åbnede mødet med en pledge til flaget og vi
sang " Du danske mand ". - John Kristensen var

også hjemme, han oplæste regnskabet, som blev
godkendt. - Albert Jakobsen fungerede som sekre¬
tær, hans beretning om og fra sidste møde, var
blevet godt modtaget af alle medlemmerne, så lad
os håbe, han vil fortsætte i denne stilling.
Carl Petersen oplæste en kort beskrivelse af
klubbens historie, den var skrevet af Otto Lund,
heri blev alle bedt om at tænke på Niels
Pallisgaard, som er den eneste overlevende, fra
klubbens første bestyrelse. Kopier heraf blev
givet til sekretæren og formanden.
Ted Petersen fortalte om turen til Danmark, han
havde haft tid til at besøge Kjeld Ploug i Odense.
Der var diskussion om installeringen af en
vindue-airconditioner, det vil blive nærmere

undersøgt.
Our picnics var suggestet for en forsøgsperiode
næste år, således at vi kan finde ud af hvilken
dag der vil være bedst, lørdag eller søndag.
Familie aftenen d. 7. oktober er flyttet til d. 1.
oktober, så den kan stå i forbindelse med
Naverettes planer. - Der var brev fra Asmund
Andersen med hilsen til alle. - Mødet sluttede med
nr. 21 " Kan du huske på valsen ".
Den 21. august var en fredfyldt dag med meget lidt
trafik på freewayén. Det var en dag sat tilside
for det danske brodersamfunds deltagelse i Los
Angeles Naver Clubs picnic i Naverdalen. - Ved
ankomsten vajede Dannebrog og Star and Stripes på
masten ved stendyssen, så man var ikke i tvivl om
at dette var den rigtige plads. Solen dominerede
da de 46 forventningsfulde og glade deltagere
kunne sætte sig til bords under det store egetræ.
Stemningen var høj, og den medbragte mad fra
forskellige husholdninger gik på omgang. Der var

leverpostej, laks, røget ål og flere forskellige
silde anretninger, som ikke hører til i det
daglige. Snaps, øl, soft drinks og kaffe blev
serveret, så snakken gik livligt, og for dem som
ikke havde været der før, var der meget at se i
hulen. To gæster fik lyst til at blive medlemmer,
de smukke omgivelser og den åbne velkomst fra de
tilstede værende havde gjort sit dertil. De
ivrigste kortspillere samledes om de runde borde i
hulen til et slag kort, alt i alt var det en

vellykket dag.
Der bliver picnic igen i september og oktober.
Med naverhilsen OTTO J. LUND.

Silkeborg.

Sommeren er nu forbi, men det fine vejr i perioden
til trods, har "Hulen" været flittigt besøgt til
søndagsmesserne.
Et nyt medlem - elektriker Carsten Christiansen,
er pi behørig måde blevet optager i Silkeborg afd.
Velkommen Carsten.
Af aktiviteter for efteråret er følgende på
programmet^ JENS 777 vil markerer sin 60 års dag
med lidt godt til ganen. Vi glæder os til de
kulinariske frembringelser. - Som sædvanlig har vi
en efterårsspisning. I år af synger vi brunkål med
masser af der til hørende, samt rugbrød og sen¬
nep !!
Den 28/10-88. har vi den årlige generalforsamling.
- Mød talstærkt frem med nye tanker og ideer.
Vel mødt i "Hulen" ( for vejfarende er adressen
Skolegade 19. 8600 Silkeborg - søndag mellem kl.
10 og 12. ca. )
Med naverhilsen S.I.B.



Stockholm Sønderborg

Ved Stockholm afd.s 75. års fødselsdag, kunne
formanden Anton Paulsen byde velkommen til den
store naverflok som var samlet. Anton berettede om

at mange naver har i gennem de 75. år udført et
stort arbejde for afdelingen, og en del af vore
aktive kammerater er for længe siden taget ud på
den sidste rejse, men vore tanker vil også hos dem
når vi nu er samlet til fest, Anton udtalte et ære

være deres minde, og med disse ord fik H.B.s
formand Hans Rindom ordet. H.R. sagde tak til
Stockholms afd. og dens bestyrelse for et godt
stævne i pinsen og ligeledes for det store arbejde
som er forberedt for denne fest, en sang fra H.B.
blev overrakt, og et fire foldigt leve for Stock¬
holm og C.U.K, blev det også til. - Kaj Fønss Bach
udtalte en varm hilsen for godt kammeratskab
gennem årene. - Åge fra Hillerød afd. overrakte en
gave. - Flemming Heiden overrakte en byggefonds
andel som gave, og fra Los Angeles kom et flot
telegram. - Otto Krö11 og frue sendte en hilsen de
havde travlt med moseltreffen. - Erna og Karl
havde en festlig hilsen med fra Roskilde afd. Der
var hilsen fra Københavns afd. v.Pia. - Kathie
Nielsen havde en flaske hilsen fra alle pigerne i
København. Ja mange havde minder som de ville
fremføre, så det blev hen på natten før festen
sluttede.
Ved en naverfest lørdag på Ingarø, hvor 35 gæster
var samlet, kunne Hans Rindom udnævne snedker Kaj
Sørensen til æresmedlem af C.U.K, med tak for det
store arbejde Kaj har gjort for Stockholm afd.
især Ingarø. Der var mange som ville sige tak til
Søren for hans indsats for Ingarø, fotograferne
lyste og tog billeder, vi håber at nogle sender et
til redaktøren af D.f.S.
Eli Simonsen passede på at tage ordentlig betalt
for al mad og drikke, et overskud på ca. 1200.00
kr. kommer godt tilpas, nu da vi skal ud at finde
nye hulelokaler.
Du husker at Whisten fortsætter, og at vi har
Bingo den 28.oktober kl. 19.00.
Med naverhilsen ARTHUR.

Vejle

Til navermødet i Vejle fredag den 3. september
mødte 13 af vore medlemmer. Vi optog på sædvanlig
vis et nyt medlem, Erik Ole Hansen, der i en del
år har arbejdet i Norge og på Grønland. Det er

længe siden, at Erik Ole blev godkendt, men først
nu har han haft tid til at komme med i vores

kreds. Velkommen til Erik Ole.

Lørdag d. 27. august havde Helge og Annelise
arrangeret med et lækkert pølsebord og fadøl, det
gik vældig fint. - 6 af vore naverkammerater fra
Århus havde meldt sin ankomst og var med til at
sætte kulør på dagen. Der blev både sunget og

spillet en masse musik, og alle hyggede sig. Tak
for en god dag! - Tidligere på måneden havde
naverflokken også en god og fugtig lørdag, nemlig
da Bruno holdt åbent hus i anledning af sin 65.
års dag. Rigtig mange, vel næsten 100, havde
fundet vej til Bruno, der diskede op med lækker
mad og drikkevarer. Vi havde alle en pragtfuld
dag, og håber fødselaren kan sige det samme.
Og så husker i nok alle sammen vores generalfor¬
samling fredag d. 7. oktober kl. 19.30. i naver¬
hytten på Ibæk Strandvej.
Med naverhilsen JOAN.

Fredag d. 5/8. startede vi igen i hulen, med et
bestyrelsesmøde, da der i ferien havde været
malerarbejde i hulen, drejede det selvfølgelig om
de forskellige kulører, der var en livlig debat\
men til slut blev vi da enige om at de kunne
bruges. - Kl. 20. åbnede formanden mødet og bød
alle velkommen, derefter sang vi sang nr. 13, da
dette var overstået gjorde formanden medlemmerne
bekendt med hvad der var blevet, diskuteret ved

bestyrelsesmødet. Kl. 21. var mødet forbi og vi
gik over til det mere gemytlige. Arno havde haft
besøg af sin fætter fra Lybeck, denne havde
skænket hulen en bottle af de klare dråber, vi
siger ham mange tak.
Lørdag d. 13/8. var vi fem fra Sønderborg der
satte kursen mod Vejle, for at ønske Bruno Lind¬
skjold til lykke med de 65 år. Vi havde lidt
besvær med at finde adressen, så vi spurgte på en
tankstation, og efter lidt rundkørsel fandt vi
endelig Kikkenborg nr. 12. Der var stuvende fuldt
både ude og inde. Vi blev budt velkommen af Bruno,
og fik anvist bord af Kirsten fra Odense, som så
til at vi ikke tørstede, der var øl, snaps og gi.
Dansk på bordet, solen skinnede fra en skyfri
himmel, så vi nød at kunne sidde i haven. Der var
stort tag selv bord, med alt hvad hjertet kunne
begære. - Formanden for Vejle afd. John Føns Back
ønskede på vegne af Vejle afd. Bruno til lykke med
de 65 år. Det blev en uforglemmelig eftermiddag,
vi fik hilst på en masse gamle kendinge. Og sidst
på dagen fulgte Bruno os ud til bilen, med tak for
besøget.
De fem fra Sønderborg siger hermed Bruno og hans
dygtige hjælpere tak for en uforglemmelig dag.
Fredag d. 26/8 afholdt Sønderborg afd. en ekstra
ordinær generalforsamling. På grund af interne
stridigheder satte hele bestyrelsen deres mandat
til rådighed. De 14 medlemmer der var mødt,
bestemte at alle valg var genvalg, dog blev Petra
Mathiesen nyvalgt til bestyrelsen. - Generalfor¬
samlingen sluttede i ro og orden.
Med naverhilsen SMEDEN.

Slagelse
Til hulemødet den 2. september i Fruegade 36. var
der mødt ca. 10. naver. Formand Frandsen åbnede
mødet og mindedes vort æresmedlem, Henry Hansen,
der var afgået ved døden d.30/8-88. Henry var
trofast til at møde i klubben så længe han orkede,
sidst vi så ham her, var til huleindvielsen.
Foriöanden foreslog at så mange som havde tid, tog
til Roskilde den 18.september til fugleskydning. -
Hugo Svering fortalte at der havde været 2. besøg
af unge fra F.D.F. Hugo fortalte dem om naverbevæ¬
gelsen, hjulpet af Luffe der var i navens rejse¬
tøj! Det havde de været meget optaget af at høre
om.

Efter Henrys begravelse den 3/9. mødtes deltager¬
ne i hulen i Fruegade, til kaffe og naver sange. -
Før spisningen ønskede formanden til lykke på
fødselsdagen til Jens H. og Arne Rafn, de medbrag¬
te lidt bordpynt, Ejner Pedersen deltog også i
udsmykningen. Iris mødte op med 3 gæster der ville
stifte nærmere bekendtskab med klubben. Formanden
for Holbæk afd. Helge Nielsen ankom ligeledes, der
blev også plads ved bordet til ham. Helge bragte
en hilsen fra H.B. der ønskede til lykke med den
hyggelige hule vi havde fået og takkede klubben
mange gange, for den måde vi havde været behjælpe¬
lige med husly, i forbindelse med Knud Lønstrups
bisættelse.
Det blev et hyggeligt måltid, med sange ind
imellem, og der blev også tid til at synge "min¬
derne".
Med kno i bordet JENS H.
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Ålborg
Den 2. august havde vi besøg af to navere, en
tømrer fra Schweiz og en maler fra København, de
kom fra Belgien og skulle videre til Norge for at
søge arbejde. Efter en gennemgang af hulen, med
diverse, som dertil hører, blev der stillet
transport et godt stykke af vejen til Frederiks¬
havn, hvor de skulle med færgen.
Til huleaftenen var der mødt syv svende. Under
mødet tog Kansleren ordet, hvor han kom med kritik
af arrangementerne, som bestyrelsen tog til
efterretning, derefter var der hyggeligt samvær.
Den 18. august var kreditforeningen på besøg, der
var i anledning af renoveringen af håndværkerhu¬
set, som efter forlydende er blevet præmieret. Her
blev de præsenteret for drejeren og smeden, som
var i gang med det gamle håndværk.
Efter denne gennemgang var det hulén der stod for
tur, hvor C.U.K, blev repræsenteret af Ejler Kløve
og Henry Kjærsgård der var iført Kluften.
Med naverhilsen NORDENFJORDS.
Til Moseltreffen mødte vi 10. fra Ålborg. Turen
begyndte i regn og sluttede i regnj men ind
imellem havde vi det skønneste vejr, på turen
gennem Danmark og Tyskland og retur. - Pakken fra
Fritz er kommet vel til Ålborg, og kommer på
krogen som aftalt. - Opholdet i Mesenich var
komfortabelt og dejligt, i den skønne natur. Så
vidt vides var alle tilfredse. Tak til Børge Skæg,
tak til Mosel komiteen. Det gik jo som i olie. Ved
ankomst til Ålborg manglede Kaj Jensen et karton
vin. Det er noget nedslående for ham.
HULEMØDE.
Formanden skulle hilse fra Lis kok og Tonny kok,
som vi mødte i Mesenich. Vi Erik, Bernhard, Jens,
Willy, Birthe, Ejvind, Henry og Ejler var ude at
synge Knud og Inge Ravnsbeck op. De holdt sølv¬
bryllup. Tillykke Knud og Inge. - Hulemødet
efterkom bestyrelsens forslag, om at servere
sildemadder hver lørdag formiddag. - Formanden
sagde at alle moselanere skulle komme med næste
år, og flere til. - Vi havde nu nær endt på
lossepladsen i Odense på tilbage turen, men det må
ikke afskrække nogen.
Med kno i bordet EJLER.

Århus

Fugleskydningen d.13/8. startede hos sidste års
fuglekonge Peter Skriver. Efter et godt morgenbord
med en lille en til halsen, drog vi til Hinnerup,
hvor Vagner havde sørget for, at vi kunne låne
skytteforeningens lokaler og geværer. En særdeles
fin skydning med følgende resultat. Fuglekonge
1988. (guldsmeden) Gunni Vase. Næbbet fik Bageren.
Halsen og højre vinge gik til Åge Tjerrild. Halen
og venstre vinge til Preben Dalby. - Den nye
fuglekonge gav en omgang til hele forsamlingen, og
blev hyldet på behørig vis. Et arrangement som vi
gerne gentager til næste år.
Ved hulemødet d.19/8. var mødt 14. svende samt 1
gæst Erwin Jacobsen fra Kolding. Det blev en

rigtig hyggeaften, formanden oplyste at han ikke
ville være tilstede ved næste hulemøde, da han
ville deltage i moseltreffen.
Hulemødet d.2/9. - 19. svende og 2. gæster var
mødt. Næstformanden åbnede mødet og bød velkommen
til Fin Andersen og Annemarie Andersen, Niels
Nielsen fra New Zealand, som er medlem i Århus,
var i Danmark på ferie, forærede hulen en

videofilm.
Vi skal lige minde om at vi har keglespil med
ledsager d.28/10. på Frederikshøj Kro.
Karin Sørensen er nedkommet med en dejlig pige på
8.pund. Vi ønsker Karin tillykke her fra Århus
afd.
Sekretær S.E.JENSEN.

V ÜF-

• KØBHftVN •.

MØDELOKALE: Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A
Kid. 2720 Vanløse, tlf! 01 71 86 92.
1"torsdag 1 hver måned.
3~mandag i måneden 1 Cirkel-ordenen.
Falkoner Alle 96. Kl. 19-21.

møde:
keglespil:

formand: Poul Barslund. - Agerkær 5. ii.
2610 Rødovre, tlf: 01 75 52 01.

NÆSTFMD: Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf: 02 28 19 08.

KASSERER: Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf: 01 81 73 74.

V mltse

Torsdag d. 6. oktober er der som sædvanlig hygge-
møde med de forskellige spille aktiviteter, alle
berejst er velkommen. Hulen åbner kl. 18.30.

Keglespil

Mandag d. 17. oktober kl. 19.00. til 21.00.
Husk vi kan spise 2. retter god mad for kr. 65.-
tilmelding til formanden 4. dage før. - Bemærk ny
spisetid: kl. 17.45.

Kongekegiespil

Lørdag d. 22. oktober, afholder vi vores årlige
Kongekeglespil. Vi begynder med Koldt bord kl.
12.30. kl. ca. 14.00. går vi til keglebanerne og
kæmper om konge og dronningetitlerne, og ved
16.00. tiden er der fælles kaffebord og præmieud¬
deling. - For koldt bord + l.øl + 1.snaps +
præmiekeglespil samt kaffe er prisen kr. 60.00 for
medlemmer, og for ikke medlemmer kr. 150.00. Alle
kan deltage, tilmelding ved kegleaftenen d.
17.oktober eller senest d. 18/10. til Poul Bars¬
lund .

SEKRETÆR: Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2740 Skovlunde, tlf: 02 91 81 24.

BISIDDER: Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf: 01 13 35 61.

Reservér

Torsdag d. 1.december. Andespil i Vanløse
Torsdag d. 15.december. Juleafslutning i Vanløse
nærmere! D.f.S.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet 26. september



TAK TIL ODENSE.

Odense afd. afholdt 75. års stiftelsesfest d. 24.
september 1 lokalerne på Abigalsvej. 80 personer
var mødt op for at fejre Odense afd. Der var besøg
fra følgende afdelinger. Stockholm / København /
Frederikssund / Ålborg / Århus / Vejle / Kolding /
Sønderborg / Holbæk ja selv i Tanzania havde
jungletrommerne lydt og lokket Viggo Reifenstein
hjem for at være med. Hovedbestyrelsen var repræ¬
senteret samt 2. af Odense afd. egne æresmedlem¬
mer. Carl Mortensen og Laur. Laursen som trods
sine 97. år var i fuld vigør. Endvidere var
rådmand Vitved og frue inviteret med. Rådmand
Vitved talte om vor gode gamle traditioner, men
vidste egentlig ikke hvorfor han var inviteret med
som æresgæst. Det kunne Arno fra Sønderborg
fortælle ham, det var naturligvis på grund af den
store huslejeforhøjelse Odense afd. var blevet
pålagt.

Vi fra H.B. takker Odense afd. for en god og
vellykket festaften. Priserne var i bund, serve¬

ring og mad i Top, underholdning, dans og musik.
Rigtig hjertelig til lykke til Odense afd. og på
gensyn en anden gang.
På hovedbestyrelsens vegne. redaktøren.

Malersvend

En 23. årig malersvend fra Schweiz, søger arbejde i
Danmark. - Arbejdet ønskes påbegyndt i marts måned
1989 og helst i provinsen.
Kontakt venligst Flemming Vilhelmsen Ueberlandstras-
se 341. 8051 Zürich - CH. eller på tlf: 01 40 28 23.
Man er meget velkommen til at kontakte hovedbestyrel¬
sen. (tal med jeres lokale malermestre, angående
ovenstående). redaktøren.



Skandinavisk Central Under- Københavns Afdeling

støtteises kasse

C.U.K. - Naverne,

giro 2 14 33 99

18 99

HOVEDBESTYRELSEN
FORMAND. Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.

2730 Herlev. Tlf. 02 94 65 63.

giro 9 00 17 78

HULE! INGERSLEVSGADE 108 Kid. tv. 1705 KØBENHAVN V
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.oo

FORMAND! Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København V. tlf: 01 23 23 42.

KASSERER! Frode Zachariasen, c/o Nancy Andersen.
Brobygård Alle 36. 2770 Kastrup
Tlfl 01 51 12 68. (bedst efter kl. 18)
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf! 01 49 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf: 01 15 09 85.

SEKRETÆR! Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj. 13fI 01 79 25 29.

LOKALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlfI 01 83 51 41.

HOVEDKASSERER. Peter "bogholder" Petersen
& EKSPEDITION Nyvej 152. Asserbo. H TOg Tam
AF D.f.S. 3300 Frederiksværk

Tlf. prvt. 02 34 57 35.
Tlf. arb. 02 94 80 00. 1. november. Hulemøde kl. 19.00.

5. november. Tyske timer./ Eisbein und
Sauerkraut kl. 19.00.

NÆSTFORMAND Dann Eland - Rosenvænget 1. 7. november. Spilleaften kl. 19.00.
REDAKTØR AF 3600 Frederikssund. 19. november. Keglespil./ Hos Brønshøj
D.f.S. Tlf. 02 31 49 54. kegler kl. 14.00.

21. november. Spilleaften kl. 19.00.
23. november. Svendeaften kl. 19.00.

UDSTILLINGEN. Helge Lind Nielsen. Husk midt-i-ugen hver onsdag fra kl. 10.30.-13.00.
Cikorievej 13. - 4300 Holbæk. Søndagsmesse hver søndag fra kl. 10.30.-14.00.
Tlf. 03 43 87 65. HUSK d. 27/11. klippes julepynt til hulen.

KONTROLUDVALGET &
ARKIVET.
FORMAND. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg.
Tlf. 06 27 24 80.

STOF TIL CEG-BLADET
SENDES TIL

REDAKTØR." Herluf Fiirgaard.
Skolebakken 5.l/tv. 8000 Århus C
Tlf: 06 12 46 60. ( 9. - 17.)

Navernes sangkor
Navernes sangkor afholder generalforsamling
tirsdag d. 8/11.- 88. kl. 19.00. Dagsorden ifølge
lovene. Forslag der ønskes behandlet på mødet, ml
være fungerende formand, Edgar Jensen. Vimmelskaf¬
tet 36. 3. - 1161. København K. i hænde senest 8.
dage før.
Mød talrigt op. BESTYRELSEN.

Naverne

Og mindes du endnu den livsglade stund,
da naverne sad omkring bordet,
og humpelen vandred fra mund og til mund,
og frejdigt og frit det var ordet.,...

Milepæle

30/10. Karl Jensen. Bygmarken 5.
3540. Lynge. (mdl. i Hillerød) 50.år.

31/10. Sv. Åge Jensen. Gråsbølager 2. Skodborg
6600. Vejen. (mdl. i Kolding.) 50.år.

12/11. Leonhard Å Jørgensen. Ingerslev -

Boulevard 18. 1/th.
8000. Århus C 85.år.

13/11. Kjeld Nielsen. Stolpegårdsvej 22. /30.
2820. Gentofte, mdl. i C.U.K, i 40.år.

13/11. Edvin Svendsen. Norgesgade 8.
9000. Ålborg Guldbryllup.

14/11. Poul Hansen. Stubberupvej 36.
4880. Nysted 85.år.

19/11. Georg Preisler. Kongevejen 184.
2440. Holte. mdl. af CUK. i Kbh. i.. 50.år.

19/11. Henry Frølund. 8177. St. Brooklyn
New York 11209 mdl. i Stockholm i.. 40.år.

22/11. Verner B. Hansen. Stenbrötsgatan 27.
58247. Linköping ( mdl. i Borås )... 65.ar.

22/11. Carl Christensen 13972. Midvale
Dr. Whittier. Ca. 90602. USA 65.ar.

27/11. Flemming Andersen. Nordvej 11. 5/th.
3000. Helsingør. ( mdl. i H.K. ).... 50.år.

29/11. Otto J. Lund. 787-B Via Los Altos.
Laguna Hills, CA 92653. (æresmedlem) 80.år.

29/11. Peter Schriver. Hjulbjergvej 101.
8270. Højbjerg 70.år.

30/11. Emil Møllegaard. Vestervangen 61.
4300. Holbæk . 60.år.

30/11. Anton Poulsen. Smedvägen 28.
14600. Tullinge Sverige Sølvbryllup.



REJSEFONDEN

Års møde i rejsefonden d. 17. september 1988.
Fra C.U.K, deltog Th. Rasmussen og Børge Nielsen,
fra udvalget Helge Lind Nielsen, og fra H.B. Hans
Rindom, samt Flemming Heiden fra Københavns afd.
De andre 4. foreninger deltog med hver 4. mand
Såvel protokol som beretning blev enstemmigt
godkendt. Regnskabet, som følger kalenderåret,
altså fra 1987. udviste et overskud på 27.364- kr.
her skal tages i betragtning, at vort 50. års
jubilæum kostede 11.567,- kr. Regnskabet der er
revideret af revisionsfirmaet Lundgaard Andersen
og Glud, blev ligeledes enstemmigt godkendt. Det
kan tilføjes at fondens formue er 473.276,- kr.
pr. 31/12-1987.
Man gik da over til ændring af fondens regulativ
( love ). Der var indkommet forslag fra Fremmed-
skrevne Tømrere og Helsingør, disse forslag
overlappede hinanden. - C.U.K, havde -indbudt
Berejste Håndværkere, for at få dem med til et
ændringsforslagj men fra Berejste Håndværkeres
side ønskede man at behandle de indkomne forslag
på selve års mødet. Derfor fremkom C.U.K, med sine
egne forslag, disse var tilsendt formanden 2. dage
før mødet.
ALDRIG! jeg gentager ALDRIG! har C.U.K, fået en
sådan behandling som den der herefter fulgte. Det
var vor gamle samarbejdspartner Berejste Håndvær¬
kere v./ Poul Barslund som gav bolden op.
C.U.K.s forslag skulle tages af bordet, fordi det
var for sent afleveret. Dette havde vi i C.U.K,
svært ved at se, da samtlige af de andre forslag
først blev fremlagt på selve års mødet. - C.U.K,
ville tage magten i rejsefonden!! NEJ hr. Poul
Barslund. Nu har C.U.K, haft 3. mand i fonden og

Berejste 2. mand i gennem et utal af år ( TOG VI
MAGTEN ??? ).
Vi fra C.U.K.s side er skuffet over behandlingen
af vort ændringsforslag, alt blev afvist, selv om
vi indbød til forhandling. Derfor har vi i dag fra
C.U.K, kun en mand i fondens bestyrelse, hvor vi
før havde 2.
Vi så helst at års mødet blev suspenderet og der
blev indkaldt til et nyt.

HANS RINDOM.

Tak

Jeg vil gerne herigennem bringe en tak til alle
deltagerne, samt en tak til alle som sendte mig
breve, telegrammer og gaver til min 60. års
fødselsdag.

POUL M. OLSEN. STOCKHOLMS afd.

Herfra skal lyde en særligidybfølt tak til hoved¬
bestyrelsen, til kontroludvalget og Odense afd. for
den store ære, der er blevet mig tildelt, med ud¬
nævnelse til æresmedlem af C.U.K, på Odense afd.s
75 års jubilæumsfest d. 24 september 1988.
Jeg kan stadig ikke forstå, at der virkelig er 50
år siden jeg blev indmeldt i C.U.K, i Stockholm
afd. d. 20. oktober 1938. Hvor er tiden dog gået
fantastisk hurtig og med minderne om alle de dej¬
lige naverkammerater jeg har kendt i tidernes løb
vil jeg gerne herigennem sige tak til alle.

Med naverhilsen K.Ploug. Odense afd.

Så er dette års Moseltreff overstået, og håbet er

at alle deltagere kom godt hjem, samt at alle har
været tilfredse med " Moseltreffen 1988."
En særlig tak retter vi til Inge Pilegaard for den
fine nye gæstebog, indbundet i træ. Og ikke at
glemme, en tak til Kjeld Ploug, for den årlige
udsmykning af gæstebogen.
Med naverhilsen og » PÅ GENSYN I 1989.<<

FINN LETH og OTTO KROLL.

Ærestavle

25 år i C.U.K.

I svenden for oktober måned, står der under
milepæle. Den 12. oktober Kai Sjøding 65.år. Dette
er ikke korrekt.
Kai Sjøding blev medlem nr. 189. i Hillerød afd.
den 12. oktober 1963. Og er således 25. års
jubilar.
Jeg undskylder fejlen, og ønsker Kai til lykke med
25. års jubilæet. Redaktøren.

40 år i C.U.K.
Gartner, Kjeld Nielsen
Stolpegårdsvej 22. /30.
2820. Gentofte.

Kjeld Nielsen er født i Gan¬
løse 1919. og uddannet som

gartner. Under et højskole¬
ophold og på sit arbejde
hørte Kjeld i 40érne om
Schweiz. Kjeld drog ud i
1947.
Den første plads var i Wädenswiel ved Ziirichsøen,
hvor der også var flere skandinaver i området. De
tog sammen på cykleture rundt i landet på deres
fridage. - Efter 11. måneder, fik Kjeld en stil¬
ling i Albisrieden i udkanten af Zürich. Det var
her Kjeld fik forbindelse med C.U.K, og blev
indmeldt d. 13/11.-1948. Med naverne var Kjeld
bl.a. på en fantastisk togtur gennem Italien, helt
ned til Capri og tilbage igen. I december samme år
gik så rejsen til Danmark via Paris og Brüssel.
Herhjemme har Kjeld gået aktivt ind for C.U.K, og
været sekretær i Københavns afd. - I mange år var
det Kjeld, som sørgede for juletræet til hulen. -

Kjeld kommer i hulen med jævne, men alt for store
mellemrum.
Vi vil ønske Kjeld rigtig hjertelig til lykke med
sit 40. års jubilæum d. 13/11.-1988.

Københavns afd.

50 år i C.U.K.

Malermester Georg Priesler
Kongevejen 184.
2440. Holte.

Georg er født i København i
1917. og uddannet som maler.
Georg rejste sammen med en
kammerat til München i 1938.
Her gik Georg et vinterhalv¬
år på Meisterschule. Senere
var der rejser til Lichtenstein og Schweiz, sammen
med Jørgen Mathiasen. Georg Preisler blev indmeldt
d. 19/11.- 1938. i München og kan derfor fejre sit
50. års jubilæum i år. - Efter hjemkomsten i 1939.
etablerede Georg sig i egen forretning, og har
arbejdet som malermester i nu næsten 50. år. Vi
har ikke altid set lige meget til Georg i hulen,
Georg er desværre blevet syg; men vi håber på at
se lidt mere til dig, når du får det bedre. -

Mange lykønskninger på din Jubilæumsdag d. 11/11.
Københavns afd.

Hovedbestyrelsen kan tilslutte sig lykønskningerne
til Kai Sjøding med de 25. år. Kjeld Nielsen med
de 40. år. Georg Preisler med de 50. år. i C.U.K,
og sige dem tak for deres trofasthed og interesse
overfor vor organisation. redaktøren.



H.B.

Præsenterer

Karl Jensen født d. 30/10.- "938. - Indmeldt i
Hillerød afd. d. 13/9.- 1969. - Er malermester og
bor på Bygmarken nr. 5. 3540 Lynge.
For at blive nav havde Valdemar Petersen (Valde) i
1960. skaffet mig arbejde i Kiel, men da jeg søgte
arbejdstilladelse fik jeg den besked, at der ikke
var nogen malermester i Kiel med det navn jeg
søgte. Jeg tog derfor min Velo Solex knallert, og
tog afsted på lykke og fromme, og det blev da til
3. måneders arbejde i München. Derefter kørte jeg
over Alperne, jeg vil tro, jeg er den eneste der
har kørt fra München gennem Østrig tværs over
Alperne til syd Frankrig på en Velo Solex. I
Frankrig fik jeg arbejde i tre måneder hos en
mester af tysk afstamning. Efter at have været en
tur hjemme tog jeg til Davos hvor jeg arbejde i 1.
år. Senere tog jeg til Thule Air Base, hvor jeg
arbejde i 3. år. Efter min hjemkomst blev jeg
meldt ind i Hillerød afd. hvor jeg i et par
perioder og for nuværende er med i bestyrelsen i
Hillerød afd. I 1982. begyndte jeg så mit arbejde
i hovedbestyrelsen.
Med naverhilsen. KARL JENSEN.

ÅRHUS.
Stiftelsesfest.
Program lørdag d. 12/11.
Lørdag d.12/11. vil der være reception i hulen
Orla Lehmanns Alle fra kl. 10.00 - 13.30. Hvor
alle er velkommen. Foreningen er vært ved et tag
selv bord, samt et krus øl/vin.
Kl.18.00. Festmiddag på taverna i Åbyhøj. Menuen
består af kold laks, glaseret skinke m. grøntsa¬
ger, grand marnier-fromage, kaffe m. kage. Pris pr
'.cuvert kr. 200.00.
Vi håber på at rigtig mange medlemmer og gæster
vil deltage i festen.
Tilmelding kan ske til S.E.Jensen tlfl 06 13 77 52
eller Gunni Vase tlf: 06 92 33 18. senest d.4/11.

ÅRHUS afd.

Alt stof

Sendes senest d. 8. i måneden til,
DANN ELAND ROSENVÆNGET 1.
3600 FREDERIKSSUND. tlf: 02 31 49 54.

Forenings-meddelelser

Rettelse til adr. listen

Nysted (16. oktober 1955)

FORMAND: Kurt Leth - Adelgade 2.E.
4880 Nysted tlf!

KASSERER! Kurt Arildsen - Skansevej 15 C.
4880 Nysted tlf: 03 87 20 02.

HULE: Den gamle stationsbygning.
MØDE: 1. mandag i måneden.
MEDl: 21.

Randers (17. juni 1945)

FORMAND." Johan Åquist - Århusvej 83.
8900 Randers tlf: 06 41 63 68.

KASSERER: Henning Dalsgaard - Lindbjergvej 54.
8900 Randers tlf: 06 44 15 90.

HULE: Udbyhøjvej 150 i gården.
MØDE: Første fredag i måneden.

Søndagstræf, hver søndag kl. 10 - 12.
MEDL: 26.

Ålborg (1. januar 1919)

FORMAND: Erik Katberg - Lyngholmsvej 1.
9200 Ålborg S.V. tlf: 08 18 00 60.

KASSERER: Einar Peistrup - Stokbrohedevej 31.
9310 Vodskov, tlf: 08 29 30 62.

HULE: Kattesundet 1.
MØDE: i. onsdag I måneden.
MEDL: 31.

Frederikssund

Generalforsamling d. 7. oktober 1988. - Formanden
bød velkommen til 26 svende der trodsede det
dårlige vejr og mødte op. - Til dirigent valgtes
Frank Wentrup, som kunne konstatere at generalfor¬
samlingen var lovlig indvarslet. - Sekretæren
læste protokollen, dernæst formandens beretning:
Hulemøderne har været godt besøgt i det halve år
der er gået, og bestyrelsen kan kun være tilfredse
hermed. - Hvad hulen angår har vi kontrakt frem
til 1991. og jeg håber vi kan blive her i Græse
gi. skole, til en rimelig husleje. Besparelser i
kommunen gør, at der er røster fremme om at

nedlægge aktiviteterne i Græse gi. skole. - Lam på
spid festen blev atter en succes, overskuddet
rimeligt. - Sejlturen d. 10. september må betrag¬
tes som alletiders, vejret kunne simpelt hen ikke
være bedre. Det er hermed en tradition at Naver
til søs i Frederikssund fremover vil foregå den
anden lørdag i september. - Jeg vil slutte min
beretning med at takke bestyrelsen for godt
samarbejde, en tak til hulefar for den måde han
styrer og ordner hulen på. Men ikke mindst tak til
medlemmerne, som jo skaber den gode stemning og
det høje humør, som altid er til stede her i
hulen, (tak - DE)
Protokol og beretning blev godkendt under et. - Et
forslag om kontingentforhøjelse på 5.- kr. pr.
måned, gældende fra 1. januar, blev vedtaget.
Program for 1989. blev vedtaget. - Da vi var
kommet gennem dagsordenen sluttede dirigenten, med
tak for god ro og orden, og vi gik over til
middagen Gule ærter m. flæsk,
vel tillavet af Jette Eland. Efter middagen var
der hyggeligt samvær, og formanden og hulefar
kunne lukke og låse hulen kl. 01.30.
Husk hulemødet d. 4/11. med damer og medbragt
skorpeskrin. Inge og Guido har hulevagten til
mødet d. 2/12. Julehyggetræf m. damer d. 30/12.
Med naverhilsen POUL.



Herning

Vores første hulemøde d. 21/9.-88. efter en god
sommerferie, blev en meget hyggelig aften. Over
50% af medlemmerne mødte op, det er jo flot, når
1 er syg og flere er på langfart og derfor lovlig
undskyldt. Niels Arne har jo fået hjemve'igen og

rejste derfor tilbage til "Den sorte engel" her
for en måneds tid siden, vi ønsker ham alt vel
deroppe. - Ind imellem at alle sommerens oplevel¬
ser blev fortalt på bedste naver vis, blev der
også tid til at benytte sangbogen. Erling skænkede
hulen et Færøsk flag, til ære for Leif. Der blev
også tid til at bore vores tæppeskinne i gulvet,
som havde stået i en krog siden Karl kom med den i
fjor, så nu behøver man ikke at snuble i gulvtæp¬
pet længere.
Der blev snakket en del om, at vi skulle gi"hulen
en lille ansigtsløftning, i form af en spand
maling og så få hængt de skønne ting op, som er
kommet til hen ad vejen, men det kræver jo- en del
planlægning. Det var helt igennem en hyggelig
aften, der kom vist også et par kroner i Axels
kasse.

Søndagsmødet d. 2./10.-88. var knap så godt
besøgt, det skyldtes nok det alt for fine vejr,
man kunne tydelig se, at alle sommerhusejerne
manglede. Men vi fik da næsten spist alle rund¬
stykkerne alligevel. Så snakkede vi om vores

årlige udflugt, om ikke vi skulle lave den omkring
d. 12/11. og så arrangere den sådan at vi kom
forbi Århus på et eller andet tidspunkt mellem kl.
10. og kl. 13.30. Det var der vist god stemning
for.
Da vi skulle til at slutte mødet, kom Kesse m.

dame, han var vist lige landet med sin helikopter
i Tirstrup, så han måtte søge om udvidet åbnings¬
tid, det blev bevilget, og han gjorde sig fortjent
til Blæren og vi fik et par nye historier. Leif
måtte slå på klokken, for sin pige, der gæstede
hulen for første gang.
Med kno i bordet. FLEMMING.

Hillerød

Hulemødet d. 9/9. 12 svende og svendinder var mødt
til denne aften, det blev en dejlig og hyggelig
aften, med sang og hyggesnak, (sang uden sangbø¬
ger). Vi havde gæster fra Stockholm og København.
Det blev næsten midnat inden vi sluttede med
minderne.

Lørdagsmessen d. 1/10. - 17 mand var fremmødt.
Mona og Lilian havde lavet en dejlig middag som
alle nød med velbehag, Erik sørgede for at alle
fik slukket tørsten, kaffe og æblekage var der
også. Der blev hygget og .sunget, messen sluttede
sidst på eftermiddagen.
FORMANDSSKIFTE I HILLERØD afd.
Formand Åge Albrechtsen har på et bestyrelsesmøde
d. 16/9. meddelt at han går af som formand, på
grund af samarbejdsvanskeligheder med visse dele
af bestyrelsen. - Næstformand Ib Willumsen fort¬
sætter som formand, ind til generalforsamlingen.
Husk Lørdagsmessen d. 5/11. Menu I Kold buffet med
små lune retter a.la. Putte og Amatyst. - Tilmel¬
ding senest og af hensyn til indkøb, onsdag d.
2/11. på tlfl 02 26 00 86. el. 02 86 43 81.
Husk hulemødet d. 11/11. sparebøssen bliver tømt
denne aften. Formanden vil sørge for et lille
lotteri, og Huggo Nielsen Fredensborg vil vise
film fra Grønland.
Den årlige julefrokost finder sted lørdag d.
10/12. kl. 12. - Gløggaften og pakkeaktion fredag
d. 16/12. kl. 19. Om disse fornøjelige dage
nærmere i næste nummer af D.f.S.
Med kno i bordet. ERIK.

Holbæk

Til hulemødet d. 16/9.-88. i Holbæk var der
virkelig et talrigt fremmøde, og et par som ikke
kommer så ofte havde også fundet hulen, det er

dejligt at se jer en gang imellem.
Helge bød alle velkommen og vi begyndte aftenen
med nr. 47. og efter at væden havde løsnet stemme¬
båndene blev det til er par sange mere. Trods den
lange og besværlige vej med tog m.v. havde vi den
glæde at se Thorkild i hulen igen og som altid med
et eller andet til hulen, denne gang et meget pænt
beløb til vores fane. - Vi siger dig mange tak
Thorkild.
Niels Boslev, som altid sørger for vores trykning
til hulen, blev optaget som >naverven<, og vi
byder dig velkommen blandt os. Niels medbragte et
kugleformet flot kobberaskebæger som er blevet
lavet som fusk på den gamle søminestation i
Dragerup skov før krigen. Tak til Niels.
Henning havde en skålformet genstand med låg og

håndtag med, fremstillet i messing af vores gamle
Holbæk kobbersmed Max. Efter sigende blev den
brugt i de finere hjem til at tømme askebægrene
over i. Tak for den fine lokale ting.
Jørgen havde en brødstage og en dørtvinge med, som
han ikke havde brug for mere og det forærede han
til hulen. Da Jørgen nu har forladt Samsø havde
han fået en signeret plakat med fra naverne der.
Vi takker jer for dette.
Yrsa slog et slag på klokken som tegn på at der
var en omgang på vej, og samtidig takkede hun for
opmærksomheden ved den halvrunde dag. - I løbet af
aftenen fortalte Helge, suppleret af Kirsten, en
del fra deres tur til Sydamerika i sommer, det var
spændende at høre om og vi glæder os meget til at
se video film en gang i vinter. - Et dejligt
hulemøde.
Med naverhilsen. EMIL.

Los Angeles

Ved mødet d. 9. september var der 26 medlemmer
tilstede, og vi havde besøg af en gæst, Eric
Leisner, som ansøgte om at blive medlem. Middagen
bestod af frikadeller og hønsekødsuppe, skænker af
Arne Andersen, John Greenfield og Kaj Lintz.
Howard Hanson åbnede mødet med pledge til flaget
og " I Danmark er jeg født
Bill Knudsen var kommet tilbage efter sin to
måneders Europa tur, og kunne derfor ikke afgive
en rapport fra vort sidste møde. - John Kristensen
var også hjemme og hans finansielle rapport blev
godkendt. - Jarl Thyrring havde på eget initiativ
rengjort toiletterne og køkkenet, Jarl meddelte at
det var nødvendigt at anskaffe en brandslukker og
placere den i køkkenet i tilfælde af ildebrand.
The Soldiers Club, vil deltage i vor picnic d. 18.
oktober. - Carl Petersen foreslog at vil skulle
begynde at bruge vores barbecue grill for steaks
til familiefesten d. 1. oktober. Tilmelding til
Kurt Møller eller Ted Petersen, prisen er 7,50
dollar pr. person. Karl Duus vil fremskaffe kødet.
Bill Knudsen har anskaffet 400 Bingo plader fra
Las Vegas.
" God bless America " sluttede mødet.

OTTO J. LUND.



Kolding

Iii. alle medlemmer!!! - Husk julefrokosten, som i
år bliver fredag d. 2. december kl. 19.30. - Den
absolutte sidste frist for tilmelding er, torsdag
d. 15. november 1988. Til BENT på tlf! 05 52 77 43
eller til LARS på tlfl 05 52 55 62.
Samtidig vil vi her fra Kolding afd. gerne ønske
alle C.U.K, afdelinger en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Med naverhilsen. LARS.

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborq
TIf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. Kabenhavr

Stockholm

:'»e sidste sommergæster fra Danmark er nu rejst fra
Ingarø. Det var Åge og Lilian fra Hillerød, som
afsluttede de mange besøg på Torpet efter en fin
sommer derude. - Festerne fortsætter, Poul Olsen
havde indbudt alle navere til sin 60. års fødsels¬
dag, som blev holdt på Torpet. Mange af hans
arbejdskammerater deltog i en strålende fest, som
vi takker Poul meget for.
Seks naver fra Stockholm afd. rejste til Odense
afds jubilæumsfest. Lørdag morgen mødte Erik
Mortensen og bød os velkommen, samt informerede os
om de mange aktiviteter der skulle foregå. Besøg i
hulen, krofrokost samt festaften på Abigalsvej. Vi
vil gerne takke Odense afd. bestyrelse og medlem¬
mer, for en fest som vi længe vil mindes. - Næste
morgen var der morgenbøn i hulen og derefter gik
turen til Silkeborg, hvor Marie og Hans var værter
i et par dage, og med stor gæstfrihed blev vi vist
rundt i hele Silkeborg og omegn. Og efter at have
tømt et varehus for madvarer kørte Anton os til
Stockholm.
Husk gåsefesten holdes på Torpet lørdag d. 5.
november kl. 17.00. pre. og tilmelding som er
bindende skal ske til Ruth Andersen på tlf! 08 29
07 16. - Åge og Karin minder om tilmelding til
svendeaften fredag d. 25. november, ligeledes
mindes om søndagsmesserne hvor du kan få en fin
frokost.
Stockholms afd. formand Anton Poulsen og fr.
Ingeborg"kan den 30. november fejre sølvbryllup.
Alle medlemmer gratulerer med ønsket öm en lys
fremtid og en tak for jeres store arbejde for
Stockholms afd.
Med naverhilsen. ARTHUR.

København

Ungsvendeaftenen d. 10. september havde kun samlet
12 personer, til at fortære det luxus smørrebrød,
som Edith havde smurt. Det var utroligt lækkert.
Bagefter var der dans og snak til langt ud på de
små timer. - Til Børge og Mariannes lækre bakskuld
d. 1/10. var vi 20 deltagere, der lod fiskene
vederfares fuld retfærdighed. - Der er et stort
arbejde i at tilberede fisk og kartofler til så
mange, Børge og Marianne mener derfor ikke de kan
klare det mere. De skal have tak for den indsats,
de har gjort gennem årene med bl.a. bakskuld.
Heldigvis har Børge lovet at skaffe bakskuld til
en anden gang. Det må bemærkes, at dem der gik
glip af ovenstående arrangement, helt bestemt har
snydt sig selv. Til bakskulden blev der fortalt så
megen naverspind og vittigheder, at det skulle
række til års forbrug, hvis man da bare kunne

huske det hele. Denne aften lukkede hulen kl.
06.00. - Bertil fra Stockholm var på besøg til
hulemødet, og d. 13/9. startede spilleaftenerne
igen.
Vi har i anledning af det tilstundende jubilæum
fået fremstillet nogle lightere og tællende
øloplukkere med adresse, årstal og bomærke. Salget
går i jubilæums fondens kasse, prisen er for
lightere 15.oo kr. og øloplukkerne sælges for
25.oo kr.
Jubilæumsmenuen er nu fastlagt. Det bliver suppe,
vietnamesisk barbecue og is m. cocktailfrugter.
Vietnamesisk barbecue er en ret, hvor man selv
' ælger sit kød (okse, lamme, svine, kyllingekød
el. koteletter) eller fisk (blækspruttekød) og
grønsager (ca. 15. forskellige slags), og så få en
sovs over af (hvidløg, karry, chilly o.s.v...).
Denne portion, som du selv har sammensat bliver
varmet/stegt af en kok. Det tager kun et øjeblik,
der er plads til at varme seks portioner ad
gangen. DU kan tage så mange portioner du kan
spise. - Os der var med til at prøvespise dette
var i hvert tilfælde begejstrede. - Vi har en
aftale med restauratøren om at en flaske vin
koster 100.oo kr. rød/hvid, disse er jo for egen
regning. Prisen for menuen er kun llO.oo kr. I
øjeblikket undersøger vi muligheden for at få
levende musik til dansen senere på aftenen.
Jubilæumsfesten er d. IA. januar 1989. og

spisningen er kl. 18.3o. i Restaurant New Bamboo
Ølandsgade 1. Amager. Bus nr. 2. eller 13. lige
til døren.
Jubilæumsdagen d. 12. januar vil blive markeret
med en reception i hulen kl. 14 - 18. Her vil
blive serveret gratis fadøl og sandwich.. Vi
håber der på denne dag vil komme mange fra nær og
fjern.
Keglespillet d. 19/11. kl. 14.oo i Brønshøj koster
35.oo kr. og sidste tilmelding er d. 13/11. til
Tove på. tlfI 01 83 51 41.
Husk andespil i dec. med spisning af Ediths ænder
bagefter. Andespil kl. 15. spisning kl. 18. pris
75. kr. sidste tilmelding d. 27/11.
Husk julemessen d. 27/11. Vi pynter hulen.
Med naverhilsen. PIA.

Odense

Til vor halvårlige generalforsamling d. 6. oktober
var vi 16 medlemmer, der ville løbe risikoen for
at blive valgt til en post. - I formandens sædvan¬
lige fravær, åbnede Erik Mortensen G.F. og over¬
rakte klokken til den nyvalgte dirigent Lars
Kristensen. Fremmedbogen blev læst op og vi havde
haft 48 besøg i løbet af det halve år. Det
skyldes jo først og fremmest vor 75. års stiftel¬
sesfest, hvor mange var i hulen dagen derpå.
Protokol og beretning blev godkendt, beretningen
var meget fyldestgørende, næstformanden havde
virkelig taget opgaven alvorlig. - Regnskaberne
for CUK og hulen blev godkendt, Poul og Walter fik
megen ros. - 4. indkomne forslag. 1) Oprettelse af
en støtteforening, (de foreninger, som giver penge
til huslejen),- beslutning tages til G.F. i april.
- 2) Forslag om et stambogsblad, blev vedtaget.
Skal være OK. til G.F. i april. - 3) Hjælp til
hulefar? - alle hjælper mere til. - 4) Forhøjelse
af huslejen til 300. kr. - enstemmigt vedtaget.
Valgene blev som følger.
FORMAND, afg. Jan F Sinnet / Ny Knud M Nielsen.
KASSERER, afg. W. Petersen / Ny Sanne Nielsen.
SEKRETÆR, afg. Sanne Nielsen / Ny Poul Nordquist.
BEST.MDL. afg. Poul Ritschel / GENVALG
ARKIVUDVALGET. Kjeld/Anders/Inge/Børge - GENVALG.
REVISOR, afg. L. Kristensen / Ny Walter Petersen.
REV. SUP., afg. P. Nordquist / Ny Jejer M Nielsen.
FEST.UD. Genvalg til L.Kristensen og P.Ritschel -
J.Sinnet var ikke til stede.



Det var lidt af et skift i bestyrelsen^ men ih
hvor det gav en god appetit, og en sund og natur¬
lig tørst. Ind i mellem snakken, blev der også tid
til nogle sange og vor næstformand Erik Mortensen
hoppede lige i fælden i >kling kling klang<. Han
havde desværre ikke tid til at blive, så vi har
noget til gode. Poul Ritschel gav en omgang for at
få samtalen ned i normalt leje. Carl Mortensen gav
en omgang. Vort æresmedlem gav en omgang, der blev
selvfølgelig sunget højt i begge tilfælde.
Husk vor gule ærter d. 19. november kl. 18.oo. i
hulen, sidste tilmelding d. 12. november. - Og kom
så bare frit frem til næste hulemøde d. 3. novem¬
ber. VEL MØDT.
Med naverhilsen. SANNE R. NIELSEN.

Roskilde

Søndag d. 18/9.- 88. afholdt vi vores • årlige
fugleskydning med 38 deltagere, og som sædvanlig
var der god ro og orden og præmierne ligeligt
fordelt til afdelingerne. Præmierede skytter er
følgendel NÆBBET. Jens Fabricius, Roskilde./v.skud
af Maj Phillipsson, Roskilde. - KRONEN. Poul
Jørgensen, Roskilde./v.skud af Manfred Juhl,
Næstved. - HALEN. Peer Rosén, Roskilde./v.skud af
Else Larsen, Holbæk. - HALSEN. Wivi Skytte,
Roskilde./v.skud af Per Skilt, Roskilde. - VENSTRE
VINGE. Rikard Jensen, København./v.skud af Kurt
Nielsen, Roskilde. - HØJRE VINGE. Bente Rosén,
Roskilde./v.skud af Hans Olsen, Slagelse.
BRYSTPLADEN. Skyttekonge Niels Boslev, Holbæk.
FUGLEKONGE*. " Luffe 11, Slagelse.
Pilespilsdyster, vundet af Damer / Heidi fra
Slagelse og Mænd / Manfred fra Næstved.
Hulemødet fredag d. 30/9. havde 25 fremmødte og
snedkermester Poul Rzenno som gæst. Formanden
åbnede mødet og gav orientering om hvad der var
sket i månedens løb, f.eks. havde flere af naverne
været med til at lave en øl kælder, >en rigtig
en<, flere læs jord og sten blev kørt væk, sten
blev muret op og trappe lavet ned til det gode
lager - her kan sodavandene rigtig holde sig
kælderkolde. Rengøringsholdet måtte bruge 18
timer til at gøre rent efter dette store arbejde.
Vi sender her en tak til formand Otto fra Køge,
for den træfigur, du har skåret til vor afd. - Vi
fik igen en del gammelt værktøj, (vi kan snart
holde John beskæftiget hele dagen). Gamle fine
mønter til vores bord fik vi også, tak til giver¬
ne. - Kurt Skytte gav nogle numre på håndklaveret,
og vi sang så det kunne høres ud på motorvejen,
tror jeg. - Festudvalget stod for traktementet
denne aften og de havde sat alle sejl til vi
kunne slet ikke spise op. Gavelotteri var der skam
også, her var mange fine præmier. Lidt spind og en
enkelt sang eller to blev 'det også til medens vi
spiste, og for vores gæst sang vi 11 Minderne 11 til
sidst.
Vinteren nærmer sig, husk vor kortspilaften d.
13/11. - Så er der generalforsamling d. 25/11.
dagsorden ifølge lovene, husk forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8. dage før, og dette
skal være skriftlig.
I december måned har vi gløgg og æbleskiver d.
11/12. kl. 15.00. derefter er der kortspil for dem
som har lyst. - Traditionen tro, er der d. 30/12.
kl. 18.30. Ernas gule ærter med røget og fersk
kogt flæsk og pølse. » Bemærk tidspunktet, og
tilmelding er nødvendig til Erna på tlf! 02 36 10
68 «.

Ja, det var vores program for resten af året i
vores hule, her i Roskilde. En varm naverhilsen
til de afdelinger som deltog i vores fugleskydning
og gjorde dagen til en god dag.
Med naverhilsen, medreferenten BENTE.

Randers

>Når sommeren er til ende<, ja sådan lyder det i
en af vore dejlige naversange, og det må vi jo
erkende her i oktober måned, men så blomstrer jo
rigtigt naverlivet i vore huler, svendene møder
frem og samles til nogle hyggelige timer om det
runde bord, men sommere -, cic fik på hæld, h'tr da
også givet dejlige timer i afdelingen. Vi har haft
et fint fremmøde til t ?i g - ^.e alle vore ar ..de¬
menter, naverne har været flittige til at møde
når der blev kaldt til enten møde, eller er ; i 1 lo
rask tur til en af vore nabo afd. Da vi ikke
har haft lukket vor hule i feriemåneden, Jt:
til søndagsmesserne været et stort fre™ „ t
vore medlemmer med gæster, som skulle se vor
dejlige nye hule, alt i alt en sommer med stor
aktivitet hos Randers naverne som vi håber må
fortsætte i al fremtid, derfor naver mød frem og

deltag i vore arrangementer og bestyrelsen kan
love at vi også fremover skal bestræbe os for at
der er hyggeligt og rart at komme til vore møder,
og arrangementer, vel mødt.
Med naverhilsen. "KNAST".

Vejle

Generalforsamling d. 7. oktober. - Formanden bød
velkommen til 26 navere. - Til dirigent valgtes
Tommy Christiansen der konstaterede at GF. var
lovligt indvarslet. - Formandens beretning I 4. fra
Vejle deltog i pinsestævnet i Stockholm, en god og
udbytterig tur, vi håber at gøre det lige så godt
i 89. Flere fra Vejle deltog i lam på spid i Århus
en fin fest. Vandretur til hytten 3. lørdag i juni
med ledsagevogn m. læskedrikke, foreningen giver
æbleskiver og solbærrom, tak til Rosa og Tove.
Strit og Jørns rijsttafel i juli trækker altid
fulde huse, tak til dem. Pølsebord i august v.
Annelise og Helge, her var ligeledes fuldt hus. Vi
siger tak. Ålegilde i september, tak til Frede og
dem i køkkenet. Vi må sige, at det giver lidt
ekstra kolorit på vore arrangementer, når navere
fra andre afdelinger deltager. Vejles navere lader
sig jo også repræsentere, når andre inviterer, og
den 24. september deltog Bruno v. Odense afd. 75.
års jubilæum. - Der efterlyses forslag til stævne¬
emblem til pinsestævnet i 89. Der udloves en fl.
snaps til bedste forslag. Årets sidste fest i
hytten er gule ærter lørdag d. 19. november kl.
13.30. Jens er kok, og vi ønsker ham til lykke med
brylluppet i september. Jens Peter har skænket et
træskærearbejde til foreningen, tak for det, tak
til Thule - naverne for den mappe, Kaj havde med
hjem. Formanden sluttede med at takke sin besty¬
relse for godt samarbejde, og håber det gode
kammeratskab må bestå. -
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
Det reviderede regnskab, blev godkendt af G.F.
Indkomne forslag! 1) Det blev vedtaget at der
installeres telefon i hytten. 2) Det blev vedtaget
at benytte mødelokalerne i KIRKEGADE 23. til
vinteren 88/89.s møder samt til pinsestævnet i 89.
3) Formanden foreslår at bestyrelsen arrangerer
pinsestævnet i 89. VEDTAGET. Valg blev som følgerl
Kasserer/Bruno - Næstformand/Jiirgen
Skramleriforvalter/Helge - Revisor/Anders
Festudvalg/Helge og John. - Vinterfesten afholdes
igen på Park Hotel den 3. lørdag i januar.
Dirigenten kunne slutte generalforsamlingen, med
at takke for god ro og orden samt god debat.
Herefter var foreningen vært ved et stykke mad,
der blev sunget og snakket nogle timer, før vi gik
hver til sit. - Til slut bringer jeg en tak fra
hulemor Tove, for opmærksomhed til hendes 60. års
fødselsdag. Tove kvitterede med en omgang. Ligele¬
des tak til Frank for en omgang.
Husk så hulemødet fredag d. 4. november kl. 20.00.
afholdes KIRKEGADE 23. 1.sal
Med naverhilsen. JOAN.



Sønderborg i

Her i Sønderborg er vi ved at være færdige med den
første etape af renoveringen af vores hule. Det
har været en drøj omgang, huset er jo ca. 150. år
gammelt. Vi har brækket de gamle gulve op og
fjernet jorden i en meters dybde, da huset stod
på den bare jord, måtte vi støbe en ny sokkel, det
tog sin tid da vi kun kunne støbe 2. meter ad
gangen, vi var bange for at murene skulle styrte
sammen, gulvene blev godt isoleret, derefter et
lag beton, som der senere skal belægges med vinyl.
Da vi bankede den gamle puds af væggene, fremkom
gammelt bindingsværk med tilmurede vinduer og
døre, i et af vinduerne hang der stadig gardiner.
Vi fik sømmet trådvæv på og gav det et godt lag
puds. De medlemmer som har været med til at
renovere hulen, skrev deres navne på et gammelt
stykke af muren, så kan man engang ad åre læse
hvad der skete med huset i det herrens år 1988.
Væggene blev isoleret, og en flaske med forskelli¬
ge papirer, hvori fortælles om naverne, gravet
ned.
Vi har nu fået lofterne sænket, og beklædt med
plader, der er kommet nye døre mellem de forskel¬
lige rum, loftsbelysningen er udskiftet med nye
armaturer, og vores skramleriforvalter er begyndt
at hænge det gamle værktøj op, vi glæder os til at
se hvordan det kommer til at tage sig ud.
Sønderborg afd. vil gerne her igennem ønske Odense
afd. af C.U.K, hjertelig til lykke med deres /;>.
års jubilæum.
Med naverhilsen. SMEDEN.

100 Naver-Visitkort "1C<1 farvetrykt emblem med navn,
stilling, adresse, tlf.nr. Leveres i plastikæske

Kr. 170,00 ind. moms og porlo
Birkerød Bogtryk / Offset

Toftebakken 2,3460 Birkerød. TU. 02 - 81 04 58

Ålborg
Til hulemødet d. 5/10. var der mødt 13 svende, der
indledte aftenen med sang. - Formanden aflagde
herefter en kort beretning, og turnussen for
lørdags åbningerne blev fastlagt. - Herefter havde
kassereren ordet og oplyste at der var trykt nye
sangbøger, man blev enige om at hver svend købte
hver sin, salget blev på 9 stk.
Nu var ordet frit og der kom gang i snakketøjet,
efter kommunikationen var Villy færdig med spege¬
pølse- og ostemadder, som blev indtaget efter en

sang, og diskussionen gik videre og afslutningen
som vanligt med sang.
Nu er vort navneskilt endelig lavet og opsat.
Ejler Kløve har forestået udskæringen, og Svend
Erik Jensen har lagt guld på og lakeret, Knud
Ravnsbæk og Poul Ringsted stod for opsætningen.
Henry Kjærsgaard skaffede klodsen og leverede den
til maleren.
^ed kno i bordet. NORDENFJORDS.

Århus

Kassereren vil gerne her i svenden appellere til
alle de medlemmer, der er i kontingent restance,
om at indbetale deres kontingent omgående.
Sekretæren. S.E.JENSEN.

Referat fra Århus bringes i næste nummer af D.f.S.
( for sent indleveret ) redaktøren.

BEREISTE

■ K.ftB 6NM ftVN •

Hyggeaften

Torsdag d. 3. november er sidste hyggeaften i
hulen i Ir, hvor vi kan spille m.m.
Alle berejste er velkommen. Hulen åbner kl. 18.30.

Keglespil

Mandag d. 21. november er sidste kegleaften i år.
Der er ingen keglespil i december..

Andespil

mødelokale:

møde:
keglespil:

formand:

næstfmd:

kasserer:

sekretær:

bisidder:

Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A
Kid. 2720 Vanløse, tlf: 01 71 86 92.
1~torsdag i hver måned.
3~mandag i måneden i Cirkel-ordenen.
Falkoner Alle 96. Kl. 19-21.

Poul Barslund. - Agerkær 5. 2.
2610 Rødovre, tlf: 01 75 52 01.

Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf: 02 28 19 08.

Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf: 01 81 73 74.

Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2740 Skovlunde, tlf: 02 91 81 24.

Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf: 01 13 35 61.

Torsdag d. 1. december afholder vi vort årlige
andespil, der er fine gevinster. Vi starter kl.
19.30. kun for medlemmer.

Tak

Min hjerteligste tak, til Berejste m. damer for
den dejlige gave, som blev mig overrakt på Hvidov¬
re hospital d. 31/8. på min 95. års fødselsdag.Nu er jeg hjemme igen og har det godet.

HEINRICH JENSEN.

Rejsefonden

Rejsefondens årsmøde blev afholdt i Vanløse d. 17.
september med 21 deltagere, fra de 5. foreninger,
som rejsefonden består af: Foreningen f. BerejsteHåndværkere kbh. - C.U.K. - Klub f. BerejsteHåndværkere Helsingør. - Danske Tømrer. - Forenin¬
gen f. fremmedskrevne Tømrer.
Efter en god og livlig debat var der fælles
frokost og hyggeligt samvær.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til Dostvæsenet 26. 10. 88



Nr. 12 December 1988 87. Årg.

JUBILÆUMSFEST
C.U.K. Københavns Afdeling

90 års stiftelsesfest

Stiftelsesfest vil blive afholdt lørdag d. 14/1-89
MENU! Suppe / Vietnamesisk barbecue / Is m.

cocktailfrugter.
Prisen er 110,- kr. pr. kuvert. Der vil være
levende musik.. Sidste tilmelding er søndag d. 8.
januar 1989 til Leif på tlfl 01 23 23 42 eller til
Pia på tlfI 01 79 25 29.
Stiftelsesfesten foregår på restaurant New Bamboo
Ølandsgade 1 - 2300 København S. Bus nr. 2 og nr.
13 går lige til døren. Jeg håber vi ses med rigtig
mange af vore naverkammerater. PIA.

Reception

I anledning af Københavns afdelings 90 års jubilæ¬
um d. 12/1-1989 inviterer vi hermed alle medlem¬
mer af C.U.K. til reception i Hulen i
Ingerslevsgade 108 (lige ved Dybbølsbro station)
Der er åbent i hulen mellem kl. 14.00 og 18.00
Der vil blive serveret fadøl og sandwicher så
længe lager haves.
Vi håber at se rigtig mange gæster denne dag.

Vi ønsker alle medlemmer af C.U.K. en god og
glædelig jul samt et godt nytår med tak for det
gode samarbejde i det forløbne år. Særlig tak til
bestyrelsesmedlemmerne i de forskellige afdelinger
for godt udført arbejde i C.U.K.s interesse.

På hovedbestyrelsens vegne I

HANS RINDOM. PETER "BOGHOLDER",
formand hovedkasserer

KØBENHAVNS AFDELING.

Fredericia

"Er Fredericia afdeling ved at vågne af Tornerose¬
søvnen"???? Tidligere formand Tage Prehn har
luftet ideen om at få liv i Fredericia afdeling
igen. "En god ide",
Fredericia afd. blev stiftet d. 15. marts 1920 med
14 medlemmer. I 1921 var der 1. okt. 26 medlemmer
og d. 1. juli 1942 var der 36 medlemmer. Men
desværre kun 6 medlemmer pr. 1. januar 1981, og
den 1. juni 1984 blev foreningen opløst.
Fredericia afd. var i 1946 vært ved det Jyske
Naverstævne. - Tage Prehn blev valgt til formand
d. 1. januar 1975.
Vi håber der er grobund for at Fredericia afd.
igen vil kunne genopstå. re(j_

Glædelig Jul og et godt Nytår ønskes alle " Den
farende Svends " læsere og annoncører, idet jeg
takker for godt samarbejde i årets løb med afde¬
lingerne ude og hjemme.

»DEN FARENDE SVEND«
Redaktør: Dann Eland
Rosenvænget 1, 1. th.



Skandinavisk Central Under¬

støttelses kasse

C.U.K. - Naverne,

giro 2 14 33 99

18 99

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND.

HOVEDKASSERER.

& EKSPEDITION

AF D.f.S.

NÆSTFORMAND

REDAKTØR AF
D.f.S

UDSTILLINGEN.

Hans Rindom - Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev. Tlf. 02 94 65 63.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152. Asserbo.
3300 Frederiksværk
Tlf. prvt. 02 34 57 35.
Tlf. arb. 02 94 80 00.

Dann Eland - Rosenvænget 1.
3600 Frederikssund.
Tlf. 02 31 49 54.

Helge Lind Nielsen.
Cikorievej 13. - 4300 Holbæk.
Tlf. 03 43 87 65.

kontroludvalget &

arkivet.
formand. Ib Strange - Bakkedraget 4.

8270 Højbjerg.
Tlf. 06 27 24 80.

;tof til ceg-bladet
sendes til

redaktør. Herluf Fiirgaard.
Skolebakken 5.l/tv. 8000 Århus c
Tlf! 06 12 46 60. ( 9. - 17.)

Milepæle
11/12 Hans Rindom Hyldemorsvej 40 B

2730 Herlev medlem af C.U.K, i 40 år.
16/12 Bent Nielsen Vangelystvej 5

5250 Odense SV 50 år.
17/12 Erik West Petersholm Alle 91

7100 Vejle 60 år.
24/12 Hans J. Jensen Dr. Sofiesvej 70 / 202

4000 Roskilde medlem i Kbh 75 år.

HUSK:
7

Man bliver ikke større af at
træde på andre, men ved selv
at vokse.

Københavns Afdeling

giro 9 00 17 78

hule: ingerslevsgade 108 Kid. tv. 1705 københavn v
Hulen er åben hver søndag ml. kl.10.3o - 14.oo

FORMAND! Leif Brygger Olsen. Platanvej 6/13 etg
1810 København v. tlfI 01 23 23 42.

KASSERER! Frode Zachariasen, c/o Nancy Andersen.
Borgbygård Alle 36. 2770 Kastrup
Tlf: 01 51 12 68. (bedst efter kl. 18)
Ib Lønstrup. Hvidovrevej 452.
2650 Hvidovre, tlf: 01 49 78 56.

NÆSTFORMAND Niels Kraglund. Rørholmsgade 20 st.tv.
1352 København K. tlf: 01 15 09 85.

SEKRETÆR. Pia Nielsen. Lindholmsvej 23 1.
2700 Brønshøj, tlf: 01 79 25 29.

LOKALEINSP. Tove Wharja. Statholdervej 6. 3th.
2400 København N.V. tlf: 01 83 51 41.

Program

3. december - andespil kl. 15 m. spisning kl. 18.
4. december - søndagsmesse kl. 10.30 til 14.00.
5. december - spilleaften. kl. 19.00.
7. december - midt i ugen. . .kl. 10.30 til 13.00.
11. december - søndagsmesse kl. 10.30 til 14.00.

juletræ kl. 15.00.
14. december - midt i ugen. . .kl. 10.30 til 13.00.
16. december - julemøde, hvor vi hygger os med

gløgg kl. 19.00.
18. december - søndagsmesse kl. 10.30 til 14.00.
19. december - spilleaften. kl. 19.00.
21. december - midt i ugen kl. 10.30 til 13.00.
29. december - huleaften... kl. 19.00. Kom og slip

væk fra juleracet.

Vi må med sorg meddele at vi har mistet 2
gode kammerater og medlemmer.
Skrædder, Hugo Schwab født d. 6. marts 1921
på Frederiksberg, indmeldt i Kbhs afd. d.
2/11-1970.
Bisættelsen har fundet sted.

Murer, John Willy Olsen født d. 29/6-1927
på Frederiksberg, indmeldt i Kbhs afd. d.
7/2-1969.
Død d. 24/10-88 bisat d. 27/10-88 i stilhed
ÆRE VÆRE DERES MINDE

KØBENHAVNS AFD.

Vi har mistet en god Naverkammerat.
Snedkermester, Hermon Larsen er død den
19. oktober 1988.
Hermon var født den 11. maj 1-908 og ind¬
meldt i C.U.K, den 1. oktober 1976.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

SLAGELSE AFDELING.

Vi har mistet en god Naverkammerat.
Rico Bechmann Christensen er død den 14 okt.
og bisat den 18 okt.
Rico var født den 16. marts 1928 og ind¬
meldt i C.U.K, den 10. juni 1988.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

HILLERØD AFD.



40 år i C.U.K.

Instrumentmager. Hans Rindom. Hyldemorsvej 40 B.
2730 Herlev.

formand for H.B.
samtidig medlem af
Det eneste Hans

Københavns afdeling har den glæde at kunne præsen¬
tere en 40 - års jubilar, Hans Rindom. Hvis nogen
skulle være i tvivl, drejer det sig om formanden
for C.U.K. (til tider kaldet landspresident el.
overformand).
Hans er født d. 20/2-1926 i Magleby Sogn og
indmeldt i Zürich d. 11/12-1948. I den tid der er

gået, har Hans været næsten alt hvad man kan
indenfor C.U.K. - Revisor, afdelingskasserer
(kbh.) afdelings formand (kbh.) hovedkasserer,

i nu otte år, indimellem og

rejsefonden, Kbhs byggefond.
endnu ikke har prøvet er

tilsyneladende sekretærposten. Men det er kun
tilsyneladende, da Hans næsten ordner al sin
korrespondance selv. Nej, hvis der mangler noget,
så er det Redaktørposten, ( mon det bliver det
næste job ??).
Selv om Hans har haft alle disse poster, er der
dog altid tid til at besøge afdelingen på en
svendeaften eller til et spil kort.
Efter 40 års medlemsskab af C.U.K, er der natur¬
ligvis også historier at fortælle, bl.a. har vi
hørt om en ~overdreven interesse for fire bygge-
fondsmærker. Desuden har Hans en yderst usædvanlig
vane (inden for C.U.K.), han kan finde på at ringe
folk op, for at rose dem!!!
Vi er her meget glade for at kunne sige til" lykke
med de 40 år i C.U.K.

KØBENHAVNS AFDELING.

Tak
Tak for opmærksomhed og telegrammer på min 70 års
fødselsdag, til H.B. Københavns og Stockholms
afdelinger, samt naver og navinder.

HARTVIG SVENDSEN.

Jeg vil gerne herigennem sige tak til alle kamme¬
rater i Silkeborg, som gjorde at det blev en

uforglemmelig dag på min 60 års fødselsdag. - En
særlig tak til Jens Arne som klarede, "Det store
bord" samt tak til Store Erik for en fin udskænk¬
ning fra baren. Tak til alle.

JENS "777" HANSEN.

Her igennem " Den farende Svend " vil jeg gerne
udtrykke min glæde og dybfølte tak til alle dem,
som sendte mig hilsener og gaver til min 50 års
jubilæumsdag i C.U.K, og ligeledes til min 70 års
fødselsdag.
Med naverhilsen og tak. K.PLOUG.

Jeg vil gerne sige tak for blomster, telegrammer
og gaver som jeg modtog på min 65 års fødselsdag
Med naverhilsen BENT GREEN.

Stockholm afd.

in memoriam

Desværre har vi atter mistet en god gammel Nav.
Snedker Hermon Larsen. Han var født d. 11/5- 1908
og indmeldt d. 1/10-1976 død d. 19/10-1988.
Hermon hørte til en af de gamle naver som vi var

glade for at se i hulen. Han var en dygtig snedker
og kunne endda hjælpe til med Møllebyen (ordene er
svære at tyde red!) Han havde rejst i Norge,
Sverige og Tyskland, sidste gang vi var sammen med
Hermon, var til hans 80 års fødselsdag, hvor han
tilsyneladende var rask. Vi har den glæde at have
hans søn Leif som en if >rore trofaste naver.
Ære være Hermons minic.

H.J.Frandsen.

III 11Uli i

En halvgammel fyr, et fordrukkent vrag
" studenten " kaldte de ham foresten,
blev fundet bag volden forleden dag
død som en sild af et hjerteslag
himlet i stilhed uden præsten.
Her fandt hans venner ham bag voldens krat,
her var hans logi hvad alle vidste,
her havde han tællet den så mangen en nat,
men denne blev altså den sidste.
For en ordens skyld gik de lommerne efter,
og da han havde hæderlig jakke,
fik de i en fart ved forenede kræfter
byttet den om med en laset frakke.
"

Hej stop " råbte en da de lagde ham på jorden.
" Se her kammerater der er noget i snoren ".
Der hang om halsen en tyndslidt forlovelsesring,
11 hurra kammerater, nu blir der grin,
her er penge til spiritus i lange baner
vi sælger ringen for brændevin ",
og bisserne jublede, som de var vilde
undtagen een han tav ganske stille.
Det var en kammesjuk med en kæmpekroD,
en laset fyr, grim som bare fanden.
Han halede sindigt bukserne op
med en mine som viste, at han var manden
så trådte han frem og tordnede " Stop ,"
kammesjukken der var det værste svin
til at suppe, sutte, bælge og drikke,
han solgte sin sjæl for brændevin,
men ringen der, se den solgte han ikke.
" Ja, jeg er jo nok et fjols til at snakke
og kender ej til de finere ting,
men jeg mener den har været et minde,
og derfor kammerater så lar vi ham beholde sin
ring.11
Så drog bisserne bort.
Mens aftenens stilhed bredte sig over den tavse og
døde,
og himmelens skyer farvedes røde
da gik der over hans fjæses barske vildhed
som et træk af usigelig mildhed.



Moseltreffen

MOSELTREFFEN 1988 ER FORBI, KOMITEEN SIGER TAK.
Året går på sine sidste dage, det er een grund til
at melde sig igen for at sige tak til alle delta¬
gere af årets Moseltreff. En ekstra tak skal lyde
herfra til fanebærerne, for den smukke indmarch
med Dannebrog, et vidunderligt syn for os uden¬
lands danskere, at se vort smukke flag i Mesenich
ved Mosels bredder.
TAK KAMMERATER FOR DENNE SMUKKE ÅBNING AF
MOSELTREFFEN 1988.
I det nye år fejres et prøve jubilæum, nemlig 20
år i vinbyen Mesenich " ja tiden går sin gang 11 Vi
håber at fejre denne fest i en kammeratlig kreds,
med et stort arrangement til en fantastisk fest.
Nærmere herom ved Pinsestævnet, men allerede nu
VEL MØDT i 1989.
Ved årets udgang vil vi dog mindes vore naverkam¬
merater, som er gået på deres sidste rejse, her
har Moseltreffen også mistet gode kammerater af
vores treff, et sidste tak for jeres arbejde i
C.U.K. — ÆRE VÆRE DERES MINDE.—

Nu når året går på hæld, går vore tanker til alle
Moselanere samt Naverkammerater, Navervenner,
Berejste og alle abonnenter og læsere af Den
farende Svend, samt alle afdelinger rundt om i
verden, for ej at glemme foreningen C.U.K.s
farende svende, som viden om i verden kæmper for
ret og frihed. I Navernes sag sender vi håbet og
budskabet om en glædelig Julefest og et velsignet
Nytår med det store håb, om frihed til alle og
fred på jorden.
LEVE VOR FEST OG DET GODE KAMMERATSKAB I C.U.K.
GUD BEVARE DANMARK.

Med kraftige Naverhilsener MOSELKOMITEEN.
OTTO KROLL - FINN LETH

P.S. Griisse von Werner Serwazi.
Ein frohes weinachtsfest und ein gutes-Neues Jahr
wünchst Werner, Margit und Stefanie mit ganzem
Team, bis nächstes Jahr alles Gutes.

WERNER SERWAZI.

Forening s-meddelelser

- så uddelte Hans Rindom fine nye sangbøger og
underviste os i alle sangene, forklarede, deres
betydning og rækkefølgen man sang dem i, og de
stillinger vi skulle indtage under afsyngelsen, og
hver sang gav nye bøder idet sangskrivere ikke kan
stave, og så sang vi forkert, og så får man bøde,
selv Goethe kunne ikke stave.

Imellem sangene fik vi undervisning i Øldrikning-
Knobankning og blæresyngning, og som aftenen gik
hen, forvandledes stuen vi var i, til et mystisk
rituelt alterrum. Vi lærte at knobankning var et
værn med Landevejsrøvere, som bare ville redde sig
en glad aften, automatisk kiggede vi os om efter
skumle forklædte personer, den eneste som så lidt
skummel ud var Peter bogholder, han havde ikke
barberet sig i en uge, og var på den måde lidt
maskeret - men man ville vel ikke vælge en Lande¬
vejsrøver til Hovekasserer. - Utrættelig indterpe¬
de Hans Rindom sang på sang, det var som at være
med i en Musical. Han sagde dog at vi ikke behøve¬
de at lære dem alle udenad den første aften, men

han ville sende os et kassettebånd og nogle noder,
og at han i øvrigt gerne så at vi de aftener hvor
der ikke var Navermøde så ellers gik til sangun¬

dervisning.
Vi lærte også at drikke bajere, ikke noget med at
trække een øl op ad gangen, nej 3-4 stykker, og så
drikke af de forskellige alt efter hvem som sagde
skål, fejltagelser kostede bøder.
Ind imellem sang og anden undervisning, blev der
også fortalt rejseoplevelser, både fra Roskilde
Fjord, Schweiz og Randers, alt imedens bøderne
faldt som styrtregn, og kruset blev udskiftet med
Carl Ottos gulvspand. - Sidst på aftenen fortalte
Dann Eland om sine eventyr i Hong Kong, hvor et
opgør mellem Danmark og Rusland bl.a. medførte at
en Russer faldt fra 1. sal ned på 2. sal, og i et
fortryllet øjeblik indså vi alle- Antipodernes
problemer - "at bo på den side af Jordkloden hvor
Himlen er nederst".
Aftenen sluttede med at Hans Rindom forlangte at
vi nu sang indholdsfortegnelsen i vor efterhånden
slidte sangbog.
Nu er vi spændte på næste møde, hvor Hans Rindom
vil påbegynde indstuderingen af Mestersangerne fra
Nyrnberg, Peter bogholder vil optræne bødebetaling
med skovl, og Dann Eland vil fortælle om sine
eventyrlige rejser.
Indtil kommunen stiller en Koncertsal til rådig¬
hed, har Carl Otto lovet at møderne kan foregå i
hans hus.
Med naverhilsen. J.N.

C.U.K, afdeling stiftet i

Nykøbing Sj.
Som sekretær i den nye naverafdeling. Nykøbing Sj.
har jeg fået som opgave at give sandfærdige
beretninger om de afholdte møder. Hermed beskri¬
velse af møde nr. 1.
Vort stiftende møde foregik hos Carl Otto
Enevoldsen, som ikke kan leve uden at starte en
Naver afd. hvor han nu end er.

Ud over ovennævnte var tilsagt eet antal medlems-
emner, samt overformand Hans Rindom, redaktør Dann
Eland og hovedkasserer Peter bogholder. - Lidt
tøvende tog vi alle forsigtigt plads om bordet,
som var fint dækket, da alle nu var bænket,
beviste Hans Rindom hvorfor han er overformand - i
løbet af 10 minutter havde han fået stemt ind en
lokalformand, en kasserer og en sekretær, på 10
minutter havde han fået dannet en lokalafdeling,
som var i fuldt sving med at betale bøder. - Hans
Rindom, Dann Eland og Peter bogholder gik på fulde
omdrejninger, og lavede vor hidtil enkle levevis
om til et indviklet spil, som ustandselig kostede
bøder, som i begyndelsen blev indsamlet i et krus,

Hillerød

Hulemødet d. 14/10 - Trods et meget lille fremmøde
blev det en hyggelig aften, vi havde den glæde at
optage et nyt medlem. Da optagelsen var vel
overstået, blev hulemors håndmadder og den efter¬
følgende kaffe med hjemmebag, nydt med stort

velbehag. Mødet tog sin slutning ved midnatstid.
HUSK!! lørdag d. 10/12 vores lækre hjemmelavet
julefrokost, med lunt og koldt, frugtsalat, kaffe
og brune kager. Pris pr. deltager 70,- kr. vel
mødt kl. 12.oo. Vi beder om tilmelding senest
mandag d. 5/12 af hensyn til indkøb og planlæg¬
ning.
HUSK!! fredag d. 16/12 vores årlige gløgg aften
samt pakkeauktion. Medbring en pakke til en mind¬
stepris af 25,- kr. Der vil være masser af lune
æbleskiver til gløggen. Få en hyggelig aften ud af
det, tag en ven / veninde eller naboen med,
tidspunktet er kl. 19.oo.
Vi nærmer os nu den kolde og mørke tid med stea¬
rinlys og hygge indendørs, og snart er det jul.
Hillerød afd. vil gerne ønske alle naver såvel
hjemme som ude en rigtig god og hyggelig Jul.
Med naverhilsen. ERIK.



Frederikssund

Til hulemødet fredag d. 4/11 kunne formanden byde
velkommen til 26 svende med damer og medbragt
skorpeskrin. Bestyrelsen stod denne aften for
udskænkningen, desværre manglede både sekretær og
næstformand, derfor havde Bent Lindgren og Niels
Chr. sved på panden, men trods god handel og
klokkeringning blev aftenen klaret med flot humør,
flere trådte hjælpende til da der skulle vaskes op

og ryddes af. - Vi siger til lykke i nov. til Per
Krogh, Erik Sennenwaldt og Karsten Henriksen. Jeg
forudser endnu mere sved på panden d. 2/12 hvor
Inge og Guido har hulevagten, her kan vi nemlig
gratulere - Carlo Ventrup, Dann Eland, Inge
Henriksen, Guido Tonti, Louis Rasmussen, Frank
Ventrup, Poul Christiansen, Anders Rosted og Jette
Callesen med deres fødselsdag.
Formanden kunne oplyse at naverne deltager i
forårets festligheder, med udstilling og deltagel¬
se i fagenes fest, alt sammen i forbindelse med at
S-toget kommer til Frederikssund, endvidere havde
formanden deltaget i en lederkonference, jubilar¬
aften i Kbh. og åbning af en ny afd. i Nykøbing
Sj.
En vellykket aften med sang og spind sluttede med
minderne.
HUSK hulemødet d. 2/12-88. - HUSK! Julehyggetræf¬
fet d. 30/12 tag damen med, masser af æbleskiver
og gløgg. - Det nye år begynder vi den 6. januar
med Nytårshulemøde med Kogesild, her er det
Tolderen og Frank der tager det store slæb.
Frederikssund naverklub ønsker sine medlemmer og
alle afdelinger i ind- udland en rigtig god Jul
samt et godt Nytår.
Med kno i bordet. DANN.

København

Til bankospil d. 6/10 var mødt 11 personer +
personale. Det er egentlig for dårligt. Det kan
være bankospillene skal aflyses i det kommende år.
Den 7/10 deltog vi i Slagelse afds hulemøde. Det
var en vældig hyggelig aften, hvor de venlige
Slagelse navere delte deres medbragte madpakker
med os tilrejsende. Der blev fortalt historier og
foredraget viser. Denne herlige aften sluttede med
minderne, inden vi skulle med toget til København.
Slagelses nyrenoverede hule er skøn, og jeg kan
varmt anbefale, at besøge andre afdelinger, det er
altid hyggeligt, og det er jo også sjovt at få
besøg udefra.
Den 20/10 blev fire jubilarer fejret, en aften
hvor hulen var fyldt til bristepunktet, 52 delta¬
gere til spisning. Besøg fra flere afdelinger. Vi
fik serveret Edits lækre smørrebrød, der- var talei
og uddeling af diplomer til jubilarerne, samt
sølvmønter til nedlæggelse i det runde bord. Efter
denne festaften kunne man gå hjem med tonerne af
minderne endnu ringende i ørerne.
NRFHs fest i hulen d. 29/10 (i stedet for skov¬

tur, der måtte aflyses) var endnu en af de hygge¬
lige, med knapt 20 deltagere, også på denne aften
var der underholdning af bl.a. Ketty og Asmund,
Kjeld fra Zürich var hjemme og kiggede indenfor.
Husk vort traditionelle juletræ for børn med
ledsagere i hulen d. 11/12 kl. 15.00 Prisen er 25
kr. og for voksne ledsagere 15 kr. Sidste tilmel¬
ding er i hulen d. 4/12. - Ved alle arrangementer
er hulen åben en halv time før.
Københavns afdeling ønsker alle medlemmer og

afdelinger en god jul og et godt nytår.
Med naverhilsen. PIA.

Holbæk

Naverne i Holbæk har afholdt generalforsamling i
hulen d. 21/10-88 med et dejligt stort fremmøde.
Efter at have sunget nr. 47 bød Helge velkommen og
en særlig velkomst fik to unge, som for første
gang besøgte os i hulen, vi håber at se jer når vi
samles igen. Velkommen.
Ib Larsen blev valgt til dirigent. I formandens
beretning blev nævnt vores tur til Samsø samt
Lammefjordsløbet, begge ture var tilsyneladende en
succes og blev senere viderebehandlet under Evt..
Beretningen blev godkendt. Regnskabet var fremlagt
og blev godkendt uden bemærkninger. Næstformand,
kasserer og et bestyrelsesmedlem modtog genvalg.
Vi var tre fra Holbæk afd. som deltog i Københavns
afd. jubilaraften. Tak for en dejlig aften i jeres
hyggelige hule.
Freddy og Bjarne sørgede for hulemadderne med en
vel lagret ost og en god spegepølse. Det kan de
bare de to.

Vi nærmer os nu Jul, og Holbæk afd. ønsker alle i
C.U.K, såvel hjemme som ude en rigtig glædelig
jul.
Med naverhilsen. gr '• EMIL.

Los Angeles

Naverne og the naverettes~var værter for familie¬
festen den l.ste oktober. Festen begyndte ved
baren kl. 17 og her var der livlige samtaler,
indtil det blev spisetid. Der var stor diskussion
om naboernes brug af Naverdalens land, hvor der
var indrettet en personlig parkerings plads, en
anden havde fjernet hegnet på nordsiden og ryddet
banken for vegetation, så den kunne komme af med
affald i en container placeret på Naverdalens
ej endom.
Det var første gang vores barbecue grill kom i
brug. Karl Duus havde sørget for indkøb af stege¬
ne, og the Naverettes havde opstillet en overdådig
salat bar. Bill Knudsen, Henry Olesen, Karl Duus
og Hans Brodersen grillstegte kødet, medens
gæsterne, som sad ved bordene i hulen, hentede
hvad de begærede fra salat baren, de færdige stege
blev serveret af damerne. Der var både hvid og rød
vin til maden, herefter hjemmelavet dessert og
kaffe. Nogle få danske sange blev sunget, og efter
en lille pause kunne det populære bingospil
begynde, der var deltagelse af 76 personer, så det
blev nødvendigt flere gange at gentage numrene.
Aftenens fest blev en glimrende succes og Howard
Hanson takkede the Naverettes og Bill Knudsen,
samt hans personale for det store vellykkede
arbej de.
Mødet den 14. oktober åbnedes af Howard Hansom med
en pledge til flaget og sangen " Du danske mand ",
ledet af forsanger Hilmar Jensen. Vi var 27 til
spisning, Clamchowder og bøf med løg, middagen var
skænket af Hans Brodersen, Harold Mathiasen og Ted
Petersen, hertil en snaps, skænket af Howard
Hanson. Ed Belknap var gæst og ansøgte senere om
medlemsskab, Ed der er den tilsynshavende og'
boende i Naverdalen er af dansk afstamning. Bill
Knudsen oplæste beretningen fra forrige møde,
kassererens beretning fulgte og begge blev
godkendt. Carl Petersen gav en beretning om
forberedelserne til jubilæet næste år. Et
takkebrev fra Odense blev læst op. Mortensaften
blev fastsat til mødeaften i november. Jørgen
Harnum indgav ansøgning om medlemsskab. Slutnings
sang " I Danmark er jeg født " og " God bless
America ".

OTTO J. LUND.



Løgumkloster

Her i Løgumkloster afd. ønsker vi alle en glædelig
jul samt et godt nytår, med tak for aret der snart
rinder bort. - God jul og godt nytår til vore
svende på valsen.
Til hulemødet sidste torsdag i oktober var mødt 4
medlemmer, det var jo ikke mange, men vi håber på
snarlig god bedring, hvad fremmøde angår.
Vi mødes igen den 20. december kl. 10.00 i hulen,
Inge laver æbleskiver og gløgg, derfor ring til
Inge på tlfl 04 74 43 38 og fortæl om i tager den
bedre halvdel med (af hensyn til æbleskiveproduk¬
tionen og hjemmebrænderiet).
Med naverhilsen. NIELS og Co.

Næstved

j^es stiftelsesfest med ålegilde var en rigtig
god fest, med alt hvad man kunne spise og drikke,
og så var der dans bagefter, lige til kl. 04.00
Hulemødet d. 14/10 var besøgt af 7 svende, vi
havde en hyggelig aften med besøg af en smed Børge
Frandsen, som måske kunne tænke sig at blive
medlem.
Vi har generalforsamling den 9. december, og
samtidig holder vi julefrokost, der skal tilmel¬
ding til, hvis i ønsker at deltage i julefroko¬
sten, på tlfl 03 72 27 20 inden d. 2. december.
Med naverhilsen MANFRED.

Odense

Vf.d hulemødet d. 3/11-88 bød formanden velkommen
til 16 svende. Efter velkomsten berettede forman¬
den om modtagelse af et pengebeløb på i alt 1700,-
kr. - Kjeld Ploug takkede for en uforglemmelig
dag, hvor både 50 års jubilæum i C.U.K, og hans 70
års fødselsdag blev fejret med en reception i
hulen. Som tak ringede han med klokken og vi
kvitterede selvfølgelig med blærerøvssangen.
Ved mødet blev der debatteret en del om film og

foredrag, forslaget herom var forelagt af Jejer,
Børge Skæg og Erik Mortensen. Efter debatten kom
sidstnævnte til at berøre klokken og "blærerøven"
blev atter sunget.
Senere på mødet blev Ole Bøgewig efter gældende
ceremoni optaget som naver og han fortalte om sit
berejste liv. Ellers formede hulemødet sig som et
rigtigt hygge møde, hvor sangbogen blev flittigt
brugt.
HUSK!! 17. dec. kl. 18 møder vi op i hulen med
godt humør til det store JULESULESVENDEGILDE.
Med naverhilsen. POUL NORDQUIST.

Roskilde

Hulemødet fredag d. 28/10 havde 14 fremmødte og 6
havde meldt afbud, heriblandt vores spillemand, sa
det blev kun til en enkelt sang.
Hvis der var nogle af os 14 som gik sultne hjem
den aften, var det vores egen skyld, der var
hjemmelavet mad til ca. 28 og kaffe til lige så
mange, så i kan nok se hvor meget vi havde til¬
overs. - Men som sædvanlig gik snakken og aftenen
med, vi lukkede-og slukkede kl. 12.
Julen nærmer sig, inden vi får set os om, er der
pyntet op alle vegne med nisser og gran, sa vi vil
ønske en god jul til alle afdelinger i Danmark. En
særlig varm Julehilsen sender vi til Los Angeles,
Calgary og Stockholm afd. og ønsker jer alle en
god jul og et fremgangsrigt nytår, og siger på
gensyn april 1989.
Med naverhilsen medreferanten BENTE.

- Det stunder mod jul.

Slagelse

Den 7. okt. var der mødt 10 naver i Fruegade + 12
fra Kbhs afd. Hugo Svering bød velkommen og vi
sang "vi håndværkssvende". - Hugo omtalte de ting,
som Henrys familie havde bragt til hulen, ting
fra Henrys tid som nav. - Det blev vedtaget at
man spiser stegte ål på hulens fødselsdag d. 22.
nov. Hugo forlod mødet og Leif Brogård tog over.
Madpakkerne blev delt og alle fik en bid brød.
Luffe og Hans var vendt hjem fra Moselturen, Luffe
gav en flaske snaps, og klubben en omgang øl.
Ejnar fra Sorø håvde æbleskiver til hele hulen. Vi
siger tak til Ejnar og kone og tak til Luffe.
Hulemor fra Kbh. hjalp til i køkkenet, og Børge
gav kaffe, Vi takker dem begge to. Aftenen slutte¬
de med minderne.
Den 22. okt. var der jævnt besøg i hulen, det var
Børges dag, så det blev til en sildemad med
tilbehør.
Den 25. okt. mødtes vi i Gørlev kirke til Hermons
bisættelse, Luffe bar navernes fane til æresvagt i
kirken. Det var en smuk bisættelse. Der blev budt
på kaffe i forsamlingshuset som afslutning.
Den 4. nov. var mødt 14 svende til møde i Fruega¬
de. Formand Frandsen (lige hjemvendt fra Israel)
bød velkommen. Evald Sørensen blev gratuleret med
fødselsdagen, og han gav en flaske snaps. Fru Ella
fra Lillekroen havde sendt en flaske snaps, med
tak for sidst, Ella var gæst i sept. - 2 naver fra
Grønland ønskede at blive naver i Slagelse,
formanden bød dem velkommen med en skål. - Forsik¬
ringen på vort løsøre er fordoblet, stigningen
blev godkendt, hvis den også dækkede fanen. Luffe
medbringer en tegning til 75 års jubilæet i Århus,
Luffe bliver fulgt af Tulle og Hans. - Hulefar bød
på sild m. kartofler og løgsovs, som sluttede med
leaffo og wienerbrød. Tak for mad Børge. Vi slutte¬
de med minderne.

Fredag d. 16. dec. kl. 19.00 er der juletræ i
hulen. Er der tvivl så ring til Børge på tlf! 03
52 97 24.
Med naverhilsen. JENS. H.

Sønderborg i

Dagene længes, men om en lille måneds tid har vi
den korteste dag, så går vi atter en lysere tid i
møde, der er mange der spørger om vores åbningsti¬
der i hulen. Den første fredag i måneden er der
bestyrelsesmøde fra kl. 19 til kl. 20, derefter er
der huleaften til kl. 24??? Hulen har derudover
åben hver lørdag fra kl. 11 til kl. 14.
Her i Sønderborg har vi haft bryllup, Arno Francks
søn er gået ind i den hellige ægtestand. Efter
vielsen besøgte de hulen, her blev budt på pinde¬
mad og et glas vin, efter et par timer tog vi
afsked med brudeparret og deres gæster. - Åge
Andersen i Havnbjerg har haft besøg fra Århus afd.
af Lis og Vagner samt Bente og Frank, de benyttede
samtidig lejligheden til at se vores ny istandsat¬
te hule, tak for besøget, håber vi snart ser jer
igen.
Sønderborg naverne ønsker Otto J. Lund, Los
Angeles naverklub til lykke med de 80 år d. 29/11
samtidig ønskes Ingeborg og Anton Poulsen i
Stockholm til lykke med deres sølvbryllup d.
30/11.
Naverne i Sønderborg ønsker hermed alle afd. i
indland og udland en rigtig glædelig Jul.
Med naverhilsen. SMEDEN.



Buddinge Cykclbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. København

Randers

Poul Mortensen blev fredag d. 7. okt. i. hulen,
hyldet for sit medlemsskab i C.U.K. formanden
takkede Poul for hans indsats for afd. Efter at
Poul havde fået hæftet emblem i jakken, overrakt
naverkrus og ærestelegram fra afdelingen, blev han
hyldet af medlemmerne. Med et slag på klokken lod
Poul medlemmerne beskænke og takkede for hylde¬
sten. - Et nyt medlem Knud Verner Nielsen blev
optaget. - Ib Jensen blev valgt til dirigent på
generalforsamlingen. Nyt bestyrelsesmedlem blev
Arni Lorenzen, øvrige valg var genvalg. Medlemmer¬
ne deltog ivrigt i diskussionerne, så til tider
var det nødvendigt for dirigenten at bruge sine
beføjelser, generalforsamlingen blev vel overstå¬
et, og efter formandens afsluttende bemærkning,
gik vi over til de gule ærter med tilbehør.
Hulemødet d. 4. nov. blev det man kalder alle
tiders møde. Under indledningssangen væltede en
flok friske dejlige naver fra Silkeborg ind, med
Hans i spidsen kom der gang i sangbog og snakke¬
tøj , gæsteskænken blev delt ud og velkomstsangen
lød med dejlige klare stemmer, historier, solosang
og klokkeklang, Bjarne fra det høje nord hilste
med liflig klokkeringning. Men uden mad og drikke
duer naven ikke, så hulemor diskede op med skip¬
perlabskovs, kl. 24 kunne vi sige farvel til
kammeraterne fra Silkeborg med minderne. En dejlig
aften som fortjener en snarlig gentagelse. Tak til
Silkeborg.
Lørdag d. 12. nov. tur til jubilæums reception og
fest i Århus. - 26. nov. juleindkøbstur til
Tyskland, afg. fra kulturhuset kl.7.00 HUSK!!
tilmelding er nødvendig. - 2. dec. jule superlotto
kl. 19.00, fællesspisning af medbragt smørrebrød
og hyggeligt samvær.
Med naverhilsen. "KNAST".

Stockholm

Fugleskydningen på torpet blev ledet af Erna og
Karl fra Roskilde, og som ventet vandt Ingeborg
Paulsen, der hermed får sin sølvmedalje på tavlen,
og som det kan ses fører damerne stort. - Bent
Green holdt åbent hus og fejrede sin 65 års dag
med søndagsmesse. Åge og Karin havde tilberedt et
herligt måltid. Formanden Anton Paulsen overbragte
blomster og gaver fra afdelingen, og takkede for
en festlig dag. - Luciakaffe for hele familien
afholdes fredag d. 9. dec. kl. 19.00 i hulen, her
kan man også tilmelde sig årets julemesse søndag
d. 18. dec. kl. 13.00. - Husk det nye år starter
med Nytårsmesse d. 8. jan.
Kurvemager Erik W Ottosson kan den 8. jan. fejre
sin 80 års dag. Erik tilhører den gamle stamme af
svenske medlemmer, som i krigsårene drev klubbens
arbejde, Erik har været formand og sekretær i
Stokholms afd. Erik har været medlem af C.U.K, i
58 år". Derfor' vil vi takke. Erik for det fine
arbejde han har udført for C.U.K, samt ønske dig
hjertelig til lykke på din fødselsdag.
Stockholms afdeling ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår.
Med naverhilsen. ARTHUR.

Vejle

OBS !! OBS !! - Mødet d. 2. december 1988 er i
hytten kl. 19.30, da den midlertidige hule er
udlejet til andet formål.
Til mødet d. 4. nov. kom 16 navere, næstformanden
bød velkommen. Vores nye lokaler er lyse, venlige
og rummelige, så i kan godt møde op alle mand. -
Den 17. okt. fyldte Hakon 70 år, mange fandt vej
til Hakon for at fejre ham. Vi fik et dejligt
traktement, og havde nogle gode timer med både
sang og snak. Tak til Hakon. - Alle vore sager,
som har været opmagasineret hos Hans i øldepotet,
er nu flyttet ud i hytten, undtagen møntbordene
som er under betryggende opsyn. - Vinterfesten den
3. lørdag i januar på Park Hotel er arrangeret, så
nu håber vi bare på god tilslutning, god mad og
dans den halve nat. - Der var indkommet 4 forslag
til stævnemærke, og ved afstemning blev Helges
motiv valgt, (præmie fl. snaps).
I oktober har seniorklubben for VAFs typografer
været på besøg i hytten. Jürgen (næstformand) og
frue stod for det praktiske, spenderede mad og
drikke, et par af de gamle navere deltog, og
fortalte om naverbevægelsen og hytten. Vi bliver
alle med påhæng inviteret på besøg hos VAF en
aften i det nye år.
Mona Kristensen, der har været syg længe, kom til
møde og gav en omgang. Vi både sang og snakkede
længe, men 16 mand, som ellers er ret pænt fremmø¬
de, fyldte ikke meget i det store lokale.
Husk nu, at næste møde er i HYTTEN d. 2. december
kl. 19.30 - Til slut skal jeg bringe jer alle en
hilsen fra Mona Frydensbjerg, der for tiden ligger
på Vejle sygehus. Hilsen og god bedring til Mona.
Med naverhilsen. JOAN.

100 Naver-Visitkort med farvetryia c"blem med navn>
stilling, adresse, tlf.nr. Leveres i plastikæske

Kr. 170,00 ind. moms og porto
Birkerod Bogtryk / Offset

Toftebakken 2,3460 Birkerød. Tlf. 02 - SI 04 58

Zürich

Den 11. september om eftermiddagen, afholdt vi det
årlige europamesterskab i kegling i Wetzikon. 18
personer deltog. Inge, Frank og Axel Petersen som
stillede op for Seuzach løb af med sejren og fik
vandrepokalen overrakt. I følge reglerne skal
næste års europamesterskab afgøres i Seusach.
Samme dag om morgenen gennemførte et C.U.K, hold,
bestående af Flemming Vilhelmsen med familie,
Tommy og andre, årets Wetzikonermarch. Som største
gennemførende udenlandske gruppe bragte de første¬
prisen hjem. En flot bjergkrystal er nu med til at
pryde trofæskabet i hulen.
Vi var kede af at måtte tage afsked med blikken¬
slager Bent Johansen og maler Lars Nielsen. Vi
ønsker begge gode kammerater held og lykke på
deres næste etape.
Hvis nogle af "Svendens" læsere skulle have lyst
til at deltage i eet eller flere af vore arrange¬
menter, ser vort program således ud!

12. november 1988 Mortensaftens fest.
26. november 1988 Höllochtur.
4. december 1988 Bobdåb i St. Moritz.
10. december 1988 Julefest med bal.
11. januar 1989 Besøg på kriminalmusæet, i

Zürich.

21/22. januar 1989 Skitur.
5. februar 1989 Bobdåb i St. Moritz.
5. marts 1989 Fastelavnsfest med

tøndeslagning
13. marts 1989 Bremgartenmarch.

Send os et postkort og vi vil kontakte jer mec
programdetailler.
Med venlig hilsen og kno i bordet. OLE LIEBGOTT.



Ålborg
Formanden åbnede mødet og hilste Helmuth Kløve fra
Randers velkommen. - Vores julefrokost holdes d.
3. dec. kl. 13. Generalforsamlingen holdes på
hulemødet d. 7. dec. - Leif Nørgaard Andersen
mødte frem efter en pause. - Under spegepølsemad¬
derne mødte Henry frem, bedre sent end aldrig.
Fesser solgte en automærkat til Svend Erik for
20,- kr. Det var en god handel. - Willy havde
smurt nogle gode madder til os.
Vi siger tak til Bernhardt og Anna for udflugten
til deres sommerhus.

Jeg hilser hermed alle navere i hele verden.
Med slag. EJLER. Århus

Århus

Den 16/10 havde Helge Ørtenblad 50. års jubilæum
som medlem af C.U.K. I dagens anledning var
bestyrelsen og Ib Strange fra kontroludvalget mødt
op for at gratulere ham.
Til hulemødet d. 22/10 var der mødt 19 svende + en

gæst op. Gæsten var multikunstneren Eskov von

Lüttichau, der var i gang med at restaurere nogle
lokaler i Vestergade 48. Han havde genopmale
navernes C.U.K. symbol på en væg (vores hule
1915-1920) og var derfor blevet interesseret i
C.U.K.
Den 28/10 havde vi kegling med ledsager pi
Frederikshøj kro. 13 medlemmer og 6 ledsagere var
mødt. Der blev kæmpet på to baner. Efter kegling
tog vi ned i hulen, og fik os en bid brød ovenpå
anstrengelserne. - Karin havde taget sin lille
datter med, og det gik virkelig fint - måske en
kommende nav? Hun havde ihvertfald ikke noget imod
de mange sange der blev sunget.
I uge 44 havde vi naver udstilling på hovedbiblio¬
teket, som blev åbnet med naversange og tale af
byrådsmedlem og formand for kulturelt udvalg, Axel
Rasmussen. - Jørgen Schaffer optrådte både i TV og
lokal radio.
Den 4/11 var vi 14 svende der blev budt velkommen
af formanden. Karsten havde en gæst, Henrik
Clausen med og det var ligeledes glædeligt at
vores tidligere sekretær Anette mødte op.
Husk vores Julemøde d. 16/12.
Sekretær. KURT B. LARSEN.

Den 16/9. afholdt vi hulemøde med ledsagere.
Formanden bød velkommen til alle, og en særlig
velkomst til aftenens gæster, Ole Bjelgart som er
formand i Thule afd. samt Viggo Reiffenstein som

for tiden arbejder i Tanzania. Der blev snakket og
fortalt historier, og de 26 svende og gæster var
alle enige om at vi havde haft alle tiders aften.
Vi sluttede mødet med minderne.
Den 30/9. havde vi arrangeret et ekstra møde i
hulen, Kurt Larsen havde sørget for at vi fik
denne aften op at stå. Kurts kammerat Lars Jensen
havde i 1986 sammen med nogle kammerater foretaget
en meget spændende tur, hvor de havde krydset
Atlanten i en stor sejlbåd, vi så lysbilleder
ledsaget af en glimrende orientering om turens
forløb. Formanden sluttede af med at rette en tak
til Lars og Kurt for en vellykket aften.
Den 7/10. afholdt vi vores efterårsgeneralforsam-
ling, formanden bød velkommen til de 20 fremmødte
svende, efter et par praktiske oplysninger til
svendende blev Herluf Fiirgaard valgt til diri¬
gent. Der var 11 punkter på dagsordenen. Lokallo¬
vene blev efter mindre justeringer vedtaget.
Formanden blev genvalgt, sekretæren Svend E.
Jensen ønskede at blive afløst, og til ny sekretær
blev valgt Kurt Larsen, huleudvalget og festudval¬
get fortsætter uændret. Det blev vedtaget at Århus
afd. skal udarbejde et forslag til faneregulativ,
som skal gælde for alle C.U.K.s afd. Formanden
sluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten
for hans indsats som dirigent.
Sekretæren. S.E.JENSEN.

MØDELOKALE: Berejstes lokaler Hyltebjerg Alle 32 A
Kid. 2720 Vanløse, tlf! 01 71 86 92.

MØDE! I"torsdag i hver måned.
KEGLESPIL! 3"mandag i måneden i Cirkel-ordenen.

Falkoner Allé 96. Kl. 19 - 21.

FORMAND! Poul Barslund. - Agerkær 5. 2.
2610 Rødovre, tlf! 01 75 52 01.

NÆSTFMD! Hugo Nielsen. - Asminderødgade 38.
3480 Fredensborg, tlf! 02 28 19 08.

KASSERER! Vagner Lundholm. - Sigurdsgade 29.
2200 København N. tlf! 01 81 73 74.

SEKRETÆR! Henry Hansen. - Dræbyvej 6.
2740 Skovlunde, tlf! 02 91 81 24.

BISIDDER! Henning Jensen. - Fredericiagade 15.
1310 København K. tlf! 01 13 35 61.

•K.ØBtNHAVN

ANDESPIL.

Torsdag d. 1. december afholder berejste sit
årlige andespil i Vanløse kl. 19.30 fine gevinster
kun for medlemmer.

JULEAFSLUTNING.

Torsdag d. 15. december afholder berejste juleaf¬
slutning i Vanløse kl. 18.00. Vi fir en let
anretning bestående af 3 stk smørrebrød, 1 øl, 1
snaps + kaffe m. brød. Der vil være flere gode
overraskelser. For alt dette kun kr. 40,- Kun for
medlemmer. - Tilmelding til formanden senest d.
8/12.

GLÆDELIG JUL.

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer m/familie
en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med tak
for det gamle. poui, BARSLUND.

KEGLESPIL.

Ingen keglespil i december, næste keglespil mandag
d. 16/1-89 og fluefest lørdag d. 21/1-89.

Generalforsamling torsdag d. 2. februar 1989.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET

Bladet afleveret til postvæsenet fredag d. 25. november


