
VELKOMMEN TIL DET NYE

TAK FOR DET"GAMLE\ Ved årsskiftet bliver vi vel
alle en smule sentimentale, mantænker hvor er de tusinde af mennesker, af allenationaliteter henne? - En æske med gamle visitkort, en del med C.U.K.s mærke, nogle lever endnudem vil jeg bringe en Nytårs hilsen.En særlig Nytårs Hilsen, og tak for godtskab samt godt samarbejde, vil jeg bringeRINDOM. - Du har valgt at forlade arbejdetden 1. januar 1990.

Jeg tror vi er mange, der
kan sige dig TAK, for den
store indsats DU har gi ort
for C.U.K.

og

kammerat-
til HANS
i C.U.K.

Helge Lind Nielsen er født den 7. juni 1942. Udlært som bygningssnedker i 1962.Rejste til Grønland i 1964, og var på St. Nord i 3 mdr. I 1966 kaldte Grønlandigen, 4 mdr. i Frederikshåb. I 1967 blev det til kystbyerne Jacobshavn, Egedes¬minde og Godthåb.
I Egedesminde lærte han Kirsten at kende og de rejste hjem sammen i 1972, forat bosætte sig i Danmark.
Netop denne pragtfulde kvinde har givet sin accept til, at Helge overtagerposten som formand for C.U.K.
Helge Lind Nielsen vil gøre sit yderste for at virke som formand for C.U.K, ogleve op til de traditioner som denne post medfører. Det kunne være ønskeligt omalle medlemmer i C.U.K, ville bakke Helge op og støtte ham fremover, således athans arbejdskraft kan blive til glæde og gavn for C.U.K.
Med Nytårshilsen og velkommen som formand i C.U.K. Redaktøren.



SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE
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HOVEDBESTYRELSEN Københavns Afdeling

FORMAND

hovedkasserer

redaktør af
d.f.s:

udstillingen

ekspedition af
d.f.s. & af og

tilmelding &

vareforsendelse

kontroludvalget
& arkivet:

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
TlfI 53 43 87 65

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152 Asserbo
3300 Frederiksværk
Tlf*. prvt. 42 34 57 35
Tlf! arb. 42 94 80 00

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf*. 42 31 25 28

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

Vor gode naverkammerat, Chr. Krogh Nielsen
Brydes Alle 30 st.162
2300 København S.

Er afgået ved døden den 8/11-89.
Chr. Krogh Nielsen blev indmeldt i KBH afd.
den 8/1-1955. Hans erhverv var bager.
Bisættelsen forgik den 14. november 1989.
Fanen var til stede.

ære være hans minde.
Københavns afd.

Vor Naverbror Thorvald Andersen, født den
24/5-1900, er afgået ved døden den 21/11-89
Thorvald blev meldt ind i Randers afdeling
den 1/6-66.

ÆRE VÆRE HANS MINDE.
Randers afd.

hule.

formand:

kasserer:

Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf: 01 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf*. 33 15 09 85

Frode Zachariasen c/o Nancy Andersen
Borgbygård Alle 36 2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

Milepæle

December - 1989

11/12 Knud Aksel Nielsen, Odense 50 år

29/12 Olav Odgård, Odense 50 år

31/12 Verner Petersen, Hostrupvej 29
3400 Hillerød 75 år

Januar. - 1990

4/01 Kirsten Petersen, Ved Voldgraven 2.F. 2.
2610 Rødovre, mdl. af NRHF 60 år

9/01 Regnar Aabjerg, Englystvej 19
3600 Frederikssund 90 år

Ernrich Jacobsen, Grejsdalsvej 68
7100 Vejle 60 år

15/01 Alfred Frederiksen, Tolleruphøj 42 pl.hj.
3600 Frederikssund 90 år
"Der er åbent hus fra kl. 9 - 11.30 på
Tolleruphøj pi. hj."

3/02 Ebert Christensen, Strandmøllevej 136
4300 Holbæk 60 år

12/02 Knud Bach, Thorsvej 16
3300 Frederiksværk.mdl. af C.U.K, i..25 år

Tak

Jeg vil gerne herigennem sige tak for den meget
store opmærksomhed, der blev vist mig på min 50
års fødselsdag.
En stor tak til de 162 personer, som mødte person¬
ligt for at gratulerer. Tak til afdelingerne i
hele C.U.K, for gaver, telegrammer og tilkendegi¬
velser. Tak til mine piger, uden deres hjælp var
det ikke blevet den store dag som det blev.
En meget stor dag som jeg vil mindes længe.

Med naverhilsen dann.



En gammel "svend" Ungdomstræf

Denne sektion er taget fra et træ, som hedder
"Sequaia Gigantis". Det væltede under en storm i
1933. Det blev født i året 498, og blev altså ca.
1450 år.
De årlige ringe, mærker ud fra midten af træet, er
100 års ringe. Forskellige begivenheder kan tilknyt¬
tes disse ringe.I 1) 507 Mohammed fødes. 2) 637,
Mohammed indtager Rom. 3) 711 Charles mange konge af
Frankrig. 4) 857, Vikingerne brænder Paris. 5) 968,
Vikingerne besøger Amerika. 6) 1096, Det første
korstog. 7) 1182, Notre Dame kirke bygges. 8) 1292,
Marco Polo opdager de Asiatiske rigdomme. 9) 1348
Den sorte pest i England. 10) 1492, Colombus opdager
Amerika. 11) 1542 Spanien opdager Amerika. 12)
Amerika deklameres, selvstændig. 13) Pilgrims kommer
til Amerika. 14) 1781, Los Angeles grundlægges. 15)
1861, Borgerkrig i Amerika. 16) 1900, American
Autoclub startes. 17) 1914 1.verdens krig. 18) 1919,
ASMUND ANKOMMER TIL NEW YORK
Træet er vurderet til at veje 2150 tons, og har
groet på skråningerne i "Seirra Nevada Bjerge".

Med naverhilsen ASMUND ANDERSEN.

Denne sektion er fra den Amerikanske Auto Club i
Los Angeles.

UUQi T
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VI INVITERER ALLE "UNGE" NAVER TIL ET STÆVNE DEN.
24-25 MARTS 1990 I KØBENHAVN.

Vi mødes i hulen i Ingerslevsgade 108 kl. 17.00 til
spisning. Hulen vil være åben fra kl. 14.00.
PRIS: 100,00 kr.
Hulen er åben søndag fra kl. 10.30.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 25/02-1990
til NIELS " 2.m." tlf! 33 15 09 85 eller til ANETTE
i Århus på tlf! 86 26 20 63.

Overnatningsmulighed kan evt. skaffes. - Vi håber på
stor tilslutning.

NIELS & ANETTE.

Sangkoret

Efter sangkorets generalforsamling den 14/11-89.
blev det efter protest besluttet at alle Naver-
Navervenner uanset køn kan optages i sangkoret.
Næste generalforsamling finder sted den 13. februar
1990 kl. 19.00. Mød op og meld jer ind inden
generalforsamlingen begynder, og vær med til at
vælge en bestyrelse der virker 100%.

p.b.v. Sv. Åge Rix.
• * sekretær.

Herning

Vi siger cak for hilsnerne fra Københavns afd. fra
Odense og Roskilde og ikke mindst fra Otto Kröll i
Düsseldorf. Vi siger også tak for hilsen og besøg
fra afd. i Århus, Ålborg, Randers, Silkeborg,
Vejle, Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Nykøbing Sj.
og Holbæk og fra afd. i det høje nord, Marmorilik
samt fra H.B. repræsenteret ved Helge fra Holbæk.
Tak til alle, der var med til at gøre jubilæumsfe¬
sten til en minderig og mindeværdig oplevelse og
et rigtigt godt nytår ønsker vi jer alle.
Med naverhilsen GUNNAR.



Fra redaktøren

Udebliver " Den farende Svend 11, henvend dig da
først på dit lokale Posthus. Der kan være uorden i
postgangen i netop dit distrikt. Hvis ikke, så bedes
du henvende dig til vores hovedkasserer Leif

Brygger Olsen på tlf: 31 23 23 42

Når der skiftes i de lokale bestyrelser, bedes man
sende Navn og Adresse + telefonnummer til redaktøren
Dann Eland, af hensyn til adresselisten.

I anledning af at Guido fylder 65 år den 12/12 havde
han taget forskellige slags sild med. Dann der jo
fylder 50 år den "9/12 havde så muligheden for at give
osten, og det gjorde han selvfølgelig. Senere på
aftenen kom Jens kørende fra Sverige, standsmæssigt i
en stor mercedes, som han dog havde lånt.
I aftenens LØB havde vi en optagelse. Det gjaldt Jacob
Olsen, der bl.a. har arbejdet i Canada. Jacob takkede
for optagelsen ved at slå på klokken, som iøvrigt blev
brugt af Guido, Erling, der tog fejl af sangene, og
Jens der bare havde. lyst. Guidos sild og Danns ost
forsvandt derefter i de ventende maver. Endnu et
vellykket hulemøde med den sædvanlige gode stemning.
Husk den 5/1-90 Nytårshulemøde m. kogesild

—Frank og Tolderen.
den 2/2-90 Svendeaften Jette C. og Sten H.

Naverne i Frederikssund sender hermed en Nytårshilsen
til alle nær og fjern, med ønsket om mange gode timer
i 1990.

Med naverhilsen POUL.

Hvis en afdeling ønsker at få et medlem bragt under
Milepæle, er det ikke nok at sende mig navn og
alder, jeg skulle meget gerne have adressen også, af
hensyn til eventuelle telegrammer.

Det kan oplyses, at Birkerød Bogtryk/Offset, ikke
mere kan påtage sig, at fremstille og levere visit¬
kort.

Jeg må endnu en gang bede om, at alt stof til "Den
farende Svend", skal afsendes SENEST den. 8. i
maneden. Dødsfald
indtelefoneres, dog
måneden.

Med naverhilsen

og Tak sigelser, kan
ikke senere end den 14. i

Dann Eland
redaktør

Forenings-meddelelser

Næstved

Julestemningen i hulen i Næstved begyndte allerede
den 24. november med et ålegilde med 18 deltagere.
For at sikre sig, at ingen skulle blive alt for
sultne alt for tidligt, startede det allerede kl.
11.30 og da frivillige havde flået ål i flere timer,
var der rigeligt til alle og ålene svømmede lige til
kl. 19.00. - Og så var der julefrokost den 2.
december med alt i koldt og lunt. Da de sidste
forlod hulen ved midnatstid var der tæt tåge - også
udenfor.
De to fester var strålende arrangeret med meget smuk
borddækning, og Grethes vel tillavede mad og Johns
professionelle servering af de dertil hørende
forsyninger kan simpelt hen ikke roses nok.
I resten af december lukkede vi hulen, så vores
arbejdende svende kunne få arbejdsro til at lægge
sidste hånd på værket. Så vi regner med at møde det
nye år med et hus, som kan holde vinterstormene ude
og give den indre hygge. - Så har vi også sørget for
lidt ekstra reklame, idet vi har fået fremstillet
brevmærkater, som vi regner med at alle vil bruge på
deres post.
På billedet er et glimt fra et af vores lørdagsmø-
der, så har i lyst til at kigge indenfor lørdag kl.
10-14, så er vi som sagt i gang igen i januar 1990.
Indtil da - Godt Nytår til alle, her fra Næstved
afd.

Med naverhilsen J.P. "MAROKKO" JENSEN.

Frederikssund

20 svende var mødt til hulemøde den 1/12-89. Formanden
indledte med at bringe en hilsen fra Tommy som stadig
ligger på sygehuset, Tommy håber på at blive så frisk,
at han kan komme til Danns fødselsdag den 9/12. Der
var en frisk hilsen fra Finn Leth samt fra Jens, der
jo nu arbejder i Sverige.



c/Voverne

Jfastved.
Herning

Det var den fest,- og den forløb godt. Sådan synes
vi her, og det håber vi, at også de der deltog
udefra, det være sig til receptionen, festaftenen
eller slukefter- søndagen i hulen, synes.

Festaftenen forløb over al forventning. Mad, vin,
(en enkelt pils el. to), musik, sang og glade
mennesker, - alt sammen gik det op i en højere
enhed. Vore tre jubilarer, Hans Brødsgård, Henry
Pedersen og Karl Jacobsen, blev dekoreret med
jubilæumsnålen af Helge, repr. H.B, - Jørgen
Schaffer fra Århus, (Århus var med ved starten af
afd.) og af Flemming vores formand.- Hans og Karl
kvitterede med et causeri over fælles oplevelser
gennem de 25 år, hvilket gav anledning til, at
også andre festdeltagere krydrede aftenen med
oplevelser og/eller historier fra naverlivet.
Det blev ud på de små timer, førend formanden
takkede af og inviterede til "afrimning" i hulen
den følgende søndag. Ooh hvilken søndag. Præcis
kl. 10.00 stod de første tørstige sjæle uden for
hulen og snart var der igen fyldt med gæster, der
ville være med til at hilse af. Og sådan gik den
søndag. Det kan tage tid at slukke en rimelig
tørst og at få gjort de sidste håndtryk.

Med naverhilsen GUNNAR.

Holbæk

Til hulemødet den 17/11-89, var der fint fremmøde,
alle var jo klar over at der denne aften var et

særligt punkt på programmet, - julefrokostens
forskellige delikatesser skulle fordeles således
at hver enkelt kunne møde frem med sine speciali¬
teter. - Den 25/11-89 oprandt så dagen, og som de
andre år blev vi en pæn lille samling af naver og
navervenner, lige fra 3 mdr. (håber det er et nyt
medlem) og op efter.
Helge bød velkommen til alle, særlig velkommen til
gæster fra Frederikssund og Roskilde. Efter at
stemmebåndene var afprøvet, blev de forskellige
fade og skåles indhold nydt sammen med en klar
Ålborg og humlebryg. - Medens kaffen og Renes
luxus-julekage blev fortæret, holdt Freddy årets
store pakkeauktion, der var mange sjove gaver i
år, så som ganske små tinfigurer (made in Norway),
øloplukker til fodbetjening, en rigtig håndværks-
hammer, som Dann købte og straks demonstrerede, så
snapsen og kaffen stod ud af glas og kopper.
Niels havde fremstillet julekort som der var god
afsætning af, så kassereren fik også lidt med
hj em.
Her i året sidste måned kan naverne i Holbæk se

tilbage på 1989 som et godt år med medlemsfremgang
og en hel del forbedringer i hulen, udført af
forskellige som har haft tid og lyst. - I jubilæ¬
umsåret 1990 håber vi selvfølgelig at se mange
naver her i Holbæk.
Naverne i Holbæk ønsker alle, nær som fjern et
godt og lykkebringende Nyt år. - Holbæk afd.
takker Herning for en hyggelig jubilæumsfest,
ligeledes tak til Kolding afd. for et godt hulemø-
de.

Hillerød

Sekretæren beklager at der ikke har været noget i
svenden okt-nov, men brevet til redaktøren kom
aldrig frem, og jeg fik ikke sendt nov. der var
ikke den store tilslutning til vor lørdagsmesse. I
november på bestyrelsesmødet blev næste år tilret¬
telagt - revision i januar, generalforsamling 9.
februar, bestyrelsesmøde den 2. februar.
Vi bringer en forsinket hyldest til Viggo Dreyer,
som fyldte 70 år den 12/12-89.

Med kno i bordet MOGENS.

København

Torsdag den 9. oktober havde vi svende- hulemøde,
der som altid giver anledning til megen hurlumhej,
på den ene eller anden måde. Vi var vel en ca. 10

gæve personer der hyggede os til hen mod midnat.
Sauerkraut betyder jo surkål, så mon ikke visse
damer og herrer hang med mundvigene, da vi måtte
aflyse den følgende lørdag, hvor denne herlige
spise skulle være blevet serveret ?? Men ak, kun
ganske få havde lyst til at gøre kål på sagerne,
hvorfor vi endnu engang (!) har måttet aflyse et
arrangement.
Lørdag den 25. var vi omkring 15 der bogstaveligt
talt følte os som fisk i vandet. Vi nød et silde¬
bord uden lige, der grundigt blev holdt fugtigt
eftermiddagen og aftenen igennem. Vi mæskede os
til den store guldmedalje, og som prikken over
iét, havde vi undervejs pakkeauktion, der ærlig
talt var helt i top. Ih hvor det gik. Vi fik mange
dejlige kroner ind til vor slunkne hulekasse. Vi
havde besøg af Åse Lønstrup fra Agersø, ja helt
fra Århus havde vi æren af et visit i Anette, der
også gav sit flotte bidrag til det hele.
Vi har til vore søndagsmesser haft besøg fra en
lang række afdelinger. Det er desværre umuligt at
nævne alle her, men i skal søreme endnu engang
have tak for besøget og forhåbentlig snarligt
gensyn. Det luner - især i denne kolde tid.
Søndag den 3. dec. havde vi juleklip med flot
besøg. Selv om der ikke blev sat rekord, i klip¬
ning denne dag, holdt nogle dog ud til midnat.
Kæmpe TAK til Jens for de flotte juledekorationer.
Hans åbner midt i ugen onsdag den 3. jan. skarpt
forfulgt af årets første svende- hulemøde. Start¬
skuddet for spilleaften er mandag den 8. jan. Moin
siger vi lørdag den 27. jan. hvor Erling endnu
engang vil udøse af sin hjemstavns traditioner.
Denne gang er det "Sønderjysk awten" med grønlang¬
kål og hvad dertil hører. Som noget nyt vil
kuvertprisen denne aften og til fremtidige arran¬
gementer være kr. 40,00 ! Dog eksklusiv
Schwiezeraften. Beløbet dækker KUN fortæring,
resten efter behov til hulepriser. Så kære venner,
vi holder priserne nede som altid, og som i kan se
er der en masse at glæde sig til og deltage i i
det kommende år. " VI SES, GØR VI IKKE ?? ".

Med naverhilsen NIELS "2.m."

PROGRAM

Med naverhilsen EMIL.
3/01-Midt i ugen / 4/01-Svende-hulemøde /
8/01-Spilleaften /'27/01-Sønderjysk Awten.



Kolding

Kolding afdeling meddeler, at der har været
og at næsten alt værktøj og sprut er væk.
Bordet står der heldigvis endnu.
Kolding afd. ønsker alle et Gpdt Nytår.

indbrud

Med naverhilsen

Los Angeles

KOLDING AFD.

med1989 i naverdalen ligger nu bag os,
mortensfest den 11. nov. i stedet for vores

regulære månedsmøde, og med bestyrelsesvalg som
sædvanligt i december. - Mortensfesten bragte 64
livlige deltagere, som først nød et dejligt
fjerkræs måltid, tilberedt af vor sekretær og kok,
Bill Knudsen, og derefter havde fornøjelse med
auktion og bingo.
Til julemødet i december, havde Bill igen lavet et
helt fantastisk måltid, dette bestående af
kyllingesuppe, flæskesteg med svær, rødkål, sovs
og kartofler, samt ris-a-la-mande (med mandel og
gave), som blev efterfulgt af kaffe med wiener¬
brød.
Efter fem år som både sekretær og kok for Los
Angeles Naver Club, og nu med en kørsel på flere
hundrede kilometer mellem hjem og Naverdal, har
Bill Knudsen afstået sit job som sekretær for
klubben. Heldigvis vil han stadig tjene os som
køkkenchef i den.forseellige fremtid. I godkendel¬
se af hans fine lange arbejde for Los Angeles
Naver Club, blev Bill Knudsen udvalgt som årets
æresmedlem.
Den nye bestyrelse for det kommende år blev valgt
som følgende! Præsident, Larry Westerskov

Vice Præsident, Hans Brodersen
Sekretær, Jarl Thyrring
Kasserer, John Kristensen

Vore bedste ønsker om et godt og frugtbringende
1990 går hermed til vore Naverkammerater i alle
dele af verdenen, med tak for det gamle år fra Los
Angeles Naver Club.

Med naverhilsen

Marmorilik

JARL THYRRING.

Hulemøde den 28. okt. 89. 13 svende mødte op med
godt humør, og formanden bød velkommen. Eftersom
medlemstallet her i Marmorilik stiger måned for
måne, så vi os nødsaget til at udvide hulen. Dette
er nu sket ved, at em væg i Noldis hus er fjernet,
så der nu er plads til et meget stort ovalt bord,
med plads til de ca. 20 medlemmer. En stor tak
skal lyde til Tovbanegeniet Vilfred-Garaventa og
Carl Otto- "WS og til nød blik", der er udført et
pænt stykke arbejde.
Dette hulemøde var Evalds sidste her i Marmorilik,
Evald Johansen (der er kok) er medlem i Randers og
har været ansat ved G.C. (Greenland Contractors)
her i bygden det seneste års tid, så han har været
en flittig gæst ved vore hulemøder. Evald starter
Pub/Restaurant i Frederikshavn i " Den Nye Torve¬
hal et nyt indkøbscenter der efter planen, skal
stå klar pr. 1. maj 1990. Så jeg ved enhver nav,
hvis vej måtte komme forbi Frederikshavn, skal
være særdeles velkommen i Evalds Pub.
Som sædvanlig havde vore kokke smurt det lækreste
smørrebrød og tilberedt små lune kulinariske
specialiteter, og dette, i forbindelse med lidt
brændselsvin og bayersk øl af sædvanlig god
årgang, gjorde sit til, sammen med et par sange,
at det igen blev en vellykket aften.

Esbjerg
28. november var en festlig huleaften, Preben
mødte op, og ville gerne optages hos os. Det
behandlede vi selvfølgelig seriøst. Men ellers er
det længe siden vi har grinet så højt og meget. I
følge med Horst fyldte de to os med sandfærdige
historier. Det var den rigtige barske naverhumor
der foldede sig ud.
Formand Erling talte om de lokaler, kommunen ville
lade os få. Men endnu var der ikke startet på de
nødvendige ombygninger af huset. Vi må aflægge et
besøg hos den nye borgmester når han træder til.
Erling og kassereren Leo Lassen havde været til
formands og kasserermøde og berettede herom.
Lørdag den 2. december var vi til jubilæum i
Herning. Vi var Erling Knudsen, Else Marie, Leo og
Leif Jensen. Det var en hyggelig oplevelse at
træffe de uhyre gæstfrie naver midt i Jylland,
møde kammerater fra flere afdelinger, sågar
Holbæk.
Jovist er der liv i vor afdeling, om end vi ikke
er så mange som vi kunne ønske. Men vi ser hen til
den sidste tirsdag i måneden, når vi mødes i en

anden forenings mødehus. Og vi er glade når vi får
besøg fra andre afdelinger.
Godt Nyt år ønskes alle naver og tak til vore
venner i Herning.
Venlig hilsen LEIF.

Og
fra

Odense

Til hulemødet den 7/12-89, åbnede formanden mødet,
der var kun ganske få ting på programmet, så det
gik hurtigt over til alm. hyggeaften. Men Husk -
reserver den 31. januar til en forhåbentlig
interessant tur til Fulton- projektet i Assens. En
tur, som Jejer vil prøve at få stablet på benene.
Husk at læse nærmere herom i næste nr af "Sven¬
den".
Med naverhilsen Poul Nordquist.

Randers

Hulemødet den 1. december havde pænt fremmøde.
Aftenen gik med gode naversange ( også Blæren ).
Rent undtagelsesvis blev der også drøftet lidt
politik, idet der er gået Pamper og Politik i vor

Huleansøgning. Der er gået så meget politik i hele
sagen, og det har medvirket til at det positive og
hyggelige menneske Jens Okking har taget sit gode
tøj og forladt Laksestaden, så en ny "værkfører"
må findes.
Vi var nogle stykker som var til 25 års jubilæum i
Herning. Afdelingen skal roses for det meget
vellykkede arrangement, det hele kørte meget fint
igennem til sen nat. (selv uden brug af rulle¬
stol) .

Torsdag den 15. februar 1990 kl. 19.00 skal vi på
virksomhedsbesøg, idet vi skal se hvordan vort
lokale bryggeri "Thor" arbejder. Naver fra naboaf¬
delingerne som har lyst til at se hvor " Øllet
skummer højt i glas " er velkommen. Tilmelding
senest den 8/2-90 på tlfl 86 44 15 90.

Med kno i bordet ERIK ELGAARD. Med naverhilsen PI-KASSO.



Roskilde Slagelse

Fifådag den 24/11 havde vores afd. indkaldt til
generalforsamling og hulemøde. Formanden indiedte
med at byde alle velkommen, og efter en sang og
valg af dirigent gik vi frem efter dagsordenen.
Skaffer holdt orden på tropperne, formanden læste
sin beretning op og den blev godkendt, og vi holdt
1 min stilhed, og mindedes Kurt Skytte. Regnskabet
var omdelt, et flot overskud igen i år (og det
endda uden tombolaindtægt). Protokollen gik på
omgang, både den og regnskabet blev godkendt.
Ingen forslag var indkommet. Ny i bestyrelsen blev
Inger Willumsen i stedet for Jens Fabricius, 2
suppleanter til bestyrelsen blev, Benny Mejlby og
Karl Nielsen. Ellers ingen fornyelse - alt er ved
det gamle, det er også det mest praktiske for
redaktøren, når vi skal i bladet.
Vores generalforsamling gik fint og smertefrit, så
dirigenten syntes vi fortjente en "Gevesen" inden
vi skulle til det kulinariske. Vi fik sunget to
sange medens føden gled ned. - John har tømt
bødegranaten, så der er penge til juleglögg og
æbleskiver søndag den 10/12 (vi har jo ingen små
børn, vi kan klippe julepynt med mere) derfor kun
glögg. Årets sidste hulemøde er den 29/12 kl. 19,
her bugfylder vi os med Ernas gule ærter, men her
kræves der tilmelding, som omtalt i sidste måned.
Vores huleaften forløb fredeligt og stille, og vi
enedes om at sende vores Nytårshilsen til alle
afdelinger i ind- og udland, og siger tak for
mange gode stunder i året 1989.
Husk kortspil d. 14/01-90 og pakke til 20 kr. med
ved hulemødet d. 26/01-90. I skal ikke medbringe
mad i januar.
Med naverhilsen og godt Nyt år fra Bente og Bjørn.

Som de fleste vel har opdaget, er sommeren 1989 nu
forbi og navermøderne er nu sat igang igen efter
sommerferien. Vores første navermøde blev holdt i
vor hule sidste fredag i august. Vi var der alle
sammen og vi havde yderligere 3 gæster denne aften
så vi var i alt 11. Den ene af gæsterne var bager
Jon A. Echwald, der søgte om at blive medlem af
naverne og det blev han. Jon har arbejdet i flere år
på Grønland, og har ligelides sejlet de fleste have
tynde for at udføre sit job, velkommen til Jon. Jon
kvitterede med sin indmeldelse hos os med at invite¬
re til næste hulemøde ude hos ham selv i sin gård.
Da vi så mødte op viste det sig at han havde sin
egen hule med mange ting han havde hjembragt fra sin
tur på Grønland og andre eksotiske steder, en dejlig
aften. - Samme aften fik vi endnu et nyt medlem,
Johan Jensen Steenholdt, der er uddannet maler,
Johan har udmærket sig i sit fag på Grønland i
Sverige, Norge og Algeriet, velkommen til Johan.
Undertegnede takker mine venner og naver for delta¬
gelse ved min 65 års dag den 25. juli, tak for de
fine gaver og for det diplom fra C.U.K, der blev
overrakt mig denne dag.
Nu ser vi frem til vinterens møder, hvor vi som

sædvanlig mødes den sidste fredag i hver måned.
Til Sønderborg afdeling vil jeg gerne sige tak for
en fantastisk modtagelse, som jeg fik i begyndelsen
af denne måned, tak for blæren og alt hvad dertil
hørte. Slut for denne gang, Naverne fra Samsø ønsker
alle naver- og venner en god Jul og et fredfyldt
Nytår.

Med naverhilsen og kno i bordet EJNAR.

Ved hulemødet den 3/11, bød ormand Frandsen
velkommen til 18 fremmødte. Manfred var tilbage i
Slagelse afd. (velkommen Manfred). Fra Roskilde
var Per Rosén med hustru på besøg. Hugo og Leif
kom med nyt fra formands og kasserer- mødet i
Odense. Her havde man bl.a. drøftet medlemskab i
afd. herunder div. former for venneforeninger, vi
har (som tidl. omtalt fra anden side) ikke nogen
sådan i Slagelse afd. Vi holder "lørdagsmesse"
midt i måneden, hvor vi hygger os med vore venner
og veninder, som viser interesse for vor klub og
dens trivsel i årets løb. - Der havde været op til
flere fødselsdage, så der var rigeligt til de små
glas. hvilket vi takker fødselarerne for.
Hulemødet den 1/12 var besøgt af 16 glade svende.
Frandsen bød velkommen, og mellem vore dejlige
naversange, drøftede vi div. interne spørgsmål.
Til vor store glæde har vi for første gang fået
henvendelse om evt. optagelse fra 2 berejste
piger, ( mor + datter ). Så snart formalia er i
orden, gør vi klar til vor sædvanlige festlige
optagelse.
Inden hulemødet var udvalget til "Pinsestævnet
1990" samlet, og vi kan i den forbindelse oplyse,
at så godt som alt efterhånden ligger i faste
rammer. Vi glæder os overordentlig meget til at se
rigtig mange glade og lystige naver og navinder
med div. ægtefæller, og vi kan garantere, at
absolut ingen får tid til at kede sig.
Vor formand gennem ca. 30 år H.J.Frandsen og
hustru fejrede guldbryllup den 28/11, og blandt
ca. 100 fremmødte, befandt slig selvfølgelig også
en stor naverflok, som alle nød morgenmusikken
under ledelse af Helge Clausen, samt morgenkaffe
med dejligt brød (også det bløde). Vi takker alle
for den festlige morgenstund, lige som vi også
takker for den dejlige Ochsenschwanzsuppe til
hulemødet.
Sluttelig ønsker Slagelse afd. samtlige afd. i ind
og udland en glædelig jul samt et godt og lykke¬
bringende Nytår.

Med naverhilsen JENS HØEG.

Vejle

Fredag den 1/12 havde vi ekstraordinær generalfor¬
samling med kun 3 punkter på dagsordenen
1 valg af dirigent, / valgt blev Hans Emborg. - 2
Regnskab, / Bruno aflagde et meget fint regnskab.
3 Indkomne forslag, /der var to fra bestyrelsen. -
1. ang. festudvalget, som blev vedtaget. 2). ang.
gavekassen, som blev nedstemt.
Dirigenten kunne takke for nogenlunde god ro og
orden, hvorefter vi gik over til alm. hulemøde.
Formanden aflagde beretning, og rettede en stor
tak til Åse og Jens Togmand samt Tove og Hakon for
de dejlige gule ærter, også en stor tak til gamle
Ole, som vil give sine smalfilm til Vejle Naverne.
Formanden sluttede mødet med at ønske de 18
fremmødte samt naver i ind og udland et godt
Nytår.

Med naverhilsen HELGE.

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tif. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. Kobenhavn



Stockholm

I en lang gåse- række kom de. Fra Silkeborg Marie
og Hans Padborg, som førte gæssene til Navertorpet
på Ingarö. De mange kvindelige kokke var i fuldt
beredskab og med fyr i ovnen, snart var der en
salig duft af gås og det øvrige tilbehør. Lysene
blev tændt, og den store naverskare kunne bænke
sig ved det festlige middagsbord. Skrogene blev
rippet, og af dem som blev til overs havde Egon
reddet sin juleaften. Tak til alle vore damer, som
gjorde det så festligt, med høvding Ruth som
leder.
En forsinket hyldest lød til snedker Kaj Hansen,
som havde fejret 50 års jubilæum, Anton takkede
jubilaren for sin store indsats for Stockholm afd.
dernæst blev der overrakt æresemblem og blomster
samt et firefoldigt leve.
Regnskab til ordinær generalforsamling skal
indleveres senest den 27 jan. 1990, så bestyrelsen
og revisorer kan få det gransket. - Valgudvalget
modtager forslag dels til valg af formand og
sekretær samt et ombud for byggefonden, som får
fuldmagt som foreningens stemmeberettiget, samt
øvrige poster som skal besættes. Du kan komme med
forslag til valgudvalget som er Eli Simonsen samt
Else- Otto Madsen, evt. forslag afleveres senest
den 1. februar.
PROGRAM for jan. feb.

6/01 Nytårs- messe kl. 12.30
20/01 Frokost og hyggemøde kl. 12.30
27/01 Torske- middag kl. 12.30
10/02 Frokost og generalforsamling

kl. 12.30
Husk tilmelding, samt at kassereren tager imod
årsafgiften, som skal være betalt hvis du ønsker
at have stemmeret til generalforsamlingen i feb.

Med naverhilsen ARTHUR.

Ålborg
Vi havde vor generalforsamling den 6/12-89. GF,
vedtog, at fremover skal vore GFer være den 1.
onsdag i januar. Dette sker primært på grund af
regnskabets afslutning. Formand Erik Katberg var
ikke til stede, da han var kaldt til arbejde i
Nakskov. Næstformand Willy Jørgensen, ledede fint
generalforsamlingen. Dirigent var Knud Ravnsbeck.
Genvalgt blev, Erik Katberg, Ejler Kløve og
Bernhard Svendsen alle med klap. Som revisorer
valgtes Kurt Kristensen og Erling Hansen.
Hjemme fra Sverige var Anders Andersen og fra
Norge Per Michael himself. Han medbragte en dejlig
en 1. gi. Dansk. Den var større end den han plejer
at have i stokken. Bestyrelsen fik lov til at
arbejde videre med støtteforeningens etablering,
fesser, Holger mente dog, vi skulle se at få flere
naver ind, via hyggeaftener og andre utraditionel¬
le måder. Karl og undertegnede, mente dag at naver
med den rette ånd, og kulturelle baggrundsviden,
måtte der satses meget på. Agitationen bør føres
på de ældgamle håndværkstraditioner og skikke. Dem
er naverne sat til at viderefører. Anders mente,
vi og i H.B. gør for lidt for at markedsføre os i
udlandet og her hjemme. - Vi sluttede i god ro og
orden og gik over til det gemytlige, med gule
ærter flæsk og pølse. Der blev så stille. Bagefter
blev der sunget så højt og inderligt, at hoveder
fra andre rum i det gamle hus, stak ind ad døren,
for at se om der var noget galt.
NB. Vor stiftelsesfest for medlemmer med damer,
afholdes den 24/2-90. Der serveres Skipperlabskovs
med tilbehør til 25 kr. pr. prs.

Zürich

Mortensfesten blev i år holdt på restaurant
"Falken", hvor over 60 gæve danskere spiste
gullasch med polenta som ganske vist ikke ligner
andesteg til forveksling - men det gik endda.
Lille gud Amor har skudt sin pil gennem hjertet på
Inger og Jørgen, han må have strammet buen kraf¬
tigt, for pilen fløj videre og borede sig også i
hjertet på Helle og Søren. Vi venter med tilbage¬
holdt åndedrag på den videre udvikling.
C.U.K., som for i øvrigt blev stiftet her i
Schweiz, fejrede som bekendt 90 års stiftelsesfest
den 3. december. Vi ønsker rigtig hjertelig
tillykke på fødselsdagen. - Ligeledes ønsker vi
Herning- Naverne tillykke på 25 års dagen.
Når vi taler fødselsdage. Vi, "Den Danske Forening
Zürich C.U.K.", glæder os til vor 110 års stiftel¬
ses jubilæum den 5. juni 1990. Modtag hermed vor
invitation til at deltage i festen. Så vær venlig
allerede nu at reservere dagen. Af praktiske
årsager vil festen løbe af stablen lørdag den 9.
juni 1990. Sted og detailleret program vil blive
bekendtgjort i løbet af foråret.
I mellemtiden ønsker vi alle Naver og andre venner

og veninder et rigtigt Godt Nytår og en god start
på halvfemserne.

Med venlig hilsen og kno i bordet OLE LIEBGOTT.

Århus

Den 3/11 var vi 16 svende til møde, og aftenen bød
på to optagelser. Først typograf Helmut Madsen som
har arbejdet på Grønland, bl.a. som havneforvalter
dernæst Jens Erik Hansen, smed og maskinarbejder,
som har arbejdet i fjernøsten og Australien.
Helmut og Jens viste sig under optagelsen af være
rigtige håndværkere, (de blev hurtigere færdig end
vores formand).
Den 11/11 havde vi vores årlige stiftelsesfest,
hvor 50 deltog. Det var en "self made" fest.
Gerhard skaffede lokalerne, maden blev købt
udefra, og så var det ellers bestyrelsen og
festudvalget, der stod for serveringen og
afrydningen. Der var levende musik under hele
festen, øl og vin blev solgt til hulepriser. Vi
siger tak for de flotte gaver, vi havde fået af
medlemmerne, til præmier i vores lotteri. Efter
spisning og kaffebord, var der dans for dem som
havde lyst, og hyggelige "snakkeborde" til resten.
Vi blev da heller ikke snydt denne gang for at
synge minderne i en stor rundkreds. Alt i alt en
vellykket aften. - Dagen efter var der sluk- efter
i hulen, hvor bl.a. Niels 2.m. fra Kbh. afd. fik
set hvordan vi bor.
Den 17/11 var vi 15 svende og 1 gæst til møde.
Jørgen åbnede mødet med et par foreningsmeddelel-
ser, og Vagner fortalte om kludder med afregning
for mad ved hulemøderne. Det var glædeligt igen at
se Holger Tjerrild, og høre hans gode sangstemme.
- Gæsten, Jørgen Rytter kom sammen med Hans Munk
fra rejsegilde, og var varmet godt op, Jørgen
Rytter så meget at han sovende blokerede toilettet
en hel time. Der blev i aftenens løb sunget sange
som vi ikke før havde sunget, de var gode og lette
at synge.
Den 10/02-90, serverer vi gule ærter i hulen, og
samtidig har vi pakkefest. Alle, medlemmer og
ledsagere skal medbringe en pakke til en min.
værdi af 10 kr. som sælges på auktion. Tilmelding
på tlfl 86 13 77 52.

Med slag Ejler. Sekretæren Kurt B Larsen.
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HULEINDVIELSE og

JUBILÆUM

Fredericia afdeling af C.U.K, vil gerne invitere
alle fra fjern og nær til Huleindvielse og 70 års
Jubilæum, lørdag den 17/03-90. Og på denne dag, vil
vi gerne være værter til en enkelt genstand og et
stykke brød. Hvad man derudover gerne vil nyde, kan
købes til vore sædvanlige lave hulepriser.
Hulen er åben fra kl. 10.00 ? Reserver denne
dag. Vor nye adresse er, Sjællandsgade 17 C.

7000 Fredericia

Med kno i bordet og på gensyn den 17/03-90.
For Fredericia afdeling.

ARNE B.T.

UNGDOMSTRÆF

PINSESTÆVNET 1990

Angående "PINSESTÆVNET" har Slagelse Vandrehjem
stillet sig til rådighed for overnatning af 120
personer i henholdsvis 2 -4 -6 og 8 mandskamre. Pris
pr. nat kr. 50.00, og der vil være pænt morgenbord
til ca. kr. 38.00.
Der vil senere fremkomme tilmeldingslister til div.
arrangementer, men VI HØRER MEGET GERNE ALLEREDE PÅ
NUVÆRENDE TIDSPUNKT HVORDAN STEMNINGEN ER FOR EN
SÅDAN LØSNING. - SÄ SEND OS ET PAR ORD, OG MEGET
GERNE CA. ANTAL. - I håb om meget snart at høre fra
jer alle, sender vi de venligste hilsener til
samtlige afdelinger.

Med kno i bordet ARNE OG JENS.

Sygesikringen gælder kun
1 måned og slet ikke ved arbejde
Husk det gule sygesikringskort

WOQi T
UM(r 3>o HS TßttF

Færdig med eksamen
- ud at rejse

VI INVITERER ALLE "UNGE" NAVER TIL ET STÆVNE DEN.
24-25 MARTS 1990 I KØBENHAVN.

Vi mødes i hulen i Ingerslevsgade 108 kl. 17.00 til
spisning. Hulen vil være åben fra kl. 14.00.
PRIS! 100,00 kr.

Hulen er åben søndag fra kl. 10.30.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 25/02-1990
til NIELS "2,m.11 tlf! 33 15 09 85 eller til ANNETTE
i Århus på tlf! 86 26 20 63.

Overnatningsmulighed kan evt. skaffes. - Vi håber på
stor tilslutning.

NIELS & ANNETTE.

Mange unge tager et sabbatår i uddannelsesforløbet
og rejser ud for at se verden, og flere af dem tager
arbejde i udlandet som drueplukker, i kibbutz eller
som au pair m.m.
Desværre glemmer en del unge at kontrollere forsik¬
ringer og sygesikringsbeviset før afrejsen. Er
uheldet ude, kan det blive en dyr forglemmelse.
Den offentlige sygesikring- det gule
sygesikringsbevis, gælder alene i Europa, mod øst
indtil Ural, på Grønland og på Færøerne, i de
asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til
Middelhavet, i Jordan, samt på de Kanariske Øer,
Madeira og Acoerne.
Inden for dette område giver rejsesygesikringen i
tilfælde af tilskadekomst eller sygdom hjælp til
hospitalsophold, lægehjælp, hjemtransport o.l. Men
kun hvis rejsen ikke varer mere end 1 måned. Og kun
hvis man ikke tager arbejde i udlandet eller får
økonomisk støtte til en studietur.
I alle andre lande end de her nævnte er der ingen
hjælp at hente fra Den Offentlige Sygesikring.
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HOVEDBESTYRELSEN Køben Ii av ns Afdeling

FORMAND

HOVEDKASSERER

redaktør af
d.f.s:

udstillingen

ekspedition af
d.f.s. S. af og
tilmelding &
vareforsendelse

kontroludvalget
& arkivet:

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152 Asserbo
3300 Frederiksværk
Tlf: prvt. 42 34 57 35
Tlf: arb. 42 94 80 00

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 Frederiksberg C.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

hule."

formand:

kasserer:

Milepæle

februar.

10/02 Preben Viktor Jensen, Studsgårdsgade 23, 2.th
2100 København 0 60 år

22/02 John Munkkilde (høvding), Førslevvej 17
4700 Næstved, Hyllinge 70 år

23/02 Asger Rasmussen, Fabersvej 4
7100 Vejle 70 år

25/02 Willy H. Pedersen, Gyldenrisvej 24, 2.tv.
2300 København S 60 år

MARTS.

1/03 Theresia Reitz, Rosenparken 201
2670 Greve 50 år

4/03 Svend Åge Rix, Magleparken 170, 2.th.
2750 Ballerup 65 år

Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf I 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. TlfI 33 15 09 85

Frode Zachariasen c/o Nancy Andersen
Borgbygård Alle 36 2770 Kastrup
Tlf! 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

Dødsfald

1—

Vor gode kammerat og naverbroder Tommy
Christensen er afgået ved døden fredag
den 29/12-89.
Tommy blev født den 9/04-1943 og ind¬
meldt i Frederikssund afd. den 5/09-80.
Afdelingen af C.U.K, naverne i Frisund
vil gerne sige tak til Tommy, for hans
aldrig svigtende kammeratskab og del¬
tagelse i, hvad naverne i Fr*.sund end
har haft på deres program.
Tommy gav sit hjerte og gode kammerat¬
skab til alle.

ÆRE VÆRE TOMMYS MINDE
Frederikssund afd.

Vores gode hæderkronede naverbroder,
murer, Laurits Laursen er afgået ved
døden den 20/12-89.
Laurits var født den 3/02-1892 og ind¬
meldt i Odense afd. den 3/12-1945.
Laurits var æresmedlem af C.U.K. Oden¬
se afdeling.
Vi siger tak til Laurits, for alle de
mange dejlige år. Hvor vil vi savne dig.

ÆRE VÆRE HANS MINDE
Odense afd.



In memoriam

Vores gode hæderkronede naverbror, murer Laurits
Laursen, Kochsgade 47 Odense C. er afgået ved døden
den 20/12-1989, i en alder af knap 98 år. Laurits
Laursen var født den 03/02-1892, og var æresmedlem
af C.U.K. Odense afd.
Laurits Laursen arbejdede i sine unge år forskellige
steder i Norge bl.a. i Bergen og Haugesund, Laurits
tog sin kone med derfra til Danmark. - Laurits
arbejde også en tid i Tyskland, hvor han bl.a.
arbejdede sammen med den navnkundige Murer-Peter fra
Rønne. - Efter at have været medlem i andre naver¬
klubber, blev han indmeldt i Odense afd. den
03/12-1945, og har således i over 44 år været os et
trofast medlem, han var også en del år sekretær her
i afdelingen.
Laurits Laursen har i årenes løb gjort et kæmpemæs¬
sigt arbejde for naverforeningen, vi gik aldrig
forgæves når vi bad ham om en håndsrækning, han var
altid villig til at yde en eller anden indsats for
naverbevægelsen, og med hensyn til hans gæstfrihed,
var den legendarisk, det er blevet til mangen en bid
brød og en dram, som han udtrykte det, når naver og
navervenner blev budt til hans fødselsdage. - Tak
skal du have Laurits for alle de mange dejlige år,
og hvor vil vi savne dig.
Laurits Laursen blev bisat fra kirkegårds kapellet
den 22/12-1989, under hædersbevisning med fane og
fanevagt.

ÆRE VÆRE HANS MINDE.

C.U.K. Odense afd.

Århus

Århus afd. meddeler at der afholdes filmaften med
ledsager, fredag den 9. marts kl. 19.30, i lokalet
ved hulen.
Hans Tøtrup viser lysbilleder og fortæller om sin
eventyrlige sejltur jorden rundt med havkrydseren
"NAVER".
Med naverhilsen "Vågner" Århus afd.

Tak

Hjertelig tak for telegrammer og hilsener til min 50
års jubilæumsdag samt min 75 års fødselsdag. En varm
tak til Stockholm naverne for blomster og gaver.

Med naverhilsen Kaj. Stockholm afd.

Jeg vil gerne herigennem sige tak til naverne i
Frederikssund for den store deltagelse ved min søn
Tommys bisættelse i Kyndby kirke lørdag den 6. jan.
1990. Tak til formanden, Dann, for de smukke ord i
kirken. Tak til alle.

Kirsten "Kisser" Christensen.

Uddrag af HB's protokol

H.B.- møde den 3/01-90 i Ingerslevsgade 108.

Til stede! Helge, Leif, Dann, Peter, Erik, Åge,
Flemming og Pia, Karl havde meldt afbud.

Dagsorden! 1). Protokol og beretning./ 2). Redak¬
tøren / 3). Hovedkassen / 4). Konstituering af
H.B. / 5). Internt / 6). Eventuelt.

ad. 1. - Til protokollen var der følgende tilfø¬
jelse! Det er ok for et medlem, der kun har været
medlem i 3 måneder, til at søge posten som hoved¬
kasserer. Evt. afvisning kan så ske efter, at
ansøgningen er modtaget.
Beretning! Peter har fået skrevet til Frankrig og
lavet afregning med Køge. Helge vil kopiere og
sende referatet af formands og kasserer- mødet til
hele H.B. Filmapparatet fra Karl er til langvarigt
lån.

ad. 2. - Leif er ikke hovedkasserer, trods påstan¬
de om det modsatte i sidste nummer af svenden. Det
henstilles til Dann om at angive tilhørsforhold
til afdelinger, hvor der er tvivl mulig, og til
NRHF i parentes i milepæle.
Schweiz modtog i 1989 150 unge altså = kvoten.

ad. 3. - Der foretages overslag over udgifter i
nærmeste fremtid, derefter vurderes det om og
hvordan der investeres i obligationer.
Der bestilles 25 emblemer med bjælke og 25 til
skjold samt 7 jubilæum på bjælke, alt til NRHF.
Der er sendt brev til abonnenterne på Den farende
Svend. Prisen sættes op til 75,- kr. pr. år.
Underskrifterne i bank og på giro skal nu ændres.
Regnskaberne skal nok være der til næste HB- møde.
Regningerne for andet halvår 89 laves i øjeblik¬
ket .

ad. 4. - Næstformand Leif, - Leif Helge og Erik
deltager i rejsefondsmøderne, Helge og Dann til
møderne i FBSH. - Dann er suppleant til rejsefon¬
den og reserve sekretær.

ad. 6. - Næste møde blev fastlagt til den 7/02-90
kl. 19.

Til Sekretærerne

Det er altid rart at modtage en hilsen på sin
fødselsdag eller jubilæumsdag. Og for mig er det
en fornøjelse at skrive dem. MEN det kræver lidt
samarbejde fra sekretærerne i de enkelte afdelin¬
ger. Skriv under overskriften Milepæle! Dato,
navn, adresse og begivenhed ( f. eks. 60 år el. 25
år i C.U.K. ) i referatet ti redaktøren af Den
farende Svend.
Så garanterer jeg, at der kommer en hilsen til
C.U.K, medlemmer i dagens anledning.

Med naverhilsen PIA, sekretær for H.B.



BILLEDSKÆRERSKOLE I TYSKLAND

Brev fra Sanne

Mit navn er Sanne, jeg er 23 år og uddannet byg¬
ningssnedker fra Roskilde. Mit svendebrev er maj
1989 og i september startede jeg på en billedskærer-
skole i Sydtyskland.
Jeg vil ønske alle et godt nytår, og hermed den
lovede beretning om livet på en tysk billedskærer-
skole. Skolen ligger i Berchtesgaden en lille by
midt i Alperne. Det byen ellers er kendt for er
desværre, at Hitler valgte at placere sit sommerhus
på et af bjergene der, men byen har i langt flere år
været kendt for den skole, som jeg har været så
heldig at bliver optaget på. At få lov, til at gå på
så lille, gammel og smuk en skole, hvor bjergene,
danner så passende rammer, det har jeg nu konstate¬
ret, er et stort privilegium. Skolen er en tradi¬
tionsrig og gammel institution, som rummer 70 elever
og ca. 8 lærer, fordelt på 3 årgange, med en sned¬
kerklasse og en billedskærerklasse på hvert trin.
Første dag på skolen fik vi udleveret for DM. 600.-
stemmejern, som vi så skulle lave skafter til og
slibe. At billedskærere bruger skarpt værktøj, blev
bevist allerede den første dag, hvor 2 kom til skade
og det inden jernene var slebne.!! En skar sig i
panden, en anden i fingeren. Udover det verserer en
historie, om en af lærerne, som skar sin næsetip af,
men ufortrødent cyklede på skadestuen og fik syet
den på igen.
Vi har produceret en del grydeskeer, træ skåle og
karnevalsmasker, men senere kommer vi også til at
lære at dreje og forgylde f.eks. rammer og at
restaurere og lave nye skulpturer. Det foretrukne
træ er nød, pære og lindetræ, men også fyrretræ
benyttes ind imellem. Skoleskemaet er mere broget
end jeg ville have troet, vi har matematik, tysk,
fagteori (som i øvrigt hidtil minder en del om den
snedkerne gennemgår på Roskilde Tekniske Skole),
kunsthistorie og et fag kaldet skrift, hvor vi lærer
at skrive med blæk og pensel og sidst men bestemt
ikke mindst, har vi tegnetimerne. Her mærker jeg, at
jeg nok er blevet optaget på grund af min håndværks¬
mæssige baggrund,

medens mine klassekammerater (vi
er 13 i klassen), er blevet optaget på grund af
deres kunstneriske evner. Der lægges nemlig stor

vægt på det kunstneriske i uddannelsen. Lærerne
forsøger at overbevise os om, at vi behøver en

idealistisk indstilling til vores arbejde, da
billedskærere i Tyskland, vist aldrig bliver rige.
Men dejligt og spændende er det og jeg håber, at jeg
om tre år kommer hjem til Roskilde med billedskæ¬
rersvendebrev i lommen.
I øvrigt har skolen et udstillingslokale, hvor alle
elevernes arbejder bliver fremvist og evt. solgt. Så
hvis nogen i deres ferie skulle komme forbi, er de
velkommen til at kigge ind. (Man skal blot henvende
sig på skolens kontor).
Skolens adresse er! Bergwergstrasse 12, 8240
Berchtesgaden, Bayern. B.R.D.
Med hilsen fra

_ . 1L SANNE.



Det er nat

Der går en vagt ved sit skilderhus
og vogter Kastellets Porte,
han går i en salig halvandendags Rus
formedelst for mange " Sorte 11.

Han traver i roligt, besindigt trit
med tunge beslåede 11 Slæver 11,
og gør omkring for hvert tredivte skridt
alt som reglementet kræver.

Men natten er kold, og kulden er slem
især for belastede Maver,
og manden længes mod pige og hjem,
og så falder manden i staver.

Han drømmer, det er i hans fødeby,
han går i marken derhjemme,
og fløjter en vise i vilden Sky
om een han aldrig vil glemme.

Han fløjter udover det ganske sogn
sin elskov til Mortens Lene ....
så fanger hans øre en rullende Vogn
der rasler på gadens stene.

Han vågner forfjamsket op af sin døs
og så farer fanden i Kålen,
han råber! 11 Så, nu er da pokker løs
minsæl er det generalen ".

Han trykker på knappen og slår alarm
vagten skal honorere,
så venter han roligt den gyldne Karm,
som snart må porten passere.

Og vagten tumler søvndrukken frem
og bander den store Ære,
Løjtnanten retter en hagerem
og alt er, som det skal være.

Et kort". 11 Giv Agt, præsenter Gevær 11,
der runger i Bastionen,
så ruller Vognen dem ganske nær I
... Guds Død, det var Renovationen.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Julehyggemøde den 29/12-89. Formanden bød velkommen
til 29 fremmødte svende og gæster. Derefter bad
formanden om, at vi rejste os, for sammen at mindes
vor gode naverbror Tommy Christensen, der efter
længere tids sygdom var taget ud på sin sidste
rejse. - Blandt de fremmødte var bl.a. Finn Leth fra
Saarloise i Tyskland, Finn er jo ved at være en
hyppig gæst hos os. Og Lars var hjemme fra Norge.
Menuen denne aften bestod af ostebord med rødvin, og
efter dette Annas "Ris a la mande". Alt smagte
herligt og blev fortæret med stor appetit. Erlings
Hanne var så heldig at få mandlen, og dermed mandel¬
gaven, som bestod af en af Annas juledekorationer,
som hun jo efterhånden er ekspert i at fremstille.
Da flere af vore medlemmer har fødselsdag i december
blev klokken flittigt rørt, bl.a. af Frank, Jette,
Lars, Hanne og Niels Chr., så stemningen var helt i
top. Timerne fløj af sted, og vi nærmede os midnat da
vi sang minderne. Poul.

Årets første hulemøde fredag den 5. jan. bød tradi¬
tionen tro på koge sild, 23 svende samt byens
borgmester, Ib og Else fra Tølløse fik gjort kål på
de 100 vel tillavede sild med tilbehør. Åbjerg gav
ligeledes traditionen tro 2 hele fl. brændevin, i
anledning af hans fødselsdag den 9. jan. Åbjerg
rundede et skarpt hjørne, 90 år, der var åbent hus i
hjemmet. Efter sildene blev der serveret kaffe med
Jyttes hjemmelavede ostelagkager, der var ikke mange
der kunne rokke med ørene bagefter. En rigtig
hyggelig aften.
Lørdag den 6. jan var vi mange til Tommys
bisættelse i Kyndby kirke. Formanden holdt en kort
tale, og takkede på Kirstens vegne for den store
deltagelse, 6 Naver bar Tommys kiste ud af kirken,
fanen med fanebærer og fanevagt var til stede.

Med naverhilsen Dann.

Fredericia

Vi i Fredericia vil gerne ønske alle et rigtig godt
nytår, og samtidig en glædelig jul. Det ene måske
lidt sent, men det andet så noget tidligt så er der
måske balance i tingende.
Selvfølgelig er der en årsag til at vi ikke har
været så meget fremme på det sidste, men det skyldes
ganske enkelt, at vi i oktober måned fik stillet
lokaler i udsigt af kommunen, som vi kunne indrette
til hule, og det kan nok være at der er gået tid med
at få alle ting til at falde på plads, vi har været
ude med staven og har skaffet materialer til istand¬
sættelse som vi nu på det nærmeste er færdig med,
der havde vi mange hyggelige timer sammen, og
resultatet.?
Den 17/03-1990 vil vi gerne have lov til at vise
resultatet frem og vil da samtidig markere vort 70
års Jubilæum.
Vor nye adresse er Sjællandsgade 17 c. 7000 Frederi¬
cia. Og på denne dag, vil vi gerne være værter ved
en enkelt genstand og et stykke brød, resten til
vore sædvanlige lave hulepriser.
Hulen er på denne dag åben fra klokken 10. Og vi
håber at se jer fra alle egne.
Altså reserver dagen den 17/03-90, kl. 10.00 og mød
op i Sjællandsgade 17 c. 7000 Fredericia.

Med kno i bordet For Fredericia afdeling.
Arne B.T.

Hillerød

Til julefrokosten i fritidshuset den 9/12-89 var der
stor tilslutning med mange udefra, vi var 50 delta¬
gere og sikken et frokostbord. En tak til naverpi¬
gerne for den lækre mad. Der var sang og kaffe med
kager, og bagefter var der musik og dans, klokken
blev mange inden de sidste gik hjem.
Den 15/12 var der juleglögg og pakkeauktion, en
hyggelig aften, men der kunne godt have været lidt
flere, det var måske for tæt på julefrokosten.?
Vi sluttede året 1989, et år med fornyelse, en ny
bestyrelse der syntes at få mere gang og orden i
økonomien, der er god tilslutning til møder og
arrangementer. Vi takker alle som har været med til
at få gang i klubben, og ønsker alle ude som hjemme
et godt nytår.
Husk at reservere den 16. februar til generalforsam¬
ling, og husk at kontingent for 1989 skal være
betalt, for at have stemmeret, vi for lidt lækkert
at spise og bagefter serveres der kaffe. Jeg minder
jer om at vi har stiftelsesfest den 17. marts 1990.

Med naverhilsen Mogens.



Kolding Program
Først godt nytår til alle, ude og hjemme.
Så til en rettelse, vi fik lov til at beholde
værktøjet, men skabet til pengekasserne var brudt
op, spiritussen var væk, men ingen vandalisme,
bordet er i orden. Vi har fået forsikringen udbeta¬
lt, uden selvrisiko.
Den 3/01-1990 afholdt vi ekstraordinær generalfor¬
samling i følge love, dagsordenen var, forhøjelse af
kontingent og hulepriser, og det skulle gerne være i
orden inden jeg sender giro ud for januar kvartal.
Alle forhøjelser blev godtaget, kontingentet stiger
fra 18.00 kr. til 25.00 kr. pr. måned, hulepriserne
blev sat op fra 7.00 kr. til 8.00 kr. for øl og små
klare.
En hilsen til alle der har en post inden for C.U.K,
for det er ikke altid lige morsomt.

Med naverhilsen Bent, kasserer endnu.

København

Den 12. december afsluttede vi året med dejlig jule
glögg og æbleskiver, og som altid mødte mange op for
at ønske hinanden god jul o.s.v. Helt sidste møde
var det dog ikke, da Hans vanen tro ville havde det
sidste-ord og rundede året af onsdagen den 20/12
ligesom, han har startet 1990.
Til svende- hulemødet den 4. jan. var vi 16 glade
årsfriske personager der hyggede os herligt til hen
ad midnat, næsten alle muskler blev taget i brug
denne virkelig fornøjelige aften. Det får mig straks
til at annoncere for det næste møde torsdag den 15.
feb., som bare bliver sk... godt Egon! Vi viser da
en forkortet udgave af en af de populære Olsenbande-
film, der nok skal lyse op her i den kolde tid, fri
adgang som altid til vore møder.! Samme dag har vi
en kærkommen optagelse på programmet, så har du en
undskyldning for ikke at dukke op.? - Dernæst mine
ærede damer og herrer, fremtoner-den store dag som
vi alle har ventet på, nemlig fastelavnsfesten
søndag den 25. feb. Vi starter kl. 11, og denne dag
er undtagelsesvis reserveret for C.U.K, medlemmer
alene, hvilket bedes respekteret.! Men naturligvis
skal vor navervenner ikke "snydes", så de afholder
deres tøndeslagning søndagen efter kl. 13. Det er af
praktiske grunde vi holder fastelavn af 2 gange, men
tro mig! Begge arrangementer er bare SKÆGGE.!
Valgfri påklædning begge dage.
Imellem fastelavnsfesterne, skal vi lige en tur til
Frederikssund, nemlig fredag den 2. marts. Kender vi
os selv og Frederikssunderne ret, bliver det en
uforglemmelig tur.
Dette var lidt af det skete og kommende sjov, som vi
har blandt hinanden, dels i hulen og dels andre
steder. - Til sidst vil jeg minde om vort UNGDOMS-
TRÆF, som arrangeres fælles med Århus afd. den 24-25
marts i KØBENHAVN. Alle "UNGE" er velkomne til et
stævne der er ej før er set, og som forhåbentlig vil
skabe og holde kontakter ved lige, der kan sætte
mere i gang og holde liv i C.U.K. - Sidste tilmel¬
ding den 25. februar til undertegnede på tlfl 33 15
09 85 eller til ANNETTE, Århus afd. på tlfl 86 26 20
63. - Vi ser frem til en stor tilslutning fra nær og
fjern.

Med kno i bordet Niels " 2 m."

5/02 spilleaften. - 7/02 + 14/02 + 21/02 + 28/02
midt-i-ugen v/Hans Rindom. - 15/02 svende/hulemøde
m/film. - 19/02 spilleaften. - 25/02
fastelavn/C.U.K. - 2/03 besøg hos Naverne i
Frederikssund. - 4/03 NRHF fastelavn.

Næstved

Som nævnt sidste gang lukkede vi hulen i midten af
december, så der var arbejdsro, til at komme videre
med restaureringen. Bl.a. blev der monteret forsats¬
vinduer for at hjælpe på varmeregningen, og lige
efter nytår har Kjeld rørt og strøget uanede mængder
af cement, (vi troede ellers at hans speciale var
mere ildfast). Men alt blev bragt i den smukkeste
stand til fredag den 29. dec.
Flemming Rønne fyldte 50 år juleaftensdag - hvor
han puklede med kameler i Marokko - men ville da
alligevel gerne se nogle venner. Så fra middag til
midnat trådte ca. 150 gæster hinanden over tæerne
for at ønske til lykke. ( Han er set i byen efter
nytår, så han må være kommet til kræfter ).
Lidt før jul fik vi en pæn omtale med farvebillede
på bagsiden af Politikken, de lokale blade og
radioer er også flinke til at følge med i arbejdet.
I lang tid har bestyrelsen tænkt på at udsende et
kvartalsvis nyhedsbrev til vore lokale medlemmer. Så
kan der informeres noget grundigere om, hvad der er

sket og om fremtidige planer, end det kan gøres her
i bladet. Vi håber at have det første nummer sendt
ud omkring udgangen af januar.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

Odense

Den 16/12-89, afholdt vi vores årlige julesulesven-
degilde kl. 18, desværre var der nogle afbud, på
grund af vejret, vi havde dog den glæde, at Ole
Laursen fra Vancouver var hjemme på besøg og deltog
i julegildet. - Hulefar, Lars og Sanne, stod for
arrangementet, de havde tilberedt rigtig dejlig
julemad, med sort -pølse og alt hvad der hører til
et rigtigt julebord, der var pyntet med juletræ og
stemningen var fin med masser af sange. Carl
Mortensen oplæste som sædvanlig juleevangeliet i
form af en historie, det blev også nødvendigt at
give Ole fra Vancouver blærerøvskasketten. Trods
vejret og den mindre tilslutning, blev det en

minderig aften - Tak til Lars og Sanne.
Onsdag den 20/12-89, fik vi om formiddagen den
triste meddelelse, at vor gode naverbror Laurits
Laursen, (far til Ole fra Vancouver), pludselig var
faldet død om i armene på Ole. (se nekrolog).
Den 4/01-90 var 10 svende og 2 gæster mødt. Da
formanden igen er smuttet til Finland, åbnede Kjeld
Ploug mødet med at ønske alle et godt nytår. Vi
mindedes derefter Laurits Laursens liv og virke' hos
naverne. Laursens søn Eigil overrakte derefter et
billede som havde tilhørt hans far.
Anlægsgartner Torben Kortegård fortalte om sit
ophold i Tyskland. Så kom turen til grisen, Kjeld
gav reglerne for slagtningen og efter 'ihærdig
optælling var resultatet 751- kr. Anders måtte som



taberen af med en øl til vinderen Poul, som havde
gættet på 750- kr. Men Anders brugte klokken og fik
straks blærerøven. - Jejer fortalte om det kommende
besøg hos Fulton i Assens, som finder sted den 31/01
kl. 19.20. - Sluttelig takkede Eigil Laursen for
deltagelsen ved hans fars bisættelse den 22/12-89
fra kirkegårds— kapellet, under hædersbevisning af
fane og fanevagt.

Med naverhilsen Poul Nordquist.

Randers

Slagelse, Moseltreffen, Lam på spid, Fugleskydning,
besøg i andre huler o.s.v.. træffe alle de fantasti¬
ske mennesker som slutter op om C.U.K, ja, alle
afdelinger har nogle Tordenskjolds soldater som
altid stiller op, tak skal i ha T Hovedbestyrelsen
laver også et stort stykke arbejde, vi er alle
brikker der passer til C.U.K.
Inden jeg fylder flere spalter og Dann korter mig
af, må jeg slutte og fortælle at hulen i Roskilde
har BRUNKÅL kl. 13, lørdag den 10/2, tilmelding på
tlf! A2 36 72 28 inden den 4/2-90 - Husk at melde
dig til kortspil søndag den 11/2-90.

Med naverhilsen Bente & Bjørn.

Den 9.dec. afholdtes det årlige julelotteri, og
hulen var fyldt til bristepunktet af naver og
gæster. Man spiste under høflig selvbetjening sine
medbragte "Madder". Julelotteriet, hvor mange gaver
var skænket af vore gode "navervenner", gennemførtes
med højt humør og glade vindere, og det blev sent
inden dette møde sluttede.
Nytårsaftensdag mødtes vi for at takke af for et
godt 1989 og ønske hinanden et godt Nyt år 1990.
Vort største nytårsønske er, at vi inden alt for
længe, kan få bedre og større lokaler, således at vi
kan udvide vore aktiviteter, i særlig grad over for
den ungdom som nu får chancen for, at rejse ud i et
friere og større Europa.
Det er mit håb at alle afdelinger vil medvirke til,
og arbejde for at vore unge kan rejse ud, dygtiggøre
sig og hente MINDER. Dette vil også kunne bidrage
til nye medlemmer og fortsat trivsel for vore
afdelinger.

Med kno og hilsen Pi-Kasso.

Roskilde

Hulemødet den 29/12, var jo noget særligt, traditio¬
nen tro, laver Erna jo gule ærter til denne sidste
fredag i det gamle år, og desserten er rådhuspande¬
kager, vi var 29 til middagen.
Vores nye formand i C.U.K. Helge Lind og Kirsten
besøgte os denne aften, (som så mange gange før) vi
ønsker Helge held og lykke med formandsposten, vi
ved du vil yde dit bedste for C.U.K. - Vi havde også
2 emner til evnt. optagelse næste gang, endelig
optog vi et nyt medlem denne aftenj unge Sanne
Seipelt der er udlært snedker, og nu er i lære som
billedskærer i Bayern, nærmere betegnet
Berchtesgaden som ligger nær den Østrigske grænse,
der er ingen afdeling i nærheden, men det at tilhøre
en forening, der er vidt forgrenet i udlandet,
betyder jo også noget, og som vi håber Sanne kan få
glæde af senere hen. Aftenen forløb med sang og
snak, ind imellem slog Karl og formand Peer på
klokken, til lykke med fødselsdagene i december
begge 2. - Nye og gamle historier blev fortalt, vi
morede os kosteligt. Peer fortalte lidt om sit
rejseliv, 1 år i Sverige og Norge et par år i
Tyskland, Island og Færøerne, A år i Evigtut, A år
i Thule, 12 år ude for en farende svend og krudtkarl
har nu ikke stoppet for udlængslen til eventyr og
rejser. Mon ikke det er sådan for mange naver,
rejselivet har en stor plads i deres hjerter, det at
kunne udveksle rejseminder med hinanden, snakke om
pladser og steder som de har besøgt, nogle gange
arbejdet hos den samme mester. Rejselivet før i
tiden var jo noget mere primitivt, men det havde
også sin charme. Rejselivet i dag er lettere, men
nok mere ensomt, men her kommer Naverhulen i fremme¬
de lande til sin ret, her finder Naven kammerater og
sammenhold, her er noget man er fælles om, nogen som
tager hånd om en, noget af lille Danmark derude i
den store verden. Det var lidt tanker.!! - Igen i år
har vi en masse ting at se frem til, pinsestævnet i

Slagelse

Hulemødet den 5/01-90 var vi mange der havde set hen
til med stor forventning, ikke mindst fordi vort
julemøde den 15/12-89 var lige ved at drukne i sne,
så kun 8 svende og 2 damer havde fået kæmpet sig
frem igennem driverne. Som det snart er sædvane
havde der igen været fødselsdag, og vi takkede
behørigt for dråberne. Fluekassen blev talt op og
det var blevet til kr. 10A1.25 med ølsalg og hele
molevitten, som så går i banken for at yngle videre.

Med kno i bordet Arne og Jens.

Thule

Søndag den 1/10-89 var der bønnemøde med 6 fremmød¬
te, men der var ikke gået en halv time, så var vi 20
samlet, og snakken gik. En af gæsterne, John
Steenforss, rejste sig og gav et par solosange, så
selv en Poul Bundgård ville overveje, at påbegynde
sangundervisning. Klokken blev stemt op til flere
gange, og halsen blev skyllet ditto. En rigtig
vellykket søndag eftermiddag, der efterhånden gik
over i den arktiske aften.
Til mødet den 15/10 var 9 sovende samt 3 gæster
mødet op, og mødet blev åbnet med Thulenavernes
sang. Da Poul Bygholm havde vundet på de arktiske
duer, der flyver hver uge, ville han lige høre, om
klokken lød lige så godt söm den 1/10, og da klangen
var den samme, og mundgodtet sat frem, fik han
"blæren". En af gæsterne, John Steenforss, gav igen
nogle solonumre.
Vores formand "morfar", der rejser for good her den
9/11, rejste sig og takkede for denne gang, og
beklagede, at han ikke kunne være med til Thulena¬
vernes 5 års Fødselsdag den 12/11, og overlod det
til næstformand Finn, at arrangere et eller andet i
hulen for at markerer dagen.
Vores kasserer, Nis, der også rejser hjem den 9/11,
men kun på ferie, oplyste at vi stadig mangler noget
regnskab fra H.B., det har han ventet på i nogle
måneder, men hvad vi kan læse os til i svenden fra
okt. at der er håb forude ang. omtalte regnskab.
Til slut gav John en stille taffelsang til ære for
Nis, der fik sig et par røde med det hele, og Nis
kvitterede for sangen med et ordentligt slag på
klokken.
Den 29/10 mødte 5 svende op, denne gang blev så igen
et af de møder vi helst vil undvære, men når en
svend rejser "for good" kan vi kun sige held og
lykke fremover. Turen var nu kommet til "morfar",
som har travlt med ting hjemme i Nakskov, men ikke
mere end at han vil overflyttes til Nysted afd.
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 00.00.
Til slut et ønske til samtlige naver og navinder om
en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende
nytår

Med kno i bordet Nis og reserven fra Thule.



Vejle

Formanden bød de 12 fremmødte svende velkommen, og
vi sang nr. 22. Formanden aflagde beretning, for
hvad der var sket siden sidste møde. Formanden og
Slambus havde været til et godt jubilæum i Herning
og de havde fået en fin behandling og takker her
igennem for natlogi. Formanden ønskede vi måtte få
1990 til at blive lige så god som 89, med godt
kammeratskab og godt fremmøde til vores hulemøder og
fester.
Nu vil det ikke vare så længe inden vi far lys på
vejen op til hytten, når alt er klart vil Hans
Emborg komme derud med kranvognen og rejse masterne.
Ellers gik mødet stille og næsten for roligt, med
med lidt snak i munden på hinanden. Tak til GI.Ole
for smalfilmene som er modtaget, til lykke til Asger
med de 70 år den 23/02-90. Vi sluttede mødet med
nr. 13.

Med naverhilsen Bruno.

Ålborg

Vi i Ålborg ønsker alle et Godt Nyt år, hjemme som
ude. Hvis man tænker 100 år tilbage, var C.U.K,
tankespind hos nogle håndværkere. Det var strenge
tider med meget lidt arbejde, dertil udelukkelse fra
det arbejde som var. Nogle havde en form for "blod¬
rus", i deres bestræbelser for at skade andre. Lad
os sammen arbejde for at den ældgamle tanke om
"frihed til at rejse og arbejde" består. Enighed og
sammenhold er, nedbrydelse af små magtklikker (måske
familieklaner) söm terroriserer andre, i lande som i
foreninger.. - Lad os arbejde for, at der er noget
at rejse ud til, samt noget at blive hjemme for.
Vi i Ålborg afd. har nu en god og stabil bestyrelse,
nogle vågne og ny tænkende medlemmer. Så vidt så
godt, der bliver udfordringer i halvfemserne.!
Ganske tidligt på vores hulemøde stod Fritz Sørensen
Zürich i åbenbaring foran os, Anders Andersen var

hjemme fra Gøteborg. Vi ønskede og talte meget om et
godt nytår, om minderne i de forgangne år. Alt i alt
er der en forventning til århundredeskiftet, som

hastigt nærmer sig, til den gode side.
I 1989 skete der også en del, vi havde nogle gode
arrangementer, blot kunne vi. ønske en større delta¬
gelse .

Det gamle naverlaugs laugskiste står nu i håndvær¬
kerhuset, oldermanden Elof Madsen, havde bedt Edwin
Svendsen om at hente den. Vi mødte to af vore

medlemmer, som arbejder i England, Lis og Tommy Kok,
i Mosel. Vi ønsker jer alt godt i det nye år.
Ligeledes naver på plejehjem, som vi jo nok ser alt
for lidt til.
Da det sidste stykke smørrebrød var afsat, og alle
blærerøvende var udmattede, var kl. 24.00

Med slag Ej Ler.

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
TIf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. Kobenhavn

Stockholm

I en kraftig snestorm samledes den store naverskare
på Torpet for at fejre snedker Kaj Hansens 75 års
fødselsdag. I flere dage før havde kokkene Aage og
Karin forberedt de mange herlige retter som stod på
det festlige bord, ja hvilken fest det blev, med
mange talere som ville fremhæve kajs store arbejds¬
indsats i de mange år som afdelingen har nydt godt
af Kaj Hansens lange medlemsskab. Formanden, Anton
udbragte et leve samt overrakte navernes gave. En
herlig dag som vi takker Kaj for, som var vært hele
dagen... - Ved luciafesten kunne vi hilse et par
glade pensionærer velkommen som medlemmer, nemlig
Kersten og Hugo Madsen som med den sædvanlige
ceremoni kunne optages som værdige medlemmer.
"HUSK" den årlige generalforsamling lørdag den 10
februar, hvor vi begynder med frokost kl. 12.30, og
derefter fortsætter med mødet hvor alle som har
betalt deres kontingent er velkomne.
Lørdag den 24 holdes svendefest også kl. 12.30,
"Husk" tilmelding.
Egon Bargisen kunne efter tredje gang i Whisten,
hjemtage vandrepokalen. Vi gratulerer hermed. - Til
foråret fortsætter vi så med Bridgen, men her om
informerer den nye sekretær senere.

Med naverhilsen Arthur.

Århus

Fredag den 1/12-89 var vi 21 svende samlet til
hulemøde. Formanden åbnede og takkede dem som havde
besøgt ham under sit hospitalsophold. Vi havde en

gæst, Niels Chr. Warming fra Sønderborg, det skal
også nævnes, at vi havde besøg af Pia Strange med
sin lille søn Henrik på 5 mdr. Henrik er nu blevet
bekendt med naverånden, så mon ikke vi ser ham igen,
om ca. 20 år, som medlem.
Fredag den 15/12-89 var der julemøde. Bageren,
Eskild, Ann og Kurt, startede om eftermiddagen med
at lave ca. 400 æbleskiver, og det kom der meget
sjov ud af. Til aftenens mad bød Eskild på ægte
"Potkäse", som igen i år viste sig at være meget
stærk. Vi var samlet 29, og under mødet fortalte Ib
Strange om et ledigt job i Schweiz, og han havde en
hilsen fra Kaj Rasmussen. - Jørgen fortalte om
besøget i Herning i anledning af 25 års jubilæet.
Vase havde en hilsen fra Gerhard og en fra Preben
Dalby, og Vagner fortalte om varme regnskabet.
Overskuddet fra varme regnskabet gik til frikadel¬
ler, sild og snaps, så det var en glædelig aften.
Der blev rettet mange velfortjente tak til Bageren
for hans store arbejde i hulen. Af gæster var bl.a.
Birgit Larsen og Yrsa Pedersen.
Traditionen tro skulle Ester følges til bussen, og
turen foregik på en "Sandvogn", Jørgen og Eskild
spillede på skibsklaver og Frank på Harmonika, både
i hulen og under vores gåtur. Alt i alt en god
afslutning på et godt forenings år.
HUSK!! "Gule ærter" den 10/02, hvor man skal med¬
bringe en pakke til min 10 kr. Tilmelding på tlf! 86
13 77 52.

Sekretæren Kurt B. Larsen.



Nr. 3 Marts 1990 89. Årg.

pinsestævnet 1990

Pinsestævnet nærmer sig, og i den forbindelse må jeg
gøre opmærksom på, at DELEGERETMØDET i år er beslut¬
nings dygtigt i følge paragraf 16 i hovedkasselove¬
ne .

( § 16. Hvert 5. år begyndende med 1970 er delege¬
retmødet at betragte som kompetent forsamling.
Mandatfordeling I Indtil 50 medlemmer 1 mandat. Fra
50 til 100 medlemmer 2 mandater, og derefter for
hver påbegyndt 50 medlemmer 1 mandat. På disse
delegeretmøder kan der træffes afgørelser, der er
bindende for C.U.K. I tvivlstilfælde og for C.U.K,
afgørende forhold kan H.B. lade afgørelsen gå til
generalafstemning. Forslag til beslutningsdygtige
delegeretmøder skal tilstilles H.B. senest 2 måneder
før. Formands- og kasserermøde afholdes, når H.B.
finder det nødvendigt, dog skal der afholdes for¬
mands- og kasserermøde året før et beslutningsdyg¬
tigt delegeretmøde.
Forud for disse møder, vil der til afdelingen blive
tilstillet informationer fra hovedbestyrelsen.).
Hvis man ønsker noget ændret ved C.U.K.s ledelse,
administration eller struktur, må forslag der skal
optages på dagsordenen, indsendes til H.B.s formand
Helge Lind Nielsen, og være ham i hænde senest 30.
marts 1990, således at H.B. kan behandle forslagene
i april måned i C.U.K.s interesse.
Afdelingerne vil først i maj modtage dagsordenen.
Der skulle så ude i afdelingerne være mulighed for
at drøfte de forskellige forslag der er fremkommet.
Det skal her nævnes at Frederikssund, København,
Vejle, Århus og Zürich har hver 2 delegerede. De
øvrige afdelinger har hver 1 delegeret.

På H.b.s vegne Helge Lind Nielsen.

PINSE STÆVNE

19 9 0

Tilmeldingsblanket til Pinsestævne 2-3 juni.

NAVN
ADRESSE
AFDELING
ANTAL DELTAGERE
ANKOMST AFREJSE

PRIS LØRDAG SØNDAG I ALT
DOBBELTVÆRELSE M/BAD 510,-
DOBBELTVÆRELSE U/BAD 490,-
ENKELTVÆRELSE M/BAD 295,-
ENKELTVÆRELSE U/BAD r23^--VANDREHJEM M/MORGENMAD 90,-
HULEMØDE LØRDAG AFTEN 50,-
BUSTUR/UDFLUGT 100, -
DELEGERETMØDE 50,-
STÆVNEMÆRKE OBLIGATORISK 45,-
FESTMIDDAG M. DANS 160 , -

KRONER I ALT

klip
NB! Samtlige overnatningspri ser er pr. døgn. I pri¬

ser er moms, betjening og morgenmad includeret.
Hotelregning afregnes med hotellet.

Sidste frist for tilmelding er d. 20 april 1990.
Ved tilmelding betales 50% af det samlede beløb,
på giro 2258714 - Slagelse Naverklub, Fruegade 36,
4200 Slagelse .

TILMELDINGSBLANKETTEN SENDES TIL: Hugo Sverreng
Østerbro 60
4200 Slagelse
tlf: 53525851

FREDERICIA huleindvielse og

DR. TV syd - Lokal TV Fredericia - Lokalradio Vejle
Amt kanal 94. - Danmarks samfundet overrækker Fane.
Navernes udstilling i Arbejdernes Landsbank.
Formanden optager, med støtte fra H.B. nye medlem¬
mer. Fredericia afd. håber at se rigtig mange
Naverkammerater, til dette vort Jubilæum og Huleind¬
vielse .

Da der er så stor en TV dækning, er vort håb at
rigtig mange vil deltage med Faner og i Dragter.
Da vor nye hule, som er indrettet i den gamle
Vægterbolig i Sjællandsgade, kun kan rumme ca. 30
personer, vil bespisningen foregå på den anden side
af gaden i Snedker- og Tømrerforbundets lokaler.
VEL MØDT.

jubilæum

Fredericia afdeling af C.U.K, vil gerne invitere
alle fra fjern og nær til Huleindvielse og 70 års
Jubilæum, lørdag den 17/03-90. Og på denne dag, vil
vi gerne være værter til en enkelt genstand og et
stykke brød. Hvad man derudover gerne vil nyde, kan
købes til vore sædvanlige lave hulepriser.
Hulen er åben fra kl. 10.00 ? Reserver denne
dag. Vor nye adressé er, Sjællandsgade '17 C.

7000 Fredericia

Med kno i bordet og på gensyn den 17/03-90.
For Fredericia afdeling.

ARNE B.T.



SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE.

HOVEDBESTYRELSEN

Giro 2 14 33 99

Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer

redaktør af
d.f.s:

udstillingen

ekspedition af
d.f.s. & af og
tilmelding &
vareforsendelse

kontroludvalget
& arkivet:

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
Tlf! 53 43 87 65

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152 Asserbo
3300 Frederiksværk
Tlf! prvt. 42 34 57 35
Tlf! arb. 42 94 80 00

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Tlf". 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 Frederiksberg C.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

stof til cceg-bladet
SENDES til: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf'. 042 11 62 59

Dødsfald

f—

C.U.K. Naverne, Københavns afd. har mistet
en god kammerat og et trofast medlem.
Helmuth Warming Andersen. - Født den 12/5—
1921 i Soderup. Indmeldt i Københavns afd.
den 5/9-1964 - afgået ved døden den 6/2—
1990.

Helmuth er stille sovet ind på sygehuset.
Et hjerte af godhed er sluttet med at slå,
du sover i fred, den evige hvile er kommet
dig til trøst.

Bisættelsen foregik i dybeste stilhed.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

hule:

FORMAND.

kasserer:

Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf: 33 15 09 85

Frode Zachariasen c/o Nancy Andersen
Borgbygård Alle 36 2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

Milepæle

På H.B.s vegne

Københavns afd.

Helge Nielsen.

marts:

1/03.

4/03.

12/03.

12/03.

12/03.

12/03.

14/03.

20/03.

27/03.

28/03.

29/03.

april:

1/04.

3/04.

Theresia Reitz, Rosenparken 201
2670 Greve Strand 50 år.

Svend Åge Rix, Magleparken 170, 2.th.
2750 Ballerup 65 år.

Katrin Lundberg, St. Barnvik 2
tomt 5:il5 130 35 Ingarö
Sverige...: mdl. af C.U.K, i.. 25 år.

Bertil Lundberg, St. Barnvik 2
tomt 5:il5 130 35 Ingarö
Sverige mdl. af C.U.K, i.. 25 år.

Hans Peter Hansen, Smøl 10
6310 Broager 50 år.

Henning Olsen, Orøvej 15
4300 Holbæk 70 år.

Emmanuel Jächs, Naverhulen,
Kompagnistræde 1.
4700 Næstved 70 ar

Fredericia afd. af C.U.K.
Sjællandsgade 17 C.
7000 Fredericia ar

Edgar Sørensen, Ny Grejsdalsvej 13
7100 Vejle 50 år
Egon Hasselfeldt, Humlehaven 11
6400 Sønderborg 50 år
Ferdinand Christensen, 7-220 E.Keith Rd.
North Vancouver. BC. V7L 1V5.
Canada 70 år

Edvard Jeppesen, Holsteinsgade 34, 3.th.
2100 Kbh.Ø... mdlm. af NRHF i 25 år

Freddy A. Steiner, Jægervej
7000 Fredericia 50 år



In memoriam

Helmuth Warming Andersen

Født den 12/05-1921

Død den 6/02-1990

Hver gang man får meddelelse om et dødsfald inden
for Naverbevægelsen, da går tankerne tilbage,
tilbage til alle de timer og år man har kendt
vedkommende.
Helmuth blev indmeldt den 5/09-1964 i Københavns
afd. I foråret 1969 blev han valgt til sekretær for
afdelingen, siden har han været næstformand og
formand (disse to poster vekslede mellem ham og
Svend "Blære") og hulefar, ja Helmuth var meget
aktiv i Københavns afd. i mange mange år.
Ligeledes var Helmuth en årrække med i Hovedbesty¬
relsen. Medlemmerne rundt om i afdelingerne kendte
sikkert også Helmuth, han var med ved alle pinse¬
stævner (sidst i Stockholm 1988). Så kom sygdommen^
men før den havde Helmuth aldrig svigtet "Lam på
spid" i Frederikssund, han var den første der til
meldte sig hvert år. - Holbæk afd. her var han et
skattet medlem, hvor han hvert år ligesom i Køben¬
havn stod for sildebordet (en delikatesse). - Vejle
afd. Rijsttafel, ja god mad så var det Helmuth.
Moseltreffen også her var Helmuth kendt, han nød
turen til Moselfloden og samværet med Naverkammera¬
ter, ligegyldigt hvor det då end var. Helmuth var
også medlem af Proppen i København, hvor han lige
til efteråret 1989 var kasserer.
Her i "Svenden" er Helmuth mest kendt under navnet

"Tømmermanden" med beretninger om sit rejseliv.
Ja selv om Helmuth var stærkt handicappet, købte han
en ny skrivemaskine for at skrive om sit rejseliv,
og for København var han i gang med at fuldføre et
værk om "Jubilarer i København", en bog som Knud
Lønstrup havde lagt et kæmpe arbejde i, men der
manglede de sidste 2-3 år.
Helmuth blev fejret med sit 25 års jubilæum i
København den 7/10-89, og tilslutningen var langt
over forventning. Jo Helmuth var populær.

En meget aktiv Nav er draget ud på sin sidste
vandring^ Efter ønske fra de efterladte, uden følge,
og i dybeste stilhed.

ÆRE VÆRE HELMUTH,s MINDE.

For Københavns afd. Holbæk afd. Hovedbestyrelsen.

HANS RINDOM.

Chauffør, Bertil Lundberg har i mange år kørt
direktionsvogne, ved industrier samt i politiet hvor
han har transporteret mange prominente "gæster". -
Nu er det de mange gæster som kommer til Torpet, der
må nøjes med at komme til ham i bil.

Stockholms afdeling gratulerer med jubilæet og
takker jer begge for et godt og fint samarbejde med
vor afdeling, som vi gennem årene har haft meget
glæde af.

Med jubilæumshilsen Bestyrelsen.

Tak

Jeg vil gerne herigennem sige tak til Naverne i
Silkeborg, for den storslåede fest i anledning af
mit 40 årige medlemsskab af C.U.K. tak til andre
afdelinger som lagde vejen forbi og hilst på.

Hans "Padborg".

Jeg sender hermed min hjerteligste tak til alle der
viste mig opmærksomhed ved min 85 års fødselsdag.

Anders Skovsende.
Odense afdeling.

MEDDELELSER

FREDERIKSSUND!
Der afholdes ordinær generalforsamling
i Hulen, Græse gi. Skole, fredag den 6.
april 1990 kl. 20.00 - Dagsorden i
følge vedtægter. - Efter generalfor¬
samlingen, serverer par nr. 7 gule ær¬
ter med tilbehør, foreningen er vært.

HILLERØD!
Hillerød naverklub afholder stiftel¬
sesfest lørdag den 17. marts kl. 17.00
3 retter mad + kaffe. - Tilmelding se¬
nest den 8. marts på tlf*. 42 28 07 64
eller tlfI 42 28 06 51

25 år i C.U.

Katrin Lundberg
St. Barnvik 2, tomt 51
130 35 Ingarö
Sverige.

Bertil Lundberg
St. Barnvik 2, tomt 51115
130 35 Ingarö
Sverige.

Overtjener Katrin " TUT " Lundberg har i mange ar
været en kendt og opskattet overtjener på togenes
restauranter. Og mange har kunnet glædet sig over
"tuts" glade humør og replikker, til de mange gæster
under de mange år ved jernbanerne.



HOLBÆK!
Holbæk naverklub afholder sildebord i
Hulen lørdag den 17. marts 1990 kl.
12.30 - Pris! 70.- kr. - Tilmelding
senest den 11. marts 1990 til Helge el.
Kirsten på tlf! 53 43 87 65.

KOLDING.
Husk generalforsamlingen den 4/4-1990
afholdes iflg. lovene. Denne gang

valg af kasserer.

NÆSTVED:
C.U.K, naverne, Næstved afdeling ordi¬
nær generalforsamling afholdes fredag,
den 6. april 1990 kl. 19.30 i Hulen,
Kompagnistræde 1, Næstved.

NYSTED!
Der afholdes ordinær generalforsamling
mandag den 5. marts kl. 18.30, heref¬
ter spisning af gule ærter, hvor damer
er velkomne. Tilmelding senest d. 28/2
på tlfI 53 87 20 02 el. 53 87 12 71.

Calgary

Den 17. november fejrede vi vores gåsegilde i den
Danske club i Tivoli rummet. Vi fik fin gås med vin
og til dessert fromage. Vi sang nogle danske sange,
både fra vores sangbøger samt andre sange. Dernæst
fik vi en dans også til dansk musik fra båndoptage¬
ren. Der var 53 mand mødt op.
I december var der 17 mand mødt op og efter vi havde
sunget de to national sange blev vi enige om, at
gåsegildet gik rigtig godt. Vi sang blæren til Erik
Pedersen og Poul Vestervig, som havde haft fødsels¬
dage. I januar var der igen 17 mand mødt op. Der var
ikke meget at snakke om. Det blev besluttet at vi
bestiller vores camping plads nede ved Highwood
Riwer til vores campingtur næste juni. Så fik vi
sangbøgerne frem og vi prøvede på at synge snedker¬
sangen nr. 30 og bagefter nr. 28.

Med naverhilsen Jens.

Sidste indlæg i "Den farende Svend" stod i nr. 3
marts 1989. (red).

Slagelse !
Generalforsamling afholdes den 2. marts
og der gøres opmærksom på, at vi i år
springer fællesspisning over, men at vi
som ved vore møder selv medbringer mad¬
pakke .

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Til hulemødet den 2. februar kunne formanden byde
velkommen til 18 fremmødte svende. Der havde i
månedens løb været forespørgsel fra bestyrelsen, i
en spejder forening fra Stenløse, om lån af hulen
til møde, og samtidig høre lidt om Naverne. - Til
hulemødet i marts ventes der besøg af Naver fra
Københavns afd. Der vil denne aften blive serveret
bidesild og andet mundgodt. Poul Hesselkjær og
Kirsten står for det kulinariske. - Nancy & Co. vil
som sædvanlig i marts give koncert på deres mandoli¬
ner. Og bødekassen vil, traditionen tro blive tømt,
og med dertil hørende en 1/2 abe til den der gætter
eller er nærmest det beløb, som måtte være i bøde¬
kassen.

Foreningen har fra Tommys mor (Kisser) modtaget en
del effekter, efter både Tommy og hans far, heri¬
blandt en vandrestav, Tommys Moselkasket, som vel
nok er den med de fleste mærker på, men Tommy kom jo
også vidt omkring. En anden ting var en glasstøvle,
som bruges når "humplen" skal drikkes. Støvlen gav
anledning til debat, om at vi skulle tage
humplesangen op, med tilhørende traditioner. Disse
traditioner har vi her i hulen på første hånd fra
Pér fra Græsted.
Bent Lindgren og Poul Hesselkjær fik afprøvet
klokken og blæren. Denne aften hvor vi jo ikke var
så mange beviste at vi alligevel forstår at hygge os
her i Frederikssund. Og klokken nærmede sig de små
timer før vi sang minderne.
Husk hulemødet den 2/3 og generalforsamlingen den
6/4.

Herning

Det nye år er startet godt. 16 svende, eller ca. 80%
af medlemmerne, mødte frem til den første huleaften.
Om det var fordi man havde besluttet, at gøre noget
ved det nye år, eller det var fordi, der var invite¬
ret specielt til en gang klipfisk med alt hvad
dertil hører, det må stå hen i det uvisse., Det var

Preben og Ove der stod for anretningen og aldeles
lækkert var det og tilsyneladende kunne alle li
fisken, der for en gang skyld fik "ben at gå på ".
Også søndagsmødet i begyndelsen af februar var godt
besøgt og der var gæster i blandt. Det er jo dej¬
ligt, når nye ansigter dukker op og blander sig i
snakken. Vi siger tak for besøget.
Fredag den 21. marts inviterer vi til forårsfest med
damer. Det er en del år siden vi sidst har holdt en

fest på denne årstid. Så mon ikke de gamle drenge
kan mande sig op til at tage pigen med i byen.
Den årlige generalforsamling er fastlagt til den 6.
april.

Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød

Hulemødet den 12. januar, var besøgt af 18 og vi
startede med at Åge slog på klokken og forslog sang
nr. 28. Der blev optaget et nyt medlem som har
arbejdet i Schweiz. Der blev snakket om året der
svandt. Der var kaffe med smørrebrød og en omgang
fra det nye medlem, som så fik blæresangen, endnu et

nyt medlem vil blive optaget næste gang, han havde
taget sin banjo med, så der var gang i naversangene,
vi sluttede med minderne.

Åge, Erland og Kaj var til 90 års fødselsdag på
plejehjemmet, fødselaren var Alfred Ferdinansen.
Vores regnskab for 1989 ser fint ud både for klub og
hulefar, der er kommet orden i tingene. Der er

skrevet til borgmesteren, kulturelt udvalg og Bay
Jensen om tildeling af lokale til hule. Borgmesteren
har svaret negativt, men sendt sagen til kulturelt
udvalg.
Åge og Lillian var i Skævinge hos pensionisterne
sammen med Alex Sjøgren, der fortalte om Naverne.
Husk stiftelsesfesten den 17 marts kl. 17.00, der
serveres 3 retter mad + kaffe. Tilmelding senest den
8. marts til Lillian på tlf! 42 28 07 64 eller til
Åge på tlf! 42 28 06 51.

Med naverhilsen Poul. Med naverhilsen Mogens.



Holbæk

Hulemødet i Holbæk den 19. januar 1990, det første i
dette år, samt det første hvor formanden for hoved¬
bestyrelsen og egen formand er samme person, hvilket
Ib Larsen, på samtliges vegne, lykønskede Helge med,
dette mundede ud i et trefoldigt leve, og minsandten
om ikke Helge kunne passe "Blæren".
Der er efterhånden en del som kan fremvise både
halve og hele måner. Dem er vores naverven Else nu
kommet til hjælp, ved at forære hulen er par dimser,
så de nu selv skulle kunne lave sig en top/paryk.
Faglig hjælp skulle også være muligt. Tak Else for
din omhu for os.

Et vigtigt punkt blev drøftet, nemlig vores årlige
sildebord som ingen ville undvære, det blev vedtaget
at afholde dette den 17. marts kl. 12.30 (se annon¬

cen) .

Husk den 3. fredag i måneden samles naver og naver¬
venner i hulen i holbæk.

Med naverhilsen Emil.

København

Det tør nok siges (og her skrives), at vort første
"rigtige" arrangement i det nye år gav pote. Man
bliver helt blød i knæene over at tænke på de mange
dejlige timer 40 grønlangkåls- hungrende mennesker
havde lørdag den 27. januar. For nogle blev kålen så
lang, at det blev hen pa de lyse timer - og det i
januar! Endnu engang tusind tak til køkkenpersona¬
let, men ikke mindst tak tor opbakningen, som tegner
godt for fremtiden.
Søndagsmesserne gar slag i slag med jævnlige besøg
udefra. Den 4. februar havde vi til eksempel fornø¬
jelse af "Store Kalle" og Flemming fra Næstved
afdeling.
Nu pa fredag tager vi en tur på visit i Frederiks¬
sund. I skrivende stund har vi endnu ikke sat en

afgangstid fra København, og selv om der har været
en forhandstilmelding, kan du sikkert stadig nå at
komme med! Kontakt undertegnede senest 1. marts.
Søndag den 4. marts kl. 13.00 er det Navervennernes
tid til at fejre en ("lidt forsinket") fastelavn.
Nøøøjjj, hvor bliver det sjovt, for det plejer det
jo at være, når NRHF fester.!
Weekenden den 24. - 25. marts holdes som bekendt

"Ungdomstræf i København". Lørdag holdes den "offi¬
cielle" del, medens søndagen - så godt det nu er
muligt - bruges til at komme til hægterne i. Dette
sker i forbindelse med Københavns hule,s normale
søndagsmesse. " HAR DU TILMELDT DIG "????
Torsdag den 29. marts har vi igen Svende/hulemøde,

og mon ikke Frode atter har noget at fremvise
Pensionistdag afholdes i år lørdag den 31. marts,
hvor alle som altid er hjertelig velkomne. Men især
vore kære ældre medlemmer og enker, glæder vi os til
at se denne eftermiddag kl. 13.00, der helt sikkert
bliver festlig. Tænk bare på Ediths gule ærter!! Der
er næsten ingen vej uden om Ingerslevsgade denne
eftermiddag. Thi de yngre kan få tips og erfaringer
af de ældre, og de ældre få et indtryk af den nyere
tid inden for naverne. Sidste tilmelding er torsdag
den 29. marts i hulen, eller til Edith på tlf! 31 19
53 27. Pris som sædvanlig 40,- kr. for maden ad
libitum.
Som man ser! Det er i København det sker.!!

Program
2/03- Besøg i Frederikssund. 4/03- NRHF fastelavns¬
fest, Obs! kun for Navervenner. 5/03+19/03- Spille-
aften. 7/03+14/03+21/03+28/03- Midt-i-ugen (omkring
middagstid). 31/03- Pensionistdag.

Med naverhilsen (og dem er der mange af)
Niels "2 m".

Næstved

Der er stadig god tilgang til afdelingen. Ved
hulemødet i januar, blev Kjeld Tjørnelund optaget,
og Emmanuel Jåchs overført til Næstved. Emmanuel
fører jo en omflakkende tilværelse, men er gammel
Næstveddreng. Optagelsen foregik stilfuldt, med
dæmpet belysning, fyldt støvle og hjertegribende
trompetfanfarer af 85 årige fhv. regimentsmusiker,
Sejr Hansen.

Som nævnt i sidste nummer, fyldte vor hulefar, John
Munkkilde 70 år den 22. februar. Det gik ikke helt
stille af. Desværre forlader han nu jobbet som
hulefar, som han har varetaget på strålende vis
sammen med mor Grethe.

Der er hermed et portræt af dette festlige par, som
har sørget for så mange gode arrangementer.
Fredag den 6. april kl. 19.00 afholder vi ordinær
generalforsamling.
Og så er det lykkedes at skabe en lokal sensation.
Vor formand, Knud Rasmussen blev interviewet af en

lokal journalist - som for resten er en af vore gode
venner - og blev her citeret for udtalelser, som
kunne tyde på, at vi nærmest var mandschauvinister.
Intet kunne være mere forkert! At hulemøder kun er

for medlemmer, burde give sig selv, men ved andre
lejligheder, såsom lørdagsåbent og festlige anled¬
ninger, ser vi da gerne koner, kærester og kvindeli¬
ge ledsagere - jo fler, jo bedre.
Så har vi da også påtænkt at opfordre vore bedre
halvdele til at danne en egen klub, som kunne mødes
i hulen for at hygge sig og samtidig drøfte alle
vore mange fejl og mangler - ganske uforstyrret af
mænd.
Så hermed burde det grimme rygte være manet i
jorden.

FOTO: Erling Lindberg Hansen

Med kno i bordet Niels "2 m". Med naverhilsen J.P. "Marokko Jensen".



Los Angeies

Vort første møde i 1990, den anden fredag i måneden,
gik som sædvanligt med torskegilde, tilberedt af
Bill Knudsen. Selvfølgelig med sennepssovs og sager,
som vi husker det fra de gamle dage i Danmark.
Med 27 deltagere, kunne fremmødet nok have været
lidt bedre, men størstedelen af vort medlemstal
tilhører flere af mange andre danske organisationer
her i området. Somme tider er der derfor mere en en

ting som trækker på samme dato.
Vor Præsident og formand, Larry Westerskov, begyndte
året med en opløftende og livgørende tale, hvori han
gav nyt liv og interesse i vedligeholdelsen og
fremtiden af vor lille, og i Staterne, enlige Naver
klub. Det viser sig, at gennemsnitsalderen af vort
medlemstal er næsten 70 år. Selv om den håndfuld af
vore medlemmer, som nu om stunder gør næsten alt
arbejdet for klubben, kan tælles mellem vore ældre
medlemmer, så er alderdom med følgende mangel pa
interesse i vækst og vedligeholdelse ved at vise sig
en gang imellem. Vi har uendelig meget at være
taknemlige for og at viderebygge på, hvor vi kan
blive en af de bedste danske organisationer i
Staterne, og det lader allerede til, at Larry er ved
at få sving i tingene igen, med fornyet håb, glæde
og Naver livslyst.
Den 20. januar havde vi pølsegilde med 44 deltagere.
Det foregik med flotte blomster dekorerede borde,
14,5 meter Medisterpølse med rødkål, sovs og kartof¬
ler, snaps og vin med lystig sang, samt bingo efter
måltidet, som igen var arrangeret og lavet af Bill
Knudsen.

Med naverhilsen. Jarl Thyrring.

Børge fortalte en
fin historie om "skiining" så vi nærmest lå flade af
grin, og Kjeld måtte be" om en pause, så han kunne
komme til sig selv. Jejer redegjorde for de sidste,
vedrørende vor Fulton tur, og alt var faldet på
plads. Vi glæder os meget. Det var så afgjort en af
de aftener vi vil mindes længe.
Og HUSK SÅ LIGE !! vor fællesmøde den 21/03, og her
er næsten alt tilladt. Det primære er at hygge og
snakke, så mød nu op, og lad os se jeres glade
ansigter, og høre jeres milde røster. Ses vi så ???
kl. 19.30 i Hulen.
Husk også hulemødet den 1/03, og det er sidste
chance inden generalforsamlingen den 5. april, hvor
vi vil vælge en ny formand.

Frk. Nielsen.

Odense

Den 26. jan. afholdt vi bankospil i hulen, og vi var
26 pers. der spillede om de mange, virkelige flotte
gevinster. Nogle fik en hel del med hjem. Børge Skæg
råbte numre op, og da det var hans faijilie der løb
med det helt store læs, og endda den ene, af de to
hovedgevinster, var der straks røster der mente, at
der virkelig fandtes folk, med et øje på hver
finger. Men det var vist nærmest små børns forældre,
og mest for sjov. Det var i hvert fald en rigtig
hyggelig aften, med en dejlig stemning, og mig
bekendt, følte ingen sig snydt, da vi drog hjemad.
Til hulemødet den 1/02, var vi 12 naver i hulen.
Kjeld åbnede mødet, da vi i øjeblikket, er udgået
for formænd. Lars farter rundt i Findland, og er da
på vej hjem, men ingen ved noget. Vi var også
(sikkert p.g.a. januarudsalget) udgået for vor
sekretær, Nordquist, der havde meldt afbud, grundet
en forstrakt muskel i ryggen. Så der blev lynhurtigt
fundet en erstatning. Vi havde nemlig en så vigtig
ting, som optagelse, på programmet. Det var anlægs¬
gartner, Torben Kortegård, som har rejst i München,
Stuttgart og sågar har arbejdet på blomsterøen
Mainau i Bodensøen. Anders Skovsende gav en omgang i
anledning af hans 85 års dag, Olav Odgård i anled¬
ning af hans 50 års dag og Torben Kortegård ene og
alene fordi vi optog ham i vor kreds. Mange
tillykker og mange tak. Som de fleste vil kunne
forstå, så sang og drak vi, så det var en fryd, og
stakkels Nordquist,s forstrakte muskel blev til
alkohold i ryggen, og en fordrukken muskel i stedet.
Jo det gik virkelig lystigt for sig. Vi præsenterede
os bordet rundt, for vort nye medlem. Det er faktisk
en rigtig golde (som han for øvrigt selv kom med),
for så ved han også et eller andet, om alle os
hoveder der sidder bordet rundt.

Med naverhilsen

Randers

Til trods for at nogle medlemmer mente at det ikke
kunne lade sig gøre at flytte hulemødet fra den
første til den anden fredag i måneden, så viste det
sig, at mødet den 12. januar blev vældig godt
besøgt. Ja vi fik endda gæstebesøg af Århus Nav Åge
Tjerrild, som tilbragte et par timer sammen med os.
Samme aften var der optagelse af et nyt medlem.
Elektriker John Madsen fik emblem og medlemsbog, og
som bevis på sin duelighed tømte han ølkruset med
"Bravur." Velkommen i afdelingen "kære John".
En del af aftenen gik med at diskutere vore hulefor¬
hold. Den aftale vi i sommer fik med Jens Okking om
lokale på værket, fik det kulturelle udvalg spændt
ben for, og selv om vi har haft adskillige henven¬
delser, til kommunen desangående, er der endnu ikke
kommet noget konkret tilsagn om lokaler, (trods
mange tidligere løfter).
Jeg ved at en del afdelinger har fået lokaler
stillet til rådighed gennem kommunen, enten som lån
el. leje, og det kunne interessere mig at vide hvor
mange. Det vil være mig en stor glæde, om disse
afdelinger, der er så heldigt stillet, ville skrive
eller ringe til mig. Dermed kan jeg måske lægge et
vist pres på Randers Kommune, for at få et positivt
resultat.
Peter Andersen, St. Blichersgade 4, 8900 Randers.
Tlfl 86 41 99 19

Med naverhilsen

Roskilde

Peter Andersen.
" Pi-kasso".

Som sædvanlig holdt vi vores nytårstaffel den sidste
fredag i januar, vi var kun 17 fremmødt. Vi havde
den glæde at kunne optage et nyt medlem, Kristian
sørensen, 45 år og fra Tåstrup. Kristian er tømrer
og konsulent og har rejst i Tyskland og Østrig. Vi
fik en gennemgang af det arbejde som Kristian havde
udført, især restaurering af gamle huse og ikke
mindst en speciel trappe i træ, som havde taget 8
mdr. at udføre.- Vi siger velkommen i vor midte til
Kristian Sørensen.
Vi fik spist os gennem alle retterne og mæskede os
med Ingers ostelagkager (3 slags), det var rene
kunstværker i farver og anretning og smagte lækkert.
Vi var alle kommet med en pakke til en værdi af 20,-
kr. som vi spillede banko om. Nogle var jo mere
heldige end andre ma jeg sige, og gaverne var
alsidige, der var chokolade, kaffe, urtepotteskjule¬
re, cigaretter, håndlavet dukke, figurer og meget
andet. Vi sang et par sange, og beundrede vores
endevæg i hulen, den er blevet isoleret og beklædt
med træ, det gamle værktøj er kommet rigtig til sin
ret. Niels er ved at montere el— radiatorer, det gør
livet lidt nemmere.



Nu får vi se hvordan det forløber med vores lørdags-
messe som påbegyndes den 10 februar, hvor vi spiser
brunkål m/flæsk. - Ved lørdagsmessen lørdag den
17/03 kl. 13.00 er Erna mesterkok, dagens menu er
kogt torsk sennepssovs + tilbehør, for 40,- kr. pr.
næse. Men tilmelding er nødvendig til Erna på tlf*.
42 36 10 68 - Husk også kortspil den 18/03.
Ja, der sker noget på sådan en huleaften, vi vedtog
ovenstående og fik samtidig at vide, der er Tombola¬
uge i uge 27, så dem der har mulighed for at hjælpe
til, beder vi sætte en dag af til fælles bedste.
Samtidig har vi også udstillingen om Naverne, den
gjorde vældig lykke sidste år.
John har lavet et kunststykke, et vognhjul i ask og
eg i miniformat, her skal alle Roskilde Naver som
holder jubilæum, sætte en lille sølvplade med navn
på. Som i måske ved er John karetmager og han laver
et vognhjul som ingen anden. Dette lille minihjul
skal stå på bordet.
Ved i forresten at kirkeklokkerne slår 111 slag før
en gudstjeneste!! Så tror pokker at man ikke kan
sove længe om søndagen, når domkirken kun ligger 5
min fra bopælen. Nå, tilbage til Huleaftenen. Godt
bugfyldte og nogle bærende på gevinster, sluttede vi
ved midnatstid.
Vi sender kraftige naverhilsener fra alle os til
alle jer

Bente og Bjørn.

Silkeborg

Vi havde den 20/01 en stor mærkedag da vor formand
Hans "Padborg" kunne banke et par milepæle i jorden.
Hans havde nemlig været Nav i 40 år samt formand i
Silkeborg afd i 30 år. Da vi er en god flok naver
med en hel del aktiviteter siger det sig selv at
Hans er en god leder af flokken. Der blev kaldt til
åbent hus lørdag den 20. kl. 12.00 til ?? - Der var
rettet an til en bid brød med diverse sild og ost
samt en lun ret, bestående af grønlangkål, det var
flot arrangeret, men vi havde jo også en fagmand ved
gryderne, det var Jens Kok som kørte den afdeling,
og der var rigeligt med mad til alle der kom. Ved
baren havde vi store Erik, som havde nok at se til,
da der var fri udskænkning.
Det var skønt at se alle naverkammeraterne fra nær
og fjern. En stor tak til Århus, Herning og Randers
for deltagelsen og selv fra København så vi Niels
"2.m.", det var hyggeligt, og selv pigerne mødte
talrigt op så det blev en festlig dag som varede
lige til midnat. Alt i alt en god fest ikke mindst
takket være pigerne som gav en stor hånd med i
køkkenet. En stor tak til jer.

Med hilsen og kno i bordet "Jens 777".

Samsø

Vi holdt vores sædvanlige fredagsmøde den 28. januar
i vor hule i Onsbjerg. Det var med stor forventning,
da vi havde fået meddelelse om at vi ville få
gæster. Naverkammerater fra Fredensborg og Slagelse
ville møde op denne aften.
Erik fra Fredensborg (der er medlem hos os) havde
brugt noget af sin fritid på at sætte noget kulina¬
risk på bordet, og det blev noget der skulle ud at
svømme igen, nemlig nogle dejlige spegesild, de var
ved at blive helt levende igen af dejligt ganevand.
Eriks øjne svømmede - så gjorde også vore - . Røgede
laks og andet godt gjorde aftenen festlig.
Ove Hoyem fra Slagelse var gæst denne aften og han
kvitterede med at fortælle om genvordigheder han i
sine unge dage havde oplevet, under arbejde og på
landevejen. Undertegnede bidrog selv med at fortælle
og oplæse om oplevelser på min første tur til
Grønland (Danneborg 1951).

Aftenens clou var at Boye Hoyem blev optaget som
medlem i vores naverklub. Formand, Simon indviede
ham i alt det vederstykkelige han skulle sige ja til
og det gjorde han på den måde, at vi snart skal have
en ny klokke sat op i vor hule, da der kom mange
buler i den eksisterende denne aften.
En kær gæst var Leif, der var til stede for at lugte
lidt til vores opførsel i klubben for om muligt at
blive medlem, og han skal være velkommen om dette
kommer i hak.
Der blev diskuteret lidt om sommerens kommende
genvordigheder internt og eksternt på klubbasis,
bølgerne gik for et øjeblik lidt højt, men vi havde
olie nok til at komme på smult vand igen. Sluttelig
på aftenen, overrakte Erik noget rigger værktøj, som
han bad klubben om at opbevare og bruge som udsmyk¬
ning i vor hule. Tak til Alice og Anne for deres
tilstedeværelse, og deltagelse i borddæknin¬
gen.. Slut for denne gang fra Samsø.

Med naverhilsen og kno i bordet Ejnar.

Slagelse

Hulemødet den 2. februar drejede sig naturligvis
mest om Pinsestævnet, som nu nærmer sig ganske
kraftigt. Tyve raske svende var mødt frem, og vi er
glade for at kunne sige, at så godt som alt nu er på
plads. Tre mand havde medbragt snaps i anledning af
fødselsdage (hvilket vi takker for), og dette
fremmede naturligvis talelysten, samt lysten til at
påtage sig diverse opgaver.
Generalforsamling afholdes den 2. marts, og der
gøres opmærksom på, at vi i år springer fællesspis¬
ning over, men at vi som ved vore møder selv med¬
bringer madpakke.
Vor hyggelige "lørdagsmesse" - vor gæster kan
medtages er fremover fastlagt til følgende datoer!
17/03 + 21/04 + 19/05 + 16/06 og tidspunktet er
klokken 11.00 - 15.00

Med kno i bordet Jens og Arne.

Stockholm

Det nye år begyndte med mange forskellige aktivite¬
ter, den første sammenkomst var Nytårsmessen hvor
mange kunne berette om julegaver og rej¬
ser . Torskemiddagen var næste vellykkede træf med
overraskelser, fire unge håndværkere mødte op og
kunne ved en festlig ceremoni optages som værdige
medlemmer i vor afdeling. Det var Marianne Mortensen
fra Århus - Mogens Christensen fra Randers - Johnny
Lindskjold fra Vejle - Carsten Munk fra Vejle, som
vi hilser hjertelig velkommen og håber at vi kan
beholde dem i mange år. I marts har vi den 10
månedsmøde med frokost og den 24. holdes svendefest
kl. 12.30 Husk tilmelding.
Byggefondens bestyrelse efterlyser ejerne til
indehavende andele, som tilhører Stockholm Navernes
Byggefond, og følgende numre er I 35 - 36 - 37 - 63 -
343. Indehaverne skal omgående meddele sit navn.
Hvis ingen har ladet høre fra sig senest den 1.
august, vil andelene blive slettet.
Vi vil også gøre opmærksom på at en ny postkasse er
sat op på Torpet, og at det derfor er absolut
nødvendigt at alle som skriver til os, også anvender,
vort Tomt Nr. som er 5'. 12 . Det er efter dette nr.

posten deler brevene ud i kasserne.
Vi hilser endnu et nyt medlem velkommen, nemlig Erik
Knudsen fra Svendborg.

Med naverhilsen Arthur.
"Pastoren"



Sønderborg

Endelig fik vi afviklet vores julefrokost, vi havde
måtte udsætte den en måned, på grund af en voldsom
snestorm som lukkede alle veje. Den 20/01 løb den af
stablen. 27 naver og naverpiger samt gæster var mødt
op, kl. 19 satte vi os til de veldækkede borde,
vores formand bød alle velkommern - Menuen bestod af
3 lune retter samt 14 forskellige slags pålæg. De to
ovre på Surlykke må have haft travlt med at frem¬
trylle sådan en menu, tænk - til en pris af 50,- kr.
pr. kuvert. Der blev holdt taler, sunget, dertil
komponerede sange, vi siger tak til Kirsten fra
Odense for den sang du lånte os, den bragte lykke.
Langsomt arbejdede vi os gennem de mange lækkerier,
og hulemor sørgede for at der var nok at skylle
efter med. I en pause mellem retterne rejste forman¬
den sig og overbragte afdelingen en hilsen fra
Herning, Silkeborg samt Vejle, de ville gerne have
været med til denne fest. Så i gode Naver oppe i det
Jyske meld jer "til" en anden gang, i er velkomne
her nede hos os. Efter dette overdådige bord hyggede
vi os med bægerklang, sang og historier, det blev
langt hen på de små timer inden de sidste forlod
denne vellykkede fest.
En hilsen til Chris Christensen Vancouver Canada.

Efterforskningen af familien Bodenstab er afsluttet
med godt resultat, takket være det historiske arkiv
og gamle kirkebøger, også ældre borgere i Sønder¬
borg, har været til stor hjælp. Når det hele er
renskrevet vil det blive afsendt til dig, og du får
også adressen på nulevende efterkommere af familien
Bodenstab tilsendt.

Med naverhilsen her fra Sønderborg afdeling.
Smeden.

Vejle

Fredag den 2/2-90, var vi 19 svende samlet til
hulemøde, formanden bød velkommen og vi åbnede mødet
med en sang. Det eneste der var sket siden sidste
møde var vores vinterfest, og den fik festudvalget
meget stor ros for, der var også lagt et stort
forarbejde, en tak til Mona og Johnny. Vi var 80 til
festen og der var gæster fra Herning afd. dansen
sluttede kl. 03, men så skulle der gøres rent og

rydes op, så der var flere som tog direkte i hytten
om morgenen hvor vi havde slukefter, også en god
søndag.
Bruno blev på festaftenen udnævnt til æresmedlem i
Vejle afd. formanden takkede ham for hans arbejde i
foreningen, samt passet kassererposten i 25 år.
Lørdag den 7/4-90 kl. 13.30 vil der blive en lille
fest i hytten, med alt godt fra havet, Pris! 15,oo
kr. - Lørdag den 31/3-90 holder Edgar og Hanne åbent
hus i hytten fra kl. 13.30, de fejrer deres 80 årige
fødselsdag, så kan i selv fordele årene, men lad
damen tage først, de er altid så beskedne, så der
skal nok blive rigelig til Edgar.
En forespørgsel om den store rengøring af hytten.
Det er altid lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag
altså i år den 26 maj. Vi sluttede mødet med en
sang, og Bruno nåede lige at give en øl for udnæv¬
nelsen.
Husk generalforsamlingen den 6/04-90 kl. 19.30

Reserven.

Ålborg

Der var stort fremmøde til vores hulemøde. Og
Randersnaverne kan glæde sig, vi kommer når der skal
holdes " Bryggeritur - Edwind synger mere end der
står i bogen, så han giver en ekstra skærv til
kassen. - Willy og Irene havde smurt nogle gode
madder, så humøret var højt, og kaffen varm. Skri¬
benten fik en stor cigar, så han var også ovenud
tilfreds. - Der var megen munter snak, og mange
sange blev sunget. - Der skal svende på Teknisk
skole for at holde foredrag om naverbevægelsen.
Ejler Kløve og Henry Kjærsgaard gør dette. - I hulen
hænger nu en fornem skive, hvorpå alle jubilæer og
fødselsdage er skrevet, så at ingen glemmer dem.

Med slag Ejler.

Århus

Til årets første hulemøde var 18 svende til stede.
På grund af tilbagebetaling af varmepenge, var hulen
vært med stegte sild og frikadeller. Mange af
svendene ville gerne ønske godt nyt år, så det blev
til adskillige omgange. Vi ønsker Frank held og
lykke med hans nye arbejde i København. Der var en
sangglæde så stor, at det var vad at sprænge hulen.
Man skulle tro, at der var super bingo, for der blev
foreslået numre på sange som aldrig før, og de blev
på behørig vis gentaget 2 gange.
17 svende var mødt op til hulemødet den 19. januar.
Vi havde besøg af Boss,s søn og svigerdatter, Torben
og Connie, Erik Eriksen og Niels "2 m". fra Køben¬
havn. Karin havde datteren Maya med. Vagner kunne
fortælle, at han gik hele lørdag formiddag efter
sidste hulemøde og troede at han stadig var beruset,
thi avisens tekster var meget slørede. Det hjalp
dog, da han satte det tabte glas i brillen. Boss
fortalte historier fra han læretid, Eriksen og Jens
fortalte om rejseoplevelser i Thailand. Sidst Erik
var på besøg var han kommet til at tage en sangbog
med hjem. Den er blevet flittigt brugt på turist
rejser hele sommeren og efteråret. Erik afleverede
bogen med tak for lån. Men da Erik er så ærlig,
forærede foreningen ham sangbogen.
Der blev givet flere omgange og den ene historie
efter den anden blev fortalt, og de var vist ikke
alle lige troværdige.
HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 6. APRIL OG SKIVESKYD¬
NING DEN 20. APRIL.

Med naverhilsen Annette.

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
TIf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. København
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PINSESTÆVNET 1990

Lige siden vikingetiden har Slagelse været et
mødested, et trafikknudepunkt og et centrum for
handel og håndværk. Derfor synes jeg, at der er
noget fint og symbolsk i, at det er Slagelse Naver¬
klub, der er vært ved navernes Pinsestævne her i
1990.
I dag er Slagelse en driftig by, som blandt andet

er gået aktivt ind i arbejdet for at bevare de gode
håndværksmæssige traditioner i en moderne, miljøven¬
lig ramme. Slagelse er en grøn by i en grøn kommune.
Et af beviserne har vi oven i købet opkaldt efter
naverne I Naverhaven er et nyt boligområde i byens
ældste kvarter, hvor nyt og gammelt er bundet sammen
af et grønt miljø.
Naverne er et folkefærd helt for sig, og et

folkefærd som vi har grund til at være stolte af.
Længe før det blev almindeligt at rejse ud og opleve
verdenen, gjorde naverne det. Nogle af dem, fordi de
havde eventyrlyst i blodet, andre fordi de gerne
ville arbejde, men løb ind i arbejdsløshed herhjem¬
me .

Jeg er glad for, at der er unge i dag, som har
lært noget af de gamle naver. Navernes arbejde og
optrædende gjorde dem til værdige repræsentanter for
deres land, og lagde grunden til den imødekommenhed,,
vore unge i dag oplever, når de kommer ud.

Det er derfor med respekt og stor glæde, jeg byder
velkommen til Pinsestævne i Salgelse.

/ Steen Bach Nielsen
Borgmester

Ny hovedkasserer
Efter ansøgning, er posten som ny hovedkasserer
blevet besat, og med tiltrædelse den 1. april 1990,
af Peer Rosén fra Roskilde afd..
På et H.B. møde, onsdag den IA. marts, redegjorde
Peer Rosén for sin baggrund til at han søgte jobbet
som hovedkasserer for C.U.K. Peer er pensioneret,
har derfor god tid, har tidligere været selvstændig
murermester og kender derfor til regnskaber, har god
plads i hjemmet (selvstændigt kontor), hvis proble¬
mer opstår, er han gift med en dejlig pige, Bente,
som er uddannet og til daglig arbejder med regnska¬
ber, og sidst men ikke mindst agter Peer at gå 100%
ind for jobbet i C.U.K.
Kammeraterne i H.B. ønsker dig velkommen blandt os,
og håber på et godt samarbejde i mange år fremover.

Alt er nu klart til stævnet. Vi glæder os til at
se rigtig mange glade Naver med deres skønne Damer,
til dette Pinsestævne i Slagelse.
Vi er stolte over at kunne fremvise vores gode

istandsatte gamle Hule i det flotte kvarter i
Slagelse kaldet "NAVERHAVEN" en meget fin gestus af
kommunen, der har været meget imødekomminde og vist
os megen forståelse.

Kom og træf gamle kammerater og få jer nogle gode
stunder, en glad dag og aften, et minde rigere. Der
er jo også en meget interessant udflugt for Damerne
og for dem der ikke deltager i delegeretmødet. Turen
går ned til den store begyndelse af
Storebæltstunnelen, der er noget at se på, som i
aldrig kommer til at se igen, dette mægtige hul. Og
så er der eventuelt Vikingebopladsen "TRELLEBORG",
hvis det kan nås, og så er der jo kaffe med brød ude
i "LYSTSKOVEN". Jo, da på glad gensyn.

Og husk Fanerne, Damerne og sangbøgerne.

Med kno i bordet H.J.Frandsen,

(formand)

Adresse! Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde, tlf! 42 36 72 28

(red).

Scl. Mikkels - den lille »domkirke«.
Set. Mikkels kirke menes at være Slagelses tredie kirke, idet der
på dens plads mellem Rosengade og Nytorv (byens højeste
bakke) allerede i 1000-tallet har ligget en kirkebygning (opført
af Sven Nordman 1074-88) over hvilken den nuværende Set.
Mikkels kirke er bygget.
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HOVEDBESTYRELSEN Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer

redaktør af
d.f.s.

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
D.F.S. & AF OG
TILMELDING &

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde
Tlfl 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Tlfl 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlfl 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlfl 42 31 25 78

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
vareforsendelse Tlf! 31 23 23 42

kontroludvalget
& arkivet:

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

stof til cceg-bladet
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

C.U.K. Århus afd. har mistet en god kamme¬
rat og et trofast medlem.
Maskinarbejder. Leonhard Ågård Jørgensen
født den 12/11-1903 i Århus. Indmeldt i
Århus afd. den 22/04-1926. Afgået ved dø¬
den den 22/02-1990.
Bisættelsen fandt sted den 28/02-90, fra
det lille kapel Vester kirkegård. Naver¬
kammerater samt fanen var tilstede ved bi¬
sættelsen.

ære være hans minde

På Århus vegne Jørgen Schaffer.

Vor naverbroder Hjalmar Laursen (Hulda)
født den 16/06-1920, er afgået ved døden
den 8/02-1990, Hulda blev indmeldt i Vejle
afd. den 17/07-1964.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Vejle afdeling.

hule:

FORMAND:

kasserer:

Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf*. 33 15 09 85

Frode Zachariasen c/o Nancy Andersen
Borgbygård Alle 36 2770 Kastrup
Tlf*. 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

Milepæle
APRIL.

1/04

3/04

9/04

11/04

19/04

25/04

MAJ.

Edvard Jeppesen, Holsteinsgade 34, 3.th.
2100 Kbh. 0 mdlm. af NRHF i 25 år

Freddy A. Steiner, Jægervej
7000 Fredericia 50 år

Kirstine Madsen, Björkholmsvej 75
132 31 Saltsjö-Boo, Sverige 65 år

Erik W. Ottosson, Alströmsgatan 2
112 34 Stockholm,
Sverige ... medlem af C.U.K, i 60 år

Jens Erik Hansen, Dr. Olgasvej 55, 3.th.
2000 Frederiksberg C 50 år

Carl Mortensen, Sorgenfrialle 34
5250 Odense SV.... (æresmedlem) 85 år

1/05 Thorvald M. Nielsen, Bevtoftegade 4, 3.tv.
1736 Kbh. V... mdlm. af C.U.K, i 25 år

Tak

Hjertelig tak for gaver, telegrammer og hilsener til
alle, nær og fjern,, på min 65. års fødselsdag.

Med naverhilsen Svend Åge Rix. Kbh. afd.

Modtag herigennem min hjerteligste tak, for gaver,
telegrammer og hilsener til min 70 års fødselsdag.
En særlig tak til vennerne i Slagelse.

John Munkkilde.



In memoriam In memoriam

Leonhard Ågård Jørgensen.

Født den 12. November 1903

Død den 28. Februar 1990

Vi her i Århus har mistet et af vore trofaste
medlemmer, Leonhard Ågård Jørgensen, også kaldet
"Boss".
Efter endt læretid drog Boss til Tyskland og blev
indmeldt i Kiel den 22. april 1926. Han sled forto¬
vene i bade Mainz og Køln, og da det var gjort
grundigt, syntes han at det var vejen langs Rhinen,
der fortjente hans inspektion, Boss drog afstedj men
blev bestjålet for alle sine papirer, han var nødt
til at rejse hjem, for at skaffe nye papirer. Det
skete med eksprestogsfart, og 14 dage senere var han
på vej igen, og havnede i Strassburg hvor han fik
arbejde på en lokomotivfabrik i Graffenstadt. Da han
havde fået lavet de lokomotiver, som tyskerene havde
brug for, drog han på valsen igen og besøgte både
Schweiz, Holland og Belgien. Da han havde fået støv
nok i lungerne, syntes han at det kunne være rart
med lidt søluft, drog til søs og sejlede i udenrigs¬
fart i 1 1/2 år.
Boss har været aktiv i Århus afds bestyrelse i
flere omgange, således som sekretær og som
skramleriforvalter, det man i dag kalder hulemor.
Boss var meget interesseret i motorbådssport. For 4
år siden kunne Boss fejre 60 års medlemsskab i Århus
afd.
En meget aktiv Nav er draget ud på sin sidste
vandring.

Ære være Leonhard,s minde.

For Århus afdeling. Jørgen Schaffer.
(formand)

Larmeren er død.

En af de gode gamle Naver er draget ud på sin sidste
rejse. Henning Jensen, Berejste Håndværker, for det
var der at Henning,s hjerte var inden for naverbevæ¬
gelsen, samtidig gjorde han et stort arbejde inden
for F.B.S.H. og Rejsefonden, selv om han var højt
oppe i årene og handicappet var han med når der var

møder rundt om i Europa, for at tale vores sag her i
Skandinavien.

Henning havde været medlem af C.U.K, men han (larme¬
ren) elskede os ikke, alligevel disse mindeord fra
C.U.K.s side, for der var trods alt respekt for
vores synspunkter, selv om vi langt fra var enige på
alle punkter.
Øgenavnet Larmeren bar Henning til det sidste med
værdighed, Nej hvor kunne han LARME når vi havde
fælles møder. Ja man kunne trods alt ikke lade være

med at holde af ham, han var en ener.

C.U.K, var ved bisættelsen repræsenteret med fanen
fra København.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

For C.U.K. Hans Rindom.

Sangkoret
Sangkoret

Sangkoret holder generalforsamling, tirsdag den 8.
maj kl. 19.00, alle interesserede bedes møde op.
Både Naver- Navervenner, drenge og piger, så vi kan
få koret igang samt en ny bestyrelse.
Der vil blive serveret en sildemad og 1 snaps eller
øl efter ønske.
Kommer der ingen vil koret blive opløst.

p.b.v. Svend Åge Rix
sekretær.

Tilmeldingsblanket til
Pinsestævne 2-3 juni.

NAVN
ADRESSE
AFDELING
ANTAL DELTAGERE
ANKOMST AFREJSE

NB! Samtlige overnatningspri ser er pr. døgn. I pri¬
ser er moms, betjening og morgenmad includeret.
Hotelregning afregnes med hotellet.

Sidste frist for tilmelding er d. 20 april 1990.
Ved tilmelding betales 50% af det samlede beløb,
på giro 2258714 - Slagelse Naverklub, Fruegade 36,
4200 Slagelse.

TILMELDINGSBLANKETTEN SENDES TIL:

PRIS LØRDAG SØNDAG I ALT
DOBBELTVÆRELSE M/BAD 510,-
DOBBELTVÆRELSE U/BAD 490 , -

ENKELTVÆRELSE M/BAD 295,-
ENKELTVÆRELSE U/BAD 255,-
VANDREHJEM M/MORGENMAD 90,-
HULEMØDE LØRDAG AFTEN 50,-
BUSTUR/UDFLUGT 100,-
DELEGERETMØDE 50,-
STÆVNEMÆRKE OBLIGATORISK 45,-
FESTMIDDAG M. DANS 160,-
KRONER I ALT

Hugo Sverreng
Østerbro 60
4200 Slagelse
tlf: 53525851



Billede fra naverstævnet i Slagelse: Flaget hejses.
1961

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Hulemøde den 2/3-90. Denne aften var det et ualmin¬
deligt stort fremmøde. I aftenens løb nåede vi op på
51 fremmødte svende og gæster, heriblandt 10 fra
Københavns afd.. Samtidig havde vi, ja man kan vel
sige traditionen tro besøg af "Blomstertrioen". Og
det er jo også denne aften hvor bødekassen tømmes.
Serveringen bestod af to slags bidesild, leveret og
vel tilberedt af Poul Hesselkjær og Frank Ventrup,
hertil spegepølse og gammel ost, forsamlingen sad
selv som sild i en tønde, dette gjorde dog mødet
endnu hyggeligere. Efter sildene og de traditionelle
hulemadder var der kaffe. Alt dette for et symbolsk
beløb af 15,- kr.
Nu var det blomstertrioens tur til at underholde, og
John fra trioen startede med at fortælle om instru¬
menterne hvoraf de to var fra samme instrumentmager.
Trioen spillede op, og gav derefter en masse numre,
hvor vi på flere af dem alle kunne synge med. Medens
trioen underholdt blev bødekassen tømt, og vi havde
jo gættet på indholdet der viste sig at være på godt
843 kr. Nærmest kom Per Nordahl fra Kbh. afd. så han
fik den udlovede halve snaps, og kvitterede herfor
på sin afdelings vegne ved at slå på klokken, og fik
selvfølgelig blæren. Gæsterne fra København gav
derefter 2 hele flasker brændevin, som til akkompag¬
nement af Blomstertrioen blev skænket rundt. - Et
virkeligt pænt træk af vore gæster. Vi siger mange
tak.
Richard fra Kbh. afd. gav derefter en historie fra
sin tid på valsen, og han kunne have fortalt i
timevis, så på trods af hans høje alder fejler
hukommelsen ikke noget.
Vi nærmede os efterhånden midnat, og akkompagneret
af blomstertrioen og vores lokale spillemand,
Erling, sang vi Minderne så taget var ved at løfte
sig. Inden vi alle var nået at gå hjem fik Poul
Hesselkjær dog hevet i klokken, så også han fik
blæren. Endnu en pragtfuld aften hvor ingen rigtig
havde lyst til at tage hjem.
Husk generalforsamlingen den 6/4-90 hvor skyldigt
kontingent skal være betalt, og (par nr. 7 laver
gule ærter).
Husk også svendeaften den 4/5-90, hvor Inge og Jens
har hulevagt.

Med naverhilsen Poul.

Hillerød

Generalforsamlingen den 16. februar var godt besøgt,
vi var 25 svende. Formand Åge gav en beretning om
året 1989, som var et godt år med et regnskab der
viste et overskud på kr. 13.324,-. Der var også
overskud hos hulefar, så det tegner godt i det nye
år. Bestyrelsen modtog genvalg. Der blev foreslået
lam på spid, og bestyrelsen tager sig af sagen. Det
var vist den hurtigste generalforsamling vi har
haft, så der kom hurtigt gang i håndmadderne fra
Mona og Lilian. Knud Back fik overrakt sin nål for
25 års medlemsskab og så var der en lille en til
kaffen. Formanden deltog i murerenes 100 års jubilæ¬
um, han hev lidt i borgmesteren for en Hule, men der
var ikke bid. Husk hulemødet den 6. april kl. 19.30,
og så meld jer nu til pinsestævnet i Slagelse. Vi
sluttede med minderne.

Med naverhilsen Mogens.

København

Film skal ses i mørke, men sandelig om ikke en masse

medlemmer kom frem i lyset til svende-/hulemødet den
15/2. hvor vi ligeledes havde 2 optagelser. Vi siger
endnu engang velkommen til Kalle og Lauge. Men sikke
en aften/nat, hvor også Hans havde medbragt er par
film. Da vi var ca. 40 stemningsfyldte mennesker,
kunne det nok være at det var nogle skønne timer vi
atter havde sammen. Det er ikke sidste gang, at
filmfremvisning kommer på programmet, men dog kun i
små portioner, da vi i hvert fald skal bruge den
meste tid til fællessnak og hvad dertil hører.
Under Midt-i-ugen, onsdag den 21. februar havde vi
igen en optagelse, nemlig en ung mand ved navn Brian
Hansen, der lige havde tid og absolut ønskede at
blive optaget, inden turen gik videre i det store
udland (Schweiz, vistnok). Velkommen blandt os

Brian, og held og lykke i fremtiden - vi glæder os
til at høre fra dig!.
Som i kan forstå, sker der altid noget i København.
Ingen åbningstid/dag er os "hellig".
Lørdagen derpå, var en flok af os i Næstved en tur.
Det blev et brag af en dag, og det var svært at
komme hj emad...
Fastelavns søndag var som den plejer en dejlig og
morsom dag. Der blev slået til tønden og til søren,
næh der manglede skam ikke noget. Selv om en del nok
fik en lille en på, blev vi enige om, at til næste
år er rigtig udklædning af en eller anden form
påkrævet! Årets kattekonge blev I Hans Majestæt Frode
den Første.
Fredag den 2. marts drog vi i kamp mod vikingerne i
Frederikssund, som de nok vandt 3-2, da vi havde en

storslået aften med bidesild, latter, våde varer,

sang og mandolinspil. Det var bare en suveræn aften,
som vi ikke kan takke nok for. Sikke en varme og
hygge. Jeg håber, at vi kan få revanche her i
København, og det tydede på at det absolut ikke var
helt usandsynligt. Men veje deres guld (bødekassen)
kunne de ikke, thi København løb med snapsen - sådan
da

Vore kære Navervenners tøndeslagning søndag den 4.
marts gik over alt forventning, selv om der kun var
6 piger til stede, foruden en 10 stykker af os der
havde fået lysten styret (næsten) søndagen før. Det
tog ddamer kun ca. 10 minutter at slå tønden til
ukendelighed, og hvem ellers end hulemor kunne
svinge bøffen til sidst, for derefter at blive
udråbt som kattedronning over Navervennerne. Kronen
på værket (dog ikke dronningekronen) var at vi fik 2
medlemmer overflyttet fra Zürich afdeling. Hjertelig
velkommen Helle og Søren, efter den premiereoptræden
i gjorde i hulen den 4., tyder det på at vi får
megen glæde af hinanden.



April måned er på grund af påsken temmelig "tynd",
men brug nu ikke det som undskyldning, til ikke at
dukke op til vort hulemøde tirsdag den 24. april.
Hvad der helt præcis vil ske, vil i se denne forårs¬
aften, men kedeligt bliver det ikke. Husk, vi er
alle selv med til at bestemme stemningen, ik?.

En af vore gæster, Per Vejen fra Zürich afd., gav en
kort tale, hvori han beskrev lidt om læretiden, samt
valsen fra Danmark til Zürich til Californien.
Derefter præsenterede han klubben med en flot
boggave fra Harald Matthiesen, Sønderborg afd.
Bogen, som ankom med et baggrundsbeskrivende digt
fra Harald, var taknemmeligt modtaget af Præsident
Larry Westerskov og Otto J. Lund. Per Vejen sluttede
med at sige til sine venner i Zürich at "Bartjeneren
takker for en pragtfuld tid, og ønsker alle Alpe
Naverne alt godt fremover"!.

GENERALFORSAMLING!! - Der indkaldes hermed til den
årlige generalforsamling for NRHF, lørdag den 28.
april kl. 14.00 og for C.U.K.- Naverne onsdag den 9.
maj kl. 19.30. Eventuelle forslag bedes tilsendt
formanden senest 8 dage før. Husk at være "up to
date" med kontingentet, dagsorden i henhold til
lovene. Desværre ser det ud til at Pia ikke kan
fortsætte som egentlig sekretær i fremtiden, da hun
som bekendt har fået et godt men krævende arbejde,
hvor arbejdstiden er meget uregelmæssig. Vi søger
derfor om emner til sekretærposten, der bedes stilet
til undertegnede.
Kl. 17.00 lørdag den 28. april - ja efter NRHFs
generalforsamling - holder vennerne en af deres
populære gigant fester, hvor alt kan ske! Hvad
ellers en en forårsfest er passende på sådan en dag?
De varmeste og bedste anbefalinger kan absolut
gives. - Fra alle os til alle jér! Godt Forår!.
Med naverhilsen Niels "2 m".

Program

Et forsinket tillykke til Gene Thuesen med de 90 år
samt til Kaj Hansen med de 65 år.

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

2/04 + 23/04 - Spilleaften. / 4/04 + 11/04 + 18/04
+ 25/04 - Midt-i-ugen. / 24/04 - Hulemøde. /
28/04 - NRHFs generalforsamling og forårsfest.

Los Angeles

Med foraret næsten rundt om hjørnet, er der fornyet
aktivitet i Naverdalen. Vort regulære månedsmøde den
9. feb. havde god deltagelse med 33 medlemmer, og
med 3 gæster. - Den følgende dag var der vinter og
forårsrengøring i parken med 10 deltagere, og
arbejdet blev efterfulgt af et dejligt varmt og
koldt frokostbord, som var tilberedt af Bill Knud¬
sen. Der var selvfølgelig ikke mangel på hverken øl
eller snaps, og for flere gik eftermiddagen med
pokerspil i den lunt varmede Hule.
Måneden så også anden års jubilæet af den selvstæn¬
dige kvindelige afdeling af Los Angeles Naver club,
Naveretterne. Det var en festlig, uhyre godt anlagt
og vellykket begivenhed, som blev holdt i Hulen
onsdag den 14. St. Valentins,s dag. Det var arrange¬
ret som en frokost hvor alle mænd og Naver var
inviteret, og mange lod arbejdet hvile for at kunne
være med.
Ved vort møde valgtes to nye repræsentanter til "The
Danish National Committee Of Southern California".
Og det blev Jarl Thyrring og John Kristensen. Der
blev på mødet ligeledes diskuteret nogle af de mange
mindre og større udgifter som vi i år må se i
øjnene, for at vedligeholde vor Naverdal. Ikke
mindst af disse projekter og udgifter, er udtynding
og pleje af 9 træer i området af vore udendørs
aktiviteter på terrassen, samt opsavning og bortkør¬
sel af et ca. 100 år gammelt grantræ, som vi desvær¬
re tabte, da det faldt ned af sig selv uden hverken
vind eller vejr. Med over en meter tyk stamme, vil
træets brænde nok veje omkring 250 pund stykket og
varme længe, hvis vi blot kan finde en pejs og en
fyrbøder der er store nok.

Marmorilik

Generalforsamling/hulemøde, lørdag den 17. feb. 1990
11 naver var mødt. Hovedemnet for generalforsamlin¬
gen var formaliteterne vedrørende ophør af "Naverne
Marmorilik 81 ". At vi må stoppe er en kendsgerning,
idet Greenex A/S standser produktionen af Zink og
bly grundet malmreserverne er opbrugte omkring 1.
juni i år.
Punkt 1 på dagsordenen, valg af dirigent I bestyrel¬
sens forslag blev vedtaget, det blev undertegnede.
Punkt 2, formandens beretning! enstemmigt vedtaget.
Punkt 3, godkendelse af regnskab. De to revisorer
har desværre ikke været i Marmorilik de seneste uger

hvorfor regnskabet ikke var revideret. Kassereren
forelagde regnskabet og dette accepteredes af
generalforsamlingen med det forbehold, at revisorer¬
ne senere kan godkende det.
Punkt 4, nedlægning I Man enedes om at stoppe
"Marmorilik 81" pr. 1. juni, således at man betaler
kontingent her til og med juni måned, hvorefter
medlemmerne overgår til lokalforeninger i Danmark,
eller hvor man måtte ønske det.
Punkt 5, indkomne forslag! Ingen forslag forelå.
Punkt 6, valg af formand, sekretær, bestyrelsesmed¬
lem samt en suppleant! bestyrelsens forslag, at den
siddende bestyrelse fortsætter foreningens levetid
ud, godkendtes af generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var der hulemøde med det
sædvanlige fine kolde bord. Humøret var højt. Efter
en del sange og lige så mange genstande sluttede
mødet.
Foreningen har modtaget et meget fint naver- tele¬
gram fra naverne i Herning! "Til lykke med de ni
år". Ja desværre når vi ikke at fejre 10 års jubilæ¬
um. Tusind tak til Herning.
De næste, og sidste hulemøder holdes som følger! 17.
marts, 7. april og 12. maj, alle kl. 19.30.

Med naverhilsen Erik Elgaard.



Odense

Til hulemødet den 1/3-90, åbnede formanden mødet med
at byde velkommen til de 11 svende og et par gæster,
og vi startede med en sang.
Lars oplyste at han afgik som formand, da hen er
flyttet fra byen, og han bad Kjeld Ploug aflægge
beretning ved den kommende generalforsamling. Man
takkede for det fine torskegilde som blev afholdt
den 24. februar i hulen.
Så gik Walther i enrum med en af gæsterne, som
skulle forberedes til optagelse og vi sad spændt
ventende. Langt om længe blev der banket på døren og
ind kom den nye Nav, hans navn er Sten Jensen,
ekspedient, og han fortalte om sin tid i Australien,
bagefter præsenterede de øvrige naver sig og fortal¬
te om deres liv og levned. Laden blev lukket og
ordet var frit.

Med naverhilsen Poul Nordquist.

Næstved

Hulen i Næstved bliver efterhånden godt besøgt. Den
21. februar flokkedes en række friske folk fra
Næstved Malerlaug ind og overværede et foredrag med
lysbilleder fra besættelsestiden, hvorefter aftenen
gik lystigt med håndmadder, sang og smørelse til
ganen. Dette skulle gerne være optakten til en række
besøg af faglige organisationer, så vi kan lære
hinanden at kende. Og nu er der da også kommet
forespørgsel fra typografforbundet om et muligt
arrangement i maj.
Fornylig blev vi også til lørdagsåbent invaderet af
9 medlemmer fra København med Edgar og Edit i
spidsen. Rørende taler, bakkesangerindesang, så
huset rystede, og Kjeld og Jette havde igen sørget
for, at ingen gik sultne og tørstige bort. Gæsterne
fandt sig til syneladende godt tilpas, for de sidste
holdt da ud til langt hen på aftenen. Men pas på i
København, en dag skal vi nok lomme og gøre gengæld.
Som sædvanlig ved vore sammenkomster, var der da
også musik til. Her på billedet er det Store Kalle
og Sejr, som gnider på kattetarmene.

(FotoI E. Lindberg Hansen).

Som nævnt sidste gang, har vi generalforsamling den
6. april kl. 19.30, her serveres gule ærter med alt
tilbehør for den nette sum af kr. 35,-. Vi skulle
gerne have tilmelding til Kjeld (eller i hulen),
senest den 31. marts.

Med naverhilsen J.P. "Marokko" Jensen

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tif. 01 56 29 58
MedIem af C.U.K. Kobenhavn

Februar hulemødet var et af de mere hyggelige med
velkomstsang og klokkeklang. Velkomstsangen skyldtes
optagelsen af vort nye medlem Oluf Møller Jensen.
Han har som berejst håndværker gennem 8 år, arbejdet
bl.a. i Sydamerika- Afrika- Saudi Arabien og flere
andre steder. - Velkommen til Oluf. -

Formanden og kassereren fejrede deres fødselsdage på
behørig vis med både fast og flydende føde. Til
lykke til dem begge.
Meget " Skyllemiddel " var til stede da vi sammen

med gæster fra Herning- Silkeborg- Ålborg og Århus
besøgte Thor bryggeriet (ca. 70). Efter den store

spørgelyst der var, kunne man få den tanke at
Naverne har i sinde at op starte et " Naverbryghus
ti

Har modtaget melding fra kommunen, om at vi 1. april
vil få besked om leje af lokale til Naverhule.
Forhåbentlig bliver det ikke " Aprilsnar."
Ordinær generalforsamling afholdes i hulen fredag
den 6. april kl. 20.00, dagsorden i henhold til
vedtægterne. - Forslag skal skriftligt tilstilles
formanden, senest 8 dage før. - Reserver dagen og
mød talrigt op.!!!!
I april er "Vandreudstillingen" her i byen, tid og
sted vil blive omtalt i de lokale blade. Håber det
lokale TV 2 som starter den 1. april, vil vise
udstillingen sin bevågenhed, således at vi kan få et
"Lift" til gavn for vor forening.

Med naverhilsen Pi-Kasso.

Silkeborg

En måned går hurtigt når der er mange aktiviteter.
Vi havde sammen med naverkammerater fra Herning og
Randers en festlig aften med rundvisning og informa¬
tion, på bryggeriet "Thor" i Randers den 15/2
Herning lagde vejen omkring Silkeborg og fik en flok
med herfra, det blev en festlig aften som sluttede i
lejede lokaler i Randers, med en godnat pils og røde
pølser, alt i alt en hyggelig tur.
Den 23/2 stod den på gule ærter til vor månedlige
fredagsmøde, 22 svende mødte op og gik såvel til
ærter som til sul, en god festlig aften. Vort næste
arrangement bliver så den 30/4, hvor vi i år igen
skal samles til kogt torsk i Indelukket. Vi håber og
ser gerne fremmede, naverkammerater med ko¬
ne/kæreste, møde op til festen, Egon maler har
arrangeret spisningen, hvor prisen vil blive rimelig
og øl og snaps kan købes til rimelige priser, så sæt
et kryds i kalenderen den 30/4 kl. 19.00, så er der
tid til at sludre og få en øl.
Vi håber der som tidligere år bliver samling om vor
fest, vi glæder os til at se så mange som mulig, der
bliver en servering efter spisningen.

Kno i bordet Hilsen fra Jens "777".



Roskilde

Hulemødet fredag den 23/03, var ret tinge besøgt,
men os som var mødt frem denne aften fik det hygge¬
ligt og rart.
Formanden åbnede mødet, fortalte om hvad der var

sket i månedens løb, havde breve og blade med, men

kom samtidig med en appel til os i afdelingen om at
afse en dag eller to til tombolaen på torvet i uge
27, vi må have lidt hjælp - vi har også vandreud¬
stillingen om lørdagen. Vi ved godt det er ferietid
i uge 27, men her er turister i byen og vi får penge
i kassen til dækning af husleje for Hulen - så tænk
lige over det - ikke osse !! ! ! !
Påsken falder jo midt i april, så vores kortspil er

søndag den 22/04 og hulemødet som sædvanligt, den
sidste fredag i måneden. Fra alle os i Roskilde afd.
til alle jer rundt omkringl God Påske.

Med naverhilsen Bente og Bjørn.

Slagelse

Hulemøde fredag den 2. marts 90. - Der var mødt 18
svende til den årlige generalforsamling. Formanden
bød velkommen og oplæste dagsordenen. Formanden var

på valg og modtog genvalg, sekretær Jens H. var på
valg! men ønskede ikke genvalg af personlige grunde.
Arne Rafn blev foreslået og enstemmigt valgt, han
var fraværende, men man forventede at han modtog
valget.
Angl Pinsestævnet havde festudvalget nået langt i
forberedelserne. Det forventes, at vi de næste 3
mdr. har forsiden på D.f.S. at udfolde os på, hvor
Luffe havde flere forslag. Hugo havde en fin tegning
af Frandsen.
Den 16. marts fylder Hugo 70 år og vi samlede ind
til en gave, Brogård står for det, og fik de penge
med der kom ind. - Frandsen skrev et pænt fødsels-
dagsbrev til ham, som vi alle skrev under på. Ejnar
fra Sorø fylder 50 år den 13/3-90, og inviterede til
åbent hus i Sorø, lige som han inviterede på en
kulinarisk anretning til næste hulemøde den 6/4,
(altsa ingen medbragt madpakke). - Arne Gyholdt
havde fødselsdag den 18. ds. og bragte lidt til de
små glas, foreningen gav en øl til generalforsamlin¬
gen. Og så var der sving i maden m.m. Der blev
sunget et par sange og vi sluttede kl. 22.

Med kno i bordet Jens H.

Stockholm

Ved årets generalforsamling blev formand, Anton
Paulsen og sekretær Arthur Nielsen genvalgt. Ny
høvding blev som ventet Egon Bargisen, Eli Simonsen
fortsætter som vice høvding. - I beretningen omtalte
Anton at vi nu er 45 C.U.K, medlemmer og 4 NV.
Medlemmerne er kommet op i årene, men den nye
tilgang af ungdom, håber vi vil blive her og føre
foreningen videre. - Fra Dana legatet har vi modta¬
get et bidrag på fire tusinde kroner, som vi takker
hjerteligt for, og pengene skal bruges til Torpet. -
Der håbes stadig på at man får skaffet lokaler til
Hule i byen igen. Som det er nu for dem som ingen
bil har, er de helt afhængige af andres gode vilje,
og dem som kommer med bussen, har lange ventetider,
og bussen kører ikke ind til Torpet.
I april har vi månedsmøde den 7. og svendefest den
21.
Fire forslag var indkommet til generalforsamlingen,
to fra Arthur og to fra Erling. - 1) Arthur ville
have indløst byggefonden, som er på 28 tusinde, for
at afdelingen kunne blive endelig ejer af Torpet.
Forslaget blev nedstemt. - 2) Arthur ville at man
skulle begynde at oparbejde en pengefond, for at få

en tilbygning til Torpet, vi har ved flere tilfælde
fået mundtlige løfter fra gæster, som ville bidrage,
nogen penge er der dog endnu ikke kommet. Uden
diskussion blev forslaget nedstemt. - Erlings to
forslag gik på et stort og omfattende, færdigbygget
hus, med priser på 400,- kr. for enkelt og 600,- kr.
for dobbeltværelser om ugen i sommertiden o.s.v.
Huset skal bygges til gæster fra andre afdelinger,
derfor betales der med gæsters mundtlige bidrag,
resten skal en arbejdsgruppe samle ind fra medlemmer
i de danske afdelinger. Huset beregnes til at stå
færdig ved årets udgang, og med alle moderne facili¬
teter. Diskussionen om forslagene gik højt. Og til
sidst måtte Anton stoppe denne, for at få en beslut¬
ning. Efter en samtale med Erling kunne Anton
berette at forslaget ikke var andet end en ideform
på et forslag for et færdigbygget hus. Vi skulle nu
stemme om at en arbejdsgruppe på fire personer fik
fremskaffet, en byggelov/tilladelse en finansierings
garanti til et ny byggeri, og så indkalde til en
ekstra ordinær generalforsamling snarest. 19 stemte
for, 2 mod, 5 stemte hverken for eller imod.
Vi hejser flaget for Erik Ottosson på jubilæumsdagen
og gratulerer, Erik er også en af vore naver som i
mange år har arbejdet aktivt for at vores afdeling
har kunnet fortsætte også under krigsårene. Vi
takker Erik, for hans store interesse for C.U.K.
Kristine Madsen som er nyt medlem fylder 65 år, vi
glæder os til at si dig her i mange år. Tillykke med
dagene fra alle her.

Med naverhilsen Arthur.

Sønderborg

I afdelingen er to nye medlemmer "holdt over dåben",
Tove Rasmussen, teknisk tegner, der har arbejdet i
Tyskland i 9 år, samt Henning Jensen, rigger, som
har valset i Vesteuropa og U.S.A. i 11 år. Vi byder
jer begge velkommen.
Formanden oplyste på bestyrelsesmødet den 2/3, at
der er flere nye medlemmer på vej. Det er dejligt at
konstaterer, at afdelingen har fremgang i medlems¬
tallet .

Der har været mange aktiviteter i hulen det sidste
halve år. De gule ærter den 3/3 samlede fin tilslut¬
ning, ligesom de foregående arrangementer har gjort.
Pakkeauktionen gav et flot resultat, som vores
kasserer var ovenud tilfreds med. En særdeles fin
aften hvor det gode humør og kammeratskab var i
højsædet. Tak til fremmødte medlemmer og gæster.
A.O.F. har besøgt hulen. Vi oplyste om navens
historie og hvad det vil sige at være Nav. Alt blev
optaget på video og kan måske senere ses i TV syd,
på båndværkstedet, eller Seerne viser.
Evt. forslag til ændringer i C.U.K.s love (vedtæg¬
ter) har været til debat på hulemødet, efter oplæg
fra bestyrelsen. Og husk så vores generalforsamling
den 6. april kl. 19.00 i Hulen. Kun for C.U.K,
medlemmer. Dagsorden ifølge love.
Kassereren erindrer om, at kontingentet skal være
betalt frem til 1. april 1990.

Med naverhilsen Mogens.

Vejle

Fredag den 2/03-90, var vi samlet 16 svende til møde
i hytten, formanden bød velkommen og vi åbnede mødet
med en af de gode naversang, Fra Arilds tid.
Vi har mistet et af vores trofaste medlemmer,
Hjalmar Laursen (Hulda), som døde den 8/02-90. De
sidste mange år var Hulda ramt af sygdom, men før
den tid var han en trofast gæst, særlig i hytten,
hvor han elskede at gå og male, vi mindedes Hulda
med 1 min stilhed.



Vi har også fået den kedelige meddelelse at vores
gode sekretær har udmeldt sig af foreningen, hende
vil vi mangle, grunden kender vi ikke, men det er
ikke utilfredshed med vores forening, så vi håber
hun kommer igen. Arne Fryland er trådt ind i besty¬
relsen som suppleant. Vi har fået et nyt naverbord,
et smukt arbejde som Jens Buheldt har udført, og han
har lovet at fylde det med møntor, vi siger tak til
Jens.
Vi havde to blærer... Slambus og Jacob, så vi måtte
jo synge sangen, med det gør vi gerne når vi får
noget at skylle halsen i, mange tak. - Formanden
opfordrede så mange som muligt at tage til huleind¬
vielse i Fredericia den 17/03.
Husk generalforsamlingen fredag den 6/04-90 og
festen i hytten den 7/04 kl. 13.30, alt godt fra
havet. Formanden sluttede mødet, vi sang nr. 11. Det
var et godt møde, og det ser ud til at vi har faet
lært ikke at tale i munden på hinanden.

Med naverhilsen Bruno.

Zürich

Per Nygård er indgået i festudvalget. Han og Ole
vil være ansvarlige for vort stiftelsesfest- arran¬
gement. Det bringer mig til at minde jer på at i
reserverer den 9. juni 1990. Den dag fejrer vi 110
års dagen for vor stiftelse den 5. juni 1890. Vi
håber at mange naver fra hele verden kommer og
hjælper os at fejre dagen. Af praktiske grunde
sætter vi pris på at i anmelder jeres deltagelse
inden den 1. maj 1990. Ring eller skriv til Flemming
Vilhelmsen, Ueberlandstrasse 341, 8051 Zürich - tlfl
1 - 321 28 23.

Med venlig hilsen og kno i bordet Ole Liebgott.

De sidste par måneder har i ikke hørt meget fra os
her i Zürich. Grunden er hovedsagligt at der ikke er
sket så forfærdeligt meget. De fleste af vore aktive
medlemmer har været i Danmark på længere og kortere
ferieophold. Vi er imidlertid kommet godt igang
igen. Den 20. februar afholdt vi vores første
"Senior- aften". Sagen er jo den at langt de fleste
af vore aktive medlemmer er ganske ung mennesker med
unge ønsker og vaner med hensyn til hvordan en aften
i Hulen bør forløbe. Mange af de lidt ældre aktive
og passive medlemmer har længe følt, at der var ikke
rigtig noget for dem og deres interesser om torsda¬
gen i Hulen. Ergo, vi indbød til "Senior- aften" en
tirsdag. Det blev en succes. 18 seniorer og
senioritas mødet op, havde en rigtig hyggelig aften
og besluttede at gentage og udvide succesen. Den 18
maj mødes man igen, medbringer sin egen mad og vil
så sætte et program op med funktioner af forskellig
art - passende for de lidt mere modne.
Den 24/25 februar løb vor årlige ski- weekend af
stablen. Vi var 24 gæve danskere som indtog Arosa
med storm. Ankom med toget lørdag ved elleve- tiden,
stod på ski hele eftermiddagen, overnattede på
vandrehjemmet, stod på ski hele søndagen og kl.
18.00 tog toget tilbage til Zürich. Vejrguderne
gjorde deres allerbedste. Sneen var i orden, solen
skinnede fra en dybt blå skyfri himmel. Alle blev
dejlig solbrunede, de fleste helt udmattede. En ung
dame "Lisa" måtte vi efterlade på hospitalet i Chur.
Hun var styrtet, beskadigede krydsbåndet i højre knæ
og måtte bringes på operationsbordet.
På nave'raftenen 1. feb. blev Naja Rubæk Jultved,
sygehjælper, optaget som aktivt medlem. I januar
havde vi ingen optagelser, men den 7. december var
det vor fornøjelse at kunne byde velkommen til Jørn
Stilau Larsen, ingeniør, og til Benny Lundgård
Nielsen, maskinsnedker.
Til gengæld var vi meget kede af at måtte sige
farvel til tre helt specielle navere. Tre unge
mennesker som rigtig forstod hvad ordet "kammerat¬
skab" står for. Med oprigtig vemod har vi taget
afsked med vore tre huleforældre, tømrer Per Vejen,
som skal til Californien, tømrer Søren Nielsen og
maler Helle Knudsen, som vi forstår planlægger at
sætte forretning op i Kalundborg. Hej i tre vi vil
savne jer. - Jane Jensen og Benny Lundgård Nielsen
er vore nye huleforældre. Vi siger tak og ønsker jer
god arbejdslyst. - Else Marie & Erp Pedersen stråler
lykkelige over deres nyfødte lille datter, Gitte
Ingrid. Vi gratulerer de heldige forældre.
Vores hule har fået nyt ansigt. Flemming, Niels,
Ole og Jørn bistået af Jane og Helle skurede,
skrubbede, murede og fuldstændig nymalede lokalite¬
terne. Vi glæder os til at få besøg i de nye venlige
omgivelser.

Ålborg

Hulemøde den 7/3-90. Der skete ikke' det helt store,
formanden opfordrede, til at møde op til stævnet i
Slagelse. Edvind sang forkert, så han slog ud med
hånden og betalte sig fra det.
Oppe i hulen sad maler Edvind samt Willy, Elly og
Inger og lavede forberedelse til den støtteforening,
som er under oprettelse.
En tak til Thor og Randers naverne, som gav en
dejlig aften på bryggeriet. Det gik godt nok godt. I
hvert fald til vi sluttede på bryggeriet. Der var
besvær med at finde det næste sted på ruten for
nogle.

Med slag Ejler.

Århus

Fredag den 2/2, var vi 14 svende samlet til mødet, -
d.v.s. ikke flere end at vi kunne være ved "de
ældres bord". Carsten Jensen havde en gæst, Schwei¬
zeren Otto Schmid med. Efter at vi havde sunget nr.
64 og 65 for Otto, sang han en gammel jodle sang for
os.

Lørdag den 10/2, holdt vi vores årlige "gule ærter
med ledsager" fest. Der var 36 deltagere, og de
havde hver medbragt en pakke, som skulle sælges på
auktion. Formanden bød velkommen. Annette overrakte
en frisk hilsen fra Gerhard, som ligger på hospita¬
let, og ligeledes en fra Herning afd. Inden de gule
ærter var serverings klare, sang vi et par af vore
gode sange. Bent havde gjort et godt stykke arbejde
da han tilberedte de gule ærter. - Som en vestjyde
ville sige! Det ér guf for å gummer. Efter spisnin¬
gen blev der holdt auktion over pakkerne, hvilket
gav et virkeligt pænt beløb til "festkassen".
Fredag den 16/2, var vi kun 10 til mødet. Formanden
åbnede mødet og bragte os en hilsen fra Niels
Nielsen, New Zealand. Jørgen fortalte også om vores
to medlemmer, Gerhard og Kaj, der begge ligger på
hospitalet. Vi ønsker dem begge en god bedring og
håber snart at se dem i hulen igen. Vi har igen fået
noget fint gammelt værktøj til vores samling i
hulen. Jens E. Hansen havde skaffet en gammel klup +
arbejdstegning (det er et svendestykke fra 1912).
Både arbejdstegning og klup fik en plads på væggen.
Husk generalforsamlingen den 6. april hvor forenin¬
gen bagefter er vært med en varm ret mad. Husk også
vores skiveskydning den 20. april.

Sekretær Kurt B. Larsen.



Vi byder Dem velkommen til Slagelse
PINSESTÆVNET 1990

Program

LØRDAG DEN 2. JUNI

Hulen er Iben fra kl. 10.00 — ?. Der
serveres " SORT GRYDE "kl. 18.00. ( Helge
underholder efter behov m/"maveorglet").

SØNDAG DEN 3. JUNI

Kl. 09.00 Fælles fotografering ved
Dragespringvandet. Hj emmeværnsorkestret
underholder. - Herefter fælles fanemarch til
11
Bygningen " i Eriksgade hvor fanerne aflv.

Kl. 10.00 Delegeretmøde m/frokost.
Kl. 10.00 Bustur afg. samme sted. - Vi
besøger Storebæltsprojektet, samt Trelleborg
Vikingeborg, og slutter af med en lækker
platte på 11 Arnehavehus 11 i Slagelse Lystskov
Hjemkomst til Hulen kl. 14.15.
Kl. 18.00 Festmiddag i 11 Bygningen "
m/taffelmusik, og div. underholdning samt bal
bagefter.

- OBS! OBS! Skulle der være enkelte som endnu ikke
har afsendt tilmeldingsblanketten, beder vi om at
DETTE bliver gjort SNAREST. Ved en beklagelig fejl
var vort Giro nr. ikke kommet med i sidste nr. men
for god ordens skyld kommer det her 22 58 714.

På glædeligt gensyn med Faner, Damer, Sangbøger og
godt humør til alle.

Slagelse Naverne.
BYKORT SIDE 4

FESTMENU. Forret.

Hovedret.
Dessert.

MANDAG DEN 4. JUNI

Fyldte pandekager m/rejer og
fiskefyld.
Oksesteg m/div tilbehør.
Isanretning.

Slukefter i 11 Hulen " Fruegade 36, fra
kl. 09.00 og til afrejse.

Hotel Slagelse er et ældre hotel, med en god
beliggenhed, lige over for stationen og tæt på
Slagelse bymidte. Slagelse er en storslået handelsby
og fra Hotel Slagelse er der kun få minutters gang
til byens levende forretningsliv. - Hotellet råder
over 60 senge fordelt på 40 værelser, alle med TV.
og radio. Alle værelser er nyistandsatte.
Til Vandrehjemmet benyttes bus nr. 302, der

holder ved banen. Fra stoppested til Vandrehjemmet
er der ca. 300 meters gang. Gæster der ikke selv
ønsker at medtage sengelinned, kan leje dette på
stedet til kr. 40,00 pro person.

På de forventede største ankomsttider, lørdag
mellem kl. ea. 10 til 14, vil der være mandskab på
banegården til at tage imod, - ellers benyt Bykor¬
tet .

- For deltagere der ikke skal til delegeretmøde
eller bustur, er "Hulen" åben fra kl. 10.00 til kl.
16.00.

Tilmeldingsblanket til Pinsestævne 2-3 juni.

NAVN
ADRESSE
AFDELING
ANTAL DELTAGERE
ANKOMST AFREJSE

PRIS LØRDAG SØNDAG I ALT
DOBBELTVÆRELSE M/BAD 510,-
DOBBELTVÆRELSE U/BAD 490,-
ENKELTVÆRELSE M/BAD 29 5,-
ENKELTVÆRELSE U/BAD 25 5,-
VANDREHJEM M/MORGENMAD 90,-
HULEMØDE LØRDAG AFTEN 50,-
BUSTUR/UDFLUGT 100,-
DELEGERETMØDE 50,-
STÆVNEMÆRKE OBLIGATORISK 45,-
FESTMIDDAG M. DANS 160,-
KRONER I ALT

klip
NB! Samtlige overnatningspriser er pr. døgn. I pri¬

ser er moms, betjening og morgenmad includeret.
Hotelregning afregnes med hotellet.

Sidste frist for tilmelding er d. 20 april 1990.
Ved tilmelding betales 50% af det samlede beløb,
på giro 2258714 - Slagelse Naverklub, Fruegade 36,
4200 Slagelse.

TILMELDINGSBLANKETTEN SENDES TIL: Hugo Sverreng
Østerbro 60
4200 Slagelse
tlf: 53525851



SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE.

HOVEDBESTYRELSEN

Giro 2 14 33 99

Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer
vareforsendelse

redaktør af
d.f.s.

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13 HULE:
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde FORMAND:
Tlfl 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1 KASSERER!
3600 Frederikssund
Tlfl 42 31 49 5.4

Xngerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf! 31 21 00 92
Hulen er Iben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf: 33 15 09 85

Frode Zachariasen c/o Nancy Andersen
Borgbygård Alle 36 2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

UDSTILLINGEN Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79 Milepæle

EKSPEDITION AF
D.F.S. & AF OG
TILMELDING

kontroludvalget
& arkivet:

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

Tak

Jeg vil gerne herigennem sige tak til
naverkammerater og venner, for den store
opmærksomhed der blev vist mig på min 50 års
fødselsdag den 27. marts.

Med naverhilsen Edgar Sørensen
Vejle afd.

MAJ.

1/05 Thorvald M. Nielsen, Bevtoftegade 4, 3.tv.
1736 Kbh. V... medl. af C.U.K, i 25 år

7/05 Ejler Kløve, Ferskenvej 66
9000 Ålborg medl. af C.U.K, i 25 år

8/05 Poul Ringsted Sørensen.
Rantzausgade 39, 2.th.
9000 Ålboarg 50 år

12/05 Harriet Fabrin 75 år

15/05 Carl Mortensen, Sorgenfri Alle 34
5250 Odense SV DIAMANTBRYLLUP

16/05 Leif B. Olsen, Platanvej 6, 13.th.
1810 Frederiksberg C 50 år

27/05 Anders Andersen, St.Tingbakken 6
9310 Vodskov 60 år

Fra H.B.

Jeg vil gerne herigennem sige tak til Naverne der
deltog ved min kære mand Leonhard Jørgensens
besættelse. Også tak fra børn og børnebørn fordi de
måtte gå med i Hulen, som deres for og bedstefar har
talt så meget om.

Karen Jørgensen
Århus C.

"Svenden" indbundet 1984-1989. Kan bestilles hos
hovedkasserer Peer Rosén.
Forudbestilte bøger gennem afdelingernes kasserer,
vil blive medbragt til Pinsestævnet i Slagelse.

Helge Lind Nielsen.

Sangkoret

Som annonceret i marts nummeret, holder sangkoret
møde for alle, men dagen er rykket hen til tirsdag
den 15. maj, grundet fejl fra Kbhs bestyrelses
side.

Med naverhilsen Svend Åge Rix.

MOSELTREFFEN

Moselfreffen den sidste weekend i august. - Prisen i
år bliver 765,- kr. for kørsel, hotel og færge.
- Fyldestgørende program kommer i næste nr. af "Den
farende Svend".

Børge "Skæg" Odense, tlfl 66 18 00 23.



In memoriam

Viggo Halfdan Jensen (Göll)

Født den 1/06-1912

Død den 8/03-1990

Viggo H.Jensen

Vor gode kammerat og naverbroder, billedskærer Viggo
Halfdan Jensen (Göll), er stille sovet ind den 8
marts 1990. Bisættelsen foregik i dybeste stilhed.

Viggo blev indmeldt i C.U.K, den 4. september 1932.
Efter endt læretid som billedskærer rejste Viggo ud
i 1931. Det blev Paris, hvortil han havde fået et
håndværkerrejselegat. I Paris var han ca. 1 års tid,
hvorefter turen gik til Belgien, Holland og Schweiz
til det kendte turiststed Rigi ved
Vierwaldstattersøen. Senere gik turen til Italien,
hvor han fik arbejde i Meda ved Milano. Efter en tid
her returnerede Viggo til Paris, hvor han fik
arbejde som billedskærer og møbeltegner. Efter et
par år på valsen, vendte Viggo hjem til Århus, hvor
han fik arbejde på naturhistorisk museum i Århus,
som laboratoriemester. Foruden at Viggo var en
trofast Nav og kom meget i hulen, var han en meget
dygtig Jazzguitarrist og optrådte meget i Århus.
Viggo blev 77 år.

ÆRET VÆRE VIGGO,S MINDE.
For Århus afd.

Jørgen Schaffer.

25 år i C.U.K.

Thorvald M. Nielsen
Bevtoftegade 4, 3.tv.
1736 København V.

H.B.

Præsenterer

Peer Rosén
Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde
Tlfl 42 36 72 28

Som det fremgår af Svenden har jeg fået det tillids¬
hverv at være hovedkasserer pr. 1/4-1990.
Jeg glæder mig til dette arbejde og vil udføre det,
ikke bare til Jeres, men også til min egen tilfreds¬
hed .

Jeg er 55 år, gift med Bente, udlært murer og har
været selvstændig en del år. Har arbejdet 12 år i
udlandet, henholdsvis Tyskland, Norge, Sverige,
Færøerne, Island og Grønland. Er formand for Roskil¬
de afd. hvor jeg har virket som sådan i 10 år.
Jeg er altid at træffe tirsdag aften mellem 17.30 og
18.30, på tlfl 42 36 72 28

Med naverhilsen Peer Rosén.

Vi har hermed fornøjelsen at kunne præsentere og
ønske vor gode naverkammerat Thorvald M. Nielsen
hjertelig tillykke med de 25 år hos os i København.
Thorvald der er født den 4/11-1916 er kendt af
mange, uddannet sliber og har arbejdet som smed og
maskinarbejder i Tysklang, Sverige og Finland.
Som flittig deltager til diverse stævner, har han
gjort sit til at disse er blevet minderige for såvel
sig selv, som for os andre. Københavns natteliv
siges ligelides at have "nydt" godt af ham.
Grundet sygdom ser vi desværre ikke mere så meget
til Thorvald, der ofte kom i hulen og som før nævnt
rundt om i verden. Som trofast medlem af vort
naversangkor, var han ofte den store rimsmed ved
festlige lejligheder.
Vi glæder os meget til at hylde dig "officielt" i
hulen Thorvald! Det vil ske til vor kombenerede
bakskuld & jubilaraften lørdag den 27. oktober kl.
13.00

Københavns afd.

Leif Brygger Olsen
Platanvej 6, 13. th.
1810 Frederiksberg C
Tlfl 31 23 23 42.

Næstformand i H.B. Leif Brygger Olsen er født den
16. maj 1940, udlært som smed og maskinarbejder i
1959. Har sejlet som maskinassistent i godt et år
1961-62. Arbejdede som flymekaniker i Hamburg 3mdr.
i 1967. Var stationeret 1970 i fjernøsten i en
periode med forskellige arbejdspladser i Bangkok,
Taipei, Hongkong og Singapore, i 1983-84 blev det
til 6 mdr. i Bogota, Colombia.
Leif blev meldt ind i C.U.K. 1975 i Københavns afd.
Efter at have været formand i 3 år for navernes
sangkor, blev det til en 3 års periode for Køben¬
havns afd. hvor han gik af i maj 1989.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Generalforsamlingen den 6/4-90, havde samlet 22
svende. Frank Ventrup blev traditionen tro valgt til
dirigent. Under formandens beretning oplyste Dann
bl.a. at han nu kan konstatere, at arbejdet som
redaktør af D.F.S. og formand for Frisund afd.
udmærket kan forenes. Formanden havde i årets løb
besøgt flere afd. og efterlyste, at flere medlemmer
skulle gøre det samme. Dann havde en frisk hilsen
fra Finn Leth, Moselkommiteen. Til slut rettede Dann
en tak til medlemmerne for det gode fremmøde til
hulemøderne, og til bestyrelsen for det gode samar¬
bejde, samt en stor tak til hulefar Frank Ventrup,
der altid sørger for den gode mad, og
sørger for at holde priserne i hulen nede.

samtidig

Forts, side
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LOS ANGELES NAVER KLUB
Ved mødet i Los Angeles Naverklub den 9. februar
1990, overraktes en bog om Christian den X, til Otto
Lund. Samtidig var i bogen indlagt et brev adresse¬
ret til Naverklubben. Dette er gengivet her under.
Vi i klubben takker hermed C.H. Matthiesen for den
kærkomne gave. Brevets indhold følger I Kære Naver¬
kollega. Jeg tillader mig at sende dig en 47 år
gammel bog, som jeg gerne vil have dig til at
overdrage til Los Angeles naverne. Den kan måske
vække erindringer hos den gamle generation, som
husker tiden før 1940. Jeg syntes at i skulle have
den. Jeg har selv som 16 årig købt den på afbetaling
og givet den til min mor og far i julegave i 1941.
Jeg håber at i tager vel med den.

signet Harald

Det følgende var indlagt i bogen, det er nu monteret
permanentlig i bogen.

Denne bog er købt på klods
måske, en lille smule i trods.
Der var krig, og tysken var i landet,
gid de bare var havnet i vandet.
Jeg var 16 år og i lære,
betalingen for bogen, var næsten ikke til at bære.
Jeg fik 40 kr. pr. mdr. med ret til at slæbe fra

5-17
der var ikke megen tid til spytten.
5 kr om måneden skulle jeg for bogen give,
20 kr. i banken, så megen sjov kunne der ikke blive.
Min mor og far fik bogen i gave,
de blev glade for sådan et værk at have.
Min far var med i 14 - 18 krigen,
så han kendte til tyskerens skrålen og skrigen.
De var danske, men det undrede mig såre,
da de fik bogen, de begge fældede en tåre.

Med hilsen og kno til alle
Los Angeles Naver.
Harald Matthiesen.

Vi er her i Fredericia helt overvældede over den
store deltagelse med bl.a. faner og hilsener fra nær

og fjern. Da det er os helt uoverkommeligt at takke
hver enkelt for alle de tilkendegivelser vi modtog,
siger vi her igennem "Svenden", en stor tak til alle
der var med til at gøre dagen så festlig for os, det
giver os lyst til at gøre meget mere for C.U.K.
Efter en kort visit i "Hulen", gik vi til det gamle

Domhus til faneoverrækkelse/indvielse og fotografe¬
ring, derefter gik vi i samlet trop med fanerne i
spidsen til lokalet i Kongensstræde, som
Snedker-Tømrerne velvilligt havde stillet til
rådighed, da hulen jo ikke er så stor, for alene til
spisningen var der mellem 80 og 90 deltagere, men
dagen igennem har der nok været mellem 120 - 130
gæster. Det er for C.U.K, en fin tilkendegivelse af
hvad vi står for, da både pressen og lokal TV. var
med hele dagen.
Med de henvendelser vi har haft efter festen kan vi
se folk har opdaget, at vi ikke er en lukket loge,
men en forening for M/K-ere, folk der har arbejdet i
udlandet, og vi håber på flere medlemmer så C.U.K,
ånden kan føres videre, ellers ender det med at vi
sidder her til sidst som gamle uden der sker nogen
fornyelse.
Såfremt der har været nogen kiks (fejl) på festda¬

gen forventer vi at høre om det til Pinsestævnet i
Slagelse.

Med kno i bord Poul Erik.
sekretær.

FREDERICIA
I



Efter formandens beretning rettede også Tolderen en
tak til vore skippere for den årlige sejltur, og
håbede på at vi stadig kunne få både nok til denne.
Protokol, beretning og regnskab blev alle enstemmigt
godkendt.
Under eventuelt fremkom Tolderen med et forslag om
at lave en ny tilføjelse til Blæresangen. Udskrevet
som en konkurrence, hvor vinderen for til delt en
fl.
Alle valg var genvalg, og det tyder jo på at vi har
gjort det godt nok. Valg af to delegerede til
pinsestævnet, blev Frank Ventrup og Kaj Hansen. Til
lam på spid blev, Erling, Jens, Steen og Sten valgt
som steger, og festudvalget blev Tolderen, Poul
Hesselkjær og Dorrit, samt selvfølgelig Bestyrelsen.
Vdr. punktet navervenner, var der fuld enighed om,
at vi ikke har behov el. plads for disse.
"Hovmesteren foreslog at man efter den årlige
sejltur arrangerede noget med grill. Dette vil blive
overvejet. Erling foreslog ligeledes, at vi på alle
huleaftener, før maden rejste os og forlod bordene
for at strække benene, således at dem der har
hulevagt kunne dække bord. Dette blev vedtaget.
Som en opfølgning til forslaget om at optage tradi¬
tionen med at drikke "Humplen" forærede Per hulen 3
glasstøvler til brug hertil, så kunne vi spare at
bruge hulens ægte glasstøvler. Per og Dann vil nu
finde reglerne og traditionerne frem, således at vi
kan få støvlerne i gang.
Sidste punkt på dagsordenen var middagen der bestod
af Gule ærter med flæsk og pølse, samt pandekager
til dessert. Middagen der var tilberedt og serveret
af par nr. 7, var virkelig en kulinarisk nydelse.
Det et utroligt at man kan blive ved med så gode
traktementer, der faktisk er de finere restauranter

værdige.
Generalforsamlingen der sluttede ud på de små timer
forløb som sædvanligt i god ro og orden (takket være

dirigenten), og det må jo tages som et tegn på at
alt er som det skal være.

Husk!! 4/05-90. Svendeaften...hulevagt Inge + jens
1/06-90. Svendeaften...hulevagt Poul + Dann

Med naverhilsen Poul.

Herning

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 6.
april i hulen. 12 svende deltog, - nok i underkanten
af, hvad der burde være mødt, men vejret var skønt
denne fredag aften.
Karl valgtes til ordstyrer og efter at have konsta¬
teret generalforsamlingens lovlige indvarsling, gav
han ordet til formanden, den gode nav Flemming, der
gav en fyldig beretning om årets hændelser, om
aktiviteterne i hulen, (hvor vandgangen var årsag
til, at alt måtte tages ned fra væggene, males,
tapetseres, lægges gulve, gøres rent, pudses af,
sættes op), om besøgene, hvor skal nævnes Helge
Lind, den nye formand for hovedbestyrelsen, og fru
Kirsten fra Holbæk. Helge besøgte os i anledning af
vandreudstillingens opstilling i Landsbanken, i
forbindelse med jubilæet, som Flemming senere
omtalte, men hvorom der tidligere har været skrevet
her i bladet. Han nævnte endvidere deltagelsen i
pinsestævnet i Vejle, i Moseltræffet, besøget i
Silkeborg og endelig turen til bryggeriet Thor i
Randers sammen med Silkeborg- naverne. Fra Herning
deltog 13, (de mest tørstige).
Axel leverede også i år et flot regnskab. Der var et
overskud på små tre tusinde, - det kan da kaldes
flot, når der i regnskaber er inkorporeret et
underskud fra jubilæumsfesten på et lige så stort
beløb. Foreningen her en formue på ca. 1.000 kr. pr.
medlem.

Flemming genvalgtes til formandsposten og det var
enstemmigt. Ove bliver årets fanebærer og revisorer¬
ne fortsætter deres årlige indseende med regnskabet.
Man besluttede, at den årlige feriemåned kun skal
gælde juli måned. Og så kunne man gå i gang med at
indtage de gule ærter. Forårsfesten den 23. marts
bør slutteligt nævnes. Det gik "lige efter bogen",
godt at vi fik traditionen med en forårsfest genop¬
taget.

Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød

Hulemødet den 9. marts, blev en hyggelig aften, med
velkomstsang og optagelse af 2 svende. Velkommen til
Finn og Ole. Der kom rigtig gang i den, da Ole og
Finn gav den på Harmonika og guitar, så håndmadderne
gled ned med sang. Knud Bach fik sin platte til sin
70 års fødselsdag, ganske vist skulle han have haft
den for 3 år siden, men bedre sent end aldrig. Vores
stiftelsesfest den 17. marts var besøgt af 25 med
gæster ude fra. Der var almindelig enighed om at den
fasan som Åge havde tilberedt var pragtfuld, han kan
bare det der. Der var god stemning og snakken gik
livligt blandt svendene. Efter kaffen gik vi ind og
dansede, det blev sent inden de sidste gik, en
vellykket fest.
Hulemødet den 6. april var besøgt af 18, og sikken
et hulemøde, Finn og Ole gav den hele armen på
harmonika og guitar, så der blev sunget naversange
så ruderne klirrede. Det er sådan et hulemøde skal
være, vi havde besøg fra København. - Der var

optagelse af en naverven, velkommen til Lillian.
Mona havde haft fødselsdag, så hun gav en til næsen,
og fik som tak blæren, Lillian prøvede den også. Vi
sluttede med minderne.

Lørdag den 16. juni kl. 17 er der lam på spid, det
er i år hos Erland, Dansk Rundstokfabrik, Kovangen
705, 3480 Fredensborg, og så er der den service, at
til dem der ikke kan lide lam, men gerne vil være
med, er der svinekoteletter, hvad siger i så, prisen
er kr. 100 med kaffe. Kom tidligt for kaffen er kl.
15.00 og der serveres kringle til. Tilmelding til
Åge på tlfI 42 28 06 51 el. Lillian, tlf! 42 28 07
64, husk tilmeldingen er bindende og sidste frist er
den 9. juni. Åge og Erland har deltaget i Hugo
Nielsens fødselsdag, han blev 80 år, en Nav der har
rejst viden om, holdt foredrag og vist film, en gæv
Nav og en dygtig håndværker, vi siger tillykke til
Hugo.

Med naverhilsen Mogens.

København

Velkommen igen til Københavns spalte i "Svenden".
Selv om spilleaftenerne og midt-i-ugen stadig går
godt for ikke at skrive temmelig godt, skulle vi
helt hen til weekenden den 24.-25. marts, hvor der
igen var indkaldt til party i Københavns afd. Noget
så nyt som et ungdomstræf stod på programmet, hvor
Århus og vi inviterede alverdens CUK-ungdom til
sammenkomst. 30 unge af alder og/eller sind, deltog
i et lækkert arrangement, hvor absolut intet mangle¬
de. 3 retter mad med kaffe og en lille en (eller to)
til desserten for kun kr. 67,- hvad siger i så??.
Endnu en stor tak til Annette og Edith for den
dejlige mad, Uhm siger jeg bare! Selv om gennem¬
snitsalderen var noget højere end tilsigtet, gik det
sørme ikke stille al. Masser af glade mennesker med
hang til snak og sang.
Torsdag den 29. marts, havde vi et noget svagt
besøgt svende/hulemøde, hvor filmfremviseren endnu
engang kom frem. Ih hvor ser man "skæg" ud på film.
En stille og hyggelig aften blev det til, og endnu
engang havde viyden glæde at hilse på et par aktuel¬
le emner til optagelse i vor afdeling.



Pensionistdagen lørdag den 31. marts, var atter en
eftermiddag, hvor ikke mange af os kunne rokke med
ørerne efter de gule ærter. Desværre var der ikke så
mange af vore helt ældre medlemmer til stede, men 17
sultne personager gjorde deres til at stemningen var
i top, og flaskernes indhold i bund. Blandt delta¬
gerne var Åse fra Agersø. Medbragte sange skabte
jubel i geledderne. Dagen var også dagen for optæl¬
ling bøssens indhold. Det var ca. 4 måneder siden
sidste tømning, og dets indhold rummede hele
1.279,75 kr. Et pænt resultat, og dog....Lotte og
Hartvig gættede uafhængigt af hinanden nærmest med
kr. 1.275,oo.
S^nda0 den 1. april (o0 det var ikke aprilsnar), fik
vi et nyt NRHF- medlem, nemlig Jette A. Velkommen
iblandt os Jette! - Navernes generalforsamling er
som bekendt onsdag den 9. maj kl. 19.30. HUSK. ingen
stemmeret uden betalt kontingent.!
Lørdag den 19. maj kl. 18.00, gælder det om at finde
de korte tyrolerbukser og fjerhatten frem, thi da er
der 11 Schwyzerabig ", ala Peter bogholder og
undertegnede. Sædvanen tro, står den på bratwurst og
rosti, og dertil en feldschlösschli. Dessert??? man
ved jo aldrig. Hurtig tilmelding til arrangørerne og
personligt tilrådes, grundet den altid store efter¬
spørgsel og begrænsede plads. Prisen vides endnu
ikke, men vil absolut blive rimelig. Under alle
omstændigheder en middag der giver minder!!
Den sidste torsdag i måneden, har vi igen sven-
de/hulemøde, hvor forhåbentlig mange vil dukke op,
selv om vi nok får vejret imod os. Men kan vi nogen
sinde se for meget til hinanden??
Og så er der Pinsestævne i Slagelse. Nej hvor vi
glæder os til at se vennerne fra nær ogfjern!
Til slut et stort tillykke til Zürich afd. med de
110 år den 5. juni. Vi er mange "gamle"
Ziirichnavere, der har jer i vore tanker hver dag, og
vil forsøge at dukke op til festen den 9. juni.

Program

2/5 + 9/5 + 16/5 + 23/51 midt-i-ugen. - 7/5 + 21/5.
spilleaften. — 9/51 CUK—Generalfopsamling. — 19/5.
Schweizeraften. - 30/5! Svendehuleaften.

HVIS SVENDEN EN DAG
EJ TIL DIG ER SENDT,
- MÅSKE KONTINGENTET
TIL OS DU HAR GLEMT!.

Med naverhilsen Niels "2m." Kraglund.

Los Angeles
Marts måned i naverdalen er nu forsvundet. Klokken,
er igen sat frem en time, så de længere og lysere
dage er ankommet med udendørs aktiviteter og lunere
aftener. Måneden bristede med godt arbejde i vort
lille samfund, gjort som sædvanligt af de meget få,
men med mere end synlige resultater i flere områder
af vor dejlige klub i Naverdal.
Det mægtige nedfaldne grantræ, som stod foran
residenshuset, er nu fjernet og opskåret, og de
store træer som omringer terrassen, hvor vi holder
vore udendørs begivenheder, er tilbageskarede og
rensede af megen dødvækst. Det var en dyr omgang,
men ikke desto mindre meget nødvendigt. Med grantræ¬
et forsvundet og ikke længere et skjul for bygnin¬
gen, så var det plddselig ret pinligt observeret, at
residenshuset var i alvorlig trang til en god gang
skrabning og maling. Vor "charge d,affaire" af grund
og bygninger, malermester Carl Petersen, foretog
dette store arbejde på ene hånd, samtidig med at han
ledte alle de andre udtyndings og vedligeholdelses
aktiviteter gennem måneden, så vi kan nyde aret pa
bedste vis. Vi er heldige at Carl Petersen er en ung
mand på blot 76 år, og med mere energi og arbejds¬
lyst end de fleste andre af os kan formå.

Det større jordskælv, den sidste dag i februar,
gjorde heldigvis ingen skade på hverken grund eller
bygninger. Trods trusler om regn og usædvanligt
køligt vejr, 8 gode Navere og 2 villige gæster mødte
op på arbejde i Naverdalen den 3. marts klokken 7 om

morgenen. Det gik med lyst og fornøjelse det meste
af dagen, så alt er flot og rent til vort 56 års
jubilæum i april. Kæmpehøjen strutter nu med 3
flagstænger, samt mangefarvede blomster i dusinvis.
Vort normalmøde den 9. marts havde lav deltagelse
med kun 23 Navere og 2 gæster. Med Bill Knudsen igen
på farten mellem Danmark og USA, var det Hans
Brodersen som tog tid væk fra arbejdet for at
tilberede os en dejlig middag. Mødet gik stille og
fint, blandt andet med oplæsning af et brev fra vor

Naver kammerat Alfred Munck i Arizona, hvor han nu

er bosat. Sekretær Jarl Thyrring bragte hilsener fra
redaktøren af "Den farende Svend" Dann Eland, som

var sendt gennem en telefonsamtale. Det var dejligt
at høre om interessen i vor klub fra Navere i andre
dele af verdenen.
Marts måned så også introduktionen af et nyt format
af vort lokale månedsbrev, dette fotografibilleder
af de forskellige begivenheder i Naverdalen. Forhå¬
bentlig vil det medvirke til at stimulere og vedli¬
geholde interessen i vor lille klub.
Vi ønsker Kurt Møller til lykke med de 60 år den 5.
april.

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

Odense

Generalforsamling den 5/4-90. Formanden åbnede mødet
med forslag til dirigent. Jejer blev valgt. Som
første punkt blev fremmedbogen oplæst, men der
opstod en del diskussion om hvem der kunne skrive i
fremmedbogen og derfor blev det bestemt at optage
det som et punkt på næste hulemøde. Så var det
formandens tur til at aflægge beretning. Han omtalte
formands- og kasserermødet, som var gået over al
forventning og om turen til Fredericia, hvor man
havde en herlig dag - her var fanen med - beretnin¬
gen kom til afstemning og godkendtes. Kassereren
oplæste et fyldestgørende regnskab, som punktlig var
i orden og godkendtes med klapsalver. Det samme
kunne siges om hulefars regnskab som også var yderst
fyldestgørende og omgående fodkendtes. Der blev
valgt ny næstformand, det blev Ole Bøwig som modtog
valget. Hulefar blev atter genvalgt til sin betyd¬
ningsfulde post. Men der var også andre valg på
programmet, Anders Nielsen, revisor/genvalg, -

rvisorsuppleant blev Sanne, festudvalget blev Ole
Bøwig og Torben Kortegård, arkivudvalget blev Kjeld
Ploug, Inge Pilegård og Anders Nielsen førstnævnte
formand, PR.udv. Torben Kortegård.
Så kom madpakkerne frem, laden blev lukket og ordet
var frit.

Vi ønsker Carl Mortensen tillykke med diamantbryl¬
luppet den 15. maj, og Harriet Fabrin med de 75 år
den 12. maj.

Med naverhilsen Poul Nordquist.

Buddinge Cykelbørs
Flemming Heiden

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
TIf. 01 56 29 58
Medlem af C.U.K. København



Marmorilik

Hulemøde den 17. marts 1990. Næstformanden bød
velkommen specielt til Johan Christiansen eller
rettere sagt den lyserøde smed, som han nu også
kaldes, da han i aften skulle optages i vores flok.
I alt var der ni naver plus en ny broder mødt op til
hulemøde i Noldis hus. Vores formand kom lidt senere
da han havde 25 års jubilæum her på verdens største
ø. Efter at have ønsket vor formand tillykke, mente
Vilfred at vi nu alle sammen skulle filmes, han
satte video kameraet i gang og begyndte så at filme
os alle sammen, medens vi nød det dejlige måltid,
som vore kokke havde lavet til os. Lidt senere
foregik optagelsesceremonien af den lyserøde smed.
Der blev sunget og slået på klokken, ja ind imellem
var der næsten trængsel for at få fat i kneblen.
Snakken gik om oplevelser her i Marmorilik i tider¬
nes løb. Mødet sluttede i god ro og orden kl. 03.00.

Med kno i bordet Dab-Dab
Jørgen Thorup.

Randers

Foråret giver lyst og virketrang, der er grøde i
luften og det smitter af i de lokale afdelinger.
Det var en særlig glæde at være deltager i Frederi¬
cia^ 70 års jubilæum- huleindvielse og meget smukke
og højtidelige faneindvielse. Et meget fint arrange¬
ment, som fortjener megen ros og at det blev afvik¬
let i strålende solskin gjorde det ikke ringere.
Besøg i Silkeborg. Torsk med rogn, flot servering i
dejlige omgivelser ved de smukke Silkeborgsøer, god
stemning- masser af sange. Opskriften på en vellyk¬
ket aften. Randers Naverne kommer gerne igen.
Generalforsamlingen den 6. april 1990. Stort fremmø¬
de, 25 af afd. 29 medlemmer afgav møde. Formandens
beretning blev enstemmig godkendt. Regnskabet viste
en fin fremgang. Blev godkendt m/24 stemmer 1 undlod
at stemme. Alle valg var genvalg med undtagelse af
Pi-kasso, i stedet indtræder Henning Hoe Jacobsen
(tuborg), et meget aktivt og interesseret medlem.
Hulefar Søren fik en velfortjent ros for sin indsats
på det kulinariske område, samt en håndsoverrakt
påskyndelse. Dirigenten (Ole) førte orkesteret
frelst igennem uden for mange mislydene toner.
Aftenen sluttede m/gule ærter og "Minderne" som blev
sunget for fuld styrke.
Kristi Himmelfartsdag den 24. maj vandrer vi langs
Gudenåen ad "Pramdragerstien" med sang og klang,
mulepose og forfriskninger. Kom og deltag i denne
hyggelige tradition. Indbydelse vil blive sendt til
afdelingerne.

Med kno og hilsen Pi-kasso.

Rosknde

Hulemødet den 30/3 kunne kun fremvise 13 hoveder, er
det mon forårsrengøringen som forhindrer vores
navere i at møde op!!!. Men dem som var samlet denne
aften, klarede det fint, det gode humør var medbragt
sammen med snitterne. Vores formand blev gratuleret
med posten som hovedkasserer, og ville gerne have
"blæren" han gav derfor en omgang til stuen. Vi
drøftede det forestående pinsestævne, der kommer nok
lidt mere udførligt om tidspunkter i maj nr. vil jeg
tro. Er det mon fordi der er flest damer der skal
med på udflugten, at det ender med kaffe og blødt
brød i "Lystskoven".

Foråret havde også sneget sig ind i vores hule, den
trængte til en omgang med spand og kost, Lars Peter,
Erna og Karl, Birthe, John og Peer aftalte at slaget
skulle slås lørdag den 31/3 kl. 10. Hvor er det godt
at have den slags folk i sin afdeling, for der er jo
nogen som skal sætte det i sving, vi andre har jo
lidt svært ved at få lettet R....
Vi har jo haft lørdagsmesse i februar og marts, hver
gang med ca. 17 deltagere, så vi overvejer at
fortsætte til efteråret igen.
Men vi har kortspil søndag d. 13. maj i hulen og
hulemøde fredag d. 25. maj.

Med naverhilsen Bente og Bjørn.

Slaaelse

Hulemøae den 6. april 1990.
20 glade gutter var mødt frem, og som gæst havde vi
HB- formand Helge Lind Nielsen fra Holbæk, som
selvfølgelig var meget interesseret i at hør om div.
arrangementer ang. Pinsestævnet, og da Helge selv¬
sagt har gode erfaringer fra tidligere stævner, fik
vi en del gode råd og vejledninger, lige som han
havde allieret sig med en flaske gyldne dråber, som
vi nød til de efterfølgende gule ærter, som Ejner
fra Sorø stillede til rådighed i anledning af sin 50
års fødselsdag. Fremstillingen af dette fortræffe¬
lige måltid havde "Bygningen" i Eriksgade
taget sig af, så vi ser med stor sindsro frem til
festmiddagen ved Pinsestævnet.
I den forløbne måned havde 3 af vore gutter haft
fødselsdag, hvilket indbragte yderligere 3 hele
flasker, hvor af de 2 blev brugt til at fortynde
ærterne. (Vi takker behørigt). Resten af aftenen gi,k
i behageligt samvær, og vi sluttede af ved midnats¬
tid, men havde forinden sunget "Minderne" sammen med
vore udenbys gutter, som desværre af hensyn til div.
transportmidler, måtte af sted noget før.

Med kno i bordet Arne.

Stockholm

Festerne fortsætter på Ingarö, denne gang var det
Ruth og Otto Andersen, som samlede alle naverne til
en stor middagsfest på torpet i anledning af 60 års
fødselsdag, en herlig festdag som vi vil huske
længe. Vi siger mange tak.
Mødeprogram, den 5. maj holdes månedsmøde, den 19.
maj holdes det årlige ålegilde. Husk tilmelding til
høvdingen (Egon). - Klubben holder sommerferie til
den 17. august, hvor vi starter med hulemøde og
stiftelsesfest den 31. I hele sommer perioden
træffes vi på torpet, hvor alle er velkomne. Gæster
som har tænkt sig at holde ferie, skal kontakte
høvding Egon omgående, der er mange som har meldt
deres ankomst og pladserne er begrænsede.
Rettelse af rapporten fra generalforsamlingen om en
påtænkt udbygning på torpet! Et ideprogram var
indkommet sammen med et andet forslag, som havde
medført en stor misforståelse om en eventuel udbyg¬
ning. Altså er der ikke besluttet noget herom endnu,
til efteråret skal arbejdsgruppen komme med forslag
og en økonomiplan, som danner grundlag for en
godkendelse, på en ekstra generalforsamling. Det er
så meningen at det første spadestik skal foretages i
1991 til en udbygning. Indtil da kan forslag og
ideer sendes til arbejdsgruppens formand Erling
Rasmussen. Hvis alle hjælper til, kan det efter
mange års diskussioTier få drømmen til at gå i
opfyldelse.
Her i foråret kan vi glædes over, at flere unge fra
Danmark søger arbejde i Stockholm. Vi behøver efter
mange år nye friske ideer for fremtiden og håber på
at de vil falde til ro her nogle år fremover.

Med naverhilsen Arthur.



Sønderborg
Ved årets generalforsamling blev formand Arno Frank
genvalgt. I formandens beretning omtalte Arno den
store kontakt afd. havde igennem året der gik. Der
var mødt 16 medlemmer, der er 20 C.U.K, medlemmer og
7 navervenner. Der har været mange aktiviteter i
hulen det sidste års tid. Vi har haft besøg af unge
under uddannelse (A.O.F.) som Ejnar / Mogens tog sig
af , vi har også holdt foredrag på en af byens
skoler som bagefter besøgte hulen, de havde lavet et
par store plancher om vort arbejde, som de gav til
hulen, så det går helt godt her i Sønderborg.
Kassereren Gerda Gilberg aflagde beretning og
takkede for at de var så flinke til at betale
kontingent, hun fik regnskabet gedkendt med stor
akklamation.
Til bestyrelsen blev Romon Hammeleff og.Helmuth Krog
begge valgt for to år. Efter mødet trådte bestyrel¬
sen sammen der besluttede man at til ny hulefar blev
det Mogens Gilberg, da Ruth Krog ikke ønskede at
fortsætte. Vi takkede Ruth Krog for det store

arbejde, hun sammen med sin mand Helmuth havde
udført. Ny sekretær for afdelingen blev Romon
Hammeleff. Nu en hilsen til alle afd fra Sønderborg
afd.

Med kno i bordet Romon.

Vejle

Fredag den 6. april havde vi generalforsamling. Der
var mødt 24 svende. Som dirigent valgtes Tommy.
Formanden bød velkommen, og i sin beretning takkede
han Åse og Jens (DSB) for de pragtfulde gule ærter,
de som sædvanligt havde lavet i november. Ligeledes
takkede han festudvalget - Mona, Johnny og Bruno -
for deres udmærkede vinterfest, som vi sent vil
glemme. - John og Slambus havde været til 25 års
jubilæum i Herning og takkede herning for en god
fest. - Fredericia afd. 70 års jubilæum var også en
uforglemmelig fest. Rart med gode naboer. Tillykke
Fredericia, håber i får gang sagerne. - Helge
lovede, at vi til efteråret har fået både varme og
"gadelys"lavet færdigt. Hytten åbner til pinse i år
og vil være åben hver weekend. Rengøringen er i år
den 26 maj. Det bliver vel som sædvanligt den
dårligst besøgte dag.
Den 31. marts holdt Hanne og Edgar fødselsdagsfest.
Det var vist 80 år til sammen. Fordelingen af årene
diskuterede man meget, men tak for alle tiders fest.
Den 7. april serveres "alt godt fra havet". Polle er

vært, og det koster 15 kr. pr. person, billigere kan
det vist ikke gøres.
Den 16. juni har vi vores årlige spadseretur fra
Danmarksgade ud til hytten, naturligvis med rigelig
forplejning undervejs. Det bliver nu nok aldrig
noget "økonomiløb" - de fleste går ikke langt på en
liter. - Bruno aflagde regnskab, og vi der kender
ham, ved jo hvad det betyder! Alt i orden som

sædvanlig. - Der blev valgt 2 delegerede til pinses¬
tævnet, John og Bruno, som hver får 1000 kr. til
rejseudgifter og ophold.
Valg! Formand, John Føns Bach/genvalg. - Sekretær,
Hans Emborg/nyvalg. - Suppleant, Jens Buhe1t/nyvalg.
- Revisor, Jørn Lützen/genvalg. - Hyttevært, Hakon
Knudsen/genvalg. - Festudvalg, Mona Frydensberg,
Bruno Lindskjold, Johnny Lindskjold/genvalg.
Det kan godt være, at det passer,, når Bruno mener,
at vi er blevet bedre til ikke at tale i munden på
hinanden, men der er nu stadigvæk en del vrøvl.
Rimelig god generalforsamling.

Med naverhilsen Store Hans.

Ålborg

Hulemødet var stille og roligt. Naverkonerne var
med, de sad i rummet ved siden af, og ny valgte en
bestyrelse til navervennernes forening, støttefor¬
ening. Endelig kom den hvide røg ud af skorstenen.
Birthe Peistrup blev formand. Inge Kløve kasserer.
Elly Katberg, Inge Ravnsbeck og Irene Andersen
bestyrelsesmedlemmer. Inge Ravnsbeck er sekretær.
Bagefter fik vi kaffe med hjemmebag, som foreningen
var vært for Klaus med ølsamlingen, og formand Erik
har aftalt vi kommer til Gug den 2. maj. TV- Ålborg
kommer og laver en reportage. Vi mødes som vanlig i
hulen kl. 19, og derfra kører vi derud sammen. Mød
op og se Gug "by night".

Med slag Ejler.

Århus

Den 2/3-90. Jørgen bød velkommen og fortalte om
Boss,s begravelse, hvor vi var 14 naverkammerater
til stede. Vi hørte lidt om Boss,s færden, og rejste
os for at mindes ham. Vi havde 5 gæster denne aften.
Først de to velkendte, Pikasso og Tante Møe, og så 3
unge der gerne ville til Schweiz for at arbejde. Det
var Bjørn H. Andersen, Hans Jørgen Handrup og Steen
Svare. Aftenen bød også på et glædeligt gensyn med
"pibesmeden". Jørgen fortalte om de mange besøgende
vi havde haft. Århus oldboy,s gymnastikhold og
murerenes fagforening. Der er vist aldrig blevet
fortalt så mange historier i hulen som de gjorde de
to aftener. En 3. klasse fra Hørning har også været
på besøg, og på grund af den store succes,' vil vi
gerne have besøg af andre. Holger Tjerrild havde
lige fået sin søn gift, og i den anledning var det
ikke kun kirkeklokken der ringede.
Den 9/3-90. Vi var til et ekstra møde i hulen,
Vagner havde arrangeret en lysbilled aften med Hans
Tøtrup. Hans var desværre blevet forhindret i at

komme, så det var hans kone, Pia, der viste os
billederne. Vi så en virkelig flot billedserie fra
deres 2 års jordomsejling med sejlskibet "Naveren".
Billederne og de gode/sjove historier Pia fortalte,
fik det til at sukke lidt i os alle sammen. Naveren
er et hjemmebygget sejlskib, og det tog dem 6 år at
bygge den. Der var hele tiden 10 personer om bord
når de sejlede.
Den 16/3-90. Vi havde en optagelse af Kaj Lind¬
skjold. Kaj har sejlet i de kolde områder bl.a.
Sydpolsekspedition, Nordgrønland og Nordcanada. Kaj
blev optaget på behørig vis, og han kvitterede med
flere omgange. Hans Munch er kommet til Danmark igen
fra Argentina, så nu kan de få bygget den
Storebæltsbro færdig.
Husk nu "varme hveder med ledsager" torsdag den 10.
maj .

Sekretær Kurt B. Larsen.

Lørdag den 19. maj kl. 8, afgang fra hulen Orla
Lehmans Alle, Flensborg tur med afslutning i Sønder¬
borg. Kun for medlemmer med ledsager. Tilmelding til
Vagner tlfl 86 98 55 90. Husk lam på spid festen den
11."juni i GI. Harlev forsamlingshus.

Med naverhilsen Vagner.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET



88. Årg.

SLAGELSE MELDER ALT KLAR TIL PINSESTÆVNET 1990
Nu er alt klar kære venner. Hulemøde lørdag med hvad
dertil hører. - Søndag ligeledes, herunder delege¬
retmøde, - bustur, - samt åben hule for andre
deltagere.
Festmiddagen glæder alle sig forhåbentlig lige så
meget til som vi andre, så det kan kun gå godt.
Tilmeldingen har været ganske god, og med diverse
efternølere kan det kun blive en succes. Vi appeler¬
er dog meget til , at evt. efternølere vil forstå,
at man først og fremmest tilmelder si i "Hulen".
Som tidligere meddelt til "Den farende Svend" er
Hulen åben mandag lige så længe det måtte være
nødvendig af hensyn til div. afrejser.

Alle Slagelse Navere ønsker
på glædelig gensyn.

Lidt om Slagelse

I 1970 foretog et hold arkæologer fra Nationalmuse¬
et udgravninger under Skt. Mikkels Kirke. Der blev
gl.a. fundet en samling stolpehuller fra 800-tallet,
og disse huller kan tænkes at være rester af en
trækirke. Der har i så fald været to kirker før den
nuværende, idet biskop Normand ca. 1080 byggede en
stenkirke på stedet. Man antager, at der i hedensk
tid har været et kultsted på kirkens plads, og heraf
har der så udviklet sig et tingsted med senere en
kirke.
I det 11. århundrede blev der slået mønt i Slagelse

som allerede i det følgende århundrede har været en
betydelig by, idet der foruden den gamle Skt.
Mikkels Kirke også var en Skt. Peders Kirke. 1 det
næste århundrede kom der endda en kirke mere. Man
havde også en Skt. Jørgensgård (nævnt 1261), og i
1300-årene fik man et helligåndshus, som Skt
Jørgensgården blev slået sammen med. Byens ældste
kendte privilegier er udstedt 1288.
I 1305 tyndede "den sorte død" stærkt ud i befolk¬
ningen, men Valdemar Atterdag kunne dog to år senere
samle en stor tilhængerskare i byen. I 1375 holdtes
der et danehof i Slagelse, og ved den lejlighed fik
Margrethe kongekåret sønnen Oluf (3). Byens hovednæ¬
ringsvej var landbrug, men at Slagelse også havde en
mængde håndværkere, vidner en række gamle Laug om.
Syd for byen lå det omkring året 1164 stiftede
Antvorskov Kloster. Det blev efter reformationen
kgl. lensslot og benyttedes af og til af majestæten,
når han var på rejse til og fra det vestlige Dan¬
mark. Klostrets hospital blev overflyttet til
Helligåndshuset, og dette "Slagelse Kloster" nød
stor bevågenhed fra Frederik 2.s side. Byen fik også
en latinskole, der kom til at fungere op til 1852.
I første halvdel af 1500-tallet ramtes Slagelse af

en række storbrande, og nye brande hærgede i 1652 og
1669. Indimellem plyndrede svenskerne byen og
efterlod 115 totalt ødelagte huse og gårde.

Herefter fulgte en næsten konstant nedgang, der
varede ved til slutningen af 1700-tallet. Byen havde
i 1672 i alt 1.832 indbyggere, og tallet faldt
yderligere til 1.289 i 1769. Medvirkende til nedgan¬
gen var en kæmpebrand i 1740, hvorunder bl.a.
rådhuset gik til grunde. I 1772 galede den røde hane
atter over den plagede by.
I 1780érne anlagdes en ny hovedfærdselsåre hen
over Sjælland, fra København til Korsør, og den kom
Slagelse til gode. I 1801 talte byen 1.732 indvånere
og havde dermed oversteget konkurrenten Korsør. En
ny brandkatastrofe indtraf 1804, og herefter fulgte
1807-08 engelsk besættelse. Den store landbrugskrise
ramte det udprægede landbrugersamfund hårdt, men
netop det, at byen var en agrarby, skaffede den igen
velstand, da konjunkturerne steg. I 1850 havde
Slagelse 4.011 indbyggere mod Korsørs kun 1.819.
Ekstra skub i udviklingen medførte jernbanen 1854 og
ikke mindst henlægningen af amtsstuen til Slagelse i
1863. Den gav mange bønder ærinde til byen, og
herved udvikledes den oplandshandel, Slagelse satser
på.
De første industrier var store brændevinsbrænderi¬
er, der opstod omkring 1800. I 1843 grundlagdes et
jernstøberi, i 1848 et ølbryggere, i 1884 en sprit-
og gærfabrik, i 1889 et svineslagteri og i 1901 en
konservesfabrik for lige at nævne nogle af de
største industrier.
Byen har siden fået megen anden industri og er
tillige et betydeligt handelscentrum. I bykernen er
skabt et "Vestsjællandscenter", et mægtigt overdæk¬
ket forretningskompleks. Byen er langt den største i
Vestsjælland.
De mange brande gennem tiderne har ikke levnet ret

mange historisk-kulturelt interessante bygninger,
men gadenettet er tydeligt middelalderpræget.
Af huse fra middelalderen har man udover kirkerne
kun to, en rest af et hospital fra ca. 1500 i
Bredegade og en gammel latinskole fra ca. 1490 i
Rosengade. Endvidere skal nævnes en accisebod fra
1783 i Bjergbygade og den statelig nyrestaurerede
Brænderigården fra 1808, Beliggende Slotsgade 53

Accisseboden.
Accisseboden i Bjergbygade var bypor¬
ten, når man kom fra Skælskør.
Dette var boligen for »den kongelige
betjent«, som måtte passe opkrævnin¬
gen af skat alene - både dag og aften.
Huset er næsten ikke ændret i de 200
år, det har bestået.



SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE.

HOVEDBESTYRELSEN

Giro 2 14 33 99

Københavns Afdeling

FORMAND

hovedkasserer

vareforsendelse
telefontid

redaktør af
d.f.s.

telefontid

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
TlfI 53 43 87 65

Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde
Tirsdage 17.30 - 18.30
Tlfl 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Hverdage 18.00 - 19.00
Tlfl 42 31 49 54

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf: 33 15 09 85

KASSERER: Frode Zachariasen c/o Nancy Andersen
Borgbygård Alle 36 2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

UDSTILLINGEN

ekspedition af
d.f.s. & af og
tilmelding

kontroludvalget
& arkivet:

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf*. 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

Milepæle

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TILI Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

MEDDELELSER

JUNI.

6/06 Conrad Olsen (NRHF) 65 |r#

22/06 Kurt "Frys" S. Larsen 65 |r>

24/06 Michael "Mik" Dal-Nielsen 70 år.

26/06 Solveg Sørensen, "Mor-Thor"
8900 Randers 60 år.

50 år.27/06 Tage Hammelsvang

JULI.

11/07 Ole Peter Andersen, medlem af C.U.K, i.25 år

17/07 Jens Hansen |r

ÅBENT HUS
Tak

I anledning af min 50 års fødselsdag holder jeg
åbent hus, for familie og venner "torsdag den 17.
juli fra kl. 13.00 - 17.00.
Adslewej 35 8362 Hørning

Jens E Hansen.

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed, ved min 75
års fødselsdag, det glædede mig meget. Tak til H.B.
og Københavns afd.

Elsa Jensen
Vimmelskaftet.

RECEPTION

I anledning af Borum tømrer- og snedkerforretning,s
20 års jubilæum holder jeg reception fredag den
1/06, fra kl. 11.00 - 14.00 i Borum forsamlingshus.

Ole Mathiesen.

Hjertelig tak til alle gode venner og
Naverkammerater, som sendte os en hilsen til vores

25 års jubilæum.

Tut og Bertil
Stockholm.

Fra H.B.

"Svenden" indbundet 1984-1989. Kan bestilles hos
hovedkasserer Peer Rosén.
Forudbestilte bøger gennem afdelingernes kasserer,
vil blive medbragt til Pinsestævnet i Slagelse.

Helge Lind Nielsen.



Hvad Norden har mistet i hundrede år,
da blodige krige slog blødende sår,
det bragte en skare af oplyste mænd,
det bragte os folket tilbage igen.
Vel høstede hæder og ære vi nok
af fortidens kæmpende vikingeflok*,
Men vidt over verden nu hæver vort land,
den oplyste nordiske arbejderstand

Som myrerne myldre af skovbunden frem,
at rejse og værne det fædrene hjem,
Så også i Zürich en Naverhær,
har værnet det hjem, der blev os så kær.-
I fredelig syssel, lig glødende bål,
at skabe den lykke vi satte som mål.-
Og fremad det bærer, vi kunne vel se,
at kun ved at virke kan underet ske.

110 Års fødselsdag
Naverne i Amilen.

Zürich (5. juni 1880)

- Prolog -
Ved

Skandinavisk Forening Zürich
25 Års jubilæum

= den 11. juni 1905 =
af A. Otto.

Ja, det var i hine, forsvundne dage, da naverne
havde deres hytte i Amden (nær Zürich). Men de gamle
minder dukker alligevel frem påny, især når man ser

på fotoet.
Vi kender nogle, der står ved Zürich C.U.K.s flag¬
dug. Den første til venstre er en schweizerpige,
derefter kasserer i Kiel Emil Frederiksen, og den
anden pige er søster til Herman Lindow, København,
og svenden i skjorten er en af Naverne.

Du Svend! som så frejdigt i verden er vendt,
gør ret dig med tiden og rummet bekendt,
og lyt til de kloge, - det hæver den ånd,
og styrker i kampen den virksomme hånd.
Den herlige sol vil imøde dig le,
og mørket må vige, du vil det skal ske.

Nuvel! Det er ret, hver bunden længsel,
må løs, må ud af det snævre fængsel,
ud for at søge det skønne det gode,
ud for at føle sig vel tilmode.
Om naturen, om gennem tale,
gennem sang og musik, er ganske det samme,
berige sin ånd, gøre sindet lyst,
gøre hovedet klart, til at føde en tanke,
det er din stræben, du Svend som tyst,
din vej gennem verden må vanke.

ET KORT MEN
Marseillaisen!

KÆRNEFULDT VERS PÄ MELODI.

Op til fest, i Naver og Svende,
for at fejre Foreningens fest!
Vi vil mindes de grånende drenge,
II som der spiren til denne har lagt I
De har vist os den rigtige retning,
som hver valsende Svend skal gå,
når stadig fremad han vil nå,
frem mod lyse-t og godt kammeratskab.

Op Svende, nu på stand,
op Svende, alle mand!

Gid C.U.K.,
længe bestå,

til verdens ende nå.!

I gamle, som skabte og rakte os hånd,
som fødte den tanke i Zürich at knytte,
Nordens sønner i enigheds bånd,
og alle i mange der bidraget har
til at bringe det frem, - Jer løn må i føle
i frugten det bar. -
At flere og flere sig stilled i række, -
jer gerning var den at samle og vække.

Men i som fik plads«i den sollyse dag,
I unge der flokkedes.under vor fane,
lad fædrenes virksomme gerning jer mane,
at kæmpe en kamp, for den herlige sag.-
Og vis at i vil og kan vinde frem,
så at firsernes løsen må runge.-
At gavne og hjælpe Den farende Svend,
det er et mål for os unge

co

co

c
a)
•ü

Av

£

to

S

<v

w

Ü0



MOSELTREFFEN

MOSELKOMITEEN SENDER 1. BULLETIN.

Moseltreffen afholdes den 25/26 - augusl 1990.
Moselkomiteen mødtes til første møde den 5. maj, i
vinbyen Mesenich for at ordne Moseltreffens program.
Et mindre program er sat op og vi håber igen på
tilslutninger fra foreningerne. Hertil ønskes
hjertelig velkommen.

Tilmeldinger senest 1. august 1990 "KAN KUN SKE
SKRIFTLIGT TIL", - Finn Leth Nielsen, Albert
Einstein Str. 18 D - 6630 SaarLouis 8.

Indbetalinger på konto senest 1. august til,
RAIFFEISENBANK
C.U.K. MESENICH

KONTO 7113358 BANK NR. 57069081

HER FØLGER PROGRAMMET*.

Lørdag den 25 august 1990.
Kl. 12.00 Deltagerne mødes i forsamlingshuset.
Kl. 12.15 Indmarch af foreningsfanerne.
Kl. 12.30 Moselkomiteen byder velkommen.
Kl. 12.45 Spisning, der serveres!

Gullasch med kartofler, nudler og kompot
med 1 glas vin.
Eftermiddagen til fri rådighed, der
arrangeres er tur gennem vinbjergene,
hvor vi møder Werner Serwazi, til sluk
efter. - Ved dårligt vejr vinprøve i
kælderen.

Kl. 19.00 I forsamlingshuset serveres Kalte Platte
Ca. 20.00 Musik og dans til de små timer, lotteri

og trækning.

Søndag den 26 august.
Kl. 11.00 Mekkermøde i forsamlingshuset.
Kl. 12.00 Festmenu der serveres! Spiessbraten med

kartofler og gemyse samt 1 glas vin.
Kl. 13.30 Afslutning og udmarch af

foreningsfanerne.
Ca. 14.00 Vi mødes i vinkælderen i Beilstein, et

sidste farvel med vin og navernes gode
sange et knus et hej og farvel.

PRISEN FOR DETTE PROGRAM ER Ca. DM 90,-

Endegyldigt program og informationer følger på
Pinsestævnet i Slagelse, som vi hermed ønsker held
og lykke med deres stævne, og på gensyn.

Kraftige Naverhilsner
OTTO KRöLL & FINN LETH

Moseltreffen kalder. Afrejse! Som alle ved kører vi
torsdag nat den 23/8.
Ålborg rutebilstation kl. 19.30, Randers banegård
kl. 20.30, Århus musikhuset kl. 21.00, Vejle Dan¬
marks gade kl. 22.00, Fredericia banegården kl.
22.30, Kolding banegården kl. 23.00, Kruså rutebil¬
stationen kl. 24.15.
Til dem der vil med fra Sjælland, afgår toget fra
København kl. 18.00, fra Slagelse kl. 18.57, Alle
fra Sjælland tager med toget op til Nyborg station.
Bussen afgår fra banegårdspladsen kl. 21.00, Odense
Dannebrogsgade kl. 21.30, i Fredericia møder vi
jyderne kl. 22.30. Går alt som forventet, er vi ved
Mosel fredag mellem kl. 9 og 10.
Søndag den 25. afgang fra Mosel kl. 15.00 til Bad
Harzburg ankomst kl. 20.30, til vort fine luksus
hotel, Markt hotel, hvor middagen venter med 3 fine
retter, samt de fine værelser, og fin morgenmad.
Mandag kl. 8.30, kører vi til Celle, hvor vi har
ophold i en halv time. Så går det over Hamburg til
Kiel, hvor færgen venter med det store kolde tag
selv bord, som alle jo kender.
Pris for kørsel, hotel og færge er 765.- pr. person.
Pris i Mosel, se andet sted i bladet.
De 765.- kr. indbetales til mig på check eller
postanvisning. For at holde prisen på 7656.- kr.
skal vi være mindst 42 i bussen.
Sidste tilmelding er den 26. juli, husk det nu,
tilmeld jer i Slagelse.

Venlig hilsen
Børge "Skæg" Jensen
Storkeløkken 31
5270 Odense N.

tlf! 66 18 00 23.

Ilerpge dage ved Moseln!

Fra vensue: i-ians bprensen, Liesei Krön, Jean Meier, Finn
Leth Nielsen, Inge Sørensen, Erik Christiansen og Otto
Kröll.

Ved gennemgang af "Den farende Svend", nr. 3 marts
1985, må jeg konstatere at der fra den gamle redak¬
tørs side er begået en fejl, angående årgangs
nummeret. Dette vil blive rettet med dette nr. af
D.f.S. så det kan blive korrekt fremover.
Nr. 6 Juni 1990 88. Årg

Dann Eland.
Naverhjørnet med del runde bord i Herberg zur Heimat, Zürich! (Fra værket).



Zürich (5. juni 1880)

Denne måned vil vi ikke fortælle om alle de spænden¬
de aktiviteter vi har haft. Derimod vil vi gerne

gøre opmærksom på vores 110 års fødselsdag.

Den 9. juni holder vi stor stiftelsesfest. Vi skal
have godt at spise.
- Kraftbrühe mit Flädeli
- Gemischter Salat
- Geschnetzeltes Kalb mit Röschti und Broccoli
- Karamelköpfeli mit Schlagrahm

Efter dineren holder vi bal til klokken ?. Indmarch
af Dannebrog, tale af generalkonsul Gunner Tetler,
afsyngning af vort hjemlands vemodige sange m.m. Det
bliver meget festligt.
Det ville glæde os meget hvis mange Naver, Naveret¬
ter og Naveroner ville komme til Zürich og deltage i
festlighederne.

Sted I Mühlehalde, Höngger Zunftstube, Festsalen
Limmattalstrasse 215, 8049 Zürich-Höngg.

Dato! 9. juni, 1990.
Tid! Apéro klokken 19.00. Dinér klokken 19.30.
Koster det! Ja, Fr. 49,50.

Vi hjælper gerne med at arrangere overnatning i
Zürich.

I det vi håber at det vil være jer muligt at delta¬
ge, beder vi jer give besked til Flemming Vilhelmsen
på telefon +41 1 321 2823.

Med kno i bordet, venlig hilsen
Ole Liebgott.

Forening s-meddelelser

Frederikssund

Fredag den 4/5-90. Denne aften havde vi midsommer
varme over Frederikssund. Og dette herlige vejr var
vel skyld i at kun 17 svende var mødt op til vores
svendeaften, hvor vi optog et nyt medlem, nemlig
maskinmester Arne Jørgensen. Arne har sejlet på de 7
verdenshave i mere end 35 år, Arne var med under
krigen, og efter den formelle optagelse, med dertil
hørende omgang, overrakte Arne klubben en flaske med
tilhørende kort hvorpå der stod.
Kære alle festlige Naver i Frederikssund afdeling,
tak for jeres hidtidige væremåde og hermed en ekstra
forfriskning til de eventuelle tørstige sjæle.
Og til alle farende svende. "Dagen i dag - er jo
lysets dag for os alle der husker!! lad ös mindes
dette". - Man lever aldrig så længe, at man ikke

har noget Ugjort.
Herefter er jeg i dag i jeres glade
kreds. Tak.

Arne Jørgensen.
Vi siger velkommen til Arne, og håber at du vil
befinde dig godt blandt Naverne.- Velkommen.

Formanden fortalte om forslag til delegeretmødet i
Slagelse der var tilgået H.B. - Dann kunne endvidere
oplyse at der retmæssigt var ansøgt Frederikssund
kommune om lejemålet for hulen fremover, dog havde
Dann denne gang bedt om ikke lejemålet kunne forlæn¬
ges til en periode af min. 10 år. Der var endnu ikke
indkommet noget svar.
Der var også en opfordring til medlemmerne, ud over
de to delegerede, om at deltage i Pinsestævnet i
Slagelse.

Formanden ønskede ikke i år at arrangere en bus til
Moseltreffen, da andre har givet udtryk for at de
kunne gøre dette både bedre og billigere. De bedes
dog huske at alt stof til "Svenden" må være redaktø¬
ren i hænde senest den 8. i måneden.

HUSK!! Svendeaften den 1/06 j hulevagt! Dann + Poul
Pinsestævnet 3-4/06 i Slagelse.
Den 6/07 Grill-aften hos Frank og Anna.

Frederikssund afd. ønsker Slagelse held og lykke med
stævnet. Og på gensyn.

Fredericia

Den årlige generalforsamling blev afholdt den
11/04-90 i hulen. Der mødte 12 svende opmen vi har
jo 4 som arbejder uden for Danmark. Flemming blev
valgt til dirigent. Formanden læste så lang en
beretning op, at vi var nødt til at skylle halsen
ind imellem. Beretningen blev godkendt. Vores
kasserer Arne Hansen leverede et flot regnskab med
et pænt overskud, som han selvfølgelig fik megen ros
for, han er jo en meget betydningsfuld mand, i vores
afdeling, så regnskabet blev godkendt med applaus.
Valg til bestyrelsen blev genvalg, på nær sekretæ¬
ren, her blev nyvalgt Tage Prehn. Der var ingen
indkomne forslag. Dirigenten kunne takke for god ro
og orden, ordet blev frit og så kan det nok være at
der kom gang i snakketøjet, om alle vores planer og
ideer for sommeren og fremtiden. Vi sluttede med
"Minderne" ved 24 tiden, efter en god generalforsam¬
ling.
Til hulemødet den 9/5-90 mødte 10 svende op, og det
er meget fint, for vi har stadig 4 svende i udlan¬
det. Vi havde som sædvanlig en rigtig hyggelig aften
med sang og historier fra den store verden, senere

på aftenen var der som sædvanlig servering af lidt
fast føde, bestående af dejlige sild på fedtebrød,
leverpostej med tilbehør, alt hjulpet godt på vej af
snaps og øl. Blæren kom også i brug denne aften, til
Frits fordi han havde fødselsdag, samt til vores

altmuligmand Leif. Og så fik vi ellers historier af
vores alderspræsident "gamle Jensen", om da han var
"Tæppebanker" på et Naverlogi i Schweiz. Ved 23
tiden begyndte de første at tage afsked, vi sang så
"Minderne". - Vi var nogle stykker som blev lidt
længere, så vi sluttede med "Minderne" endnu en

gang, og var en dejlig aften rigere.
Vores formand Arne "Tju" Bang Thomsen kom med et
forslag om en "Dameudflugt" samt pakkefest, med
forskellige aktiviteter] en tur ud i det blå. Turen
går fra hulen lørdag den 16/6-90 kl. 14.00

HUSK DET NU VENNER!
HUSK OGSÅ AT HULEN HAR ÅBENT HVER LØRDAG FRA
11.00 - 14.00.

Med Naverhilsen Tage.

Hillerød

Ja svende, siden hulemødet den 6. april har der ikke
været noget, men vi mødes igen den 18. maj. Vi havde
bestyrelsesmøde den 18. april, her blev valgt
delegerede til pinsestævnet.
Og så minder jeg jer om lam på spid den 16. juni hos
Erland, som bor Kovangen 705 Fredensborg.

Med naverhilsen Mogens.

Holbæk

I Holbæk afd. har vi holdt en del hulemøder, silde¬
bord, lysbilledaften samt bestyrelsesmøder, siden
jeg sidst har skrevet til "Svenden"



Hulemøderne har hver gang været godt besøgt, både af
vore egne og af gæster ude fra. Datoen for vores
sildebord i år kunne ikke rigtigt falde i hak, på
grund af en del andre arrangementer, men det endte
da med, at vi blev en pæn buket som nød de mange vel
tillavede sild og andet godt fra havet, som igen
kom i det rette element, med skum på toppen.
Torsten er startet på at vise os en serie lysbille¬
der fra sin interrail tur, serien er på et par
hundrede stk. og de første syv- otte stk. er vist,
der er stor interesse for denne serie så det er om
at være med fra begyndelsen.
Det helt store samtaleemne lige nu er vores 70 års
jubilæum, alle har nu fået tildelt deres poster, sa
vi håber alt falder i hak. Det bliver lørdag den
1/9-90, vi håber at se rigtig mange gæster ude fra.
Vi her i Holbæk vil lægge op til et rigtigt hygge¬
ligt og muntreste Naver Jubilæum. Vi er godt kede
af at jubilæet er så tæt på Moseltreffen, men
forhåbentlig vil en del benytte sig af den betydeli¬
gere korte rejse, der er til Holbæk. - Vores program
vil snart blive sendt ud til alle afdelinger, og
bemærk at prisen for deltagelse er holdt helt nede,
kun 150,- kr. for middag, musik og dans. Vi håber
mange vil mødes med os til vores 70 års Jubilæum.

Med naverhilsen Emil.

København

Så er sommeren i fuld gang, hvilket naturligvis også
kan ses/læses af vore aktiviteter.
Svende/hulemødet tirsdag den 24. april var pænt
besøgt, til endnu en gang film. En rigtig hyggelig
aften som altid, hvor vi gassede os (og andre), og
fik sunget en del. En hurtig optagelse havde vi også
i Martha, som vi forventer at se meget til.
Lørdag den 28. april havde navervennerne kombineret
generalforsamling og forårsfest. Desværre ikke mange
af vore 31 støttemedlemmer (eller navere) tilstede,
men alligevel en fornøjelig dag/aften. O.B. og
Edith blev valgt til bestyrelsen, i en generalfor¬
samling der tidsmæssigt slog alle rekorder.
Til søndagsmessen den 29., fik vi endelig besøg af
Jens Erik fra Århus, og mon ikke vi ser ham igen,
sådan som han så ud til at have det - godt altså?
Ellers runder vi forårssæsonen af med feriehulemøde
torsdag den 21. juni, men husk at vi stadig har
søndagsmesse sommeren igennem indtil den 4. august,
hvor vi ligger ud med en bakketur. Nærmere herom
senere. Dog er følgende søndagsmesser flyttet
udendørs! 24. juni hos Edith og den 8. juli hos
Nancy & Frode. OBS! Ingen spilleaften mandag den
11. juni!
Ja det var ikke meget at berette om denne gang, men
så er der forhåbentlig plads for andre.

PROGRAM.

6/6 + 13/6 + 20/6.1 Midt-i-ugen /// 20/6 Feriehule-
møde .

Med kno i bordet Niels "2m".

Los Angeles

April i naverdalen er nu overstået, og vi kan se den
første sommer i halvfemserne i møde i mere en godt
behold. Dette takket være mange gode navere, som
hver især har gjort deres til, at vi nu ser bedre
ud, end vi har gjort i lang tid. Særlig ære bør dog
gå til vor yngre "Charge de Affaire", Carl Petersen,
vor 76 årige malermester, som især har gjort en
uhyre indsats, ikke blot med maling af alle bygnin¬
ger og skure, men også med varetagelse og oversyn af
de mange større og mindre projekter vedrørende
Naverdal parken.

Arbejdsmødet i begyndelsen af måneden gik igen fint,
denne gang med 8 deltagere, dog uden frokost som
Bill Knudsen nu lover os for maj måned. Mens vi tog
en pust og en kop kaffe fra arbejdet, gav vi en
telefonopringning til tømrermester Alfred Munck, vor
naverkammerat som nu er bosiddende i Scottsdale,
Arizona. Vi fik hver især en lille sludder med ham,
og det var næsten som at have ham med os igen. Han
lyder stadig som en 35 årig, skønt kalenderen viser
ham på 92.
Vort møde den 13. april så god deltagelse, med 35
navere, selv om mange allerede er på Danmarksrejse.
Vandre og rejselysten bider til tider godt ind i
deltagelsen, men til tider virker den for os såvel.
Denne gang blev vi beæret med deltagelse af vort
æresmedlem, Asmund Andersen, som nu er bosiddende i
København. Jeg har aldrig set Alfred Munck, blot
hørt hans stemme. Nu har jeg mødt Asmund, og det gør
det hele lidt mere indviklet. Han lyder som en 35
årig, ser ud som en 60 årig, men kalenderen viser
ham som en 92 årig! Moralen er vist nok, at hvis du
vil leve et godt og langt liv, så hjælper det at
være en Los Angeles Nav. Vor Alpenav, Per Vejen, som
var portrætteret i den forrige udgave af D.f.S., er
nu blevet medlem af vor klub ved sidste møde. Skønt
han vist endnu ikke behøver at bekymre sig om
alderdom, så er det muligt, at mødet med Asmund
Andersen har hjulpet lidt!.
Klubbens 56 års fødselsdag blev fejret den 28. april
med den mindre deltagelse af kun 35 naver og naver¬
etter. Rejsefraværelse og andre danske begivenheder
faldt på samme dag. Ikke desto mindre var det en
helt fantastisk fest, som var organiseret og tilret¬
telagt af vor præsident Larry Westerskov med naver¬
etterne. Samtidig havde vi også flagrejsning efter
et år uden flag, med det er en historie som i må
høre fra Dann Eland, da denne lille artikel fra Los
Angeles let kan blive for lang.

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

Marmorilik

Vores her i Marmorilik, gode nav og sekretær,
næstformand Erik Elgård, har valgt at forlade os, en

god skribent samt en god nav, for ikke at tale om
forsanger, jo det kan han også. Vi her i Marmorilik
vil sige dig tak for tiden du brugte på os, og på
forhåbentlig gensyn, nu glæder vi os så til at se du
har meldt dig ind i Odense afd. og tag lige og hils
dem der.
Nu hej med dig og pøj. pøj.

De bedste hilsner tra os i Marmorilik.

CARL-OTTO.

Odense

Det fantastiske sommervejr over Fyn gjorde at kun få
svende havde fundet vej til hulemødet den 3/05-90
men formanden bød de få velkommen og overbragte en
hilsen fra Los Angeles. Der blev diskuteret en hel
del om delegeret- mødet som bliver holdt i Slagelse.
Der blev gjort opmærksom på at havemødet i juni er
AFLYST, men husk så hulemødet den 7. juni kl. 19.30.
Kasserer i navervennerne Bent Jensen Åsumvej 609
fylder 60 år den 26. juli. Formanden lukkede laden,
ordet var frit og sangbogen kom frem.

Med naverhilsen poul Nordquist.



Næstved

Tilstrømningen til hulen fortsætter over al forvent¬
ning og navnlig har slutningen af marts og begyndel¬
sen af april set travlhed. Først fejrede Emanuel
Jachs sin 70 års fødselsdag med pomp og pragt. Han
påstår selv, at det er første gang han har holdt
fødselsdag, men nu blev det forsømte i hvert fald
indhentet. Han siger selv følgendel "Den gamle er
vendt tilbage til Næstved efter 53 år i verden, nord
og syd, øst og vest. Jeg takker alle, som tænkte på
mig og en særlig tak til min mangeårige veninde,
L.R... som heppede mig op til dette komsammen".
På billedet ses Keld og Jette i et velfortjent pust
under festlighederne. Efter vor generalforsamling i
april har Keld nu fast overtaget jobbet som hulefar.

Randers

På hulemødet den 4. maj blev Margrethe Weise optaget
som nyt medlem nr. 30. Hun har arbejdet bl.a. i
Tyskland. Formanden bød hende velkommen blandt
Randers Naverne. - Derefter gennemgik man punkterne
til delegeret- mødet i Slagelse. Formanden "Knast"
vil repræsentere Randers naverne på delegeret- mødet
i Slagelse. Bestyrelsen var samlet den 17. april
1990. Her blev der nedsat et aktivitetsudvalg, som

består af Henning "Skæg", Søren hulefar og Henning
"Tuborg". Se opslag i hulen.

med naverhilsen

Roskilde

Henning "Tuborg"

Hulemødet den 27/4 havde lokket 13 indenfor. Vejret
var nu også så mildt og dejligt, men alligevel kun
13 til bords!
Formanden orienterede os lidt om indkommet post, bad
os om at afse tid til tombola i juli, uge 27. Vi
mangler hjælp mandag den 2/7 fra kl. 9 og så resten
af dagen.
Jeg ser til min og nok manges glæde, at kaffe og
blødt brød erstattes af en platte, for dem som tager
med på udflugten til pinsestævnet, det var godt
"SKULDRET", som man siger. Held og lykke med stæv¬
net. - Selv om det er sol og sommer, holder vi
hulemøder den sidste fredag i måneden.

Med naverhilsen Bente og Bjørn.

(Foto! E.Lindberg Hansen)

Ugen efter kom så besøg fra malerforbundet og næste
uge igen et hold friske fyre fra Round Table. Alle
var begejstrede over hulens indretning og ikke
mindre over traktementet. Der er allerede flere af
disse "virksomhedsbesøg" på trapperne og i løbet af
året regner vi med at komme hele raden rundt.
Så har vi holdt generalforsamling. Referatet herfra
udsendes i næste nummer af lokalbladet, så her skal
blot nævnes, at hulemøderne fremover afholdes den
1ste fredag i måneden.
Den 5. maj fejrede vi 1 års dagen for indvielsen af
hulen, og dagen før - den 4. maj, blev hulemødet
afholdt og selvfølgelig med lys i alle vinduer. Den
3. maj sendte vi vor første svend, Peter "tømrer"
Nielsen af sted til Zürich med trompetfanfare fra
banegården og behørigt eskorteret af Emanuel Jachs i
fuldt ornat. Han ville sikre sig at Peter kom derned
i god behold og samtidig hilse på vennerne i
Schweitz.
Den 16. maj får vi besøg af typografforbundet og
håber selvfølgelig på, at nogle af vore medlemmer
vil holde dem i hånden. Og så har vi udnævnt vor
gode ven, tømrer Svend Nielsen, til æresmedlem af
Næstved afdeling. Det har han vel fortjent. Alle bør
være opmærksom på, at hulen også har sædvanlig
lørdagsåbning pinselørdag. Endelig en tak til
hulemor Edith fra København for et flot, nyt bånd
til kasketten.

Slagelse

Hulemødet den 4/5-90, var som sædvanlig godt besøgt.
16 lystige svende var mødt frem, ikke mindst for at
ønske O.C.Høyem til lykke med de 75. Onkel Ove var
desværre selv på besøg i såvel Paris som London, men
havde forinden lagt en "Tusse" til brødrenes fornø¬
jelse. Luffe og Hans formidlede dette beløb til
alles tilfredsstilelse, med alt godt fra havet, samt
en omgang øl til alle. De to flasker snaps der var
på lager fik vi også ryddet af vejen. Vi takker O.C.
for dette dejlige arrangement.
Fra Slagelse Naverne skal der sluttelig lyde et
rigtig hjertelig gensyn til Pinse.

Fra alle os i Slagelse,
til alle jer rundt om i
alle afdelinger.!

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen. Medlem af C.U.K. København



Sønderborg

Program for første halvår i Sønderborg ser således
ud.' Kristi Himmelfartsdag torsdag den 24. maj 1990,
der afholdes Fagenes Fest med åben i hulen kl. 15.00
ca. kl. 18.00 serveres der en varm ret. - Den årlige
Sankt Hans fest den 23. juni 1990, på Surlykke, vi
starter op kl. 17.00, der spises Vildsvin kl. 19.00.
Tilmelding senest den 16/06 i hulen eller på tlf!
Arno, 74 42 91 06 - Mogens, 74 48 68 99 - Romon, 74
42 84 26. - Pris pr. kuvert 100.- kr.
Afslutning inden ferie lørdag den 30/06-90. Der
holdes ferie fra 30/06-90 til 10/08-90.
Sønderborg afd. ønsker alle en god ferie og på
gensyn.

Med naverhilsen

Vejle

Romon Hammeleff.

Til mødet den 4 maj var mødt 13 svende. Formanden
bød velkommen og takkede Polle og Johnny for "Alt
godt fra havet". Det kostede 15 kr. pr. person og
varede i to dage - en rigtig god fest. Formanden
mindede os også om at møde talstærkt op til "rengø¬
ring af hytten den 26. maj kl. 10.00".
Hytten åbner til pinse og er derefter åben hver
weekend. Vort næste arrangement er den årlige
spadseretur til hytten den 16. maj. Vi starter kl.
13.30 fra Danmarksgades parkeringsplads. Vi mangler
blot en ølvogn, men det løser sig jo også nok. Vort
store problem er transport til hytten, da der på
grund af kommunens store spareiver ikke er nogen
bybus mere. Vi vil som et forsøg selv arrangere
buskørsel. Det vil foregå på følgende måde! På
mødeaftener vil der holde en 12 personers bus ved
pølsevognen på banegården kl. 19.00 og returnere fra
hytten kl. 22.30. Alle der benytter bussen, skal
betale 10,- kr. pr. tur til Bruno. Ligeledes til
vore fester vil samme bus køre fra banegården kl.
13.00 og retur kl. 20.00.
Vi havde på mødet 19 forslag til delegeretmøde i
Slagelse. Festudvalget blev opfordret til at finde
en erstatning for Ristaflet i juli. Jørn Lützen er
forhindret på grund af arbejde - stakkels ham.
Hen på aftenen kom Solveig. Hun havde kun så store
penge, at hun blev nødt til at ringe med klokken.
Klokken blev faktisk støvet godt af den aften. En
aspirant Henning Knudsen også kaldet "Syveren" fik
lov at øve sig - vi håber, at han bliver god til det
med tiden. Efter mødet blev der serveret laksemadder
til 7 kr. pr. stk. Polle var sponsor og vil så vidt
det er muligt sørge for at det kan ske efter hvert
møde.
Ellers gik mødet meget godt. Så vidt jeg husker,
sluttede det kl. 01.30.

Med naverhilsen Store Hans.

Ålborg

Hulemødet den 2/5, blev holdt hos Claus i Gug. Hans
ølsamling er nu steget til ca. 6.200. Det var dog
muligt for Villy at komme med en øl som han ikke
havde + 1 dåseøl fra Lis og Tonni, London, som han
heller ikke havde. Vi var 22 omkring bordet, og der
blev solgt amerikansk lotteri og serveret pølser m..
brød. Der blev sunget flittigt og Ernst spillede
til.
Husk sommerudflugten den 16/06 kl. 14.00 - ?? i Jens
og Birthes sommerhus i Hou. Medbring aftensmad og
godt humør.

Inge R.

Århus

Fredag den 6/4, holdt vi vor forårsgeneralforsam-
ling. Inden generalforsamlingens start mindedes vi
Boss og Göll. Der var en hilsen fra Holger, som er
kommet på hospitalet. Ole Mathiesen blev valgt til
dirigent, som stemmetællere blev Vase og Svend E.
valgt. Kurt oplæste forhandlingsbogen, som blev
enstemmigt godkendt. Jørgen Schaffer fortalte lidt
om vore arrangementer siden sidste generalforsam¬
ling. Ester Lund fremlagde foreningens regnskab.
Wagner fremlagde huleregnskabet, Kurt B Larsen
fremlagde festudvalgets regnskab og Ib Strange
fremlagde fondsregnskabet, alle regnskaber blev
godkendt efter besvarelse af enkelte spørgsmål.
Herefter gav Jørgen S. et kort resume over, hvad der
er sket med hensyn til vore lokallove.
Hulefar, Wagner Sørensen og Kasserer Ester Lund samt
suppleant Eskild Højmose modtog genvalg. Ny sekretær
blev Annette H Jensen, Ole Mathiesen blev genvalgt
som fanebærer og bageren som suppleant. Til revisor
valgtes Vase. Festudvalget består af Svend E., Kaj
Lindskjold, Bent Lindskjold, Helmut og Annette.
Huleudvalget blev genvalg. Ester og Jørgen blev
valgt til delegerede til pinsestævnet. Under eventu¬
elt blev flere områder berørt. Herefter takkede Ole
for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen
kl. 21.45, så var det over til den varme ret,
braiserede oksehaler, som Kaj L havde fremtryllet.
Lækkert som altid.
På hulemødet den 4/5 var vi 18 svende og 1 gæst,
journalistelev Anne Winther, som vil lave et program
til radioen fra et hulemøde og for at fortælle om
vor forening. - Holger Tjerrild er igen hjemme fra
hospitalet. Vi var alle glade for at se dig og Erika
igen. - Pludselig er der en lystig ringen med
klokken, ja vi blev bare stående og sang blæren igen
og igen, endda også en ny blæresang fra Jens. - Der
var hilsener fra Grethe, Kaj,s kone. Kaj er stadig
på hospitalet, en hilsen fra Københavns afd. Svend E
fortalte om skiveskydningen, og der blev delt
præmier ud til vinderne.
Holger havde bagt 2 lækre lagkager, som vi fik til
kaffen, som Holger også gav. Vi sang lystigt hele
aftenen, så Anne har noget at redigere på.
Ester gør opmærksom på, at der kun ydes 3 mdr,s
kredit, så det er nu du skal betale dit kontingent.
Vi husker selvfølgelig alle at tilmelde os til lam
på spid lørdag den 16/6 i gi. Harlev forsamlingshus
kl. 14.30. Sidste tilmeldingsfrist er den 1/6 til
Svend E. tlf! 86 13 77 52 el. 86 25 80 40 eller til
Annette på tlf! 86 26 20 63,. Tilmeldingen slutter
ved 100 deltagere.

Med naverhilsen Annette.

Til skiveskydningen den 20/04-90 var der mødt 15
svende samt 4 gæster. Da vores formand var på
kursus, var det næstformanden der varetog formandens
post. Der blev ved åbningen af mødet budt velkommen,
og der blev rettet en særlig velkomst til vore

gæster, som fik velkomst sangen. Gæster! Lars og
John Vesterskov fra Los Angeles afd. Karl Jensen fra
Skagen, samt Erling Herner fra Århus. - Vores
skydning blev afviklet på sædvanlig vis. Resultat!
Pokalvinder med 80 point, Åge Tjerrild. Vinder af
præmieskydningen med 80 point Vagner Sørensen,
andenpladsen med 76 point Erling Herner. Vi fik også
tid til at hygge os sammen med vore gæster, og vi
fik sunget nogle af vore naversange, Karl Jensen fra
Skagen havde sin violin med og spillede til vore
sange, det satte ekstra kolorit på stemningen. Som
sædvanlig blev det til en virkelig hyggelig aften
med rigtig naverstemning.

S.E.Jensen.



PINSESTÆVNET 1990

FORMIDABELT - FANTASTISK
PINSESTÆVNE 1990.

Se de"var et SLAGELSEGILDE
med sang og med spil - ih, du milde.
Vi åd og vi drak - som de vilde,
for det var jo NAVERNES gilde.

Tak til Slagelse afd. og med kno.
Pi-kasso og Møghe.

Da jeg sagde ja til at referere om Pinsestævnet 1990
vil jeg gerne sige tak til Slagelse afd. fordi de
havde påtaget sig den opgave det er at få et Pinse¬
stævne op at stå. Det er sikkert rigtig når der i
referatet fra Slagelse afd. står at alle mand var
involveret, på den ene eller den anden måde. Men
efter at have set de forskellige referater, med
deres mange rosende ord til Slagelse afd. Må det
dog være mig tilladt at dryppe lidt Malurt i bæge¬
ret.

Alle fra Slagelse afd. har været involveret i
arbejdet med stævnet, men der er jo et gammelt
ordsprog der siger at "for mange kokke fordærver
maden". Hvor er Naverånden henne, når man erfarer
at medlemmer af C.U.K, kører op til 1100 km. for at
deltage, og så ser på priserne. 50,- kr lørdag aften
for sort gryde (som ikke havde noget med sort gryde
at gøre), og kun een portion, så var man løbet tør
for kartoffelmos, men masser af noget ubestemmeligt,
vist nok sovs, det skal dog retfærdigvis siges at
der i min portion havde, (måske ved et tilfælde),
sneget sig en gulerod ombord. Senere lørdag aften,
manglede jeg folk fra Slagelse afd. men der var
måske ikke plads i teltet til dem. Stemningen fik vi
dog i det fjermer hjørne sat godt i vejret, og det
så da også ud til at alle havde det godt. En tak til
naverkammeraterne for det gode humør.
Det havde måske været bedre om hulemødet lørdag var

foregået i den samme sal som festmiddagen om sønda¬
gen, da flere var utilfredse med at man var delt, i
teltet henholdsvis hulen. Det havde sikkert været

billigere end at leje telt, det blev da heller ikke
benyttet om mandagen, selv om det små regnede lidt.
Stævnemærket, ja alle naver bærer deres emblem, når
vi er samlet til fest, men hvem der har fået den
"geniale" ide at man skulle købe et nyt emblem til
45,- kr. for vel stå hen i det uvisse.

Jeg ved at de kammerater som boede på vandrerhjemmet
var ovenud til freds, med indkvartering og serve¬
ring.* Men Hotel Slagelse, det er næsten et kapitel
for sig. Værelserne var ikke gjort i stand selv kl.

16 , dem som havde bestilt værelse med bad kunne
ikke få det, vi fik afslag i prisen på 20,- kr og
bad ude på gangen, det var dog til at leve med, hvis
der dog bare havde været afløb. Søndag morgen ingen
morgenmad og servering før sent, som bevirkede at
flere ikke nåede med til fotograferingen. Den
indkaldte servitrice fra Næstved rådede dog bod
herpå, ved at servere GI.Dansk i portvinsglas og det
til en pris af kun 10,- kr pr. glas.
Søndag aften, efter festmiddagen og dansen, man
kommer til hotellet ingen mennesker eller portier,
alt er lukket, men ved min gode naverkammerats hjælp
Carl Otto fra Marmorilik, lykkedes det via en lang
mørk gang og 1. sal at komme i forbindelse med
kammeret, det kostede det meste af en flaske gas til
lighteren, da man åbenbart skal spare på strømmen om
natten.

Busturen har jeg fra anden hånd, med det indtryk at
her fik man noget for pengene, både for øjnene og
maverne. Tillykke med arrangementet af busturen.
Delegeret møde, jeg var af den formening at det
nøjagtige antal var kodet ind på lystavlen i Slagel¬
se afd. bare synd, at de ikke havde ladet dette gå
videre, til dem som skulle servere frokosten, her
var ikke plads til de 6 mand som kom sidst ind ad
døren, men ved fælles hjælp, lykkedes det dog alle
at få indtaget maden.
Festaftenen, her forløb det efter min mening godt,
fin middag, fin musik og en dejlig stemning blandt
de godt 160 som var til stede.
Mandag formiddag til farvel i hulen, masser af
dejlige kammerater, spøg og skæmt, muntre viser og
en dejlig stemning. Jo Slagelse afd. havde afholdt
pinsestævne 1990 - . Det kan jo være svært at få det
hele til at hænge ordentlig sammen når der går så
mange år i mellem at man afholder et stævne, det er
et stort arbejde, men vi kommer igen når Slagelse
afd. forsøger sig igen. Lidt ros og lidt ris, vi må
tage det hele med.
Jeg vil dog gerne ønske Slagelse afd. tillykke med
stævnet.

Dann Eland

redaktør.

Jeg ser til min underen i avisen at Hotellet averte¬
rer med Weekend ophold. Mon nogen, af Naverne, tør
hoppe på den.

LØRDAG:
Eftermiddagskaffe m. kage.

Kl. 19.00:
V2 hummer m. dressing.
Oksetyndstegsfilét m.

grøntsager. Bagt mandelrand
m. sorbet. Kaffe.
MUSIK OG DANS.

SØNDAG:
Stor morgenbuffet.

Kl. 13.00: Koldt
ta' selv bord. Kr. 455.-

y{OTEL

Forkæl Dem selv med
et weekend ophold



Milepæle
JULI.

7/07

9/07

11/07

12/07

13/07

17/07

17/07

26/07

28/07

AUGUST.

Helge E. Jensen, Nattergalevei 24 1.
2400 København NV..medlm. af C.U.K, i..25 år.

Matros, Jørn Lützen
Vejle afd 50 år.

Tømrer, Alfred Stejner
Vejle afd medlm. af C.U.K, i....25 år.

Ole Peter Andersen,
Århus afd medl. af C.U.K, i 25 år.

Børge Sørensen, Ullerfvej 18
8900 Randers .60 år.

Grete Henriksen, Götgatan 90
116 62 Stockholm/Sverige 70 år.

Jørgen Fruerlund og hustru
Odense afd sølvbryllup.

Jens Hansen, Århus afd 50 år.
(åbent hus om tirsdagen)

Bent Jensen, Åsumvej 609
Navervennerne Odense .60 ar.

Erik Nielsen, Bagerstræde 16 B.
3480 Fredensborg 70 år.

(er bortrejst på dagen)

2/08 Erna og Bjørn Sørensen, Brentebjergvej 22
4100 Haraldsted, Ringsted Guldbryllup.

18/08 Arne Rafn, Fruegade 36 A.
4200 Slagelse .70 år.

En forsinket fødselsdagshilsen til Ove Højem, Orøvej
78. Slagelse, med de 75 År den 5. maj 1990.

MEDDELELSER

Fra redaktøren

Da jeg næste gang gerne skulle have plads til
C.U.K.s adresseliste, må jeg bede alle afdelinger om

at tilsende mig de helt korrekte oplysninger, ang.
forman, kasserer, hule o.s.v.
Et eksempelI

Formand I

Kasserer I

Hule!
Møde I
Medlemmer!

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund tlf I 42 31 49 54
N.C. Jensen, Klokkevej 8
3650 Ølstykke tlf! 42 17 94 28
Græse gi. skole, Græse Skolevej 21
1. fredag i måneden
56

Tak

En tak til Kontrol Udvalget, at de udnævnte mig
årets Nav 1990.

til

Lilian Riel Kbh.

Tak for blomster og gaver, fra Odense Naverne på min
85 års dag den 25. april. Tak til Kjeld Ploug for
dette smukke håndgjorte Diplom. Samtidig takker Eva
og jeg Odense afd.s medlemmer og støtter, for de
mange blomster, ting og flasker ved vort Diamant¬
bryllup den 15. maj, bl.a. festtelegram fra Stock¬
holm og et dejligt brev fra Otto Kröll, Düsseldorf.
Tak allesammen.

Eva og Carl.
Odense afd.

indm. i Zürich 1927.

Hermed min hjerteligste tak for alle opmærksomheder
der blev mig til del på min 60 års dag. Tak til H.B.
og C.U.K, for telegrammer, og en tak til "Proppen"
for de klare dråber til halsen.
Det blev en overvældende dag i hulen, som jeg altid
vil mindes.
Med venlig hilsen og kno i bordet. "Spjæt".

Kbh. afd.

ÅBENT HUS

I anledning af min 50 års fødselsdag holder jeg
åbent hus, for familie og venner Tirsdag den 17.
juli fra kl. 13.00 - 17.00.
Adslewej 35 8362 Hørning

Jens E Hansen.

De to fremmedskrevne, Norup og Martin, bringer
hermed en hilsen til Randers afd. og tak for sidst.
Hilsenen er sendt gennem "bageren" fra Holbæk, som
for tiden er sammen med de to gutter i Tromsø,
Norge.

ÅRETS NAV

ANDERS H. NIELSEN

Af en eller anden årsag, er jeg desværre kommet til
at tage et billede med fra pinsestævnet, som ikke
tilhører mig, men en hr Anders H. Nielsen. Da jeg
ikke er klar over hvem vedkommende er, bedes du hen¬
vende dig til mig på tlf: 42 94 40 02 eller skrive
til Thorkild Rasmusen

Pilekrogen 17
2730 Herlev.

Hvert år ved pinsestævnet bliver der som bekendt
udnævnt en, som har gjort sig fortjent til at få
prædikatet " ÅRETS NAV ".
Kontroludvalget, som har overtaget denne svære

opgave efter Romon Hammeleff, syntes ikke at have
haft besvær, med at finde frem til Lilian Riel
København.
Lilian har påtaget sig den opgave, til hvert pinse¬
stævne, at brodere "Stævnebanneret".

"D.f.S" ønsker Lilian til lykke med udnævnelsen.



Regnskab
OVERSIGT REGNSKAB 1989

Formue pr. 01.01.89 290.443,72

Underskud C.U.K. 4.554,72-

Underskud D.f.S. 7.763,89-

Formue pr. 31.12.89 278.125,01

REGNSKAB C.U.K. - D.f.S. 1989

Oversigt pr. 31.12.S

Kassebog
Giro

Checkbog

Total likvide midler

Zürich bank
Depositum Århus
Depositum Karl Jensen
Depositum Leif B. Olsen
Depositum KU
Udestående kontingenter
Udestående varer

Diverse udestående
Inventar

Udstillingsmateriale
Computer
Gaver på lager
Obligationer
Varelager

TOTAL

Rev i deret t 56. Maj 1990 Niels Kraglund

77,96
38.587,24
1.852,07-

36.813,13

1.303,52
450,00
400,00
200,00
200,00

4-4.019,00
10.234,30
3.929,56
14.642,00
5.510,00
21.140,00

300,00
102.483,50
36.500,00

278.125,01

Indtægter I

Udgifter I

Erling Thomsen £r( I Cjg^

REGNSKAB C.U.K. - HK 1989

Kontingent 33.015,21
Varesalg 33.334,40
Renter 13.428,99
Porto 596,44
Diverse 249,75

Total 80.624,79

HK Administration 3.002,40
HK Udlæg 4.250,00
HK Porto 1.003,40
HK Diverse 658,00

HK Total 8.913,80

Gaver 2.448,00
Formand-/kasserermøde 5.842,00
Arkivet i Århus 1.657,75
Agitation 1.817,80
Lager Skovlunde 2.100,00
Udstilling 289,65
Betingede medlemsskaber 500,00
Diverse udgifter 1.995,00
Indkøb varer 42.384,74
Lagerregulering 15.204,40
Afskrivning inventar 1.846,00
Afskrivning udstilling 614,00
Kursdifference 5.662,00

Total Udgifter 85.179,51

Resultat (Underskud) 4.554,72

Indtægter I Kontingent
Abonnenter
Porto

Annoncer
Enker

Total indtægter

Udgifter I Administration
Redaktørens udlæg
Trykning
Avisposten - porto
Porto udland

Afskrivning computer
Diverse

Total udgifter

Resultat (underskud)

42.504,00
3.340,00
14.326,87
5.600,00
200,00

65.970,87

6.634,12
4.250,00
41.691,38
12.633,40
3.506,00
3.738,96
1.281,00

73.634,86

7.763,99

V

Læser brev til "Den farende Svend".

Her har vi gået rundt og glædet os til Moseltreffen
i august, sparet femkroner i sparebøssen, den blev
tungere uge for uge. Så i kalenderen hvor når er det
nu vi skal af sted, får hilsen fra Otto Kröll som
midt i en svær sygdomsperiode, alligevel arrangerer
Moselfest sammen med Finn Leth. Taler tit om den

veltilrettelagte tur vi havde sidste år, og så vel
at mærke til den billige pris. Det var jo en lækker
bus med 2 friske chauffører, alt klappede - vi fik
at vide, at vi ville ankomme til Werner kl. 8 morgen
- hvad tid holdt vi hos Werner kl 8 selvfølgelig.
Det var fint at vi kørte hele natten, efter morgen¬
kaffen kunne vi jo tage os et hvil og først mandag
morgen tager vi hjemover igen. Det var rart søndag
aften, du kunne fordøje alle de indtryk du havde
fået de sidste dage - være frisk og udhvilet til
hjemturen. Selv Larsen,s rejser kunne ikke have
lavet denne tur bedre.
I år skulle vi vist med en dobbeltdækker bus, har
bestilt ferie på jobbet, ser at bussen fra Jylland
og Fyn koster 765 kr + 370 for moseltreffen i alt
1135 kr.. Bussen med alt inklusive fra Frederikssund
koster omtrent det samme tror jeg nok, vi må jo
betale for en sejltur fra Lolland til Tyskland.
Sidste år var bussen fra Jylland en gammel skude der
gik i stykker undervejs, vores bus fra Frederikssund
var bare OK.
Om jeg så skal betale dette læserbrev med pris pr
ord skal dette i bladet. Jeg ser til min skræk under
foreningsmeddelelser af formanden for Frederikssund
afd. Dann Eland ikke ønsker at arrangere turen til
Mosel i år - grundet nogle meget kloge hoveder (tror
de) siger de kan gøre turen bedre og billigere.
Hvorfor pokker er de så ikke kommet frem på arenaen
med navne og priser!!! Det er så nemt at gale op
men gøre noget, det er straks sværere.
Dann du må fortælle hvor mange der kan være i bussen
så skal jeg ringe rundt til alle afdelinger inklusi¬
ve din egen afd. - så skal vi nok få fyldt den bus
op. Sidste år måtte du jo sige nej til sidst, du
hørte jo også kun positive ord for turen. Selv om du
er redaktør på "Svenden" så er censur ikke tilladt.!
Vi skal da til Moseltref ikke osse!!

En forhåbningsfuld buspassager Bente Rosén.

Der vil i år, fra min side, ikke blive arrangeret
nogen bustur til Mosel. Jeg kan opfordre alle der
ønsker at deltage, at søge kontakt med Børge Skæg
Odense afd.
Med venlig hilsen Dann Eland.



MOSELTREFFEN
Lam på spid i Frederikssund

Gode Moselariere.
Efter pinsestævnet i Slagelse følger nu det endelige
program for "Moseltreffen". Nyt i år er indbetaling
på en giro konto i Mesenich. Indbetalingen skal være
i orden senest den 1. august. - Husk at medbringe
kviteringen til Mesenich. Ligeledes skal skriftlig
tilmelding være i Saar Lois, senest 1. august, se
adressen nederst. Dette er for at sikre værelser i
vin byen Mesenich, efter aftale med Werner Serwazi.
Privat overnatning f.eks. camping, fratrækkes
DM.30,-
Jeg håber på deltagernes interesse med dette nye,
for en hurtig indkvartering i Mesenich.

VEL MØDT.

Lørdag den 25 august 1990.
Kl. 12.00 Deltagerne mødes i forsamlingshuset.
Kl. 12.15 Indmarch af foreningsfanerne.
Kl. 12.30 Moselkommiteen byder velkommen. Minde og

informationer.
Kl. 12.45 Spisning, der serveres!

Gullasch med kartoflerj, nudler og kompot
og 1 glas vin.
Eftermiddagen til fri rådighed, der
arrangeres er tur gennem vinbjergene,
hvor vi møder Werner Serwazi, til sluk
efter. - Ved dårligt vejr vinprøve i
kælderen, hos Werner.

Kl. 19.00 I forsamlingshuset serveres Kalte Platte
Ca. 20.00 Der spilles op til dans, "Kalle mit

Freunde". Vi danser til ud på de små
timer, herunder salg af loder til
lot teriet.

Ca. 22.00 Trækning af lottetiet.
Kl. 23.00 I en kæde i forsamlingshuset synger vi

"Minderne". Dansen går videre.

Søndag den 26 august.
Kl. 11.00 Deltagerne har lov til at klage. Idee'

modtages gerne.
Kl. 12.00 Festmenu der serveres! Spiessbraten

kartofler og gemyse samt 1 glas vin.
Kl. 13.30 "Minderne" synges til afsked i

Mesenich.Afslutning og udmarch af
foreningsfanerne.

Ca. 14.00 Vi mødes i vinkælderen i Beilstein, et
sidste farvel med vin og navernes gode
sange et knus et hej og farvel.

PRISEN FOR DETTE PROGRAM ER DM.93,- Extra overnat¬
ning DM.30,-
Tilmeldinger senest 1. august 1990 "KAN KUN SKE
SKRIFTLIGT TIL", - Finn Leth Nielsen, Albert
Einstein Str. 18 D - 6630 Saar Lois 8.
Indbetalinger med extra overnatning bedes indbetalt
senest den 1. august 1990.

Indbetalinger på konto senest 1. august til,
RAIFFEISENBANK
C.U.K. MESENICH*

KONTO 7113.358 BANK NR. 57069081

OTTO KRÖLL & FINN LETH Moselkommiteen.

Alt stof

Sendes senest d. 8. i måneden til,
DANN ELAND ROSENVÆNGET 1.
3600 FREDERIKSSUND. tlf: 02 31 49 54.

Så går det løs igen, lørdag den 11. august 1990 i
Græse gi. skole, kl. 18.00.
Naverne i Frederikssund afholder traditionen tro

igen i år den store festaften, med spidstegning af 4
hele lam + kaffe og småkager, hertil musik og dans
så længe vi har lyst. (drikkevarer til fornuftige
priser).
Prisen for dette arrangement er 100,00 kr. Til dem
som ikke ønsker at spise lam, men selv medbringer,
hvad de måtte fortære er prisen kun 50,00 kr.
HUSK!! Hurtig tilmelding, da vi må lukke for tilgan¬
gen ved 100 personer.
Tilmelding til Dann Eland på tlf! 42 31 49 54.
Med kno i bordet, og vel mødt til en rigtig festaf¬
ten.

DANN ELAND

JYLLANDSBUSSEN

Pris for kørsel, hotel og færge er 765 kr pr person
som indbetales til mig, på check eller postanvisning.
For at holde prisen skal vi være mindst 42 i bussen.

Sidste tilmelding er den 26. juli, husk det nu, ring
snarest mulig, helst med det samme, til:

Børge "Skæg" Jensen
Storkelækken 31
5270 Odense N.
Tlf: 66 18 00 23

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Fredag den 1/6-90, bød vor formand velkommen til 28
fremmødte svende, speciel velkomst til formanden for
Berejste danske Tømrere, Børge Andersen og hustru
Annie, fra København, og til 2 fremmedskrevne
Rolandsbrødre fra Stuttgart, som gennem nogen til
havde søgt at arbejde i DK. hvilket var lidt svært
p.t. Humøret hos disse to steg dog som aftenen
skred frem og de mærkede at her i vores hule var- de
blandt venner. Dann havde skaffet dem logi for
pinsen hos vor altid positive tømmermester Kris
Christensen, og efter et ordentlig måltid aftensmad
hos formanden kl. 18.00, samt lidt hulemadder senere

på aftenen og dertil en lille skærv til pinseprovi-
anteringen, havde vi gjort vort til at de med
ophøjet mod fortsætter deres jobsøgning efter pinse
i Sverige.
Ellers må man nok sige, at vor formand brugte en del
tid på enetale for os denne aften, vi hørte om
møder, arbejdet med udsendelse af svende, pinsestæv¬
net som var forestående, manglende bustransport fra
Sjælland til Mosel og meget mere - Heldigvis løb
hans stemmebånd dog tør ind i mellem og så fik vi
endelig hulemadderne, (som han egentlig også skulle
have hjulpet med at smøre), presset ind imellem.
Poul svedte med rette i køkkenet og det var heldigt,
at han havde Bente med.
Guido havde det 1. forslag til en ny blæresang med i
ærmet - den var slet ikke dårlig - men vi enedes
alligevel om at lade konkurrencen løbe endnu en

måned, og so om der skulle være andre lyrikere i
forsamlingen.
Senere på aftenen dukkede en af Sjællands første
udenlandske pinsestævnegæster op her i Frederikssund
- han har vist fået rabatordning hos Rødby -

Puttgarten overfarten - nemlig, vor trofaste gæst
Finn Leth Nielsen - Saar Lois - vi håber på en

snarlig permanent overflytning her til afdelingen!!
Han påstår der er knas med det tyske eller danske
postvæsen, og at han således er nødt til selv at
hente "Den farende Svend" hver måned i Frederiks¬
sund !



Ak - ja, pinsesolen begyndte så småt at .danse over
Vikingebyen Frederikssund selv "Minderne" havde fået
en anelse ny melodi, til stor moro for forsamlingen
og til stor skam for forsangeren!.
BEMÆRKI Næste hulemøde 6/7-90 hos Frank og Anna
Ventrup, Vængetvej 47, Jægerspris. Vi griller og har
sommer-hule-møde på terrassen.

Med kno i bordet Inge Henriksen.

Calgary

Calgary den 29. maj 1990.
Lige en lille hilsen fra Calgary. Ved vores møde i
april havde vi generalforsamling, der var 25 mand
mødt op. Formanden Karl Jensen blev genvalgt, og det
gjorde sekretæren Jens Kaack også.Georg Hansen
bliver ved et år endnu som revisor og Harry Jensen
blev også valgt som revisor. Der var ikke mange ting
at diskutere om, så kassereren gav en omgang øl, han
havde den høje hat på, som vi lige har fået anskaf¬
fet. Harry Skov og Karl Jensen, har lavet et pænt
skab, som er hængt op i den danske klub, det er med
glasdøre, og vi har udstillet noget gammelt værktøj.
Svend Klausen har lovet at lave en beskrivelse om
Naverklubben, som så skal hænges op i den danske
klub. I marts måned var vi nogle stykker fra Naver¬
klubben som var samlet i Ole Hansens værksted hvor
vi gjorde 95 stole i stand for The Mermaid Inn, det
er restaurationen i den danske klub. Vi tog alt det
gamle lak af og sandede træet ned, sprøjtede dem med
lak igen, og satte nyt betræk på, det var et stort
stykke arbejde, det tog os 3 lørdage, men det
hjælper når der er folk nok. Klubben gav os så en
fin frokost bagefter.
Jeg vil prøve at fortælle lidt om hvordan Naverklub¬
ben fungerer her i Calgary. I har jo nok hørt en del
om Calgary dengang vi havde vinterolympiaden her i
1988. I byen bor der ca. 150.000 mennesker, og der
er mange danske som har bosat sig her. Calgary
ligger omkring 70 km øst for "The Rocky Mountains",
og der er to floder som mødes ca. midt i byen, Bow
River, som er den største og Elbow River som er
mindre. Naverklubben har omkring 35 medlemmer hele
tiden, men de bliver ældre med tiden, der er ikke
kommet mange danske immigranter hertil siden sidst i
halvfjerdserne og de fleste kom herover midt i
halvtredserne, så de er ved at gå på pension nu, så
det er ikke sikkert vi kan blive ved med at holde
medlemstallet oppe. Vi holder vores møder i den
danske klub, som laver fint dansk smørrebrød til os,

og øllet kan vi købe lidt billigere. Det er kun mænd
der har lov til at komme til mødet, vi har tit
snakket om at tage damerne med, men der er ingen
stemning for det. Der er en del af os som er gift
med Canadiske kvinder, og de har ikke megen interes¬
se i at komme, fordi for de fleste af os er det en

mulighed for at snakke vort modersmål, en gang om
måneden. Vi har et gåsegilde hvert år i nov. og så
som regel har vi en camping tur i juni. I juli
samles vi hvert år ved Georg for "stampede
breakfast" som tit varer til hen på eftermiddagen.

Med kno i bordet Jens.

Hillerød

Svende, dette års Naverstævne var alle tiders.
Dejligt at møde Naverkammerater fra nær og fjern og
opfriske minderne. Og sikken en hule de har i
Slagelse der er noget at leve op til, fest og sang
var der om lørdagen i hulen, trods regnen, alt
klappede fint, om søndagen i strålende sol var der

fotografering og hjemmeværnets orkester spillede en
flot march, vi gik derefter med orkester og faner i
spidsen til bygningen til delegeretmøde og bustur,
flot så det ud. Busturen var en stor oplevelse, at
se omegnen og især det store hul ved Storebælt
broens begyndelse. På delegeretmødet blev næste ars
pinsestævne lagt til Århus. Søndag aften blev en fin
afslutning, med dejlig mad og underholdning og sang,
og så blev årets Nav kåret, det blev Lilian Riel her
fra Hillerød, vi siger tillykke og ønsker dig
samtidig tillykke med din 70 års dag den 21/6-90.
Der kom gang på dansegulvet og det blev sent inden
de sidste fandt hjem til vandrehjem og hotel, en ros
til fin betjening og værelser på vandrehjemmet.
Det var bare ikke så heldigt med "Hotel Slagelse",
dårlig betjening og værelser, Det kan hotellet ikke
være bekendt. Opbrud om mandagen hvor vi mødtes i
hulen og efterslukkede og takkede af, et stort tak
til Slagelse naver for et stort og flot stævne, her
fra Hillerød.
Vi ønsker her samtidig vor nye hovedkasserer Peer
Rosén, formand for Roskilde afd., velkommen og håber
på godt samarbejde
Erik Nielsen ønskes tillykke med de 70 år den 28/7.
Hulemødet den 8/6 her var mødet 13 svende og der var
godt snak om stævnet og Lilian blev hyllet, Huggo og
Kaj fik blæren så der var humør og sang. Der er
ingen møder i juli, første møde er den 10. august
kl. 19.30.

Med naverhilsen, og god ferie

Holbæk

Mogens.

Til hulemødet i Holbæk den 18/5-90, bød Helge
velkommen og fortalte at han havde et stort program,
som skulle gennemgås grundigt, og da der var mange
punkter var aftenen næsten for kort.
Det er efterhånden blevet en god fast tradition med
varme hveder til maj sammenkomsten og René havde som
sædvanlig en stor kurv fuld med. Med gæster fra
København og Roskilde var vi 17 naver og navervenner
som nød de dejlige hveder. Tak til René.
Den meget flittige Freddy har nu fået klasket
glasfiberen op i køkkenet, som lovet inden jul, så
vi er godt med, samtidig havde han fået turen
tilrettelagt, det bliver i år til Agersø.
Søndag morgen samledes vi ved afgangskajen i Stigs--
næs og blev meget hjerteligt modtaget ved landgangen
af Åse, som var taget fra København tidligt om
morgenen for at føre os gennem byen til sit skønne
gamle stråtækte hus, hvor vi blev budt på kaffe og
gi. Dansk, inden vi fortsatte spadsereturen. Nogle
tog ind på engene ved fyret, andre gik langs stran¬
den og ind på øen og botaniserede lidt ved de små
moser, hvor en masse andefugle holder til. Frøer og
tudser blev set, ja selv den efterhånden sjældne
klokkefrø hørte vi. Det højeste punkt 9m. blev ikke
besteget, da der var opdyrket mark, men at Agersø er
et lille paradis i Storebælt, det fik vi konstateret
inden vi igen samledes hos Åse hvor vores proviant
var efterladt. Vejret har vist aldrig været bedre på
Agersø, så det blev i det grønne vi nød klemmerne.
Vores bager der altid er på farten, havde sørget for
at vi kunne skylle en gang. Tak til Jørgen, som
befinder sig i Nord Norge. Selv om ingen havde
sangbogen med fik vi sunget et par naversange og et
par linier forsvandt meget hurtigt. - Tusind tak til
Åse for den gæstfrihed, det var en skøn dag.
Efter frokosten drog en del ned til byen for at se
på livet der, og lidt før færgens afgang var vi
samlet på havnen, kun en manglede, men han blev
fundet i en af de små stræder af sin kone, så vi
undgik en agterudsejling denne gang.
Holbæk naverne takker Slagelse for et fint og vel
tilre.ttelagt pinsestævne.
Husk vi holder ferie i Juli - 17. august ses vi igen

Med naverhilsen Emil.



Herning

Så er det snart ferietid igen og vi sender de bedste
ferieønsker til vore medlemmer og venner i andre
naverklubber. Specielt sender vi herfra en hilsen
til klubben i Marmorilik, der er ved at pakke deres
arbejdsplads sammen og som har begyndt at se sig om
i verden efter nye udfordringer. Også til vennerne i
Slagelse sendes en helt speciel hilsen. Det var et
godt pinsestævne i havde fået syet sammen, - at det
så netop skulle stille an med regnvejr lørdag aften
var jo ærgerligt, men inden døre var der plads til
alle, (selv om det var efter devisen, at hvor der er
hjerterum er der også husrum). Men pinsedag blev der
taget revanche. Strålende sol til fanemarch og for
de mange, der tog på bustur. I den forbindelse er
Storebæltsprojektet helt bemærkelsesværdigt, at det
kunne lykkes at komme helt ned foran "hullernes"
begyndelse og på tæt hold af den helt ubeskrivelige
"boremaskine", var noget af en præstation. Tak for
den oplevelse siger vi til vores guide.
Festmiddagen, underholdningen og musikken, - helt i
top. Tak for jeres indsats, vi kommer gerne igen,
når i næste gang holder pinsestævne.
Til vennerne herhjemme skal jeg lige hilse fra
formanden og sige, at ferien ikke begynder før til
juli og husk så, at tredje onsdag i august er vi
igen^på pinden.

Med naverhilsen Gunnar.

forslag var, at der blev bevilget kr. 1.425,- til
pinsestævnet til bestyrelsen samt fanebæreren. I den
forbindelse blev Niels "2m". og Frode valgt som
stemmeberettigede til delegeretmødet, der i år er

beslutningsdygtigt.
Ligesom vennernes gf. var den korte varighed vist en
rekord. Alt gik smertefrit.
Ellers bød maj måned på Schweizeraften, hvor Peter
"bogholder" og undertegnede igen diskede op med
nogle af alpelandets specialiteter. Bare lækkert! 30
deltagere til efter forholdende meget rimelige
priser, hvad vi jo er kendt for generelt!
Svende-hulemøde havde vi den 30. maj, hvor
"Foto-Børge" viste en film fra pinsestævnet i 1981,
som vi havde fornøjelsen at arrangere. Desværre
havde vi bl.a. fodbolden imod os, så kun 9 var til
stede, her imellem Karl Otto fra Marmorilik. 1-0 til
Vesttyskland (fodboldkampen), men 9-0 til os i hulen
denne aften, for en dejlig stemning.
Som tidligere nævnt, er det sommer, og dermed lavt
blus i arrangementerne. Søndagsmesserne er faktisk
alt i juli måned. Husk at messen den 8. juli er
flyttet udendørs, nemlig til Nancy & Frode,s resi¬
dens på Borgbygård Allé 36, Kastrup- undskyld
Tårnby.... Bus 73 E fra Nørreport stationl stop
Tårnby torv, og bus 33 eller-35 fra Rådhuspladsen,
Stop I Tårnby kirke. Fra stoppestederne gås fremad,
og Borgbygård Allé kommer da på HØJRE hånd. Vi ses

da, ik"??
Den 4. august har vi igen bakketur. En uforglemmelig
dag/aften, hvor det kan gå op og ned m.v. Tilmelding
i hulen, til Frode eller til undertegnede. Sidste
tilmelding er søndag den 29. juli. Grundet arrange¬
mentet er hulen LUKKET søndag den 5. august! Til
sidst beklager jeg de 2 forskellige datoer på vort
feriehulemøde i sidste måned. Den korrekte var

naturligvis den 21. juli, som det fremgår af
københavnernaven. Håber, ingen gik forgæves.

Med hilsen og kno i bordet Niels "2m" Kraglund.

Vores generalforsamling løb af stabelen den 4/4-90,
8 svende var mødt op. Dirigent blev Harald Madsen.
Formandens beretning, protokollen samt regnskabet
blev godkendt. Valg! Næstformand, Kai. - Kasserer,
Bent. - Revisor, Peter. - Revisor supl., Harald.
Fanebærer, aftalen blev at de der er til stede bærer
fanen. Delegeret til pinsestævnet blev Bent.
24/5-90 havde vi besøg af naverkammerater fra Odense
afd. Vi startede dagen med morgenkaffe og rundstyk¬
ker. Derefter gik turen til Koldinghus, hvor vi
tilbragte resten af formiddagen. Efter en god
frokost og hvad der til hører, gik turen til Den
geografiske Have, hvor vi samlede appetit til
aftensmaden. Tak for besøget Odens, og på gensyn. Vi
her i Kolding havde en dejlig dag.

Med naverhilsen Lars.

København

Selv om der er sol og sommer, skal der stadig være

plads til at tænke på vor forening Qg dens varme.
Afdelingens generalforsamling afholdtes onsdag den
9. maj, hvor følgende blev! genvalg (g.v.) / Nyvalgt
(n.v.) Til klubben I Næstformand, Per Nordahl g.v.
kasserer, Frode Zachariassen g.v. - sekretær, Brita
Søndergård n.v. - lokaleinspektør, Calli Carstensen
n.v. - 1. supl. Lilian Riel g.v. - 2. supl. Jens
Olesen n.v. - revisor, Peter "bogholder" g.v. -

revisorsupl. Werner Carstensen n.v. - - Til bygge-
fondenl Erling M Thomsen g.v. - - Til Hovedbestyrel¬
sen! Leif B. Olsen g.v. - Pia Nielsen g.v. - 1.
supl. Rasmus Gerdes n.v. - revisor, Niels "2m."
g.v.-
Der var 2 forslag, som begge blev godkendt. Rasmus
fik fuldmagt til ejendommens ekstraordinære general¬
forsamling i forbindelse med piloteringen. Sidste

PROGRAM

1/7+15/7+22/7+29/7: Søndagsmesse i hulen. - 8/71

Søndagsmesse hos Nancy & Frode - A/RH'°. Bakketur.

Næstved

Som omtalt i sidste nummer, fik vi sendt en tømrer¬
svend af sted til Zürich og har hørt fra ham et par
gange. Alt synes vel. Og nu ser det ud til, at der
er endnu et par stykker klar til at drage udenlands
så snart vi får papirerne i orden.
Den 12. juni var der tilmelding af 12 træindustri¬
lærlinge - lige på kanten til at få deres svendebrev
- med ledsagelse af 2 lærere og en repræsentant for
træindustriforbundet fra Roskilde. Formål at få
information om Naverne og om rejsemuligheder, at se
hulen og selvfølgelig at få en god frokost, revlsben
med kartoffelsalat.
Den 20. juni stod det på et aftenmøde med murerfor¬
bundet, så nu skal vi se at få fat i murerlauget, så
de også kan se resultatet. Og hvad angår resultat,
så dukkede pludselig hele det lokale bygningstilsyn
op med viceborgmester Per Andersen i spidsen, og de
var synlig imponerede over hulen.
Og så har vi fået telefon! Nummeret er 55 77 09 62
og her kan man komme i kontakt i daglig arbejdstid
kl. 8-15 eller om lørdagen kl. 10-14, hvor vi har
lørdagsåbent med alt tilbehør - og hvor vi jo meget
gerne ser besøg af Naverbrødre fra andre klubber.
Endelig skal endnu engang nævnes, at det månedlige
hulemøde nu er den første fredag i måneden (kl.
19.30) i hulen, Kompagnistræde 1. Så vel mødt.

Med naverhilsen J.p."Marokko"Jensen.



Odense Roskilde

Hulemøde den 7/6-90.
Formanden åbnede mødet med at byde velkommen.
Næstformanden aflagde beretning om den forløbne
måned, der iblandt turen til Kolding, som var alle
tiders gode tur for deltagerne. Kjeld Ploug fortalte
om pinsestævnet i Slagelse. Et vel tilrettelagt
stævne, som kun gav ros til Slagelse afd. fra de ca.
160 deltagende svende. - Så var der hilsen fra
Sanne, som nu er på Færøerne, hun beskrev hvor
dejligt der var deroppe. Sangbogen kom frem og der
blev sunget flittigt.
Vi må endnu engang konstatere at mødedeltagelsen i
vor afdeling er alt for lille, kun 9 svende havde
fundet vej til hulen denne gang. Hvis vi fortsat
skal bestå her i Odense, så mød op og vær med til at
præge udviklingen og skabe stemning. Altså MØD OP
til hulemøderne.
Havemøderne i Kirstens have den 7. juli og 4. aug.
er aflyst.

Med naverhilsen, og på gensyn til næste hulemøde den
5. juli kl. 19.30. Poul Nordquist.

Randers

Kr.Himmelfartsdag samledes naverne kl 9 ved Randers
bro, kl 9.30 startede den årlige travetur langs
Gudenåen til Fladbro. Denne gang var der kammerater
med fra Århus, Silkeborg, Herning. Jens fra Vejle
var også med til første stop, her sagde han skål, og
drog videre til Ålborg. / Turen startede m.solskin
og højt humør, mon det var skorpeskrinet el.
ølvogn,s -overlæs som var stor. Regnen kom et par
gange inden vi nåede frem til vores spisested.
Knast, han er en knag, for han kom med nye forsynin¬
ger til middagen. Efter en frokost pause på ca 45
min, var der nogle som sagde tak for i dag, mens
andre fortsatte med at gå. Resten af turen var vi
forskånet for regn, men vi havde en mild modvind.
Glæden var stor da vi kom til Fladbro, efter et kort
hvil gik vi alle ind i Naverbussen. Med Henning som
chauffør kørte vi til hulen. Her ventede vores

skønne damer. Disse havde været på sejltur på
Randers fjord med Peter sømands båd, og røde Knud
som fører, fra Randers Bro til kanaløen. Da alle var

samlet, var der forloren skildpadde, som Yrsa var
mester for. Efter nogle dejlige timer, blev der sagt
farvel, men på gensyn næste år.
Særlig tak for hjælp på dagen til, Peter sømand for
lån af hans slagskib, til røde Knud som var skipper
på sejlturen. Tak til smukke Jette som stod for øl,
vand, kaffe og rundstykker på slagskibet.
Valdemarsdag d. 15/6, vil Randers Naverne være
repræsenteret i Randers hallen med fanen ved Henning
Tuborg og Knast, samt på turen gennem byen til Set
Mortens Kirke.
Randers ønsker alle en tør fugtig sommer.

Med naverhilsen Henning Tuborg.

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958
Medlem af C.U.K. Kibenhavn

Hulemøde i Roskilde afd. den 25/05-90, var vi samlet
14 incl. et nyt medlem Poul Erik. Formanden foreslog
vi skulle starte med en sang inden vi gik over til
den mere alvorlige del, nemlig gennemgang af oplæg¬
get til Pinsestævnet i Slagelse.
De forskellige forslag blev drøftet i enkeltheder og
John, der er afd. delegeret til stævnet fik mandat
til at forelægge Roskilde afd. forslag, samt at
stemme om de øvrige.
Birthe N. havde billetter med til bakket-

ur/cirkusrevyen- 90, den 16/6. Det er et godt
initiativ festudvalget her har taget. - Så var det
tid til at få skorpeskrinene frem og hygge os med
spind og snak. En glad giver havde vi også. Tak for
det. - Vi sluttede halv sent, men det var en god
aften. En af dem hvor vi havde noget med hjem, og
som vil blive husket længe.

Med naverhilsen BJØRN.

Slagelse

Hulemødet den 1/6-90, Dette gik selvfølgelig mest
med sidste afpudsning inden stævnet dagen efter.
Dagen før gik med opstilling af barak, øltelt og
urinal m.m. Samtlige medlemmer her i Slagelse har
gjort en stor indsats med det, hver især kunne magte
efter alder og helbred, (ingen har svigtet). Courage
og en hel del smøremiddel, er ikke alene godt, men
også en nødvendighed.
Alle vi i Slagelse takker for det store fremmøde,
hvor var det herligt at se sådan en flok lystige
Navere, med koner/kærester og hvad dertil hører,
more sig som tilfældet var. Nuvel, lidt kritik og
meget få mislyde kan vel aldrig undgås, men det
hører til småtingsafdelingen. Vi syntes det er helt
ovenud, at så mange kan mødes på så sober og festlig
måde som tilfældet var.

Ang. samlet referat fra "Stævnet" som helhed henvi¬
ser vi til redaktørens omtale.
I håb om at endnu flere mødes i Århus, sender
Slagelse de bedste ønsker.

Med kno i bordet Alle i Slagelse afd.

Stockholm

På Ingarö torpet er allerede mange gæster fra
Danmark strømmet til, Og fra Randers, Odense og
Vejle, er flere familier til de nye unge håndværkere
kommet herop på inspektion, for at se hvordan
ungdommen finder sig til rette. Ja, forældrene har
set og lært en hel del på torpet, for når farmand
pludselig tager sig af hele opvasken er alt altså
ikke som der hjemme. Høvdingen, Egon, har dog sagt
at han ikke tager ansvaret for det som kan hænde,
når familien vender hjem og de gamle vaner og
rutinen igen skal indføres. - Stort åle gilde med 24
gæster der alle skulle konkurrere om åle benenes
cirkel rundt tallerkenens kant, mange måtte give op
for der blev også mange ål til næste dags frokost. -
Torpet forbereder sig igen til de mange feriegæster,
som har meldt sin ankomst igen fra Fredensborg,
Silkeborg og Frederikssund, som vi alle hilser
hjertelig velkommen hertil. - Til midsommer har
Lilian Riel fra København lejet hele det grønne
område på Ingarö, for at fejre sin ungdommelige 70
års fødselsdag med mange gæster. Fra Roskilde kommer
Erna og Karl, for at flytte ind i familien Olsens
sommerslot deroppe på bjerget, så der bliver mange
festlige dage til sammen her på torpet.
Kassereren Einar håber på at se en del af de mange
feriepenge og derfor holder hans postgiro åbent hele
sommeren, kontingentet er 120 kr pr. mdr. som kan
indbetales på giro nr. 432 00 60-9.



Bestyrelsen ønsker alle naver og familier en god
ferie ude som hjemme. - En tak til alle venner som
glædede os med besøg på Ingarö.

Med naverhilsen Arthur, "pastoren" Thule

Til Slagelse naverne vil vi 7 deltagere fra Stock¬
holm fremføre en hjertelig tak, for det festlige
Naverstævne, med mange overraskelser og mødet med de
mange venner, den fine bustur og en pragtfuldt
skovfrokost, som vi længe vil mindes.

Med naverhilsen Stockholm afd.

Sønderborg

Vores hulemøder og lørdagstræf går over al forvent¬
ning, her i Sønderborg. Der møder ca. 15 medl. hver
gang, og vi får af og til et nyt medlem ind i C.U.K,
som f.eks. nu til sidste hu^emøde, Ole Seyer Hansen,
som har været bosat på New Zealand i 4 år. Ole er
styrmand, og den 18/6-90 ryger han ind i de voksnes
rækker med 50 år på bagen, så vi vil også her
igennem ønske ham tillykke.
11 medl. herfra tog til stævne i Slagelse, et
særdeles vellykket stævne, som vi herigennem vil
takke Slagelse afd. for.
Sønderborg afd. holder ferie fra den 31/6-90.

Med naverhilsen Mogens.

Søndag den 20. maj var vi 6 svende samt 2 kommende
svende til bønnemøde for første gang i 1990. Der har
ikke været den store aktivitet i foreningen på
Thule, efter den tidligere formand "morfar" rejste
for good. Efter beretning fra næstformanden, havde
vi 2 optagelser, der var Lindy Nielsen, samt Lau
Pedersen der blev optaget på behørig vis. Efter
optagelsen og læsken af ganerne med et par halve
stykker godt belagt, samt skyllemiddel, blev klokken
flittigt afprøvet, for at høre om den havde mistet
klangen i den arktiske vinter, men det var heldigvis
ikke tilfældet, så hele eftermiddagen lød der liflig
klokke og bægerklang fra hulen. Der blev indkaldt
til generalforsamling søndag den 17. juni kl 13.00,
hvor der skal vælges en næsten ny bestyrelse, så vi
i det høje nord håber, at der igen kan komme gang i
aktiviteterne igen. Det blev lidt halvsent, inden
klokken og stemmebåndene fik ro den søndag.

Med kno i bordet reserven. Thule.

Vejle

Til mødet den 1. juni var der mødt 16 svende.
Formanden bød velkommen og begyndte mødet med at
optage et nyt medlem, Henning Knudsen, kaldet
Syveren. Jeg tror, han bliver et godt medlem, for
han ville straks prøve hatten. Formanden oplæste et
åbent brev, som han vil sende til pressen på vegne
af Vejle Naverne, angående bustrafikken. Så må vi jo
se, om det hjælper.
Formanden takkede for rengøring af hytten, (han var
jo selv aktiv i år). Onde tunger, som jo altid vil
kritisere, påstod, dels at hans støvsugning ikke var
så god, og at han skulle have knækket riven, men det
er jo nok bare rygter. Der var mødt 16 til rengø¬
ring. Hytten åbner fra og med søndag den 3. juni kl.
10.00. Der er åbent hver weekend.
Kritik til hr. redaktøren! Der skal være afdelings¬
navn på "Milepælen".
Johnny har været på besøg i Stockholm og kom med en
hilsen derfra, ligesom han havde mange rosende ord
om Stockholm-navernes gæstfrihed. Indkvarteringen
var også helt perfekt, så tak til Stockholm for det.
Bruno havde været i Kolding, vi fik en hilsen
derfra, samt en invitation til at besøge dem. - Det
blev vedtaget, at Hakon skal indkøbe nye havestole
af god kvalitet. - Jens Peter mangler 1- og 2-kroner
i guld til møntbordet. Hvis nogen har dem på lager,
så på forhånd tak. - Sparebøssen blev tømt. Der
kunne ikke være flere penge i den. - Kurt Dreier
følte trang til at prøve hatten, "det kommer heldig¬
vis op i ham en gang imellem". - Polle havde sørget
for fisk, så der var igen laks og ål til 7 kr. pr.
stk.
En opfordring til medlemmerne og pårørende til at
benytte bussen, så vi af hensyn til pensionister og
andre, der ikke selv er kørende, kan fortsætte med
ordningen. Bussen kører på mødeaftener fra banegår¬
den ved pølsevognen kl. 19.00 og retur fra hytten
kl. 22.30. Til vore fester på lørdage køres fra
banegården kl. 13.00 og retur kl. 20.00. Benyt den
flittigt - betaling foregår til Bruno! 10 kr. pr.
tur.

Ålborg

Hulemøde den 6/6-90.
Der var lille fremmøde. Lis og Tonni kom fra London
og reddede huslejen for de næste måneder! Vi havde
også besøg af Holger og Svend Erik. Vi ønsker dem
alle god rejse når de drager ud igen.
Formanden havde invitationer fra Århus og Sønderborg
afd.
Vi har haft besøg af 2 unge tyske fremmedskrevne
Rolandsbrødre, de kom fra Sverige. De fik en god
behandling, og de havde oplevet det Ålborgensiske
karneval inden de på behørig vis blev sendt videre
over Randers til Frederikssund afd. som muligvis
havde arbejde til dem.
Skafferen truede med at nedlægge sit erhverv, hvis
kassereren ikke snart blev mere forhandlingsvenlig,
når han kommer med proviant regningen.
Formanden oplyste, at hulen er lukket om lørdagen i
skoleferien, men at hulemøderne bliver afholdt som

sædvanlig.

God ferie Knud.

Århus

Torsdag den 10/5, var hulen vært med varme hveder.
Vi var 17 svende, 9 ledsagere og lille Maja. Det er
rart at se svende, som ikke er her så tit. Aftenen
gik med masser af hygge og snak.
På hulemødet den 18/5, var vi 13 svende. Da vor
formand og kasserer var på ferie fungerede Wagner
som formand. Han orienterede om vor vintur til

Tyskland, som dagen efter gik over al forventning.
Strange kunne oplyse at Erna og Otto Lund kommer til
Danmark for at fejre deres Diamantbryllup den 31/5,
hvilket naverne fra Århus ønsker jer rigtig hjerte¬
lig tillykke med. Vi glæder os til at hylde jer her
i hulen.
Sif og Oli var her for sidste gang, inden de rejser
tilbage til Island. Som afskedsgave gav de et flot
stearinlys. Vi takker for gaven og ønsker jer al
mulig held og lykke på Island.
På hulemødet den 1/6 kom reserveformanden 3 kvarter
for sent p.g.a. lystfiskeren, som var gået i nettet.
Vi var 7 svende og 1 gæst Benny Christensen fra
Herning. Grethe Nielsson gav en omgang. Vi takker,
men det var en skam, at du ikke var her. Man skulle
faktisk tro, at hjemis var på besøg.

Med naverhilsen "Store Hans". Med naverhilsen Annette.



Formidabelt - fantastisk - pinsestævne 1990, efter¬
fulgt af 4 velmente vers linjer. Vi takker Pi-kasso
og Møghe for denne varme hilsen. Resten af forsiden
i D.F.S forekommer os mere ment end velment. Hvor er

naverånden bliver der spurgt, - man fristes til at
tro, at den der har redigeret forsiden, skulle være
den selv samme mand der har redigeret resten af
bladet, hvor det lyste af naverånd, så man næsten
skulle have solbriller på. Det takker vi for lige
som vi takker for de mange gode tilkendegivelser vi
modtog under selve stævnet af deltagere fra nær og
fjern. Det var ærgerligt at redaktøren spiste den
gulerod han fandt i den ubestemmelige sovs m/for
lidt kartoffelmos. Civilforsvaret "angiver på med
sendte bilag af have brugt 77,70 kr til indkøb af
gulerødder, så den må have været oplagt emne til
Guinness rekordbog. Ang for lidt kartoffelmos gør vi
opmærksom på, at da indtegningen var slut og vi
skulle akkreditere med CF var der tilmeldt 90
mand??? men at der ved udleveringen var 130 mand,
hvoraf flere fik supl. op indtil både 3 4+5 gange.
Ang. ovennævnte ubestemmelige sovs, var det*en skam
at CF mødte op med denne i aluminiums kedler, og
ikke i en sort gryde. - Bemærkningen ang. Stævnemær¬
ket, går over vores forstand, så den hopper vi let
og elegant henover. - Hvor mange kokke der skal til
at fordærve maden, har vi ingen kendskab til, men
hvis redaktøren i stedet for at koncentrere sig om
det fjermer hjørne, havde bevæget sig lidt mere
omkring, ville han helt uden besvær have fundet 18
glade og opmærksomme Slagelse navere, til at sørge
for salg af øl m.m. - afrydning af tom emballage
fremstilling af flere kopper gratis kaffe - samt
sprede sig med de øvrige deltagere.
Ang. det gode råd om at have afholdt hulemødet i
Eriksgade bl.a. på grund af manglende plads, gør vi
da gerne opmærksom på, at det så ikke havde været
noget hulemøde, og alene prisen på eksempelvis øl =
18.00 kan sikkert gøre andre end os svimle. Lad os
endnu en gang gøre opmærksom på modtagne tilmeldin¬
ger (90), da vi skulle til at disponere. Sluttelig
efterlyser Slagelse afd. omtalte naverånd, vi har
efter gentagne gennemlæsninger utrolig svært ved at
finde denne i omtalte stævnereferat, efter moden
overvejelse minder det os en hel del mere om Jante¬
loven. Selvfølgelig har vi modtaget behørig kritik,
ikke mindst ang. Hotel Slagelse, vi havde som alle
andre gennemlæst de strålende annoncer, om at
forkæle sig selv med et week.end ophold, og mente
selvfølgelig ud fra dette, at alt var i de bedste
hænder. Den sekundære berettigede kritik har vi
arkiveret i småtings afdelingen.
Vi er glade og hyggelige navere her i Slagelse, så
tag endelig ikke dette indlæg for sure opstød, men
udelukkende at forsøg på at rehabilitere os, ikke
mindst over for de navere som ikke deltog i pinses¬
tævnet, for hvad tanker mon de eventuelt gør sig.
Kritik er godt, - og dialog kan være fremmende - med
det må være en betingelse at den er berettiget,
omvendt kan det kun gøre skade. For god orden gør vi
til sidst opmærksom på, at det ikke under nogen form
er vort ønske, at gå i videre dialog desang.

Slagelse afd. sender hermed en glad og venlig hilsen
til alle som var med til at gøre pinsestævnet til en
god oplevelse.

Ny afdeling

Den 22/6-1990 blev Karrebæksminde afd. stiftet, da
man mente at der var behov for en afd. i Karrebæks¬
minde. Initiativtagere til denne afd. var medlemmer
fra Næstved afd. Fra H.B. deltog Helge Lind Nielsen
og Peer Rosen i stiftelsen af den nye afd. Efter at
alle formaliteterne var overstået og der var dannet
en bestyrelse, da havde vi et par hyggelige timer
sammen. Slagteren i Karrebæksminde var sponsor ved
et dejligt pølsebord, hvorefter vi fattede sangbo¬
gen, det blev da til nogle naversange.
Jeg håber at Karrebæksminde og Næstved afdelinger
vil få megen glæde af hinanden, da der kun er ca. 12
km mellem dem.
De fem bestyrelsesmedlemmer som ses på billedet er!

Formand I Karl Krabenhøft. - Kasserer! Ole Andersen.
Næstformand I Leif Rosenkilde. - Sekretær! Jens
Danver. - Bestyrelsesmedlem! Elisabeth - Kanstrup.

Med naverhilsen Helge Lind Nielsen.
(HB- formand)
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SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE.

HOVEDBESTYRELSEN

Giro 2 14 33 99

Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer
vareforsendelse
telefontid

redaktør af
d.f.s.
telefontid

udstillingen

ekspedition af
d.f.s. & af og
tilmelding

kontroludvalget
& arkivet:

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

Peer Rosen, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde

Tirsdage 17.30 - 18.30
Tlf! 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Hverdage 18.00 - 19.00
Tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

Tak

Må vi hermed takke alle som deltog i at gøre vort
Diamantbryllup til en storslået festlighed den 31.
maj, med de mange gaver og overraskelser.
En særlig tak til Århus naverne for deres arrange¬
ment om morgenen, med orkester, sange og fanen, samt
for det specielle møde den 15. juni, hvortil også en
del af vores familie var inviteret.

HULE.

formand.

august

Ingerslevsgade lOiJ kid. tv.
1705 København V tlfI 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. TlfI 33 15 09 85

arb. tlf! 42 45 32 22

Milepæle

2/08 Erna og Bjørn Sørensen, Brentebjergvej 22
4100 Haraldsted, Ringsted Guldbryllup.

5/08 Johan Aaquist, Århusvej 83
8900 Randers...medl. af C.U.K, i .40

6/08 Gudrun Schoer, Dannevirkegade 10
1763 København V (medl. af NRHF)...90 år.

9/08 Montør, Arne Kristiansen
Vejle afd .50 år.

18/08 Arne Rafn, Fruegade 36 A.
4200 Slagelse 70 år.

22/08 Kaj Fønss Back, Toftebakken 2 D.
3460 Birkerød 85 år.
Æresmedlem i Los Angeles, æresmedlem i C.U.K,
æresmedlem i Hillerød afd.

27/08 Kaj Dyrberg, Søndermarken 3. 4-5
2670 Greve Strand 65 år.

En forsinket fødselsdags hilsen til Willy Jørgensen
med de 60 år den 5. juli 1990.

Med naverhilsen Erna og Otto J. Lund.
Los Angeles.

Min hjerteligste tak til H.B. og Københavns afd. for
telegrammer på min 65 års dag, og en tak til "Prop¬
pen" for "medicinen", til at holde fluerne væk. Også
tak til de kammerater, der enten skrev eller mødte
op og derved gjorde dagen uforglemmelig.

Med venlig hilsen, og kno i bordet.
"FRYS"

Kbh. afd.

Det er med stor sorg, at Københavns afd.
har mattet tage afsked med et meget tro¬
fast støttemedlem.
Ingeborg Sahl, Hvidovre.
Født den 20/6-1899, indmeldt i C.U.K,
den 18/9-1959. Bisættelsen fandt sted
den 27. juni, hvor fanen var tilstede.

Vi har ligeledes mistet,
Tove Warming Andersen, Kastrup, der er

afgået ved døden tirsdag den 3. juli 1990

I vil være savnet.

En tak til Stockholm, Kolding, Hovedbestyrelsen og
Københavns afd. for gaver og telegrammer til min 70
års fødselsdag.

"MIK".

Tak til, Stockholm afd. og Københavns afd. for
blomster til Ingeborgs begravelse.

PÅ familiens vegne

Inger og Hans.

ÆRE VÆRE DERES MINDE.

Vor gode naverbroder, tidligere formand
for Ålborg afd.
Hans Andersen, Lyngholmvej 7
9000 Ålborg.
Er afgået ved døden, tirsdag den 17. -juli
1990.

ÆRE VÆRE HANS MINDE



40 år i C.U.K.

Johan Aaquist (Knast)
Århusvej 83
8900 Randers.

Den 5. august kan vor gode og brave naverbror og
formand for Randers afd., Johan Aaquist (Knast),
fejre 40 års jubilæum som medlem af C.U.K.
Knast som vel nok er kendt af de fleste navere, har
i de forløbne år, gjort et stort og ihærdigt arbejde
for vores lokale afd. af C.U.K.
For 20 år siden blev jeg selv indmeldt af daværende
formand Johan Aaquist, men efter hvad jeg har kunnet
finde frem til i vores gamle protokoller, startede
den lille og gemytlige nav, allerede 8 mdr. efter
sin indmeldelse, med at blive valgt til næstformand
i Randers afd.
Knast har, med små pauser, bestridt samtlige poster
i bestyrelsen, heraf sammenlagt 14 år som formand,
hvilket må siges at være en præstation.
Det er mig en glæde, på samtlige Randers naveres
vegne, her at sige dig tak for din indsats, og for
mange gode minder sammen med dig, og vi ønsker dig
hjertelig tillykke med jubilæet, med ønsket om at
vi, også fremover, får mange gode stunder sammen.

På Randers afd.s vegne
Henning Dalsgaard (kasserer).

I anledning af Johan Aaquist (Knast),s 40 års
jubilæum, vil Randers afd. gerne invitere til en

reception, med lidt mad og drikke og musik, lørdag
den 18. august fra kl. 11.oo til ca. 14.oo.
Derefter vil vi selvfølgelig fortsætte vores hygge¬
lige samvær, med sang og musik og hvad dertil hører,
til populære hulepriser.
Receptionen vil forgå i lejede lokaler LØVENHOLMVEJ
14, hvor vi håber at se Knast,s gode naverkammerater
og veninder fra nær og fjern, på denne dag, og det
vil selvfølgelig hjælpe os hvis vi ved lidt om hvor
mange der eventuelt kunne have lyst til at komme.
Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse
til vores kasserer, Henning Dalsgaard på telefon
86 44 15 90.

Festudvalget.

70 års stiftelsesfest

Holbæk afd. afholder 70 års stiftelsesfest i for-
eningshuset Jernbanevej 16. Lørdag den 1. september
1990 kl. 12.30

Menul Hvldvinsdampede rødspættefiletter
Kalvesteg stegt som vildt
Rubinsteinkage

Pølsebord kl. ca. 21.00

Levende musik ved Erling fra Frederikssund.
Alt dette for kun 150,- kr.
Drikkevarer til rimelige priser.
Hulen -er åben fra kl. 10.00

Tilmelding til Helge på tlf: 53 43 87 65
eller til Emil pa tlf. 53 43 43 18 senest den
12/8-90.

Lam på spid i Frederikssund
Så går det løs igen, lørdag den 11. august 1990 i
Græse gi. skole, kl. 18.00.
Naverne i Frederikssund afholder traditionen tro

igen i år den store festaften, med spidstegning af 4
hele lam + kaffe og småkager, hertil musik og dans
så længe vi har lyst. (drikkevarer til fornuftige
priser).
Prisen for dette arrangement er 100,00 kr. Til dem
som ikke ønsker at spise lam, men selv medbringer,
hvad de måtte fortære er prisen kun 50,00 kr.
HUSK!! Hurtig tilmelding, da vi må lukke for tilgan¬
gen ved 100 personer.

Tilmelding til Dann Eland på tlfI 42 31 49 54.
Med kno i bordet, og vel mødt til en rigtig festaf¬
ten.

DANN ELAND

C.U.K. - Videofilm

Først en tak til de mange som har givet tilsagn om
materialer til den planlagte videofilm til brug i
vort arbejde ude i samfundet.

Inden vi begynder indsamlingen af materialer, fra
afdelinger og enkeltpersoner skal nogle praktiske
ting først sættes på plads, bl.a.I Kontakt med
TV-station (teknisk hjælp), journalist (drejebog),
eventuel skuespiller (indtaling) m.m. Disse henven¬
delser er sat i gang og jeg håber at en del af det,
vil blive gjort som en "håndsrækning" til vor

forening.
Vi vil også søge om støtte fra forskellige fonde,
Svende og Mesterorganisationer, LO, Arbejdernes
Landsbank, Bryggerier o.s.v.

Vi vil stræbe efter at få lavet et sobert arbejde
til gavn og ære for C.U.K., og om muligt, færdig¬
gjort til pinsestævnet 1991, i Århus.

Med kno og hilsen Peter Andersen.
"Pi-kassoV.

85 ÅR
Som omtalt andet steds her i bladet, kan det ses, at
jeg den 22/8 når en alder af 85 år, MEN da denne
dato er en dum onsdag, hvor folk er på arbejde, vil
jeg venligst undgå besøg denne dag.
MEN! MEN! Lørdag den 25/8-90 holder jeg åbent hus,
og maden står på bordet kl. 01.00

Hjertelig velkommen Kaj Fønss Bach.
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slagel se civilforsvar
I ndl< war terings- Ä forplejningstjenesten
Hen 7/6 19 90

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

SLAGELSE NAVERKLUB
ATT. Hr. Hans-Jørgen Frandsen
Fisketorvet 2
4200 Slagelse.

Naverstævne i Slagelse 1990

Ifølge aftale fremsendes hermed bilag, vdr. indkøb
af råvarer til SORT GRYDE, og som kan bruges til
klubbens regnskab. - Til behagelig orientering kan
jeg meddele, at vi fremstillede i alt 160 portioner,
selv om vi havde fået opgivet at 120 pers. skulle
spise. Der blev ingen kartoffelmos til rest. Jeg må
erkende, at vi blev noget overrasket over den STORE
APPETIT jeres gæster lagde for dagen! Desværre måtte
nogle gæster undvære kartoffelmos, men det tog de da
meget pænt. Årsagen hertil lå i, at der manglede en
styring af, hvem der havde fået mere end en gang.
OK, men jeg havde opfattelsen af, at hovedparten af
jeres gæster var tilfredse med forplejningen.
Viser der sig, at i en anden gang får brug for os
til forplejning, skal i være hjertelig velkommen til
at kontakte os. Vi vil da heller ikke have noget
imod om i gør lidt PR for os, nu ved i Jo, hvad vi
kan tilbyde!

MED VENLIG HILSEN
SLAGELSE CIVILFORSVAR

Kell Aa. Kamsgaard'
ISFJI/FBPJ.NS7 \

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Fredag den 6. juli var vi samlet 26 til grill aften
hos Frank og Anna i Jægerspris. På grund af regnvej¬
ret var traveturen aflyst, sikkert til manges fryd.
Kl. 20 bød formanden velkommen og vi sang traditio¬
nen tro "Når samlet er vor naverflok", derefter gik
vi over til de grill- stegte kyllinger og pølser
samt Anna,s hjemmelavede salater, her var virkelig
specialiteter i mellem.
Da formanden havde sørget for sangbøger og øl, og
Frank havde vand og en pragtfuld rødvin, samt vores
lokale musiker, Erling med harmonikaen, blev det til
en meget stor sang aften, (vi glemte dog ikke at
skåle). Ib og Else fra Tølløse havde ingen diskus¬
sion om hvem der skulle køre hjem, da der denne
aften hvert år arrangeres, cykelløbet Sjælland
rundt, og Else ville i hvert tilfælde ikke komme
hjem midt på natten med et par cykelryttere hængende
i kofangeren.
Formanden brød op ved midnatstid, da han skulle
tidligt op næste morgen, for at køre til Stockholm,
nærmere betegnet Ingarö, for at holde ferie.
Husk hulemødet den 3. august, hvor Erik og Lotte
står for det kulinariske islæt, (det bliver spænden¬
de om han holder sig vågen, bare til vi har spist).
Og så må jeg opfordre medlemmer som ønsker at
deltage i " Lam på Spid festen " om at tilmelde sig,
man må ikke tro at det er en selvfølge at man som
medlem er selvskreven. Ring til Dann på tlf! 42 31
49 54, husk at vi standser tilmeldingert når der er
indhegnet 100 personer.
Frederikssund afdeling ønsker alle en fortsat god
sommer.

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958
Medlem af C.U.K. København

FREDERICIA

Der mødte 11 svende og et kommende nyt medlem. Vi
startede med formandens beretning om pinsestævnet i
Slagelse, og vi takker Slagelse- naverne for et godt
stævne.

Gamle Jensen er i Dolomitterne på ferie. Poul Erik
kom noget forsinket fra Fyn, på grund af brevduerne,
dem havde han sendt til Tyskland, men 7 af dem kom
ikke hjem, så de går nok på valsen dernede. Flemming
fra Nordsøen kom også, han er fin til at fortælle
historier, det er bare ærgerligt at han kun kan 4,
men han er en festlig fyr, som vi ikke ville undvæ¬
re .

Hulemor Lise serverede sild, lun leverpostej
m.bacon, så blev der ro over gemytterne så længe.
Gæsterne Jens og Frits gav en omgang hver, men så
var det også ved at være sent, set sluttede vistnok
ved midnatstid. En dejlig aften rigere.

UDFLUGT.

Den 16/6 var der "tur ud i det blå", 11 svende, de
10 med fruer startede i hulen kl 14 med en velkomst¬
drink. Afgang med bus kl 15 til en tur i Fredericias
omegn, fra fiskerbyen Skærbæk (ølpause) til Fugl¬
sanggård, Skyttehuset, hvor 2 af vor navervenner
havde dækket op til spisning, men inden spisningen
afholdtes et par konkurrencer, skiløb som blev
vundet af Flemming med hans søn, så var der tank-
skibssejlads, det vandt
"gamle Jensen" han kan det hele. - Spisning det
store kolde bord, vort lokale bryggeri gav første
omgang. En fin harmonikaspiller gav den hele armen,
og pludselig kom det frem at vi havde et kommende
brudepar blandt os, det var Allan som var hjemme fra
Arabernes land, han gav en omgang til selskabet, så
Allan og dame fik blæren, af et muntert sangkor.
Festen sluttede ved midnat, og hermed en tak til
alle jer som var med til at gøre denne udflugt til
en så dejlig fest.

Med naverhilsen

Holbæk

Tage.

Trods det meget fine vejr den 15/6-90, var der fint
fremmøde til vores huleaften. Helge bød velkommen og
meddelte, at nu er jubilæet ved af være klar.
Kassereren fortalte, at bageren havde rystet
melposerne og der var faldet en hel del guldkorn ud,
som Jørgen havde øremærket til vores fane. Vi siger
dig tusind tak for det meget pæne beløb.
Torben fortsatte sin lysbilledserie og vi blev denne
aften ført til endnu varmere himmelstrøg, til skønne
egne mod syd, og med Torbens friske måde at fortælle
på, fik vi en skøn rejse, tak Torben. Efter denne
tur til de varme egne, var der en hel del der følte
trang til at høre klokken, så der gik hurtigt et par
timer inden der var ryddet op.
Vi mødes igen i hulen den 17/8-90.

Med naverhilsen DANN. Med naverhilsen Emil.
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Danmark

ESBJERG < 15 september 1<379 )
FORMAND! Erling Kntfdsen - østparken 109

6840 Oksbøl tlf.' 75 27 22 18
KASSERER! Leo Lassen - Bellisvej 25

6700 Esbjerg tlf. 75 13 58 92
hule: Bellisvej 25
MØDE: Sidste tirsdag i måneden.
medl: 10

FREDERICIA < 20 arwirts 1920 )
formand: Arne Thomsen - Egeskovvej 44

7000 Fredericia tlf: 75 92 55 36
kasserer: Arne Hansen - Prangervej 168, l.tv.

7000 Fredericia tlf: 75 92 76 79
HULE: Sjællandsgade 17 C.
MØDE: 2. onsdag i måneden
MEDL: 15

FREDERIKSSUND < 21 juni 1 <97 1 )
formand: Dann Eland - Rosenvænget 1.

3600 Frederikssund tlf: 42 31 49 54.
KASSERER: n.c. Jensen - Klokkevej 8.

3650 Ølstykke tlf: 42 17 94 28.
HULE: Græse gi. skole.
MØDE: l. fredag i måneden.
MEDL: 57

HERWING < 3- december 1964 j

FORMAND! Fléiiiifling "Laugesen - Vestparken 28 Lind.
7400 Herning tlfI 97 22 25 88.

KASSERER! Axel Toft Nielsen - GI. Landevej 148.
7400 Herning tlfI 97 12 09 92.

HULE I 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

HILLERØD. ( 19marts 1937 >
! Åge Albrechtsen - Bc-'.trupvej 327.

3480 Fredensborg tlf! 42 28 06 51.
KASSERER! Erland Nielsen - Kovangen 705

3480 Fredensborg tlf! 42 28 03 03
HULE! Ingen.
MØDE! 2. fredag i måneden.
MEDL! 28.

HOLSffK < 31 august 1920-)
FORMAND! Helge Lind Nielsen - Cikorievej 13.

4300 Holbæk tlf! 53 43 87 65.
KASSERER! Kirsten Nielsen - Cikorievej 13.

4300 Holbæk tlf! 53 43 87 65.
HULE! Holbæk gi. tekniske skole.

Jernbanevej 16.
MØDE! 3. fredag i måneden.
MEDL! 15.

KARREBÆKSMINDE 22 JUNI 1990 >
FORMAND! Karl Krabenhøft - Frederiksvej 4

4700 Næstved, Menstrup tlf! 53 74 30 09
KASSERER! Ole Andersen - Alleen 38

4736 Karrebæksminde tlf! 53 74 32 95

KOLDING ( 8 juli 1942- >
I'OPMAND! ..rvr.i-d B. Jakobsen - ødisvej 146

6070 Christiansfeld tlf! ?
KASSERER! Bent Pedersen - Brændkjærgade 86/2th.

6000 Kolding tlf! 75 52 77 43.
HULE! Agtrupvej 121.
MØDE! 1. onsdag i måneden.
MEDL! 18.

KØBENHAVN C 12- januar 1899)
FORMAND! Niels Kraglund - Rørholmsgade 20 st tv.

1352 København V. tlf! 31 15 09 85
Frode Zachariassen, Borgbygård Alle 36
2770 Kastrup, tlf! 31 51 12 68
Ingerslevsgade 108 kid. tv. åben hver
søndag fra kl. 10.30 - 14.00.
Se program i D.f.S.
120

c 16- januar 1987-)
Indtil videre må al henvendelse ske
til Hovebestyrelsen.

KASSERER!

HULE!

MØDE!
MEDL!

KØGE

FORMAND!

LØGUMKLOSTER < 25 april 1981 >
KONTAKTMAND! Henning Hansen - RinggaGC -21

6240 Løgumkloster tlf! 74 74 39 33

Nykøbing Sj- < 14- oktober 1988 )
FORMAND! Kaj Frederikssen - Vestergade 26

kasserer.

hule!
møde!
mdl!

NYSTED

røx&iAND:

kasserer!

hule!
møde!
medl!

NÆSTVED

formand!

kasserer!

hule!
møde!
medl!

ODENSE

formand!

kasserer!

hule!
møde!
medl!

RANDERS

formand!

kasserer!

hule!
møde!

medl!

4581 Rørvig tlf! 53 41 89 76
Inger Lise Petersen Hørsholm Park 8, 4.
2970 Hørsholm
Farmaceutstien 13
2. fredag i måneden
7

< 16- oktober 1955-)

Kurt Leth Nielsen*- Adelgade 2.E.
4880. Nysted tlf! ?
Kurt Arildsen - Skansevej 15.C.
4880. Nysted tlf! 53 87 20 02.
Den gamle stationsbygning.
1. mandag i måneden.
21.

< 11- oktober 1985-)

Knud Rasmussen -- Sorøvej 489
4700 Næstved tlf! 53 72 84 86
Peter S. Rasmussen - Jeppe Åkjærsvej 2
4700 Næstved tlf! 53 73 71 31
Kompagnistræde 1 tlf 55 77 09 62 (8-15)
1. fredag i måneden kl. 19.30
20.

< 23- september 1913)
Ole Bøvig

Walter Petersen - Platanvej 38.
5230 Odense M. tlf! 66 11 89 43.
Overgade 41.
1 torsdag i måneden.
39.

C 17 - juni 1945 )
Johan Åquist - Århusvej 83.
8900 Randers tlf! 86 41 63 68.
Herning Dalsgaard - Lindbjergvej 54.
8900 Randers tlf! 86 44 15 90.

Udbyhøjvej 150 i gården.
Første fredag i måneden.
Søndagstræf, hver søndag kl. 10. - 12.
26.

ROSKILDE

FORMAND!

KASSERER!

HULE!
MØDE!
MEDL!

SAMSØ

FORMAND!

KASSERER!

< 17- februar 1927-)

Peer Rosen - Støden 14.
4000 Roskilde tlf! 42 36 72 28.
Erna Nielsen - Rønøs Alle 5.
4000 Roskilde tlf! 42 36 10 68.

Kamstrupsti 2.
Sidste fredag i måneden.
25.

< 21- maj 1985->
Simon Philipsen - Nylandsvej 20
8791 Tranebjerg tlf! 86 59 18 22.
Alice Lind Forsmark - Østerløkkevej 31.
8791 Tranebjerg tlf! 86 59 22 69.
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HULE.

MØDE".
medl:

Sidste fredag i måneden.
10.

hule".
møde:
medl:

SLAGELSE -

formand:

kasserer:

SILKEBORG- < 9 oktober 1937.»
FORMAND: Hans Kunø Christensen - Mosevej 6.

8600 Silkeborg tlf: 86 82 72 54.
kasserer: Søren Hvejsel - Elmevej 3. Salten.

8653 Them tlf: 86 84 76 17.
Skolegade 19. 1.
Sidste fredag i måneden.
34.

( 15- november 194-2- )
H.J. Frandsen - Fisketorvet 2.
4200 Slagelse tlf: 53 52 09 92.
Hugo Sverring - Østerbro 60.
4200 Slagelse tlf: 53 52 58 51.

hule: Fruegade 36.
MØDF.: 1 fredag i måneden.
MEDL: 22.

SØNDERBORG- < 5- november 1966-}
FORMAND: Arno Frank - Havbogade 39

6400 Sønderborg tlf: 74 42 91 06
KASSERER: Gerda Gilberg - Surlykke 4

6400 Sønderborg tlf: 74 48 68 99
HULE: Æblegade 7.
MØDE: Hver anden fredag.
MEDL: 22.

VEJLE < 19 juli 1919.>

FORMAND: John Fønss Bach - Lundevej 20.
7100 Vejle tlf: 75 83 44 75.

KASSERER: Bruno Lindskjold - Kikkenborg 12.
7100 Vejle tlf: 75 83 10 55.

HULE: Hytten på Navervej 3.
MØDE: 1. fredag i måneden.
MEDL: 55.

GODTHÅB C 23- august 1982->
formand: Preben f. Petersen box 29 .

3900 Godthåb.
kasserer: Leif Bech. box 1002. 3900 Godthåb.
medl: 4.

Canada
CALGARY C 1 januar 1 9?58 - >
FORMAND I Erik Petersen - Chippendale Dr. N.W.

Calgary, Alberta, Canada.
KASSERER: Hans Mikkelsen - Heritage Dr. S.W.

Calgary, Alberta, Canada.
HULE I Danish/Canadian Clubs lokaler.
MØDE! 1. torsdag i måneden.

VANCOUVER < november 19^8 >
FORMAND! Ferdinand Christensen. 7-220 E.Keith Rd

North Vancouver. BC. V7L 1V5.

Schweiz
BERK« .

KONTAKTM. Th. Jespersen - Winkelriedstrasse 63.
CH. 3014 Bern.

ZOFINGEK: ifiert Stage - Kanalweg 12
CH. 4800 Zofingen.

ZURICH

formand i

hule:
møde:
medl*.

C 5 - juni 188C >

Flemming Vilhelmsen - Ueberlandstrasse
341. tlf: 01 321 28 23.
8051 Zürich.
Ueberlandstrasse 87
Hver torsdag kl. 20.00 - 24.00.
54.

ÅLBORG

formand:

kasserer:

hule:
møde:
medl:

ÅRHUS

formand:

kasserer:

hule:
møde:
medl:

< 1 januar 1019 >
Erik Katberg - Lyngholmsvej 1
9200 Ålborg S.V. tlf: 98 18 00 60
Einar Peistrup - Wild West Vej 8
9310 Vodskov, tlf: 98 29 30 62
Kattesundet 1
1. onsdag i måneden
31.

< 13- november 1913 >

Jørgen Schaffer - Nattergalevej 16.
8310 Hørning tlf*. 86 92 35 72.
Ester Lund - Nattergalevej 16.
8310 Hørning. Giro: 7 15 36 19.
Orla Lehmanns Alle 7. kælderen.
1 og 3 fredag i måneden, kl. 20.oo
64.

Sverige

Færøerne
THORSHAVN- < 1. oktober 1974 >

FORMAND: Chr. Reinart Petersen - Eirargardur 6
401. Fr. - 100 Thorshavn.

KASSERER". Jan Ehlers - Eirargardur 8 - 116.
Fr. - 100 Thorshavn.

MEDL". 12.

Grønland
THULE

formand:

kasserer.

hule.

møde :
medl:

< 12- november 1984 >

Finn Frederiksen postboks 85
3970 Pituffik
Nis Bondesen, Postboks 266
3970 Pituffik
Thule afd. Naven SP box 117.
1. mandag i måneden.
23.

BORAS < 31 lebruar 19?>3 >

FORMAND: Otto Hansen - Johannelundsgatan 13.
50 235 Borås. Sverige.

medl: 6.

STOCKHOLM ( 29 august 1913 >
FORMAND: Anthon Poulsen - Smedvägen 28.

14600 Tullinge. tlf: 08 778 27 27.
KASSERER: Einar Andersen - Vårmlandsvågen 484.

123 48 Farsta, tlf: 08 64 18 45.
HULE: Ingarö. tlf: 076628629
MEDL: 42.

Tyskland
DÜSSELDORF < 9

. septembt»; 1099
FORMAND: Otto Kroll - Oberbilker Allee 219.

4000 Düsseldorf, tlf: 009-49211771356.

U. S. A.

LOS ANGELES

FORMAND: Larry Westerskov - 11087 Saratoga Rd.
Apple Valley, CA. 92307
Tlf*. 618-247-1109

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.

Denne liste er opstået, desværre uden hjælp fra
afdelingerne, (kun to afdelinger har bidraget med
korrekte oplysninger).
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Hillerød

Lørdag den 16. juni havde vi lam på spid, 43 var

mødt og Erland havde fundet et pragtfuldt sted nede
ved Esrum sø, udlånt af hans nabo. Der var rejst et
stort telt, fremskaffet af Kaj Hübschmann,
stegningen af lammet foretages af Karl og Dreyer.
Det var alle tiders dejlige lam og sikken en masse

dejlig forskellige salater, og så var der en stor
overraskelse, jordbær i lange baner, der blev
smovset, herligt at nogen kan finde på sådan noget.
En tak til Hübschmann og hans familie for telt og
jordbær, de havde selv plukket dem, en herlig fest i
et dejligt solskinsvejr. Vi havde besøg fra Slagelse
og Kbh. ja helt fra Syd Afrika. En tak skal lyde til
alle som sled og slæbte for en god lam på spid fest.
Vort æresmedlem Kaj Fønss Bach var som sædvanlig

med til at feste. Hillerød afd. vil ønske Kaj
tillykke med de 85 år den 22. august, vi er stolte
over at have dig i vor klub, den klub som du var med
til at starte i 1937 sammen med Valdemar Petersen,
og du møder stadig flittigt op i klubben, en nav der
har gået det meste af Europa rundt, en af de gamle
navere. Æresmedlem i Los Angeles og C.U.K.
Husk første møde den 10. august kl. 19.30 i fritids¬
huset.

Med naverhilsen

København

Mogens.

fat i dette års Københavnernav nr.
aftenen at komme i hulen. HvaBa?
ingen undskyldninger!
Spille aftnerne spiller igen ud
september. Stil op til spil.

Med kno i bordet

2, er det lige
Der er vist

mandag den 3.

Niels "2m"

Næstved

Som nævnt; i sidste nummer havde vi besøg af maskin-
snedkerlærlinge fra Roskilde Tekniske Skole, som nu
skulle hjem og lave svendeprøve. Valget var faldet
på en brudekiste, så nu må man da håbe, at de finder
nogen til at fylde dem op. De fik en masse oplysnin¬
ger om arbejdsmuligheder i Skandinavien, Schweiz, EF
og USA med dertil hørende brochurer, og selv om de
fleste var sikret arbejde, var der stor interesse
for mulighederne. Og en glubende appetit på froko¬
sten. - På billedet ses de uden for hulen

Hvor! mange af os tilbragte pinsen, skulle egentlig
være unødvendigt at nævne, men alligevel. Endnu
engang tak til Slagelse afd. for et minderigt
pinsestævne. I den forbindelse også tak til Bent fra
Kolding for den flotte håndgjorte gave. Den vil
pynte og lyse op i hulen.
Ugen derpå var undertegnede til stede ved Zürich
afd. brag af et 110 års jubilæum. Som gammel Zürich
nav var det en fornøjelse at deltage, og jeg er
sikker på at i vil doble årerne op.
Sidste - igen vellykket - Midt-i-ugen var den 13.
juni og feriehulemøde den 21., hvor VM til trods,
var virkelig pænt besøgt. Kurt, et evt. nyt medlem,
ser ud til at føle sig godt tilpas. Formanden kom
dryssende noget sent, men det var åbenbart værd at
vente på. Thi han måtte komme ind 2 gange før
bifaldet lagde sig. Søndagsmessen den 24. juni var
flyttet ud i Edith,s have, og sikke en dejlig dag og
aften. Herligt vejr, mad og selskab. ca. 15 prs..
Igen kom formanden i fokus - mod sin vilje - da han
spontant fik arrangeret en "mindre"vandretur for
nogle af deltagerne, men hvad, Naverne er jo kendt
for at trave lk? Dejligt er der derude, fandt vi ud
af endnu en gang, så sig ikke at ens horisont ikke
bliver udvidet i CUK.
Svend Åge Rix arrangerer bakketur den 4. aug. med
det store kolde bord i "De Fire Ege" for kun 85,00
kr. Fra kl. 19.00, igen i år chance for en svingom
i "Ny Sommerlyst" m/dansepiger (WOUW!). Vi mødes i
hulen kl. 11 el. uden for restauranten kl. 13.! Husk
at hulen i denne anledning er lukket søndag den 5.
august.
Torsdag den 16. aug. Svende-hulemøde kl. 19.00, mød
sommerbrun på og fortæl om dine ferieoplevelser,
eller planer for dem der endnu ikke har holdt
sommerferie (lille mig t.eks.). Har du ikke fået

(Foto! Erling Lindberg Hansen)

Besøgende vil have bemærket at vi her ophængt en
række tavler med gamle værktøjer fra forskellige
fag. Nu har vi fået en ny med frisørremedier, og da
frisørerne - bartskærere som de kaldtes i fordums
tid - jo også var en slags kirurger, er der selvføl¬
gelig også instrumenter til åreladning. Man skal
være velkommen til at afprøve dem!

Siden sidst har tre af vore medlemmer udmeldt sig
for at starte deres egen afdeling i Karrebæksminde.
Årsagen må nærmest siges at være "gemytternes
uoverensstemmelse" og det kan jo ske selv i de
bedste familier. Så held og lykke til.
Til gengæld optog vi på sidste hulemøde under
festlige former og med fuld fanfare et nyt medlem,
en agtværdig tømrer ved navn Jørgen Presotti, og
flere er på vej.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen

Los Angeles

Maj og juni i naverdalen er nu historie, med både
større og mindre begivenheder i kølvandet. Forår er

hurtigt blevet til sommer, og vi har travlt med at
arrangere møder for de sidste måneder i året. Vores
vice præsident, Hans Brodersen, som er et af vore
medlemmer med 25 år som Los Angeles nav, har nu
fundet andre græsgange, og er med familien rejst
langt væk fra Californien. Det skete så hurtigt, at
næsten ingen var klar over deres afrejse. Vor
forrige sekretær, Bill Knudsen, har lovet at påtage
sig jobbet som vice præsident for resten af året.



Til maj mødet var kun mødt 24, hvorimod hele 36 var
mødt til juni mødet, dette skyldtes nok vor dygtige
kok Bill Knudsen, som opgiver slev, gryde og ovn for
endnu en flyvetur til Danmark i juli måned. Det er
forståeligt, selv om han sikkert har aktier i et
eller andet flyveselskab med de mange rejser fr.em og
tilbage mellem Danmark og Californien.
For at der ingen tvivl skulle være om sommerens
ankomst, så havde vi varmebølge med de højeste
temperaturer nogen sinde målt i syd Californien, den
sidste uge i juni. Termometrene flød over med 50
graders varme (celsius) i mange områder, og 4 ars
tørke gjorde sit. Resultatet blev til nedbrænding af
hundrede tusindvis af hektar, samt et tusindtals
boliger. Vi var uhyrlige heldige ikke at blive
berørt af disse brande, selv om vi beboer et af de
mere brandfarlige områder.
Hjemrejser til Danmark er i år i stort tal. Jeg
rejser selv hjem til det gamle land ganske regulært
hvert tyvende år, mens andre naver gør det mere
ofte. Erik Møller fik forårsrejsen denne gang
ødelagt af et angreb af nyresten, medens Otto og
Erna Lund, som i år fejrede deres diamantsbryllup i
Danmark, beretter om en helt fantastisk tur, ikke
mindst på grund af de mange danske navere, som
gjorde deres til at deres besøg og diamantbryllup
blev en af de største og bedste begivenheder i deres
liv, således beskrevet af Otto, som allerede har
samlet en bog med billeder og beskrivelser, og som
siges at måle over tre tommer i tykkelsen.

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

Roskilde

Hulemødet den 29/6, var i festivalens tegn, vi
ligger jo kun 2 min. fra Roskilde festival pladsen
og fredag aften gik nr. 66.500 gennem tælleappara¬
tet (i skrivende stund har i alt 71.000 betalende
gæster været der), men Roskilde er noget særligt i
disse 3 dage, der konserveres bajere, pølser,
kartoffelsalat, færdige salater, mælk, yoghurt og
lign alt er revet ned fra hylderne, bybilledet er
forandret - her sidder folk alle vegne, med mad og
drikke - mange har majet sig ud med Rød hanekam
eller næsten kronraget sig med kun 7 sorte hår
øverst på hovedet. Jo, vi syntes det er nogle
sjove dage og byens indbygger antal forøges fra
50.000 til ca. 140.000, det er jo en sjat. men vi
13 som var samlet i hulen, kunne da overdøve
musikken (den ene sang med hver sin melodi), vi
optog et nyt medlem, en maler som har arbejdet 10
år udenlands, vi siger velkommen i vor midte til
Poul Erik.
Vi har jo været på bakketur, festudvalget havde
købt billetter til cirkusrevyen, først var der
spisning, derefter en slentretur gennem bakken, kl
21 revy på gode pladser (til venstre i teltet)-
til højre sidder musikken, og de spiller højt. Vi
sluttede af med et krus fadøl ved midnatstid, tak
for en god aften siger vi til festudvalget. Vi
skal jo have tombola på torvet i denne uge fra d.
2/7 til 9/7 så vi bruger vores energi på det og
sletter fugleskydningen i år. Det bliver en noget
fattig sensommer i år, ingen bustur til Mosel,
ingen fugleskydning\ MEN der er heldigvis lam pa
spid i Frederikssund, så har vi da det at se hen
til.
Vores søndagsmesser starter først i sept, men
hulmøder er som normalt, den sidste fredag i mdr.
Til slut vil Roskilde afd. sende vore varmeste
tanker til Otto Kröll og ønske god bedring, vi kan
desværre ikke nyde frugten af dit store forarbejde
ved Moseltreffen i år, men håber vi ses inden
længe, du har jo en jernvilje Otto, det har du
bevist flere gange.

Odense

Til hulemødet torsdag den 5. juli var kun 8-10
svende fremmødt, vel nok på grund af ferietiden,
vores konstituerede formand Ole Bøvig, åbnede mødet
og bød alle velkommen. Vi drøftede forskellige ting,
bl.a. evt. et nyt komfur til køkkenet i hulen, - og
Børge Skæg kommenterede lidt om det kommende
Moseltreffen, og det var ikke blide toner der var at
berette derom, så det har måske nået sit klimaks.
Helge Christensen var hjemme på ferie, men havde
ikke denne gang nogen særlige spændende ting at
fortælle om på sine lange ture til Østen, men

derimod blev der ringet nok så flittigt på klokken
af forskellige årsager, så foruden blærerøvssangen,
fik vi da også lejlighed til at synge nogle naver¬

sange i aftenens løb.
Vi vil gerne allerede herved gøre opmærksom på at
Odense afd. afholder sin 77 års stiftelsesfest i

hulen, lørdag den 22. september, kl. 18 - Middagen
vil blive serveret udefra ligesom sidste år, - som

var perfekt, - denne gang er menuen I Tarteletter med
fyld, kalvesteg stegt som vildt med Waldorfsalat
m.m. og derefter dessertanretning. Pris pr. kuvert
85,00 kr.. Helst tilmelding til hulemødet i septem¬
ber, eller senest den 15. sept.. til Poul Ritchel
tlfl 66 12 72 40 eller til Kjeld Ploug tlfl 66 17 45
01.
Vi vil gerne endnu en gang opfordre jer alle kraf¬
tigt til at møde op til hulemøderne altid første
torsdag i måneden, - for der igennem at vise inte¬
ressen for naverbevægelsen, - der er altid rejsemin¬
der at tale om.

Med naverhilsen Kjeld Ploug.

Silkeborg

Så er vi klar igen. - Moseltreffen 1989 gav anled¬
ning til en vellykket 6- dages tur for 10 personer
til Mosel.
Denne gang er vi 10 - 12 personer M/K klar med
togbilletterne til Bullay, hvor vi bliver modtaget
af Albert og Heinz og fragtes til deres pension i
Neef. - Vi har netop i uge 22-23 og 24 haft besøg af
Hanni og Albert med en herlig Moseltreffen- aften i
hulen. Her blev serveret Agerhøns m. div.
Neefer-Hefe - Neefervin og godt tysk øl.
John Stück er begyndt at optage en video film, som
så fortsætter med arrangementerne ved Mosel.
Vi fra Silkeborg sender en hilsen til vore venner i
Randers for et hyggeligt besøg på vort fredagsmøde
hvor det blev til overrækkelse af diplom til "Store
Henning" for god kampdåd ved Pramdrager turen.

Hilsen og kno i bordet fra Silkeborg Jens 777.

Sønderborg

Først en hilsen her fra Sønderborg.
Vi har afsluttet vores forår med en storslået Skt.
Hansfest på Surlykke, med deltagelse fra Holbæk,
Herning, Århus og Kiel, vi var 35 mand. Der var
dækket op i loen, vi fik vildsvin med alle slags
salater m.m., der var en ren overflod af mad, der
var musik til kl. 05.00. Vi takker alle for at vi
fik en fin fest. Lørdag den 30. juni havde vi
oprydning i hulen, man glemte bare at hjælpe til,
det måtte hulefar selv gøre, så en tak til alle der
har hjulpet.
Nu til slut en rigtig god ferie til alle i det
ganske land, fra Sønderborg afd. og på gensyn den
10/08-90.

Med naverhilsen Bente & Bjørn. Med naverhilsen og knoslag Romon Hammeleff.
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Slagelse

Hulemødet den 6/7-90, havde tiltrukket 16 glade og
forventningsfulde svende. Det var glædeligt igen at
se helge Clausen på toppen og rart var det også at
se Fl. Valbum hjemme fra Thule i nord. O.C. Hoyem
måtte desværre på grund af utilpashed gå tidligt
hjem og passe sin seng, vi ønsker ham snarlig
bedring. Arne Glyholdt havde medtaget sin nevø Sten
Andersen, som var interesseret i vor bevægelse, vi
forventer optagelse til næste hulemøde, hvor forsk,
papirer skulle være i orden. Vor revisor Ejner fra
Sorø er på ferie i Tunesien, og vi har ladet os
fortælle at han denne gang sammen med sin hustru
Karen agter at føre sig frem som rigtige "arabere"
formummet bag diverse slør og uldne tæpper. Vi
ønsker god fornøjelse og venter ham i øvrigt hjem
med stor spænding, ikke mindst da vi har nogle rent
interne ting, han som revisor må tage sig af. Man
vedtog at sende et par pæne og velfortjente ting til
ugeavisen og vandrehjemmet som tak for god indsats i
forbindelse med pinsestævnet. Vi havde meget gerne
afsendt op til flere flasker GI. Dansk til naverven¬
ner fra både fjern og nær, med det tillader vor

økonomi desværre ikke, men henviser i stedet til med
sendte indlæg andet steds i "Den farende Svend".
Lidt vemod vil der altid være efter nogle festlige
dage min vi glæder os til at mødes i Århus.

Med venlig hilsen til alle jer fra alle os i Slagel¬
se .

Stockholm

Midsommeraften gik dansen rundt stangen med hele
naverfamilien samlet på torpet, derefter samles vi
til stort sildebord som damerne havde planeret og
ordnet med. Näste dag kom der mad og andet godt på
frokostbordet for også de deltager som ikke kunne
tåle silden, vi havde den store glade at få besøg
fra Silkeborg og Hillerød avdelingerne som med en

pokalskål satte fart på festen.. Nogle timer för
lørdagen kom en inbydelse fra Lilian Riel som ville
fejre sin fødselsdag med lagkage og kaffe og så den
store middagen der alle naverne var gäster til.
Formand Åge Albrechtsen Hillerød holdte festtalen og
mindes de svundne 70 år med ros og ris for årets
naverdame samt slutede med et leve for de näste 70
år. Alle deltagene navergäter takker dig Lilian for
en herlig festdag.. Festerne forsätter og nu er det
den glade maler Erhart Hansen som ville väre sikker
på at kunne holde sin 60 års fødselsdag, som ellers
først er i december. Festmenyen stod på
suppe-steg-desert plus en masse overaskelser for de
femti gäster som sluttede hen på morgenstunden.
Formand Anthon overbragte frugt-grøntkorv med øvrige
inhold med en stor tak og lykke til for framtiden,
en fest som vi länge vil mindes.. Fra Fredensborg og
Amerika kom Erland Nielsen med sine gäster og havde
med mange dejlige ting til frokostbordet fra
danmark, vor gamle naversang fik Erland synge solo
som kun han kan huske, tak for besøget på topet..
På Ingarö strömmer stadig nye gäster til fra de
udlanske avdelinger den närmeste tiden, vi har også
sat op extra telt så vi håber så mange kan holde sin
ferie her på torpet.. lafgust holder vi vores förste
sammenkomst den 18 med frokost samt også lørdagen
den 1 september holder vi vor stiftelsefest med
tilmeldning til Åge og Karin.

Med naverhilsen Arthur, pastoren

Zürich

Vor årlige generalforsamling forløb som sædvanlig i
harmoni og med godt humør. Vor ny bestyrelse ser
således udi
FORMAND I Flemming Vilhe Imsen.
NÆSTFORMAND! Ole Liebgott.

1 f

KASSERER I Hanne S t e inmann.
SEKRETÆR! Christian Sneum.
MATR.FORVALTER! Niels Olsen.
1. SUPPLEANT! Frank Petersen.
2. SUPPLEANT! Benny Lundgaard Nielsen.

(huleforvalter)

Inger Bøgh, Tommy Petersen, Peder H. Nielsen og Lone
Andersen trådte ud af bestyrelsen. Alle fire som i
lang tid har gavnet vor forening enormt, har fået
nye opgaver, i forretningslivet, som kræver så
meget, at der ikke længere er tid til foreningsar¬
bejdet. For deres indsats takker vi hjerteligt og
ønsker hver især succes med de nye opgaver.
Den årlige Bernermarch var en enestående succes. Vi
slog rekorden i deltager antal med 47 marcherende
danskere. Fra Danmark kom Hans Hansen og en mejerist
ven, Lars og Dorthe Knudsen med datter samt Lars
Christensen og marcherede sammen med os. Som altid
da vi marcherede over mållinien med fem vejende
Dannebrog var det svært at holde en tåre af rørelse
og stolthed tilbage. Bernermarchen er simpelt hen en
superting.
Jørgen Thomsen er rejst hjem til Danmark efter hans
årsophold i Schweiz. Vi har hørt, at han vil en tur
til Canada og prøve lykken. Vi ønsker dig held og
lykke i fremtiden. / Peder tømrer fra Næstved er
kommet til Zürich og fået arbejde hos Flück Holzbau.
I den forbindelse fik vi besøg af Emanuel som kom
rejsende med Peder. Emanuel bragte milde gaver med
sig. Dejlige spegepølser, ægte dansk rugbrød og
krydderfedt, som han sagde, til en hyggelig aften i
hulen. Det havde vi også og vi siger hjertelig tak.
Ligeledes siger vi tak til Næstved afdeling for en
flaske Gammel Dansk som Emanuel bragte på forenin¬
gens vegne. Den faldt på et tørt sted. Til gengæld
skal vi prøve at passe godt på Peder. / Stenhugger
Brian fra Københavns afd. har skuffet os. Efter 3
ugers arbejde stak han af uden at fortælle sin
mester noget. Der er ingen her der ved hvor han er.
Det er en skamplet på foreningen. Det er den slags
fyre vi ikke har brug for her.
Den 8. maj var vi igen på besøg på kriminalmuseet i
Zürich. Det er altid en interessant og oplysende
oplevelse. / På sidste naveraften den 1. juni optog
vi Lisa Burchardi, litograf fra Brøndby, Lars
Jensen, Mejerist fra Hobro, Peter Jacobsen, tømrer
fra Børkop og Per Nygård, tekniker fra Brøndby
Strand. Vi Byder jer rigtig hjertelig velkommen til
vor forening, og ønsker jer held og lykke med jeres
gerning her i Zürich.

Den 9. juni fejrede vi vores 110 års stiftelsesfest
på restaurant Mühlehalde i Zürich - Höngg. General¬
konsul Gunner Tettler og frue, hr. Zingg fra BIGA,
formanden fra Københavns afd. Niels "2m.", hovedbe¬
styrelsesformand Helge Lind Nielsen og ikke mindst
Emanuel fra Næstved gjorde os den store ære at
deltage i festlighederne. Helge overrakte Flemming
Vilhelmsen en indbundet gave af medlemsbladet fra
1896, og sidste indbundne udgave af "Den farende
Svend". Fra Holbæk afd. modtog vi en naverfigur i
porcelæn. Vi fik lykønskningstelegrammer fra Los
Angeles, Århus og Københavns afd.. Det var en meget
vellykket fest, og vi takker Ole Liebgott, Per
Nygård og alle andre som hjalp til at arrangere vor
store fest.
Den 23. juni holdt vi vor Sankthansfest på
Friesenberg hvorfra vi har en skøn udsigt over
Zürich. Ca. 50 personer, heks lavet af Peter og
Jørgen, med ret så meget knaldeffekt. For musikken
stod Jørgen speditør - medbragt guitar. Klokken
23.00 var der Polizei-besøg, mejerist Lars, som
havde kigget dybt i glasset, ville prøve at danse
med en af betjentene, men det endte med at de begge
faldt med Lars nederst, til meget morskab for alle
tilskuerne. Efter kort tid blev de kaldt ud til

noget alvorligere, så de forlod os med sirene og
blålys - et par herlige mennesker. Siden vor
Sankthansfest er vejret hernede blevet meget bedre..



Det var en meget skøn aften. Vejret samarbejde. Vi
sang vor hjemlands vemodige sange anført af "Vi
elsker vort land - men ved midsommer mest" - og
tænkte på jer derhjemme.
Europamesterskaberne i kegling forgår den 1. sept.
kl. 14.00 i Ziegelhütten i Zürich. Vi har allerede
tilmeldinger fra Århus afd. og glæder os til at
mange flere melder sig til hos Flemming Vilhelmsen
tlfI 01-3212823. Ligeledes den 1. sept. holder vi
senioraften i hulen, som bliver en osteaften, hvor
hver især bringer to slags ost med. Tilmeldelse hos
Ruth Ruoff, tlfI 01-9233800, adresse Im. Tobel 9,
8700 Feldmeilen.
Vi får nyt telefonnummer i hulen. I næste udgave
fortæller vi jer hvilket
Ingrid Rohrbach, Schönhalderstr. 82, 8708 Männedorf
fejrer den 15. aug. 1990 sin 50 års fødselsdag.
Ellers glæder vi os meget til at få besøg hjemmefra
i løbet af sommeren. Husk i er altid velkomne
torsdag aften i hulen.

Med venlig hilsen og kno i bordet Ole Liebgott.

Thule

Hermed et livstegn fra det kolde Nord, det er nu på
tider vi fortæller hvad der sker oppe hos os. Da der
er nogle af vores gamle svende som er rejst syd på
og dermed også nogle af bestyrelsesmedlemmerne, har
vores bestyrelse kun bestået af en fungerende
formand og kasserer, er det svært at få tingene til
at hænge sammen, men det skulle lysne nu da vi både
har fået vores regnskab op at stå og skal have
generalforsamling den 15/7, hvor vi så håber at få
valgt en bestyrelse som kan afse den tid, der skal
til for at det kan komme i gang igen.
Vi sagde i dag den 10/6 farvel til endnu en af vore
gode og stabile naver Peter (Dacau), han er rejst
sydpå på grund af sygdom, men vi håber da at høre
fra ham når han bliver frisk igen, vi ønsker dig god
bedring Peter. I skrivende stund er jeg hjemme på en
kort sommerferie, som ledig samler jeg kræfter, til
de opgaver der venter oppe på Thule, der er nogle
problemer med vores hule deroppe, herom vil der
komme mere når vores generalforsamling er overstået.

Med naverhilsen og god sommer Finn Frederiksen.
fung. formand.

Vejle

Til hulemødet den 6. juli var vi modt 11 svende.
Formanden bød velkommen og berettede fra pinsestæv¬
net i Slagelse, men der har jo allerede været
skrevet meget om det.
Vi havde besøg af en journalist og tegner fra Vejle
Amts Folkeblad, så måske vil de skrive lidt pænt om
os, og avistegninger er jo uden farver, så røde
næser bliver der vel ingen af.
Festudvalget er jo blevet aktivt. Først er der
ristaffel den 28. juli kl. 13.30, Ålegilde den 15.
september og alt godt fra havet den 13. oktober
også kl. 13.30.
Formanden bragte en hilsen fra HB- formand Helge L.
Nielsen og Luffe fra Slagelse. Formanden takkede
Lilian Riel for stævnebanneret, hun havde broderet
til os. - Jørn Lützen (længe savnet) kom med en
invitation til åbent hus lørdag den 7. juli i
anledning af hans 50 års fødselsdag. Han påstod, at
der ville være chilli con carte og øl nok til alle.
PS. Den 7. juli var der så åbent hus hos Jørn og
Strit - alle tiders fest. De havde bl.a. besøg af
HB- formand Helge og Luffe fra Slagelse. Hvor mange
vi var i alt, ved jeg ikke, men mange var det i
hvert fald. Jeg må også konstatere, at Jørn ikke
havde overdrevet, da han sagde, at der ville være
både mad og øl nok. Tak for det, og tillykke med de
50.

Med naverhilsen "STORE HANS"

1

Ålborg

Hulemøde den 4. juli 1990.
Der var et meget lille fremmøde, om grunden så var
ferie eller VM på fjerneren er ikke nemt at vide.
Formanden orienterede om nyt og gammelt, Børge Skæg
havde ringet angående bussen til Moseltreffen, som
antagelig ikke kørte i år, grunden er at der er for
lille tilslutning, men lad os nu se at få nogle
tilmeldinger ind og så måske?.
Bestyrelsen er enedes om årets julefrokost afholdes
den 1. december 1990. De fremmødte svende 8 i tal
havde en hyggelig aften med de sædvanlige gode
madder trods Villys fravær, og formanden havde
kasketten på, den passer og klæder ham ganske godt,
et frisk initiativ Hrr. formand.
Vi ønsker vore svende en fortsat god ferie, også
Eilar nede i Italien.

Med kno i bordet Jens.

Århus

Den 14. juni var hulen fyldt til bristepunktet. Vi
var 42, heraf 15 gæster, heriblandt Erna og Otto
Lund, Los Angeles. Der var hilsener fra Herning afd.
og Arno Frank.
Svend E. har lavet nye flagholdere til hulen med
hjælp fra Poul Hansen og Leif Jensen. Pi-kasso
fortalte om Thule og gav et bånd til Otto Lund om
Peter Frøjken der fortæller naver- spind.
Otto Lund overrakte nogle postkort fra Naverdalen,
som nu er historie, herefter sang vi en sang om
flaget i Naverdalen, forfattet af Jarl Thyring. Vi
har optaget 3 nye medlemmer - Knud Jensen (Knud Søe)
fra Fanø, Rie Strange og Gert Nielsen - Bent og Kaj
Lindskjold havde lavet luksussmørrebrød med laks.
Lørdag den 15. juni holdt vi vor årlige lam på spid,
med 54 voksne og 7 børn - med gæster fra Herning,
Randers, Odense og Vejle - arrangementet gik over al
forventning. Der var boldspil og keglespil om
eftermiddagen. De grill stegte lam har ikke smagt
bedre og på salatbordet manglede intet.

Fredag den 6/7 var der 15 svende til hulemøde. Der
blev overrakt hilsner fra Dann Eland og Piskeren. Ib
Strange og Ester Lund havde begge hilsner fra Otto
og Erna, som atter er hjemme i Los Angeles. De
takker for besøget i hulen og dem der var med til at
fejre deres diamantbryllup. Wagner fik en hilsen
med til Stockholm. Ib Strange afleverede 2 nye

keglepokaler til hulen. Det kan man kalde håndværk,
de er meget flotte. Der blev givet flere omgange.
Vi gør opmærksom på fugleskydningen den 11. august,
på skolen i Hinnerup, som sidste år, kl. 9.00,
morgenkaffen giver sidste års fuglekonge Preben
Dalby.
Kassereren gør opmærksom på, at mange skylder i
kontingent og der gives max 3 mdr,s restance.

Med naverhilsen Annette.



Tak til Stockholm (Ingarø)

Tak til Naverne på Ingarö.

Ingarö har i sommerens løb været invaderet af mange
gæster fra Danmark. Undertegnede vil bringe en stor
tak, fra alle, for den modtagelse og det kammeratli¬
ge samvær der har været på Ingarö.
Det var uforglemmelige dage i strålende solskin.
Hver morgen var vi en trofast "lille" skare der gik
til vandet for at bade, for derefter at komme hjem
til færdiglavet kaffe med brød og gi. dansk. Formid¬
dagen, ja, der var noget på tapetet næsten hver dag,
disse pragtfulde kammerater og deres koner havde
arrangeret den ene skønne tur efter den anden. Der
var sejltur, via Strömma kanal til Sandhamn, hvor vi
havde medbragt frokost og badetøj, en dejlig ople¬
velse. Formiddagskaffe hos Poul og Ingrid Olsen i
deres hus, og bag efter en udflugt til skønne
gartnerier og Haageiby parken, lige noget for Hans
og Marie fra Silkeborg, om deres chauffør John havde
været kørende i en 5 tons lastbil, ville et halvt
gartneri og det meste af en klippeblok, som Marie
havde fundet, nemt kunne have givet et gevaldigt
overlæs.
Til frokost var vi samlet ca. 18 personer til
daglig, der blev skramlet sammen og smagt på lidt af
hvert, og ikke en snaps gled ned uden at Otto Madsen
havde sunget for, (og det er ikke småting hvad Otto
kan af "snapsesange"). Dog måtte jeg og Ruth sidde
udenfor, vi var simpelthen blevet forvist til
gårdspladsen, men i det dejlige vejr nød vi dog både
øl, snaps og SURSTRÖMMINGER, (sagde de gammel ost,
næh min ven, så skal du prøve surströmming). Jeg nød
dem i fulde drag, og har da også fået et par dåser
med hjem, (bare de nu ikke eksploderer i køleska¬
bet) .

Efter middagen, har man en herlig skik på Ingarö,
alle mændene skal rydde af og vaske op, pigerne har
jo også skrællet de to spande kartofler, og tilbere¬
dt den mad som vi alle nød, dog har jeg indfanget
"Pastoren" med mit kamera hvor han hjælper pigerne
med kartoffelskrælningen. Jeg kunne skrive en hel
roman om en sommerferie på Ingarö. Men jeg vil
slutte og overlade læseren til at beskue nogle af de
dejlige billeder som jeg fik taget. Og hermed en
stor tak til Naverne på Ingarö. Vi kommer igen en
anden gang.

Med en frisk Naver og sommerhilsen
DANN ELAND
redaktør.



SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE.

HOVEDBESTYRELSEN

Giro 2 14 33 99

Københavns Afdeling

FORMAND Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

HOVEDKASSERER Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
VAREFORSENDELSE 4000 Roskilde
TELEFONTID Tirsdage 17.30 - 18.30

Tlf". 42 36 72 28

REDAKTØR AF Dann Eland, Rosenvænget 1
D.F.S. 3600 Frederikssund
TELEFONTID Hverdage 18.00 - 19.00

Tlf! 42 31 49 54

UDSTILLINGEN Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf! 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

EKSPEDITION AF Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
D.F.S. & AF OG 13. etg.
TILMELDING 1810 København V.

Tlf: 31 23 23 42

KONTROLUDVALGET Ib Strange, Bakkedraget 4
& ARKIVET: 8270 Højbjerg

Tlf: 86 27 24 80

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES til: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

Milepæle
September !

1/09 Otto Madsen, Månadsvägen 66
175 42 Järfälla / Sverige 65 Ir

Jens Skov Jensen, Kongensgade 73
7000 Fredericia 60 år

10/09 Svend Nielsen, Gøgestien 12
4700 Næstved (æresmedl.i Næstved afd.).70 år

11/09 Bent Skov, Odense afd 60 år

22/09 Anders Lorentzen, Jellingvej 35
7100 Vejle 75 år

25/09 Eskild Højmose, Hestehavevej 17
8270 Højbjerg 70 år

Oktober !

10/10 Valter Thystrup, Skowangsvej 180
8200 Århus N 80 år

14/10 Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
502 35 Borås / Sverige 65 år

18/10 Karin Håkansson (nv), Mörtgatan 15 4tr
133 43 Saltsjöbaden / Sverige 65 år

22/10 Kaj Håkansson, Torpvägen 1 St.Barnvik 5120
130 35 Ingarö / Sverige 60 år

HULE! Ingerslevsgade 10o kld. tv.
1705 København V tlfI 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

FORMAND I Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf!.33 15 09 85

arb. tlf! 42 45 32 22

KASSERER! Frode Zachariasen, Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf! 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

Tak

En stor tak til alle som fejrede mig i Stockholm
afd. Tak for telegrammer og breve fra nær og fjern.

LILIAN RIEL.

Erna og Bjørn Sørensen siger her igennem Roskildes
naver og navervenner, tak for opmærksomhed og
enestående hjælp op til og efter vort guldbryllup
den 2. august 1990.

C.U.K. Hillerød afd. har mistet en god kammerat
og trofast medlem.
Erik Nielsen, Fredensborg født den 28/07-1920
indmeldt i Hillerød den 5/06-1974.
Bisættelsen fandt sted den 19/07-90. Naverkam¬
merater og fanen var til stede.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Vor gode kammerat og Nav Niels Pallisgaard er
draget ud på sin sidste rejse.
Niels Pallisgaard blev født den 26. januar 1902
Og var medstifter af Los Angeles Naver Club den
5. april 1934.

OUR MEMORY OF NIELS SHALL ALVAYS BE HONORED.

Inden for kort tid, må Københavns afdeling atter
med sorg tage afsked med et trofast medlem.
Kurt Bjerregaard, æresmedlem af C.U.K.
Født den 20. maj 1898, indmeldt i C.U.K, den 15.
juli 1933.
Bisættelsen har fundet sted den 2. august, hvor
afdelingens og sangkorets faner var til stede.

ÆRE VÆRE HANS MINDE



In memoriam

Tømrermester, Niels Pallisgaard.
Født den 26. januar 1902,
681 N. Calle Ralph
Palm Springs, Ca. 92262

Juli måned i Naverdalen var sørgelig med dødsfald af
nav Niels Pallisgaard. Niels var den sidst levende
af de otte Naver, som indstiftede Los Angeles Naver
Club den 5. april 1934. Gennem årenes løb har Niels
ikke blot gjort en uendelig stor indsats, i opbyg¬
ningen og vedligeholdelsen af vor klub og dens
virke, men han har også sat sit præg i bedste Naver
tradition, som en første klasses håndværker, med
mange store bygninger og projekter, stadig makerende
Los Angeles og diverse områder. Niels vil blive
husket og savnet i vor lille lej r , som en generøs
leder og støtte til Naverbevægelsen i De Forenede
Stater.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Los Angeles Naver Club
Jarl Thyrring (sekretær)

VORT ÆRESMEDLEM, KURT BJERREGAARD

I en alder af 92 år drog Kurt ud på sin sidste
rejse. Ved besættelsen var hovedbestyrelsen repræ¬
senteret, samt faner fra Københavns afdeling og
sangkoret.
Kurt blev født i Dredsen. Der var hans fader kasse¬
rer i afdelingen, så allerede fra barns ben kendte
Kurt til naverlivet.
Kort efter første verdenskrig vendte familien hjem
til Danmark, hvor Kurts fader hurtigt fik poster
inden for C.U.K. Det var en stolt fader der den
1/08-1946 blev bekendt med at Kurt fra denne dag
overtog posten som hovedkasserer, en post som Kurt
bestred over 20 år, ja frem til den 1/04-1967. Kurt
trådte tilbage på grund af svigtende helbred m.m.
han var dog ikke alvorlig syg, men ønskede at koble
fra.
Han gjorde nok det rigtige, for han fik 24 gode år
efter sin fratrædelse. Da han blev 85 blev han også
hyldet af motionsklubben hvor han var medlem, Kurt
dyrkede idræt, han løb bl.a., tænk jer rundt om
Utterslevmose (der er vel 3 km.).
Også sangkoret i København fik glæde af Kurt, han
var deres formand i en årrække. Naversangene stod
Kurts hjerte nær. Som hovedkasserer var han som ved
alt andet et ordens menneske, han var ærligheden
selv.
At Kurt elskede konditorkager, at han var en slik¬
mund, skal lige nævnes.

Dagen hvor jeg overtog hovedkasserer posten efter
Kurt glemmer jeg aldrig, jeg var klar over at der
var nogle papirer, men at der skulle en stor vare¬
vogn til for at få det hele med, var jeg ikke klar
over. At Kurt gned sig i hænderne over at komme af
med alt vedrørende posten som hovedkasserer forstod
jeg, for han boede i en to værelses lejlighed, (der
blev god plads).
Jeg vil slutte med tak for mange gode minder.

ÆRE VÆRE DIT MINDE
Hans Rindom.

Kommentar til læserbrev.

Gammel skude, hellere en en lystsejler man ikke kan
styre. Er der kun en mulighed for at komme til
Moseltræf?? - Det kan gøres med både privatbil,
tog og endda til fods, man glemmer også at Børge
Jensen har pris og tilbud i bladet, og en billet
over Rødby- Puttgarden koster mere end turen fra
København til Nyborg.
Det ligger jo nok sådan, at i år skal man sende
tilmelding til Saar Lois, og pengene til en overmo¬
den "Tysk Jernbank", samt bus betales særskilt. De
Naver jeg kender tager af sted uden at lade sig
skræmme af diverse forhindringer, hvis de vil til
Moseltræf.
En sæk femkrone stykker er selvfølgelig tung at
slæbe på helt til Mosel.
Her i Jylland har vi altid været glade for at rejse
med Tiger Bus, de har ydet os en virkelig god
service.
Er vi ved at dele os i to lejre?? Jylland Fyn og så
Sjælland.

Med kno i bord.
Moselveteran Arno Franck.

(Sønderborg).

Adresseændring.

Det meddeles herved at jeg er flyttet til ny
adresse, og er som følger! Arno Franck

Nørager 5A, st. tv.
6400 Sønderborg
tlfl 74 42 97 26.

Samtidig gør jeg opmærksom på at hulemøde er den
første fredag i måneden fra kl. 20-22, hvorefter
hulen er åben. Hulen er endvidere åben hver

lørdag fra kl. 11-14.
Med venlig hilsen
og kno i bordet Arno Franck (formand)

TIL NAVERNE DER DELTOG I KURT BJERREGAARDS BISÆTTEL¬
SE TORSDAG DEN 2. AUGUST 1990.

Til trods for den enorme varme temperatur og sol,
mødte I op for at vise jeres æresmedlem på 92 år,
den sidste ære. Fanerne gjorde et dybt indtryk på os
ved højtideligheden. Præsten, syntes vi, var den
helt rigtige til at sige farvel på alles vegne.
Vi vil sige jer rigtig hjertelig TAK for jeres
deltagelse.
Da vi gerne ville byde på noget bagefter, viste det
sig desværre, at der var lukket.
Her viste I den rette NAVERÅND og fandt en bodega,
hvor vi fik en genstand i stedet for kaffe, (det
havde de nemlig ikke). Vi siger jer TAK for dette
friske pust, der afsluttede afskeden med KURT.

De venligste hilsner Else Bjerregaard
Elisa Bang (Lisa)

En særlig tak for de mange minder, og den store
venlighed, jeg har nydt i Hulen.

Lisa.



Pinsestævnet 1990

Ikke for at gå ind i en dialog ang. pinsestævnet,
kræver det dog at jeg må svare på til sendte brev +
bilag.
Slagelse afd. oplyser at der var tilmeldt 90 mand.
Civilforsvaret oplyser at de skulle lave mad til 120
personer, men fremstillede 160 portioner. Civilfor¬
svaret erkender at der var for lidt kartoffelmos,
men hvor meget forventer man at der kan blive pr.
person til 2.02 kr. - Hvor mange gulerødder kan der
blive pr. person når prisen pr. person bliver 0,48
kr. - Rødbeder ca. for 0,11 kr. pr. næse, o.s.v.
Hvis flere som påstået spiste op til 5 gange, må jeg
give Slagelse afd. ret. Den gulerod som redaktøren
fandt, bør komme i Guinness rekordbog. - Når jeg
nævner sort gryde, må jeg fo,r god ordens skyld
fortælle Slagelse, at det er opskriften, og ikke
farven på kedler eller gryder. Man må vel forvente
at de 130 som spiste, alle betalte 50,00 kr.
At kritikken angående Hotel Slagelse kun er sekun¬
dær, og arkiveres i småtingsafdelingen, ja, det er
beklageligt. Som Civilforsvaret skriver i deres
indlæg. Citat! Hovedparten af jeres gæster var
tilfredse. Dette er selvfølgelig også Slagelse afd.
opfattelse.
For at undgå yderligere dialog angående pinsestævnet
i Slagelse, vil allerede indkomne breve og telefon
opringninger ikke komme på tryk her i "Den farende
Svend".

Med naverhilsen Dann Eland

redaktør.
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Atrr3A Kr, i-.
HER ET PAR "LUNE JYDER".

Jens var ude vestfra, og han var ikke særlig vant
til at komme i byen. Men på et tidspunkt undte han
sig alligevel en tur til København. Efter at han
havde travet rundt og set på en masse butikker og
andet, blev han sulten. Han fik øje på en restau¬
rant, der reklamerede med det store kolde bord. Der
var dækket op med alskens lækkerier på et stort bord
midt i restauranten. Jens kiggede lidt på det. Så
snuppede han en stol, satte sig ved det store bord
og tog for sig.
Så kom der en tjener hen og sagde!

- Ja, undskyld hr., men gæsterne spiser ved de små
borde.
- Det gjør ett nøj, sagde Jens venligt, A klårer mæ
nok med det her.

N.B.

Redaktøren af den lille ugeavis havde gennem mange
år en konkurrence om, hvem der kunne fremvise den
største kartoffel på redaktionen. Byens haveejere
tog det som en sport og mødte op på redaktionen med
deres produkter, der blev omhyggeligt vejet. Vinde¬
ren af konkurrencen blev altid præmieret med 10 kr.
En dag havde redaktøren besøg af en kollega fra
købstaden, og mens de sad og fik et glas øl, sagde
denne, at han ikke kunne forstå, at avisen blev ved
med den fjollede konkurrence, for den gav jo ingen
reklame. Redaktøren grinede stille og sagde!
- Næj, måskje ett, men huer ka do go hen hver
etteroer og fo touw tønder katøfler for en tier.

Uddrag af HB's protokol

HOVEDBESTYRELSESMØDE D. 7/8-90 I INGERSLEVSGADE 108.

Til stede". Helge / Leif / Dann / Peer / Karl / Pia /
Erik / Flemming.

Dagsorden^ 1) Protokol og beretning.
2) Redaktøren.
3) Hovedkassen.
4) Jubilæum.
5) Ændringsforslag til lovene.
6) FBSH og Rejsefonden.
7) Internt.
8) Eventuelt.

ad 1. Der var ingen kommentarer til protokollen.
Helge har deltaget i det første hulemøde i
Karrebæksminde d. 20/7, hvor der var optaget 5
nye medlemmer. Der er 17(1) nye indmeldte.
Deraf 12 udenfor hulemøder. Man kan frygte, at
de har vokseværk og gerne vil konkurrere med
Næstved afd. Forhåbentlig går det godt.
Der skal igen referater af HB-møderne i DfS.
Medlemmerne tror snart, at det er hemmeligt,
hvad vi foretager os. Vort æresmedlem Kurt
Bjerregaard er død. Hans Rindom deltog ved
bisættelsen med en krans fra HB.



ad 2. Adresselisten står lidt utydeligtmen ellers
var der ingen kommentarer til redaktøren.

ad 3. Der er følgende beløb på vores konti!
30.034,- kr. på Giro.
18.670,- kr. på Checkkontoen.
10.014,- kr. på Bankbogen.
2.000,- kr. på Gevinstgiroen.

Der er udtrukket 4.000,- kr. på obligationer.
Den farende Svend koster 3373,50 kr. for porto
og fragt af 1.425 stk. og ekstra 1.737,50 kr.
for de ekstra 4 sider i augustnummeret.
Berejste håndværkere og berejste tømre må
betale tilsammen 1.750,- kr. i kvartalet, hvis
de vil have meddelelser i bladet. Det er ikke

praktisk muligt, at lave mindre end fire
sider.

ad 4. Leif vil som næstformand repræsentere HB ved
Holbæks 70 års jubilæum d. 1/09-90. HB vil
forære Holbæk afd. en dirigentklokke.

ad 5. Forslag til formulering af ændringerne til
Hovedkasselovene er modtaget fra KU. Der blev
enighed om at stryge et par afsnit fra KUs
forslag og derefter udsende det til
afdelingerne snarest.

ad 6. FBSH og Rejsefondsmøde afholdes begge d.
15/09-90. Det første kl. 9.00 og det andet kl.
11.00. Dann og Helge deltager i det første
møde. Og Dann, Erik, Leif og Helge i det andet
møde. Referatet fra sidste møde d. 30/09-89,
forligger først fra den 30/06-90, og er meget
mangelfuldt. Det er for dårligt. Regnskabet
foreligger fra rejsefonden.

ad 8. Det blev vedtaget at give Kaj Fønss Back et
par flasker vin i anledning af hans 85 års
fødselsdag. Kaj er æresmedlem.
Næste HB- møde er torsdag den 6. september
1990 i Ingerslevsgade 108 kl. 19.00. Som
suppleant møder Rasmus Gerdes.

PIA NIELSEN,

(sekretær)

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Hulemøde den 3. august 1990. På denne en af somme¬
rens varmeste aftener var 14 svende samlet til vor

månedlige svendeaften. Formanden bød velkommen, og
havde friske hilsener med hjem fra Stockholm
(Ingarö), hvor han og fruen havde ferieret i 10
dage. De havde ligeledes deltaget i ristaflet i
Vejle og medbragte hilsener derfra.
Guido Tonti fremlagde to forslag til en ny "blære¬
sang11, så det bliver jo spændende at se om en af
disse giver den af Tolderen udlovede halve flaske
snaps. - Jens var hjemme fra Sverige, og fortalte
bl.a. at han i ferien atter havde været en tur i
Polen, men jeg røber dog ikke hvorfor, men det har
noget med damer at gøre. Da Jens havde fødselsdag
dagen før svendeaftenen, mente han at det var på sin
plads at slå på klokken, og vi kvitterede selvfølge¬
lig på behørig vis. Vor kasserer Niels Chr. må
åbenbart kunne lide klangen, for senere havde han

også fat i klokkestrengen, og han fik selvfølgelig
også blæren. Og på grund af den ringe tilslutning
kom klokken yderligere i sving. Og med Erik og Lotte
i køkkenet var der også sørget for fortæringen, så
dette var på trods af det gode vejr en aften hvor vi
hyggede os med sang og naverspind.

NBl Husk svendeaften den 7/09, hulevagt Dorrit + Kaj
8/09, Sejltur på Roskilde Fjord.
5/10, Generalforsamling, forslag til behandling skal

være formanden i hænde senest 8 dage før.

Med naverhilsen POUL.

Fredericia

Hulemøde den 11/7-90. Der mødte 10 svende samt
hulemor Lise, vi fik optaget et nyt medlem i Jens
Skov Jensen, han er anlægsgartner og har arbejdet i
Finland i et par år, så vi håber at han bliver en
god naverbroder. Vi havde en rigtig hyggelig aften
med sang og bægerklang, og masser af historier. Lise
sørgede for at vi ikke manglede mad, øl og snaps, vi
sluttede af med "minderne" rundt midnat, så det var
en rigtig dejlig aften.
Hulemøde den 8/8-90. Allerførst en tak til Vejle¬
naverne for den dejlige fest, også en tak til kokken
for den gode mad, det var en god dag med musik, øl
og masser af sang, vejrguderne var jo også med os,
og sandt er det, at det er en af de skønneste steder
i Danmark. Tak til Vejle.
Hulemødet bestod af 5 svende, mei} vi har jo også 4
svende som arbejder i udlandet, men resten var måske
på "kanotur på Gudenåen". Men det var da en hygge¬
lig aften, med alt hvad der hører sig til, der blev
sluttet af med "minderne", det var i pæn tid.

Med kno i bordet TAGE.

Hillerød

En af vore naverkammerater Erik Nielsen, Fredensborg
tog sin sidste vandring, vi var til begravelse den
19/7 i Asminderød, 15 svende fra Hillerød og 4 fra
Helsingør samt mange fra Fredensborg deltog, faner
fra Hillerød og Helsingør var til stede. Erik har
haft poster som kasserer, fanebærer og revisor, han
var en god kammerat der flittigt mødte op i klubben
og var altid med hvor der skete noget.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Som ny revisor træder suppleanten ind, det er Evy
Fønss Bach. Ellers har juli været en stille måned,
flere af vore naverkammerater har holdt ferie på
Ingarö, Stockholm, et dejligt sted at hvile ud i,
men i år var der vist ved at være for mange.
Husk hulemødet den 14. sept. kl. 19.30 i fritidshu¬
set .

Med naverhilsen MOGENS

Kolding

Den 1/08-90, havde vi den glæde at se Verner som var

hjemme på ferie. Vi var 8 der var mødt op, og vi
havde en rigtig hyggelig aften, uden at der blev
ringet med klokken. Verner regnede ud at han lige
kunne nå at komme hjem til Julefesten den 7/12-90.
Den 7/11-90 kan jens Sørensen fejre sit 25 års
jubilæum i C.U.K, det er det femte medlem ud af 18
medlemmer, det syntes vi er flot. Det er længe siden
vi har set L.L. vi håber at vi snart får se dig
igen. Ellers tak for de hurtige indbetalinger på
Giro???????
Nu har jeg gjort, hvad jeg lovede på hulemødet.

Med kno i bordet Bent (kasserer)



Stockholm KARREBÆKSMINDE

Møderne i september - oktober afholdes på fredage
kl. 19.30. Nærmere herom på vor telefon 0766 286 29.
Kontingentet er på 20,- kr. pr. måned og Ikke som
fejlagtigt skrevet 120,- kr.

Med naverhilsen ARTHUR

København

Søndag den 8. juli, var det Nancy og Frodes tur til
at afholde søndagsmesse i det fri. Troede vi. Thi
sommeren var ikke helt kommet pa plads, sa al
aktivitet foregik indendørs. Men sikke en messe.
Omkring 20 raske personager fik 'en herlig dag,
eftermiddag og aften. Flemming viste bl.a. sin
dugfriske video fra pinsestævnet.
Lørdag den 4. aug. stod den på en pragtfuld Bakket-
ur. Igen en snes muntre naver og venner kom på en
herlig udflugt, på en ligeså herlig sommerdag. Det
var varmt, men van-d-vittig hyggelig og sjovt. Mange
bør være hvide i hovedet af bare misundelse over
bl.a. ikke at have nydt Pjerrot i vort selskab. Bare
Ti-Fire!.

Tjah, det var alt siden sidst, men snart går vi
efteråret i møde med mange aktiviteter inden og uden
for hulen. Mandag den 3. september spiller vi ud med
spilleaften. Det er en meget uformel aften, hvor
stort set alle spil forefindes. Spil på - jeg mener
- stil op til spil!. Om lørdagen den 8. september,
har vi igen i år "Krotur", arrangeret af vore
dejlige navervenner. Hvem mon har glemt oplevelserne
fra sidst?? Vidst ikke mange, tror jeg. Støv danse¬
kostumet af, og strø stjernedrys omkring dig. Der
mangler simpelt hen ord nok, til at dække løjerne.
Desværre fik vi ikke omtalt arrangementet i
det sidste nr. af svenden, men tilmelding kan stadig
nås til og med mandag i hulen til spilleaften eller
til undertegnede.
Så er freden forbi! Thi Hans ruller sig igen ud med
Midt-i-ugen den 12/09-90 kl. 10.30 Trop op og hyg !
Onsdag den 19. sept. har vi Svende- Hulemøde, hvor
vi vanen tro vil have noget gemt i ærmerne.
Og så mine damer og herrer i land og by I Ungsvende¬
aften kørdag den 29. sept. kl. 18.00. Aftenen, der
trods titlen, er for alle aldre, dog alligevel med
en hældning til det moderne senere derpå. Selv om vi
alle har mulighed for tit at sætte hinanden stævne,
er denne måske den helt rigtige aften. Hvad skal
klokken ikke blive, når vi samtidig går over til
vintertid!? UHA! - SER DET IKKE SPÆNDENDE UD ?
Hermed et tillykke til Holbæk afd. med de 70 den 31.
august, med håb om mange gode ar endnu.
Til sidst en mindelig bøn fra vor ærede
Krone-triller (kasserer), om at i betaler kontingen¬
tet, gerne til tiden. Derfor endnu en gang denne
lille reminder!

HVIS SVENDEN EN DAG
EJ TIL DIG ER SENDT,
- MÅSKE KONTINGENTET
TIL OS DU HAR GLEMT!

PROGRAM: 3/9 + 17/9 + 1/10, spilleaften.- 12/9 +
19/9 + 26/9 + 3/10, midt-i-ugen. - 8/9, navervenner¬
nes "Krotur", sted?? surprise, surprise - 19/91
svende- hulemøde.

Med kno i bordet Niels "2m".

Første hulemøde blev afholdt hos Elisabeth og lille
Kalle i deres dejlige sommerhus i Karrebæksminde.
Formanden aflagde beretning om de forhandlinger der
er i gang, om Karrebæk- Mølle, med Næstved kommune.
Vi er blevet meget positivt behandlet og vi regner
med at vi inden længe kan afholde vores hulemøder i
møllen.
Formanden for H.B., Helge, som var gæst denne aften,
hjalp formand Kalle med at optage det første medlem,
nemlig vores kasserer, Ole Brovagt, som derefter
overtog hvervet med at optage nye medlemmer, hvilket
han klarede godt, der blev optaget 6 mand denne
aften, og flere følger. Resten af aftenen gik med
huggeligt samvær, guitar Bjarne og store Kalle
underholdt med musik til de gamle naver sange, og et
par contry og western sange blev det også til.
Torben Vissevært blev 40 år denne dag, han kunne
ikke selv være tilstede; men havde sendt et par
flasker ildvand, som sa ud til at bekomme svendene
vel. Det blev sent før minderne blev sunget og
svendene dampede af i god ro og orden.

Med kno i bordet "GNISTEN".

Los Angeles

Juli mødet gik meget stille med kun 21 deltagere.
Vor kok Bill Knudsen var igen på rejse til Danmark,
og da den kvindelige erstatnings kok (som havde
lovet os bøf med løg), pludselig ikke kunne komme,
blev det bestemt at vi i stedet for, skulle lave
"det store kolde bord". Pålæg og sager blev købt ind
fra en dansk ejet Charcuteri forretning i omegnen.
Der blev købt tilstrækkeligt til at mindst 30
personer kunne blive rigeligt mætte. Hertil lavede
Carl Petersens hustru, Asta, marinerede sild og
karry salat i spandevis til måltidet.! Det tog ikke
mere end en times tid, før alt var forsvundet,
inkluderet en af Astas sildeskåle i glas. Det hele
forgik med den sædvanlige snaps (læg nakken tilbage)
samt 3 for længst forsømte ringninger med øl-
klokken. Og med blot 21 højt polerede tallerkener
tilbage, kunne det nok ses, at udover en formidabel
kvantitet, så var der heller ikke mangel på hverken
kvalitet eller appetit.!
Vor månedlige picnic (skovtur) under det gamle
egetræ, trak kun 15 deltagere, men vejret var også
uhyrligt varmt, selv for denne verdensdel og årstid.
Otto og Erna Lund mødte op for første gang efter
deres diamantbryllup, som blev fejret i Danmark. Ud
fra Ottos beretninger, kan det forstås, at ikke blot
familie, men også Naver i dusinvis, gjorde deres
rejse, ophold og diamantbryllup til en begivenhed
uden lige, og et kapitel i deres liv, som de aldrig
vil glemme. Deres tak, såvel som en tak fra Los

Angeles Naver Club, går hermed til alle de gode og
trofaste Naver, som gjorde deres til at Ottos og
Ernas hjemkomst til det gamle land, blev en af de
bedste og mest minderige begivenheder i deres liv.

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958
Medlem af C.U.K. K • b e n h a v a



Næstved

Siden sidst har naverne i Næstved gjort en hel del
for international forståelse. 22 amerikanske ovn

byggere har igennem et par måneder været i sving med
at lave nye ovne til Holmegårds Glasværk, og det er
folk som har virket overalt i verden. Så vi syntes
at det var en god ide at få dem ned i hulen til en

snak. Det blev en meget hyggelig aften, hvor det
lykkedes dem at fortære ca. 140 af Jettes fortræffe¬
lige hjemme gjort frikadeller med kartoffelsalat og
grøn salat. Både amerikanerne og vore egne kappedes
om at fortælle hårrejsende historier, om oplevelser
ude i den store verden, og alle ville have Erlings
billeder med hjem til familien. Så Danmark og
naverne har fået lidt reklame.
På billedet ser man et udpluk af selskabet.

(Foto! Erling Lindberg Hansen).

Vi har også haft besøg af en række medarbejdere fra
radio Næstved, som ud over at hygge sig, hjembragte
en masse båndoptagelser, der blev klippet sammen til
en 45 minutters udsendelse. Da de bl.a. havde
Emanuel i enrum i et godt stykke tid, er der nok
kommet nogle gode historier frem!.
Peter (tømrer) Nielsen, som vi fyrede af til Schweiz
i begyndelsen af maj, har været hjemme på ferie og
efter hans beretning trives han særdeles vel i et
firma med 23 ansatte.

Det- tidligere omtalte besøg af lærlinge fra Roskilde
tekniske skole har medført at vi sandsynligvis i nær
fremtid holder et møde med lærer på Næstved tekniske
skole, hvor de kan få samlemapper med oplysninger om
arbejdsmuligheder i udlandet, til brug for deres
elever. Måske kunne det være en god ide om man fra
hovedbestyrelsen kunne gøre en anstrengelse for at
samle sådant materiale til brug for afdelingerne.
Så gør vi opmærksom på at der den 20. oktober
afholdes 5 års stiftelsesfest i hulen med 3 retter

dejlig mad og en kuvertpris på kun 50,- kr. Detailer
herom i vort lokalblad i september, men sæt allerede
nu et rødt kryds i kalenderen.

Odense

Hulemødet i august 90. Formanden åbnede mødet med at

byde velkommen. Som sædvanlig, må vi desværre sige,
var kun få svende mødt op. Erik Fruerlund var kommet
som gæst fra Spanien, han ringede med klokken og der
blev straks kvitteret med blærerøven. Det blev atter
debatteret hvorfor vi ikke kan få flere navere til
at møde op til hulemøderne, men ingen kunne finde en
løsning, ud over den sædvanlige, at medlemmerne BØR
møde flittigt op og sætte deres præg på møderne.
Til hulemødet den 6. sept. skal vi huske madpakken,
og glem ikke at melde jer til festen den 22. septem¬
ber .

Og så nærmer tiden sig også for generalforsamlingen,
som holdes den 4. okt. kl. 18.30, forslag til
behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før.

Med naverhilsen Poul Nordquist

Thule

Søndag den 15/07-90 kl. 13.30, afholdt Thule-
naverne en forsinket generalforsamling. På grund af
ferietid, var der kun 7 svende fremmødt. - Erik
Thomsen blev valgt som dirigent, og fungerende
formand aflagde beretning. Under beretningen kom det
frem, at velfærdsrådet på Thule faktisk havde
"dolket" naverne i ryggen, ved at lægge et brev i
hulen, hvori der stod, at vores effekter skulle
ryddes fra lokalet hurtigst muligt. Dette problem er
løst, og for manden berettede videre om problemet
ang. udsættelse af generalforsamling og misforståel¬
ser H.B. og Thule- naverne. Alt er nu på plads, og
formandens beretning blev vedtaget.
På grund af kassererens ferie i Danmark, blev
regnskabet fremlagt til afstemning, fungerende
formand aflagde samtidig beretning for kassereren,
begge dele blev enstemmigt vedtaget.
Hele bestyrelsen var på valg, og første valg var af
formand. Fungerende formand Finn Frederiksen blev
enstemmigt valgt, næstformand blev Kaj Jepsen,
kasserer blev Kaj Jensen, skramleriforvalter Poul
Berg, best. medlem Jesper Høeg, best. supl. Poul .

Berg, festudvalg Carl H. Sørensen og Poul Berg.
Fanebærer, et medlem af bestyrelsen, revisor Erik
Thomsen. Det blev vedtaget, at sekretær jobbet
udføres af næstformanden, og at kasserer og revisor
mødes mindst een gang hver anden måned, grundet
uheldig tilfælde for et par år siden.
Erik Thomsen har haft møde med den nye
basecommander, der går helhjertet ind for flere
aktiviteter her på basen, både for naver og air
forces personale i forening.
Under eventuelt foreslog Erik Thomsen, at der bliver
arrangeret et "Danish Naver Open" når den mørke tid
sætter ind, noget i stil med den fest, der blev en

bragende succes for snart to år siden. Efter en god
og saglig generalforsamling, var kassemesteren vært
for et par godt belagte, samt lidt væde af den slags
der kommer fra Ålborg og Tuborg.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen

Med kno i bordet

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut

FLORASVEJ 22 Tlf. 7 5 7 232 6 0

Medlem af C.U.K. Vejle afd.

KAJ

■SolrigWbitling



Roskilde

Hulemøde den 27/07-90. Mødet denne aften havde
samlet 13 M/K naver og navervenner og det må siges
at være pænt midt i sommervarmen og ferietid. Vi
startede sædvanen tro med en sang og formand Peer
erindrede de fremmødte om, at afdelingen og hulen i
sin nuværende skikkelse nu kan fejre sin 10 års
fødselsdag. Det vil vi markere ved HULEMØDET den
28/09-90, med en "MENU" bestående af! SILD - varm
ret, BANKEKØD - KAFFE og SMÅKAGER, alt til en pris
af 40,- kr. pr. kuvert. Endvidere vil vi lave et
lotteri med pæne "små" gevinster. TILMELDING senest
den 20/09-90 til formand PEER ROSEN på tlfl 42 36 72
28 eller til næstformand JOHN NIELSEN PÅ tlfl 42 36
50 01, eller kasserer ERNA NIELSEN på tlf*. 42 36 10
68.

Festudvalgets arrangement i sept. udskydes som følge
af fødselsdagen til okt. mødet. Der er kortspil den
16/09 og den 14/09 kl. 17.30.
Denne aften forløb efter den gode gi. recept med
snak og "spind", og tømning af de medbragte "skorpe¬
skrin". Sang og slag på klokken, ja, der var endda
dem der gav den et par på gong- gongen. Ja vi kan
bare det der, festligt og fornøjeligt.
Desværre måtte referenten forlade denne gode aften
lidt før end normalt, men det er blevet mig fortalt
at de tilbageblevne fortsatte til en hel del over
sædvanlig borgerlig sengetid og sluttede med "min¬
derne" .

Med naverhilsen BJØRN.

Vejle

Til hulemødet den 3. august var der mødt 17 svende
og 2 ansøgere. Mødet startede lidt forsinket med en
sang. Derefter takkede formanden festudvalget -
Polle og Eva, som havde lavet maden, og alle der
havde hjulpet til. Rijsttafel - ja det er jo en
tradition. Det plejer at være Jørn og Strit, der
laver det, men man må sige, at Polle og Eva ikke
giver dem noget efter i det stykke. Der var rigtig
fest og stemning, som man skal år tilbage for at
finde magen til. Mindst 30 sad under kirsebærtræet
og sang, og måske kom der også en øl på bordet ind
imellem. Det blev jo heller ikke ringere af, at vi
havde gæster fra Frederikssund, Fredericia og
Stockholm. En harmonika manglede heller ikke, så tak
for det.
Formanden orienterede derefter om, at vi den 15.
september har stegte ål. Prisen vil blive bestemt på
næste møde.
Den 13. oktober har vi igen glæde af Polle og Eva -
da vil de lave "Alt godt fra havet". Det har de
prøvet før med stor succes. Det bliver billigt
(siger Polle), og så må vi have gæster med. Holbæk
afd. har stiftelsesfest den 1. sept., og programmet
blev sendt rundt. Pris 150 kr. pr. kuvert.
Vort store problem er jo stadig væk transport, men
det lader jo ikke til, at medlemmerne interesserer
sig for det. Det er lidt skuffende at se vores bus
køre med underskud, medens den dårligt kan være der
for taxa- vogne, men måske sidder man bedre i dem.
Tidspunktet har desværre vidst også været forkert,
så herefter vil bussen køre fra pølsevognen ved
banegården kl. 19.15 på mødeaftener og retur kl.
22.30, og til lørdagsfester køres fra banen kl.
13.15 og retur kl. 20.30. Formandens korrespondance
med Vejle Amts Trafikselskab er endt med, at vi har
foreslået nogle ændringer og evt. udvidelser af
teletaxa- ordningen, men det vil tidligst kunne ske,
når køreplanen fornyes, så det har jo lange udsig¬
ter .

Ålborg

Til hulemødet den 1. august 1990, var der fremmødt
21 svende og venner, til et af de gode møder. Vores
formand bød alle velkommen, der blev sunget en
enkelt sang, hvorefter Inge Kløve fremtryllede et
enestående bord, med brød og masser af spegesild og
dertil tog vi en lille af de klare, derefter serve¬
rede Inge forloren skildpadde, en virkelig lækkerbi¬
sken for svendene, derefter bød formanden Ej lar
velkommen hjem fra kursuset i Italien og samtidig
fik Ej lar 25 års nålen, som en god stabil kammerat,
der aldrig går af vejen for at give en hjælpende
hånd, hvor det så måtte være.
Ej lar har igennem alle årene tegnet foreningen,såvel
ude som lokalt, han har altid gået stærkt ind for de
håndværksmæssige kvalifikationer, og været med til
at holde traditionerne ved lige, Ej lar har igennem
de 25 år været i bestyrelsen flere år og blandt
andet beklædt posten som kasserer i Ålborg afd., i
det hele taget en virkelig kammerat man altid kan
regne med. Tak Ej lar.
Vi gik nu over til et par af vore gode sange,
hvorefter Ej lar takkede for nålen og gav os et lille
indblik i kursuset i Italien, som Ej lar naturligvis
bestod som den gode håndværker han er, vi kunne
forstå det var en drøj tørn, men samtidig interes¬
sant at arbejde sammen med så mange nationer, men
verdensmanden Ej lar klarer alle problemer, som den
gode nav hen er.
Nu var det Villys tur til at prøve kasketten den
passer ham fint og vi kvitterede for det gode påhit
og gav så Villy et lille vers, tak Villy.
Inge fandt nu boller, ost og kaffe frem, en helt
fantastisk aften, også en stor tak til dig Inge. Så
var det Åge der måtte i gang med at inddrive kassen
for de drukne genstande, men det klarer Åge på
bedste måde, tak Åge. Herefter sang vi "minderne" og
sluttede hermed et af de gode hulemøder, tak svende
og venner.
NB*. Hulen er igen åben lørdage kl. 10-12, møde frem
svende så vi kan holde liv i traditionerne.

Med kno JENS

Århus

PÅ hulemødet den 3/8-90, havde vi besøg af Julius
Tjerrild, landmand fra Californien, og Jette D.
Lüthje, som skal til Schweiz som urmager. Vi ønsker
hende al mulig held og lykke. Desuden var Viggo
Reiffenstein hjemme fra Tanzania og Niels Nielsen
var hjemme fra New Zealand.
Vi mindedes Hans Andersen, Ålborg, som ofte besøgte
Århus inden han blev syg. - Holger Tjerrild havde
lavet dette års fugl til fugleskydningen. Der blev
overrakt hilsner fra Arno Franck, Benny og Stock¬
holm. Vi fik overrakt et meget flot stykke træskæ¬
rerarbejde, håndlavet af Julius Tjerrild. Vi takker
for denne fine gave. Julius underholdt os med jyske
historier og mundharmonikaspil. Efter 61 år i
Californien er det flot stadig at kunne mestre det
jyske sprog. Reiffenstein fortalte en sandfærdig
historie fra Tanzania.
Aftenen forløb godt med sang, historier og godt
humør. Vi minder om Hulemøde med ledsager den 7/09
og generalforsamlingen den 5/10.

Med naverhilsen STORE HANS. Med naverhilsen ANNETTE.



Vi takker alle dem som mødte frem, ved Holbæks 70 års stiftelsesfest.
Holbæk afd. (Helge)

Fra lam på
spidfesten
i Frederiks¬

sund .

(Foto: Børge
København)

Efter nogle ar
med nedtur kan
naverne i Hol¬
bæk atter vejre
morgenluft - nu
med 16 med¬
lemmer, og her
er de foreviget
sammen med
navere fra andre
steder. Anled¬
ningen var
Holbækr
navernes 70 års
jubilæum, der
blev festligholdt
i Forenipgshu
set p i Jernba¬
nevej. Hvor de
holder til i
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HOVEDBESTYRELSEN Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer
vareforsendelse
telefontid

redaktør af
d.f.s.
telefontid

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13 HULE!
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde FORMAND I
Tirsdage 17.30 - 18.30
Tlf: 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1 KASSERER:
3600 Frederikssund
Hverdage 18.00 - 19.00
Tlf: 42 31 49 54

Ingerslevsgade lOiJ kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf: 33 15 09 85

arb. tlf: 42 45 32 22

Frode Zachariasen, Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

udstillingen

ekspedition af
d.f.s. & af og
tilmelding

kontroludvalget
& arkivet:

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

stof til cceg-bladet
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

Milepæle
Oktober!

10/10 Valter Thystrup, Skovvangsvej 180
8200 Århus N 80 Ir

11/10 Ib Jensen, Tjærbyvej 186
8900 Randers 50 år

14/10 Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
502 35 Borås / Sverige 65 år

18/10 Karin Håkansson (nv), Mörtgatan 15 4tr
133 43 Saltsjöbaden / Sverige 65 år

22/10 Kaj Håkansson, Torpvägen 1 St.Barnvik 5120
130 35 Ingarö / Sverige 60 år

Sangkoret
Sangkoret afholder generalforsamling tirsdag den 13.
november i hulen i Ingerslevsgade 108.
Dagsorden ifølge love.
"Mød op så koret igen kan komme i gang"

Bestyrelsen.

Tak

Det er mig desværre ikke mulig at takke hver enkelt,
der var med til at gøre min 70 års fødselsdag til et
for mig uforglemmeligt minde. Så jeg vil benytte
lejligheden til her igennem at takke alle i ind¬
såvel som udland, for de mange skønne tilkendegivel¬
ser .

Med naverhilsen Arne Rafn.

Hjertelig tak til alle der glædede mig på min
fødselsdag, tak til jer der kom, og for alle tele¬
grammer, flasker og hilsener. Også en tak til Eli
fra Stockholm. Jeg er utrolig glad for ikke at være

glemt.
Også mine kammerater i Hillerød får en tak for den
dejlige mad de havde lavet til os alle lørdag.

Med kammeratlig hilsen Kaj Fønss Bach.

Vi siger tak til Holbæk afd. for en god fest.
Ligeledes vil vi gerne takke Ib og Else fra Tølløse
for mad og overnatning.

De 2 fra Sønderborg.

Naverne i Holbæk siger alle tak for gaver hilsener
og telegrammer, som vi modtog til vores 70 års
stiftelsesfest. En særlig tak til Otto Kröll i
Düsseldorf, samt til Zürich. Tak til alle som var

med til en minderig oplevelse.
Emil.



In memoriam
Tromsø sommeren 1990

Peter K. Nielsen, 3970 Pituffik, Thule, Grønland.

Det er med stort vemod, at Thulenaverne må medde¬
le, at vores gode Naverbroder Peter K. Nielsen, også
kaldet "Thule Peter", lørdag den 25. august 1990
drog ud på sin sidste rejse.
"Thule Peter" havde tilbragt næsten 25 år på

Grønland, først i Egedesminde og senere i Nuuk
(Godthåb). I 1975 kom Peter til Thule, og var her
til han drog ud på sin sidste rejse.
Peter vil blive husket af her- boende og forhenvæ¬

rende Thuleboere, for sit altid gode humør og

hjælpsomhed og ikke mindst sin nordjyske lune.
"Thule Peter" havde altid en frisk replik på læber¬
ne, der passede til enhver lejlighed, og da Peter i
det daglige arbejde kørte taxa her på basen, er der
mange, der har stiftet bekendtskab med hans friske
replikker, som vil blive savnet.

ÆRE VÆRE DIT MINDE, PETER

Med kno i bordet

25 år i C.U.K.

Kolding afd.

Vor naverbroder Jens Sørensen kan den 7/11-90, fejre
25 års jubilæum i C.U.K.
Jens blev indmeldt i Zürich i 1965. Men før den tid
var han i Island i 2 år. Derefter et smut til

Sverige i et 1/2 år. Derudover har Jens også været i
Kibbutz i Israel. Vi takker for et godt kammeratskab
og din interesse for C.U.K.
Set. Hansaften er der altid åbent hus hos Jens og
Kirsten. Vi håber at møde talstærkt op næste år.
Vi fra Kolding afd. ønsker dig tillykke med jubilæet
og fortsat godt kammeratskab.

Kolding afd. (Lars).

Los Angeles

August 1990.
Naverdalen blev fuld af liv og lyst igen i august
måned. Det begyndte med et livligt og godt besøgt
møde den 10., hvor ikke mindre end 39 gode navers¬
vende pg gæster ankom. Bill Knudsen, (tilbage fra
endnu en danmarksrejse), havde tilberedt et dejligt
middagsmåltid, "bøf med løg", og der var heller ikke
mangel på hverken øl eller snaps. Henry Olesen havde
fødselsdag, og Nav Alfred Munck kom hele vejen fra,
Scottsdale Arizona, for at fejre sit tyveårs jubilæ¬
um som Los Angeles Nav.

Hermed en hilsen til alle navere og navervenner "all
over the world". Hilsenen kommer fra "Bageren",
Holbæk afd.
I øjeblikket arbejder jeg på et storbageri her i
Tromsø, Norge, (nordlysets og midnatssolens land). I
sommer har der været besøg af 11 fremmedskrevne,
dels fra Schweiz, dels fra Tyskland. Alle har været
i arbejde inden for byggefagene, selv om der også
heroppe har været nogen tilbagegang på dette område.
Det er ikke første gang at Tromsø har besøg af folk
på valsen, idet en tysk håndværker for år tilbage
har startet egen virksomhed heroppe. De seneste 4 år
har der været mellem 9 og 16 farende svende heroppe.
Der befinder sig også en hel del fastboende danskere
her, så i øjeblikket arbejder vi på at få en afde¬
ling i gang. I første omgang har en dansk håndværks¬
mester erklæret sig villig til at stå som kontakt¬
person og i løbet af vinteren håber vi så på at få
en Naverhule op at stå, og hvis det lykkes får vi en
forening med direkte kontakt til både C.U.K og
C.C.E.G. hvilket jo skulle være til fordel for alle.
Hvorom alting er, så er Tromsø altid et besøg værd,
og skulle der være nogle ude i afdelingerne, som er
bager eller kender en bager, som er interesseret i
at arbejde i et storbageri, for en periode på et år
og gerne i ledende stilling som chef for bageriafd-e-
lingen, kan nærmere oplysning formidles gennem H.B.
-formand Helge Lind Nielsen. Stillingen må kunne
tiltrædes omkring den 1/5-91. Hvis andre håndværkere
er på rejse nordover, så kontakt Helge og få en
adresse eller telefonnummer, så skal vi heroppe se
om vi kan være behjælpelige med jeres ønsker.

Med kno i bordet "BAGEREN".

Den følgende morgen ankom ti gode navere til vor
månedlige rengøringsfest i parken. Det gik lystigt
til med lugning, rivning og fejning af blade i
bjergevis, og morgenens gode arbejde blev sluttet
med en dejlig varm og kold frokost tilberedt af Bill
Knudsen.

Fortsættes side 5



Moseltreffen 1990 - Mesenich

Turen til Mesenich i år var præget af at der ingen
bustransport var, privat kørsel er et kapitel for
sig selv. Vi var nogle stykker der tog toget derned,
en dejlig rejse i godt selskab til en pris af 1278
kr. pro person, med ekstra overnatning i Mesenich,
det syntes ikke at være dyrt, altså en transport
mulighed.
Lørdag den 25. august kl. 12.00 mødtes alle delta¬
gerne i restaurant Serwazi Zensen, desværre var
Zürich naverne forsinket ca. 1 1/2 time, men vi kom
da i gang. 12.15 blev fanerne ført ind, de blev
repræsenteret af Århus og Zürich, mosel- komiteen
håber at flere vil medbringe faner til næste år. Kl.
12.30 velkomst! Vi sang "minderne", bagefter infor¬
merede Finn Leth forsamlingen om arrangementet,
umiddelbart efter blev der serveret en pragtfuld
Gullasch med tilbehør, der var rigeligt af det.
Eftermiddagen stod til egen rådighed. Kl. 18.30
mødtes vi til festmiddagen, der bestod af kalte
platte med 1 øl el. 1 glas vin, alt så godtj men så
er det at jeg udstøder -et suk, hvorfor pokker skal
hele forsamlingen sidde og vente en halv time, før
det passer "høvdingen" at møde op til gaiamiddagen
og når han så kommer, glemmer at byde velkommen til
samtlige mødte. Finn efterlyser præcision både ved
tilmelding og ankomst og det forstår jeg sandelig
godt, men man skal først og fremmest selv gå i
spidsen for sagen. Efter spisningen tog Jørgen
Schaffer, Århus ordet og meddelte at han havde
besøgt Otto Kröll og overbragte en hilsen fra ham,
han er desværre syg og spørgsmålet er om Otto i det
hele taget kommer mere. Årets mosel nav, som er
indstiftet af Århus afd., blev i ar Finn Leth,
tillykke siger vi alle. Om dette med at udnævne en
mosel nav kommer til at fortsætte er nok tvivlsomt,
da Århus afd. fralægger sig æren bade økonomisk og
tidsmæssigt. Dette er hermed givet videre til andre
interesserede afdelinger. Som noget nyt, blev der
fra Finn Leth,s side oprettet en sakaldt Mosel fond,
Finn startede selv med at lægge 100 Mark i kassen,
senere samlede deltagerne ind så fonden nu råder
over 315 Mark. Formålet med denne fond er, hvis der
er et medlem der trofast har besøgt moseltreffen, er
blevet ældre og ikke har økonomisk mulighed mere for
at deltage sammen med kammeraterne i dette treff,
kunne få hjælp til rejsen, reglerne herfor vil
nærmere blive oplyst af den nye Mosel komite, som
for i øvrigt består af Finn Leth Nielsen og Dann
Eland. Aftenen sluttede med dans t<il de små timer,
samt "minderne".
Søndagen oprandt og sluttede med den traditionelle
afskedstagen i grotten i Beilstein, dog ikke for
alle, vi andre tog senere med baden til Cochem, hvor
vi oplevede det helt store festfyrværkeri. En
pragtfuld afslutning på Moseltreffen 1990.
Mandag en afsked med Verner og Margit, hjem med tog
eller bil, Auf Wiedersehen Mesenich

Børge Andersen, Roskilde afd.

Oplevelser og beretning fra en første gangs
Moselaner, uden hat og rygmærker.

Vi var 3 mand bageren, Vagner og undertegnede der
startede kl. 6.30 fredag morgen og kørte de 945 km
til Mesenich ved den skønne Moselflod, hvor vi ankom
kl. ca. 18.15 til terrassen hos Verner Serwazi. Finn
Leth var ikke til stede på dette tidspunkt. Så vi 3

nyankomne lagde ud med hyggeligt samvær, sammen med
de naver som var kommet med bil el. tog.

Jeg fik dog lidt af et økonomisk chok af Finn Leth.
Bankerne i Tyskland ville også have vekselgebyr for
at overføre DM fra Danmark. 1 Danmark havde vi
betalt fra danske kroner til DM. Det næste var en

ekstra overnatning på DM 30, som jeg ikke havde
tænkt på. De 30 DM var dog givet godt ud viste det
sig siden hen. Jeg blev indkvarteret i et pænt
hyggeligt vinbondehus sammen med bageren, som kunne
sige som en teddybjørn når han sov.
Lørdag morgen efter morgenmaden fik jeg en rundvis¬
ning i Mesenich af to 10 års Moselveteraner og det
var ikke småting der blev vist, banken, købmanden,
vinkældre og vinmarker. Verner og Margit havde gjort
klar til starten på Moseltreff 1990 inde i restau¬

ranten Folkene fra Zürich kunne desværre ikke være

med fra starten. Deres flotte FBW veteranbus kunne
kun køre 80 km/h både op og ned af bakkerne.

Efter den gode middag gik jeg sammen med bageren +
Vagner samt Bruno og Kirsten ned til Moselfloden,
hvor vi satte os på bænk 29-30, vi råhyggede os med
den lokale rødvin, alt mens vi nød den herlige
sejlads der foregår på floden. Se det var også et
Moseltreff-

, , .. _

Lørdag aften havde vi en rigtig hyggelig festaften,
der bare gik der ud af med exprestogsfart, med god
musik og mange danse (der var jo også piger med).
Ved morgenkaffen havde jeg kun ondt i mine ben, hvor
andre havde tabt stemmen eller havde kranium
defektium". Ved middagstid fik jeg igen god mad og
rødvin. Der blev sluttet af med sangen "skulle
gammel venskab ej forgå", og minderne , hvor mangen
en farende svend havde tarer i øjnene, og fanerne
blev ført ud. Ved eftermiddagstid samledes vi alle i
en vingrotte i nabobyen Beilstein, hvor jeg prøvede

o jg fat i en rød Moselkasket, der var ikke
lavet nogle i år (så jeg vil gerne købe en brugt). I
denne vingrotte blev der sunget mange sange og så
hfflit at turister ude på byens torv, kom farende ind
for at være med og se på, for her var der fest og
stemning og sunget i mere end et kvarter Afsked
med folkene fra Zürich og deres flotte bus, jeg
måtte ikke komme med, de ville have pigerne for sig
selv nu Tilbage til vingrotten hvor 1 glas vin
stadig ventede. Jeg var på opdagelse ude bag i
grotten, hvor de store fade var, der var en fyldt
med brændevin, så blev der pludselig lukket og jeg
skulle ud.

Efter besøget i Beilstein kørte vi hjem for at få et

par timers hvile, inden vi skulle til vinfest i
Cochem, søndag aften. Inden vi nåede hjem blev det
doe til et besøg hos campisterne i Benheim. De blev
meget overrasket, fordi de skulle også til at hvile
sig men nej, vi gæster fik dog skyllet halsen inden
vi kørte hjem til vores værelser
Friske og udhvilede startede vi 5 turen til Cochem,
satte bilen i P-huset 3 DM -6 timer, så der var

masser af tid til at feste i. Vagner=var stifinder
(reiseleder), han kendte alle de små rævegange og
listige steder. Her i byen var der bare fest så det
klodser to store truttelut orkestre, store
vintønder på torvet. Udflugtsbåden var ikke lagt til
endnu så vi lavede en velkomst komite og bød dem
velkommen til fest. Her kom Inge og Børge=Skæg til
o vl 7 gik over i Unionskælderen for at få noget at
spise. Efter spisningen sivede vi op til lille torv,
hvor Kirsten og jeg åbnede ballet på de toppede
brosten, og straks var der trængsel på "dansegulvet"
selv hunden med cigaretten var med.
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Ved 22 tiden begyndte alle folk at sive ned til
floden, der skulle jo være fyrværkeri. Vi 7 fulgte
med og stod da ca. ud for Unionskælderen igen.
Sikken et fyrværkeri på floden og fra borgen "Tivoli
er det rene vand", der blev skiftet med affyringer¬
ne. Vagner havde hørt "bøhmerwald" melodien fra en
øl og vinstue, så der skulle vi op. Inden da havde
vi taget afsked med Inge og Børge Skæg, da de skulle
sejle hjem.

Vi kom, lige i rette tid, op i øl og vinstuen, ikke
mange minutter efter vores ankomst var der optaget.
Også her var der "tryk på". Vi fik sunget
"Bøhmerwald" og mange andre sange samt danset. Tiden
løber bare hurtig i festligt lag sammen med gode
venner og inden vi så os om, skulle vi til at bryde
op. Bageren og Vagner nåede lige til sidst at få en
listig dans med nogle "cykelpiger" inden jag havde
hentet bilen ned fra toppen af P-huset. Sikken en
fest vi har haft nu i dag åh-ja åh-ja. Kl. ca. 2.00
var vi hjemme i Mesenich og sagde godnat og tak for
en oplevelsesrig dag.
Mandag var afskedens dag med Margit og Verner samt
Ruth.

Med naverhilsen og på gensyn i 1991.
Jens Hansen, Århus afd.

Forenings-meddelelser

Kun 23 svende var mødt til huleaften den 7/9-90.
Formanden bød velkommen og oplæste de ændringer af
HK love vi skal stemme om på generalforsamlingen
fredag den 5. oktober 1990.
Det blev en munter og hyggelig aften, Jens slog på
klokken, (vi var jo ikke så mange, som Jens sagde).
Tolderen overrakte Guido Tonti en flaske brændevin,
som tak for den nye blærerøvssang han har forfattet,
det var i konkurrence med Jacob, som trak sit
forslag tilbage. Den nye sang lyder som følger!

BLÆRERØV HAR HAN ALTID VÆRET
OG VI FØLER OS DYBT BEÆRET
VI SIR"TAK TIL DIG MED SANG
FOR KLOKKEKLANG, OG DIT
GENERØSE FINE TRAKTEMENT,
OG VI HYLDER DIG MED KRANS AF ÆR-LØV
DU HAR ALTID VÆRET EN RIGTIG BLÆRERØV.

Bent mente at han skulle være den første der fik den
nye sang at hører, så han var hurtigt op af stolen
og hen til klokken. Vi siger tak for en dejlig
aften.
Der indkaldes til generalforsamling den 5. oktober,
med dagsorden ifølge love. Forslag skal være forman¬
den i hænde senest 8 dage før. Hulevagt denne aften
er Bent + Bent.
Lam på spid blev også i år en succes, på trods af at
vi kun var 70 deltagere. Vort ældste medlem snart 91
årige Åberg tog sig en ridetur til tonerne af
Erlings dejlige musik.

Med naverhilsen Dann.

(Foto: Børge København)

Gennem Los Angeles Nav, Otto J. Lund, er vi blevet
skænket en gave fra Thule afd. i Grønland. Den er et
ca. 2,2 meter langt hvalspyd, som Otto desværre ikke
kunne medtage i sin bagage på hjemturen fra Danmark.
Vi vil betale fragten, hvis spyddet kan sendes
hertil på anden vis, og vi vil gerne her takke Thule
afd. for deres flotte gave.

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

Vor årlige "grillfest" den 19. august var en kæmpe
succes med 80 deltagere. Udover de mange navere og
naveretter, var vi også besøgt af danskere fra andre
foreninger i det hurtigt indskrænkende danske
samfund her i syd Kalifornien. Vejret beærede os med
kølighed om morgenen og en solskinsfyldt eftermid¬
dag. Tre kokke flot udklædt i hvide kitler og høje
hatte, lavede hamburgers og hot dogs på vores "Texas
Style" grill, og Naveretterne serverede alt andet
fra grøn salat til kage og dessert. Dagen gik med
godt arrangerede beskæftigelser, udover mad og
drikke, og den sluttede ved solnedgang i glæde og
gemytlighed.



Borås

Den 14. oktober fylder Otto Hansen i Borås 65 år.
Otto Hansen blev indmeldt i Borås afdeling den 5.
februar 1957. Men i anledning af at Otto i år har
været formand, kasserer og sekretær i 25 år, vil vi
takke Otto for alle år, og alt det arbejde han har
udført i Borås afdeling.
Hjertelig tillykke med fødselsdagen og jubilæet
ønskes du af Naverne i Borås afdeling/m. damer.

Esper Bajlum.

Fredericia

9 svende mødte op til hulemødet, og det var meget
fintj men samtidig havde vi den glæde at der kom 4
svende fra Vejle, det var John, Johnny, Bruno og
sidst men ikke mindst Slambus. De ville gerne vide
hvor mange der kom til deres alegilde, for det ville
blive en vældig fest. Herefter kom der ellers gang i
forsamlingen, der blev sunget og skålet og hen på
aftenen fik vi vores sædvanlige bid brød, som
hulemor,' Lise, står for, der var sild, varme frika¬
deller med kartoffelsalat og ost. Den opdækning var
Vejlenaverne meget benovet over, men vi matte
fortælle, at sådan var det hver gang vi holdt
hulemøde, så de sagde at det ikke var sidste gang de
besøgte os. Vi sluttede ved midnatstid med "minder¬
ne". Tak for besøget Vejle, i er altid velkomne.
Husk vores generalforsamling onsdag den 10/10-90,
Mød op.

Med naverhilsen Tage.

Hillerød

Hulemøde den 10. august.
Der mødte 14 svende og svendinder, samt en gæst,
Erling Knudsen. Erik Nielsens kone havde sendt et
takkebrev i anledning af Eriks begravelse. Erland
udtalte et "ære være hans minde".
Det blev en rigtig hyggelig aften, med sang og
bægerklang, fordi Finn, vor musiker, flittigt
håndterede harmonikaen, og det gode humør gjorde at
4 mand måtte have kasketten og blæren.
Den 25/8 var Hillerød afd. vært for vort æresmedlem
Kaj Fønss Back, vi fejrede hans 85 års dag om
lørdagen. 52 var mødt til et veldækket bord som
naverpigerne og Åge havde tilberedt. Onsdagen pa
Kaj,s fødselsdag var det stort rykind, ca. 75 var
mødt op med borgmesteren og andre honoratiores. En
stor dag for Kaj Fønss. Han fik sa mange flasker at
han nu kan åbne en vinforretning.
Age og Lilian var taget til Holbæk afd. 70 års
jubilæumsdag, det var en stor fest, vel tilrettelagt
med meget overdådigt mad, alt hvad man kunne spise.
Vi kommer gerne igen.
Da Hillerød kommune ikke har kunnet skaffe os lokale
til hule, har vi nu lejet et lokale pa Skansevej
12.A, så nu skal svendene i gang og indrette hule.
Huleindvielse?, herom nærmere i næste nr. af Sven¬
den.
Ekstra ordinær generalforsamling den 12. oktober kl.
19.30 i fritidshuset Hostrupvej, der skal stemmes om
3 punkter1) Omhandler restancer. 2) Kontroludval¬
get. 3) Redaktøren og Den farende Svend. Et punkt 4
er taget med og omhandler kontingentforhøjelse i
Hillerød afd.

Med naverhilsen Mogens.

Holbæk

Ja så er den fest forbi, det gik bare alt for
hurtigt, men det dejligt at lave en fest hvor alle
hygger sig og humøret er højt fra starten.
Dagen startede kl. 8 for sponsorerne, som mødte
flittigt op. Kl. 10 begyndte naver og navervenner at
møde frem, og de fleste var mødt til fotograferingen
kl. 12.30. Efter denne kunne vi gå til de meget
smukt dækkede borde, som tre af vore naver piger
havde stået for. Tre dejlige retter mad med vine
eller hvad man ønskede, blev serveret medens Erling
leverede en masse god musik, såvel under middagen
som til dansen. Jeg tror ikke der nogen der savnede
mere mad, da vi rejste os fra bordet. Som ved alle
gode fester var der mange som fik ordet.
Vores fane nåede lige at blive færdig broderet til
dagen, så nu har Holbæk også en rigtig fane. Ikke
alene fanen er vi stolte af, vi fik også en "lade"
til hulen, som to af naverne har brugt en masse af
deres fritid på, og hulens eget værktøj har været
brugt til det meste af det fine arbejde. Vi har
stadig nogle der kan bruge det værktøj som hænger på
væggen. Et stort bly indfattet ophæng var også
blandt de mange, mange dejlige gaver. Vi takker alle
for de fine gaver og for deltagelse i festen, det
var en dejlig dag.
Ved vores næste hulemøde den 19/10-90, kl 19.30
afholdes generalforsamling. Dagsorden ifølge love.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før.

Med naverhilsen Emil.

Roskilde

Hulemøde den 31. august 1990, med 15 fremmødte.
Formand Peer bød velkommen og pr. tradition blev det
foreslået at vi skulle starte med en sang, efter
denne nævnte Peer en gave Roskilde afd. havde

modtaget fra Calgary afd.. Vi siger Calgary afd.
tusind tak for den usædvanlige gave. Og John N,s
broder Henning Nielsen en lige så stor tak for den
håndværksmæssige korrekte og fine montering.
Peer nævnte også at vi nu har fået monteret vore to

nyerhvervelser, en micro- bølgeovn og en dybfryser
(skabsmodel), så nu kan de små klare dråber og div.
lette anretninger dels opbevares og dels via ovnen
serveres kolde eller varme. Hvad med f.eks. en pizza
passende lun og en lille en, passende kold, i
selskab med hinanden, - eller medbragte frikadeller,
der lige skal have et pift i ovnen.
Da skorpeskrinene senere kom frem, gav Erna S. og
Bjørn, klokken et par slag og takkede naver og
navervenner for opmærksomheden og hjælpen ved deres
guldbryllup.
Med megen snak og spind blev aftenen igen en af de
aftener som bliver stående i erindringen.
Der foreligger nu en kalender for dette halvår, med
markering af kortspilsdatoer, hulemøder og sluttelig
"Gule ærter".

Med naverhilsen Bjørn.

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut
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Randers Næstved

Den 12. august mødte 14 morgenfriske navere op i
hulen, med deres hårdtpumpede cykler, for at varme
op til det årlige fjordløb. En frisk cykeltur på 30
km. gennem det kønne landskab, som forløb problem¬
frit, ikke mindst fordi vores formand méd sit
mandskab i servicevognen, forstod at placere sig på
strategisk rigtige steder på ruten, med forfrisknin¬
ger skænket af motorvejskiosken og bryggeriet Thor.
En herlig tur som vi kan anbefale vore naverkammera¬
ter at deltage i fremover.
Til vor kære "Knast,s" jubilæumsfest den 18. aug.,
var 42 feststemte navere og deres venner mødt op.
Her i blandt gæster fra Herning, Silkeborg og Århus.
Vi siger tak til alle, og håber i havde et par rare
timer.
Man siger "uden mad og drikke, dur"helten ikke", —
Hermed en stor tak til Henning Tuborg som sørgede
for at vi ikke kom til at tørste, og en stor tak til
Yrsa som havde sørget for indkøb og tilberedning af
den dejlige mad, med assistance fra Dorthea.

Med naverhilsen Henning Dalsgaard.

København

August måned var sidste rolige måned for vor afde¬
ling
Vi lagde ud med svende- hulemøde torsdag den 16.
august, hvor vi skulle have haft en optagelse, der
desværre ikke blev til noget. Det blev naturligvis
alligevel en hyggelig sammenkomst, har første gang i
hulen efter ferien. Der var vel en halv snes navere

og venner, der sandelig fik noget ud af aftenen.
Ä pro" pro^optagelse, så har jeg lige været i
Schweiz, hvor det tydede på, at nogle af deres
medlemmer ville melde sig ind i vor afdeling når de
kom hjem. Når de disse linier bliver læst, skulle vi
gerne have budt Gerd velkommen i blandt os.

Tjah, mere har vi egentlig ikke haft på programmet
foruden de obligatoriske faste punkter.
I oktober er det atter et svende- hulemøde torsdag
den 18.,samt jubilardag lørdag den 27. okt. kl.
12.30. Kom og hyld dette års 3 jubilarer på behørig
naverkammeratlig vis. Vi vil kombinere denne dejlige
eftermiddag med vort årlige bakskuld- arrangement.
Som sædvanlig til kun kr. 40.00 per person, for
bespisningen. Ifald anden spise mod forventning
ønskes, bedes besked herom ske ved tilmeldingen, der
senest er søndag den 21. oktober.
Måske ikke meget, men du har vel set

Københavnernaven for resten af året? - Sikke et

program. Kræs for alle. - Vi ses snart i hulen, Ik??

En stor naverhilsen til alle fra Niels "2m".

PROGRAM

1/10 + 15/10 + 29/10 Spilleaften - 3/10 + 10/10 +
24/10 + 31/10 Midt i ugen - 18/10 svende- hulemøde -
27/10 Jubilardag/Bakskuld.

Redaktøren beklager udfaldet af fødselaren, Werner
Larsen, Kløverprisvej 115, 2650 Hvidovre, som fyldte
85 år den 3/9-90.

Sønderborg

Lige en hilsen her fra Sønderborg. Vi vil gerne
meddele at vi afholder HØSTFEST, hvor alle er

velkommen, den afholdes i hulen lørdag den 13.
oktober 1990, kl. 18.30.
Der serveres Sønderjysk pølsebord med sild, til en
pris af kun 50.oo kr. pr. kuvert.
Tilmelding senest den 5. oktober 1990, til Mogens på
tlfl 74 48 68 99.

Med knoslag og hilsen Romon Hammeleff.

Som sædvanlig i sommerens forløb har vi haft en
stille periode, men kom dog i sving igen i begyndel¬
sen af september. Næstved holdt troldefestival -
trolden er jo faktisk Næstveds vartegn - og i den
anledning holdt vi åbent hus i hulen søndag efter¬
middag den 9/9. Der var mange interesserede som kom
for at se stedet og få information, og også et par
mulig nye medlemmer. I forbindelse med festivalen
blev også afholdt konkurrence i tovtrækning mellem
tidligere og nuværende byrådsmedlemmer, hvor under¬
tegnede var udpeget som dommer, (i år blev det det
tidligere byråd, som fik revanche). Men et andet
resultat blev at vi har fået anmeldt besøg af
byrådet. Mere herom i næste nummer.
Sidste gang blev stiftelsesfest for 5 års dagen
bekendtgjort. Det bliver lørdag den 20. oktober kl.
19.00 - ?? og hermed den planlagte menu I 1) 2 stk
tarteletter m. høns i asparges. 2) Gammfeldags
flæskesteg m. surt og rødkål, brun og hvide kartof¬
ler. 3) Spejlæg (fersken m. flødeskum). Kuvertpris
kr. 5o,- ved mindst 20 kuverter, så tag en ledsager
med. Tilmelding til hulefar Kjeld inden den 11.
oktober.

Og så har man selvfølgelig på behørig vis fejret
både Peter kasserers 40 års fødselsdag og æresmedlem
Svend Nielsens 70 års fødselsdag. Så vidt vides er
alle kommet til kræfter igen ovenpå anstrengelserne.

Med naverhilsen J.P."Marokko". Jensen.

Vejle

Der var mødt 17 svende til hulemøde den 7. septem¬
ber. Formanden bød velkommen og orienterede om, at
vi den 5. oktober har generalforsamling. Forslag til
generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Samtidig er der generalafstemning
om lovændringer fra delegeretmødet i Slagelse. Så
mød op alle sammen. Foreningen vil være vært ved et
par stykker brød.
Den 13. oktober laver Polle og Eva "alt godt fra
havet", og der skal man nok være hurtig for at komme
med, for tilmeldingen slutter ved 40 personer.
Den 17. november laver Jens DSB og Åse gule ærter.
Det ved vi også, at han kan. Blot ved vi ikke, hvad
han kommer i dem, men man bliver søvnig af dem.
Bruno havde været i Mosel - godt stævne, sagde han,
og ellers ikke noget - men vi hører jo gerne histo¬
rierne efterhånden.
Helge har nu 75% af vores "gadelys" færdig. Så hvis
nogen ryger af vejen efter mødet, skyldes det ikke
mere mørket.
Transport! Bussen kører stadig fra pølsevognen ved
banegården kl. 19.15 på mødedage og retur kl. 22.30.
Til lørdagsfester køres fra banegården kl. 13.15 og
retur kl. 20.30.

Med naverhilsen "Store Hans".

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958
Medlem af C.U.K. Kibenhavn



Odense

Hulemøde den 6. september 90.
Formanden åbnede mødet med en velkomst til de 14
fremmødte svende. Og mindede os på, om stiftelsesfe¬
sten den 22. september, samt generalforsamlingen den
4. oktober, og vigtigheden af et stort fremmøde også
denne aften, hvor vi også husker madpakken, og vi
starter allerede kl. 18.30.

Børge Skæg fortalte om Moselturen, hvor kun 67
deltog. - Jejer fik ordet angående en gen- visit fra
"Fulton", som skulle finde sted ved hulemødet den 1.
november. - Navervennerne holder andespil den 19.
oktober kl. 19.00.

Med naverhilsen Poul Nordquist.

Slagelse

Ved hulemødet den 7/9-90, fremmødte 16 glade og
oplagte svende. Formand H.J. Frandsen startede med
at fortælle om den festlige tur 4 mand havde haft
til Holbæk afd. 70 års jubilæum.
Vor i mange år tidligere kasserer Hugo Sverreng,
ønsker desværre af div. årsager at træde tilbage,
hvilket vi alle er meget kede af\ men vi benytter
her lejligheden til at takke Hugo for et stort og
uegennyttigt arbejde, som han altid har forstået at
udføre med største omhu. Det er vort ufravigelige
ønske fremover at måtte se Hugo i blandt os, så vidt
hans tid måtte tillade det. - Som ny kasserer valgte
man enstemmigt Ejner Petersen fra Sorø, og i den
forbindelse undveg interne valg, som vil blive ført
til protokols. Talelysten var stor, så vi fik
samtidig sat div. såvel interne som eksterne ting på
plads i god ro og orden, inden vi gik til de gule
ærter.

Edvind, Jens og Arne havde rundet år, hvilket
indbragte 3 flasker klare dråber, hvoraf 1 stk. blev
henlagt til senere brug.
Man vil forsøge at arrangere en tur til Århus, inden
de store færger bliver solgt, så det er jo ved at
haste. Det er så vor tanke evt. at besøge Århus afd.
som vi selvsagt vil kontakte meget snart. Vi slutte¬
de som sædvane af med "minderne", og takkede af med
hinanden for en god og festlig aften.

En venlig naverhilsen fra alle i Slagelse.

Ålborg

Hulemøde den 5. september 1990.
Formanden berettede om brev fra H.B. vedr. ændrings¬
forslag til HK- love, (formands og kasserer- mødet i
Odense). Vi afholder en ekstraordinær generalfor¬
samling den 7. november 90.
Et nyt medlem, Einar Mozart Hansen, blev optaget.
Derefter gik vi over til det gemytlige. Jens havde
været i drivhuset, så vi fik sund mad oven på
leverpostejen. Edwind Svendsen (Islandsfarer), havde
været til "Islandsk aften" og fået ristet
fårehjerne, og borgmestergaardsmave til kaffen.
Under kaffen kom 4 damer fra støtteforeningen, de
havde holdt møde oppe i hulen\ vi havde næsten spist
al maden. Det skal ikke ske igen!! Vi fik ordnet
hele verdenssituationen, det er ikke så lige til. Vi
håber at kunne byde på en værdig vinter, med et væld
af oplevelser. Man må jo forny sig. Ellers fik vi
set nogle billeder fra Grønland, som Einar Mozart
havde med. det var spændende.

Ålborg afd. siger tillykke til "Knast" fra Randers,
med 40 års jubilæet.

Med slag E^ler.

Stockholm

Ved vor årlige stiftelsesfest mødte halvdelen af
medlemsskaren op, til en herlig festmiddag. Forman¬
den bød særlig velkommen til Grethe Henriksen, som
fejrede sin 70 års fødselsdag. Formanden fortalte,
at vi desværre mister to af vore unge håndværkere,
som rejser hjem til Vejle. Dermed har vi så to unge
tilbage som vi dog håber vil blive her.
Høvding Egon meddeler, at han har været lykkelig for
de mange udlandske besøg på navertorpet i ferien, de
kom fra Vejle / Sønderborg / Århus / Silkeborg /
Randers / Frederikssund / Roskilde / Hillerød /
København og Syd Afrika, hver dag har været en
festdag, med alle disse prægtige naverkammerater
bænket om bordet, alle fik plads og var glade for
opholdet i ferien og lovede at komme igen til næste
år. Nu i høsttiden er der stadig nogle pensionærer,
som nyder de solrige dage herude, og som med stor
tak mindes alle, som med byggefondens hjælp kunne
købe det gamle fine navertorp.
Hulemøderne fortsætter alle fredage indtil
Gåsefesten i november, så går vi over til at mødes
om lørdagen. Vi håber dog stadig på at kunne finde
lokaler i Stockholm, således at de medlemmer som
ikke har bil også kan være med til hulemøder.
I oktober fylder murer Kaj og hulemor Karin år. Vi
gratuler begge på dagen fra os alle. Kassereren
Ejnar Andersen beder dig huske årsafgiften, du har
tre måneders frist med betalingen.
Husk den 5. oktober har vi månedsmøde med afstemning
af H.K. love. Vi ønsker god bedring til Bertil
Lundberg. Her er den nye adresse til navertorpet.

NAVERTORPET

ST.BARNVIK 5112
TORPVÄGEN 4
130 35 INGAR0 / SVERIGE.

Med naverhilsen Arthur "pastoren".

Århus

Hulemøde den 17. august 90.
Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte svende,
og oplyste at vi allerede var i fuld gang med
forberedelserne til pinsestævnet i 1991. Vagner
havde hilsener fra Stockholm afd. og Ib Strange
havde en hilsen fra Jespersen i Bern samt fra Kai og
Inge i Hornslet. Et af vore medlemmer Ole Peter
Andersen havde 25 års jubilæum i C.U.K. Ole blev
hædret på behørig vis, og formanden påhæftede ham en
25 års nål samt overrakte en bronze platte. Det blev
en særdeles hyggelig og munter aften, hvor stemnin¬
gen var god.

S.E.Jensen.

14 veloplagte svende deltog i årets fugleskydning
den 11/8 på Kønbækskolens skydebaner. Sidste års
fuglekonge Preben Dalby, havde sørget for et veldæk¬
ket morgenbord med masser af tørt og vådt til ganen.
Inden Preben kørte, skød han dagens første skud og
herefter blev der skudt løs på fuglen. Til frokost
fik vi platter og meget kolde snapse, ja de var
faktisk frosne, hvordan det så end kan lade sig
gøre. Det skortede ikke på teorier fra svendene.
Resultatet af fugleskydningen blev følgende. Fugle¬
konge, Børge Andersen. - Halsen, Åge Tjerrild (skud
af Fiirgård). - Halen, Hans Pedersen. - H.vinge,
Bent Lindskjold (skud af Sørensen). - V.vinge,
Vagner Sørensen. - Næbbet, Leif Farsø. Senere på
eftermiddagen optrådte foreningens nye orkester, mon
vi hører dem ved en anden lejlighed?.
Vi gør opmærksom på kegling med ledsager den 26/10,
på hotel Merkur i Viby og husk at reservere den
10/11 til vor stiftelsesfest.

Annette.
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HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 4. SEPTEMBER 1990

Til stede I Helge, Leif, Peer, Dann, Karl, Pia, Erik
udeblev

Dagsorden! 1) Protokol og beretning. 2) Redaktøren.
3) Hovedkassen. 4) Stockholm afd. 5) Håndværk 90.
6) Ældresagen. 7) Vandreudstillingen. 8) Internt.
9) Eventuelt.

ad 1. Der var ingen kommentarer til protokollens
indhold. - Bogbindernes fagforening har opsagt
deres abonnement på DfS pr. 1/1-91. - Dann og
Helge deltog i FBSH mødet, hvor det blev
besluttet, at det ikke mere er nødvendigt at
betale 500 kr. i kontingent hvert år fra hver
forening. - Dann, Leif, Helge deltog i
rejsefonds mødet. (Erik udeblev). Her blev der
bevilget en rejse til Berlin samt en

kopimaskine til Jørn Petersen. Der var
ansøgninger om legater fra 50.000 - 200.000
kr. alle ansøgninger blev afslået. Der blev
givet en bevilling på 5.000 kr til Håndværk
90, dog efter dokumenterede udgifter.

ad 2. Der var visse klager over, at Fri sund afd.s
referat indeholdt alt for meget om
klokkerigning. Ellers ingen kommentarer.

ad 3. Indestående. 25.014 kr i banken, 16.046 kr på
checkkonto og 30.588 kr på giro. Peer har
modtaget brev med tak fra Kai Fønss Bach.

ad 4. Da vi betaler fuld porto for forsendelserne
til Stockholm skulle de være fremme i løbet af
max. 3 dage. Da vi flere gange har set at de
har været meget forsinkede, er der indsendt
klage til P&T, der så vil klage hos det
svenske postvæsen.

ad 5. Til opstillingen den 23/11 deltager Peer,
Leif, Dann og Helge. Effekter og mandskab
lånes fra Kbh,s afd.. Vagterne bliver ordnet
på næste HB møde.

ad 6. Via en kontakt i Nysted afd. med Hans B.
Sørensen har vi fået en opfordring til at
deltage i en udstilling i Bella Centeret den
4-7 april 1991. Vi stiller med en udstilling
på 3x6 m. Vi vil også gøre et forsøg på at
samle ca. 10 personer til at synge naversange.

ad 7. Det ser ud til, at vandreudstillingen ikke har
været holdt ved lige på det sidste. Der
mangler "kryds og fødder". En transportkasse
er gået i stykker. Nogle adresser trænger også
til ajourføring.

ad 9. Næste H.B. møde torsdag den 1. november 1990.

Pia Nielsen,

(sekretær)

C.U.K.s medlem der er nærmest Dato Linien.

'V: i f v ' ■

»'
Erik Jensen, Gorda, Big Sur, Californien.

Moseltreffen 1990
En tak til referenten 1990, for indlægget om
Moseltreffen, som jo er godt skrevet, men jeg
tillader mig dog at svare denne vej, da du jo havde
mulighederne til Mekkermødet om søndagen, til at
afgive kritikken af min person. Jeg modtager gerne
kritik, det kan man kun lære noget af derfor er
dette Mekkermøde om søndagen jo arrangeret.

MEN LAGDE DU MÆRKE TIL AT I

At I Du blev hentet på Cochem banegård af
kammeraterne.

At! Der ankom en gruppe på 7 ikke tilmeldte
kammerater om lørdagen.

At! Kongresmærket var anderledes i år.
At! Hele Moseltreffen startede senere end 12.30

grundet en forsinkelse.
At! Faneindmarchen kun var Århus afd. om lørdagen.
At! Der blev afholdt et mindeminut for vores fælles

kammerater.

At! Vi ikke sang "Minderne" efter middagen lørdag.
At! Festmiddagen ikke er om lørdagen, men om

søndagen.
At! Musikken i år var god, 4 personer spillede.
At! Lotteriet med 25 gevinster også var der i år.
At! Indbyggerne afbrød dansen grundet for højt spil.
At! Politiet ringede.
At! Deltagerne sang "Minderne" lørdag aften kl. 23.

Fortsættes side 4
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SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE.

HOVEDBESTYRELSEN

Giro 2 14 33 99

Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer
vareforsendelse
telefontid

REDAKTØR AF
D.F.S.
TELEFONTID

udstillingen

EKSPEDITION AF
D.F.S. & AF OG
TILMELDING

kontroludvalget
& arkivet:

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
4300 Holbæk.
Tlf. 53 43 87 65

Peer Rosén, Støden 14, 4.Cv.
4000 Roskilde
Tirsdage 17.30 - 18.30
Tlf: 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Hverdage 18.00 - 19.00
Tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf. 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

HULE."

FORMAND.

kasserer:

Ingerslevsgade 10o kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf: 33 15 09 85

arb. tlf: 42 45 32 22

Frode Zachariasen, Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf. 042 11 62 59

Julefrokost i Holbæk

Julefrokost afholdes i hulen på Jernbanevej 16,
Holbæk, lørdag den 1. december 1990 kl. 12.30.
Pris pr. person kr. 60.00
Hver deltager bedes medbringe en pakke til en værdi
af ca. kr. 15.00.
Tilmelding senest søndag den 18. november 1990 til
Kirsten og Helge på tlf! 53 43 87 65.

Holbæk afd.

Kære navere og abonnenter

Ved flytning er det lettest for alle hvis i bruger
et adresse ændrings kort, som findes i flyttemappen,
der kan afhentes gratis pa posthuset.
I udfylder kortet med de oplysninger, der står i
adressen bag pa "Den farende Svend , ■+■ den nye
adresse.
Kortet sendes til, AVISPOST KONTORET (porto frit).
Derpå går adresse ændringen tilbage til C.U.K. fra
postvæsenet.
Dette gælder ABONNENTER bosiddende i Danmark.

Milepæle
November.

Specialarb. Ebbe Lehman, MFLR 2141 17th. Ave.
S.W.Calgary, Alta mdlm. i Calgary i 25 år.

13/11 Svend E. Jensen, Tage Hansensgade 7
8000 Århus C mdlm. af C.U.K, i 25 år.

13/11 Kaj Rasmussen, Bøgevej 3
8543 Hornslet mdlm. af C.U.K, i 25 år.

23/11 Sigurd Christensen, Vestergårdsvej 65, 2.tv.
2600 Glostrup år.

Tak

Jeg bringer hermed alle de gode Naver såvel uden¬
landske som hjemme, mine bedste hilsener og en varm
tak for alle de kammeratligste hilsener og gaver,
som blev mig tildels ved mit 40 års Jubilæum i
C.U.K. En særlig tak til alle som mødte og festlig¬
holdt dagen sammen med mig, ikke mindst kammeraterne
i Randers som arrangerede festen.
Med Naverhilsen "KNAST"

Sangkoret
Sangkoret afholder generalforsamling tirsdag den 13.
november i hulen i Ingerslevsgade 108. Kl. 19.00.
Dagsorden ifølge love.
"Mød op så koret igen kan komme i gang"

Med kno i bordet Leif Brygger Olsen. Bestyrelsen.



Hillerød Naverne indbyder til Huleindvielse lørdag
den 8/12-90, på Skansevej 12 B. Mellem kl. 13.00 og
16.00. Der bydes på håndmadder og kaffe m.m.
Endelig kan Hillerød, efter mange års savn, få en
hule igen. Kom og se hvor fin en hule et gammelt
sadelmager og møbelpolstrer værksted kan være. Kaj
og Mogens har været i jorden og lagt rør for afløb
fra det nye køkken, som Erland har lavet samt alt
snedker arbejdet i hulen, og sammen med Åge monteret
plader på vægge, Karl har malet det hele, jo der har
været gang i de gamle svende, nyt gulv er der også
lagt. Vi glæder os til at vise hulen frem. Der kører
bus fra stationen, Nr. 736. Stå af ved hjørnet,
Tamsborgvej - Skansevej, Hulen ligger 100 m. til
højre. Vel Mødt.

Hillerød afd.

Håndværk- 90

Berejste Håndværkere, Berejste Tømre, K.F.B.H.
Helsingør og C.U.K., har en fælles naverstand i
Bella Centret i dagene, 24/11 - 2/12 1990 (begge
dage inkl), åbningstiderne er følgende!
Lørdage / Søndage kl. 10.00 - 18.00
Mandag / Tirsdag kl. 10.00 - 21.00
Onsdag / Torsdag / Fredag kl. 13.00 - 21.00

Helge Lind Nielsen, C.U.K,
(formand).

25 år i C,U.K.

Kai Rasmussen kender jeg fra Schweiz. Kai havde
tidligere haft job i Sverige og var straks klar til
at tage til Schweiz, da Svend fortalte om arbejdet,
og det blev Willy, som blev ledsager til Kai. - Nu
blev det til nye ture og besøg med de to for at vise
dem rundt i Schweiz. Selv om Kai tidligere havde
været i Norge og Sverige, var det en stor oplevelse
for Kai at se Berner Oberland og tage på vandreture
op til en af bjergtoppene, og vi skulle jo helst
højere op for hver gang vi skulle finde en ny
bjergtop at vandre op til.
Kai dyrkede fodbold og musikorkesteret med stor
interesse, fodbold klubben har i over 25 år haft en
venskabsklub i Norge og Kai har været med siden
starten på venskabsforbindelsen. I orkestret spille¬
de Kai tuba og horn bl.a. og har været med til
forskellige musikstævner.
Hos naverne var Kai flittig til at møde og forenin¬
gen har haft den glæde at have Kai som sekretær i en
længere periode. Til stævnet i Zürich 1980 var Kai
med og det var første gang Kai genså Schweiz siden
arbejdet dernede. På turen til Los Angeles 1984 var
Kai med blandt deltagerne, den tur var en stor
oplevelse for alle som deltog. Senere har Kai rejst
med charterfly til fjerne rejsemål i østen og det
har været meget interessant at høre Kai fortælle om
oplevelserne.
Desværre er Kai blevet alvorligt syg og skal have
pleje hele døgnet, Grethe gør et stort arbejde med
at passe Kai i hjemmet, og vi håber at holde forbin¬
delsen med Grethe.

Naverne i Århus ønsker vore to naverbrødre, Svend og
Kai til lykke med jubilæet, og vi beder Grethe
modtage gratulationen for Kai.

:,pd l\averhilsen
"A rf ' '

ib ^trange.

Den 13. november kan
naverne i Århus fejre
to 25 års jubilarer,
Svend og Kai, som i
alle 25 år har været
medlemmer i Århus afd
C.U.K.

Svend og Kai er begge mine arbejdskammerater og
gode venner fra tiden i Schweiz, de var begge med
som gæster til en fest i hulen, Christiansgade, og
jeg havde den glæde at de faldt til hos naverne og
blev indmeldt i foreningen, det er nu 25 år siden.
Svend E. Jensen kender jeg fra Haslev og vi talte

meget om at rejse ud. Det blev Svend som kom først
af sted, senere kom jeg til samme værksted i
Schweiz, hvor Svend hjalp mig til rette. Vi havde
fælles værelse på Juraweg i Lyss. I fritiden var vi
på cykleture i bjergene eller besøgte de forskellige
byer, så Svend og jeg har mange fælles oplevelser
fra tiden i Schweiz. - Efter hjemkomsten til Danmark
havde Svend arbejde på sin broders møbelfabrik.
Efter et par år etablerede Svend sig som snedkerme¬
ster i Århus, med værksted i Mejlgade, og flyttede
senere til Hørning og Hasselager. Nu har Svend et
møbelfirma med levering og montering af institutio¬
ner, kantiner m.v. - I en periode havde Svend ikke
megen tid til naverne, men i de senere år er Svend
til hulemøde så tit som mulig, og foreningen har i
nogle år haft den glæde at have Svend som sekretær
hos naverne, og vi håber at nyde godt af dit kamme¬
ratskab hos naverne mange år endnu.
På værkstedet i Schweiz var der ved at blive for

mange Italienere, så Svend fandt Kai og Willy, som
blev sendt til Schweiz, og vi har stadig forbindelse
med Willy og andre som var i Lyss på samme tid.
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Mekkermødet var for første gang udenfor (godt
vejr).

Alle 10. gangs deltagerne modtog en flaske vin.
Også min gæst nr. 1100 modtog en flaske vin.
Vi sang "Skuld gammel venskab rejn forgo" efter

festmenuen søndag.
Vi sang "Minderne" før afslutningen.
Vi inden udmarchen af Dannebrog, Århus og Zürich

afd. sang, "DER ER ET YNDIGT LAND".
Lagde du mærke til at høvdingen forlod lokalet
kl. 16.45, efter at mine kammerater var blevet
indkvarteret lørdag middag, for hjemme at lave
programmer til de sidst ankomne.
Der aldrig bliver sagt velkommen lørdag aften.
Høvdingen ikke siger VELBEKOMME ved hver en øl.
Moselfonden er på DM 315,- (tak kammerater).
Undertegnede afregnede med Bank og Værtsfolk om

mandagen.

Derfor valgte jeg dig
1990.

Tak for hjælpen Hr. referent, og at det ikke tages
så højtideligt hvornår man kommer til den "Kalte
Platte" lørdag aften, er jo klart, jeg tog det
heller ikke så højtideligt, at netop DU var på det
tidligere lokale lørdag aften ovre ved hovedvejen.
Tak til Jens Hansen Århus afd. og på gensyn til
Pinsestævnet i Århus 1991.

Med kraftige naverhilsener FINN LETH.

Forenings-meddelelser

Efter generalforsamlingen gik vi over til maden, der
også denne gang var vel tilberedt af Bent Lindgren.
Det er noget han virkelig har check på, så den
smagte som sædvanlig pragtfuldt. Og til kaffen blev
serveret Jette,s hjemmelavede roulader.
Det blev hen på de små timer inden denne vor lille
generalforsamling sluttede, og vi håber da stadig på
lidt større fremmøde fremover.
Husk den 2.11.90 hulemøde m. damer og skorpeskrin,

den 7.12.90 svendeaften.

Med naverhilsen Poul.

HER MÅ JEG STOPPE, JEG KUNNE FORTSÆTTE, MEN MÅ DOG
MINDE DIG OM!

At: Du var den eneste som lavede vrøvl over dit
tildelte overnatnings kvarter, så tilrejsende
kammerater måtte rydde deres tildelte kvarter,
med hele fødselsdagsbordet, som Danske
Naverkammerater havde bygget op til mig og endda
stille deres bil til rådighed.

referent af Moseltreffen

Frederikssund

Generalforsamlingen den 5. oktober havde kun samlet
20 svende, mon det skyldtes vejret?? Dirigenten
blev igen i år Frank Ventrup, der jo er vant til
dette job. - Af formandens beretning fremgik det, at
vor mødeprocent i gennemsnit stadig ligger på ca. 50
og det må jo siges at være fint. Til lam på spid
havde der i år været 70 deltagere, og det er lidt
færre end vi plejer, men aftenen var dog gået meget
fint, og overskud var det da også blevet til. Den
årlige sejltur havde heller ikke den store tilslut¬
ning, men de som tog af sted havde en dejlig tur til
Hesselø, og en tak skal derfor lyde til Guido der
lagde båd til. Formanden havde gjort sig en del
tanker angående hulen. En pænere indgang, samt en
omforandring af køkkenet ville være ønskeligt, så
derfor ville Dann tale med kommunen herom. Det
skulle så være meningen at vi selv skulle lægge
arbejdskraft til, medens kommunen skulle lægge
midler og materialer til. Dann er blevet medlem af
Moselkommiteen, og han håber i samarbejdet med Finn
Leth at få Moseltreffet i 91 op at stå. - Efter
formandens beretning gik vi over til debat og
afstemning om ændringerne til HK love, og det viste
sig at der var fuld enighed i afstemningen. - Næste
punkt var fordelingen af hulevagter, (ingen proble¬
mer). - Vedr. vores 20 års jubilæum den 21. juni
1991, enedes vi om at holde åbent hus i hulen lørdag
den 22/06-91, Frank Ventrup foreslog at man evt.
kunne servere "kogt saltet ål", men dette skulle vi
dog arbejde videre med.

Herning

Vi er kommet godt i gang efter en vel overstået
sommerferie og ser hen til, at skulle opleve en stor
mødeprocent ved hulemøder og øvrige arrangementer i
den kommende sæson.

De store udskejelser blandt medlemmerne er der ikke
blevet berettet om, men siden sidst kan jeg da
fortælle, at vores formand med familie havde en

herlig oplevelse ved deltagelse i Århus navernes lam
på spid arrangement i juni måned og den 18. august
hilste Flemming og Preben på hos "Knast" i Randers,
i forbindelse med jubilæet. Gode oplevelser, som der
er blevet berettet om i hulen.

Med naverhilsen Gunnar Nielsen.

Hillerød i

Til hulemødet den 14/09, var der mødt 12 naver og
naverpiger, der blev jo snakket en del om den nye
hule og dens indretning, og hvordan vore ting, som
står i skolens kælder, har det, og som nu endelig
kan komme på rette plads. Glæd jer svende, det
bliver en stor dag, især for Kaj Fønss Bach, der
oplever at se en hule i Hillerød igen. Karl havde
været på Samsø og fortalte om deres hule, som de
deler med røde kors. Kaj Fønss gav en lille en som

tak for fødselsdagsfesten, og sammen med Evy gav de
et bidrag til de som gør hulen i stand.
Husk der er ingen julefrokost i år, da vi i stedet
har indvielse af hulen! men vi holder vores sædvan¬
lige juleglögg den 14/12 kl. 19.30, gratis med
æbleskiver. Tag venligst en pakke med, og den skal
ikke være under 15-25 kr. i værdi, (ikke noget med
toiletruller eller andre billige ting). - Vi slutte¬
de aftenen med minderne.

Med naverhilsen Mogens.

København

"Nøøjj" for en kro tur vore navervenner igen i år
havde arrangeret. Vi blev kørt ud i landet, dog
denne gang knap så langt væk, at det var nødvendigt
at tage forplejning med. En festlig aften med mad,
drikke, sang og dans. Så hyggelig, at vi var en del
der fortsatte i hulen efter hjemkomsten ved
tiden til den lyse morgen. Hvor mon vi skal
næste år??? - Erstatningen for Frode var i
"Foto-Børge", der rent ud sagt var "ustyrlig".
Svende-hulemødet den 19/9 var pænt besøgt med
medlemmer. Der har været nogen kritik over, at
holdes på en onsdag, men hvad søren, der var 18
Midt-i-ugen, og det er jo ikke altid de samme
kommer - og kan komme - begge gange. Så tit sker det
foriøvrigt heller ikke. I den forbindelse tak til
Gert Stage og Zürich afd. for besøget og flasken.
Jeg kan godt forstå, at I "mangler" GI.Dansk i
Zürich.... Som prikken over iét, vandt Gert gætte¬
riet om bødekassens indhold! Præmien? En Danmarkska¬
lender, naturligvis.
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Ungsvendeaftenen den 29/9 var bare helt i top.
Festligt i stor stil i mellem 18 deltagere, unge som
"gamle". - Endelig fik vi set Gerd i hulen for alvor
(tror jeg), men fik også hilst på sidste skud fra
Schweiz I Lars, der fluks afleverede sin bog for
overflytning. Endnu engang velkommen Lars! Mange
havde spender- bukserne på. Foruden de førnævnte,
blev bl.a. Lotte og Hartvig hyldet, da de havde
kobberbryllup. Desværre har Hartvig det ikke så godt
i øjeblikket, hvorfor en hilsen fluks blev udfærdi¬
get. Om vi klarede at gå over til vintertid?
Vinteren er vi nu gået i møde og tiden er nu kommet
til at hygge sig indendørs med familie og venner man

godt kan lide. Her står hulen heller ikke tilbage!
8/11, er der Svende-hulemøde, der som altid er

hyggen værd og mon ikke et eller andet specielt igen
kan ske? - Lørdagen derpå den 10/11 præsentere vi
Yrsa og Ediths store sildebord til de obligatoriske
kr. 40 pr. kuvert. Kender du en dejlig sild (en
fiskeanretning altså), som du er god til at lave, er
du velkommen til at medbringe denne. Giv dog ven¬
ligst lige besked ved tilmeldingen (senest den
4/11), så vi ikke skal have en større smagskonkur-
rence af de samme. Eventuel med godtgørelse i
kuvertprisen. Op på (silde-)benene og deltag, UHM
siger jeg bare.!
Lørdag den 24/11, er Peter "bogholder" og underteg¬
nede vært ved en anden schweizerspecialitet, der
måske kan blive en ny tradition, nemlig Raclette. En
anden skøn form for grillmad, end man ellers kender
det. Mis ikke chancen! Atter en Københavnerbegiven¬
hed. - Sidste tilmelding er den 18/11-1990.
Da julen herefter så småt står for døren, har vi
endnu et Svende-hulemøde fredag den 30/11 kl. 19.00
OBS! Denne aften kl. 20.00 vil der blive afholdt
afstemning om ændring af 3 hovedkasselove. Husk
gyldig medlemsbog, ellers ingen stemmeret!.
Søndag den 2. december har vi - naturligvis
juleklip. Kom og "flip ved et klip"! Sidst men ikke
mindst vort sjove, spændende, skønne andespil og
spisning lørdag den 8. december. Spillet starter kl.
15.00, og fortæringen kl. 18.30,. Sidste tilmelding
til 2. afdeling er den 2/12-90
Endelig synes jeg lige at det skal nævnes, at selv
når hulen"officielt" er lukket, er der liv. Ikke
alene musene spiller måske på bordene, men i form af
at vi jævnligt har besøg af EFG-elever og diverse
foreninger til en snak og foredrag. Dette takket
være et kæmpe arbejde fra flere af vore medlemmer,
der skaber kontakt og forståelse for vor forening.
Det er dejligt at vide, at vi kan dele vore glæder
af lokalerne med andre.

Med kno i bordet Niels "2m".

7/11 + 14/11 + 21/11 + 29/111 Midt-i-ugen. - 12/11 +
26/11! Spilleaften. - 8/11! Svende-hulemøde og
30/11! Svende-hulemøde m/afstemning (se ovenfor).
10/11! Sildebord. - 24/11! Raclette. - 2/12! Jule¬
klip. - 8/12! Andesteg og spil.

Nysted

Hulen har været lukket i sommerperioden juni, juli,
august men er nu atter i gang igen. Senest har vi
haft besøg af en rejsende svend, Henrik Hertz, som
er født i Nykøbing F. og rejst som tømrer i Tysk¬
land. Der er vist noget med en romance i Nysted. Vi
håber så at Henrik bliver medlem i Nysted afd.
Husk vi har gule ærter på programmet, mandag den 5.
november kl. 19.30, og vi tager naturligvis damerne
med. Tilmelding senest den 1. november på tlf! 53 87
20 02 eller 53 87 12 71.

Næstved (det var i sidste øjeblik, red.)

Vi har haft besøg af borgmester og viceborgmesteren,
de medbragte 2 nyvalgte byrådsmedlemmer fra små
Polske byer samt en turistchef fra vor finske
venskabsby, Raumo. Alle morede sig dejligt og nød
forplejningen og da borgmesteren på et tidspunkt sad
og sang med på alle de gode sange til Kajs harmoni¬
kaspil, var der ikke et øje tørt. Polakkerne - en M
og en K - var dybt forundrede over hvor afslappet
sådan noget kunne gøres. Den finske turistchef fik
en masse navermateriale med og vil nu undersøg, om
der er chance for at starte en afdeling i Raumo.
Så var vor kunstneriske naverbroder rendt ind i en

gammel ven - en svensk globetrotter, som var på vej
til Chile, hvor han tænkte på at starte et firma -
efter 3 dage var såvel Flemming Rønne som svenskeren
kommet til kræfter igen, og den gode svensker drog
af sted med fortsæt om at starte en naverafdeling
blandt de mange skandinaver i Chile.
Hulemor Jette fyldte - hvor utroligt det end lyder -
40 år, og det blev fejret med honnør. Ca 40 gæster
startede kl. 11 om lørdagen, og ingen gik sultne
eller tørstige bort, og det siges at de sidste blev
gelejdet ud ved titiden om aftenen. Tak Jette for en
dejlig dag.
Formand Knud har fået tilsagn fra kommunen om at få
stillet nogle unge arbejdsledige - som beskæftigel¬
sesprojekt - til rådighed, for genopretning af
gårdsplads m.v. og har allerede foretaget nivelle¬
ringen, så til foråret skulle de ydre omgivelser stå
smukt med blomsterkummer.
Vi gør opmærksom på, at der stadig er åbent i hulen
hver lørdag mellem 10 og 14, hvor Jette dækker op
med lækre ting, og Keld tager sig af skyldning. Så
på gensyn, alle i som vil se Kompagnistræde 1 i
Næstved.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

11 svende deltog i vores generalforsamling den
4/10-90. Vores nye formand Ole Bøving åbnede mødet
med at opfordre til en sang. Det gav en god stemning
i hulen, og den fortsatte aftenen ud.
Jejer vores "letsværvægter", blev valgt til dirigent
hvilket han udførte, med sædvanlig robust charme.
Formandens beretning for det forløbne halve år, blev
godkendt med akklamation. Kassereren, Walther,
oplæste sit omhyggeligt udførte regnskab, som blev
enstemmigt godkendt. Hulefar, (vores alle sammen,s
Pollemand) aflagde sit regnskab for hulekassen, som
balancerede fint. Den efterfølgende diskussion
drejede sig om hvordan man kunne få flere til at
møde frem. Ole foreslog at man efter det interne på
hulemøderne, kunne lade støtteforeningsmedlemmer,
venner el. bekendte deltage. Resultatet blev at man
med 6 stemmer for og 5 stemmer imod, vedtog det
foreslåede i en forsøgsperiode det næste halve år.
Desuden fremgik det af lovene at Dartspil efter
forhandlingerne var lovligt. Man blev også enige om
at servere lidt mundgodt til hvert hulemøde.
Nye valg til bestyrelsen blev, Ole Bøvig som formand
og Torben Kortegård som sekretær, ellers genvalg.
Næste hulemøde er den 1/11, hvor hvalpene fra Fulton
kommer på besøg. Og Gule Ærter med navervenner den
17/11 kl. 18.00. Samt Julefrokost den 15/12 kl.
18.00, hvor vi glæder os til at gense vort
nordatlandtiske medlem.

Med naverhilsen Kurt. Med naverhilsen Torben Kortegård.



Randers

Til hulemødet den 14/09-90, var vi samlet 15 svende.
Formanden, Knast, bød velkommen med forslag om at
synge nr. 48.
Knast sagde at der var brev fra Carsten Bülow,
Randers kommune, hvor man eventuelt kunne finde et
lokale, da nogle af bibliotekerne i Vorup, Kristrup
og Dronningborg, lukkes. Så vi håber stadig.. Eller?
Knast bragte hilsener til Randers afd. fra Otto
Kröll og Marmorilik.
Det var en meget glad Randers nav, nemlig Knast, som
sagde tak for en dejlig dag, nemlig hans 40 års
jubilæumsdag den 18. august 1990.
Husk turen til Tyskland den 17. november, med afgang
fra rutebilstationen kl. 07.00. ""Husk PAS"".

Hilsen Henning Tuborg.

Roskilde

36 feststemte navere havde fundet vej til Roskilde
afd. 10 års "huleåbningsdag". København, Hillerød og
Holbæk afd. kom og gjorde dagen ekstra festlig. Tak
for alle de pæne ord og tak for gaverne. Vores
naboer, som er Roskilde MC- klub, kom med et par
gode flasker, de havde pyntet vores fælles gårds¬
plads i anledning af dagen, det er nogle flinke
gutter i MC- klubben. Tak for hilsenen fra Vejle
afd., Kurt og Ulla overbragte den.
Vi startede med et glas hvidvin, og da alle var
samlet bød formand Peer velkommen og fortalte lidt
om hulens historie, der var flere af gæsterne som
kunne huske starten, hvor vi gik rundt i et auto¬
værksted med en plade hen over graven, det er jo
unægtelig noget andet i dag, som også flere sagde i
deres taler. Herefter gik vi til de smukt pyntede
borde med mågestellet og pariserroser. Vi lagde ud
med kryddersild og snaps - Ketty overtalte vi til at
give "snapsesangen". Inger og Erna havde lavet
bankekød, Peer ordnet kartofler og chokoladekage.
Flere havde ordet, nogle følte for en lille
"frækkert", og Richard er altid god for sine erin¬
dringer fra sit rejseliv for ca. 70 år siden, den
med gråspurvene lokker altid en bid ekstra ned.
Nu har Roskilde afd. igen investeret i lidt nyt, en
mikro bølgeovn - kaffen var lidt stærk - vups Erna
satte et glas med vand i "mikroen" - pling - kogende
vand i et koldt glas, ja, hvad skal man ikke opleve
på sine gamle dage. Vi solgte 200 lodder, med 25
gevinster, kaffe, vin, konserves, posetasker o.s.v.
Åge fra Hillerød sang forkert flere gange i aftenens
løb, og ville vide hvad bødepengene skulle bruges
til, da vi sagde at de gik til glögg og juletræ,
ville han godt spytte i granaten, jeg tror det var
en hund der blev ofret der. Tak til Åge. Aftenen gik
med snak, spind, lidt sang og henad 12 sang vi
"Minderne" inden vores gæster drog af sted.
Der indkaldes til generalforsamling den 30. novem¬
ber, med dagsorden ifølge love. Forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før denne dato. Husk
at møde talstærkt op denne dag.
Så er der kortspil den 11/11, og i december har vi
kortspil søndag den 16/12, og slutter aret af med
Ernas gule ærter den 28/12, men herom lidt mere
næste gang.

Med naverhilsen Bente & Bjørn.

Nu har vi så haft vort første hulemøde her i efterå¬
ret den 28/09, og der var faktisk ingen som havde
glemt hvad vi har klokken til og især når man får så
god fortæring, som vore to "smørrebrøds" (jomfruer)
serverer, både varmt og koldt. Tak for det Alice og
Anne.

Det blev vedtaget at holde en kombineret hule og
mønt aften, hvor vi gerne skulle have mange af vore
mønter i bordet, men herom senere i "Svenden".
Vi sender hermed en hjertelig tak til Karl Jensen og
Viggo Dreyer, to gæve Hillerød- svende med deres
fruer Bodil og Kirsten, for besøget i hulen, bekla¬
geligvis var vor formand, Simon Phillipsen, rejst på
ferie, men vi fik dog et par hyggelige timer i
Hulen. Tak for besøget og på gensyn på Samsø en
anden gang. Jeg vil hermed også takke de svende som
tænkte på mig på min 60 års fødselsdag.
Et sidste par ord rettet til svendene på Samsø. Der
er jo hulemøde den sidste fredag i hele vinterhalvå¬
ret, så mød op. Maden som bliver serveret og tilhø¬
rende fugtigheder, er jo uhørt billigt.

Med kno og hilsen "PUDSEREN11.
(resv.sekr)

Silkeborg

Hulemødet den 28/09-90. Vores højt estimerede
formand bød velkommen til fe forsamlede svende og
rettede en speciel velkomst til Henning "mester" og
fortalte lidt om C.U.K.s historie og virke og gjorde
de forsamlede svende opmærksom på, at der er to ting
vi aldrig diskuterer, Religion og Politik. Derudover
fortalte han at vores omgangstone er meget fri.
Derefter blev "mester" optaget som Nav i vores lille
forening, hvorefter vi sang for ham. Han blev så
rørt over Hans,s smukke ord, at han lod klokken
bimle. Herefter gik vi over til næste punkt,- det
nydelige udsendte vinterprogram, hvor vi her vil
nævne et par stykker. Julefrokost i Indelukket
fredag den 1/12-90 kl. 19.00 - Tilmelding nødvendig.
Pris kr. 110,00.
Årets højdepunkt er at vi skal smage på nogle
vintertorsk og det skal ske lørdag den 2/03-91 i
Indelukket.
Formanden kom også ind på at vi har generalforsam¬
ling den 26/10-90, hvor de udsendte lovforslag skal
til debat og afstemning. I dagsordenen til general¬
forsamlingen er der en lille fejl - idet indkomne
forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den
21/10-90, hvorefter vi gik i gang med at Henning
"mester" fortalte os om sig selv, og hvad han havde
lavet. Han blev uddannet som klejnsmed i Horsens og
efter læretid kom han ud at sejle med bl.a. ØK,
Merkandia og J. Lauritsen. Tog sa 16 år i land som
maskinmester på Neckelmann i Silkeborg. Nu tager han
turen fra Helsingør til Helsingborg 1800 gange
årligt som maskinmester. Bor stadig i Silkeborg, for
som han siger! "Nu har jeg boet i Silkeborg siden
1970, og jeg føler mig godt tilpas med det".
Vi tog Karens sanghæfte og sang nogle af vores
hjemlands vemodige, og sluttede af med minderne.

Med naverhilsen kassemester Søren.

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Samsø

Nu er sommeren slut på den travle "sommerferie ø",
Samsø. Så.nu kan vi slappe lidt af og atter mødes i
hulen. Sommeren er jo en travl tid her pa øen, ja sa
travl at vores sekretær ikke har haft tid til at
indsende stof, fra de sidste hulemøder inden ferien,
til redaktionen.

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958
Medlem af C.U.K. København



Slagelse Thule

Hulemødet d. 15-10, var godt besøgt, ikke mindst i
betragtning af, at vi skulle mødes igen dagen efter
kl. 7.15, for at drage til Århus, og i den forbin¬
delse mødes med gutterne fra den stedlige afd. for
at hygge os sammen, og vi hyggede os rigtig gammel¬
dags. Nogle af damerne fik den geniale ide at
aflægge besøg i "Den gamle By", og fik da også set
en hel del, men kunne godt have brugt mere tid, men
vi skulle jo desværre retur med færgen kl. 16.00,
men måske kan der i forbindelse med pinsestævnet
rådes bod på det?. Ang. pinsestævnet fik vi en
forhåndsorientring, og vi må nok sige at det lød
rigtig interessant, vi fornemmer allerede, at det
sikkert vil komme mange, og ikke mindst fra Slagel¬
se. Vi takker Århusianerne samt "Knast" fra Randers
for de hyggelig timer, og de pæne ord, som lunede
ganske godt.
Ved hulemødet fredag, enedes man om snarest at
arrangere en gang stegt ål, datoen er ikke endelig
bestemt, men der vil blive givet nærmere besked
senere. - Vi havde den meget store glæde at over¬
flytte 2 gode svende, nemlig Karin som i sin tid er
indmeldt i Zürich, og overflyttes fra Odense. Vi
tror, og med god grund, at der nu er ved at komme
gang i spindesiden, da vi som tidl. omtalt i svenden
har 2-3 piger, der står på spring. - Den anden
overflytning var Boye, som kommer fra Samsø. Vi
ønsker dem begge rigtig hjertelig velkommen, og
glæder os til mange hyggelige stunder sammen med dem
begge. - Helge havde haft fødselsdag, så der var
igen nogle klare dråber, til de røde næser. - O.C. +
Boye Høyem oplyste, at de om 2-3 uger agter sig på
tur til nordlige Norge, bl.a. Kirkenes og Tromsø, og
vil forsøge at kontakte de i "Svenden" omtalte folk
som befinder sig der. Vi sluttede tidligt af hensyn
til Århus turen dagen efter.

Hilsen og kno i bordet fra alle i Slagelse afd.

Stockholm

Der blev ingen afstemning på månedsmødet, der kom
for lidt folk og derfor skal vi forsøge at holde et
nyt møde den 1. december, og så håber vi på at
medlemmerne vil tage den lange tur ud til Ingarö.
Gåse-middag den 10. november, husk tilmelding til
Egon el. Else. - I anledning af Egons 70 års fød¬
selsdag, så inviterer han til middag den 30. decem¬
ber kl. 17.30 på Mörtgården, adressen er, Mörtgatan
16, med indgang i Fisksätra Allé. Saltsjöbadstoget
går direkte fra Slussen til Fisksätra station.
Tilmelding til Egon Bargisen, Landsvägen 49, 4tr.
172 36 Sundbyberg, tlf! 08/98 35 66. Senest den 15
december. Alle er velkommen.
På et møde har byggefonden bestemt, at det skal
ordnes med belysning fra indfaldsvejen og ned til
Torpet og dermed spreder vi lys over det mørke
område om vinteren, hvilket også behøves, og det
hilses velkommen bland medlemmerne.
Husk Whisten fortsætter den 17. november.

Med naverhilsen Arthur.

Sønderborg

Til hulemødet den 5/10-90, var mødt 9 medlemmer. Der
blev afholdt afstemning vedr. lovændring ifølge brev
fra H.B.. Formanden gav en redegørelse for hvad
dette drejede sig om, hvorefter afstemningen blev
returneret til H.B.
Resten af aftenen hyggede vi os på navervis med sang
og spind.
Afdelingen har overflyttet murer Klaus Baes, tidli¬
gere Odense, han har taget bopæl i Åbenrå, og vi
byder ham velkommen her i afdelingen.

Med naverhilsen Mogens.

Så er der atter et frisk pust, her fra det arktiske
område.
Søndag den 9/9 var vi 7 svende samlet til møde, så
det ser ud til, at der er ved at være aktivitet i
hulen igen, efter at vi så småt er begyndt at
indstille os på mørketiden. Vi havde en optagelse af
en ny svend, det var maskinarbejder Christian Aaboe,
og efter optagelsen kvitterede hari med slag på
klokken. Med Christians optagelse fik vi samtidig en
"pianør" så nu bliver klaveret rørt, og det kan
forhåbentlig være med til at samle medlemmerne et
par timer søndag eftermiddag.
Søndag eftermiddag gik i muntert lag, hvor stemme¬
bånd, klokke og klaver blev stemt flere gange,
stemmebåndene behørigt smurt med Tuborgs den bedste
olie, så det var hen i mod spisetid, da vi brød op
fra hulen, for at begive os til vores respektive
barakker.

Med kno i bordet KAJ (sekr).

Vejle

Til generalforsamlingen den 5. oktober 1990, var der
mødt 28 svende. Mødet startede med en optagelse,
tømrer Poul Berger Andersen.
Johnny Lindskjold blev valgt til dirigent, og det
gjorde han godt. Formandens beretning startede med
en tak til alle, der siden sidste GF, havde ydet en
indsats ved, den 7. april "alt godt fra havet", den
26. maj, rengøring af hytten, som der som sædvanlig
var for få til. Den 16. juni spadseretur til hytten.
Den 14. juli rijsttafel, året til dato bedste fest
med gæster fra Frederikssund, Fredericia og Stock¬
holm. Den 15. september stegte ål, også med gæster
fra-andre afdelinger. Tak til alle, der har været
med til at arrangere.
Formanden havde en hilsen fra Anders Lorentsen samt
en omgang øl fra samme i anledning af hans 75 års
fødselsdag. Tak for det Anders!
Intet i verden er gratis - heller ikke at benytte
telefonen i hytten. Det er skammeligt, at så mange
"glemmer" at betale, så derfor har bestyrelsen
foreslået, at det koster mindst 5 kr. at benytte
telefonen.
Jens, DSB, laver gule ærter den 17. november,
tilmeldingen slutter ved 35, så vær hurtig. Vinter¬
festen bliver den 4. lørdag i januar i
Valdemarsgades festlokaler, med samme udmærkede
festudvalg som sidste år. - Beretningen blev godken¬
dt. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Nye valg, revisor Poul Erik Lauritsen (Polle).
Revisorsuppleant Jens Nissen. Fanebærer Solvej
Weitling. Øvrige valg var genvalg.
Slambus havde været i Århus og havde en hilsen med
hjem. - Derefter takkede dirigenten for nogenlunde
god ro og orden.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et
par stykker brød. Jens Peter havde været på fisketur
og fanget en gravad Laks, (det er da vist kun i
Vejle fjord man kan fange gravad laks. red.). Den
smagte godt - Tak for det!!

Med naverhilsen

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut

FLORASVEJ 22 Tlf. 7 5 7 2 3 2 6 0

Medlem af C.U.K. Vejle afd.

"Store Hans".
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Ålborg
Formand Erik bød de 10 fremmødte velkommen til
hulemødet, hvorefter han (efter flere forgæves
forsøg) fik afleveret en flaske til Pouls forlængst
rundede hjørne, men til lykke Poul. Der blev sunget
flittigt og Villy bestilte (forslog) det ene nr.
efter det andet, tak for det Villy, men helst nogle
af dem vi kan, det andet lød ikke godt, men vi får
dem nok lært. Irene og Villy smurte nogle gode
madder og Poul ville så prøve kasketten, den klæder
ham, han fik et par vers og så var flasken tømt. Vi
må jo nok sige igen en god huleaften, synd der er
for mange svende som snyder sig selv ved ikke at
møde frem, vi har det virkelig skønt. Og Åge var
igen fremmødt efter hans gymnastikopvisning i både
øst og vesttyskland.
Husk den ekstraordinære generalforsamling til næste
hulemøde, mød nu frem svende
Julefrokosten i år er LØRDAG den 1. december kl.
17.00, husk tilmelding senest den 24. november,
(husk de små og store pakker til lotteriet, tak).

Den 4. oktober kunne vi byde velkommen til to nye
svende. Jørgen Larsen, speditør fra Rødovre og Jan
Krog Jørgensen, gartner fra København. - Vi kunne
også ønske André Wetli fra Zürich til lykke med sit
10 års jubilæum i Zürich afd. Han har slået sin
plade i det runde bord. - Formanden bad forsamlingen
rejse sig og mindedes vores medlem, Axel Sørensen,
Maler i Zürich, der den 20. september 1990 er afgået
ved døden under et ferieophold i Østrig.
Axel blev meldt ind i C.U.K, for næsten fyrre år
siden. Ære være hans minde.
Den 27. oktober afholder vi en Racletteaften i hulen
og den 17. november holder vi mortensaften på
Mühlehalde, Høngger Zunftstube. - Vi ønsker René
Ruoff til lykke med de 50 år den 27. november og
ønsker dig en god dag.

Med kno i bordet Frank Petersen.

Med naverhilsen Jens.
Århus

Zürich

Sommeren er til ende, og efteråret har taget fat.
Efter bestyrelsesmødet den 25/09-90, har undertegne¬
de overtaget posten som skribent til D.f.S.
Efter en skøn og varm sommer med dejlige og hyggeli¬
ge grill- aftener, som medlemmerne selv organisere¬
de, var vores naveraften den 2. august den første
gerning at optage Bettina Lund, programmør fra
Silkeborg og Mette Dahl, maler, fra København. Vi
vil gerne sige tak for besøget til, Peter "boghol¬
der", Andrea, Kaj og Ann. - Vores tur til Mesenich
var alletiders succes. Lørdag morgen kl. 05.45 stod
23 forventningsfulde unge danskere og gloede dumt,
da de så, med hvad de skulle køre til Mosel, men det
varede ikke længe, før de alle var glade for den
fine FBW-Oldtimer bus som Frank havde organiseret. 3
efternølere blev hentet i Oerlikon, Niels, Jan og
Søren. - Desværre var vores bus ikke udrustet med
toilet, så det blev til flere pauser undervejs,
inden vi arriverede i Mesenich noget forsinket. For
os som har prøvet Mosel før var det en nydelse, at
kunne lade sig transportere af en god chauffør, og
for de nye var det en selvfølge med en bus. - Vi
vil gerne sige tak for den dejlige og hyggelige
week-end vi tilbragte i Mesenich. Hjemturen gik uden
problemer, kl. 23.30 var vi tilbage i Zürich. Næste
år vil vi prøve på at være der til tiden.
Kun 4 var mødt til Europamesterskaberne i kegling
den 1. sept., Finn Leth fra Saar Louis, Ejvin fra
Glattbrugg og Helle og Flemming fra Zürich. Zürich
afd. vandt mesterskabet 1990. - Ved senioraftenen
samme dag var der fremmødt 20 personer. Ruth Ruoff
stod for arrangementet som bestod i, at hver delta¬
ger medbragte forskellige oste. Det var en meget
vellykket aften, og det blev besluttet, at næste
senioraften bliver midt i januar måned 1991, hvor vi
laver Raclette.
Vi har måttet tage afsked med Hans Knudsen
(alarm-hans) fra Odense og Lone Christensén, Monica
Hug, (schweizisk medlem) er blevet gift med Peter
Ursprung. Vi ønsker jer alt godt fremover. - En
lille hilsen til Helle, Søren og Gerd alle Kbh.afd.
som var på besøg og tog turen med til Mesenich.
Naveraften den 6. september kunne vi sige velkommen
til 4 nye svende, Søren Riis Jensen, klejnsmed fra
Fredericia - Hans Jørgen Andersen, snedker fra
Daugård - Jan Gudsø, rørlægger fra Esbjerg og Johnny
Jochumsen, industrielektriker fra Fredericia. Tak
for de 2 fl. gi. dansk, som vi fik foræret af Niels
"2m". Københavns afd. Tak for besøget.
Vi har taget afsked med Tommy Pedersen, vores
redaktør for ZüriCHviis, han skulle hjem og videre¬
uddanne sig, vi ønsker dig alt godt og tak for din
tid i Schweiz.

På hulemødet den 21/09, havde vi besøg af Jørgen
Johnsen "Slambus" fra Vejle afd.. Ib Strange fik
overrakt en lille erkendtlighed som tak for keglepo-
kålerne. Ester og Jørgen havde besøgt Kaj og Grethe
og overbragte en hilsen fra dem.
Der blev uddelt præmier fra fugleskydningen.
Benny og Annette viste en video film fra hulemødet
den 14/06, hvor Otto og Erna Lund var på besøg.
Videobåndet blev skænket til hulen. Benny Christen¬
sen blev optaget som medlem, Benny har sejlet som
matros. Vi byder ham velkommen i afdelingen. Slambus
fra Vejle læste et lille digt for os.
Fredag den 5/10 holdt vi vor halvårlige generalfor¬
samling. Vi var 21 til stede. Vi fik 2 nye medlem¬
mer, Birthe og Pi-Kasso. Der blev overbragt hilsener
fra Knud Søe og Kaj og Grethe fra Hornslet. Eskild
takkede for deltagelsen ved sin fødselsdag.
Herefter gik vi over til generalforsamlingen, hvor
Ole Mathiesen blev valgt til dirigent. Der blev
foretaget afstemning ang. hovedkasselovene. Forhand-
lingsbogen blev godkendt. Næste års kalender blev
klarlagt. Jørgen redegjorde for, hvad der indtil nu
er klar, med hensyn til pinsestævnet 1991. Medlemmer
på valg til bestyrelsen, huleudvalg og festudvalg
blev genvalg. Ole Mathisen takkede for god ro og
orden.

Lørdag den 6/10 havde vi besøg af 27 fra Slagelse
afd. De var på sommerudflugt til Århus afd. De ankom
med Kalundborg færgen kl. 12.00. Knast og Margit kom
fra Randers for at hilse på. Luffe bestak sekretæren
til at få skrevet et stort stykke i Svenden om
besøget. Nogle af damerne tog på bytur. De var bl.a.
en tur i Den gamle By. Vi havde en hyggelig efter¬
middag i hulen, ja selv vor eneste lyse øl blev
drukket. Vi fulgte Slagelse naverne til toget kl.
15.30, hvor Minderne blev sunget på perronen, så de
blev sendt hjem med maner.
Senere hjemme hos Ester og Jørgen blev der ringet
fra Århus Stiftstidende ang. ceremonien på banegår¬
den. De ville gerne skrive om besøget fra Slagelse
og Jørgen fortalte og fortalte om dagen. Til sidst
ville Jørgen gerne have navn og adresse på journali¬
sten med henblik på pinsestævnet 1991. Navnet var
Johan Chr. Åquist. Jørgen spurgte om han kendte
Knast fra Randers. Ja det er mig, blev der svaret,
og så blev der grinet.
Lørdag den 10/11 holder vi stiftelsesfest kl. 18.00
i festlokalerne Fjældevænget 38 Hasle. Hele arrange¬
mentet koster kun 100 kr. Der bliver serveret

glaseret skinke og dessert, og vi har levende musik.
Sidste frist for tilmelding er den 4/11 til Annette
på tlf: 86 26 20 63 el. 97 12 99 09.

Med naverhilsen Annette.



HOVEDBESTYRELSEN FOR s.C.U.K. ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER; ABONNENTER OG TILLIDSMÆND RUNDT
OM I ALLE AFDELINGER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR; IDET VI
UDTALER VOR TAK FOR DEN STORE INTERESSE DER ER BLEVET OS UDVIST I DET FORLØBNE AR. TRODS
TIDERNES UGUNST, HAR DET DOG VÆRET MULIGT, AT SENDE MANGE UNGE SVENDE UD, OG VI HABER,' AT
DET I DET KOMMENDE ÄR SKAL LYKKES AT FA ENDNU FLERE AFSTED, TIL DE GLÆDER OG OPLEVELSER SOM
VI ANDRE IKKE VILLE VÆRE FORUDEN.
DET ER GLÆDELIGT AT SE I REFERATERNE FRA AFDELINGERNE, AT DE UNGE SVENDE OGSÅ KAN FINDE DE
HJEMLIGE AFDELINGER, NAR DE VENDER HJEM, OG AT MANGE BLIVER AKTIVE MEDLEMMER.

PÅ HOVEDBESTYRELSENS VEGNE DANN ELAND
redaktør

PAS PÅ A-KASSEN

Hvis du spekulerer pi at tage job i udlandet, så er
du godt tosset, hvis du ikke forinden går ned i din
lokale fagforeningsafdeling og taler med dem om,
hvordan og hvorledes med A-kassen. Du risikerer nemt
ved at tage et job i et andet land, at når du kommer
hjem igen, så finder du ud af, at du slet ikke er
medlem af en arbejdsløshedskasse - og dermed at du
ikke kan fa understøttelse. Job i udlandet er

stadig mere almindelige - men der er mange faldgru¬
ber. Dem kender din lokale kasserer, så du undgår at
falde i. Det er nemlig ikke ligegyldigt, om det er
inden for Norden, du har fået arbejde, inden for EF
eller i den øvrige verden. Der er forskellige regler
- og det er vel at mærke regler, som hverken er
indlysende eller nemme at beherske.

Hvilke formularer, der skal anvendes hvor, og hvilke
andre bestemmelser, der er på området, vil føre for
vidt at omtale her) men din lokale kasserer ved
faktisk lige præcis, hvad du skal have rede på,
inden du tager af sted på job over en landegrænse.
Reglerne på området er bestemt ikke krystalklare
eller lige at sætte sig ind i. For der er

forskellige regelsæt alt efter hvilket land, man

tager job i, og igen forskellige regler for, hvad
der så gælder, når man igen kommer hjem til Danmark
og måske har brug for at kunne hæve understøttelse,
hvis der ikke er arbejde at få. / Turen ned omkring
din lokalafdeling kan meget nemt vise sig at være
den del af dit udlandsjob, som betalte sig bedst. /
I Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring sidder
der en specialist på området, fru TOVE LOFT.

(citat fra Byg & Træ, nr. 6-1990)
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HOVEDBESTYRELSEN Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer
vareforsendelse
telefontid

redaktør af
d.f.s.
telefontid

udstillingen

ekspedition af
d.f.s. & af og
tilmelding

kontroludvalget
6, arkivet!

Helge Lind Nielsen Cikorievej 13
«300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

Peer Rosén, Støden 14, 4.tv.
4000 Roskilde
Tirsdage 17.30 - 18.30
Tlf: 42 36 72 28

Dann Eland, Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Hverdage 18.00 - 19.00
Tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt Elsenbakken 17
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen, Platanvej 6
13. etg.

1810 København V.
Tlf: 31 23 23 42

Ib Strange, Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

stof til cceg-bladet
SENDES TIL: Jørn Petersen Sturegatan 26-111

S-25227 Helsingborg, Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

Nyt fra v i d e o - u d v a 1 g e t
video-udvalget holdt møde i århus den 10. november,

og vi opfordrer nu alle afdelinger og medlemmer til
at sende materiale, som kan bruges til fremstilling
af den projekterede video om naverne.
vi ønsker: film - lysbilleder - fotos
videooptagelser - nye som ældre ting, eventuel ogsä
lydbånd med naverspind og beretninger.'
alt materiale bedes mærket tydeligt med afsenderens
navn og adresse.
og sendt til: peter andersen

st. blichersgade 4 st.tv.
8900 randers.

Med kno: ARNE THOMSEN - PETER ANDERSEN - JØRGEN
SCHAFFER.

HULE: Ingerslevsgade lOii kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.3o - 14.
GIRO 9 00 17 78

FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th
1352 København K. Tlf: 33 15 09 85

arb. tlf: 42 45 32 22

KASSERER: Frode Zachariasen, Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 (bedst efter kl. 18)

© ® ®
& B ^ B

t
DESVÆRRE - Er vores formand, KAI ERLAND FREDERIKSEN,
efter længere tids utilfredshed med de livsbetingel¬
ser der var ham givet, forladt os den 23/10-90, 78
år gammel. Vi her i Nykøbing Sj. har uden resultat,
søgt efter "KAI" her og der, og dog mener vi, at han
må være faldet til nåde, hos Set. Peter. For vi har
siden han forsvandt, lagt mærke til at det bliver
stadig koldere her på jorden.

Som i kan forstå har vi her i Nykøbing Sj. ikke
bare mistet vores formand! men også en virkelig varm

ven, hos hvem man altid var velkommen og kunne få et
godt råd med på vejen, når man var "vild".

Om Kais privatliv kan siges, "i de unge år havde
han mange", også efter at han kom hjem i 1943, som
udbombet bagersvend fra Nürnberg, gående til fods
det meste af vejen, og slog sig ned i sin hjemstavn,
siden blev det som kok for de svenske skovarbejdere
og de sidste mange år slog han græs for sin Grethe i
Rørvig.
Kai efterlader et tomrum, sin Grethe, sin steddat¬

ter Merethe samt fire hmm. meget lærenemme
Naver-sønner. "Hvor mange af os kan give så meget
til arven"??.
Sønnerne og deres sidste naverrejse, og hvor vi er i
dag.
Chang: Schweiz....Jan Petersen, København
Ondt i maven: Grønland Carl Otto Enevoldsen,

Nykøbing Sj.
Alte Hansen: Grønland Jørgen Hansen,

Nykøbing Sj.
Også jeg". Tyskland Palle Longsig,

Nykøbing Sj.

Han gjorde det godt ham Kai (ikke også Otto Kröll)

NB!! Stemningsfuld videooptagelse fra Moseltreffen
1987, kan købes for kr. 75,- (kassette pris) +
forsendelse. På ovenstående adresse.

ÆRE VÆRE kais minde

P.Henri Gyrst-Longsig.Med kno i bordet



Milepæle
december:

12/12 Aage Kjær, Langelandsgade 22, 1.
9000 Ålborg 80 år.

IA/12 Kjeld Tjørnelund, Bogensevej 25, 2.
4700 Næstved 50 år.
(reception i hulen Kompagnistræde 1 den

15/12 kl. 13.00 - ???)

16/12 Erhart Hansen, Råsundavägen 113
171 30 Solna/Sverige 60 år.

30/12 Egon Bargisen, Landsvägen 49, 4.tr.
172 36 Sundbyberg/Sverige 70 år.

Tak
En stor tak tak til Ester og Jørgen, Århus afd. samt
Else og Ib, Tølløse, for besøg med "fugtige gaver".
Samtidig ønsker jeg Naverne nær og fjern en rigtig
glædelig jul, samt et godt nytår 1991.

Med naverhilsen

Hjertelig tak for
selsdag.

Otto Kröll.

venlig opmærksomhed på min fød-

Eskild Højmose
Århus afd.

Tak til Fredericianaverne for opmærksomheden og
festen i anledning af min 60 års dag, og tak for
telegrammer og breve.

Jens Skov Jensen.
Fredericia afd.

Navere samt foreninger i ind- og udland, hjertelig
tak for hilsener og gaver den 11/10-90, ligeledes
tak til naverne i min afd., som med deres gode humør
var med til at gøre dagen uforglemmelig for mig.

Med naverhilsen Ib, Randers afd.

H u 1 e i n d v i e 1 s e i Hillerød
Hillerød Naverne indbyder til Huleindvielse lørdag
den 8/12-90, på Skansevej 12 B. Mellem kl. 13.00 og
16.00. Der bydes på håndmadder og kaffe m.m. -
Endelig kan Hillerød, efter mange års savn, få en
hule igen. Kom og se hvor fin en hule et gammelt
sadelmager og møbelpolstrer værksted kan være. Kaj
og Mogens har været i jorden og lagt rør for afløb
fra det nye køkken, som Erland har lavet samt alt
snedker arbejdet i hulen, og sammen med Åge monteret
plader på vægge, Karl har malet det hele, jo der har
været gang i de gamle svende, nyt gulv er der også
lagt. Vi glæder os til at vise hulen frem. Der k^r?r
bus fra stationen, Nr. 736. Stå af ved hjørnec,
Tamsborgvej - Skansevej, Hulen ligger 100 m. til
højre. Vel Mødt.

Hillerød afd.

Stockholm afd.
hejser flaget for to af vore

kendte Navere, som kan fejre runde fødselsdage.

Erhart Hansen

Råsundavägen 113

171 30 Solna/Sverige

Søndag den 16. december kan Erhart fejre sin 60 års
fødselsdag.
Erhart har det sidste år haft problemer med helbre¬
det, og har derfor ikke kunnet være så aktiv i
arbejdet for klubben, som han har været det tidlige¬
re. Vi takker dog Erhart for godt arbejde for
klubben gennem årene og ønsker dig alt godt i
fremtiden.

Egon Bargisen

Landsvägen 49 4.tr.

172 36 Sundbyberg/Sverige

Dagen før Nytårklokkerne ringer det nye år ind,
fylder iLgon 70 år.
Egon kan der skrives en hel roman om, med alle de
bedrifter og arbejde han har udført for klubben. I
mange år var han kassemester, og passede på økono¬
mien i klubben. Han er dog mest berømt for sit job
som Hulefar. Det var Egon som startede søndagsmes¬
serne, og har holdt tal på alle besøgende gæster, og
for hver 1000. gæst, var der gratis frokost samt en
flaske med flydende indhold. Julemesserne, som altid
har samlet fuldt hus, kunne gøre mangen en Nav glad
om hjertet, for der var stemning uden lige, ikke
bare al den herlige mad, som det tog flere timer at
komme igennem, der kom altid nogle ekstra overras¬
kelser. Egon sagde så pludselig stop, og syntes at
nu fik det være nok. Efter nogen tid skulle vi have
ny høvding på Ingarö, og her blev Egon udpeget. På
denne nye post satser Egon på nye rekorder. I sommer
har han haft 40 gæster, og til gåsemiddagen er der
tilmeldt 40 personer, så det viser at trods et
dårligt helbred, er der liv i høvdingen. Egon samler
familie og naverkammerater til en stor fest i
Fisksätra/Nacka. Alle de mange Naverkammerater som
du gennem årene har samlet, vil alle udbringe en
stor tak og et leve for din fremtid.

Med naverhilsen

Håndværk- 90

Stockholms afd.
(bestyrelsen).

Berejste Håndværkere, Berejste Tømre, K.F.B.H.
Helsingør og C.U.K., har en fælles naverstand i
Bella Centret i dagene, 24/11 - 2/12 1990 (begge
dage inkl), åbningstiderne er følgende!
Lørdage / Søndage kl. 10.00 - 18.00
Mandag / Tirsdag kl. 10.00 - 21.00
Onsdag / Torsdag / Fredag kl. 13.00 - 21.00

Helge Lind Nielsen, C.U.K,
(formand).



Forenings-meddelelser

Frederikssund

Til hulemødet den 2/11-90, med damer og skorpeskrin,
kunne formanden byde velkommen til 14 fremmødte
svende og damer, og bemærkede at det jo ikke er
mange der møder op sådan en aften. Vi er dog stadig
nogle som trofast møder op når muligheden er der, ja
selv vort ældste medlem Regnar Åberg, der er over 90
år, møder trofast hver gang, og det må siges at være
godt klaret.
Formanden omtalte den forestående udstilling,
Håndværk 90, i Bella Centret, hvor Naverne har fået
tildelt en stand på 162 m2.
Hulen vil blive besøgt af klubben "Kivanies" tirsdag
den 13/11-90, her vil Dann redegøre for arbejdet
blandt Naverne.
Dann uddelte den nye blæresang, som Guido har
forfattet, og som Dann nu har fået lavet på tryk. Vi
gik derefter over til at øve os på den, og allerede
efter at have sunget den et par gange kunne de
fleste synge" med. Eugen var så begejstret for
sangen, at han ønskede at høre den igen, og det
gøres bedst - som i ved nok, uden at genere H.B. -
men lifligt lød klangen.
Aftenen forløb muntert og hyggeligt, og vi sluttede
af med "minderne".
HUSK! 7/12-90 Svendeaften Leif & Peer.

28/12-90 Julehyggetræf Bestyrelsen.

Frederikssund afd. ønsker alle ude som hjemme en

rigtig god Jul samt et lykkebringende Nyt år.

Med naverhilsen Frederikssund afd.
"Poul".

Herning
Med bødekassen som sponsor var vi lørdag den 27.
oktober på en lille efterårstur i det midt- og
sydjyske. Formanden havde til formålet lejet en
mindre bus og med sig selv på chaufførsædet havde
han helt styr på både folk og bil.
Formiddagskaffen blev indtaget på Filskov kro i
nærheden af Grindsted, - en kongelig privilegeret
kro, der skriver sig tilbage til 1853. Derefter gik
turen til Billund, hvor vi besøgte det nye fly-,
bil- og Falck- museum. Her kan studeres fly og hvad
der har med flyvning at gøre, lige fra en model af
Ellehammer,s i fuld målestok, til et Caravelle fly
fra SAS. Og her er Falck og andre biler, der kan få
tænderne til at løbe i vand hos enhver dreng mellem
5 og 80. - Sidste etape af turen gik til Fredericia,
hvor vi besøgte naverkammeraterne. Efter en vel-
komstøl blev der dækket op for os af naverpiger, som
man kunne se helt havde styr på, hvad der var godt
for en sulten nav. Det blev nogle hyggelige timer,
hvor sangbogen gentagne gange blev trukket frem og
alle kunne tilslutte sig, da vores formand rundede
af med en tak til Fredericia naverne for den flotte
modtagelse og inviterede til gensidig visit. - Og så
gik det atter mod Herning.
Fra Marmorilik er til byen hjemvendt et par gæve
naver. Det er mekaniker Vilfred Jensen og dækmand
Gunnar Hansen. Vi byder jer begge hjertelig velkom¬
men i Herning afdeling.

Med naverhilsen Gunnar.

Hillerød

Til generalforsamlingen den 12. oktober var mødt 13
svende. Åge åbnede mødet og foreslog sang nr. 47.
Hugo Nielsen blev valgt til dirigent. Formanden
gennemgik de ændrede lovforslag i H.K. der skulle
stemmes om, der var stor enighed om H.B.s forslag.
Ny suppleant til H.B. blev Erland Nielsen, da Ole
Vejen trak sig.

Erland redegjorde for arbejdet med hulen, og da Åge
havde foreslået en kontingent forhøjelse i år, mente
Erland at vi skulle vente til næste år, dette blev
vedtaget. Hugo afsluttede denne vist nok hurtigste
og roligste generalforsamling i mands minde. Vi
fortsatte med hulemøde og Ole Vejen fortalte om sin
tur til Los Angeles, hvor han besøgte sin søn og
naverne der. Vi havde optagelse af et nyt medlem,
murer Erling Knudsen, som har rejst i Norge og
Algeriet i ca. 8 år, samtidig optog vi en naverven
Ketty Nielsen. Erling gav en lille en til Åges meget
lækre hjemmebagte franskbrød, og Hugo og Ketty gav
en omgang, da de syntes der skulle lidt ekstra til
kaffen. En meget fin huleaften med sang og klang.
Den 31. oktober havde vi bestyrelsesmøde hos Åge og
Lillian, Åge forelagde madplanen, (bankekød m.
kartoffelmos, dessert og kaffe), for den første
lørdagsmesse i 1991, som er den 5. jan. i hulen
Skansevej 12 B. Tilmelding til Åge på tlfl 42280651
el. Lillian, tlfl 42280764 senest den 28. dec.
prisen er 50.- kr. Vi mødes Kl. 13.00
Hillerød naverne ønsker hermed alle kammerater
hjemme som ude en glædelig jul og et godt nyt år.

Med naverhilsen Mogens.

KARREBÆKSMINDE

" VI FIK MØLLEN ".!!
Første hulemøde i Karrebæk- Mølle blev afholdt den
19/10-90. - Som møller har for vane, er den placeret
højt i landskabet, ved siden af kirken, med vid
udsigt over det sydvestsjællandske landskab og mod
Karrebæk Fjord med smålandshavet i baggrunden, så
alle svende har mulighed for at lade sig inspirere
af deres rette element.

Formanden aflagde beretning og bød velkommen til
gæster fra Slagelse, som havde medbragt flotte
gaver, bl.a. gammelt værktøj, lysestager og en
flaske ildvand. Foreningen var vært ved et antal
omgange, hvor det fejredes, at vi havde fået et

dejligt sted at mødes. - Triker- Ejnar havde sørget
for hyggebelysning og Rene skænket et antal kiste¬
bænke med hynder til brug for den siddende bestyrel¬
se, samt andre der måtte have brug for det. Vi har
endnu lidt problemer med toiletfaciliteterne, men
der arbejdes på sagen.
Der blev optaget 2 nye medlemmer, John Clausen og
Verner Petersen, og der blev sunget med efterhånden
mindre rustne røster fra sangbogen.

Med naverhilsen "Gnisten".



Holbæk

Den 19. okt. afholdt Holbæk afd. generalforsamling i
hulen på Jernbanevej. Ib Larsen påtog sig igen i år
hvervet som dirigent. Helge aflagde en meget fyldig
beretning, Holbæk afd. har været en aktiv afd. i
årets løb og har været repræsenteret ved mange
lejligheder, bl.a. Zürich,s 110 års jubilæum,
Moseltreffen o.s.v. Desuden havde vi vort eget 70
års jubilæum, og i den forbindelse rettede Helge en
stor tak til festudvalget og en endnu større til
damerne som satte prikken over i" et med deres
flotte borddækning.
Kassererens regnskab blev godkendt, og Ib rettede en
tak til Kirsten for det fine regnskab.
Freddy modtog genvalg som næstformand, og Kirsten
blev genvalgt som kasserer, ny i bestyrelsen blev
Torben Lundegaard, og som revisor blev M.S. Hansen
valgt. Som noget nyt for hulen i Holbæk skulle
vælges en skramleriforvalter, og Ebert Christensen
lovede at påtage sig dette hverv. Til fanebærer
valgtes Freddy og som suppleant Helge. C.U.K.s love
§ 6a, 11 og 15 blev også behandlet.
Helge omtalte håndværk 90 i Bella Centret og efter¬
lyste i den forbindelse nogle til vagtordning,
hvilket også kom på plads.
Efter generalforsamlingen blev vi beværtet af Niels,
med flot smørrebrød og gyldne dråber, anledningen
var at Niels har rundet de 70 år. Bjarne havde også
pillet ved klokkeværket, så alt i alt en aften hvor
man kun skulle nyde. Tak til de to givere.
Holbæk naverne ønsker alle i nord såvel som i syd en

rigtig hyggelig og god Jul.

Med naverhilsen |r Emil.

tilbage. De Canadiske gæs overflyver os vist nok
omkring denne årstid på vej til Syd Amerika, men jeg
tror de er fredede, og det er grisen jo ikke.
Herovre tilhører de fleste af vort medlemsskab andre
danske foreninger, som hver især har deres egne
møder og festligheder. - Med en gennemsnitsalder på
ca. 76 år, kan vi jo nok alligevel være stolte af at
have vedligeholdt Naverbevægelsen i Staterne, selv
om en lidt yngre Nav fra Danmark måske ikke synes at
vi kan gøre noget rigtigt. - Syndfloden af danske
immigranter og arbejdssøgende som ankom her i den
første halvdel af dette århundrede er forlængst
overstået, og vi de overlevende gør vort bedste til
at vedligeholde vor lille klub, selv om det ikke
altid kan være nøjagtig på samme måde som andre
naver klubber eksisterer. Alt i alt har det været et

godt år for os i vor 56 årige historie som Los
Angeles Naver Club. Udover stadigvæk at vokse med
nye medlemmer, så er vi velsignede med de mange og
lange venskaber med Naverne i næsten alle dele af
verdenen.

En speciel tak går til jer alle fra Los Angeles
Naver Club.

Med naverhilsen

København

Jarl Thyrring.

Los Angeles

Til septembermødet havde vi besøg af to danske
navere, Emily og Ole Vejen. De havde været medbragt
september nummeret af D.f.S., så det kunne uddeles
ved mødet. Dertil serverede de os en gi. Dansk, som
de havde medbragt. Vi takker dem hver især for deres
opmærksomheder, samt Per Vejen, deres søn og nuvæ^
rende Los Angeles Nav, for at have glædet os med at
bringe sine forældre til vor lille lejr.

DØDSFALD. Los Angeles Naver Club har tabt en god ven
og trofast Nav. Peter Petersen, født den 24. novem¬
ber 1907, afgik ved døden i september måned, som
markerede hans 32. års jubilæum som Los Angeles Nav.
Milepæle i oktober I Oscar Årøe, 85 år - Hans Ander¬
sen, 60 ar - Albert Jakobsen, 65 år.

November 19901 Til vore Naverkammerater rundt
omkring i verdenen ønsker Los Angeles Naver Club
hermed en glædelig Jul og et godt og lykkebringende
Nyt år.
Oktober og novembers begivenheder er nu blot mange
gode minder. Årets sidste indsats for vort vedkom¬
mende vil blive december,s generalmøde og Julefest
med valg af en ny bestyrelse. I oktober nød vi årets
sidste skovtur i godt humør og med dejligt vejr, og
borde og bænke blev som sædvanlig stablet i kæde og
las under det store gamle egetræ. Vi havde igen
besøg af gæster fra Danmark til vores regulære
manedsmøde. Det var et dejligt frisk pust fra det
gamle land, skønt vore gæster ikke tilhører naverbe¬
vægelsen, lod de virkelig til at nyde aftenen, samt
ideerne som ligger bag vort lille danske Naversam¬
fund. I begyndelsen af november fejrede vi mortens¬
aften. Det blev en succes uden lige med 82 deltage¬
re, (fuldt hus). Datoen var den 3. og den traditio¬
nelle gasesteg blev lavet om til flæskesteg med
svær, rødkai o.s.v., men det dæmpede hverken på lyst
eller deltagelse. Der var mange som ikke kunne komme
med, da de ventede for længe med at reservere plads.
Gås til gris syntes heller ikke at holde nogen

Oktober måned! Uff for en kold tid vi gik i møde,
havde det ikke været for "hulen", er det svært at
se, hvordan man skal komme igennem vinteren.
Til søndagsmessen den 7/10, havde vi levende musik,
udøvet af 2 musikere fra det amagerkanske (el. var
det Hillerød). Sikken det svingede og selv om vore
kønne naversange bør synges a cappella, var det nu
rart for en gangs skyld at have "baggrundsstøj" til.
Helt sikkert ikke sidste gang det sker, måske en
aftenstund?? Hulemødet den 18/10 gik fredeligt af
med 16 svende og støttemedlemmer. Et kommende medlem
fra Marmorilik fik vi også hilst på. Lørdag den
27/10, havde vi som bekendt (!) kombineret Bakskul
og Jubilardag. Al forhåndskritik om dette arrange¬
ment blev naturligvis gjort til skamme. Desværre
kunne vi kun ære Thorvald denne dejlige dag, der
bare var skøn. Bagermester Henning Jensens kringle,
men ikke mindst Frederikssund,s afdeling gjorde
deres til, at stemningen var høj. Dejligt at se en
anden afdeling til et af vore arrangementer, men
bare en skam at de og arbejdsbierne sammen med
Thorvald og frue udgjorde næsten 50 % af de tilste¬
deværende!! Hvor var resten af vore ca. 120 medlem¬
mer??? Men det er måske heller ikke en dag, at
troppe op på.???
I december måned lægger vi ud med Juleklip, thi

hvad er et juletræ uden pynt? Pusleriet med stadset
sker til søndagsmessen den 2/12. - Selv om (duften
af and) vel ikke er gået nogens næse forbi, minder
jeg endnu en gang om vort kæmpe andespil med efter¬
følgende fortæring, af denne herlige spise - dog
ikke præmierne - lørdag den 8. december. Spillene
starter kl. 15.00, og middagen, (hvor tilmelding
skal ske senest den 2/12), foregår kl. 18.30. Mon
ikke Ediths gode mad endnu en gang vil give os
vinger? Tidligere nævnte bagermester Jensen har for
i øvrigt også her en finger med i andespillet!
Onsdag den 19. dec., har vi julehulemøde, det er
sidste sammenkomst og dermed sidste chance i år til,
at komme og møde kammeraterne i hulen..
Næste halvår af Københavnernaven vil naturligvis

være at få denne (som alle andre) dejlige aften.
Igen et spændende og afvekslende program med noget
for alle.
B E M ÆR K, at hulen er lukket den 23. og 30
december. Første sammenkomst i det nye år vil være
Svende- hulemødet den 3/1-91, og glem ikke vor
stiftelsesfest lørdag den 12. januar. Her serveres 3
retter mad for kun 50.- kr. pr kuvert, inkl. kaffe
naturligvis.



Program

2/I2: Juleklip - 5. + I2/I2: Midt-i-ugen - 8/121
Andespil og steg (UHM)! - 10/121 Spilleaften
19/121 Julehulemøde - 3/1-91! Svende-hulemøde
12/1! Stiftelsesfest.

Med kraftig naverhilsen Niels "2m". Kraglund.

NYK. SJ.

Carl Otto var vendt hjem fra sin Naverfærd til
Grønland, og da alle møder jo forgår i hans hus, var
det jo en særlig aften, som Carl Otto jo også havde
planlagt at gøre særlig festlig, idet han havde
planlagt at servere gule ærter med alt tilbehør.
Carl Otto er en praktisk mand med udpræget organisa¬
tionstalent, han havde medbragt et antal vordende
medlemmer fra det høje nord, bl.a. en sprængnings¬
ekspert ved navn Dap-Dap, således kaldet på grund af
fodtøjsnummer, han har det specielle fortrin at han
er ejer af en bilfuld gule ærter med flæsk, så det
var jo bare at bære ind og varme det op, så var der
serveret. Det smagte himmelsk, så stemningen steg
til træerne var ved at vokse ind i himlen, det måtte
der gøres noget ved, så vi sang et par sange, det
lød skrækkeligt, så var vi på jorden igen, og andet
afsnit med øl og kaffe kunne begynde, og på rekord¬
tid steg stemningen atter til nye højder, rejsemin¬
der, andre minder og festlige historier, lagde et
glemselens slør over bødekasse og andre alvorlige
ting i tilværelsen.
Aftenen sluttede med at vi alle hjalp med at hælde
de uberørte mængder af gule ærter tilbage i
Dap-Dap,s bil, han skulle til andendags gule ærter i
Nakskov den påfølgende aften.

Med naverhilsen Jørgen N.

Næstved

Som sædvanlig sker der noget i Næstved. Svend og
Bent har ved fælles hjælp installeret forsatsvinduer
og en elegant skydedør i tagetagen, så nu er vi
bedre rustet til vinterens komme. Vi har fået, (ved¬
fælles hjælp og håndkraft), et nydeligt opretstående
piano, som faktisk næsten er i stemning, så nu
glæder vi os til at høre en hel koncert fra diverse
musikalske brødre. Især når vor gode fhv. regiments-
musiker Sejr vender tilbage fra vel overstået
hospitalsophold.
Træindustriforbundet, som vi jo før har haft pa
besøg, fyldte 90 år og vi var selvfølgelig til stede
og ønskede til lykke. Og så holdt vi 5 års stiftel¬
sesfest. Oh la, Oh la! Fuldt hus med alt hvad
hjertet kunne begære og pakkefest med auktion over
medbragte overraskelser. Vor næstformand, Ove Graae,
var auktionarius og svang hammeren med et formida¬
belt resultat.
Ved hulemødet den 2. november optog vi et nyt
medlem, tømrer Vagn Vindfeldt, som nu var til sit
tredje hulemøde. Det skete med fuld honnør og
samtidig var der for første gang besøg af to nye
aspiranter, som vi glæder os til at se mere til.
Metal i Næstved, har en klub for pensionister og
efterlønsmodtagere, som holder nogle møder med
koner. De spurgte om vi kunne stille en foredrags¬
holder til at underholde, og det gik vældigt godt.
som nævnt under "Milepæle" fylder Kjeld Tjørnelund
50 år den 14. dec. og i den anledning har han tænkt
at holde en reception i hulen lørdag den 15. dec.
fra kl. 13.00,. For at glæde hulefar og hulemor var
det måske en god ide at melde sig til en uges tid i
forvej en.

Med naverhilsen J.P. "Marokko Jensen.

Silkeborg

Nu falmer skoven trindt om land. Det betyder at der
er generalforsamling hos naverne i Silkeborg for
andet halvår af 1990.
Formanden bød velkommen til de 19 forsamlede svende,
og rettede en speciel velkomst til Karsten fra
Middelfart, som vi ikke havde set i flere år. Hans
"Padborg" gennemgik den udsendte dagsorden og fik
nedsat et stemmeudvalg! Ib "SIB" og Vagn "RØR", Egon
"maler" blev dirigent, (det er altid rart med en

fast dirigent). - Formandens beretning omhandlede
det sidste halve års aktiviteter, og han rettede en
stor tak til dem som driver vores hule! Henning
Richs, som sørger for at der er vare på hylderne og
at der altid er rent og pænt i hulen, men også en
tak til Jens "kok" og Jørgen "kran" for deres hjælp
i hulen. - Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren . gennemgik regnskabet, der viste et
overskud på 2.150 kr. og en formue på 9.860 kr. og
efter et par afklarede spørgsmål blev regnskabet
godkendt med applaus. - Erik udtrykte glæde over, at
han var medlem af en sadan lille forening, der endda
gav overskud.
Formanden gennemgik de nye lovforslag fra H.B., som
blev vedtaget.
Valg! Kassereren, genvalg - best. medl. Jørgen
"kran" - best. supl. John Reicke - revisor Egon
"maler" genvalg - revisor Vagn "rør" - revisor supl.
Ib "sib".- Under eventuelt optog vi et nyt medlem,
Claus Krems fra Mønsted ved Viborg. Claus har
arbejdet sammen med vores rejsende tømrer sjak, de
har været i Grønland, Tyskland og Sverige. Claus er

dog nu blevet medejer af en slagterbutik i Viborg.
Efter optagelsen var der gule ærter, som Jens "kok"
stod for, og tilbehøret var sponsoret af vores

købmand "koolle". Da Claus blev optaget som medlem
nr. 40 kostede det lidt. - Aftenen sluttede med
minderne.

Jeg vil minde om julefrokosten, m. damer, i Indeluk¬
ket lørdag den 1/12-90 kl. 19.00, og søndag den
16/12-90 kl. 10.00 også m. damer og børn. Der
serveres julegløgg og æbleskiver i hulen som optakt
til julen. Kom og se Jens "julekok" og smag hvad han
kan.

Med naverhilsen "kassemesteren" Søren.

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf. 31562958

Medlem af C.U.K. Kebenhavn



Randers

Generalforsamlingen den 12/10, kl. 20.00 havde
samlet 18 naver. Vi startede med at optage et nyt
medlem! Arne Børge Nielsen Regnarsen, Stoubyvej 3
Øster Tørslev, 8983 Gerlev, som blev budt velkommen,
og han fik bog + emblem samt velkomstsang.
Børge Jørgensen blev valgt til dirigent. Margrethe +
Bjarne blev valgt til stemmeudvalg.
Formanden takkede for opbakningen til afdelingens
aktiviteter for de sidste 6 måneder, og hans beret¬
ning blev godkendt. Regnskabet ved Henning "Gråskæg"
Dalsgaard, blev godkendt. - Indkomne forslag! 1)
Hulemødet flyttes til 1. fredag i mdr.

2) Navervenner,
ad. 1) For stemte 14, imod 4. Forslaget vedtaget med

virkning fra 2. november 1990.
ad. 2) For stemte 4, imod stemte 13, 1 stemme var

ugyldig. Forslaget forkastet.
Valg til best! Kasserer, Henning, genvalg - best,
mdl. Arni, genvalg, - best. supl. Bjarne, genvalg.
Nye valg, revisor Olauf, revisor supl. Jørgen. Til
kontroludvalget peger Randers afd. på! Silkeborg,
Vejle og Randers. - Aftenen sluttede med gule ærter.
Den 17. november kørte Randers og Silkeborg en
"lille tur" til Tyskland.
Angående Julelotteriet den 1. december, (se opslag i
hulen).
Randers afd. sender hermed en hilsen til alle naver,
både hjemme og ude. Glædelig Jul og Godt Nyt år.

Med naverhilsen Henning "Tuborg".

Roskilde

Hulemødet fredag den 26/10, havde et lidt sløjt
fremmøde, vi var 20 i alt heraf var der 4 gæster fra
Næstved. Og så oven i købet den huleaften, hvor vi
alle sammen fejrer vores fødselsdag og naverpigene
eller rettere festudvalget stod for menuen, igen i
år var der lavet noget lækkert, denne gang rødspæt¬
ter kogt i lage - garneret med ananas, æg, kaviar,
rejer, blegselleri og salatblade, dertil en dejlig
dressing og lune flutes + forret og oste. Næstveds
folk gav en flaske ildvand, stemmen skulle jo smøres
ind imellem. Vi sang også 4-5 gange og formanden bød
kun velkommen denne aften, derefter var det festud¬
valgets aften. Lotteri havde vi også, og præmierne
blev pænt fordelt. Inger og Erna klarede aftenen med
oprejst pande, (hvor var de forkølede), selv ikke
snaps kunne få bugt med influenzaen.
Snak, sang og masser af spind fløj gennem luften,
formanden opfordrede lige alle til at møde frem ved
generalforsamlingen, (så det gør de nok). En hygge¬
lig aften var til ende og jeg minder endnu engang om
kortspil søndag den 16/12 kl. 15.00, hvor vi indle¬
der med glögg og æbleskiver, derefter er kortspil og
medbragt mad. Tilmelding til gule ærter den 28/12
kl. 19.00, ring til Erna på 42 36 10 68 prisen er
40.00 kr.
Roskilde afd. ønsker alle en rigtig god Jul og et
godt Nyt år.

Med naverhilsen

Slagelse

Der var postkort fra vores formand, som skulle
befinde sig i Israel, for at bade i "Det døde hav",
af hensyn til sit helbred og velbefindende. Men da
kortet var forsynet med dansk frimærke, og stemplet
"Sydjyllands Postcenter", hvor Sdr. Omme, og andre
strafanstalter befinder sig, er vi stærkt i tvivl,
men han må vel have lov at forklare sig nærmere
næste gang vi mødes.
Luffe, Hans, Manfred + en dame (Marie) havde besøgt
Karrebæksminde afd. og medbragte noget antikt
værktøj, og en lige så antik flaske snaps, samt en
muldvarpefælde?, og de havde hygget sig i den gamle
mølle.
Vor kasserer, Einar, var blandt de fraværende, men
havde medgivet besked om at have modtaget ca.
2.800,- kr. retur fra vores udflugt til Århus, det
takker vi Ingrid og Leif for, lige som vi takker for
en særdeles vel tilrettelagt tur, hvor vi fik set
både kommandobro og maskinrum, og ikke mindst
Ingrids egen kiosk, i skal nok få lov at arrangere
en anden gang. Jens Høgh er begyndt på zoneterapi,
om det var derfor han gav en omgang, eller det -bare
var af trang får stå hen i det uvisse, men tak også
til Jens.

Det var med sorg vi modtog meddelelsen om at Hugos
hustru, Karen Inger, ikke er mere. Du skal vide
Hugo, at dine venner og kammerater hos Naverne føler
med dig, og til enhver tid vil være parat med en
hånd.
Til de medbragte madpakker havde Evald og Luffe
investeret i brændevin, vi takker behørigt, og
ønsker lykke til. Vore lørdagsmøder ligger som regel
15 dage efter vore hulemøder fra kl. 11 - 15, og man
kan her komme og gå efter behag, ligesom det også er
helt i orden, at medtage gæster. Men her kniber det
rigtig meget med at møde op. Hvis fremmødet i den
nærmeste fremtid ikke bliver en hel del bedre,
bliver vi nok nødsaget til at droppe disse møder, -

og der ville da være en skam. Efter at have sunget
"Minderne" gik vi hver til sit kl. ca. 22.30.

Med naverhilsen _ Arne Rafn.

Sønderborg

En hilsen her fra Sønderborg og nyt. Vi havde en
meget fin høstfest i hulen, der var mødt 4 gæster
fra Århus, 2 fra Sverige, en gammel Sønderborg
dreng, Preben Schack, fra Malmø, som blev optaget
som medlem i Sønderborg afd. Preben havde taget sin
ven Bertil med så det var en dejlig oplevelse. Vi er
igen i gang med at lave et nyt køkken, som Ejnar
(smeden), har givet os, dertil har Solofabriken
givet os et pænt tilskud, også en tak til arbejder¬
nes landsbank for et bidrag, der er blevet indkøbt
en ildslukker, så vi er garderet.
Vi afholder julefrokost den 8/12-90 kl. 18.30,
betaling samt tilmelding senest den 1/12-90. Alle er
velkommen, så vi håber at se rigtig mange.

Med knoslag i bordet

Bente og Bjørn.

Hulemødet den 2/11, var på grund af arbejde, div.
rejser samt andre naturlige årsager, trods alt
besøgt af 13 raske svende. Det skal dog siges, at
Steen havde været på kursus, og ankom kl. 22, så vi
lige med huj og vræl fik slettet 13 tallet, vi er
godt nok ikke overtroiske, - men man ved jo aldrig!.

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut

FLORASVEJ 22 Tlf. 7 5 7 2 3 2 6 0

Medlem af C.U.K. Vejle a<d.

Romon Hammeleff.
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-Stockholm

Årets sidste måned rinder snart bort, julen nærmer
sig hastigt, derfor har vi den 1. dec. et kort møde
med lucia- kaffebord, hvor alle er velkommen. Whist¬
spillet slutter lørdag den 8., husk at der startes
kl. 12.30. - Vi slutter Iret på Navertorpet med en
stor Julefrokost den 15. dec. kl. 12.30 pre., husk
tilmelding til Åge og Karin senest den 8. dec. - Det
nye ar, 1991, starter med Nytårsmesse den 5. jan.
kl. 12.30.
Januar måned er en travl tid for bestyrelsen,
regnskabet skal være i orden, og alle indkomne
forslag til generalforsamlingen skal behandles. Det
vil være godt hvis forslagene kommer ind i god tid.
Allerede nu har sekretæren fået mundtlige forslag om
at vi får gravet egen brønd, fra oktober til maj har
vi ingen vand på torpet. Den lille brønd vi har er
uddömt af hälsonämnden. Eftersom vi har mange møder
og fester på Torpet, er det nødvendigt med vand også
om efteråret og vinteren, altså bør dette forslag
stå øverst på GF. - Næste forslag kommer fra en af
vore kære damer I Kunne der ikke arrangeres møde el.
fest en gang om måneden i Stockholm, således at de
som ikke har mulighed for at komme den lange vej til
Ingarö i den kolde tid, også kunne deltage. Klubben
har afsat penge midler til leje af lokaler i byen.
Vi takker for forslagene og håber de bliver godt
behandlet i bestyrelsen. Indkomne forslag skal være
indsendt senest den 25. januar. - Også i år har
sekretæren indsendt ansøgning om legatbidrag, som
kan hjælpe os at løse driften på Torpet. Der behøves
et nyt stort køleskab. Erling og Anthon arbejder på
belysningen til Torpet. Så der er brug for mange
penge i fremtiden.
En glædelig Jul og et godt Nyt år, ønskes alle
medlemmer samt deres familier, en varm tak til alle

afdelinger som i løbet af året har glædet os, med
deres herlige besøg på Navertorpet, tak til Slagelse
og Holbæk for den gæstfrihed vore navere har mødt i
jeres afdelinger. Til redaktøren af D.f.S., tak for
de mange festlige referater i vort månedsblad, som
bare bliver bedre og bedre med årene.

Arthur.

Vejle

Til mødet den 2. november var der mødt 15 svende.
Formanden åbnede mødet med en tak til Polle og Eva
og alle, som havde været med til at lave " alt godt
fra havet ". Endnu en fuldtræffer, - og så til en
pris af 25 kr. pr. person.
Jens DSB laver gule ærter den 17. november, (tak for
oplysningen, - de skal måske serveres engang i
december - hvad laver han ellers i november, red I)
Festudvalget oplyste, at man til vinterfesten den
26. januar har Borgerkroen som sponsor med 3.000,-
kr. - Rart med gode venner, og så kan kassereren
sove roligt igen.
Vi havde gæster fra VUC, der gerne ville vide noget
om C.U.K. Jeg tror, de hyggede sig - de tog i hvert
fald ikke hjem før end ved 22 tiden -.

Vejle afdeling ønsker alle naver, koner, mænd,
venner og veninder i ind- og udland en glædelig Jul.

Med naverhilsen "STORE HANS".

Med naverhilsen

Århus

På hulemødet den 19/10, fik vi en tak, fra Valther
Thystrup, for gaven til hans 80 års fødselsdag.
Deltagerne ved høstfesten i Sønderborg takker for
det fine arrangement. Jørgen overbragte en hilsen
fra Else Marie, Zürich. Lotte og Gerhard havde en
hilsen fra Vejle, hvor de havde deltaget i "alt godt
fra havet", og det var virkelig godt. Der var også
en hilsen fra Fredericia afd. - Vi takker Slagelse
for geskænken, som vi nød til hulemødet. Åge
Tjerrild kom med oksebryst og peberrod til vort
smørrebrød, det var lækkert.
Fredag den 26. oktober afholdt vi vor årlige kegling
på Hotel Mercur, med 15 svende og 5 ledsagere. Kaj
Lindskjold vandt 1. præmien, Ole Bjelgart blev
keglekonge og Benny Christensen løb af med svippræ¬
mien. Hos ledsagerne fik Else Lindskjold 1. præmien
og Hanne Madsen blev kegledronning. Efter kegling
tog vi i hulen til kaffe og hjemmebagt kage. Eva
havde lavet nogle lækre lagkager, for hvilke vi
takker.
På hulemødet den 2/11, var der 17 svende til stede.
Pikasso viste en videofilm fra Moseltreffen 1987.
Det var en meget fornøjelig film. Det var dejligt at
se denne film om hvor godt et Moseltref kan være
uden al den utilfredshed, som der har været de
sidste år. Der blev givet masser af omgange.
Husk julemødet den 21/12.! - Hvordan mon. Ester
kommer til bussen i år??????.

Ålborg

Til den ekstraordinære generalforsamling var frem¬
mødt 13 svende. Knud blev enstemmigt valgt som
dirigent, et hverv han ikke er ukendt med og som han
takler med stor myndighed, tak Knud.
§ 6a, § 11 og § 15, blev alle enstemmigt vedtaget
med alle 13 stemmer for. Knud takkede for den ro og
orden alt blev gennemført på, hvorefter vi gik over
til at synge et par naver vers, så blev der skålet
og fortalt et par vitser sunget nok en sang.
Formand Erik gik så over til at orientere lidt om
julefrokosten, hvorefter kassereren fik nogle
tilmeldinger. Villy og Anders gik derefter i køkke¬
net for at tilberede den varme leverpostej, kaffe og
ost, (kaffen var ikke for varm, men den nye maskine
fik skylden), og det var så i orden, tak for det
svende. Mere sang og naturligvis en tak til Ernst
for musikken.
Så vil afdelingen gerne ønske Åge Kjær til lykke med
de 80 år, og vi vil gerne takke for de 26 år i
afdelingen, altid frisk uanset vejr og vind kommer
du trofast på cyklen til alle hulemøderne, med
undtagelse af når du optræder med gymnastikken
indenlandsk, såvel som udenlands. Du har altid
stillet op når der var ture som Moseltræf, pinse¬
stævner. Åge du har mange venner indenfor C.U.K, og
vi håber at du fortsætter i mange år fremover, du
skal have en tak for din måde at passe øl og brød¬
kassen på du er bare toppen, tak Åge. Der blev
sunget et par sange mere, hvorefter vi alle drog
hver til sit, tak for endnu en god aften svende.

Med naverhilsen Jens.

Med naverhilsen Annette.

Til at begynde med! Husk ordinær generalforsamling
den 2/01-91.
(herefter følger næsten enslydende referat som
ovenstående, red I)
Vores kasserer efterlyser prompte betalere. Kom nu
frem!
Til slut vil jeg minde om ordinær generalforsamling
den 2/01-91. Kom nu frem! Jeg skriver det kun 2
gange.
Med slag Ejler.

(alle er velkomne til at skrive til D.f.S. men det
ville være ønskeligt, om afdelingens referater
bliver skrevet af en person).
Med julehilsen redaktøren.


