
Pottemagerværkstedet i "Den gamle By" museum

Slagelse 1990, skal

ALLEREDE NU VELKOMMEN TIL ÅRHUS

Som det blev vedtaget på stævnet
Naverstævnet 1991 foregå i Århus.
Mine tanker med disse linier er at give den første
orientering. Vi har naverhule med et tilstødende lokale,
et godt køkken samt toiletfaciliteter. Hulen er belig¬
gende 3 min gang fra hovedbanegården i Orla Lehmanns
Alle 7.
Vi ved det er en stor opgave, at arrangere et så stort
stævne, som vi håber det bliver. Arrangementet lørdag
aften samt delegeretmødet og festmiddagen søndag, vil
blive afholdt på teknisk skoles kantinevirksomhed, her
er plads til flere hundrede, og adressen er, Halmstad¬
gade 6, 8000 Århus N. Til dem som ikke deltager i
delegeretmødet vil der blive arrangeret tur til Mols,
her skal vi se det gamle rådhus i Ebeltoft,
Jylland og meget mere. Der sluttes af med
"Molshytten".
For dem som vælger at blive i Århus, findes der
seværdigheder, lad mig nævne Købstadsmuseet "Den gamle
By." Købstadsmuseets 65 genopførte bygninger stammer fra
forskellige danske købstæder og dækker perioden fra
1500- tallet til 1909. "Den gamle by" er et museum for
dansk købstadskultur og omfatter boligindretning fra ca.
1600 til 1930 samt værksteder, apotek, skole, posthus,
teater og toldbod. Museet har en speciel samling af
legetøj, porcelæn, sølv, tekstiler, musikinstrumenter og
ure. Desuden findes arbejdende pottemagerværksted,
museumsbutik, traktørsted og restaurant. I turistsæsonen
er der omvisning med Dansk, Engelsk og Tysk guide.
Der er meget mere at se på i Århus. Vi vil selvfølgelig
skrive meget mere om Århus og dens omegn på et senere
tidspunkt.

fregatten
frokost i

mange
Med hensyn til overnatningsmuligheder, kan vi
tilbyde hoteller, Århus nord Camping med
hytter, som kan lejes for en meget rimelig
pris. Århus Vandrehjem med 2, 4 og 6 mands
køjepladser, her er der morgenmad med til en

rimelig pris.

Næste gang i hører fra os, vil vi bringe hele
programmet, med priser og alt hvad dertil
hører. Det bliver i marts nr.

Med kraftig naverhilsen og på gensyn i Århus.
Jørgen Schaffer
formand



SKANDINAVISK CENTRAL UNDERSTØTTELSKASSE

C.U.K. - NAVERNE. Giro 2 14 33 99

HOVEDBESTYRELSEN Københavns Afdeling

formand

hovedkasserer
vareforsendelse
telefontid

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

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

Ingerslevsgade lOii kid. tv.
1705 København V tli". 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

REDAKTØR AF Dann Eland, Rosenvænget 1
D.F.S. 3600 Frederikssund
TELEFONTID Hverdage 18.00 - 19.00

Tlf: 42 31 49 54

KASSERER: 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
6, 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
januar:

20/01 Egon Pedersen, Arendalsvej 118 3.th.
8600 Silkeborg 70 år

22/01 Knud Rasmussen, Sorøvej 489
4700 Næstved 60 år

28/01 Arni & Bitten Lorentzen, Nr. Sundbyvej 10
8900 Randers Sølvbryllup

Dødsfald

C.U.K. Naverne i København, har med stor sorg mistet
en god og trofast Naverkammerat og broder, Hartvig
Edvart Svendsen, der er gået på sin sidste vandring
den 21/11-1990. Efter svær sygdom i den sidste tid,
sov han stille ind på hospitalet.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Københavns afdeling.

C.U.K, har med sorg mistet en god Naver broder. Otto
Kröll, Düsseldorf, født den 22.07.1912 er den
11.12.1990 stille sovet ind.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

På H.B.s vegne, Dann.

Tak

Hermed sendes en tak til Hovedbestyrelsen og alle
afdelinger, der deltog ved vor huleindvielse, samt
en stor tak for alle de fine gaver. Det var en meget
stor dag for os.

Hillerød afd.
p.b.v. Mogens sekr.

Jeg vil gerne herigennem sige tak til Stockholm,
Sønderborg, Hillerød samt Københavns afd. i
forbindelse med Hartvigs bisættelse den / ,
hvor fanen var til stede.

Lotte.
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In memoriam

Æresmedlem af C.U.K., snedker, Otto Kröll,
Oberbilker Alle 219 Düsseldorf, født den
22/07-1912, er død den 11/12-1990.
Otto Kröll blev meget berømt for sin store indsats
for naverbevægelsen overalt, ikke mindst for
Düsseldorf afd. Otto Kröll gjorde meget for at
opmuntre de tilrejsende svende når de kom til
Düddeldorf, for at søge arbejde der. Gamle Lorenz
Møller og Otto Kröll, havde den rigtige gode glade
navertid i 1938-1939, indtil krigen brød ud, vi
var på den tid 20-30 svende i naverklubben. Otto
havde sin egen gode valsetid her i Danmark i ca. 3
år i slutningen af tyverne og begyndelsen af
trediverne,

og valsede således hele Danmark rundt, - og det
var på den tid, han lærte sig at tale og skrive så
fint dansk som han gjorde, - vi har så meget at
takke Otto for, - det store utrættelige arbejde,
han altid har gjort for C.U.K., hans aldrig
svigtende interesse for naverbevægelsen, og alle
vi der kendte Otto og Liesel, siger tak for alle
de mange år og gode minder vi har haft sammen.
Det var Otto der i sin tid, fandt på Moseltreffen.
For en tyve år siden var de en tre fire naver der
tilfældig mødtes ved Moselfloden, og på det
grundlag opstod der, det vi i dag kalder
Moseltreffen, og hvad har det ikke udviklet sig
til i de senere år, det er der mange naver der har
en erindring om, på så skønne steder som Mesenich
og Beilstein.!
Fra hele C.U.K, og Naverbevægelsen, vil vi altid
have Otto Kröll i vores tanker, som en god og fin
Naverbror som han virkelig var.

ÆRE VÆRE HAN MINDE

Kjeld Ploug
Odense afd.

Tillykke

Nyt fra video-udvalget
Tak til de mange morgenfriske Slagelse- Naver, for
venlig modtagelse i jeres dejlige hule, med god
stemning og godt humør.
Også en hilsen til Holbæk afdelingen for en dejlig
dag, en særlig hilsen til formanden og frue for godt
værtsskab og husly.
Hulen i Ingerslevsgade må heller ikke forglemmes,
den glade og humørfyldte Naverflok er altid værd at
gæste. Vi kommer gerne igen.
Er stolt over den meget smukke stand, Naverne var
repræsenteret med på "Håndværk 90". - En stor tak
til alle, der har lagt tid og arbejde deri.
I dette skal også ligge en opfordring til alle
afdelinger og enkeltpersoner I "Videregiv viden om
vor forening, til gavn for kommende generationer".
Det et en kulturarv som er værdifuld at bevare.

Med STOR Naverhilsen og ønsket om et godt Nytår til
alle ude og hjemme. Arne Thomsen (Fredericia),

Birte Andersen og Pi-Kasso (Århus).

MEMO! Husk at se efter materiale som kan benyttes
til "Naver- videoen"". Vi venter med længsel.

Videoudvalget.

Mikkel Eriksen er fyldt 70 år den 23/12-1990. Mikkel
blev indmeldt i C.U.K. i Stockholm den 25/10-1946,
og har siden været medlem i Zürich og nu i Hillerød.
Påsken 1947 var en af de første gange vi var på
Ingarö. Skærtorsdag aften krøb vi alle, piger og
drenge i vore soveposer, men da vi ikke kunne sove,
fandt Mikkel på at vi skulle have røræg. Vi sad i
poserne og rørte og rørte, men opdagede så at det
var salt i stedet for sukker,! om igen Mikkel, men
nu havde vi mange æggevider og så satte Mikkel og
Søren i gang med at lave pandekager. Efterhånden var
det ved at blive lyst, og vi stod da alle op, og gik
en lang tur op over bjerget og ned til søen. Da vi
kom tilbage serverede gamle Peder havregrød med
rosiner og snaps til, så det blev en rigtig LANG
FREDAG.
Mikkel er rigtig nav og har gået i gennem det meste
af Europa. Gennem mange år har Mikkels store inte¬
resse været biavl, og han har været til
Bi-kongresser i Rusland, Amerika, Brasilien og Japan
samt mange andre steder, så der er vist ikke mange
naver som har set så meget af verden som Mikkel.
Til slut vil jeg sige til lykke med fødselsdagen og
tak for mange års venskab og kompagniskab.

ERLAND.

HULEINDVIELSEN

Lørdag den 8. december, var 100 - 120 personer
samlet i hulen til en huleindvielse, som overgik
vore største forventninger, sikken en stemning, vi
havde besøg fra nær og fjern, Vejle, Århus,
Roskilde, København, Helsingør, Frederikssund ja
endnu flere steder fra, vor borgmester, som blev
meget imponeret over den store interesse Naverne i
Hillerød havde, dette resulterede i at han straks
ville gå i gang og arbejde på at nedsætte huslejen
til det halve. Formanden for arbejdernes fællesor¬
ganisation talte med mange og pæne ord, og var
positiv med hensyn til støtte til hulen, og i en
begejstring greb han ud efter den nærmeste hånd,
som desværre viste sig at være i forbindelse med
knebelen til snapseklokken, alle fik straks
serveret hvad de ønskede.
Mad i fadevis blev serveret, hertil rødvin,
hvidvin, øl og masser af små klare. To musikanter
hjalp svendene med de dejlige Naversange. Jo
stemningen var høj. Efter programmet skulle
receptionen vare fra kl. 13-16, men da formanden
kl. 17.45 proklamerede, at nu var det slut med
udskænkningen, måtte vi forlade hulen på Skansevej
nr. 12 B.

Hillerød afd.

Ja svende efter 8 år er i nu kommet i hus, og
sikken en hule, bare alle tiders. Et kæmpe arbejde
er der lagt i, af gode Naverkammerater for at få
hulen op at stå.

Rigtig hjertelig til lykke, jeg håber vi ses
rigtig tit i den kommende tid, til glæde og gavn
for alle.

Redaktøren.



Fra H.B.

HOVEDBESTYRELSESMØDE D. 1/11-90 I INGERSLEVSGADE.

Til stedel Helge, Per, Dann, Leif, Pia og Erland.
Erland var indkaldt i stedet for Karl, der havde
meldt afbud. Erik og Poul havde også meldt afbud.

Dagsorden! 1) Protokol og beretning. 2) Bevilling
3) Redaktøren. 4) Hovedkassereren.
5) Håndværk "90". 6) Internt. 7) Evt.

1) Der var ingen kommentarer til protokollen.
Marmorilik afd. stopper reelt den 30/06-90men da
medlemmerne har betalt året ud til afdelingen er
den først stoppet officielt den 31/12-90. Deres
kasserer Axel Gystavsen har afregnet med HB efter
sin hjemkomst.
Helge har modtaget indbydelse til Bereiste danske
Tømrers 125 års jubilæum. C.U.K, vil forære et
eksemplar af det arbejdende snedkerværksted
indrammet.

2) Der er bevilget 150-200 kr. til et ur til
Hillerød afdelings huleindvielse. Af de 6.000 kr.
på vores rejsefondskonto sættes 500 kr. fra til
udstillingen. Og for fremtiden skal der stå
Rejsefonden på dagsordenen, så vi kan få fordelt
pengene.

3) Bladet er meget flot med meget god læsning uden
for meget "klokkeringning". Dann klager dog over,
at mange afdelinger sender alt for lange refera¬
ter, medens andre aldrig el. meget sjældent sender
ind. Der er stadig undersøgelser i gang med hensyn
til at få lavet nogle pænere overskrifter, på en
nemmere måde.

4) Der er 30.905 kr. på giroen, 14.540 kr. på
checkkontoen og 36.359 kr. på bankbogen.
I følge DfS er en Karin overflyttet til Slagelse
fra Odense og tidligere fra Zürich. Dette ser
mystisk ud, da hun ikke er registreret i HK.
Der er også andre personer, der søger optagel¬
se/er, blevet optaget i nye afdelinger, der stadig
skylder i Københavns afdeling. Det er altid en ny
afdelings pligt at undersøge medlemsbøger ved
overflytninger for at se om en regulær afmelding
er foretaget. Der kunne jo f.eks. være udestående
kontingenter i den gamle afdeling.
Sagen med Avisposten angående forsendelserne til
Sverige kører stadig. Der er fundet en revisor til
revision af regnskaberne i fremtiden.

5) Effekter bliver udvalgt og vurderet pga.
forsikringen. Der laves en vagtplan og de impli¬
cerede bliver kontaktet. Vi vil ikke få genoptrykt
den lille blå folder, da den ikke er up to date,
og vi kan ikke nå at revidere den inden udstil¬
lingen.

7) Næste møde fastlagt til den 5.12.90. Som
suppleant deltager Erland fra Hillerød.

Pia Nielsen.

BYEN ER SØNDAGSSUR

Byen er helligdags- øde
gaderne henligger døde,
men flyder med plastik og skår
til minde om verden i går.
Borte er de som har biler
de andre blir inde og hviler.
Butikkerne ruger bag lås.
Byen er ganske min egen
ikke en kat går i vejen.
Det er så bart at være een
i et landskab af glas og sten.
Stilheden er som i graven
eneste lyd er min traven.
Er der noget ved at gå en tur
i en by der er Søndagssur.

Nuvel i må ha en oase.

Håndværk - 90

"Håndværk 90" er slut, og det må fra Navernes side
betragtes som endnu en succes. Mange gæster
besøgte Naverstanden, her i blandt, boligminister
Agnete Lausten, statsminister Poul Schlutter og
hendes kongelige højhed prinsesse Benedikte, som

alle indskrev sig i H.B.s gæstebog.
Det må dog beklages at visse personer under deres
vagt havde besøg af kammerater som kævede en 10-15
bajere i sig, dette var ikke meningen.
Når der ikke var så mange effekter med på udstil¬
lingen skyldtes det et forsikringsspørgsmål.
Effekterne fra Berejste Håndværkere, de runde
borde med de mange mønter samt planceudstillingen
blev dog meget beundret. Undertegnede fik da også
på sine vagter, mange gode samtaler og håb om at
mange unge mennesker i de kommende år vil søge
arbejde i udlandet. Alt i alt en pæn og nydelig
udstilling, som Naverne kan være stolt af.

"Redaktøren".

Sangkoret

Sangkoret har afholdt to generalforsamlinger.
På første generalforsamling yar tilstede, Edgar som
næstformand og fungerende formand, kassereren Verner
og Svend Åge Rix som sekretær. Jytte var der også.
Efter en diskussion -meddelte Edgar, at han trak sig
fra samtlige bestyrelsesposter. Verner og jeg kunne
fortsætte og se om vi kunne gøre det bedre.
På den følgende generalforsamling besluttede Verner
og jeg at starte op, TIRSDAG DEN 12. FEBRUAR 1991.
Og vi byder alle i de 5 foreninger (FBSH) velkommen,
og det gælder alle som er tilknyttet, medlemmer som

støttemedlemmer, mand som pige.
Det forventes at så mange som muligt møder op, så vi
kan få valgt en bestyrelse, som er handlekraftig og
interesseret. Valget gælder alle bestyrelsesposter.
Der er flere tilbud i det nye år, fra foreninger der
gerne vil høre Naversange og Håndværkersange.
SÅ MØD OP.

Med naverhilsen og sang på læben.

Verner Carstensen Svend Åge Rix
kasserer sekretær



Tromsø Calgary

"Midnatsmøde på Midnatssol"

Lørdag den 8/12 lidt over midnat lagde det gode
skib Midnatssol til kaj i Tromsø. Om bord var to
Slagelse-naver O.C. og Boye Høyem. De havde gennem
de sidste 5-6 uger været på tur gennem Norge, fra
Oslo til Kirkenes, og var nu på vej hjemover med
hurtigruten. Jeg var blevet kontaktet nogle dage i
forvejen om deres besøg, men de naver interesse¬
rede folk i Tromsø var vist nok på julebord. Jeg
blev budt velkommen om bord, og efter at vi havde
udvekslet gaver smagte vi på et par varianter af
det norske juleøl. Boye gik lidt hvileløs rundt i
det han ventede på et rensdyr, som skulle komme om
bord eller også var det den dame som havde det
med. I hvert fald lod han champagneproppen sprin¬
ge, da begge var ankommet. Klokken var efterhånden
blevet 3 om morgenen og det var tid for mig at gå
i land.
Tak for besøget og på gensyn. Næste gang må i
gerne have lidt bedre tid. God jul og godt Nytår.

Bageren Holbæk afd. p.t. Tromsø.

Forenings-meddelelser

Frederikssund

Hulemøde den 7. dec. 1990.
Selv om julen nærmer sig od der var gode film i
fjernsynet, var der alligevel mødt 21 svende og
gæster op til denne vor månedlige aften.
Vi havde denne aften besøg af Jens fra Vejle, som
havde taget en lokal gæst med. Ligeledes besøg af
Axel med ledsager. Axel er nylig vendt hjem efter
flere års arbejde i "Den sorte Engel" i Marmorilik,
og han afleverede straks sin medlemsbog til kassere¬
ren for at blive overflyttet til Frederikssund afd.
Formanden bød velkommen til de fremmødte, og fortal¬
te om "Håndværk 90", som var vel overstået. Forman¬
den havde deltaget i opstilling og nedtagning af
udstillingen samt haft flere vagter efter arbejds¬
tid. Dann oplyste at flere prominente personer havde
besøgt udstillingen, her iblandt, statsminister Poul
Schlutter, boligminister Agnete Lausten og hs.kgl.
højhed prinsesse Benedikte, som alle indskrev sig i
hovedbestyrelsens fremlagte bog. Hulen havde siden
sidst haft besøg af klubben "Kivanis" og et hold
smededrenge, fra Gladsaxe Tekniske Skole, som fik et
foredrag om Naverne af Dann. Dann håbede at han ad
denne vej kunne gøre nogle af dem interesseret i at
tage ud at rejse og prøve at arbejde inden for deres
fag i andre lande.
I køkkenet stod Per bager for det kulinariske, og
han havde taget en hjælper med (kok).
I aftenens løb var der flere der fik lyst til at
hive i snoren til "den der i ved nok", det var Jens
fra Vejle, Axel fra Grønland samt Per bager, og Dann
fordi han fyldte 51 om søndagen. Kl. 23 sang vi
"minderne", men flere havde dog lyst til at fortsæt¬
te denne dejlige aften, til et godt stykke over
midnat.

Vi ønsker alle et godt Nytår, og håber at medlemmer¬
ne i det nye år vil møde mindst lige så talstærkt
op, så vi kan fortsætte med mange gode svendeafte¬
ner.

Husk!! 28/12 Julehyggetræf i hulen
4/01 Nytårhulemøde med kogesild.

Til mødet den 6. september var der 23 mand mødt
op, vi havde 6 gæster. Carl Petersen havde sine to
sønner, Marcus og Brian, med, og en gæst fra
Danmark, som rejser verden rundt på tommelfinge¬
ren, han hedder Jens Mortensen. Der var også en
gæst fra U.S.A., Bent Falck, han havde boet her i
Calgary for ca. 30 år siden, han bor nu i Santa
Barbara i Californien. Det er hyggeligt når vi har
gæster som kommer til møderne. Vi havde også to
murere på besøg, Jørgen Østergaard og lille Willy,
som er kommet tilbage fra Ontario, hver de har
arbejdet de sidste 4-5 år, men det kniber med
arbejde dernede nu, så de kommer tilbage til
Calgary.
1 oktober havde vi hulemøde den 4., der var 16
mand mødt op samt fire gæster fra Danmark, som
havde været på jagt herovre, den ene havde skudt
en Wapiti tyr. Vi fik fint smørrebrød, og vi sang
blæreren for Jens og Hans Madsen, som havde haft
fødselsdage.
Den 10 November afholdt vi vores gåse-gilde, det
foregik i Tivoli- rummet i den danske klub. Her
var 55 damer og herrer mødt op, og vi havde en fin
tid sammen. Vi havde en fyr til at spille for os,
så dansen gik næsten til kl. 01.00, Ebbe Lehmand
fik overrakt sit 25 års emblem.

Med kno i bordet Jens.

Fredericia

9 svende mødte den 14/11-90 til en usædvanlig fin
aften, med besøg af "Pikasso" og "Børge Skæg". De
havde film og video med, som de syntes vi skulle se,
og det var da en mægtig ide. Video- optagelserne var
fra Moseltreffen og Australien. Filmen var fra
pinsestævnet i Nysted, den var alletiders, det var
fra dengang da vi var "unge og smukke" nu er vi jo
"gamle og grå", det var en dejlig film, nok fordi
jeg selv var med. "Skæg" gav et par monologer, han
er bare go til det. "Pikasso" fortalte om
Moseltreffen, og mange andre historier, det var
meget interessant. Senere fik vi en bid brød og en
dram.
De første forlod selskabet ved 23.00 tiden, da sang
vi "minderne" første gang, nogle holdt ud til kl.
01.30 og en vidunderlig aften sluttede med "minder¬
ne" endnu en gang.
En stor tak til "Pikasso" og "Bror Skæg", for deres
dejlige besøg. Kom snart igen.
Hermed sendes ønsket om et godt Nytår, til alle
Naver nær og fjern.

Med kno i bordet Fredericia afdeling.
TAGE.

KARREBÆKSMINDE

Vi holdt generalforsamling i møllen den 26/11. Alle
10 stemmeberettigede naver stemte for ændringerne i
H.B.s love. Kalle valgtes til den nye post som
bestyrelsessuppleant, til revisor valgtes Ejnar, og
John Munkekilde bliver suppleant for ham. Kassere¬
ren fremlagde regnskabet, og det nærmer sig balance
efter salg af sangbøger og mærker, således at vi i
løbet af det kommende år kan betale vores "start¬
gæld" til hovedbestyrelsen. Bødekassen vil fremover
blive indsat på en særlig konto. Kassereren opfor¬
drede enkelte medlemmer til at være mere påpasselige
med at indbetale deres kontingent, da manglende
indbetalinger både giver rod i regnskabet og besvær¬
liggør jobbet.
Det besluttedes at hulemøderne i møllen i 1991 skal
afholdes den 4. fredag i måneden kl. 19.30.
Der blev optaget to nye medlemmer! Leif Andersen og
Peter M. Jensen. - Efter sange fra bogen sluttede
sidste sammenkomst i møllen 1990.

Med naverhilsen Poul. Med naverhilsen "Gnisten"



Herning Holbæk

Vi har lige overstået fødselsdagsfesten, igen, den
26. i rækken og selvfølgelig ikke i omfang som
jubilæet for et år siden, men en hyggelig aften med
20 naver og navinder omkring bordet, god mad og
appetit, og en sang i ny og næ til tonerne fra to
dejlige harmonikaer, håndteret af musikalske venner.

Vi sender herfra de bedste nytårsønsker til naver i
ind- og udland og til de lokale, "husk lige", at vi
har nytårskur søndag den 6. januar 1991, kl.
10,00-12,00.

Med naverhilsen

Hillerød

Gunnar.

Ja svende så holdt vi vort sidste hulemøde i fri¬
tidshuset på Hostrupvej, 14 svende var mødt, og der
var nok at tale om, Åge fortalte om færdiggørelsen
af den nye hule, han ville selv hænge alt værktøj op
sammen med Lillian, for så var der ikke så megen
diskussion. Mogens Norlin ordnede el- arbejdet, så
det var klart den 8. dec.. Snakken gik livligt, vi
fik sunget nogle sange, og derefter var der gang i
håndmadderne, med den stærke ost, der fremmer "det i
ved nok", vi sluttede denne sidste huleaften med
"minderne".
Den 22. december havde vi besøg af fotografen fra
Hillerød Posten, der fik taget billeder af den nye
hule og fik et referat af vor historie.
Husk vi har lørdagsmesse den 5. januar kl. 13,
tilmelding til Åge og Lillian. Den 11. januar
kl.19.30 holder vi hulemøde, og så er der vor
velkendte "Gule ærter med grisehaler, sprængt flæsk,
kogt røget bacon, til en pris af kun 40 kr. Husk
tilmelding til Åge på tlfl 42 28 06 51 eller til
Lillianj tlfl 42 28 07 64 og det må ske senest den
25. januar.
Der afholdes ordinær generalforsamling den 8.
februar 1991 kl.19.30,. Dagsorden i følge love,
forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.
Til slut vil bestyrelsen og andre der var med den 8.
december ved huleindvielsen, sende en stor tak til
vore fire piger, der havde ordnet al maden, det var
flot. Og så et rigtigt glædeligt Nytår.

Med naverhilsen

Roskilde

Mogens.

Hulemøde & generalforsamling d. 30/11-90, kl. 19.30.
Efter lidt hyggesnak og en enkelt sang åbnede
formanden mødet med et velkommen til de 18 fremmød¬
te. Dagsorden i.h.t. lovene. Formandens beretning,
regnskab og protokol blev godkendt. Der var indkom¬
met 3 forslag. 1) Formanden foreslår, at klubbens
tilskud til den der er afdelingens delegeret til
pinsestævnet, forhøjes fra de nuværende 400 kr. til
800.- kr. i de år hvor pinsestævnet holdes udenfor
Sjælland. - Forslaget blev vedtaget. / 2) Kassereren
foreslår, at klubbens kontingent fra den 1/4-91,
udskrives for et halvt år ad gangen, således at
betalingsterminerne er april og oktober. - Forslaget
blev vedtaget. / 3) Ændringerne til C.U.K.s love
blev anbefalet og vedtaget.
Efter generalforsamlingen samledes medlemmerne til
fælles spisning, hvor forskellige emner alm. og
lidt/eller lidt mere kontroversielle gik over bordet
blandet med spind og hyggesnak.
Der erindres om Lørdagsmesse den 19/1—91, kortspil
der. 20/1-91, og sluttelig nytårsfest den 27/1-91 til
40,- kr. samt venligst til denne lejlighed at
medbringe en pakke, med for andre et ukendt indhold,
til en "værdi" af 20,- kr.
Nyt medlem! Svend Bache Lauridsen, Dalengen 11
Svogerslev, 4000 Roskilde.

Til novembermødet i hulen i Holbæk var der godt
fremmøde, men det er jo også en af de vigtige
aftener, julefrokosten skal tilrettelægges.
Helge bød velkommen og nævnte udstillingen "Hånd¬
værk 90", og i den forbindelse efterlyste han nogle
til at deltage i vagtordningen.
Det er dejligt med trofaste gæster. Trods vinter
hiet i København, ser vi meget til Yrsa og Tage. Da
det mere formelle var på plads meddelte Helge, at en
konditor, født den 7/11-45, der for tiden opholder
sig højt oppe i Norge for at bage Wienerbrød og
brune kager til nordmændene, gerne ville have vi
skålede for ham og der var stillet en kasse øl + en

Ålborg frem. Vi håber du hørte os i Norge, for den
fik hele armen + sangen. Tak til Jørgen.
Den 1. december blev julefrokosten indtaget med ca.
30 til bords, som sædvanlig kunne vi glæde os over
at se gæster ude fra. Roskilde, København samt fra
Århus ved Pikasso og tante Møhe og Fredericia ved
Arne Jakobsen var med ved bordet, hvor alle de
traditionelle retter blev serveret med dertil
hørende væde. Vores gave- auktionarius, Freddy,
måtte desværre blive hjemme i år, grundet sygdom, så
Torben påtog sig hvervet, hvilket han klarede til
ug. De to sidste pakker blev solgt på en lidt anden
måde, hvilket indbragte et ganske pænt
kassereren selvfølgelig ikke var ked af.
dejlig julefrokost med masser af sang
Holbæk afd. ønsker
godt Nytår.

Med naverhilsen

beløb som

En rigtig
og spind,

alle hjemme som ude et rigtigt

Emil.

Næstved

Næstved har fået en ny attraktion. I sig selv må
restaureringen af vort ca. 160 år gamle hus jo siges
at være et godt eksempel på byfornyelse. Men der
manglede altså noget. I mange, mange måneder har vi
gået og skævet til den ærværdige hoveddør, som ærlig
talt ikke var nogen pryd for øjet. Og så kom der
gang i sagerne med afbrænding, slibning og alt til
faget henhørende.
Vor gode ven, malermester og fhv. oldermand P.E.
Jensen, som har været os en uvurderlig støtte, havde
nedlagt forbud mod at vi selv fortsatte. Resten
skulle han nok personligt klare. Så med ca. 12 lag
af håndrevne farver står døren nu som ny. Og så blev
der endda gjort glasmaleri over den.
Ind imellem alt andet blev der selvfølgelig også tid
til julefrokost, med medbragte koner, god mad og
drikke og amerikansk lotteri, som gav et godt
tilskud til kassen, var der høj og hyggelig stem¬
ning.
Som nævnt under milepæle, fylder vor agtværdige
formand, Knud Rasmussen, 60 år den 22. januar. I den
anledning inviterer han alle vennerne, til en bid
brød med tilbehør, i hulen samme dag fra kl. 13.00,
så hold jer ikke tiltage.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.

Med naverhilsen Bjørn Sørensen.

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.
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■Salrcy'rMhltling
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Svende- hulemødet den 8/11, gik som altid fredeligt
af med kammeratlig hygge hinanden imellem. Det er
fantastisk hvor meget så få mennesker kan hygge sig,
hvordan mon det ville være ifald vi var flere? -

Sildebordet lørdag den 10. nov. var igen et minde¬
rigt arrangement, hvor fiskeretter af alle slags
(mere end 10), om ikke fik (fiske-) ben at gå på, så
i hvert fald rigeligt at svømme i
Som noget nyt havde vi Raclette- aften den 24/11,
det må siges at være en hyggelig form for spisning,
man kommer i hvert fald hinanden ved. Og så kan man
selv bestemme spise- tempoet, uden at maden bliver
kold. Der manglede vidst ikke noget, selv "Basler-
Leckerli og Kafi- Luz" kunne man nyde.
Til Svende- hulemødet den 30/11, havde vi indkaldt
til afstemning om ændring af 3 hovedkasselove.
Sikken en tilslutning!!!!! - Hele 6 stemmeberettige¬
de!!!!!! - Nu må vi altså komme op på dupperne, og
vise noget mere interesse for vor afdeling og
almindelig drift.
Når disse linier bliver læst er vi meget tæt på
1991, hvor Københavns afdeling igen har planlagt et
godt og varieret program - synes vi selv - hvor vi
håber at en del flere vil troppe op til vore arran¬
gementer end det forgangne år. Ifald ikke, må vi nok
se i øjnene at en kraftig nedskæring vil ske, da det
kræver en del opbakning, at holde hulen i gang.
Dette kan ske uden at man behøver føle sig forplig¬
tet til at komme hver eneste gang og bruge en masse
penge. Men Svende- hulemøderne bør være et "must"
hvor man dukker op samt vel også en fest af og til.
Vor faste kuvertpris på kr. 40,00 kan vist ikke
siges at være horribel, VEL??.
Apropos svende- hulemøde, vi lægger ud med et sådant
Nytårsmøde torsdag den 3/1-91, hvor Bøssen vil blive
tømt. Det er altid sjovt at se hvor meget vi har
"kvajet" os eller lignende. I fremtiden vil vi kun
afholde tømning på svende- hulemøderne. Lørdag den
12/1, har vi naturligvis stiftelsesfest, hvor der
serveres 3 retter mad til kun kr. 50,00 inkl. kaffe.
Har du tilmeldt dig??? Ifald ikke, kan det måske
nåes endnu ifald listen ikke er overtagnet. Fjorten
dage efter, Kære venner, er Erling og Edith igen
(endelig) vært til Sønderjysk Awten med alt hvad
dertil hører. Forhåbentlig kan vi sige Moin til en
masse mennesker der ynder denne spise, og kender man
ikke til grønlangkål m/tilbehør bør bekendtskabet
hertil absolut ske denne aften. Endelig slutter vi
af med endnu et svende- hulemøde den 29/1, der som

tidligere nævnt er en aften der kommer os alle ved.

Til slut vil jeg ønske alle vore medlemmer og
afdelinger ude omkring et rigtig godt Nytår, med håb
om mere fremgang for vor forening og dens virke.

Med kno i bordet Niels "2m".

PROGRAM

3/1 + 29/1 svende- hulemøde / 7/1 + 21/1 spilleaften
/ 9/1 + 16/1 + 23/1 + 30/1 midt-i-ugen / 12/1
stiftelsesfest / 26/1 sønderjysk awten.

Odense

Det sidste hulemøde i 1990 i, citat Børge Skæg
"Danmarks næsthyggeligste hule" (efter Helsingør),
blev afholdt i en god juleatmosfære. Det skyldtes
ikke mindst hulefars usædvanlige flotte og naturlige
juledekorationer.

Følgende blev vedtaget! 1) Støtteforeningsmedlemmer
kan komme til hulemøderne allerede fra kl. 19.30.
2) De kommende generalforsamlinger begynder kl.
18.00.
Vi havde en grundig samtale om det vellykkede
Fulton- møde, især om hvorvidt vi gamle blandede os
nok med hvalpene, det syntes de fleste at vi gjorde.
Til næste år vil vi søge at lave fælles julesulegil-
de med støtteforeningen. Ole, formand, spurgte om
han måtte tage nogle venner med til julefrokosten,
det syntes vi var en god ide. Klare regler med
hensyn til at tage gæster med afklares på næste
generalforsamling. Kjeld Ploug havde sørgelig
meddelelse, nemlig at det mangeårige og meget aktive
medlem Otto Kröll senior desværre ligger for døden.
De næste arrangementer I 3/1-91 hulemøde hvor grisen
slagtes. - 26/1-91 fælles bingo med madpakke kl.
15.00.

Med naverhilsen og godt nytår Torben Kortegård.

Randers

Den 17. november kl. 07.00, drog Randers naverne med
rutebil mod Tyskland. Inden vi samlede kammeraterne
fra Herning og Silkeborg op, fik vi serveret rund¬
stykker. Da vi nåede Sønderborg, var der desværre
ikke tid til at hilse på kammeraterne der, vi havde
kun 15 minutters ventetid.
Efter en dejlig sejltur på 2 time, med dejlig mad
og dans, kørte vi til "Otto Duborg" for at handle,
hvorefter vi kørte mod nord igen, efter at have sat
kammeraterne af fra Silkeborg og Herning, ankom vi
til Randers kl. 24.00. En god dag for alle 40
personer var til ende. "Vi ses i 1991".
Lørdag den 1/12-90 holdt vi bankospil, med mange
flotte gevinster. Vi havde en rigtig hygge aften.
Angl aktiviteter, se opslag.
Godt Nytår ønsker Randers alle Naver.

Hilsen Henning Tuborg.

Stockholm

Årets sidste månedsmøde, og ekstra GF. blev afslut¬
tet med en herlig julefest, hvor vi havde den store
glæde, igen at se Bertil blandt os. Tre jubilarer
fik blomster og gaver, det var Otto Madsen, Karin
Håkansson og Kaj Håkansson, som formanden omtalte
som gode kammerater, der deltog flittigt i klubbens
arbejde, til glæde for alle.
Bestyrelsen minder om at evt. forslag til general¬
forsamlingen den 9. februar, skal være indkommet
senest den 25. januar. Alle regnskaber skal sendes
til revisorerne, så at bestyrelsen kan gå dem efter
inden årsmødet. Vi minder om beslutningen af § 6A,
som betyder at medlemmer som ikke har betalt sin
årsafgift og efter opfordring fra kassereren, vil
blive slettet. Så derfor husk at betale dit kontin¬

gent for 1990, ellers har du ingen stemmeret på
generalforsamlingen, hvor kasserer, næstformand og
materielforvalter er på valg, for de næste to år.
Fra "Dana legatet" har vi modtaget 4.000,- kr. som
vil blive anvendt på Torpet. Vi takker legats
bestyrelsen for den fine hjælp i vort arbejde.
I januar starter vi med en stor Nytårs- messe den 5.
kl. 12.30, alle er velkommen, om lørdagen er der
hyggeligt møde med frokost også kl. 12.30. Vil du
deltage i torskemiddagen, må du huske at tilmelde
dig til Karin og Åge, det er den 26. januar.
Et godt Nytår ønskes alle vore medlemmer og øvrige
venner i ind- og udland. En stor tak til vore unge
naver som rejste tilbage til Vejle, tak for den
fyldte pokal til julefesten. Vi håber at vi ser jer
alle til sommeren på Torpet.

Med naverhilsen Arthur.



Sønderborg

På en ekstraordinær generalforsamling den 17/11-90,
er der sket en udskiftning i bestyrelsen. Helmuth
Krogh og Romon Hammeleff har trukket sig ud af
bestyrelsen. Kassereren og næstformanden fik en
meget kraftig opbakning, fra de fleste medlemmer,
for deres store indsats i vores afdeling. Indtrådt
som bestyrelsesmedlemmer er! Henning Jensen, Hans
Peter Skriver, Ejgil Jensen og Klaus Baes.
Nytårsaftensdag mødes vi i hulen til sild og andet
godt. I samme åndedrag ønsker hele Sønderborg afd.
alle andre afdelinger i såvel ind- som udland, et
godt og roligt arbejdsår.

Med kno i bordet

Et godt og
lykkebringende

Nytår
Zürich

Mortensaften fejrede vi for første gang på re¬
staurant Mühlehalde. Ole vores næstformand havde
forklaret kokken hvordan ænderne og rødkålen
skulle tilberedes og (oh wunder geschehe) maden
var bare alletiders. Det hele klappede bare, vi
fik endda organiseret ribsgele, så vi havde det
bare som rosinen i pølseenden. Godt nok var vi kun
32 til festen, men til gengæld havde vi det bare
hyggeligt. Pakkeauktionen klarede vores formand
Flemming til alles fornøjelse i en strålende stil.
Derefter var der fin tid til en svingom. Benny
havde sørget for musikken, bare fin. En af vores

naverpiger organiserede en lille leg, hvor vi var
ved at gå til af latter. Festen sluttede ved halv
et tiden, da der var almindelig opbrudsstemning.
Ved vores naveraften den 6. december havde vi

ingen optagelser, men Frank Petersen fik lov til
at sætte sin plade i bordet, da han den 27 novem¬
ber fejrede sit 10 års medlemsskab af C.U.K.
Ellers har vi det godt hernede, de unge er ude at
stå på ski hver weekend, den ene gang i Østrig en
anden i Saas Fee osv.. Jo de unge får set en hel
del af Schweiz på den måde, men vi kan nu heller
ikke sammenligne forholdende som de var for 30-40
år siden.
Den 30. december 1990 fejrer Lilian Schatzmann sit
10 års jubilæum her i foreningen! Tillykke Lilian.
Den 28 januar 1991 fejrer Jette Burri og Dorthe
Forrø begge deres 40 års fødselsdag. De er tvil¬
linger og begge danskere, men gift med hver sin
schweizer. Tillykke til Jette og Dorthe.

Her fra Zürich afdeling sender vi de bedste ønsker
om et godt Nytår til alle vore kammerater og alle
afdelingerne derhjemme, og der skal lyde en tak for
de besøg vi har nydt i årets løb.

Med kno i bordet Frank Petersen.

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195

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

Henning Jensen.

Vejle

Der var mødt 14 svende til årets sidste møde den
7. december. Formanden bød velkommen og takkede
Jens DSB samt alle, der havde hjulpet med at lave
gule ærter - også mig selv for at have skrællet en
halv selleri!
Vores skur er færdigt nu, og derfor en stor tak
til alle, der har hjulpet med det - Især Poul, der
har været projektleder, men som sædvanlig var der
ikke mange, der havde tid til at hjælpe. Godt
arbejde Poul.!
En særlig velkomst lød til 2 nye medlemmer,
Carsten og Johnny. De er begge klejnsmede og er
indmeldt i Stockholm, hvor de har arbejdet i ca. 1
år. Rart med unge mennesker i foreningen, det
trænger vi til.
Festudvalget kom med et program til vinterfesten,
den afholdes lørdag den 26. januar og tilmel¬
dingsfristen er for Vejle- Naverne den 11. januar
og tilmelding af gæster er efter denne dato og
indtil den 20. januar til Bruno på tlfI 75 83 10
55 el. Johnny tlfI 75 82 80 42 el. Mona tlf! 75 83
32 97.
Formanden sluttede mødet med at ønske alle naver i
ind- og udland samt deres familie og venner et
godt Nytår.

Med naverhilsen Store Hans.

Nye medlemmer!

Klejnsmed, Carsten Munk
Ribelandevej 95
7100 Vejle

Klejnsmed Johnny Lindskjold
Skolegade 15
7100 Vejle

Århus

Indmeldt 27/01-90 i
Stockholm

Født 8/06-67 i Vejle

Indmeldt 27/01-90 i
Stockholm

Født 12/04-67 i Vejle

Vi ønsker vore medlemmer og øvrige afdelinger et
rigtigt godt Nytår.
Lørdag den 10. november afholdt foreningen sin
årlige stiftelsesfest. Vi var 46, hvoraf der var
gæster fra Randers og Fredericia. Det er altid
dejligt, når der er besøg fra andre afdelinger.
Bent og Kaj stod for menuen, som var glaseret skinke
med grøntsager og grønlangkål og til dessert fløde¬
rand med frugter. Vi takker vore 2 kokke for det
store stykke arbejde.
Vi fejrede vore 25 års jubilarer, Svend E. Jensen,
Kaj Rasmussen og Ole Peter Andersen. Kaj kunne
desværre ikke være til stede på grund af sygdom, men
Kaj,s kone Grethe deltog på Kaj,s vegne. Ole Peter
Andersen var forhindret. Jubilarerne blev hædret på
behørig navervis. Svend E. skænkede en fugleskyd-
ningspokal til foreningen og Grethe gav på Kaj,s
vegne en omgang til gæsterne. Vi siger tak til jer
begge. Efter middagen var der mulighed for at få
rørt benene med en svingom.
Lørdag den 24. november holdt vi åle- gilde med 24
deltagere. Der var alle de ål vi kunne spise, med
stuvede kartofler til. Efter spisningen så vi
videofilm fra vor stiftelsesfest og fra Eskilds 70
års fødselsdag.
Lørdag den 9. februar holder vi vor årlige gule
ærter. Ledsagere er meget velkomne. Vi mødes kl.
19.00 og husk en pakke til min. 20 kr. til pakkeauk-
tionen. Tilmelding til Anette, tlf! 86262063 el.
97129909.

Med naverhilsen Annette.
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— "VÆRD AT SE X EBELTOFT" —

Ebeltoft vrimler med attraktioner, som det nok er
værd at bruge tid på at studere. Vi kan især anbe¬
fale: JØRGEN FÅBORGS GÅRD, Adelgade 25-27. selve
bygningen er godt 225 år gammel og den blev efter
første verdenskrig sammenlagt med naboejendommen,
hvor Ebeltoft-borgere i generationer fremstillede
brændevin. - På den anden side af gaden i Adelgade
28-32 ligger: SIGVALD RASMUSSENS GÅRD, som er ca.
et halvt århundrede ældre, og gården byder bl.a. på
en charmerende svalegang, som kan studeres nærmere,
hvis man træder ind gennem den gamle port. I tid¬
ligere tider var der kornmagasin på førstesalen, og
derfor er bjælkerne mellem stueetagen og
førstesalen meget kraftige egebjælker. I dag er der
RESTAURATION her og om sommeren serveres der i det
idylliske gårdmiljø. Bemærk inskriptionen over
porten.

Adelgade vrimler med spændende ejendomme, og i nr.
13-25 findes Nordens ældste landfarveri DEN GAMLE
FARVERGÅRD. Den er 300 år gammel, men blev først
rigtig kendt, efter at farvermester Emanuel
Randulet købte den i 1772 og indrettede et farveri,
som fungerede helt frem til 1920. For ca 15 år
siden overtog Ebeltoft kommune ejendommen, og en
tiltrængt restaurering bragte såvel forhuset med
farverens butik som sidebygninger med beboelse m.v.
tilbage til sin oprindelige skikkelse. I dag er det
Ebeltoft Museumsforening, der driver museet.

FARVERGAARDEN

Det gamle Raadhus.

DET GAMLE RÅDHUS, hvor Ebeltoft museum er indret¬
tet, hører sammen med de tilsluttede museumsafde-
linger i POSTLADEN, SIAMESISK SAMLING, HÅNDVÆRKER¬
MUSEET samt ARKÆOLOGISK SAMLING til de meget spæn¬
dende seværdigheder i Ebeltoft.

Ved siden af EBELTOFT KIRKE findes MISSERS DUKKEMU¬

SEUM, som er et lille festligt privat-museum hvor
ægteparret James har samlet et væld af legetøj til
både piger og drenge, lige fra voksdukker og fine
porcelænsfrøkner til biler, udklipsark, tinsoldater
og dukkehuse samt gamle dukke- og barnevogne,
dragter, broderier og tusind andre ting. Museet er
indrettet i den gamle præstegård.

GLASMUSEET på Strandvejen 8 rummer en omfattende
samling af det ypperste indenfor moderne interna¬
tional glaskunst. Museet er specielt derved, at de
ca. 400 kunstnere, som i en stadig skiftende op¬
stilling viser 700-800 arbejder, Belv har udvalgt
de arbejder, hvormed de er repræsenteret.
Som noget helt nyt er der ved museet etableret en

arbejdende GLASHYTTE, og i sommermånederne vil
museets gæster her kunne opleve, hvordan dygtige,
professionelle glasmagere puster og former glas.
Glaspusteri er en både underholdende og belærende
proces, og der er ingen tvivl om, at et besøg i
GLASHYTTEN vil fremme forståelsen af de mange
forskelligartede glasarbejder i den permanente
samling.

Århus afd.
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HOVEDBESTYRELSEN Køben Ii av ns 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!
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 10li 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, Borgbyglrd 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

Dødsfald

Naverne i København, har med sorg atter mietet en

god og trofast Naverkammerat.
Asmund Andersen, født den 17/12-1897, afgået ved
døden den 5/01-1991, efter kortere tids sygdom.

Ære være hans minde
Københavns afd.

Milepæle

FEBRUAR

19/02 Sv.Åge Vogn, Løget 3
7128 Vejle år

20/02 Hans Rindom, Hyldemoravej 40 B
2730 Herlev år

26/02 Jørgen Nielsen, Nuna-Tek, Box 507
3920 Qagortog/Julianehåb, Grønland 60 år

Karl Ferdinansen, Højdevej 7
Gilleleje 75 Ar

MARTS

TAK

Hjertelig tak til alle nom sendte mig hilsner og
gaver på min 70 års fødselsdag, tak til HB og Århus
for telegrammer, en særlig tak til min venskabs
afd. Hillerød for telegram og gave, men allermest
tak til alle i Stockholm for alle fine gaver og for
at i gjorde min dag så festlig.

Med kraftig naverhilsen Egon "Skroget" Bargisen.

Vi siger tak for besøget og de smukke blomster, som
en sidste hilsen til vores "far" det var han også
for mig. En hilsen til Naverne med tak for alt.

Otto B. og Inger Kröll.

1/03 Edgar Jensen, Vimmelskaftet 36 B 3.sal
1161 København K..medlem af C.U.K, i...50 år

SANGKORET

"HUSK" tirsdag den 12. februar 1991.
Vi byder alle i de 5 foreninger (FBSH) velkommen,
og det gælder alle som har tilknytning, medlemmer
som støttemedlemmer, mand som pige.
Det forventes at så mange som muligt møder op, så
vi kan få valgt en bestyrelse som er handlekraftig
og interesseret. Valget gælder alle bestyrelsespo-

flere tilbud i det nye år, fra
vil høre Naversange og Hånd-

"SÅ MØD OP". — "MØD OP" —

ster. - Der er

foreninger der gerne
værkssange

Med naverhilsen og sang på læben.
Verner Carstensen

kasserer

Svend Åge Rix
sekretær



Metal-lærlinge på udveksling
Metal-lærlinge skal
kunne tage på ud¬
vekslingsophold i et
andet EF-land, me¬
ner Metal og IA, som
med pilotprojekt vil
bane vej for EF-pro-
gram for udveksling
af lærlinge

Minden (Metal)* - Selv om studerende i flere år har
haft gode muligheder for at få EF-støtte til uddan-
nelsesophold i et andet EF-land, har det hidtil
skortet på forståelse for, at også lærlinge kunne
have godt af at rejse ud som led i deres uddannelse.
Det skal der nu rettes op på, mener Metal og Indu¬
striens Arbejdsgivere, som sammen har taget
initiativ til et pilotprojekt med udveksling af
danske og tyske Metal-lærlinge.
Målet med projektet er at bane vej for et egentligt
EF-program for udveksling af lærlinge, så også
faglige unge kan få kendskab til kultur-
uddannelses- sprog og samfundsforholdene i et andet
EF-land. Projektet er foreløbig blevet positivt
modtaget i EF, som ekstraordinært har givet 5.000
ecu. i symbolsk støtte.

Afsted i 3 måneder
Som led i pilotprojektet blev 11 danske 3. års
Metal-lærlinge i begyndelsen af september sendt på
tre måneders udvekslingsophold i Minden ved
Hannover. Her blev lærlingene, der er under
uddannelse til maskinaarbejdere,
elektronikmekanikere, værktøjsmagere og pladesmede,
placeret på seks forskellige virksomheder.
Elektronikmekanikerlærlingene Henrik Petersen og
Henrik Nielsen, begge elektronikvirksomheden Arcodan
i sønderborg, endte sammen med to andre lærlinge hos
måleudstyrsvirksomheden Schoppe & Faeser, hvor de
indgik på lige fod med virksomhedens 123 lærlinge.
De blev samtidig indlogeret privat hos familien til
to af deres nye lærlingekammerater, som fik til
opgave at støtte dem i fritiden, på arbejdet og i
for bindelse med undervisningen på teknisk skole.

Tyskerne sammenlignede de fremsendte danske
uddannelsesbeskrivelser med deres egne med det
resultat, at de danske lærlinge blev placeret under
deres faglige niveau.
Misforståelsen blev dog hurtigt rettet, fordi lær¬
lingene ved deres faglige dygtighed beviste, at de
retteligt hørte til på sidste uddannelsestrin.
"Deres faglige niveau er godt i forhold til vores.
De behøver ikke at skamme sig. De er rigtig gode."
fastslår uddannelsesleder Ernst Willharms, Schoppe
& Faeser.

Han er særdeles godt tilfreds med "sine" fire
danske lærlinge. Han mener, de er en gevinst for
virksomheden.

Positiv overraskelse
"Rent menneskeligt har det været skønt at have dem
her. Det havde jeg slet ikke forestillet mig.
Samtidig gør deres tilstedeværelse dagligdagen lidt
sjovere."siger Ernst Willharms.
Han mener, det er vigtigt, at ungdommen går på
opdagelse i det nye åbne Europa.
"Det er den bedste måde at undgå en gentagelse af
Hitler-tidens rædsler. Dette forsøg er første
skridt i den rigtige retning, men de menneskelige
værdier er," siger Ernst Willharms.
Netop udvekslingsprojektets menneskelige,
kulturelle og sproglige sider tæller for ham mere
end de strengt faglige. Derfor har han gjort sig
store anstrengelser for at sikre, at virksomhedens
danske lærlinge befandt sig godt både på arbejdet
og privat.

Høflige lærlinge
"Lærlingene må have mulighed for at komme hjem
mindst
en gang om måneden. Og selv om det er spændende at
være på en ny arbejdsplads og i et nyt hjem, må vi
sikre os, at lærlinge får deres eget værelse under
udvekslingsopholdet. De må have et sted, hvor de
kan koble af", siger Ernst Willharms.
Han fortæller, at en af de mest iøjnefaldende kul¬
turforskelle mellem tyskere og danskere, der slog
ham ved mødet med de danske lærlinge, var deres
uformelle omgangsform. Det er der nu rettet op på,
forsikrer han. På bedste tyske maner kan lærlingene
nu både give hånd og hilse høfligt på kollegerne,
inden de går igang på værkstedet.

Utroligt lærerigt
"Det har været utroligt sjovt og lærerigt at være
hernede. Vi er blevet godt modtaget. Alle har
gjort sig utroligt store anstrengelser for at vi
skulle falde til hernede".- siger
elektronikmekanikerlærling Henrik Nielsen.
Som sin navnefælle mener han, at udvekslingen har
nedbrudt en lang række af deres indgroede fordomme
om tyskere.
"Jeg troede, de fagligt set var bedre end os, inden
jeg kom herned. Det er de ikke. Jeg synes heller
ikke, de er mere arbejdsdisciplinerede eller mere
kreative end os," siger Henrik Petersen.
"Jeg har fundet ud af, at det bedste sted at få en
faglig uddannelse er i Danmark. Hernede har de
planundervisning med skoleophold en til to dage om
ugen under hele den 3i årige læretid.
Det betyder, at man ofte har glemt, hvad man lavede
sidst, når man mødes ugen efter. Derfor skal de
hernede bruge en tredjedel af undervisningstiden på
at repetere." siger Henrik Nielsen.

De er rigtig gode.
Netop forskellene mellem de danske og tyske
erhvervsuddannelser gav i starten anledning til
misforståelser.

Lærling 92.
I forbindelse med pilotprojektet har Metal, IA og
Metalindustriens lærlingeudvalg løbende fulgt lær¬
lingene for at sikre, at de lærte noget og befandt
sig godt i det fremmede.
Til februar vil de danske virksomheder, der sendte
lærlinge afsted modtage et tilsvarende antal tyske
udvekslings-lærlinge.
Derefter vil resultaterne blive indarbejdet i en
evalueringsrapport, der bl.a. vil blive sendt til
EF, som dermed får et brugbart værktøj til at
udarbejde et udvekslingsprogram for lærlinge.
Metal og IA har sammen udarbejdet en plan, "Lærling
92", der har som mål at sende 92 Metal-lærlinge på
udveksling til et eller flere EF-lande i 1992. Det
skal ske som optakt til og markering af EF's indre
marked, der træder i kraft 1. januar 1993.

H . B -

HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3/01-1991

Dagsorden: 1) Protokol og beretning 2) Redaktøren
3) Hovedkassen 4) Video-udvalget
5) Rejsefondskonto 6) Internt
7) Eventuelt



HOLBÆK - Alt godt fra havet.

ad 1.

Ingen kommentarer til protokollen. - Æresmed¬
lem af C.U.K, Otto Kröll, er død den 11/12.90.
Helge deltog i bisættelsen. Hermed kan konstateres,
at C.U.K, ikke længere har en afdeling i Tyskland,
hvilket er meget uheldigt. Dette rejste en diskus¬
sion om, hvornår en afdeling er en egentlig afde¬
ling. Vi har ingen faste regler for det. Dette
spørgsmål må tages op og behandles i fremtiden.
Sekretæren, Pia Nielsen, rejser 1 år til Texas i
forbindelse med sit arbejde og er derfor på orlov
fra HB. Dann overtager poBten som sekretær og hvad
dertil hører. Flemming Heiden, fra Københavns afd.
skal så give møde, da han er første suppleant.
Nykøbing Sj. afd. har fået ny formand og kasserer.
Formand: Carl Otto Enevoldsen

Farmaceutstien 13,
4500 Nykøbing Sj. tlf: 53 41 17 13

Kasserer: Palle Gyrst Longsyg
Vesterlyngvej 119
4500 Nykøbing Sj. tlf: ? ? ? ?

Ved generalafstemningen om de nye love, har tyve
afdelinger indsendt resultater. Stemmerne vil blive
talt af HB og KU og derpå bekendtgjort i Svenden.
Hvis afstemningen er for den nye S 11/ vil vi
aftale et møde med det nye KU, når det er samlet. -
Der er indkøbt en laserprinter til redaktøren, så
hans arbejde ikke bliver unødigt vanskeligt.

ad 2.
Dann kunne fortælle, at der var masser af

muligheder med den nye printer, som han var ved at
gøre sig bekendt med. Ellers var der ikke noget
nyt.

ad 3.
Alle afdelinger, abonnementer og HK- medlemmer

har fået tilsendt opkrævninger. Lageret er nu
flyttet til Peer,s adresse. Så skal forsikringen
også flyttes. Helge har også fået en nøgle til
lageret. Udstillingen på Håndværk-90 er endnu ikke
blevet afregnet med Rejsefonden. Antallet af blade
er nedsat med 200 pr. udgave. (dette sparer ca.
2.400 kr. pr. år) Postvæsenet har ca. 150 blade i
overskud pr. gang.

ad 4.

Videoudvalget ansøger om en bankgaranti fra HB
på 40.000,- kr. til en video af en halv times
varighed om naverbevægelsen, fremstillet i samar¬
bejde med en efteruddannelse af journalister på
Esbjerg Medieskole. Der vil senere blive ansøgt om
pengene via diverse fonde. Vi vil undersøge
muligheden for at gå de andre foreninger i Rejse¬
fonden med på ideen og samtidig bede videoudvalget
om et budget for, hvad de 40.000,- kr skal bruges
til og om et oplæg til selve filmen (drejebog). Da
det er med meget kort varsel (kursuset starter i
uge 5), er det tvivlsomt, om vi kan nå formalia og
bevillinger fra fonde inden. I så fald må det
undersøges, om der ikke køres et lignende kursus i
overskuelig fremtid. I mellemtiden vil vi gøre alt
for at få dette til at lykkedes i tide.

ad 5.
Intet nyt til dette punkt.

ad 6.

Internt.

ad 7.
Næste møde bliver den 7/2 kl. 19.00 i

Ingerslevsgade. Erik har meldt afbud, - for ham
møder Poul Berg. Flemming Heiden møder for Pia, og
Rasmus Gerdes som suppleant.

FORENINOS-MEDDELELSER

Frederikssund

28/12-90. Til vort årlige julehyggemøde var 24
svende og damer mødt op. Vi havde besøg af Finn
Leth, der var i Danmark for at fejre jul og nytår.
Tove Madsen havde også denne aften fundet vej til
hulen. Formanden og hulefar havde arrangeret et
dejligt ostebord med rødvin til. Aftenen forløb som
altid meget hyggeligt, så det var en fuldendt
afslutning på 1990.
4/1-91. Dette års første hulemøde havde samlet 24
svende og gæster. Blandt gæsterne var borgmesteren
i Frederikssund samt formanden for FO. Dette er dog
også en årlig tilbagevendende begivenhed at de
gæster os til netop dette møde. Regnar Aaberg, der
fylder 91 den 9. januar, havde også traditionen tro
taget 2 flasker Ålborg med til maden, der jo som de
foregående år bestod af kogesild. Hermed et tillyk¬
ke og tak til Regnar. Flere havde i aftenens løb
fat i klokken, og blandt dem var Jette Callesen,
der havde fødselsdag Nytårsaften. Formanden for FO

slog også på klokken og gav på FO,s vegne 1 fl.
snaps, samt en omgang til de fremmødte. Borgmeste¬
ren Jørgen Christiansen, - som er revisor i FO -

mente nok at han kunne godkende bilaget som blev
udstedt. Vi siger tak til alle som fik rørt deres
armmuskler denne aften.
Selv om formanden var faldet og havde fået
asfal(d)teksem i ansigtet, kunne vi dog kende ham.
Og det var glædeligt, til dette årets første møde,
at se flere ansigter, som på det sidste ikke er

kommet så meget i hulen, så det lover jo godt for
det nye år. I aftenens løb kom der gang i histori¬
erne, og det er utroligt som det går når først en

er kommet i gang, så latteren havde frit spil denne
aften, der blev sunget og hygget, og alle havde
endnu en dejlig aften i kammeratligt samvær.

"Husk" 1/2-91 Svendeaften, hulevagt Eugen/Kaj
1/3-91 Hulemøde, bødekassen tømmes og vi håber at
se "mandolinorkesteret"....hulevagt Guido/Jacob.

Med naverhilsen Poul.

Fredericia

Til hulemødet mødte 9 svende, det er det halve af
medlemmerne, men vi har jo mange som arbejder langt
fra hjemmet, måske uden øl. Leif "arkitekt" var

mødt op og talte om en revy, hvor vi kunne få del i
overskuddet. Vi har flere ting på programmet, vi
skal have en duefest og vi skal til Herning og
hente vores fane hjem. Hulemødet forløb stille og
roligt med sang og bægerklang og bidrag til bøde¬
kassen. Ved 10-tiden fik vi som sædvanlig en dejlig
bid brød, hulemor Lise kan det med maden, det
lokker jo en ekstra dram ned, så det var en hygge¬
lig aften, som sluttede med "Minderne".

Holbæk afd. afholder sildebord, lørdag den 9.
marts 1991 i hulen, Jernbanevej 16, kl. 12.30 -

pris 70,- kr. pr. deltager. - Tilmelding til
Kirsten eller Helge på /tlf: 53 43 87 65.

Med naverhilsen

Med naverhilsen Pia Nielsen. Med naverhilsen Tage



Hillerød

Ja så kom vi ud af 1990 og det var jo en god af¬
slutning på det gamle år, med vor huleindvielse.
Men nu her nogle rettelser fra januar nr.. Der var
ikke (fra min side) kommet nogen dato for gule
ærter, det var den 2. februar, så den er desværre
aflyst, i øvrigt var der skrevet dårligt så mange
fik forkert mening og troede at gule ærter var til
lørdagsmesse, (det kan oplyses at redaktøren har
skrevet nøjagtig som fremsendt af Mogens, hvis
nogen ønsker kopi af referat fremsendt af Mogens,
har jeg dette. red.). Ellers havde vi en dejlig
gløgg aften den 14 december, vi var 21 der nød
gløgg og æbleskiver og derefter gik vi over til
pakkeauktion, og sikken en auktion, der var mange
pakker og buddene faldt hurtigt, Karl var auktiona¬
rius, der kom en pæn slant i kassen, en tak til
alle der var med. - Husk der er generalforsamling
den 8. februar, dagsorden i følge love, mødetid kl.
19.30. - Vi har fået en anmodning fra HK fagfor¬
eningen om at de måtte se vores naverhule, dette
imødekom vi selvfølgelig og det er den 24 februar
om formiddagen. - Jeg vil her minde jer om vores
stiftelsesfest midt i marts, nærmere i næste nr.
Alle ønskes hermed et godt Nytår.

Med naverhilsen Mogens

Holbæk

Helge bød velkommen til de mange som var mødt op
til denne sidste aften i det gamle år, hvor vi
traditionen tro serverede gløgg og æbleskiver, der
var en særlig velkomst til Erik fra Stockholm afd.
og til et forhåbentlig nyt medlem, Henning, som har
arbejdet i Amerika.
Vi har længe talt om at også vore navervenner,
skulle markere sig et sted i. hulen og flere forslag
har været fremme. Hvem løste den opgave?, Henning
og Ebert naturligvis, et meget flot stykke hånd¬
værk, og som en af naverne sagde, han var helt
misundelig på navervennerne nu, og det har han ret
i. - Else er den første som har sat en plade på, i
øvrigt lidt forsinket. En mere fik hammeren i
hånden, det var Marianne som markerede sit 10 års
medlemsskab med en plade i bordet.
Thorkild har lovet os at komme i hulen, den
15/02-91 kl 19.30, og fortælle os om en af sine
mange rejser og det er bestemt altid spændende.

Med naverhilsen Emil.

København

Den 8/12 tyvstartede vi på en af julens dejlige
spiser, nemlig andesteg a la Edith. Men inden da,
havde vi dertil hørende andespil, der traditionen
tro, var spækket med præmier. Desværre var spille¬
lysten i år ikke så stor som tidligere, mon der var
andet der trak?
Julehulemødet i dec., hvor hulen var vært med gløgg
og æbleskiver, sørgede 30 deltagere for hurtig
afrydning af menuen.
Vi startede 1991 med svende/hulemøde den 3/1, hvor
bøssen blev tømt, 1.398,- kr. var det flotte resul¬
tat.

- Yrsa, Rikard og Else løb af med præmierne for
nærmeste gæt; Foruden de 3 supergættere var vi 10
der viste vor tro til hulen.
Navernes fastelavn, søndag den 10/02 kl 11 "husk
knuden" og at en eller anden form for udklædning er
påbudt 1. Søndagen efter kl 13. er det vore uundvær¬
lige navervenners tur til at slå katten af tønden,
og tro mig at det absolut heller ikke går stille
af. OBS 1 i kun for navervenner. Fredag den 22/02
forsøger vi for første gang at vise film. Program¬
met vil bl.a. bestå af Pinsestævnet 1990, naverven¬
nernes skovtur samt vor jubilardag den 27/10, mød
op og se dig selv, eller det du gik glip af. Tors¬
dag den 28/02 afslutter vi med svende/hulemøde,
hvor vi atter træffer vore muntre kammerater.
Til sidst vil jeg på vegne af vort æresmedlem Edgar
Jensen, gerne have lov til at indbyde til reception
i vor hule fredag den 1. marts 91 kl. 12-14 i
anledning af Edgars 50 års medlemsskab i C.U.K..
Kom og giv en trofast Nav en ærefuld hilsen og
lykønskning.

Med kno i bordet

3?ROGRAM

Niels "2m".

4/2 + 18/2 + 4/3: Spilleaften - 6/2 + 13/2 + 20/2 +
27/2: Midt-i-ugen - 10/2: C.U.K, fastelavn - 17/2:
NRHF fastelavn - 22/2: Filmaften - 28/2:
Svende/hulemøde.

Nykøbing Sj.

Ved vores extraordinære generalforsamling den
14/12-90, startede mødet som aftalt, på dagsordenen
var gennemgang og afstemning af det af HB tilsendte
materiale, derefter var der valg af ny formand,
(vores gamle formand, Kaj Erland Frederikssen, er
ikke blandt os længere, han er draget ud på sin
sidste rejse. ÆRE VÆRE HANS MINDE). Dernæst ønskede
vores dygtige og aktive kasserer, Inger Lise Boye
Petersen, at trække sig, så valg af ny kasserer var
også aktuel.
Valgt til formand blev Carl Otto Enevoldsen, til¬
trådt den 01/01-91. Valgt til kasserer blev, Palle
Gyrst Longsyg, tiltrådt den 01/01-91.
Adressen for Naverne i Nykøbing Sj. er stadig den
samme som tidligere nemlig Farmaceutstien 13, 4500
Nykøbing Sj. - Møde hver anden fredag i måneden,
tlf: 53 41 17 13,. Dette er endnu ikke ændret, men
vores meget udmærkede hulefar, Bent Madsen, er godt
i gang med at finde os en bedre hule, og med hans
iver skal det nok lykkedes..
Slut herfra med de bedste hilsener fra Nykøbing Sj.
til alle om et godt Nytår.

Med naverhilsen Nykøbing Sj. afd.

Los Angeles

I Los Angeles Naver Klub bragte decembers møde og
generalforsamling god deltagelse i Naverdalens hule
med 36 medlemmer og to gæster. Det blev til en
aften i festligt og godt humør med det traditionel¬
le julemåltid, som var tilberedt af vor ofte rej¬
sende, men trofaste kok og næstformand, Bill Knud¬
sen. Der var suppe samt flæskesteg med rødkål, sovs
og kartofler i godt mål, og måltidet blev kronet
med ris a'la mande til dessert med både mandel og

gave. Kurt Møller bragte snapsen. Otto Lund, som i
dec. måned fejrer sit tyve års jubilæum som Los
Angeles Nav, oplæste flere breve fra Navere i
Danmark og andre dele af verdenen. Formand Larry
Westerskov takkede den håndfuld af vort medlems¬
skab, som gennem årets løb gav så villigt af både
tid og arbejdsindsats til at gøre 1990 endnu et
godt år for vor lille klub.



Sekretær Jarl Thyrring påpegede nødvendigheden i at
finde nyt og yngre blod for vor klub i det kommende
år, da vor gennemsnitsalder stadig ligger i
halvfjerdserne med eet mere tillagt hvert år. Selv
om dette er svært for os at forstå eller indrømme,
da de fleste af os ikke føler årenes tal og gerne
vil sætte klokken i stå, så er det både vigtigt og
på høje tid, at vi i det kommende år gør en
decideret indsats på dette område, med mindre
tidens tand snart vil gnave vor elskede klub ned
til blot et dejligt minde. Siden vor indstiftelse i
1934 har vort medlemsskab modtaget uendelig meget
fra både vore egne forgængere og Naverkammerater,
såvel som fra vore Naverkammerater i C.U.K,
verdensbevægelsen. Det er en rig arv, som vi bør
videregive nye generationer af US Naver, selv om
dette i vort tilfælde måske nødvendiggør lidt mere
bøjen af gamle regler og vaner, og det er jo ikke
så let. Med unge tanker og et par ekstra doser af
vitaminer har vi planlagt 1991 med mange gode
aktiviteter og Naver begivenheder. Der må have
været en vis tilfredshed med den gamle lokalbesty¬
relse, da den blev genvalgt som følgende: FORMAND:
Larry Westerskov - SEKRETÆR: Jarl Thyrring - KASSE¬
RER: John Kristensen - Carl Petersen blev genvalgt
som varetager af Naverdalen, og Kurt Møller blev
valgt som vor nye skramleriforvalter.
Vore bedste ønsker om et godt og lykkebringende Nyt
År går herme til alle vore Naverkammerater fra Los
Angeles Naver Club, Inc.
"Husk", fredag den 8. februar: Regular dinner and
busniness meeting, (open to sponsored guests).
"Husk", Lørdag den 16. februar: Naverette,s
anniversary party, Navers invited, reservation req.
MILEPÆLE DEC. 90. Kaj Bjørn, 70 år - Bent Juul, 60
år - Otto J. Lund, tyve års jubilæum. MILEPÆLE
JAN. 91. Otto Brandt, 60 år - Hans Petersen, 75 år.

Med naverhilsen Jarl Thyrring

Næstved

December har givet anledning til mange oplevelser.
Vi startede med julefrokost den 1. som sædvanlig med
god mad og høj stemning, i den første uge i december
holdt Flemming Rønne en velbesøgt separat udstilling
af egne malerier og skulpturer i Brøndsalen i Det
kgl. Haveselskab i København. Det gav anledning til
smuk omtale i bl.a. Politiken. Tillykke med det,
Flemming. Og mer eller mindre samtidig blev gårds¬
pladsen uden for hulen fyldt op af kæmpestore UB-
vogne fra Danmarks Radio. De skulle i 14 dage produ¬
cere Go'aften Danmark fra vor nabo, Kompagnihuset,
som blev omdannet til studie. El-kabler flød over¬
alt, så det gjaldt om at se sig godt for på vej til
og fra hulen. De stakkels mennesker havde dog et
problem - øveplads. Men det kunne vi selvfølgelig
klare. S& gulvplads blev ryddet i halvdelen af hulen
til brug for sguaredansere, strygekvartetter, balle¬
rinaer m.fl., og ved baren sad et par højtidelige
herrer og gav karakterer til en stribe af årets
julebryg. Samtidig fik en række af DR,s medarbejdere
lidt at vide om Naverne.

Lørdag den 15. fejrede Kjeld Tjørnelund sin 50 års
fødselsdag og havde sørget for god opdækning til de
mange gratulanter, som strømmede ind. Det blev en
lang dag.
Ved det første hulemøde i det nye år optog vi skibs¬
fører Gert Henning Christensen med behørig festivi¬
tas. Derefter havde indbudt tidligere omtalte maler¬
mester P.E.Jensen, som blev udnævnt til Ridder af
Hulen, og udstyret med diplom og farvestrålende
kæphest. Ikke et øje var tørt. Og så en undskyld¬
ning. Ved Vagn Vindfeldts optagelse blev han fejlag¬
tig nævnt som tømrer, han er smed og mekaniker. Uha
Uha. 1
Så minder vi om at hulemøderne er l.ste fredag i
måneden kl. 19.00

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen

Under vort hulemøde i Næstved den 4/1, har underteg¬
nede i det skjulte indsamlet 100 kr. til hjælp til
"Moselfonden". Vi fra Næstved håber at andre klubber
i C.U.K, vil tænke på Otto og Finn,s store indsats
samt mindes Otto.

Held og lykke til Moselkomiteen, Finn og Dann.

Med naverhilsen Emanuel

Randers

Naverne var samlet til Nytårs- møde mandag den
31/12-90, her var madmor Yrsa mester for 100 gode
æbleskiver, hertil var der solbærrom samt varm

gløgg. Efter nogle dejlige timer ønskede vi hinan¬
den godt nytår. - Tak til Yrsa, for den dejlige
mad, som du har lavet til "os" i 1990. Der skal

også lyde en stor tak til alle vore dejlige sponso¬
rer for deres støtte i 1990.

Fredag den 4/1-91 var vi igen samlet til det første
hulemøde i 1991. Formanden bød velkommen og talte
om hvilke aktiviteter der har været i året 1990. -
Man optog forhenværende medlem, maskinarbejder,
Søren Møller, Byskellet 13, 2.th., han har bl.a.
arbejdet på Grønland, Færøerne og Island.
Hulen havde besøg, søndag den 6/1-91, af "hurtig
Jens 777" fra Silkeborg. Her kom også Mogens Chri¬
stensen og Marianne Mortensen, Sivhaven 1, 3.tv.,
som blev overført fra Stockholm afd. til Randers
afd. Velkommen til Randers.
Fredag den 21/12-90, blev Randers- naverne indbudt
til julefrokost af John Hartvig, værten på Spentrup
Kro, det er en rigtig hygge kro, på landevejen
mellem Randers og Mariager. - Naverne takker John

Hartvig for hans måde at være, samt nogle dejlige
timer. Tak John - 13 par - . Alle ønskes fra Ran¬

ders godt Nytår.

Henning Tuborg.

Odense

Formandens gode tradition med at indlede hulemøder¬
ne med en sang var ingen undtagelse ved mødet den
3. januar 1991. Derefter ønskede han alle et godt
nytår, og orienterede om aftenens program som havde
flere spændende ting at byde på. Endelig opfordrede
formand Ole til at møde talrigt op søndag den 26.
januar kl 15.00 til bingospil. Der er mange fine
præmier at vinde kunne Ole fortælle. På Kjeld
Plougs opfordring blev Otto Kröll, Düsseldorf, der
afgik ved døden den 11. december 1990, mindet ved 2
minutters stilhed. Otto havde jo igennem en menne¬

skealder gjort et kæmpe arbejde for naverbevægel-
sen. Selv om han tilhørte Düsseldorf afdeling,
følte vi alligevel at han var en af vore egne.
Flere gange årligt og lige til det sidste, mødte
han op til vores hulemøder. Med Otto,s bortgang har
vi mistet en ven, som længe vil blive savnet.
13 naver, 5 navervenner og 1 gæst deltog i dette
årets første hulemøde. Vennerne stødte dog først
til efter at laden var lukket. Det var jo første
gang at man holdt fællesmøde efter at man har
besluttet at slå møderne sammen. Det var mit ind¬

tryk at alle hyggede sig godt sammen. Vennerne
kendte også naversangene, og kunne fortælle små
rappe vitser på lige fod med naverne. Aftenens gæst
var en tysk gymnasielærer fra Berlin, en god ven af
Jejer. Flere kunne huske ham fra hans sidste hule¬
besøg for ca. 5 år siden. 2 gode naver var hjemme
på julevisit. Det var Sanne p.t. Færøerne og Ejlif
p.t. Oslo. Sanne var uden diskussion aftenens helt.
Hun havde til stor glæde for Odensenaverne medbragt
færøske madspecialiteter bestående af grindespæk,
skærpekød, tørfiBk, laks og fårekød, og anrettede
et flot måltid med ovenstående lækkerier.



Hvis enkelte tøvede lidt med at få spæk og
skærpekød ned, var der andre der benyttede chancen
til et par ekstra bidder. Ud over de kulinariske
oplevelser var det også interessant at høre om
Sannes beretninger fra Færøerne, hvor hun er faldet
godt til. Det viste sig at flere kendte til
Færøerne, bl.a. Ejlif, Oslo, som kunne supplere
Sanne om færøske forhold i det han tidligere har
opholdt sig der i en periode.
Aftenen bød traditionen tro også på
sparegiseslagtning. Med i slagteritualet hører, at
man hver især gætter på grisens værdi i kroner og
ører. Den der kommer nærmest får en øl af den der
er længst fra det rigtige beløb. Kassereren var
vinder - hvem ellers - for han har nok holdt øje
med hvad man putter i grisen året igennem. Tillykke
Valter.

Børge Skæg fejrede 20 års jubilæum som Odense- Nav
og gav en omgang, et eksempel som blev fulgt op af
flere. Alt i alt, en god og munter aften, hvor der
blev snakket, sunget, spist, drukket og fortalt små
historier som ikke kan beskrives, men skal høres.

Med naverhilsen Olav Odgaard

Roskilde

Søndag den 16/12 blev bødekassen tømt, og som
optakt til julen blev indholdet omsat i gløgg og
æbleskiver. Der deltog 14 svende og svendinder, og
formand Peer markerede sin fødselsdag. Dagen af¬
sluttedes med hyggesnak og kortspil.
Vi har haft indbrud i hulen, med smadrede vinduer
til følge, og da Peer er murer og ikke glarmester,
er vinduet nu muret til, så han havde meget at se
til op til julen.
Vi var 3 naver fra Roskilde der var i Hillerød og
ønske tillykke med deres nye hule, og som altid i
Hillerød blev det en festlig dag.
Ved hulemødet den 28/12 fik vi sædvanen tro gule
ærter og pandekager, som Erna stod for. Der var 32
deltagere med gæster fra Holbæk og København.
Lørdag den 16/02, holder vi lørdagsmesse kl. 13.00,
der serveres sildemad og en varm ret til en pris af
kr 20 pr. person. Gæster er meget velkomne. Gerne
tilmelding til Erna på tlf: 42 36 10 68. Søndag den
17/02 hyggeaften og kortspil kl. 17.30, (medbragt
mad). Hulemødet i februar den 22, husk skorpeskri¬
net. Det er dog også muligt at købe et let måltid,
da vi har lidt i fryseren som kan tilberedes i
microbølgeovnen. Hulevagter i februar er Birthe og
John.

Med naverhilsen Karl.

Slagelse

Ved hulemødet den 4/1 mødte 15 raske svende op.
Manfred havde fyldt år, og vor trofaste ven Ella
fra "Skovså Bodega", sendte en flaske Ålborg med
H.J.Frandsen, så der var rigeligt at ønske hinanden
godt nyt år med. O.C. og Boye Høyem havde været på
en længere udflugt til det nordligste Skandinavien,
hvor de besøgte Tromsø, og blev festligt modtaget
af vor stedlige naverbror. De hyggede sig sammen i
deres kahyt bl.a. med champagne og biskuits, som de
i øvrigt fik en hel sæk med hjem af, så vi havde
både til jul og nyt år. Et meget fint krus blev
overrakt hulen, og vi siger mange tak for det.
Som hjælp til Louise og hendes bedsteforældre i
Skellebjerg har vi via unibank indbetalt 140,- kr.
ikke så meget, men der er forhåbentlig mange der
gør det samme.
Til hulemødet den 1. feb. vil « vor formand
H.J.Frandsen fortælle lidt om sin tid som vandrende
konditor og kringlevrider, og tanken er så, at vi
hen ad vejen skiftes til dette, efter bedste evne.

- 1. marts afholder vi generalforsamling, hvor
alle selvfølgelig møder op, og der vil som sædvane
blive sørget for varm spisning, til de lige så
sædvanlige billige priser, det er desværre ikke
muligt i skrivende stund at afgøre, hvad det
bliver, men det skal nok blive godt. - En lidt
forsinket tak sender vi til Pikasso og tante Møhge
fra Randers, samt Arne Jacobsen fra Fredericia, for
deres besøg i Slagelse, på vej til julekomsammen i
Holbæk. Det var ikke så langt, men hvor var det dog
hyggeligt. Vi sluttede mødet på vanlig måde ved 23.
tiden.

Sluttelig en hilsen til samtlige afd. såvel ude som
hjemme, med ønsket om et godt og held- bringende
Nytår.
"Husk" lørdagsmødet den 19. jan. kl. 11,00

Med naverhilsen A.Rafn

Sønderborg

Lørdag den 8/12, var der julefrokost i hulen, og da
vejrguden var i sit lune hjørne, kunne arrangemen¬
tet afvikles som planlagt. En utraditionel, men
dejlig frokost blev sat på bordet og alle gav
udtryk for, at de nød de kulinariske retter. Dej¬
ligt med noget nytl. Synd at "Smeden" måtte melde
afbud selv om vi har "et lille hus" inden for
rækkevidde i hulen.1 Vi havde også fornøjelsen af
at se gæster denne aften, Detlef, som vi håber at
få som medlem, i afd. Der var gang i sangbogen, som
altid når Hansi er til stede; men rygtet fra
V.Sottrup, vil vist nok også vide at han råder over
hele 9 stemmerl - En lille selskabsleg blev det da
også til. Pudsigt som medlemmerne kan "stramme
balderne" for en femmer. Kl. 03.00 lukkede hulefar,
da havde man næsten tørlagt ham, der var langt
mellem snapsene, trods det måtte vi næsten "bære"
de sidste gæster ud af døren, det er altid svært at
bryde op efter en god og hyggelig aften. Jo hulen
er et dejligt sted at mødes i, hvor det gode kamme¬
ratskab er i højsædet.
Lørdag den 22/12, 14 medlemmer mødte op til æble¬
skiver og gløgg, sang og bægerklang, helt i gennem
en god dag, også da endelig gløggen kom til stede
efter formandens snarrådighed, tak for det. 31/12,
sildebord i hulen, mage til tilløbsstykke skal man
vist lede længe efter 1 ca. 30 pers. mødte op på
denne årets sidste dag og var med til at markere at
cuk-ånden lever i bedste velgående endnu. Vi optog
et nyt medlem, Martine, som har arbejdet i både
USA, Israel og Grækenland i ca. 8 år. Ligeledes har
vi fået 3 navervenner med det til fælles at deres
mænd alle er berejste naver. Skønt Hanne, Tove, og
Karin der på rekordtid "vippede" dåbsøllen ned.
Vi tager nu hul på et nyt år med stor optimisme og
forventning især m.h.t. 25 års jubilæet, som virke¬
lig vil blive fejret sammen med venner fra nær og
fjern. De første forberedelser er allerede i fuld
gang så det bliver et meget travlt år. Men herom
senere.

Med kno i bordet Henning

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

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



Stockholm

Julefrokosten på torpet samlede 23 personer, og
formand Anthon indledte med en mindestund for Otto

Kröll og Grethe København, med et ære være deres
minde, to trofaste venner som ikke er hos os mere.
Til frokosten deltog tre af vore unge navere, som
nu rejser hjem til Randers, hvor de skal fortsætte
deres uddannelse. Vi takker for den tid de har
været her i afdelingen, og håber de besøger os i
ferien. - Nogle timer før Nytårklokken ringede ind,
afholdt Egon Bargisen sin 70 års fødselsdag med sin
familie og mange naverkammerater og venner, Jørgen
og Georg fra de Berejste deltog også. Anthon over¬
rakte blomster og gaver fra medlemmerne, med tak
for det store arbejde Egon har gjort for C.U.K,
gennem alle årene. Festtalen blev holdt af Bertil
Lundberg samt Käthie fra København, mange andre
havde tænkt på Egon, og Lilian fra Fredensborg
overrakte en stor håndmalet tavle.
Lørdag den 9. februar kl 12.30 starter vi med
frokost, derefter fortsætter vi med den årlige
generalforsamling. Blandt de forslag som er indkom¬
met og som skal til afstemning, er der tre, som en
arbejdsgruppe har arbejdet med i et år og omhandler
nybygning på torpet. Det er lykkedes at indsamle
frivillige bidrag på hele 60.000,- kr. Gruppen
mener dog ikke at der er penge nok til at bygge det
planlagte store hus; men foreslår at de indsamlede
penge skal anvendes til en lille stue på 10m2 med
kæller, for at få wc. og brusebad. Når så de gamle
huse kan rives med må der en kraftig renovering til
af det gamle herberg, for bag væggen er det næsten
faldefærdigt, bjælkerne skal udskiftes så det gamle
hus kan komme til at stå helt frit igen. Høloftet
har man tænkt at indrette til 3 værelser, hvis
brandtilsynet tillader dette. Nyt køleskab og
fryseboks er nødvendigt at få udskiftet, så økono¬
misk bliver der nok at tage fat på; men vi håber på
mange gode frivillige bidrag fremover.
Lørdag den 23. februar har vi svendefest også kl
12.30 på torpet, tilmelding må ske til Karin og
Åge. Kassereren Einar minder om at vort postgiro
nr. 4320060-9 kan bruges ved indbetaling af
årsafgiften, glem det nu ikke, - det er dyrt med
porto for at minde om at tiden er udløbet - .

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt Nyt
mødeår, til alle ude som hjemme. Det er også nu
tiden er inde til at snakke med høvding Egon for
bestilling af plads i sommerferien.

Med naverhilsen Arthur.

Vejle

Til hulemødet den 4. januar var mødt 15 svende.
Ikke meget nyt ud over en optagelse. Erik Wendelboe
sikkert et godt medlem - han sled i hvert fald
noget på både blæren og klokken - men formanden
mente ikke, det gjorde noget, for blev før omtalte
slidt, måtte der være penge til nye.
Af hensyn til redaktøren vil jeg undlade at omtale
vinterfesten, - som skal være den 26. januar i
Valdemarsgade festlokaler - ud over at jeg håber,
den bliver god.
Ellers en god aften med positiv stemning, så 1991
tegner jo godt.

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

Generalforsamlingen åbnede med spisning af gule
ærter med flæsk og pølse, og da alle var mætte gik
vi i gang med GF.
Formandens beretning blev godkendt. Formand og
sekretær, Erik Katberg og Ejler Kløve, var på valg.
Da Erik ikke ønskede at fortsætte som formand, blev
i stedet næstformand, Willy Jørgensen, valgt som ny

formand, Ejler Kløve blev genvalgt til bestyrelsen.
Vi takkede Erik Katberg for hans indsats som for¬
mand.

Kassererens regnskab blev godkendt, efter debat. Ny
næstformand blev Irene Andersen, ny suppleant til
best. Anders Andersen, som revisor blev gamle vågne
Karl Kristensen genvalgt. Revisor supl. Poul Ring¬
sted Sørensen, genvalg. Et forslag blev vedtaget:
Ingen hulemøder fremover i juli måned. Tak til
Schweizerfareren Fritz Sørensen, fordi han kom og

besøgte os. Ejler og Erik havde modtaget julekort
fra Lis "Kok" og Tonni i England. Vi er meget glade
for de 3 udenlandske her i afdelingen. Vi havde som
aftest en god og saglig generalforsamling, som
dirigent Knud Ravnsbeck ledede støt og godt. John
som er telegrafist og sejler på de 7 have, var for
en gangs skyld tilstede, da han var hjemme på
juleferie. Det var rart.
Huskl Stiftelsesfesten lørdag den 16/02 kl 18.
Tilmelding med damer senest til hulemødet den
6/02-91.

Med kno i bordet Ejler.

Ny formands
Willy Jørgensen

Georginevej Q
93lO Vodskov

Tlf: 98 29 35 78.

Århus

På hulemødet den 7/12, var der 21 svende til stede.
Vi havde besøg af rutebilchauffør Gert Nygaard
Hansen. Vi skrev en julehilsen til vore navervenner
Sif og Oli på Island. Vor gæst, Gert, tilbød at
køre bus til Mosel i 1991.
Fredag den 14/12, havde Kaj og Grethe indbudt
naverne til et fint arrangement. Gæsterne takker
for det meget fine traktement. Aftenen sluttede med
"Minderne" ved Kaj,s seng. - Fredag den 21/12 holdt
vi vor traditionelle julehulemøde, vi var 32 svende
i vældig godt julehumør. Jørgen kunne fortælle os
den triste meddelelse, at Otto Kröll var død. Vi
mindedes vor gode naverkammerat og alt det gode han
har gjort for naverne. - Ester og Jørgen overbragte
en hilsen fra Kaj og Grethe, murer Viggo Fredens¬
borg samt enkerne. Der var julehilsner fra Niels
Nielsen, Thorvald Jespersen, Oli og Sif, Knud
Vandsøe, København, Slagelse, Holbæk, Frederiks¬
sund, Grethe Strange, Otto og Erna Lund og skipper
(Oli,s hund). - Åge Tjerrild er blevet bedstefar
igen, tillykke bedstefar. Svend E. forærede hulen
et nyt vægur. Per, Araberens barnebarn, var gæst.
Vi håber snart at se ham som medlem.
Årets første hulemøde var den 4/1, hvor hulen var

vært; med sild, varme frikadeller og kold kartof¬
felsalat, (p.g.a. varmetilbagebetaling). Der blev
overbragt mange Nytårs hilsner fra nær og fjern.
Vi gør opmærksom på, at sætternissen har været på
spil. Gule ærter med ledsager er lørdag den 23.
februar kl 19.00. Husk en pakke til min. 20 kr..
Sidste frist for tilmelding er fredag den 15/2 til
festudvalget Svend E. 86 13 77 52 el. Helmuth
Madsen 86 10 54 29.

Med naverhilsen Annette



Nr. 3 Marts 1991 89. Årg.

I? INSESTÆVNET DEN 18-19 MAJ 1991-

Et hjem på rejsen - Dem Gast ein Heim - A Home on Your Way
MissionsHOTEL ANSGAR Århus A/S • Banegårdsplads 14 ■ 8100 Århus C • Danmark • Tlf. 86124122 • Telefax 86202904

Ja så er tiden kommet, hvor vi skal tænke
på pinsestævnet 1 Århus, byen med det
dejlige smil. Vigtige oplysninger angående
overnatningsmuligheder. På
tilmeldingsblanketten er der kun et hotel
man kan benytte og det er: MissionsHotel
Ansgar Århus A/S

Banegårdsplads 14
8100 Århus C tlf: 86 12 41 22,

hotellet ligger kun 3 minutters gang fra
Hulen. Reservation af værelser sørger Århus
afdeling for.

Af andre muligheder kan vi anbefale:
Århus Sømandshjem
Havnegade 2 0

8000 Århus C tlf: 86 12 15 99,
hotellet ligger ca. 1000 m fra hulen, og
man skal selv bestille plads.

Så er der: Eriksens Hotel
Banegårdsgade 6-8

Århus C tlf: 86 13 62 96,
hotellet ligger ca. 1000 m fra hulen. Husk
selv at bestille plads.

Så har vi også: Århus Vandrehjem
Marielundsvej, Risskov

8000 Århus tlf:«86 16 72 89,
her forefindes 4 og 6 mands famillierum,
som koster 100,- kr. pr overnatning pr
person med morgenmad. Sengelinned kan lejes
for 35,- kr. Der tilrådes hurtig
tilmelding, som man selv sørger for senest
6 uger før.

cVaverne

Til sidst er der: Århus Nord Camping
Randersvej 400

Lisbjerg tlf: 86 23 11 33,
Til dem som ikke har campingvogn eller
telt, kan man leje en hytte, der findes 40.
2-mandshytter koster 165,- kr. pr nat.
4-mandshytter koster 325 kr. pr nat.
6-mandshytter koster 385 kr. pr nat. I
nogle af hytterne er der kaffemaskine og
bestik. Sengetøj skal man selv medbringe.
Sidste frist for leje af en hytte er den
15. april. Husk bestillingen til
campingpladsen skal man selv sørge for.

Festlighederne afholdes på: Århus Tekniske
Skole

Halmstadgade 6
8200 Århus N.

Vi vil i maj nr af D.f.S. bringe de
buslinier der kan benyttes, samt en
oversigt hvor Århus Tekniske Skole,s
kantinevirksomhed ligger.



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
TlfI 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

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN VED VORT SØLVBRYLLUP
ARNI OG BITTEN

HULE: Ingerslevsgade 10:5 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)

MILEPÆLE

Februar

18/02 Tømrerformand, Erling Hansen
Ålborg afd år

Karl Ferdlnansen Højdevej 7
Gilleleje 75 år

MARTS

1/03 Edgar Jensen, Vimmelskaftet 36B. 3.
1161 Kbh.K. medlem af C.U.K. 1 50 år

1/03 Anders Brock Madsen, Kirketorvet
8900 Randers 50 år

4/03 Kaj Lindskjold, Viborgvej 555
8381 Mundelstrup år

14/03 Kaj Mouritsen, GI. Ålebovej 15
6000 Kolding 50 år

APRIL

1/04 Gudrun Schoer, Dannevirkegade 10
1763 Kbh.V. medlem af NRHF i...25 år

16/04 Lilian Albrechtsen, Rosenvænget 21
3480 Fredensborg 65 år

Med en meget beklagelig fejltagelse, er det
desværre forbigået vor fødselsdagsmand, at
vor gode naverbroder, Victor Madsen, den 3.
januar fyldte 85 år. Men hermed et
forsinket til lykke, og en stor
undskyldning, det skal aldrig ske mere.

Slagelse afd.

ANNONCE

Holbæk afd. afholder sildebord lørdag den
9. marts 1991 kl. 12.30 i hulen, Jernbane-
vej 16.
Tilmelding til Kirsten eller Helge på tlf:
53 43 87 65 senest den 2. marts 1991.
Pris pr. deltager kr. 70,-.

DØDSFALD

Det er med sorg, at Københavns afdeling har
måttet tage afsked med, Georg Preisler, der
er afgået ved døden den 9. januar 1991.

ÆRE VÆRE HANS MINDE



PINSESTÆVNET X ÅRHUS 18—19 MAJ
TILMELDINGSBLANKET

NAVN

AFDELING TELEFON:

ANKOMST AFREJSE

Samtlig overnatningspriser på Ansgar er pr. døgn. I prisen er moms, betjening og morgenmad
includeret. - Hotelregningen afregnes med hotellet.

DOBBELTVÆRELSE M/BAD

PRIS LØRDAG SØNDAG I ALT

485,-

ENKELTVÆRELSE M/BAD 360,-

KRONER I ALT

PROGRAM

Pinselørdag den 18. maj:

Kl. 11.00 Hulen åbnes, og man kan afregne
med kassereren.

KL. 16.45 Der gøres klar til optog gennem
Århus midtby.

Kl. 17.00 Optoget starter og med et 30
mands stort blæseorkester i
spidsen går turen fra Orla
Lehmanns Alle ad Banegårdsgade,
Banegårdspladsen, Rysgade,
Sdr.Allé Rådhuspladsen og
Frederiks Allé til afslutning ved
Musikhuset. Orkesteret vil her
give et par numre.
Herefter stiger vi op i de
ventende busser der kører os ud
til festlighederne.
Køreturen er gratis. "HUSK" at
krydse af på blanketten, sE vi
kan se hvor mange busser vi skal
bestille. Der er en stor P-plads
foran skolen. "Husk fanerne"

Søndag den 19. maj:

Kl. 10.00 Fotografering foran Århus
Tekniske Skole, hovedtrappen.
Herefter er der bustur fra samme
sted.

Kl. 09.30 Delegeretmøde, (samme sted).
Kl. 18.30 Stævnemiddag med musik og dans

(samme sted).

ABSOLUT SIDSTE TILMELDING ER DEN 21. APRIL
1991. - VED TILMELDING BETALES 50% AF DET
SAMLEDE BELØB PÅ GIRO.

7 15 36 19
NAVERNE C.U.K.
FORENING FOR BEREJSTE SKANDINAVER
ÅRHUS AFDELING
NATTERGALEVEJ 16
8362 HØRNING

MARSELISBORG SLOT.

Mandag den 20. maj:

Kl. 10.00 Hulen åbner og der er sluk-efter.
Hjemrejsen kan begynde.

VELKOMMEN TIL STÆVNET I ÅRHUS 1991.

Med kraftig naverhilsen Jørgen Schaffer.



MOSELTREFFEN 19 9 1

TIL ALLE AFDELINGER.

Når Moselkommiteen allerede nu melder sig
på banen, er det fordi vi allerede 1 år vil
gøre brug af den Indstiftede Moselfond, som
blev etableret ved Moseltreffen 1 1990. VI
vil opfordrer afdelingerne til at indsende
deres forslag til den person, som vi vil
honorere med: "Betalingen af Moseltreffet".

VI forestiller os at det er en person, som
er gammel moselaner der af en eller anden
grund, det kan være at vedkommende er
blevet mindrebemidlet eller har været syg
måske arbejdsløs eller en helt anden årsag,
ikke har mulighed for at tilvejebringe den
nødvendige kapital for at deltage.

"Betalingen af Moseltreffet" det vil sige,
fra lørdag middag til søndag eftermiddag.
Prisen vil komme i "Den farende Svend" på
et senere tidspunkt.

Zürich afd. vil dog ikke kunne komme i
betragtning til ovenstående.
Moselkommiteen siger tak til Emanuel fra
Næstved afd. for de 100,- kr. til
Moselfonden.

Moselkommiteen håber at høre snarest mulig
fra afdelingerne.
Skal du med en bus fra Sjælland, så kontakt

DANN ELAND på tlf: 42 31 49 54 og hør
nærmere. Tider og priser samt program vil
blive bragt i et senere nummer af D.f.S.

Moselkommiteen.
DANN & FINN

FORENINGS-MEDDELELSER

Med naverhilsen

"ET HJERTESUK"

HUSK VED TIL OG FRAMELDINGER AF ABONNENTER
SAMT AF- OG TILMELDINGER AF "D.f.S." AT
SENDE BÅDE DEN "NYE OG GAMLE ADRESSE" TIL:

LEIF BRYGGER OLSEN
PLATANVEJ 6 13. ETG.
1810 KØBENHAVN V.

ADRESSEÆNDRING ANG. "DEN FARENDE SVEND"
BEDES FORETAGET DIREKTE TIL AVISPOSTKONTO¬
RET: KALVEBOD BRYGGE 30

1560 KØBENHAVN V.
HUSK TYDELIGT NAVN OG POSTNUMMER.
FLYTTEPAPIRER KAN AFHENTES GRATIS PA
POSTHUSET.

TAK

Jeg vil gerne hermed sende en stor tak til
de mange Naver, som medvirkede til at gøre
min 70 års fødselsdag uforglemmelig god.
Ligeledes tak for hilsener fra afdelingerne
Stockholm, Herning, Randers, Silkeborg samt
Hovedbestyrelsen.

Med venlig hilsen Egon "Maler"
Silkeborg afd.

Hjertelig tak til alle som tænkte på mig
til min 60 års fødselsdag med gaver,
telegrammer og besøg. En særlig tak til
hulefar Keld og hulemor Jette for deres
uvurderlige hjælp.

FREDERIKSSUND

Fredag den 1. februar var kun 11 svende
mødt til denne svendeaften, som bød på
Jyttes vel tillavede "Jansons fristelser".
Da der var lavet mad til ca. 25 blev alle
godt bugfyldte, og da Kaj som -formandens
stedfortræder - onsdag den 23. jan. havde
haft besøg i hulen af 17 medlemmer fra
Historisk forening, kunne vores hulefar
byde på en flaske af de gyldne dråber. Kaj
som også denne aften havde hulevagt svedte
bravt, og skønt stemmen næsten var væk,
kunne man konstatere til midnat, vor han
fyldte år, at alle var blev mætte og fået
betalt hvad de skyldte. Hans makker, Eugen,
var måske blevet syg eller på anden måde
forhindret, ingen vidste det.
Formanden havde billeder med fra
udstillingen "Håndværk 90", med bl.a.
statsminister Poul Schlutter samt prinsesse
Benedikte med følge. Endvidere kunne
formanden oplyse at kommunen havde sat
huslejen op med ca. 200,. kr. på årsbasis.
Der var brev fra vores dejlige mandolin
orkester, som underholder os hvert år til
mødet i marts, at de nu var blevet udvidet
med endnu et medlem, så nu kan de igen
kalde sig "Blomster- kvartetten". Vi glæder
os til at se dem den 1. marts hvor vi jo
også skal have tømt bødekassen. Hulevagten
denne aften bestrides af GUIDO/JACOB.
Vel mødt svende til en rigtig sang og musik
aften, det er denne aften tilladt at tage
ledsagere med.

Der indkaldes til generalforsamling fredag
den 5. april 1991 i hulen, Græse gi. Skole
kl. 20.00. Forslag der ønskes behandlet, må
være formanden i hænde senest 8 dage før.
NB. Kassereren beder alle om at være ajour,
hvis dit GIRO-kort et bortkommet, så mød op
den 1. marts og få gjort rent bord eller
ring til kassereren efter et nyt GIRO-kort
på tlf: 42 17 94 28.
Med naverhilsen DANN.

HERNING

Ved det sidste hulemøde stillede Karl med
råvarer til den helt store servering. Fra
Grønland var lige hjemkommet en luns
hvalkød af Vågehval - eller Sildepisker om
man vil - så vi fik gang i køkkengrejet og
kunne efter en times tid glæde os over en
lækker bøf med tilbehør af bløde løg,
champignon, lidt tomat og en enkelt kar¬
toffel. Tak for det Karl.
Det runde bord har fået endnu en mønt i
samlingen. En af de helt store, både af
værdi og omfang. Vilfred syntes, at også
Margrethe- mønten - den til 200 kr. - burde
være repræsenteret blandt de øvrige sevær¬
digheder, og både med for- og bagside. Så
nu må møntmestrene i gang med at finde en
hædersplads til trofæet. Og alle vi andre
sagde selvfølgelig "stor tak til Vilfred".

Med naverhilsen Knud Rasmussen. Med naverhilsen Gunnar.



FREDERIC XA

Der afholdes ordinær generalforsamling
ifølge love, den 10/04-91 kl. 19.00 i
foreningens lokaler Sjællandsgade 17.
Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
"Husk" at betale restancer I

pbv. sekretær Tage Prehn.

helt år er den ikke blevet debatteret og
hermed afvist, husk mød op til hulemøderne
det er der vi udreder misforståelser og så
er der lørdagsmesse den 2. marts kl. 13.00
stuvet hvidkål m.frikadeller, dessert og
kaffe, pris kr. 40.00 der er stiftelsesfest
den. 23. marts kl. 18.00 m. forret, banke¬
kød, dessert og kaffe pris, kr. 75.00. Vi
har lørdagsmesse den 20. april, og så har
vor kasserer 70 års fødselsdag den 8.
april.

Med naverhilsen Mogens.

KARREBÆKSMINDE

Hulemøder afholdes nu den fjerde fredag i
måneden kl. 19.30 i møllen. Vær dog op¬
mærksom på, at mødet i april måned er
flyttet til 19/04 på grund af Store Bede¬
dag.
Arets første møde fandt sted den 25/01, og
vi kunne glæde os over at formanden atter
kunne være til stede efter sygehusopholdet.
Efter at varmeovnen senere så illoyalt
svigtede os, måtte vi krybe i pelsene, og
sangene fik et lidt distraherende akkom¬
pagnement af klaprende tænder. En lille en
til halsen - for helsens skyld- holdt dog
nøden fra døren. Ovnen skal nok virke ved
næste møde, således at dette drikkeri kan
undgås.

Gnisten.

H I LL.ERØD

Det første hulemøde, 11 januar var mødt 8
som havde en hyggelig aften, hvor man talte
om den store indvielse af vor hule, efter
sang kom håndmadderne på bordet, på vor
bestyrelsesmøde den 24. januar meddelte
formand, Åge, at han trak sig som formand
på næste generalforsamling, bestyrelsen var
ked af det, men Ages helbred var ikke så
god, så han foreslog om Mogens Andersen
ville stille op til ny formand på general¬
forsamlingen, sekretæren har sendt ansøg¬
ning til kommunen om støtte til bevarelse
af vor hule, så nu må vi se 'om de holder
ord, der var mødt 22 til generalforsamlin¬
gen, Hugo blev valgt til dirigent Mogens
oplæste protokol som blev godkendt, og Åge
redegjorde for året der var gået, og vi
holdt et minuts minde for gamle Erik, vi
har i året fået 5 nye medlemmer, han
omtalte også hovedbestyrelsens glemsomhed
ved glemme vore blomster til Otto Krölls
begravelse samt den måde hovedbestyrelsen
behandler sin afdeling på ved at flytte sit
vedtagede møde fra den 7-2 til den 8-2 hvor
vi i 2 måneder har bekendtgjort vor gene¬
ralforsamling, det kunne vel være flyttet
til en anden dag, Age meddelte herefter at
han trak sig, og ved valget til ny formand
blev Mogens Andersen valgt. Age indvilli¬
gede i at fortsætte som bestyrelsesmedlem,
samtlige valg var genvalg, regnskabet blev
godkendt et fint regnskab der viser en fin
balanse, vi blev enige om Lam på spid som
er gammel Hillerød tradition, Sv. Age
omtalte sangkoret, de ville prøve at starte
en forening og få det i gang igen for at
bevare fane og tingene, der var kommet en
skrivelse til sekretæren fra Knud Petersen
angående referat fra generalforsamlingen
den 16/2-90, da Knud Petersen ikke var til
stede og ej heller har været i klubben i et

KØBENHAVN

Hvis ikke den 12. januar i forvejen er en
mærkedag for vor afdeling, ja så blev det
sandelig en sådan i år. En stiftelsesfest
ud over alle grænser! Før sidste tilmelding
måtte vi desværre sige stop af pladshensyn,
nemlig 50. Mange flere ønskede at være med,
men sørgelig nok nej. En almindelig stif¬
telsesfest skal holdes i egne lokaler, og
sikke en fest det blev. Jeg skal love for
at Nancy og Frode havde gjort noget ud af
det (naturligvis), og så bare til 50 kr
kuverten I! Hvem pokker kunne vide at der
pludselig var så mange interesserede?
Succes'en var i hus, men alligevel var alle
ikke lige glade. Bare 14 dage efter var vi
30 personer til en rigtig god gammeldaws
sønderjysk grønlangkål. Uheldigvis måtte
Erling melde fra samme dags morgen, da han
følte sine lemmer også var som kål, hvorfor
vi måtte bede en anden sønderjyde, nemlig
Børge "Bimse", at komme til assistance. En
absolut værdig erstatning. Pas på Erling,
endnu engang har Edith bevist sit kendskab
til det Jyske... Tirsdag den 30. januar
afholdt vi svende- hulemøde, hvor vi på
behørig vis fik budt velkommen til naverven
Erik, også kaldet H.E.P. En dejlig aften
under de sædvanlige hyggelige former, med
sang, snak og "saft". Da kulden sikkert
havde holdt en del væk, kunne vi lukke (for
en gangs skyld) i ro og orden kl. 23.00.
Marts måned bliver forholdsvis rolig. Først
lørdag den 16. kl. 13, lægger vi ud med
pensionistdag, hvor Ediths gule ærter står
på menuen. Trop op og deltag, der er ingen
aldersbegrænsning. Sidste tilmelding er den
10/03.
"Bemærk" hulen holder lukket søndag den 31.
marts (påsken).
Til sidst en dejlig nyhed: I anledning af
Hans Rindoms 65 års fødselsdag den 20.
februar, har bestyrelsen den 7. februar
1991 vedtaget, at udnævne Hans til
æresmedlem af vor afdeling.

ARRANGEMENTER: 4/3 + 18/3 spilleaften - 6/3
+ 13/3 + 20/3 + 27/3 midt-i-ugen - 16/3
pensionistdag - 20/3 svende- hulemøde.
Med naverhilsen

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut

FLORASVEJ 22 Tlf. 7 57 2 3 2 6 0

Medlem af C.U.K. Vejle afd.

NIELS 2m.

/Zauqloimpout
■Salrqjg-Mtitliag



LOS ANGELES

Det nye år kom godt i gang I naverdalen med
et vel deltaget møde d. 11 januar, og med
et særdeles vellykket pølsegilde d. 26
januar. Mange af Los Angeles Naverne
tilhører også andre klubber og foreninger 1
det lille danske samfund i Syd Californien,
og en af de større klubber, soldater
foreningen, holder hvert år deres general¬
forsamling på samme dag, som vi holder
årets første regulære møde. Derfor var det
slet Ikke dårligt, da 26 Los Angeles Naver
og tre gæster ankom til vores første møde 1
1991. En af vore gæster var Erik Eriksen
fra Danmark, som bragte os flere kalendere
fra Århus afd. Den lidt støvede øl- klokke
fik en gevaldig ringning af Per Vejen, som
nu må videre på valsen. _Vi vil savne Per
med hans altid friske smil og gemytlige
sindelag, og vi har ingen tvivl om, at han
vil blive et vellidt og værdifuldt medlem i
hver en afdeling han i fremtiden vil
tilhøre. God rejse Perl - Pølsegildet i
hulen var en decideret vellykket fest med
59 deltagere. Bill Knudsen havde præpareret
medisterpølse i metervis, og den blev
serveret med sovs, kartofler og rødkål samt
hvidvin. Det gik lystigt til med godt slid
på stemmebånd og sangbøger, og efter
middagen var overstået, var der mange borde
med forskellige kortspol fra poker til
mindre risikable underholdninger. Vi er nu
i det femte Ar af den værste tørke vi
nogen sinde har set, og med endnu mindre
regnfald end i de fire foregående år, Vores
skønne lille Naverdal har lidt meget under
tørken, og med alvorlige nye rationeringer
er det ved at være tvivlsomt, om vi vil
have tilstrækkeligt vand til at holde
parken i live endnu et år, medmindre vi får
nogle betydelige og uventede regnfald 1 den
nærmeste fremtid. Med lidt påpasselighed og
nogle nye og bedre vandingssystemer håber
vi dog, at vi vil nyde en god sommer med de
mange udendørs begivenheder som er plan¬
lagt .

FRIDAY, MARCH 8.
Regular dinner and business meeting. (Open

to sponsored guests).
SATURDAY, APRIL 6.
Morning park clean-up and lunch party.

(Open to guests).
SATURDAY, APRIL 13.
Naver Club's 56th anniversary party,
featuring dinner and Las Vegas Night. (Open
to guests), reservations required.
Med naverhilsen Jarl Thyrring.
NÆSTVED

Ligesom vi var kommet til kræfter efter
julens og nytårets anstrengelser ser det ud
til at vi kommer på arbejde. I skrivende
stund tyder en del på at vi er godt på vej
til at sne inde. Så der bliver nok brug for
nogle sneryddere omkring hulen.
Men januar blev da overstået, og formand
Knud Rasmussen fejrede sin 60 års fødsels¬
dag så grundigt, at der blev holdt både 2.
og 3. dags gilde, da forplejningen var så
rigelig at man selv med bedste vilje ikke
nåede igennem på selve dagen.
Kommunens ejendomsudvalg var på syn af
huset og syntes særdeles godt tilfreds med
resultatet af genopbygningen. Nu må vi så
blot håbe at det ikke er gjort så godt, at
man finder stedet velegnet til børnehave
eller lignende.

Vi har haft fornøjelsen af besøg af lands¬
formanden Helge Nielsen, dels ved lørdags-
sammenkomst, dels ved hulemødet den 1.
februar. Ved samme hulemøde havde vi glæde
af at optage 2 nye medlemmer, som behørigt
havde været til stede ved to tidligere
hulemøder.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING FINDER STED
FREDAG DEN 5. APRIL KL. 19.00 Forslag som
ønskes behandlet pS generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
1 forvejen. Dagsorden m.v. vil tilgå
medlemmerne pr. brev i midten af marts.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.

ODENSE

Vores næstformand, Kjeld Ploug, bød vel¬
kommen, da Ole, formanden, var fraværende.
Så var der genkomst af vores sejlende Nav,
Jan Zinnet, der levende og veloplagt
fortalte om sine rejser i det forgangne år,
bl.a. havde Jan sejlet containere til
Falklandsøerne for den engelske regering.
Det var måske krudt og kugler, hvem ved?
Bruno og Knud fra Vejle glimrede ved deres
tilstedeværelse. Bruno fortalte nyt fra
"Det mørke fastland", der sker jo ting og
sager derovre, det er rat at høre. I er
altid velkomne.

ARRANGEMENTER: Torskegilde afholdes den
16/03 kl. 18, husk tilmelding 8 dage før,
til den efterfølgende auktion, medbringes
en pakke til en mindste pris af 20 kr.
Vores halvårlige generalforsamling finder
sted den 4. april kl. 18.00 husk at med¬
bringe madpakke og gode ideer til at præge
udviklingen (vi mødes med navervennerne)
kl. 19.30. - Den 20 april er der planlagt
en tur, Fåborg - Gelting, kl. 12.00 fra
Odense. Husk tilmelding, pris 20-25 kr.

Med naverhilsen Torben Kortegård.

RANDERS

Bestyrelsen var samlet den 29/01-91, hvor
vi talte om kommende aktiviteter. Hulemødet
den 1/02, havde samlet 13 svende. Formanden
talte om pinsestævnet 1991 i Århus. Vi vil
høre nærmere fra Århus. Han vil gerne høre
om hvad der evt. skal op til delegeret
mødet. Bitten + Arni takkede for opmærk¬
somheden ved deres sølvbryllup den
28/01-91. Efter hulemødet kom de skønne
damer, her var Bitten + Arni vært med
mundgodt. Festen sluttede for "Tuborg"
21.15, da han skulle en tur til Hirtshals.
Der holdes generalforsamling den 5. april
kl. 20.00, dagsorden efter love.

Henning Tuborg.

Buddinge Cykelbørs
FLEMMING HEIDEN

Søborg Hovedgade 195

2860 Søborg
Tlf. 31562958
Medlem af C.U.K. Kebenhavn



ROSKILDE

Arets første arrangement i hulen var
lørdagsmesse den 20/01. Desværre skulle
mange af dem som er trofaste til at møde op
andetsteds hen, så vi blev kun 8 svende.
Humøret var dog højt og appetitten god, så
de stegte sild i eddike og brunkålen med
flæsk gled ned sammen med et par små klare.
Da maden var spist, gik lyset ud så messen
blev afsluttet med kortspil ved stearinlys.
I kortspillet søndag den 21/01 deltog 10
spilleglade naver. Vi spiller bridge og
whist, men vil du hellere rafle, er der
mulighed for det, der er plads til mange
endnu.
Vores store nytårstaffel forløb efter
planen. Da formanden havde budt velkommen
til os fra Roskilde og til vore gæster,
Erling og Anne, fra Københavns afd. gik vi
til bords til de mange gode retter. VI var
28 i alt, og da budgettet viste overskud på
madindkøbet, gav afdelingen en omgang
grønne eller klare efter ønske. Efter at vi
så var blevet mætte havde vi optagelse af
et nyt medlem, snedkermester Poul Rzenno.
Da Poul havde sin Gitte med blev hun
samtidig naverven. Vi siger velkommen til
dem begge. Efter optagelsen overrakte Poul
en spændende sav til hulen. Den havde han
hjembragt fra østen, og skramlerlforvalter
John skal nok finde en god plads til den.
Som afslutning på aftenen havde vi banko
spil om de medbragte pakker, en god aften
sluttede ved midnatstid med minderne.

PROGRAM FOR MARTS-

Lørdag d. 16/03 kl. 13.00 messe (sildemad
og varm ret 20 kr.) tlf: 42 36 10 68

Søndag d. 17/03 kl. 17.30 spilleaften
(medbragt mad).

Hulemøde d. 29/03 (langfredag) hulevagt:
Bente og Peer.

Med naverhilsen Karl.

SLAGELSE

Hulemødet den 1. februar var ikke for godt
besøgt, men på grund af kulde, og andre
naturlige årsager, var vi ttods alt 10
svende og 2 gæster. Maler, Ebbe Hansen,
hyggede sig og vor vicevært, Hans
Frderiksen, hyggede sig så meget, at han
fremover ønskede at blive en af os, så
snart vi har formaliteterne i orden vil han
blive optaget, og det glæder vi os meget
til. Ang. opvarmning af hulen i den kolde
tid, var man enige om at forsøge daglig
opvarmning med henholdsvis gas el. El, for
at holde fugt og andre gener fra døren. Vor
formand H.J.Frandsen var siden sidst fyldt
82 år, og medbragte i den anledning afte¬
nens behørige dråber, som vi siger ham tak
for. Som tidligere aftalt fortalte han
nogle interessante og sjove ting fra sin
tid på "valsen" som konditor. Selv et kort
sammenkog ville være for meget her, men
måske senere kan det bruges et andet sted i
Svenden. Men det skal alligevel med her, at
hvor han var ansat 1 Zürich, lå der overfor
en Spansk restaurant, hvor han en dag blev
smidt ud på grund af druk, og fordi han
spillede på klaveret. Druk kan være, - det
er tilgiveligt, men de få der har hørt ham
spille klaver vil sikkert give værten
medhold.
Den 6. februar blev vi ringet op fra
Slagelse Turistforening, om de indenfor en
times tid måtte besøge hulen med 15 gæster

fra Kongskilde Friluftsgård, der var i byen
på et turistvejleder kursus. Børge, "hule¬
far" sørgede for servering, og Arne Rafn
fortalte lidt om naverbevægelsen i sin
helhed, og lidt mere om Slagelse Naver klub
i særdeleshed. Efter ca. li time forlod de
os, og alle var enige om at de nu var bedre
rustede som "turistvejledere" til at
fortælle om hvad, "Naverbevægelsen" egent¬
lig er.
Den 1. marts afholder vi generalforsamling,
og der er til den dag indkøbt 15 kg ål, som
efter mødet vil blive serveret på sædvanlig
god måde, og til lige så sædvanlig rimelig
pris, og nu vi er ved det sædvanlige, har
vi inviteret vore gode trofaste venner,
Ella Skovsø Bodega, Niels Carlsberg og Sv.
Bechmann, til at spise med efter mødet kl.
ca. 20.30. Det er vort håb at alle møder op
denne dag, og er med at bestemme hvad der
skal ske i løbet af det kommende år.
Sluttelig en tak til Børge "Skæg" for
modtaget kalendere ang. Pinsestævnet i
Århus, det er dejligt når nogle vil gøre
noget for bevægelsen.

Med naverhilsen fra alle os i Slagelse,
Arne Rafn.

STOCKHOLM

Ved generalforsamlingen på Ingarötorpet,
kunne kassereren fortælle, at med et
underskud på seks tusinde så var lejen for
hulen betalt for 1991. Torpet gik næsten
rundt, her har man afsat fem tusinde til
investeringer. Arthur mente at penge fra
indløsning af byggefonds- andele, som
bestyrelsen har ansvaret for, skulle
afsættes. Svaret var, "tag lån i huset".
Kassereren efterlyser byggefonds- andele
med nr. 459, 460, 461, 462, de som ejer
disse må lade høre fra sig inden den
31/12-91, efter denne dato vil andelene
være ugyldige. Valg: Revisor suppleant
Ruth Andersen, til bestyrelsen Kaj
Håkansson, øvrige valg var genvalg. Nye
årsafgifter til klubben her er 3 satser,
300,- 550,- 900,- snak med kassereren og
hør hvilken sats du skal betale. Indkomne
forslag: 2 stk. fra arbejdsudvalget, 1) hus
til 230.000,- hvortil der er mundligt
tilsagn om 110.000,- kr. 2) hus til
40.000,- kr. og som der findes penge til i
dag, mange stemte for dette hus, som har WC
og brusebad samt sikringsrum m.m. det var
altså bare om at komme i gang, men så skete
det mærkelige, at formand Anthon gik ind i
debatten, han sagde: "Vi må forkaste
forslagene, af hensyn til den økonomiske
situation, som landet befinder sig i, vi må
først se om vi kan klare udgifterne til
torpets drift". Forslagene lægges på is
foreløbig et år frem.
Langfredag holder vi stor frokost på
torpet, men husk at tilmelde dig til Egon.
Bridge fortsætter den 12 og 19 april, husk
festaften den 26 april. Høvdingen, Egon,
beder om at alle tilmeldinger til sommer¬
ferien skal ske på tlf: 00946/8983566
Mange har allerede booket sig ind til juli
måned.
Stockholm's afdeling ønsker Lilian til
lykke med fødselsdagen den 16/04, og takker
dig for dit medlemskab her i vor afdeling,
samt for alle dine herlige besøg, som kun
glæder os alle her på torpet.

Med naverhilsen Arthur.



THULE

Så er der et livstegn fra de forfrosne
naver i Thule. VI er nu kommet over ferl¬
erne til de forgangne højtider, naverhulen
er blevet renoveret, og der er så småt ved
at komme gang i vores søndagsmøder igen.
Søndag d. 17/02 er der indkaldt til gene¬
ralforsamling, da nogle af bestyrelsesmed¬
lemmerne er rejst, men mere om generalfor¬
samlingen i næste nr. af svenden. Vores
medlemstal er ikke af de største, men der
er flere, der har set vores hule, og har
fattet interesse for foreningen, så mon
ikke vi får nogle nye medlemmer her i 1991.
Det var ellers meningen, at vi skulle have
holdt en "Sunrise fest", men da det trækker
ud med genåbningen af den nyrenoverede "Top
of the world club", er det foreløbig
skrinlagt, så må vi se, når vi får solen på
himlen, om ikke vi kan finde på et eller
andet.

Med "forfrossen" arktisk kno i bordet
Kaj .

VEJLE

Til hulemødet den 1. februar var der mødt
18 svende. Formanden bød velkommen og
åbnede mødet med en optagelse - rørlægger,
Anders Terp Andersen.
Derefter en stor tak til vort fantastiske
festudvalg - Mona, Johnny og Bruno - som
igen i år lavede et brag af en vinterfest.
Udsøgt mad, strålende borddækning (hvor alt
selv til mindste detalje var holdt i de
skandinaviske farver), god musik, gode
lokaler og fantastisk betjening og tilret¬
telægning. Der var amerikansk lotteri, og
som noget nyt auktion over lotterisedler;
ja hold fast: 2 flasker brændevin indbragte
ca. 650 kr.! Overskud blev der også i år
med ca. 2.000,- kr.
Vor hovedsponsor, Borgerkroen, havde givet
3.000,- kr. til festen. Værtinden,
Ingelise, havde fødselsdag, (jeg tror, det
var et par og tyve hun blev), og det syntes
værten Palle, at han ville give en omgang
for, men vi var jo også bare 60 personer +
personale, så tak for det Ingelise og
Palle. Samtidig vil jag da anbefale, at
hvis man bliver tørstig, når man slentrer
ned ad Vestergade, så kik ind - der er jo
selvfølgelig store chancer for at møde
naver på Borgerkroen Albani havde givet
nogle bluser, og firmaet Ågård havde givet
2 flasker brændevin, så også tak for det.
Resultatet blev altså en bragende god fest,
hvor ikke ret mange kunne huske, hvornår og
hvordan de kom hjem - nogle vist først hen
ad næste formiddag -. Erik Ole kunne heller
ikke styre sig, så også han måtte have
"blæren" til festen. ! Nå tilbage til
hulemødet, en hyggelig aften med en masse
klokkeklang. 30 personer til februar mødet
er jo fint, men på den anden side er vi 59
medlemmer, så det er jo i grunden lidt
sløjt.
"Husk", vi har generalforsamling den 5.
april. Da skulle mødeprocenten jo gerne
være betydelig større, så støv mopeden af
og mød flittigt op - ikke kun, men især den
dag. 1

Med naverhilsen STORE HANS.

SØNDERBORG

Så er køkkenet blevet færdigt. Mogens,
Henning og Hanne har bestemt gjort det godt
Tove og Karin stod for rengøringen af dette
og det er også mesterligt udført. Naver
består som bekendt af gæve folk, der hver
især har sit eget speciale inden for
håndværk og industri. Her i afdelingen
siger formanden, at han er professionel
"loft- tapetserer??", alt hvad han ruller
op ruller ned igen.!
Husk klipfisken den 3/3. Mogens har i følge
pålidelige kilder fri denne dag, så hulefar
er i dagens anledning en hulemor.
Husk generalforsamling den 22/03 kl. 19.00
dagsorden 1 følge love, forslag skal være
formanden i hænde senest 5 dage før, på
adressen: Pommersgård 3 6470 Sydals. Og
husk ingen restance pr. 1/4-91.
PS1 Jeg kunne godt lide at vide, om der i
en eller anden afdeling findes en eller
anden nav, der har eller kan et eller andet
helt specielt håndværk.

Med kno i bordet Henning.

Ålborg

Huleaftenen blev for det meste præget af
debat om huleflytning, til et andet lokale
i samme hus, (Håndværkerhuset). Intet er
besluttet derom.
Edwind Svendsen som vi ikke har set i
nogen tid var tilstede. Vel mødt igen
Edwind. Der blev også optaget et nyt
medlem, Kurt. Velkommen. Formand, Willy
Jørgensen, vil lave en agitation, for at
skaffe flere medlemmer. Også Erling
Hansen, som har været syg, var kommet til
huleaften. Vel mødt Erling, han fylder 70
år den 18. februar.
Murer Age Kjær ønsker at takke for opmærk¬
somheden på sin 80 års fødselsdag. Han har
modtaget telegrammer fra Stockholm, Køben¬
havn, og mange andre steder fra.
En god huleaften. Fantastisk hvor langt
man kan komme over hele jorden (i munden),
på en huleaften.

Med slag Ejler.

Århus

Hulemødet den 1/02 blev åbnet af Vagner, da
Jørgen var lidt forsinket, p.g.a. kursus.
Familien Strange har været ude for en
bilulykke. De har det efter omstændighe¬
derne godt. Der var 12 svende til stede.
Der var hilsen fra Birte og Pikasso. Jørgen
medbragte en gæst, tidligere maler nu kok,
Claus Kock. Jørgen har i sin tid hjulpet
Claus i Bern, så vi ser frem til et nyt
medlem. - Der var en hilsen fra Katrine
Andersen, Ålborg. Katrine fortalte Ole
Mathiesen at håndværkerhuset i Ålborg vil
indrette en stue som skal indeholde Hans's
værktøj. Stuen skal hede Hans Andersen's
Værksted. Husk generalforsamlingen den 5.
april 1991.

Med naverhilsen ANNETTE.

Birkerød Bogtryk/Offset
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Ja så er tiden kommet, hvor vi skal tænke
på pinsestævnet i Århus, byen med det
dejlige smil. Vigtige oplysninger angående
overnatningsmuligheder. På
tilmeldingsblanketten er der kun et hotel
man kan benytte og det er: MissionsHotel
Ansgar Århus A/S

Banegårdsplads 14
8100 Århus C tlf: 86 12 41 22,

hotellet ligger kun 3 minutters gang fra
Hulen. Reservation af værelser sørger Århus
afdeling for.

Til sidst er der: Århus Nord Camping
Randersvej 400

Lisbjerg tlf: 86 23 11 33,
Til dem som ikke har campingvogn eller
telt, kan man leje en hytte, der findes 40.
2-mandshytter koster 165,- kr. pr nat.
4-mandshytter koster 325 kr. pr nat.
6-mandshytter koster 385 kr. pr nat. I
nogle af hytterne er der kaffemaskine og
bestik. Sengetøj skal man selv medbringe.
Sidste frist for leje af en hytte er den
15. april. Husk bestillingen til
campingpladsen skal man selv sørge for.

1. Hovedbanegård
2. Hulen, Orla

Lehmanns Alle 7 kid
3. Hotel Ansgar
4. Den gamle by
5. Teknisk Skole
6. Camping Plads
7. Vandrehjem
8. Sømandshjemmet

Af andre muligheder kan vi anbefale:
Århus Sømandshjem
Havnegade 2 0

8000 Århus C tlf: 86 12 15 99,
hotellet ligger ca. 1000 m fra hulen, og
man skal selv bestille plads.

Så er der: Eriksens Hotel
Banegårdsgade 6-8

Århus C tlf: 86 13 62 96,
hotellet ligger ca. 100 m fra hulen. Husk
selv at bestille plads.

Så har vi også: Århus Vandrehjem
Marielundsvej, Risskov

8000 Århus tlf: 86 16 72 98,
her forefindes 4 og 6 mands famillierum,
som koster 100,- kr. pr overnatning pr
person med morgenmad. Sengelinned kan lejes
for 35,- kr. Der tilrådes hurtig
tilmelding, som man selv sørger for senest
6 uger før.

Festlighederne afholdes på: Århus Tekniske
Skole

Halmstadgade 6
8200 Århus N.

Vi vil i maj nr af D.f.S. bringe de
buslinier der kan benyttes, samt en
oversigt hvor Århus Tekniske Skole,s
kantinevirksomhed ligger.
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Hovedbeatyrelsen

FORMAND Helge Lind Nielsen, Cikorievej 13
4300 Holbæk tlfi 53 43 87 65

HOVEDKASSERER Peer Rosen, Støden 14, 4.tv.
VAREFORSENDELSE 4000 Roskilde tlf: 42 36 72 28
TELEFONTID Tirsdage 17.30 - 18.30

REDAKTØR AF Dann Eland, Rosenvænget 1 l.th.
D.F.S. 3600 Fr:sund tlf: 42 31 49 54

UDSTILLINGEN Erik Sennenwaldt, Elsenbakken 17
3600 Frisund tlf: 42 31 25 28
efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

TAK

KAMMERATER:

Jeg er målløs, jeg er tavs, hvad skal jeg
sige til al den hyldest, der blev mig til
del, til mit 50 års jubilæum 1 C.U.K, den
1/03-91. Det kom helt bag på mig, at så
mange mødte op for at hilse på. Det glædede
mig meget, at se jeg ikke er helt glemt
endnu.
Min hjerteligste tak til H.B., Proppen,
Stockholm, København, Roskilde, Holbæk,
Næstved, Randers og Sønderborg afdelinger,
samt til alle fra nær og fjern, gaver,
telegrammer og deres nærværelse. Det er den
største dag i mit liv. Tak kammerater, tak
alle sammen.

Med kno i bordet "Den tavse Dansker"
Edgar Jensen.

EKSPEDITION AF Leif Brygger Olsen, Platanvej 6 13.
D.F.S. & AF OG 1810 København V tlf: 31 23 23 42
TILMELDING

KONTROLUDVALGET Ib Strange, Bakkedraget 4
& ARKIVET 8270 Højbjerg tlf: 86 27 24 80

STOF TIL Jørn Petersen Sturegatan 26, 3.
CCEG-BLADET S-25227 Helsingborg, Sverige

Tlf: 042 11 62 59.

KØBENHAVNS AFDELING

HULE Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.30 - 14
GIRO: 9 00 17 78

FORMAND Peter "Bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo, 3300 Fr:værk
tlf: P 42 34 57 35 A 42 94 80 00

KASSERER Kaj Dyrberg, Hedelyparken 118
2670 Greve Strand tlf: 43 69 07 57

Postbudet er nu sygemeldt, "overanstren¬
gelse", - grunden???? Min arm er stadig
handicappet af at holde på telefonen. Trods
disse genvordigheder skal der lyde en varm
tak til alle såvel fra syd, nord, øst
vest, som huskede mig på min 65 års
selsdag.
En særlig tak til Københavns afd. for
dejlige diplom samt min udnævnelse
æresmedlem af afdelingen.
Undskyld jeg takker på denne måde, men

som

fød-

det
til

min
arm kan ikke svare

ninger.

Med naverhilsen

DØDSFALD

på omkring 60 lykønsk-

Hans Rindom.

Det er med sorg, at Randers afdeling har
måttet tage afsked med, AAge Andersen, der
er afgået ved døden den 15. februar 1991.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

Dødsfald.

MILEPÆLE

MARTS

30/03 Klaus Frits Baes, Vestergade 26
6200 Åbenrå 50 år

APRIL

1/04 Gudrun Schoer, Dannevirkegade 10
1763 Kbh.V. mdl. af NRHF i 50 år

6/04 Poul R. Hansen, Kobbelvænget 1, 4
2700 Brønshøj 80 år

8/04 Erland Nielsen, Kovangen 703
3480 Fredensborg 70 år

14/04 Birte Andersen, St.Blichersgade 4
8900 Randers 65 år

16/04 Lilian Albrechtsen, Rosenvænget 21
3480 Fredensborg 65 år

29/04 Ole Mathiasen, Langlinie 75 Borum
8471 Sabro 50 år

Familien Nyborg ønsker Edgar Jensen
hjertelig tillykke med jubilæet.

Axel, Edit Per og Margit.

Maskinmester, Egon Hasselfeldt, medlem i
Sønderborg, afdeling af C.U.K, er draget på
sin sidste vandring, den 16/3-91.

ÆRE VÆRE HANS MINDE.

Sønderborg afd.

AFSTEMNINGSRESULTAT

Afstemning om den ny # 6A havde følgende
resultat 228 stemmer for

19 stemmer imod
7 undlader at stemme
1 ugyldig

Afstemning om ændring af # 11 havde følgende
resultat 236 stemmer for

12 stemmer imod
6 undlader stemme
1 ugyldig

Følgende afdelinger ønskes repræsenteret i
K.U. (max 3 kryds) Randers 17

Silkeborg 14
Vejle 13
Fredericia 0
Herning 9
Kolding 4

Afstemning om ændring af # 15 havde følgende
resultat 172 stemmer for

7 3 stemmer imod
9 undlader at stemme
1 ugyldig

20 afdelinger har afgivet 255 stemmer.



TILMELDINGSBLANKET. PROGRAM

Navn

Adresse Afdeling

Antal deltagere Telefon

Ankomst Afrej se

Pris Lørdag Søndag ialt

Dobbeltværelse m/bad 485,-

Enkeltværelse m/bad 360,-

Hulemøde lørdag aften 60,-

Bus til hulemødet o,-

Bustur udflugt m/frokost 110,-

Delegeret/møde m/frokost 70,-

Stævnemiddag 160,-

Stævnemærke obligatorisk 50,-

Kroner i alt X X
ABSOLUT SIDSTE TILMELDING ER DEN 21. APRIL 1991.

Tilmelding til Ester Lund, Nattergalevej 16, 8362
Hørning tlf: 86 92 35 72.
Ved tilmelding betales 50% af det samlede beløb på
Giro 7 15 36 19
Naverne C.U.K.
Foreningen for berejste skandinaver, Århus afd.
Nattergalevej 16, - 8362 Hørning.

Regnskab CUK-HK

INDTÆGTER:

Kontingent
Varesalg
Renter
Porto

Rejsefonden

Total

UDGIFTER

HK. Administration
HK. Udlæg
HK. Porto
HK. Diverse
HK. TOTAL

HB. Administration
HB. Møder
HB. Rejser
HB. Porto
HB. TOTAL

Pinsestævne
Bellacentret

Agitation
Diverse udgifter
Indkøb varer

Lagerregulering
Afskrivning inventar
Afskrivning udstilling
I alt

TOTAL UDGIFTER

RESULTAT (Overskud)

1/04-90 - 31/12-90

36.874,50
34.171,50
7.726,45
367,57

5.000,00

84.140,02

6.470,98
5.340,28
2.936,70
719,00

6.301,06
8.138,00
12.774,75
1.554,00

2.310,00
5.005,00
2.957,75
2.108,00
16.674,05
5.000,00
1.846,00
614,00

15.466,96

28.767,81

36.514,80

80.749,57

3.390,45

Pinselørdag den 18. maj:

Kl. 11.00 Hulen åbnes, og man kan afregne
med kassereren.

KL. 16.45 Der gøres klar til optog gennem
Århus midtby.

Kl. 17.00 Optoget starter og med et 30
mands stort blæseorkester 1
spidsen går turen fra Orla
Lehmanns Alle ad Banegårdsgade,
Banegårdspladsen, Rysgade,
Sdr.Allé Rådhuspladsen og
Frederiks Allé til afslutning ved
Musikhuset. Orkesteret vil her
give et par numre.
Herefter stiger vi op i de
ventende busser der kører os ud
til festlighederne.
Køreturen er gratis. "HUSK" at
krydse af på blanketten, sü vi
kan se hvor mange busser vi skal
bestille. Der er en stor P-plads
foran skolen. "Husk fanerne"

Søndag den 19. maj:

Kl. 09.00 Fotografering foran Århus
Tekniske Skole, hovedtrappen.
Herefter er der bustur fra samme
sted.

Kl. 09.30 Delegeretmøde, (samme sted).
Kl. 18.30 Stævnemiddag med musik og dans

(samme sted).

Mandag den 20. maj:

Kl. 10.00 Hulen åbner og der er sluk-efter.
Hjemrejsen kan begynde.

VELKOMMEN TIL STÆVNET I ÅRHUS 1991.

Med kraftig naverhilsen Jørgen Schaffer.

Regnskab CUK-DfS.

INDTÆGTER

Kontingent
Abonnementer
Porto

Annoncer

TOTAL INDTÆGTER

UDGIFTER

Administration

Trykning
Avisposten-porto
Porto udland

Afskrivning Computer
TOTAL UDGIFTER

9/4-90 - 31/12-90

187,88
32.099,08
8.557,34
4.788,39
2.114.00

26.776,02
2.165,00
8.236,25
200,00

37.377,27

47.746,69

RESULTAT (Underskud)

Status

-10» 369,42

på. S 1dö 4

Mose1kommlteen,
ønsker Århus afd. alt held og lykke med
stævnet i maj. - Vi melder os i næste nr.

Dann Eland.

N-ys ted

Der afholdes ordinær
mandag den 8/4-91.

Finn Leth.

generalforsamling

Kurt.



2 5 NRHF

Gudrun Schoer blev årets Kattedronning i
NRHF og den 1. april kan hun runde de 25 år
som medlem af NRHF Københavns afd.
Gudrun har været et aktivt medlem, lsaer
ihærdig deltager ved vore Bankospil, hvor
hun som regel rendte med næsten 50 % af ge¬
vinsterne. Mange mindes når der var fester i
klubben, at vi tit sluttede af i Dannevirke¬
gade, hvor hun diskede op med både mad og
drikke. Vi ser ikke Gudrun så tit mere, da
både ben og øjne svigter.
Vi ønsker Dig tillykke med de 25 år.
Kethie Nielsen.

P.S. der er åbent hus i Dannevirkegade
fra kl. 10.00 den 1. april.

10,

FØDSELSDAG

Erland Nielsen
C.U.K. Hillerød afd.
70 år den 8 april.

Erland blev meldt ind i Stockholm afd. i
februar 1947. Erland har været aktiv for
indretning og bevarelse af Ingarö, og som
du flittigt besøger hvert år. Efter hjem¬
komsten fra Stockholm blev Erland meldt
inde 1 Hillerød afd. og blev senere kasse¬
rer. Erland har 1 1990 været med i arbejdet
for at skaffe en hule og har været med til
at indrette og opbygge nyt køkken, Hillerød
afd. ønsker dig hermed til lykke med de 70
år.

Erland Nielsen holder åbent hus i hjemmet
fra kl. 11-15, Kovangen 705 Fredensborg.

Mogens.

Status pr. 31/12-90

Kasse 15,65
Giro 18.510,83
Check konto 1.482,25
Bank 38.416,62
TOTAL LIKVIDE MIDLER

Zürich bank

Depositum Århus
Depositum Karl Jensen
Udlæg
Depositum KU
Udestående kontingenter
Udestående varer

Inventar

Udstillingsmateriale
Computer
Gaver på lager
Obligationer nom. 102.000
Varelager

TOTAL

58.425,35

1.420,70
500,00
400,00
928,72
500,00

20.308,00
5.008,75
12.796,00
4.896,00
19.026,00

300,00
95.064,00
41.500,00

261.073,52

Forenings Meddelelse

FREDERIKSSUND

Hulemøde fredag den 1. marts 1991. 25
glade og forventningsfulde personer var
mødt op til en pragtfuld aften. Formanden
bød velkommen til den indbudte "mandolin
kvartet", og vi sang nr. 28. Efter nogle
pragtfulde numre på mandolinerne, Østrigske
og Italienske melodier som tryllebandt de
til stede værende, gik vi over til hulefars
lækre bidesild, spegepølse og gamle ost.
Efter endnu nogle melodier gik vi over til
at tømme bødekassen, og den halve flaske
brændevin gik til John fra
mandolinorkestret, som var nærmest med sit
gæt, meget tæt på de 1086 kr som der var i
den.
Husk generalforsamlingen fredag den 5.
april 1991 i hulen Græse gi. Skole, det er
kl. 20.
Husk vil man have stemmeret, skal
kontingentet være betalt. MØD OP - MØD OP
Der serveres varm mad + 1 genstand, som
betales af foreningen.

Med naverhilsen

FREDERIC XA

DANN.

Hulemøde den 13/02-91. Der mødte 12 svende
og det var meget fint, når man tager vejret
i betragtning, der var flere som fik luftet
deres "Bilmaver" ved samme lejlighed, Poul
"Æglægger" kom helt fra syd Fyn, han var
dog ikke gående. Vi startede med en af de
gode naversange, og så fik vi ellers noget
til halsen, det er godt med en dram i disse
kolde tider, der kom rigtig gang i
historierne, den ene værre end den anden,
så vi måtte tømme vores bødekasse, der 576
kr. Kl. 22 fik vi så en dejlig bid brød med
sild og salater, derefter fik vi forloren
skildpadde med æg, og det var noget der
kunne bruges, bagefter fik vi en dejlig
osteanretning med øl, snaps, gi. dansk og
kaffe. Vi sluttede denne dejlige aften med
"Minderne", da havde vi også rundet midnat.

Revideret den 30. januar 1991 Med naverhilsen Tage.



CALGARY

Til hulemødet 1 jan. berettede formanden,
Karl Jensen, at vi har fået et flot rundt
bord af egetræ, som vi så skal have mønter
fra hele verden Indlagt 1 toppen af. Ole
Hansen har syret og lakeret bordet, det
skal stå her 1 den danske klub. VI lagde en
krans på Svends grav, som vi gør hvert år.
Til hulemødet 1 feb. var det flere som

medbragte mønter til det runde bord. Det
blev bestemt at vi skal have en række langs
kanten udelukkende af sølv dollar's.
Formanden berettede at han igen i år har
lejet campingpladsen mede ved Highwood
River for weekenden den 7-8-9- juni. Før vi
gik hjem sang vi nr. 13, det er Børges
sang.
Nu nærmer sig tiden, hvor vi skal have
STAMPEDE her i Calgary. Det er en årlig
begivenhed som begyndte helt tilbage i
1912, da Calgary ikke var ret stor. Det
begyndte nærmest som et dyrskue og rodeo,
rodeo betyder indfangning af kvæg og cowboy
opvisning. I dag er det en begivenhed med
over 1 million besøgende. Det hele starter
med en parade gennem byen, som tager
omkring 3J time, og det varer så ved i 10
dage. Der er stadig væk dyrskue og rodeo
hver dag, og om aftenen er der chuckwagon
races, men i dag er det professionelle
cowboys som opviser, og der er store penge
at vinde. Desuden er der masser af gøgl, og
flere udstillinger, og orkestre som
optræder. Indianerne kommer ind fra
reservaterne og sætter en landsby op af
tee-pee's. De er også med i paraden den
første dag i fuldt udstyr. Den Danske Klub
er også med i paraden, og har gennem årene
vundet flere præmier.

Med kno i bordet Jens.

HILLERØD

I Hillerød afdeling er der sket følgende:
Ny formand, Mogens Andersen, Damtoften 17
Uvelse 3550 Slangerup.
Ny sekretær, Karl Jensen, Bygmarken 5 3540
Lynge.
Ny næstformand, Åge Albrechtsen, Båstrupvej
327, 3480 Fredensborg.

MEDDELELSER

Den 20/04-91 lørdagsmesse kl. 13, Gule
ærter som i gamle dage m. tilbehør, kaffe
m.m. pris 50 kr. tilmelding senest den
12/04-91.
Den 4/05-91 lørdagsmesse kl. 13, Bidesild
m. tilbehør - frugtdessert og kaffe, pris
40 kr. Tilmelding senest den 27/04-91.

Mogens tlf: 42 27 82 95
Lilian tlf: 42 28 07 64

Med naverhilsen Karl.

HOLBÆK

Til årets første hulemøde den 18/01, mødte
mange trofaste naver og navervenner op og
det blev en dejlig aften. Helge kunne byde
velkommen til en gæst som vi håber at se
mere til i hulen. Bageren, som for tiden
arbejder i Norge, og laver en masse boller,
var så begejstret over at se os alle Igen,
at han hang i klokken flere gange, hvilket
vi siger tak for, Jørgen. Kom snart igen. -

En sød naverpige ønskede at blive optaget
som medlem, hvilket vi alle kunne gå ind
for. Velkommen blandt naverne, Else.
Hulemøde den 15/02, denne aften mødte mange
op og en overraskelse for mange, var det
vist nok at komme ind og se at der i vores
runde bord var blevet lavet en stor seks¬
kantet stjerne af bare mønter, samt en kant
hele vejen rundt, også af mønter, fra al
verdens lande, hvor naverne har været. Igen
har vores dygtige medlem Ebert stået for
dette flotte arbejde, med undertegnede som
håndlanger. Tusinde tak til Ebert, jeg ved
der er brugt mange timer. Helge rettede en
stor tak for arbejdet, som blev godkendt af
de fremmødte. - En konkurrence om hvor
mange mønter der er lagt i, blev vundet af
Ib, med 336, det rigtige var 334. - Helge
bød også denne aften en ny gæst velkommen i
hulen, en lærer som havde ladet en 7.klasse
arbejde med meget af det gamle håndarbejde,
hvilket Helge også havde givet lidt vej¬
ledning til. Som afslutning på denne
undervisning blev der holdt en udstilling
på skolen med mange arbejdende stande, så
som kobber og drejearbejde m.m., det var
meget fine ting der var lavet og kun
fantasien, havde sat grænser.
Vi var en 7-8 navere der mødte op denne
aften, Helge mødte i navertøj, eleverne var
meget stolte af at have en rigtig naver som
gæst. Klassen havde også lært at synge
rigtige naversange, endda flerstemmigt. De
var virkelig dygtige. Som afslutning på
aftenen sang vi minderne. Thorkild svigtede
os på grund af vejret, men har lovet at
komme i marts.

Med naverhilsen Emil.

KARREBÆKSMINDE

22. februar havde vi hulemøde med ledsa¬
gere, forloren skildpadde, pakkeauktion og
toiletfaciliteter. 20 var mødt op, og vi
kunne glæde os over at vore musikalske
venner Kirsten og Rene var mødt op, med
guitar og sangstemme. Da også Bjarne og
Peter var til stede med guitar, og forman¬
den gned fiolen, var det en fornøjelse at
synge med og lytte til musikken. Akustikken
i den gamle mølle er ganske fin, da rummet
er isoleret med træ, og ved at check
udendørs kunne man konstatere at lyden ikke
trængte særlig meget ud til evt. gene for
beboerne i de omliggende huse og på kirke¬
gården. Der måtte i løber af aftenen sendes
snerydningshold ud for at rydde trappen,
der var blevet som en glidebane, et andet
hold måtte efter ekstra øl og vand, og man
kunne enkeltvis, og efter behov, gå ned i
stueetagen for at beundre "toiletspanden"
og den skærmende papvæg. - Ved mødet blev
Lise Clausen optaget som naver eftersom det
var tredje gang hun deltog. Tak for omgan¬
gen Lise, og til jer andre "blære..ve" - Vi
var en stor flok denne aften! Pakkeauktio-
nen forløb fint, med vilde overbud til det
gode formål. - Kl.01.30 stod vingerne i
samme stilling som før, men enkelte påstod
at den mindst havde drejet en omgang, som
tak for musik og en dejlig aften.
Husk hulemødet i april foregår den 19/04
kl. 19.30 - Torsdag den 25/04, dagen for
st. bededag, er der viseaften med lidt
mundgodt a la Bellman. Denne aften ser vi
meget gerne ægtefæller og venner.

Med naverhilsen "gnisten".



KOLDING

Onsdag den 30/1 ringede Poul Erik fra
Vejle- naverne og spurgte om vi kunne mødes
onsdag den 1/2 på restaurant Klods Hans hos
Anna og Verner, Haderslevvej 98. Poul Erik
havde anmeldt et par stykker, der troppede
15 svende og piger op, og var Bent ikke
gråhåret, havde han nok blevet det, for der
var kun købt ind til det sædvanlige
hulemøde, men vi var heldige at kunne låne
3 kasser øl på Klods Hans, som nu er blevet
sponsor for Kolding afd. og overrækkelsen
af en pæn check, vil finde sted på
hulemødet i marts og vi glæder os til at se
Anna eller Verner. Det blev en
uforglemmelig aften med højt humør, sang og
bægerklang. Det er altid svært at sige
farvel i afskedens stund, men nu vil
Kolding naverne gøre gengæld med et par
stykker. De festlige timer kan vi takke
Ingelise og Palle fra Borger Kroen i Vejle
for.
Generalforsamling afholdes 3/4-91 kl. 20,
dagsorden i følge love.
Oda og Peter havde småpenge til samlingen
fra Los Angeles og Hawaii samt øl som ikke
var værd at drikke.

Med naverhilsen

KØBENHAVN

Peter - Bent

Søndag den 10. februar stod i maskernes tegn
hvor 20 glade navere var mødt frem for at
ta1 sig kærligt af "aberne", som sad i deres
bur og ventede på at blive sendt på deres
sidste rejse. Som overblære tronede Spjæt og
delte ud af bøder og aberne. Ved tøndeslag¬
ningen havde Per Nordahl slag i den og han
løb med værdigheden som årets Kattekonge.
Søndagen efter var det navervennernes tur
til at gå til tønden, og efter hård dyst løb
90 årige Gudrun Schoer med katten og blev
derved årets kattedronning.
Fredag den 22. februar var vi alle indkaldt
med brev til ekstraordinær generalforsamling
hvor eneste punkt på dagsordenen var valg af
5 - fem personer til bestyrelsen. Der blev
drøftet mange forslag som formand, men ingen
var villig til at påtage sig den post, så
efter en time begyndte vi på at finde kandi¬
dater til de andre poster, og på forslag fra
Hans Rindom var der fire personer som er¬
klærede sig parate til at gå ind i bestyrel¬
sen, mod at få en erfaren formand. Nu var
der noget at arbejde videre fra, men ak, der
var stadig ingen der havde mod at påtage sig
opgaven. Så derfor indvilgede Peter "Boghol¬
der" i at bestyre hvervet frem til den ordi¬
nære GF i maj.
På vort svende-/hulemøde den 28. februar
havde Peter "Bogholder" og næstformand Søren
Nielsen deres ilddåb som ceremoni-mester ved
optagelsen af et nyt medlem, Esben Heine
Pedersen, rejst i Sverige, 23 år med drøm om
at opleve mere, gerne en tur til Schweiz.
Fredag den 1. marts fejrede Edgar sit 50 års
jubilæum som medlem af CUK med åbent hus i
hulen fra kl. 12.00 og inden en time var
gået, var hulen fyldt til sidste stol med
kammerater som var kommet for at hylde Edgar
der var gæster fra Stockholm, Sønderborg,
Næstved, Roskilde, Holbæk og formanden fra
HB var der også, der blev holdt mange taler,
en fin dag for Edgar.

ARRANGEMENTER: Spilleafterne er indstillet
for resten af forårssæssonen - 3/4 + 10/4 +
17/4 + 24/4 midt-i-ugen - 16/4 Svende-/hule-
møde - 20/4 kl. 14.00 NRHF generalforsamling
iflg vedtægterne, forslag skal være formand¬
en i hænde senest d. 13/4., også d. 20/4
kl. 18.00 FORÅRSFEST med højt belagt
smørebrød.
HUSK 7/5 CUK Københavns generalforsamling
kl. 19.30 iflg vedtægterne, forslag skal
være formanden ihænde senest d. 30/4.

NÆSTVED

Februar var en ret stille måned, men noget er
der da sket. Murerforbundet i Næstved fejrede
100 års jubilæum, og vi var selvfølgelig
repræsenteret, medbringende en flaske med
styrkende indhold. Ved samme lejlighed blev
der anledning til en snak med et par yngre
murersvende, som havde rejst og nu ville kigge
ind i hulen med henblik på medlemsskab. - Som
nævnt i sidste nummer har vi optaget to nye
medlemmer, men glemte desværre at præsentere
dem for alt folket. Dette være hermed gjort:
Jørgen Bendt Ravn, tidligere altmuligmand og
farmer i England samt Viggo Rhoedemeyer,
ingeniør, salgschef og globetrotter.
Og så havde vi glæden af at se vor fhv.
regimentsmusiker, Sejr Hansen, ved sidste
hulemøde efter vel overstået hospitalsophold.
Han trakterede klaveret i bedste form og
gjorde flittig brug af det sæt noder, som
Helge havde fremskaffet. - vi har stadig
hyggetimer hver lørdag fra kl.10 til 14 i
Kompagnistræde 1. Så kig ind hvis jeres vej
falder forbi.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

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.

ODENSE

Til hulemødet torsdag den 7/3-91 var der
pænt fremmøde, flere gammel kendte ansigter
som vi ikke ser så tit, med det er dejligt
når de kommer en gang imellem. Formanden
Ole Bøvig åbnede mødet og bød velkommen, og
oplæste et brev fra Albani Bryggeriet, - vi
har søgt Albanifonden om tilskud til ny
gulvbelægning i hulen, og som vi evt.
senere kan gøre håb om, at få en tildeling
af, når tiden er inde til uddeling. Vi
drøftede ligeledes den omforandring af
vores køkkenregioner, som vores hulefar,
Poul og Ole, har foretaget siden sidst, og
det fik de et velfortjent naverklap for,
tak skal i have begge to, det har længe
været påkrævet. Under mødet faldt også
nogle forskellige bemærkninger om det
kommende naverstævne i Århus i pinsen. - Vi
havde til mødet besøg af en gæst, tømrer
Frits Hansen, som tidligere har været
medlem af Stockholm afd. og han vil nu se
om han kan passe sig ind i Odense afd.
ligeledes havde vi besøg af Bruno fra
Vejle, som selvfølgelig altid er velkommen.



- Det blev oplyst, at den planlagte tur til
Fåborg- Gelting, som vores navervenner står
for, er udsat til lørdag d. 27. april, med
afgang fra busterminalen 1 Dannebrogsgade,
Husk kl. 11.30. pris pr. person 35 kr. og
tilmelding er bindende.
Efter mødet var overstået, fik vore naver¬
venner adgang til hyggeligt samvær i hulen,
der blev sunget bravt, både på den ene og
anden måde, der var også nogle der fandt på
at ringe med klokken, hvilket førte til
nogle blærerøvssange for de skyldige.
Husk endelig at møde op til vores general¬
forsamling torsdag d. 4 april kl. 18 og
medbring madpakke, som vi spiser efter
generalforsamlingen, sammen med naverven¬
nerne .

Med kno i bordet K.Ploug.

RANDERS

Formanden bød 19 naver velkommen, særlig de
2 som er overført til Randers fra Stockholm
afd. - Knast talte om "Age" slagter Åge,
som Randers naverne mistede 15/2, til Åges
minde rejste vi os og holdt 1 min. stilhed.
Et nyt medlem blev optaget, Erik Slot, han
har arbejdet 1 Malmø, Sverige i 4J år. Alle
3 medlemmer fik velkomstsangen.
Husk at tilmelde jer pinsestævnet i god
tid.
Tuborg talte om turen til Vestkysten, som
bliver en hel dags tur, og som afløser
turen med Veteran- Banen, Randers-Mariager.
Men kom med forslag til ture m/bussen.
Husk ordinær generalforsamling fredag den
5/4-91

Henning Tuborg.

ROSKILDE

Februar blev indledt med lørdagsmesse,
der kom 9 madglade svende, som fik serveret
sildemad og koteletfad, og til kaffen de
resterende æbleskiver fra julegløggen. Vi
synes der er for lille tilslutning, men det
er nok svært at skabe nye traditioner.
Spilleaftenen den 15/02 havde samlet ni
deltagere, så der var både et bridge og
whist hold. - Da Peer havde budt velkommen
til februar hulemødet, læste han et brev op
han havde fået fra sangforeningen i Køben¬
havn og forespurgte om der var nogle af
vore medlemmer, der havde lyst at deltage
der. De har et stort ønske om at komme i
gang igen. VI tog opfordringen til efter¬
retning. Efter lidt snak og en sang, fik vi
skorpeskrinet frem og fortærede indholdet
samtidig med at snakken gik lystigt om
store og små oplevelser. En god og hyggelig
aften sluttede ved midnatstid.

PROGRAM FOR APRIL:

Spilleaften den 12/4 kl. 17.30
Hulemøde den 26/4 (st.Bededag) med medbragt
skorpeskrin. - Hulevagt Lilian og Poul.

Med naverhilsen Karl.

SAMSØ

Først en forsinket nytårshilsen til alle
C.U.K, medlemmer i ind- og udland.
Generalforsamlingen på Samsø. På grund af
vore sparsomme køkkenfaciliteter måtte vi
starte mødet med at spise den varme skip¬
perlabskovs. - Dagsorden: Valg af dirigent,
blev undertegnede.

Formandens beretning, som desværre blev
kort på grund af sekretærens sygdom, så vi
manglede vor protokol, men de få punkter i
beretningen blev godkendt, tak Simon.
Kassererens regnskab, som udviste et pænt
overskud, blev også godkendt. Overskuddet
kunne jo godt være større hvis flere
medlemmer mødte frem ved hulemøderne. "Kom
så frem svende".
Nyvalg: Sekretær, Erik "Pudseren"
Bestyrelses suppleant Jørn Enevoldsen.
Sekretær supl. Else Nielsen.
Under eventuelt: Afdelingen sender hermed
en hilsen til Ejnar og ønsker dig god
bedring, vi håber snart at se dig.
Samsø afd. er altid blevet godt behandlet
af kommune og borgmester, som følge deraf
har vi medlemmer stillet et sponsorat på
kr. 300 til rådighed til Samsø musikfesti¬
val 1991, som kommunen også er involveret
i.
Mødet sluttede med formandens tak for god
ro og orden. P.S. Husk hulemøde den 5/4-91
kl. 19.30.

Med naverhilsen og kno "Pudseren".

SØNDERBORG

22 Feststemte naver og venner mødte op i
hulen den 16. februar, til eisbein og
sauerkraut. Vi havde fornøjelsen af Ove
Bangkok og fru Margrethes besøg denne
aften. Trods dårligt føre, og udsigt til
mere sne, havde de taget turen fra Herning.
Friskt gjort. - Den lidt specielle menu
smagte alle godt. Nåh nej, Hanne havde
garderet sig på forhånd med 2 franske hot
dogs. - Pakkeauktionen indbragte et pænt
beløb. Retfærdigt må det siges, at sandka¬
gen nok bremsede lidt på budene, der kunne
jo være glasur i den næste pakke.
Vi optog et nyt medlem, Willy Lange, Willy
er smed, og har 5 års rejsetid i Sverige.
Vi byder velkommen i afd. På lørdagstræffet
den 23. dukkede Klaus op, lige hjemvendt
fra Gotland, hvor han har arbejdet siden
nytår. Vi lyttede til hans beretning og så
fotografier derfra. - I tidsrummet 25-26
februar, har der været indbrud i hulen. Vi
mangler gamle mønter, 2 rammer øl, og
"sputnik" er tømt for sparepenge. Tyven(e)
har brækket vinduet op ind til toilettet,
ligeledes var ølskabet brudt op. Vi har
selvfølgelig anmeldt tyveriet, om vi får
noget ud af det, vil tiden vise.
Hulemødet den 1. marts var besøgt af 10
mdl. Da formanden var i København for
personligt at overrække Edgar Jensen en
hilsen fra afd. ledede næstformanden mødet.
Mogens oplyste om indbruddet, og flere mdl.
havde ordet. Der var flere meninger om
forsikringsdækningen. Dernæst fik Ejnar
ordet, så han kunne fortælle om et besøg i
Broager, hvor han har holdt foredrag om
C.U.K, for ca. 60 pers. De havde været godt
tilfredse og honorerede Ejnar med 1 flaske
jubilæum - hvorfor skulle vi oplyses om
det, når han havde ladet den stå hjemme?
1 anledning af Hannes fødselsdag bød hun på
chili con carne, der var ikke sparet på
Chilien. Tove R. havde sine kvaler, og
Gerda publicerede, at hun kunne spy ild som
en anden Pjerrot. Da den værste sved var
tørret af panden, kom der rigtig gang i
sangbøgerne og historierne, lige til kl. 24
Vi takkede for en god aften, og gik hver
til sit.

Med naverhilsen Mogens.



SLAGELSE

På hulemødet den 1. marts, afviklede vi
samtidig den ordinære generalforsamling. Da
vor mangeårige næstformand, Leif Brogård,
ikke ønskede genvalg, blev ny næstformand,
Erik Andersen. Ejnar Pedersen som har taget
sig af kassen siden Hugo Sverreng gik af,
blev valgt for de næste 2 år. Ny 1.revisor
blev Eivind Larsen, og 2.revisor blev Helge
Clausen. Skramleriforvalter (hulefar) Børge
Petersen blev genvalgt.
Trods installering af el-varme, og dermed
evt. uforudsete udgifter, enedes man om ikke
for nærværende at gøre noget ved kontingen¬
tet, men til enhver tid med medlemmernes
tilsagn, kan tage dette op til fornyet
overvejelse. Nyt festudvalg: H.J.Frandsen,
Leif Brogård, Hans Olsen, Eivind Larsen samt
Hans Frederiksen. Som det fremgår af oven¬
nævnte er Leif Brogård stadig aktiv, og vil
fremover meget gerne give en hånd med, hvor
det er muligt, det takker vi ham for, - og
benytter samtidig lejligheden til at sige tak
til samtlige medlemmer, der i årets løb såvel
som fremover altid er på pletten, når der
bliver kaldt. - Efter generalforsamlingen
blev der serveret nogle kæmpe store fade med
stegt ål, og hvad dertil hører, alt var
formidabelt tilberedt, og som vanligt havde
Iris en meget stiv finger med i dette. Til
stegt ål hører som bekendt også brændevin, og
da nogle havde haft fødselsdag, og andre var
lige ved, sad vi pludselig med 5 hele flasker
af slagsen, det skal dog bemærkes at 2
flasker blev hensat til senere brug. Vi
takker her samtlige. - Som det efterhånden er
tradition havde vi som gæster inviteret Ella
fra "Skovså Bodega", så der var godt med
klokkeklang, og sang på flåden. Da sekretæren
på et tidspunkt både mediterede og akkumule¬
rede, er det ikke muligt for nuværende at
oplyse hvornår festen sluttede, men har siden
fået fortalt, at det skete i god ro og orden.

Med naverhilsen og armene på bordet 1
Sekretæren.

Jens Buhelt havde været en tur i Frede¬
rikssund, hvorfra han hjembragte en hilsen
og en stok, som Åberg havde fremstillet, så
tak for det. - Det er besluttet, at hytte¬
udvalget efter generalforsamlingen skal
fjerne nogle af de mange glas, vi har
stående, og i stedet ophænge vort værktøj,
som ellers ligger på loftet og bliver
ødelagt. - Formanden opfordrede til, at
flere bruger vores taxa til møderne, da vi
ellers må aflyse kørselsordningen, og det
ville jo være trist.

Med naverhilsen STORE HANS

ÅLBORG

Erling Hansen, som er fyldt 70 år, mødte op
med genstande og cigarer så store som
stolper, til svendene. Tak. Også tak til
Herning afd. som har sendt et fødselsdags
telegram til Åge Kjær. Midt under hulemødet
kom Karl Otto fra Nykøbing Sjælland, det
var hyggeligt at høre og se ham. Tak fordi
du kom, og for din måde at være på. Anders
var kommet hjem fra Rusland, så han havde
også noget at berette. Han skal give pris
på restaurering af et slot fra Zar- tiden.
En lørdag formiddag havde vi besøg af Per
Michael og Anne Marie Jensen, som medbragte
et flot billede af dem selv, (sølvbrudepar)
den kom også for at betale deres kontin¬
gent. Apro pro: Kassereren efterlyser
konstant gode betalere. Desværre, intet kan
købes uden penge, siger han. Vi har også
modtaget stævnemateriale fra smilets by
Århus, det vil vi kigge nærmere på.
Svende fra Ålborg, mød op i Århus den 18-19
maj. Man kan få is med jordbær dernede, og
det er rart at tale med mennesker fra hele
verden. Vel mødt. VI prøver at lave en
aftale med Klaus i Gug, (ham med øllet).
Nærmere oplysninger og tilmelding hos
formanden, Willy Jørgensen tlf: 98 29 35 78

Med slag Ejler.

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. København

VEJLE

Til hulemødet den 1. marts var der mødt 21
svende. Formanden bød velkommen og opfor¬
drede svendene til at møde flittigt op til
generalforsamlingen den 5. april 1991.
Siden sidst har vi været på besøg i Kol¬
ding, 15 svende var vi. Erik Ole havde
arrangeret bustur, hyggelig aften, og så
fik Kolding afdeling totalt udsolgt af alt,
hvad de havde, så det vil sikkert vare et
par dage, før de falder til ro igen.
Svend Age Vogn er fyldt 60 år. "Fin fest"
sagde nogle, der havde været med, men det
er umuligt at få detaljer om festen, så den
må jo have været god. Formanden mente, at
han var gået hjem som den sidste (men
hvorfor nu også lave om på detl) kl.02.00
Tak for det og tillykke med dagen!

Århus

På hulemødet den 15/2, havde vi besøg af
Edvind Svendsen fra Ålborg. Der blev
fortalt historier, både af vor gæst og vore
egne medlemmer. - Jørgen har haft flere
arrangementer i hulen bl.a. murersvende,
pensionerede murersvende, pensionerede
lokomotivførere. De har alle haft nogle
fornøjelige timer i hulen og de ville gerne
komme igen, hvid de måtte. - Lørdag den 23.
marts havde vi gule ærter med ledsager. Vi
var 27, så vor 2 kokke har haft travlt med
at tilberede de gule ærter og de smagte
bare godt. Vi holdt pakkeauktion som
indbragte mange penge. - På hulemødet den
1/3, var der 14 svende til stede. Der var
hilsen fra Grethe og Thomas i Varde, og fra
bageren som ligger på hospitalet. Vi ønsker
ham god bedring. - Kaj Lindskjold fylder
snart 50 år og forærede i den anledning en
flaske brændevin fra, "eksperimenterende
Danske brændevinsamatører" og det smagte
efter mere. Benny har foræret hulen en del
danske og udenlandske pengesedler.
HUSK, som tidligere annonceret, GENERALFOR¬
SAMLING 1 hulen den 5/4-91.
Der er varme hveder med ledsager i hulen
torsdag den 25/04-91.

Med naverhilsen Annette.

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlfs 31 56 29 58
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ARHUS MELDER ALT KLAR TIL NAVERSTÆVNET 199 1

Der er ikke noget sidste udkald til stævnet.
Forhåbentlig har alle tilmeldt sig til den
afsatte tidsfrist, den 21 april, ellers kan
det blive meget svært at komme med til
stævnet. Bestyrelsen og festudvalget vil
gøre alt for, at vi kan få et godt stævne og
det er nu op til jer om at komme med det
gode humør og sprede kulør over Århus by.
Søndag nat når festen er slut, er der
mulighed for at blive kørt til: Camping¬
pladsen / Vandrehjemmet / Sømandshjemmet /
og Hotel Ansgar, til en pris af 10 kr pr.
næse. Vi vil lørdag aften lufte tanken, så
vi kan se hvor mange der ønsker at blive
kørt hjem. (hvis der er tilslutning nok). MOLSKYTTEN HVOR ••FROKOSTEN«

TIL BUSTUREN INDTAGES - - - - -

FOR DELTAGERNE

PROGRAM

Pinselørdag den 18. maj:

Kl. 11.00
Hulen åbnes, og man kan afregne med kasse¬
reren i stævnebureauet der er indrettet ved
indgangen til hulen. Her vil forefindes
brochure over de attraktioner, som kan ses
i Århus og omegn.

Kl. 16.45 Der gøres klar til optog gennem
Århus midtby.

Kl. 17.00
Optoget starter og med et 30 mands stort
blæseorkester i spidsen går turen fra Orla
Lehmanns Alle ad Banegårdsgade, Banegårds¬
pladsen, Ryesgade, Sdr.Allé Rådhuspladsen
og Frederiks Allé til afslutning ved Musik¬
huset. Orkesteret vil her give et par
numre. Herefter stiger vi op i de ventende
busser der kører os ud til festlighederne
på Århus Tekniske skoles kantinevirksomhed
Halmstadgade 6-8. HUSK FANERNE.

Kl. 18.30
Spisning, menu: Hvid labskovs m/rødbeder,
purløg, smør og rugbrød. Kaffe kan købes.
Priser på diverse drikke er både lørdag og
søndag. ØL- 12 KR. / VAND- 8 KR. /
GL.DANSK- 12 KR. / SNAPS- 12 KR. / STÆRKE
SPIRITUOSA- 18 KR. / HUSETS VINE RØD el.
HVID- 60 KR.

Søndag den 19. maj.

Kl. 09.00
Fotografering foran Århus Tekniske Skole,
hovedtrappen. "HUSK FANERNE". Herefter er
der bustur fra samme sted.

Kl. 09.30

Delegeretmøde, (samme sted). Efter delege¬
retmødet er der frokost og her vil afdelin¬
gerne få lejlighed til at overbringe hilse¬
ner til Århus afd.

Kl. 18.30

Stævnemiddag med musik og dans. Menu:
Lakseruller med laksemousse og stenbider-
rogn. / Butterdejsindbagt oksemørbrad
m/spinat, svampe, løg, årstidens grøntsa¬
ger, creme kartofler og sauce demi glace. /
Isbombe med chokolade, jordbær og pistacie.

Mandag den 20. maj:

Kl. 10.00
Hulen åbner og der er sluk-efter.

Århus sporvejes busruter: Bus nr. 14 kører
fra Banegårdspladsen til Teknisk skole,
Halmstadgade. / Bus nr. 1-6-16 kører fra
Banegårdspladsen til Århus Vandrehjem,
Marienlundsvej- Risskov. Hvis man er flere,
kan det godt betale sig at tage en taxa, de
holder på Banegårdspladsen.
Alle der deltager i Naverstævnet skal bære
stævnemærket synligt.
Alle kan deltage i delegeretmødet, men dem
der skal have frokost skal vise spisebil¬
let .

Billetter skal forevises.

VEL MØDT TIL NAVERSTÆVNET 1991 I ÅRHUS.

Med kraftig naverhilsen JØRGEN SCHAFFER.
(formand)



SKANDINAVISK CENTRAL,
UNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. — NAVERNE
GIRO 2 14 3 3 9 9

Hovedbes

FORMAND

•eIsen

Helge Lind Nielsen, Cikorievej 13
4300 Holbæk tlfi 53 43 87 65

HOVEDKASSERER Peer Rosen, Staden 14, 4.tv.
VAREFORSENDELSE 4000 Roskilde tlf: 42 36 72 28
TELEFONTID

REDAKTØR AF
D.F.S.

UDSTILLINGEN

Tirsdage 17.30 - 18.30

Dann Eland, Rosenvænget 1 l.th.
3600 Fr:sund tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt, Elsenbakken 17
3600 Fr:sund tlf: 42 31 25 28

efter kl. 18.00 tlf: 42 31 25 79

EKSPEDITION AF Leif Brygger Olsen, Platanvej 6 13.
D.F.S. & AF OG 1810 København V tlf: 31 23 23 42
TILMELDING

KONTROLUDVALGET Ib Strange, Bakkedraget 4
& ARKIVET 8270 Højbjerg tlf: 86 27 24 80

STOF TIL Jørn Petersen Sturegatan 26, 3.
CCEG-BLADET S-25227 Helsingborg, Sverige

Tlf: 042 11 62 59.

KØBENHAVNS AFDELING

HULE Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V tlf: 31 21 00 92
Hulen er åben hver søndag 10.30 - 14
GIRO: 9 00 17 78

FORMAND Peter "Bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo, 3300 Fr:værk
tlf: P 42 34 57 35 A 42 94 80 00

KASSERER Kaj Dyrberg, Hedelyparken 118
2670 Greve Strand tlf: 43 69 07 57

TAK

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 70
års fødselsdag, sender jet til H.B.
København - Roskilde - Hillerød - Silkeborg
samt Ruth og Erik, Californien.

Erland.

i min salige
er der desværre
min tak skri-

'. Men en meget

Det var overvældende, og
enfoldighed og forglemmelse,
mange som jeg havde glemt 1
velse i april nr af "D.f.S.
stor tak skal lyde til køkkenpersonalet,
serveringen, musikken samt alle de person¬
lige hilsener som jeg modtog.

Med kno i bordet 'Den tavse dansker".
Edgar Jensen.

Hjertelig tak til Stockholm afd. Hillerød
afd. Københavns afd. samt alle fra nær og
fjern. De gjorde mit 50 års medlemsskab af
NRHF til en dejlig dag for mig.

Gudrun Schoer.

Hjertelig tak for opmærksomheden sendes til
afdelinger og kammerater i anledning af min
50 års fødselsdag.

Klaus Frits Baes.

DØDSFALD

Vor gode ven og naverkammerat, Jacob K.
Olesen, født den 18/11-23, indmeldt i
Frederikssund afd. den 1/12-89, er afgået
ved døden den 25/03-91. Naverkammerater
deltog i bisættelsen.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Frederikssund afd.

Det er med sorg, at Københavns afd. har
måttet tage afsked med, Lauge Leisner
Larsen, der er afgået ved døden den 26/03-91

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Københavns afd.

C.U.K. Vejle afd. har mistet en god kammerat
og trofast medlem. Steen Nielsen, født den
3/06-22, indmeldt i Vejle den 26/04-64, drog
den 28/03-91 ud på sin sidste rejse. Bisæt¬
telsen fandt sted den 3/04-91. Naverkamme¬
rater var til stede.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Vejle afd.

to af deres godeStockholm afd. har mistet
naverkammerater.
Bertil Lundberg, født d. 18/01-1924
Indmeldt den 15/01-1965
afgået ved døden den 14/04-1991
Chauffør, Bertil Lundberg havde i mange år
kørt direktionsvogne ved industrien samt
politiet, hvor han har transporteret mange
prominente gæster.

Kaj Hansen, født den 22/12-1914
indmeldt den 27/10-1939
afgået ved døden i april måned 1991
Snedker, Kaj Hansen var en kendt Stockholm
Nav, som i mange år var formand og kasserer
i Stockholm afd.
Kaj,s fine håndværksarbejder findes i mange
danske hjem. Og navertorpet på Ingarö bærer
vidnesbyrd om denne dygtige håndværkers
store arbejder.

ÆRET VÆRE DERES MINDE
Kammeraterne.
Stockholm afd.

cfaverne

Wilhelm Holm, Hamburg, er den 2.
bortrejst.

juni



MILEPÆLE FBSH o<3 REJSEFONDSM0DE

APRIL

1/04 Leif Brogaard...?????? 50 år

29/04 Ole Mathlasen,
Langlinie 75, Borum
8471 Sabro 50 år

??/?? Frits Tulllum,
Kongensstræde 61
7000 Fredericia 50 år

MAJ

2/05 Jørgen Nielsen,
Hornsgatan 75, 1 tr.
116 49 Stockholm/Sverige 60 år

3/05 Louis Brem,
Rotseehöhe 7,
CH-6006 Luzern 30 år

12/05 Pølseforhandler, Jürgen Laursen
Holger Danskesvej 31,
Vejle afd 50 år

13/05 Jørgen Sylvest,
Mårtenbergsvägen 54,
136 69 Handen/Sverige 65 år

13/05 Erik Vesth,
Peterholms Allé 91
7100 Vejle..medlem af C.U.K, i.. 25 år

16/05 Eva Rasmussen,
Jernbanevej 3 B-st.
3390 Hundested 80 år

20/05 Flemming Vilhelmsen,
Überlandstr. 341,
CH-8051 Zürich
medlem af C.U.K, i 20 år

??/?? Ole Peter Andersen,
Hedensted Skovvej 80
8721 Hedensted 50 år

??/?? Niels Nielsen, 290 Glenfield Rd.
Auckland 10 New Zealand 70 år

MOSELKOMITEEN BYDER I ÅR PÅ UDFLUGT TIL
"BERGCAFÉ MARIENBURG".

Marienburg/Mosel er et af de smukkeste
steder og med den skønneste udsigt, netop
her hvor Moselfloden deler sig i to.
En tur til Bergcafé Marienburg må man
simpelt hen ikke gå glip af. Husk for guds
skyld fotografiapparatet

Moselkomiteen tlf: 42 31 49 54

Dann Eland Finn Leth

V

Helge Lind Nielsen og Leif Brygger Olsen
deltog i mødet den 9/2-91.
Fra CCEG- mødet i Berlin i oktober 1990, og
hvor Jørn Petersen deltog, havde man endnu
ikke modtaget noget referat. Sekretæren på
dette møde i Berlin, havde lovet at frem¬
sende programmet om Europatræffet, som
afholdes i Nürnberg 1993, dette var ikke
fremkommet endnu.
Man vil fremover hvert år overføre 5.000-
kr. fra rejsefonden til FBSH, da vi på den
måde får frigjort nogle penge, som vi ikke
skal lægge regnskab for overfor fondsre¬
gistret, men vi skaber en reservefond i
FBSH. - Jørn Petersen fik bevilget 3.000-
kr.til CCEG mødet i Lyon d. 9/3-1991, efter
mødet henter Jørn CCEG bladende i Hamburg på
hjemvejen. - CUK forespurgte om hvad vi
kunne bruge Aus Weis beviset til. sv. Enhver
nav kan bruge dette bevis på ferie el. rejse
til overnatning på herbergene, hvor de
findes i Europa, dette skulle være en
billigere overnatnings mulighed. - De fem
foreninger indsender hver en ansøgning til
rejsefonden om tildeling af 5.000 kr, dette
er gjort fra CUK's side. - Navernes sangkor
vil fremover være medlemmer fra de forenin¬
ger. - Video film om naverbevægelsen blev
drøftet, her ville rejsefonden ikke gå ind
med en bankgaranti på kr. 40.000,- men ville
dog yde støtte i den sidste ende, når video
udvalget næsten havde fået alle pengene
hjem, via forskellige fonde.

Helge Lind Nielsen H.B. formand.

ALLE og ENHVER o er
EN ELLER—ANDE IM .

og INGEN

Dette er en historie om fire mænd, der hed:
ALLE, ENHVER, EN-ELLER-ANDEN og INGEN.

Der var engang et vigtigt arbejde, som
skulle udføres, og ALLE var sikker på, at
EN-ELLER-ANDEN ville gøre det. INGEN gjorde
det. EN-ELLER-ANDEN blev vred, fordi det
var ALLES arbejde. ALLE mente, at ENHVER
kunne gøre det, men INGEN indså, at det
ikke var ALLE, der ville gøre det. Det
endte med, at ALLE bebrejdede EN-ELLER¬
ANDEN, at INGEN gjorde, hvad ENHVER kunne

Restaurant



MOSELTREFFEN 19 9 1 Søndag den 25. august 1991

TIL ALLE AFDELINGER.

Når Moselkommiteen allerede nu melder sig
på banen, er det fordi vi allerede 1 år vil
gøre brug af den indstiftede Moselfond, som
blev etableret ved Moseltreffen i 1990. Vi
vil opfordrer afdelingerne til at indsende
deres forslag til den person, som vi vil
honorere med:

"Betalingen af Moseltreffet".

Vi forestiller os at det er en person, som
er gammel moselaner der på en eller anden
måde, ikke kan deltage i Moseltreffen 1991,
det kan være sygdom, arbejdsløshed eller en
helt anden årsag.

"Betalingen af Moseltreffet" det vil sige,
fra lørdag middag til søndag eftermiddag.
Prisen vil komme i "Den farende Svend" på
et senere tidspunkt.

Ved en beklagelig misforståelse mellem
moselkommiteen, blev der i sidste nr.
skrevet, at Zürich afd. ikke kunne komme 1
betragtning.
Det vil det første år være således at
hverken Dann el. Finn, kan indstille folk
fra egne afdelinger, henholdsvis Zürich og
Frederikssund.

Moselkommiteen siger
Næstved afd. for
Moselfonden af 1990

tak til Emanuel fra
de 100,- kr. til

Moselkommiteen håber at høre snarest mulig
fra afdelingerne.
Al henvendelse vdr. Moseltreffen 1991, det
være sig tilmelding til Moseltreffen som
buskørsel fra Sjælland, bedes sendt til
Dann Eland Rosenvænget 1, 3600
Frederikssund.

Deltagerantallet er begrænset til max. 120
personer. Program med priser og tider
følger senere.

Moselkomiteen ønsker Århus afd. alt held og
lykke med stævnet i maj 1991.

Moselkomiteen
Dann Eland & Finn Leth.

FORELØBIG PROGRAM

Lørdag den 24. august 1991.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12,
12,
12 ,

00
15
30

12.45

Kl. 15.00
Kl. 19.00

Alle mødes hos Verner i Mesenich.
Indmarch af foreningsfanerne.
Velkomst ved Moselkomiteen.
Fællesspisning, der serveres:
Gullasch med kartofler, nudeln,
kompot og 1 glas vin.
Udflugt til Berqcafe Marlenburg.
Fællesspisning, der serveres:
Skinkebrød og ostebrød.

Hyggeligt samvær (musik + dans)
Lotteri.
Overnatning.

Kl. 11.30 Ris & Ros.
Kl. 12.00 FESTMENU: der serveres:

Rinderbraten + Schweinebraten med
kartofler, gemyse og 1 glas vin.
Efter middagen: Kæden dannes vi
synger "Minderne". Officiel
afslutning. Udmarch af
foreningsfanerne

Kl. 14.30 Med sang og vin siger vi farvel i
byen Beilstein

Prisen for Moseltreffen 1991 vil antagelig
komme til at ligge omkring DM 100. - Ekstra
overnatning DM 30. - Mere herom i næste nr.

Er du allerede nu blevet interesseret så
ring på tlf: 42 31 49 54 til redaktøren Dann
Eland og hør nærmere.

Med kraftig naverhilsen Moselkomiteen.
Dann Eland & Finn Leth.

Forenings Meddelelser

FREDERIKSSUND

Til generalforsamlingen den 5/4-91 var kun
19 svende mødt op, (det er for dårligt
svende). Formanden bød velkommen og bad
forsamlingen om at rejse sig for at mindes
vor gode kammerat Jacob K. Olesen, som ugen
før var afgået ved døden. Herefter sang vi
nr. 28. Frank Ventrup blev traditionen tro
valgt til dirigent, og han takkede for
valget, (det har jeg lovet at skrive).
Protokol og formandens beretning blev sat
til afstemning under et og godkendt. Regn¬
skabet blev godkendt uden kommentarer. Der
var ingen indkomne forslag. Alle valg var
qenvalg. Formanden deltager i pinsestævnet i
Århus. 2*Steen blev valgt til spidsteger til
lam på spid festen i august, bestyrelsen
plus hjælpere sørger for borde + stole samt
udsmykning af salen. Det blev vedtaget at
vort 20 års jubilæum skulle festligholdes
lørdag den 22. juni, herom nærmere i næste
nr. Generalforsamlingen var dirigenten
takkede for god ro og orden, og vi gik over
til middagen, (oksehaler) som Jytte alene
havde stået for. Halerne var så møre, så
selv de tandløse medlemmer kunne få dem ned.
Tak til Jytte. Til kaffen havde hulefar
medbragt hjemmebagt kage m.flødeskum og
jordbær. Vi siger også tak til ham. Jo-Jo
det var en rigtig generalforsamling, hvor
alle hyggede sig til ud på de små timer.
HUSK!I! Svendeaften den 3/5, hulevagt Dann +
Poul. / Pinsestævnet i Århus den 19-20. maj
og svendeaften den 7/6 hvor Karsten og Inge
har hulevagt.

Med naverhilsen Poul.



HERNING

FREDERICIA

Den 9/3 havde vi besøg af 17 naver fra
Vejle, de ankom, med store Hans og Bruno i
spidsen, kl. 11. og tiden til kl. 16 gik
med historier, mad, sang og bægerklang. Vi
håber i kunne lide maden og samværet. I er
altid velkomne hos naverne i Fredericia.
Tak for besøget.
Hulemøde den 13/3-91.
11 svende var mødt, og det er over halvde¬
len af medlemmerne. Vi startede med en
frisk naversang, derefter diskuterede vi
forskellige emner, både nye og gamle og
ikke alle var enige, men sådan er det jo i
et demokratisk samfund, og også her.
Sangbogen blev flittigt brugt sammen med
bødekassen og kl 21.30 fik vi som sædvanlig
en dejlig bid brød, med diverse skyllemid¬
ler, så det var en rigtig hyggelig aften
som sluttede med "Minderne" ved midnatstid.

Med kno i bordet Tage.

HILLERØD

Til hulemødet den 8/3 var mødt 9 svende, det
blev et hyggeligt møde trods det lave
fremmøde. Lilian og Ole viste sig fra deres
bedste side. Til stiftelsesfesten var der
mødt 27, og stemningen var god. Den 10/5 er
der hulemøde og jeg håber at det bliver et
større fremmøde end i marts mdr. Jeg skal
erindre om at der er lam på spid den 15.
juni, men herom i næste nr.

Sekretæren.

Stiftelsesfesten den 23. marts var alleti¬
ders, masser af god mad, gæster fra Roskilde
og København, alle stole totalt besat. Der
blev slået flere gange på klokken det er jo
rygtes at Hillerød afd. er hyggelig og altid
med god mad. Der blev sunget og solgt
lotterier. En dejlig uforglemmelig aften med
masser af stemning og naverspind.

Referenten Ole Vejen.

Den årlige generalforsamling blev afholdt i
hulen den 5. april, 14 svende deltog. Hans
blev valgt til ordstyrer og efter at have
konstateret generalforsamlingens lovlige
indvarsling, gav han ordet til formanden,
Flemming, der gav en fyldig beretning over
årets hændelser i foreningen, dels aktivi¬
teterne i hulen, herunder de gæster, der
gennem året havde glædet os med et besøg,
dels medlemmers deltagelse i forskellige
arrangementer i andre foreninger fx.
"Knast",s fødselsdag, grill festen hos Århus
naverne, besøget hos Fredericia naverne og
ikke at forglemme naverstævnet i Slagelse.
Af medlemsskaren er 3 udmeldt, men til
gengæld er nytilkommet 2 medlemmer fra det
høje nord. Formanden udtrykte glæde over, at
disse brave mænd fra Marmorilik havde fundet
vej til os og at et medlem yderligere er på
vej derfra. Det blev foreslået, at der på et
tidspunkt skulle arrangeres en sammenkomst
hvortil andre foreningers medlemmer invite¬
res. Man besluttede, at søge dette placeret
til efteråret. Det blev også foreslået, at
der skulle udpeges en såkaldt "HULEFAR" el.
skramleriforvalter om man vil. En sådan har
vi aldrig haft her, idet dette hverv sæd¬
vanligvis har påhvilet bestyrelsen i et
team, med sekretæren som den ansvarlige, at
sikre fornødenhederne til hulens drift. Med
stor majoritet blev det besluttet, at
bestyrelsen samt den kommende suppleant,
også fremover skal klare "de hulens begre¬
ber". Axel afleverede også i år et nydeligt
regnskab, der var et overskud på driften på
ca. 3.500 kr. og så var der endda indeholdt
en væsentlig nyanskaffelse, nye laminerede
bordplader overalt, montere af Karl, Hans og
Preben, håndværksmæssigt korrekt. Axel var
på valg, men med et sådant regnskab blev han
selvfølgelig genvalgt. Det gjorde også
Gunnar til sekretærposten og Preben nyvalg¬
tes som suppleant til bestyrelsen. Jens Hago
og Jørgen murer fortsætter som revisorer og
Karl supplerer. Årets fanebærer hedder
Gunnar Hansen. Og så kunne man gå i gang med
at indtage de gule ærter og hvad dertil
hører.

Med naverhilsen Gunnar.

HOLBÆK

Marts måned blev indledt med vores dejlige
fiskebord og som sædvanlig blev der gjort et
godt stykke arbejde ved bordene, både med
kniv, gaffel og armbøjninger, så de fisk er
konserveret godt.
Ebert syntes det var synd for den ene mand
på Hamburg bordet, at han kun havde den
halve stok tilbage, så han har nu en hel
stok igen til sin videre vandring. Samtidig
lavede han og Henning en tiltrængt bogreol,
som er blevet bejdset, så den er i stil med
de øvrige møbler i hulen.
T.H. var i hulen den 15/3 og fortalte om sin
rejsetid, læretid og om soldatertiden også
om at arbejde i Tyskland i malerfaget, det
kostede en fyreseddel, men det har jo heller
ikke noget med strøm at gøre, så han holdt
sig til det elektriske. Det blev en lang
rejse og vi nåede til Durban den aften. T.H.
har lovet at komme igen en anden huleaften
og fortælle om sit ophold i Afrika.

KARREBÆKSMINDE

Ved hulemødet fredag den 22/3, blev smed
Henning Christoffersen optaget som nyt
medlem. Efter vel overstået ceremoni, blev
der skaffet en god påskefrokost med silde¬
bord, skipperlabskovs og dertil rejesalat
sponsoreret af "Fiskehuset Enø". Da vore
ganer var vel smurte, spillede vor kvintet
med formanden på violin. Ind imellem af¬
holdtes der amerikansk lotteri, hvilket
skæppede godt i kassen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i hulen fredag den 24/05-91 kl 19.30,
dagsorden og regnskab vil blive tilsendt før
generalforsamlingen. Efter GF. vil der være
spisning af noget lækkert. Tilmelding til
spisning (pris 40 kr), som er bindende,
senest 19/5 til formanden tlf: 53 74 30 09
eller kassereren tlf: 55 44 20 45.

Med naverhilsen Emil. Med naverhilsen Jens Danvar.



NÆSTVED KOLDING

Det spirende forår har lokket flere og flere
til ved lørdagsåbningen fra kl 10-14, og vi
har da også haft fornøjelse af besøg af
udenbys gæster, som rigtig kunne synge med
på hjemlandets vemodige sange.
Generalforsamling den 5. april. Vor formand,
Knud Rasmussen, som var medstifter af
klubben i 1985, havde allerede i god tid
bebudet sin afgang. Han har som bekendt
været den drivende kraft i restaureringen af
det mere end 150 år gamle hus i Kompagnis¬
træde 1 og syntes nu, at han godt kunne
lægge byrden fra sig. En hjertelig tak Knud,
for din store indsats. I stedet blev rense¬
riejer Kjeld Tjørnelund enstemmigt valgt som
formand. Inden længe regner vi med at udgive
et nyt nummer af lokalbladet med referat af
generalforsamlingen og nogle små, muntre
bemærkninger.
Den 5. maj er der 2 års jubilæum for indvi¬
else af hulen, men da det er en søndag,
mødes vi til sædvanlig lørdagsåbning, lørdag
den 4. maj og fejrer dagen med hyggeligt
samvær. Vel mødt.I

Med naverhilsen

KØBENHAVN

J.P."Marokko".Jensen.

Til svende/hulemødet den 20. marts, havde vi
den fornøjelse at hilse på Helle Wullf og
Bjarne, som var interesseret i at blive
navervenner. Vi var ikke mere end 10 perso¬
ner på denne aften, hvilket nok skyldtes at
der havde været ca. 15 om formiddagen til
"Midt-i-ugen", hvor der blev tippet om
resultatet til fodboldkampen senere på
dagen, og vi går ud fra, at den nervepir¬
rende kamp havde sat sig så dybt i folk, at
de var for udmattede til at fortsætte senere
på aftenen.
Den 7. maj afholder C.U.K. Kbh,s afd.
generalforsamling kl. 19.30 iflg. vedtæg¬
terne skal forslag være formanden i hænde
senest 30. april. Vi håber på mindst ligeså
stor tilslutning, som til den extraordinære
GF i februar.
Søndag den 19. maj holder hulen lukket
p.g.a. pinsestævnet. Lørdag den 1. juni
holder vi Schweizeraften, hvor Peter "bog¬
holder" og Niels 2m igen i år laver "Rösti
med bratwurst", og der vil selvfølgelig også
være små Feldschlössli øl, og Kafti-chriirz,
hvor vi håber på også at kunne servere den
lækre 2 uger Kirschrörte, som Rene fra
Holbæk afd. er mester for. Sidste tilmelding
26. maj i hulen eller til Niels 2m.
Vi mødes i hulen med godt humør!III 111

Med naverhilsen Helle "Maler".

Så løb den årlige generalforsamling af
staben, 12 mødte op. Som dirigent blev valgt
Peter, som sørgede for nogenlunde ro og
orden. Formandens beretning blev godkendt,
som også protokollen og regnskabet blev det.
Valg: Formand, genvalg af Ervind.

Sekretær, Lars gik - Peter nyvalgt.
Hulefar, genvalg af Bent.
Fanebærere, Bent - Lars.
Revisor, genvalg Peter.
Best.mdl. genvalg af Harald.

Vi har optaget et nyt medlem, Palle, vel¬
kommen. Da der samtidig var to som havde
haft fødselsdag, Ervind / Kaj, og Ove var
blevet pensionist, gik det lystigt til efter
at generalforsamlingen var overstået.

Med kno i bordet

ODENSE

Lars.

Generalforsamling den 4. april 1991.
Jejer blev valgt som dirigent, han er jo den
der bedst kan råbe forsamlingen op. Fremmø¬
det var usædvanligt fint.l Ole aflagde en
fyldig beretning. Vores fællesmøder er gået
over forventning, deres fortsættelse tages
op til næste halvårlige generalforsamling.
Bingo spillet var gået godt med fine præmier
fra Albani, hvor vi er kommet med i deres
næste pulje, så vi får forhåbentlig penge
til et nyt gulv. Torskegildet var vellykket
med 22 deltagere + overraskelsen, (Helge
Nielsen og Peer Rosen, der lige dumpede
ind) .

Walther oplæste regnskabet, formue fremgang
noteredes pr. dags dato. Hulefar fremlagde
sit regnskab. I fremtiden søges det lille
underskud gjort til overskud. Det forbedrede
køkken kan måske hjælpe til ved udlejning.
En fremtidig lejenedsættelse ville heller
ikke være af vejen.! - Ny valg: Næstformand
Poul Nordquist. / revisor supl. Børge skæg.
Det blev foreslået at afholde loppemarked
evt. pakkefest til september med efterføl¬
gende spisning. Ole er fynsmester i skip¬
perlabskovs .111!
Til slut men ikke mindst skal nævnes at
Lars, vores tidligere formand, kom på besøg
og han fortalte levende om sine oplevelser 1
Finland. Vi håber at se dig igen.
Næste hulemøde dem 2/5

Med naverhilsen

RANDERS

Torben Kortegård.

Til generalforsamlingen den 5/4-91, var
samlet 17 naver. Børge Jørgensen var diri¬
gent. Stemmeudvalg var Bjarne og Oluf.
Beretning v/formanden, - godkendt.
Beretning v/kassereren, - godkendt.
Medlemsantal 33. / Valg til bestyrelsen:
Søren - genvalg
Henning Tuborg - genvalg
Bjarne - ny valg
Erik, supl. - ny valg
Arni, "formand" - ny valg
"Knast", revisor - ny valg
Husk vores trave tur langs åen "Kr-
Hlmmelfartsdaq" 9. maj, med start fra
Randers- Bro kl. 09.00. Husk humør og
skorpeskrin.

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. Kobenhavn Med kno Henning "Tuborg".

Buddlnge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf: 31 56 29 58



roskilde SLAGELSE

Så fik vi den oplevelse en gang til
indbrud i hulen med en ituslået termorude og
en dør sparket ind - heldigvis var der ikke
ødelagt noget inde i hulen, kun en del
drikke varer var væk.
De planlagte lørdagsmesser er slut for denne
vinter. Til den sidste var vi ni, der lod
karrysilden og grisesylten vederfares fuld
ret. Den 17. marts samledes vi 12 til
spilleaften. Frida havde fået lyst til at
servere gule ærter med flæsk og pølse denne
aften, og da Sonja stod for æbleskiver til
efterret, blev vi så mætte, at det var lige
ved at knibe med at få gang i kortene. Frida
og Sonja er kun i hulen på spille -aftnerne.
Langfredag holdt vi hulemøde med 16 delta¬
gere. Formand Peer bød velkommen og frem¬
viste 2 smukke gaver, skænket af tømrer Hans
Jensen. Den ene en hånddrejet øloplukker af
palisander og egetræ, og da Hans syntes
vores dirigentklokke trængte til at skiftes
ud, fik vi en ny af ham. Den er lige så pæn
som den de har i folketinget. Gavegivere var
også Any og Børge, de havde en flaske snaps
med til hulen. Vi siger tak til alle. Da
Børge godt kan lide vi synger for ham,
markerede han også, at han havde haft
fødselsdag, siden han var til hulemøde
sidst. Peer satte en ny øl op på hylden til
var samling af danske øl med særprægede
stiketter.

program for maj

Vintersæsonens sidste spilleaften den 12.
maj kl 17.30. / Hulemøde den 31. maj (med¬
bragt mad). Hulevagt Erna & Karl.

Med slaw i bordet

stockholm

E & K.

Hulemødet den 5. april var besøgt af 16
svende, der som vanligt mødte glade op. Vor
vicevært, Hans Frederiksen, blev standsmæs¬
sigt (og med hvad dertil hører) optaget som
værdigt medlem, og fundet gyldig "bølgenav".
Man har senere hørt at han var lidt ked af
at sandhedens lys ikke blev tændt, årsagen
er ikke kendt, med det kunne tænkes, at
nogle sad og brændte inde med en god løgne¬
historie, eller som tidligere set, at det
evt. ville stå og blafre ganske ensomt.
Leif Brogård fyldte 50 år den 1. april, og
holdt i den anledning åbent hus i B-H
bygningen i Kalundborg. Fra Slagelse naver¬
klub mødte vi op med fanen, samt 16 svende
og 6 damer, der alle siger Leif og Ingrid
tak for en formidabel fest.

Kassereren, Einar Andersen, informerer om at
medlemskontingentet, som er 300 kr pr. år,
kan om man ønsker det deles til 2 gange 150
kr, for dem som har svært at betale hele
beløbet på en gang, du kan indbetale på post
giro nr. 432 00 60-9.
I maj har tre af vore navere fødselsdag,
Jørgen Nielsen / Eva Rasmussen / Jørgen
Sylvest. - Fredag aften den 3. maj holder
Jørgen Nielsen åbent hus på Navertorpet.
Mandag den 13. maj mellem kl 10-16, er der
åbent hus ved hr. Pusser på adressen som
står under milepæle. I Hundested bor vort
medlem Eva Rasmussen, og vore tanker samt
varmeste hilsener vil være hos dig på
fødselsdagen. Vi ønsker alle hjertelig
tillykke med dagene, og takker for godt
kammeratskab gennem alle årene her i for¬
eningen. Tak til Berejste Håndværkere for
den hjertelige velkomst ved jeres 106 års
fest, som vi Stockholm naver deltog i. På
Navertorpet Ingarö var der i påsken en stor
fiskefrokost, som samlede fuldt hus, vi
takker høvdingen Egon for det store arbejde,
som han lagde for dagen. Mange Stockholms
naver deltager i landsstævnet i Århus i
pinsen, vi har modtaget mange private tilbud
på sovepladser, hvilket vi takker for. I
pinsen kan to af vore unge medlemmer gifte
sig, vi ønsker lykke i fremtiden til Mari¬
anne Mortensen og Mogens Christensen, som er
flyttet tilbage til Danmark.

Med naverhilsen

sønderborg

Arne Rafn.

Lørdagstræffet den 9/3, blev lidt ud over
det sædvanlige. Der var lagt op til en
festlig dag. Arno og Leif havde lavet
klipfisk (en foræring fra Egon og Martine).
Det smagte pragtfuldt, og den rigtige
"Marstallersovs" var en himmerigsmundfuld.
Gerda havde overtaget serveringen denne dag,
og udvidede åbningstiden med 3 timer, der
hurtigt svandt.
Den 16/3 samledes vi atter. Bent Hovgård
Nielsen skulle optages som berejst medlem.
Dåbskruset blev taget frem og Bent behand¬
lede det med en selvfølgelighed, som havde
han aldrig bestilt andet. Velkommen I vor
afd.
Til generalforsamling den 22/3, indledte
Arno med et "ære være dit minde", og 1
minuts stilhed, for vores kammerat Egon
Hasselfeld, der er gået på den sidste
vandring.
Henning Pihl og Hans Peter Hansen er valgt
som bestyrelsesmedlemmer og afløser Hans
Peter Skriver (Hansi) og Henning Jensen. Som
suppleant valgtes Ejnar Jensen (Smeden).

Med naverhilsen

zurich

Mogens.

Med naverhilsen Arthur.

Torsdag den 7. marts optog vi to nye med¬
lemmer, Marianne Hansen og Thomas Brøndum.
Det var en stille og rolig aften med en del
sang og så en meddelelse om at vores for¬
mand, Flemming, lå på hospitalet efter en
let hjerneblødning. Vi var ret chokerede,
med det viste sig at det Ikke var så slemt
som vi troede. Flemming er allerede på
benene igen, 1 øjeblikket på rekreation oppe
ved Bodensøen, men han kom lige et smut Ind
til vores generalforsamling den 6. april.
Kom frisk igen, Flemming I .... Den 4. april
optog vi, tømrer Michael Sonne og blikken¬
slager Sten Krarup Madsen.
Bestyrelsen ser således ud efter general¬
forsamlingen. Flemming Vilhelmsen, formand.
/ Hanne Steinmann, kasserer. / Ole Liebgott,
næstformand. / Christian Sneum, sekretær. /
Claus Bisgård, materialeforvalter. / Frank
Petersen, 1. suppleant. / Hans Jørgen
Andersen 2. suppleant. Efter generalforsam¬
lingen havde Lisa og et par hjælpere lavet
Chili com carne. Særdeles fin mad, som
gjorde tørsten stor og støvlen kom frem på
det runde bord hvor den cirkulerede mange



gange. Klokken 23 var der almindelig op-
brudsstemnlng, men kun for at komme ned til
byen og se på nattelivet. Klubmesterskabet i
kegling søndag den 7. april, her var 26
personer mødt op for at dyste om de to fine
vandrepokaler. Hos damerne blev det Susanne
Oehlin som vandt pokalen (det gjorde hun
også i 1990) og hos herrerne var det Torben
Kjær.
Husk den 11. og 12. maj er der Bernermarch.
Dem der vil med bedes henvende sig til Ole
Liebgott på tlf: 01 311 73 29. Til Ole skal
der desuden lyde et stort tillykke med de 60
år den 27 marts.

Med kno i bordet Frank Petersen.

VEJLE

Til generalforsamlingen den 5. april 1991,
var mødt 24 svende. Formanden bød velkommen
og åbnede mødet med en sang. Derefter
udtalte han mindeord om Steen Nielsen, der
den 28. marts drog ud på sin sidste rejse.
Steen var medlem i Vejle i 27 år, men var
desværre syg de sidste par år, derfor så vi
ikke meget til ham, men ellers var han en
flittig gæst i hytten. Vi rejste os og
mindedes Steen med et øjebliks stilhed,
medens formanden udtalte et "æret være hans
minde".
Derefter havde vi optagelse af et nyt
medlem, Turid Wiencken. Det tog lidt tid,
for Turid var oppe for at kysse Peter, og
jeg så selv, at det blev gjort rigtigt - jeg
tror også han rørte sig - klokken ringede
hun også med, så velkommen Turid.
Generalforsamlingen: Dirigent Svend Åge
Vogn. Formanden takkede alle der havde ydet
en indsats siden sidst. Der var også en
invitation fra Rosa Jepsen, som bliver 60 år
og i den anledning holder åbent hus på Vejle
husholdningsskole den 4. maj fra kl. 13-17.
Tak for det Rosa, og tillykke med dagen.
Regnskabet var som sædvanlig i orden og blev
godkendt. / Det blev besluttet, at gæster
fra andre afdelinger skulle have en gratis
øl, dog ikke til fester.
Valg: Til K.U. Jens Buhelt og Kaj Knudsen. /
Formand, genvalg John Fønss-Bach. / Sekre¬
tær, genvalg Hans Emborg. / Best.supl.,
genvalg Jens Buhelt. / Revisor, nyvalg Erik
Wendelboe. / Hyttevært, nyvalg Johnny
Lindskjold. / Hytteudvalg, genvalg Arne
Fryland, nyvalg Jens Buhelt, nyvalg Poul
Berger Andersen. / Festudvalg, nyvalg
Solwieg Wietling, nyvalg Erik Ole Hansen.
Rengøring af hytten bliver i år lørdag den
11. maj kl. 10, så husk at møde op med frisk
mod, knofedt og madpakke.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med
tak for god ro og orden. Derefter var
foreningen vært ved 3 halve stykker brød,
d.v.s. Jens Buhelt gav en gravad laks, så
tak for det.

Med naverhilsen STORE HANS.

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut

FLORASVEJ 22 Tlf. 7 5 7 2 32 6 0

Medlem af C.U.K. Vejle afd.

THULE

Søndag den 24/2, blev der afholdt general¬
forsamling. Dirigent blev Svend Rebert,
formand blev Kaj Jepsen og næstformand blev
Flemming Valbum.
Vi har modtaget et videobånd fra Pi-Kasso,
med optagelser fra bl.a. moseltreffen, det
vil vi forsøge at få udsendt over vores
lokale TV. Vi siger tak til Pl-Kasso. Vi vil
forsøge, at få velfærdsfonden til at
sponsorerer et nyt Keybord til at erstatte
vores klaver, der desværre har fået "Thule¬
snaps" d.v.s. vandskade, så tonerne i
klaveret er ikke til at lokke frem.
Vi er ellers så småt ved at begynde de
Indledende forberedelser til en "Forårs¬
fest", nu da dagslyset og solen er dukket
op, så mon ikke der kan skabes interesse for
en god fest. Ellers blev der ikke uddelt
sværdslag på generalforsamlingen, der
sluttede i ro og god orden med "Svende
vårsolen vinker nu atter".

Med arktisk kno i bordet Kaj.

Århus

På hulemødet den 15/3 var der 14 svende til
stede. Jørgen Schaffer fortalte at Flemming
Vilhelmsen fra Zürich er blevet syg. Vi
ønsker ham god bedring. Vi gør opmærksom på
at vi holder vor årlige Lam på spid den 15/6
kl 14 i GI. Harlev forsamlingshus. Prisen er
100 kr. pr. kuvert, børn dog kun 25 kr. Tag
hele familien med. Sidste frist for tilmel¬
ding er den 7/6 til Annette, 86262063.

Annette H. Jensen.

Generalforsamlingen den 5. april. Dirigent:
Børge Andersen. Annette oplæste forhand-
lingsbogen. Under beretningen fortalte
Jørgen tillige om arrangementer siden sidst.
Vi havde to 25 års jubilarer, S.E.Jensen og
Kaj Rasmussen til vores stiftelsesfest. Vi
havde haft ålegilde for første gang som
havde været godt besøgt. Under valgene var
der en tilføjelse, da Bageren og Vagner ikke
ville fortsætte som skramleriforvalter og
hulefar. Pinsestævnet blev omtalt og sven¬
dene blev opfordret til så mange som muligt
at deltage. Jørgen rettede et tak til
bestyrelsen og festudvalget for deres
indsats for foreningen. Foreningens regnskab
blev gennemgået og godkendt.
Valg: Ny næstformand, Annette Jensen, ny
sekretær Vagner Sørensen, best.supl. Ole
Bjelgart. Skramleriforvalter, Jens Hansen.
Hulefar Benny Christensen. Revisor, Helmuth
Madsen.

Program for pinsestævnet blev gennemgået og
det skulle være i orden, også økonomien blev
der gjort rede for, så vi håber at vejret
bliver godt, det er det eneste hvor vi ikke
kan gøre noget.
Formanden takkede for god ro og orden, og
takkede Bageren og Vagner for deres arbejde
i hulen.

Med naverhilsen Vagner Sørensen.

,Zaaq(ofwpou(
■SolrygMbitling
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20 ÅRS JUBILÆUM holbæk afdeling.

KLUB FOR BEREJSTE
SKANDxNAVEFt .

FREDERIKSSUND.
Afd. af C.U.K. (Naverne)

Da vor forening kan fejre 20 års jubilæum.
Vil vi gerne invitere til et:

Åbent hljs arrangement
lørdag den 2 2 juni fra
KL. 11 KL- 16 I
hulen, græse gl. skole

Foreningen vil være vært ved en bid brød og
en dram.

Er du berejst eller interesseret så kontakt
Naverklubben i Frederikssund. Vi formidler
kontakt for unge håndværkere mellem 18 og 35
år. "At gå på valsen" - Naverne sender hvert
år ca. 150 unge til Schweiz, fortrinsvis ti.1
Zürich og Basel.
- Rejs ud i verden i stedet for at gå her
hjemme uden arbejde.
- Det er Navernes råd til de unge, som ikke
rigtig ved hvad de skal tage sig til.

Med naverhilsen DANN ELAND
formand.

Søndag den 12/4-91 troppede der 4 fremmed-
skrevne svende op hos tømrermester Ib
Larsen, Tølløse, for at finde noget arbejde,
det er umuligt at finde noget i disse
sparetider, der bliver skåret ned på alt
byggeri og regeringen den sætter slet ikke
noget i gang.
Ib og Helge prøvede næsten alle muligheder,
ved at ringe rundt til et par hjemlige
afdelinger samt Helsingborg, Stockholm og
Tromsø, der var ikke held nogle af stederne.
Efter at svendene havde fået aftensmaden hos
Ib og Else i Tølløse og rejsepenge med fra
Holbæk afd., tog de videre til Helsingør for
at overnatte, derefter ville de at tage til
Oslo for at prøve lykken der.

Helge, Holbæk afd.

hvor er det svært

Det liv er ikke længst,
som længst har varet,
den lever længst,
som fyldte livet bedst.

Den ikke rigest er,
som længst har sparet,
nej, den er rigest,
som har givet mest.



SKANDINAVISK CENTRAL
UNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. — NAVERNE
GIRO 2 14 3 3 9 9

HOVEDBESTYRELSEN:

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

Peer Rosén,
Støden 13, 4.tv.
4000 Roskilde
Tlf: 42 36 72 28
Tirsdag 17.30 - 18.30

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF, "DEN Dann Eland,
FARENDE SVEND". Rosenvænget 1, l.th.

3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
D.f.S . + AF OG
TILMELDING

KONTROLUDVALGET
+ ARKIVET

STOF TIL
CCEG BLADET

Erik Sennenwaldt,
Elsenbakken 17,
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28 eft.18.
Tlf: 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen,
Platanvej 6, 13.th.
1810 København V
Tlf: 31 23 23 42

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

Jørn Petersen
Sturegatan 26, 3.
25227 Helsingborg/Sverige
Tlf: 042 11 62 59

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Århus afd.

Lilian Albrechtsen, Hillerød afd.

MILEPÆLE

JUNI

1/06 Bent J. Jensen 60 år

2/06 Wilhelm A. Holm 90 år

6/06 Ejvind Pedersen,
Røddingvej 7,
6630 Rødding 60 år

10/06 Tommy Rasmussen,
Hintere Gasse 14,
CH-9532 Richenbach 40 år

13/06 Bent Larsen,
J.P. Jakobsensvej 10,
7000 Fredericia 60 år

18/06 Villy Brandt,
Åsögatan 79, 6tr.
116 24 Stockholm/Sverige 70 år

19/06 Henry Kjærsgaard Kristensen 70 år

26/06 Bent Høgberg 60 år

28/06 Henry Andersen (Lynet),
Kjærsgården 7,
7100 Vejle 80 år

JULI

5/07 Svend Erik Akselsen,
Lännerstgatan 13
132 45 Saltsjö Boo/Sverige 50 år

DØDSFALD

Naverne i Århus har mistet en god kammerat,
der er død efter længere tids sygdom.
Snedker, Kaj Rasmussen, Hornslet.
Født den 1/9-1928.
Død den 9/5-1991.

Kaj Rasmussen har arbejdet i Sverige, Norge
og Schweiz som møbelsnedker. Før Kaj blev
syg, var han en flittig fæst i hulen. Kaj
har været sekretær i en længere periode i
Århus afd. Desværre blev Kaj alvorligt syg,
og Grethe har plejet Kaj døgnet rundt. Vi
håber at holde forbindelsen med Grethe.

TAK

Jeg vil gerne her i gennem "D.f.S" sige tak
til alle der glædede mig på min 65 års
fødselsdag.

Tak for hilsnen til min fødselsdag.
Med kno i bordet Poul Reiner.

KÆRE CUK MEDLEMMER

Vores kasserer har med stigende rædsel
observeret, at flere medlemmer er blevet
slettet af vor medlemsliste. Dette skyldes i
mange tilfælde ikke naturlige årsager, men
at adressen ikke er pinlig korrekt. Der kan
f.eks. mangle et bogstav eller angivelse af
hvilken etage, man bor på.
Dette har i flere tilfælde medført, at
postvæsenet har slettet vedkommende fra'vort
medlemskartotek eller returneret bladet.

KÆRE CUK MEDLEMMER.
Gør dig selv og os en stor tjeneste -

kontroller din adresse på bagsiden af "Den
farende Svend". Hvis den ikke er helt
korrekt med hensyn til navn og adresse så
skriv til: LEIF BRYGGER OLSEN,

PLATANVEJ 6, 13 th.
1810 KØBENHAVN V
TLF: 31 23 23 42

Når du flytter, så husk at meddele Avis¬
postkontoret dette. Således at du ikke
afmeldes, og skal sidde frustreret og vente
ved postkassen på "Den farende Svend".

Med naverhilsen HB.
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IA og Dansk Metal gør klar til at sende
næste hold lærlinge på udveksling.
Tyske metal-lærlinge er netop nu på

genvisit, efter at 11 danskere sidste
efterår gennemførte et tre måneders ophold i
Minden-området, hvor de på forskellige
virksomheder indgik i en arbejdshverdag på
lige fod med de tyske lærlinge.
Senere på året er det planen at sende 12

lærlinge til England, hvor de på britiske
industrivirksomheder får lejlighed til at
opleve, hvordan arbejde, produktion
uddannelse foregår på "den anden side"
Nordsøen.

byg og træ.

Byggefagforbundene har igennem længere tid
arbejdet på at give unge bygningshåndværkere
mulighed for at komme fire måneder til
Tyskland.
Her skal de den første måned på kursus,

hvor de lærer sproget og hører om de kultu¬
relle forhold, mens de de næste tre måneder
skal arbejde i en tysk byggevirksomhed, hvor
de aflønnes efter tyske forhold.

Da der i midten af marts blev holdt
informationsmøde i ICU, informationscenter
for studie- og udvekslingsrejser, i Dron¬
ningensgade 75 i København, mødte 14 unge
fra forskellige faggrupper op. Der var både

murere,tømrere, snedkere,
brolæggere og malere,
Holdet på 12 unge

sydlige Tyskland i
måned, og den 2. maj

glarmestre,

tager afsted til det
slutningen af denne
starter kursuset.

bedre
inden

skoleuddannelse
for murefaget:

Nyhederne i skolefagene er blandt andet
byfornyelse/renovering, edb, sprog, kunde¬
service, miljø, førstehjælp samt at der nu
er mulighed for, at lærlingene kan tage en
del af deres uddannelse i et andet land.

Når vi har lagt renovering ind i
erhvervsuddannelsen hænger det selvfølgelig
sammen med, at det er et af de arbejdsområ¬
der, som vil vokse, siger Flemming Jensen.
Han lægger også vægt på, at man med faget
edb har åbnet op for ny teknologi, og
ligeledes at sprog er kommet med i er¬
hvervsuddannelsen .

- Jeg mener, at vil bliver nødt til at
vende tilbage til den gamle håndværkstradi¬
tion med at vende blikket ud mod omverdenen.
Selvfølgelig tror jeg ikke, at vi så at sige
kan eksportere alle vore arbejdsløse, men
der ligger helt givet nogle muligheder i, at
man i kortere eller længere perioder tager
arbejde i udlandet, siger Flemming Jensen.

Fra CUK,s side håber vi, at de unge menne¬
sker får blod på tanden og rejser ud, når de
bliver udlært.

redaktionen.

moseltreffen 19 9 1

foreløbig program

Lørdag den 24. august 1991.

Kl. 12.00 Alle mødes hos Verner i Mesenich.
Kl. 12.15 Indmarch af forenings fanerne.
Kl. 12.30 Velkomst ved Moselkomiteen.
Kl. 12.45 Fællesspisning, der serveres:

Gullasch med kartofler, nudeln,
kompot og 1 glas vin.

Kl. 15.00 Udflugt til Bergcafe Marlenburg.
Kl. 19.00 Fællesspisning, der serveres:

Skinkebrød og ostebrød.

[musik + dans)Hyggeligt samvær
Lotteri.

Overnatning.

Søndag den 25. august 1991

Kl. 11.30 Ris & Ros.
Kl. 12.00 FESTMENU: der serveres:

Rinderbraten + Schweinebraten med
kartofler, gemyse og 1 glas vin.
Efter middagen: Kæden dannes vi
synger "Minderne". Officiel
afslutning. Udmarch af
forenings fanerne

Kl. 14.30 Med sang og vin siger vi farvel i
byen Beilstein

Prisen for Moseltreffen 1991 vil antagelig
komme til at ligge omkring DM 100. - Ekstra
overnatning DM 30. - Mere herom i næste nr.

Er du allerede nu blevet interesseret så
ring på tlf: 42 31 49 54 til redaktøren Dann
Eland og hør nærmere.

Med kraftig naverhilsen Moselkomiteen.
Dann Eland & Finn Leth.

nyt fra HB

HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 4/5-91

Der var den 4. maj tilmeldt 186 til
festaften og 68 tilmeldt til delegeretmøde,
Lars Vestergår fra Los Angeles deltager i
pinsestævnet.
"Den farende Svend" fylder i januar 1992,

90 år. Redaktøren udvider januar nr. med 4
ekstra sider, således at der udgives,
festnummer og normalnummer i et og samme
blad.
Hovedkassen: Check- 15.365,78 kr. / Giro-
13.788,88 kr. / Bank- 13.630,69 kr. - Der
er indtil dato udbetalt fra rejsefonden
15.000 kr. Der er oprettet en speciel
bankbog til disse penge, hvorpå der i
øjeblikket står 5.000 kr.
Portoen vil stige, og en forhøjelse er
nødvendig. Peer Rosén vil informere herom
på delegeretmødet i Århus.
H.B.'s gave til Århus afd. vil blive
billede af snedkerværkstedet.
Vedtægter for Karrebæksminde afd.
blive forelagt til godkendelse af HB,
næste HB- møde. Leif og Dann sørger
rettelserne.
Næste HB- møde den 5. juni. DANN

et

vil
ved
for
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I de tider, da folk på landet ikke kunne
læse og skrive, tildrog sig følgende:

En maler på valsen, som havde gjort et
skab særlig fint i stand til en bondemand,
havde på skabet med fine gotiske bogstaver
skrevet et vers. Da maleren var rejst,
skikkede bondemanden bud efter degnen og
blev naturligvis noget stødt, da han
erfarede, at indskriften tydedes således:

Til alle afdelinger.
Af hensyn til korrekt adresseliste,
bringes i "Den farende Svend" i august
bedes alle afdelinger indsende navn
adresse på, FORMAND + KASSERER + HULE,

Her vises et korrekt eksempel:

FREDERIKSSUND (21 juni 1971)

som

nr.

og

Bonden, den flab,
lod male sit skab,
fordi konen den so,
det ej ville to.

FORMAND: DANN ELAND
ROSENVÆNGET 1, l.th.
3600 FREDERIKSSUND
TLF: 42 31 49 54

NAVERBLOD

Mel: I den store tavse Nat.

KASSERER: NIELS CHR. JENSEN
KLOKKEVEJ 8
3650 ØLSTYKKE
TLF: 41 17 94 28

Skorpen var hans morgenmad,
Kilden gav ham morgenbad
og en dejlig, kølig drik,
god som øl fra fad.
Brød såvel som bag var bar,
stenen gennem sålen skar,
fri han var, en Vandringsmand,
og derfor jubled' han:

Vi er Nordens sønner,
vi har naverblod,
vi i åg ej stønner,
vi har rejsemod.
På alverdens veje
med vor sæk og stav
Jorden tar i eje
som en rigtig Nav.

Han så Mississippis vand,
i Europa hvert et land,
Afrika, han traved rundt
i det hede sand,
så Australiens vilde mand,
Indisk jungle krydsed' han,
så i pigeøjets glød
mens sangen fra ham lød:

Vi er Nordens

Rundt fra by til by han drog,
somme tider fægt han slog,
blev han så af Valsen træt,
jobbet da han tog.
Og han kunne ta1 et tag,
skrap det var han til sit fag.
Og i larm og hamres klang
man hørte Navens sang:

Vi er Nordens

Man for røg ham skimted' knapt,
og han spandt, vel ofte skrapt,
når han sad ved Hulens bord,
Øllet drak han rapt.
Naverbrødre fandt han der,
lærte, hvad en ven var værd,
derfor sang han altid glad
på sit Naverkvad:

Vi er Nordens

Granen knejser med sin top,
fyrren går mod himlen op,
bøgen står på foden fast
med sin brede krop.
Stoute træer de kaldes må,
fast som dem vil Naven stå,
Norske, Svenske, Danske bror
synge vil 1 kor:

Vi er Nordens

Kong Schmidt.

HULE: GRÆSE GL. SKOLE
MØDE: 1. FREDAG I MÅNEDEN
MEDL: 4 6

Forenings Meddeleli

k i>
-Jftv

FREDERICIA

Hulemøde den 1/05-91. Der mødte 11 svende og
vi startede med sang nr. 28. Arne Thomsen
åbnede mødet, hvorefter vi optog et nyt
medlem, Knud Erik Jensen, elektriker, som
har arbejdet i Grønland fra 1973-1983. Han
fik forelæst og påskrevet om hule- regler,
og det syntes han at kunne overholde, og
takkede for optagelsen med at give en
omgang. Vi havde også en fødselar, Frits
Tvillum. Vi talte om turen til Herning den
11/05. Det blev vedtaget at klubben betalte
rejsen på en gruppebillet. Herefter var der
almindelig spisning. I anledning af Frits's
fødselsdag gav han maden og en kasse øl. Der
blev råbt hurra for ham og hulemor Lise,
foreningen fik også et længe leve. Der kom
gang i sangbøgerne og historierne. Det var
en af de rigtige store aftner, festen
sluttede først efter midnat og vi fik
"Minderne" at gå hjem på. Tak til alle.

Med naverhilsen Tage.



FREDERIKSSUND

Hulemøde den 3/-91. Denne aften med dårligt
vejr, havde 14 svende fundet vej til hulen.
Det var ikke så mange; men det blev allige¬
vel en hyggelig aften. Poul der jo fylder år
i månedens løb, startede med at slå på
klokken, og senere fulgte Dann og Per
"bager" efter. - Formanden som havde varslet
en senere ankomst, (havde været til messe i
Fredericia), kom som lovet, og var samtidig
i et gevaldigt humør. Det blev som sædvan¬
ligt hen på de små timer før vi vendte næsen
hjemad.
HUSK!!! SVENDEAFTEN DEN 7/6, HULEVAGT: INGE
+ KARSTEN.
HUSK!!! GRILL- AFTEN HOS FRANK OG ANNA DEN
5/7-91.

Med naverhilsen Poul.

HILLERØD

Til hulemødet i maj var der endnu en gang
pænt fremmøde af de sædvanlige trofaste, men
det gjorde nu ikke noget at det mødte flere,
men vi havde en hyggelig aften med sang og
historier, og som sædvanlig godt smørrebrød
på Åges Hjemmebagte.
I juni måned er hulemødet aflyst på grund
af:

L.AM PÅ SF>ID DEN 15/6

For dem der ikke spiser lam er der som
sædvanlig flæskesteg.

Sidste tilmelding til LAM OG FLÆSKESTEG er
den 8/6-91. Tilmelding til Mogens, Lilian
el. Erland.
Telefon: 42 2 7 82 95

42 28 O 7 64
42 28 O 3 O 3

Med naverhilsen Karl.

KOLDING

Ved hulemødet onsdag den 1. maj var kun mødt
11 medlemmer, der var fodbold på TV, men
alligevel blev det til et hyggeligt samvær.
Fra Fredericia havde vi besøg af ægteparret
Fischer. Fru Fischers far var en af de ægte
naver der gik fra land til land, han efter¬
lod gamle rejsebreve ditto bog og flere
effekter, som blev givet til afdelingen. De
er nu vel placeret og vi vil takke og love
at de skal bove værnet af os. Efter de
gængse sager blev behørigt drøftet, kom Bent
med forslag om et besøg vennerne i Vejle
afd. Det bliver søndag den 7. juli med bus
fra hulen kl. 10.30, prisen bliver 60 kroner
pr person. På vejen aflægger vi et besøg hos
vennerne på Borgerkroen og bliver så afhen¬
tet til hjemfart på et nærmere aftalt
tidspunkt. Vi glæder os til at møde de
herlig kammerater og håber på god tilslut¬
ning .

Torsdag den 6/06-91 kan Ejvind Pedersen
fejre sin 60 års dag. Ejvind har i mange år
beklædt posten som formand i Kolding afd.
men har nu trukket sig tilbage og vi ser
ikke meget til Ejvind mere, Ejvind har fået
meget at se til i Rødding. Vi siger Ejvind
tak for sin store indsats i CUK og ønsker
dig alt godt i fremtiden.

Hulemøderne er godt besøgt, det er altid
godt humør og sang. Vi vil endnu en gang
sige Anna og Verner tak for den gode Check,
den hjælper godt i kassen. Nu håber vi at
Verner vil melde sig ind i Kolding afd. for
Verner er fuldt berettiget til at blive
medlem. En tak til alle medlemmer der altid
møder op til vore møder, og for den retti¬
dige indbetaling af kontingentet.

Med naverhilsen Peter.

KØBENHAVN

Der er blevet afholdt generalforsamling hos
naver-vennerne den 20/4-91. Efter general¬
forsamlingen var der forårsfest, hvor 18
glade mennesker var mødt op. Det blev til en
fest mange sent vil glemme.
Vi er 1 gang med at finde frem til de unge
naver der er vendt hjem fra Zürich, og vi
vil også prøve, at få fat på de personer som
har været ude i den store verden. Gerd er i
kontakt med Zürich afd. og vi vil sætte en
annonce i Politikken, "KOM FRIT FREM", da vi
tror at der er mange der ikke kender til
vores eksistens. Vi håber det vil vække
andres interesse så vi kan få flere medlem¬
mer, da det jo er en nødvendighed, hvis
naverne skal bestå.!!
Den 1/6-91, holder vi SCHWEIZER-AFTEN, som
før nævnt i D.f.S. Husk tilmelding hos Peter
"bogholder" eller Niels "2m". - Vi holder
feriehulemøde den 12/6-91, sidste søndags¬
messe inden sommerferien er den 16/6-91. Vi
holder lukket fra 30/6 til 18/8. Den 23/6
holder Edith søndagsmesse i haven og den
14/7, holder Frode og Nancy.
Vi ønsker alle fødselarene hjertelig til¬
lykke med dagen.

Med kno i bordet Helle "Maler".

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 19 5
2 8 6 O Søborg
Tlf: 31 56 29 58

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. Kobenhavn

LOS ANGELES

Tre måneder er nu omtrent gået, siden jeg
sidst sendte vor lille epistel til "D.f.S".
Måske er det vor næsten fem års tørke, som
har haft lidt bivirkning med udtørrelse af
også pennen, men det er en undskyldning som
ikke længere kan bruges, da vi endelig
gennem marts måned fik næsten et helt års
"normalt regnfald". Ja, det haver så nyligen
regnet, sneet, haglet og skyllet i spandevis
gennem marts måned, hvor vi normalt kun kan
tælle de sidste dråber af årets normale
nedbør. Los Angeles hulen med sne på taget
er en sjælden begivenhed under vor vinters
normale omstændigheder, men det var et
velkomment syn i sidste måned! Det betyder
for os, at vi gennem det mere eller mindre
naturlige regnfald, samt forholdsvis blid-



gjorte vandrationeringer, nok kan
Naverdalen i live som en park gennem
af året.
I februar og marts tabte vi desværre
to af vore gode medlemmer og Naverk
ter, Knud Schroeder og Hilmar Jense
afgik ved døden. Begge Naver har give
til vor klub gennem årenes løb, og
tilstedeværelse i vor midte vil savne
- Med en vedblivende gennemsnitsalder
70 år, så er det jo ikke helt urimeli
vi en gang imellem taber et eller fl
vore medlemmer på grund af dødsfald,
flere ældre, men stærke stemmer i
antager dette for usandsynlig, og
ikke kan se nogen som helst grund i a
nyt medlemskab. Det hjælper os heller
at lovene vedrørende immigration
bejdstilladelse næsten udelukker alle
Danskere, som kunne have lyst til at
dere USA på valsen, medmindre de
arbejdstilladelse for over tyve år si
har ventet i kø lige siden.
Med begyndelsen af april kom sol og
igen, og vejret blev godt benyttet fø
to dages rengøring i parken, og deref
nedlægning af et nyt 130 meter langt
anden tomme hovedvandrør. Det var
dentligt stykke arbejde, da grunden for det
meste består af sten i alle størrelser, og
med flere moppedrenge som vejede over et
ton. Arbejdet blev dog færdigt 1 tide for
vores 57 års jubilæums fest, som blev holdt
i hulen lørdag den 13. april. Det var en
særdeles vellykket fest med 58 deltagere, og
Bill Knudsen serverede hamborgryg med vin og
diverse sager. Borde og bænke er nu igen
stillet ud på terrassen under det store
gamle egetræ, og vi ser frem til endnu en
god sommer i naverdalen. Vi glæder os til
besøg af Kjeld Ploug og fru Gerda fra
Odense. Harpunen fra Thule er desværre ikke
ankommet.
MED NAVERHILSEN JARL THYRRING.

NÆSTVED

Så kom foråret til Næstved og det startede
godt med et besøg af 16 medlemmer m/k fra et
af Set. Georgs Gilderne. De havde hørt noget
om at hulen var et besøg værd, og det gik da
også over al forventning. Seks af vore
medlemmer var til stede, og der blev givet
en orientering om naverbevægelsens historie
og om opbygningen af vor lokale hule. Så var
der da også i aftenens løb flere, som kunne
fortælle hårrejsende historier, om rejser i
det fremmede. Sammen med god kost og skyl¬
lemidler var alle glade, og vi har da også
fået flere positive tilbagemeldinger. Ikke
nok med det, men der blev afleveret en pose
med forskellige spændende gamle stykker
værktøj, som nu skal indpasses i samlingen.
Til hulemødet i begyndelsen af maj havde vi
glæden af besøg af flere gæster fra Holbæk,
så nu prøver vi at tage os sammen til at
gentage visitten.
Lørdag den 4. maj festligholdt vi 2. års
dagen for hulens indvielse med lidt ekstra
guf. Her dukkede så et ældre ægtepar op, som
havde kontaktet vor tidligere formand og
medbragte et helt eventyrligt sæt af virke¬
lig gammelt tømrerværktøj med beskrivelse af
hver enkelt del. Så efterhånden er vi ved at
kunne konkurrere med en del museer. Blot med
den forskel, at vores er sprællevende.

ODENSE

Hulemøde den 2/5-91.
Formanden, Ole, bød velkommen til gæsterne
fra Fredericia og ikke mindst til Fynsk
Harmoniforvirring. Lørdag den 15. juni,
arrangeres fisketur på Odense fjord kl 9 hos
Poul Breghøf, med efterfølgende spisning kl.
18. Et af medlemmerne i Harmoniforvirringen
omtalte deres benovelse over vores fine
hule, et rent klenodie. De vil måske lave
nye melodier til nogle af vores gamle sange,
det lyder spændende. Vi glæder os. F.H. vil
komme og synge og spille en aften, gæster er
velkomne. Tidspunktet følger senere. Anders
fik en sammenplantning i anledning af hans
75 års dag.
Næste hulemøde den 6/6-91.

Med kno i gulvet Kortegård.

ROSKILDE

Søndag den 14/4, mødtes vi i hulen til
spilleaften med vores skorpeskrin, hvis
indhold blev sat til livs med god appetit.
Efter lidt snakken om, hvordan vinterens
spilleaftener var gået, fik alle 3 hold fat
i kortene og fik et par hyggelige timer.
Hulemødet 1 april St.Bededag var præget af,
at der var lang Week-end, så nogle nok var
taget på ferie eller havde gæster, så vi var
kun 12. Benny, som ikke har haft megen tid
til naverkomsammen i vinterens løb, forærede
fine glas og en særpræget øl til hulens
samling. Efter en sang til indledning
mindede Peer os om, at den årlige hovedren¬
gøring nærmede sig. Ellers var der ikke de
store ting på tapetet, så under fortæringen
af den medbragte mad, var det det kommende
pinsestævne og de planer vi hver især har
for sommerferien, der var samtaleemne. Alt i
alt en hyggelig aften, der sluttede ved
midnatstid.

PROGRAM FOR JUNI MÅNED.

Lørdag den 1/5 møder vi i arbejdstøj til
rengøring kl. 9.00. Når vi er færdige byder
hulen på en let frokost.
Til hulemødet den 29/6 skal i IKKE have mad
med, da Birthe i anledning af sin runde
fødselsdag ønsker at stå for menuen.
Hulevagt i juni Birthe og John.

Med naverhilsen Karl.

SAMSØ

Hulemødet den 3/5-91 var denne aften godt
besøgt, alle medlemmer minus formanden.
Kassereren fik som sædvane kradset lidt
kroner sammen. Boye Høyem, Slagelse, har
tilsendt Samsø afd. slutafregning samt penge
til klokkeklang, nu hvor han er tilmeldt
Slagelse afd. Tak Boye. Efter nogle prak¬
tiske oplysninger gik vi over til det
kulinariske, som Anne havde stået for, mødet
sluttede kl 23.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen. Hilsen med kno "Pudseren".



SLAGELSE

Til hulemødet den 3/5-91 mødte 16 svende op,
og som vanligt med højt humør, man føler
meget klart, at alle har glædet sig til
samværet. - Leif Brogaard, O.C.Hoyem og Jens
Michelsen, havde haft fødselsdage, og
medbragte i den anledning det sædvanlige
kvantum, så der var vist ingen der manglede
noget.
Vi suspenderer vor lørdags-messe for somme¬
ren. Det vil blive meddelt i D.f.S. når
dette genoptages. - Ang. sommerudflugten, så
har Erik Andersen inviteret os i sit som¬
merhus ved Bjerre Strand, og der er fore¬
slået lørdag den 29/6 kl. 13.00 til ca. kl.
20.00, af hensyn til diverse trafikmidler.
Festudvalget arbejder videre med sagen.

Med naverhilsen Arne Rafn.

SILKEBORG

20. januar fejrede Egon Pedersen 70 års
fødselsdag, for at hylde ham mødte naver,
sejlsportsfolk, malere og andet godtfolk op,
det var en fest så man kunne se hvor populær
Egon er i Silkeborg, (eller er det måske
Dorte). - Så var det torskegilde der stod
for tur, og glade naver mødte op i motorbåd
klubbens lokaler. Efter at have skålet med
de gode Randers never indtog vi torsk med
diverse i lange baner. Der var sang og
klang, historier om kameler i en
uendelighed. Festerne fortsætter, nu var
det Peter "Edderkop" og britta der havde
sølvbryllup. Vi mødte op kl 7 og sang så det
gjaldede i hele kvarteret. Et 5 mands
harmonikaorkester hyldede sølvbrudeparret
ved en storslået fest. Hvor er Britta dog
glad for Peter.!
Foråret nærmer sig så vor miljøbevidste
medlem Jens Kok, kaldte sammen til storsti¬
let renovering af hulen.
Generalforsamling 26. april. Formanden
åbnede mødet og foreslog når samlet er vor
naverflok; som blev sunget med brask og
bram. - Egon Pedersen dirigent. Formanden
hyldede Silkeborg afd. trofaste medlemmer og
omtalte tur til Randers Kr.Himmelfartsdag,
samt naverstævne i Århus. Kassereren frem¬
lagde strålende regnskab, han hyldedes med
bragende klapsalver, som resulterede i en
omgang til de forsamlede. - Efter general¬
forsamlingen myldrede vore damer ind, de
havde været til græsk spisning. De beundrede
det udførte arbejde i hulen, og kunne godt
se hvorfor vi somme tider var kommet lidt
sent hjem.
Til slut en hilsen til vore kammerater, som
arbejder i udlandet.

Med naverhilsen Hans "Padborg".

STOCKHOLM

Stockholm, Norrköping, Hillerød og Køben¬
havns medlemmer samledes i Ingarö Kirke for
at følge Bertil Lundberg ud på sin sidste
rejse. Fra Ingarö mødte også mange af
Bertils omgangskreds for at takke ham for
sit glade og hjælpsomme arbejde med råd og
vejledning, Bertil var vældig afholdt blandt
øens beboere. Formand, Anton Poulsen minde¬

des Bertil fra foreningen, hvor han var
aktiv i byggefonds bestyrelsen. Rejsen til
Pinsestævnet var planlagt, med det blev et
alt for tidligt stop for hans fremtids
planer. Indtil det sidste var han glad og
god, og trods mange sygehus besøg gav han
ikke op. Det er derfor vi mindes Bertil med
sit glade og herlige sindelag, ja en fin Nav
som nu går på sin sidste rejse, med et varmt
tak for din tid i vor forening, sluttede
Anton....
I maj mødtes mange Naver igen for at tage
afsked med en god kammerat, snedker, Kaj
Hansen som stille sov ind 77 år gammel.
Begravelsen blev holdt i Stockholm, hvor
sekretær Arthur Nielsen vikarierede for
formanden, og sagde i sin mindetale om Kaj
Hansen, at vi nu har mistet en af vore
dygtige håndværkere, og vi er mange som kan
takke Kaj for hans fine arbejder rundt
omkring. Som den herlige forårsdag med maj
solens glans som spreder lys og varme, vil
vi mindes Kaj Hansens vandring her på
jorden, sådan vil vi bevare et kærligt minde
om Kaj med et sidste farvel og rejs i fred.
Naverkammerater har udført et stort arbejde,
eftersom ingen familie kunne findes, derfor
blev det også en fin mindestund sammen i
kirken.

Med naverhilsen Arthur.

SØNDERBORG

Til hulemødet den 3/5-91 var mødt 14 med¬
lemmer. Formanden indledte mødet med en sang
"Svende Vårsolen vinker nu atter". Pinses¬
tævnet i Århus blev debatteret, der er meget
god tilslutning har fra afdelingen. Kristi
Himmelfartsdag, 6 medlemmer repræsenterer
Sønderborg afd. ved en tur til Randers.
Set. Hans festen på Surlykke, som sidste år
var alle tiders succes bliver gentaget igen
i år. Vi håber at se mange af vore kammera¬
ter fra andre afd. Pr. tradition serveres:

Vildsvin m/kæmpe salatbar. Til en pris af 75
kr. pr kuvert. Drikke varer til hulepriser.
Festen holdes lørdag den 22/06-91 fra kl
15.00. Har i telt el. campingvogn, er her
masser af plads til overnatning. Tilmelding
til Arno på telefon 74 48 40 65 Eller Gerda
tlf: 74 48 68 99. aller - aller senest

fredag den 14/06-91.
Lørdagstræffene er virkelig godt besøgt, det
er dejligt, at samles 15-18 medl. og få et
par naversange, samt lidt godt til ganen.
Hulefar er god til at servere både fast og
flydende føde!I
Så svende falder vejen forbi, så kom inden
for til et par hyggelige timer. - Kom så ud
af busken, og lad os få den "Heks" sendt hen
hvor hun hører hjemme.

Med naverhilsen H.P.

THULE

Søndag den 7/4 havde naverne indbudt inte¬
resserede til et stykke godt belagt, samt
skyllemiddel i hulen. Med naver var 20 mødt
op, et ringe antal i forhold til beboer
antallet på basen, men sangbogen kom frem,
og "Svende vårsolen vinker nu atter" blev
sunget med brask og bram, for nu er solen på
himlen 24 timer. Formanden fortalte lidt om

naverne, hvad de stod for, hvornår forenin¬
gen blev oprettet o.s.v. Selvfølgelig blev
halsen skyllet, og ca. 14.30, blev der sat



smørrebrød, samt diverse på bordet og det
var ligesom om, at de klare dråber fra
Ålborg gjorde noget ved folks sanglyst, for
den ene naversang fulgte nu efter den anden,
akkompagneret af Christian, der i dagens
anledning havde taget sit keyboard med. Ved
16 tiden dukkede medlemmerne fra contry og
western -landet, der spillede i Top og the
World club op, og nu kom der alvor gang i
stemmerne, og klokkens herlige klang blan¬
dede sig, og det var sød musik i hulefars
ører. Ved 20 tiden gik de sidste, efter
herlig eftermiddag.

Med kno i bordet

VEJLE

Kaj .

Hulemøde den 3. maj. Efter en sang bød
formanden velkommen til 17 fremmødte svende.
16 personer havde deltaget i Fredericia afd.
fest, hvor der var stegte duer på menuen,
harmonikaspil, godt humør og vist også lidt
øl og vin. Jo de kan bare det der i Frede¬
ricia, så tak for det. Erik Ole havde
arrangeret buskørsel.
Lørdag den 4. maj var vi til Rose Jepsens
fødselsdag. "Åbent hus", sagde Rose, og jeg
skal love for, at det passede. Jeg tror, der
var ca. 90 gæster, hvoraf 10 var naver. Tag
selv bord, øl, vin, kaffe, musik og dans
jo, der manglede ikke noget. Tak for strå¬
lende fest Rose og alt godt 1 fremtiden.
Hytten åbner jo som vanligt til pinse.
Derefter er vort første arrangement i år
vores traditionelle travetur til hytten fra
Danmarksgade bag banegården. Starten går
lørdag den 15. juni kl. 13.00, og i år vil
depotvognen være en hestevogn, hvor ældre og
andre "gangbesværede" vil kunne køre med.
Efter ankomsten til hytten vil der være
grillstegt gris. Palle og Ingelise fra
Borgerkroen er sponsore for grisen. Prisen
er 40 kr. pr person. Tilmelding til næste
møde den 7. juni og derefter på Borgerkroen.
Vi har fået nye bænke under kirsebærtræet.
Jens Buhelt har givet os en el-vandvarmer,
og Erik Ole kom med en ny klokke til at
hænge udenfor, så også tak til de to.

STORE HANS.

,Zaiiqtoj»pav(
■Solrqjf Wbitliag

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.

ÅLBORG

Hulemøde den 3/4-91. Per Michael gjorde sin
entre fra Norge, og viste hvem der kunne
holde hatten på hovedet. Formand Villy
gjorde opmærksom på hulens situation.
Derefter snak om alt fra alle verdenshjør¬
ner. Smeden fra Blenstrup berettede inte¬
ressant om Irak (eks. gidsel i Irak).
1. maj, det blev vedtaget at sende et
telegram til Flemming Vilhelmsen, Zürich, i
anledning af hans jubilæum. Vi håber alle at
du må komme dig efter din sygdom.

Husk lørdag den 22/06 SOMMERUDFLUGT. afg.
fra håndværkerhuset kl. 14.00 ud til Inge og
Ejler. TILMELDING senest den 15/06. - Der
var en del debat om Zünftens betydning i
Tyskland, og vor snarlige indtrædende i EF.
Også omkring Norge som er ved at få Danske
tilstande, med lidt arbejde og følgende
pengemangel, i de produktive led, og dens
udøver. Men vi naver er optimistiske og
håber den gamle regel, om at unge svende kan
rejse ud for at få arbejde, kommer på mode
igen. De gamle har haft deres rejsetid fuldt
ud, og har dejlige minder og erfaringer der
fra. - Per Michael havde taget flyveren
fra Hals og havde medbragt sin mand i Norge,
Jens. Han blev optaget som medlem og kvit¬
terede med en halv Ålborg. Jens arbejder for
Per i Norge (PM Byggeteknik). Kontakt Per,
hvis det drejer sig om byggeopgaver til og
fra Norge. Ålborg afd. hjælper med kontakt.

Med slag

ÅRHUS

Ejler.

Til hulemødet med skiveskydning den 19.
april, var der mødt 22 svende og Hans Munk,
som kom direkte fra Brasilien. Man mindedes
Bertil og Kaj begge fra Stockholm afd. - Age
Tjerrild kom med en ny gulvmåtte og und¬
skyldte sig med at det var ham der var
kommet til at sylte den gamle, den var også
underlig lang i fødderne og lå aldrig hvor
den skulle gøre gavn. Den nye er mærket
"Naverne", så kan den sendes retur, hvis den
skulle komme på afveje. - Frank Ibsen
forærede hulen en tommestok, murerene kunne
ikke finde ud af hvordan den fungerede, men
Ester hun kunne. - Da vi skulle i gang med
skydningen, kunne vi ikke finde skiverne,
alle blev sat på opgaven, det viste sig at
en af svendene havde fået resten fra sidste
år og det havde man glemt, nå så måtte vi
udsætte skydningen til næste hulemøde. - Den
25. april, med varme hveder var godt besøgt.
Den forsinkede skiveskydning den 3. maj.
Jørgen bød velkommen til Kaj Rasmussens
bror, Svend fra Hornslet, som kom med hilsen
fra Grete, og havde en flaske snaps med, vi
sang både velkomstsang og blæren, denne gang
sang vi Århus afd. velkomstsang fejlfrit. Da
svendene lagde nakken tilbage, så de noget
der var forandret, alt skinnede og strålede,
et rengøringshold havde gjort forårsrent i
hulen, og alle Jenses klude var blevet
brugt, han forærede Ester og Annette hver en
buket blomster. - Skiveskydningen forløb med
nogen knurren og masse grimme ord. Det viste
sig at en havde pillet ved bøssen. Desværre
havde vi fortalt det til en ny svend, han
var forberedt og skød det hele sønder og
sammen. Resultatet blev at pokalen blev
vundet af Bjarne Lauridsen med 87 point og
1. præmien af samme med 85 point.

Hu s k •• LAM
15. JUNI
GL, . HARLEV
L XNGSHUS .

PÅ SPID" DEN
KL. 14 I

FORSAM-
PRI S lOO , -

KR . BØRN 25 , - KR
SIDSTE FRIST FOR TIL¬
MELDING TIL ANNETTE FÅ
TLF i 86 2 6 2 O 63.

Med naverhilsen Vagner Sørensen.

BIRKERØD BOGTRYK/OFFSET
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TAK TIL ÅRHUS.
ET VEL TILRETTELAGT STÆVNE

Af de mange skrivelser, tilkendegivelser
og megen ros, som tildeles Århus afd. for
et godt stævne, skal der her, af hensyn til
pladsen, gives et sammenfattet referat i
samarbejde med næstformanden i Århus afd.,
Vagner.
Lørdag formiddag åbnede hulen for ind¬
skrivning og betaling, og mange benyttede
sig af lejligheden til at mødes med naver¬
kammerater fra nær og fjern. Om eftermid¬
dagen startede optoget i fin stil med et
stort orkestrer i spidsen, derefter fanerne
og sluttelig, med udleverede skilte med
bynavne, kom deltagerne. TV-2 var mødt og
havde brugt dagen til optagelser i hulen
samt på optoget. Foran musikhuset sluttede
orkesteret af med nogle fornøjelige numre,
medens deltagerne beundrede de omkring
liggende smukke gamle bygninger, i det fine
solskinsvejr.
I de ventende busser, som var lidt forsin¬
ket, kunne deltagerne køre til hulemøde på
Teknisk Skole. Her var der plads til at man
kunne røre sig, og Ole vores vært havde
lavet masser af labskovs til de sultne
svende, ja vi fik faktisk spist op. Ole
Mathiassen styrede aftenens gang og som
underholdning dukkede et tyrolerorkester op
og underholdt det meste af aftenen.
Søndag formiddag var der fotografering på
hovedtrappen, inden delegeretmødet og
busturen.
Der var 67 tilmeldte til delegeretmødet

som sluttede ved ca. 14: tiden (se omtale
af delegeretmødet andet steds 1 bladet) med
en fin og lækker frokost. Edgar følte sig
sløj under frokosten og måtte indlægges på
amtssygehuset.
Busturen gik til Mols, med ophold i
Ebeltoft og frokost i Molshytten, det var
en god og vellykket tur, med en god frokost
og et meget fint vejr.
Festaftenen startede med at de medbragte

18 faner stod opstillet i "Faneborg" ved
scenen medens deltagerne fandt deres
pladser. Hver fanebærer fik udleveret en
faneplade til minde om stævnet i Århus
1991. Deltagerne sang herefter den svenske
og danske nationalsang, selv om det kneb
for musikken at komme i gang, men naverne
kan godt synge uden musikledsagelse.

Festtalen blev holdt af formanden for H.B.
Helge Lind Nielsen, Holbæk. Aftenens
hovedtaler var museumsinspektør for "Den
gamle by", Erik Kjærsgaard, som meget
underholdende talte om håndværkets ædle
kunst, bygget op over Johannes V. Jensen,
"Hvad hånden former - er åndens spor".

Æresmedlem, Herluf Fiirgaard, blev kaldt
til talerstolen, hvor Helge Lind Nielsen
udnævnte ham til æresmedlem af C.U.K.
Hans Padborg, formand i Silkeborg afd.,
tidligere høvding på Ingarö, Stockholm,
blev af Ib Strange, kontroludvalget,
udnævnt til årets nav for sit arbejde for
naverne.

Aftenen sluttede med at deltagerne, for et
minimalt beløb, blev kørt hjem i busser.
Mandag, til sluk-efter i hulen, mødtes man
for at tage afsked. Hatten gik rundt og der
blev samlet et pænt beløb sammen, som blev
rundet op af foreningen, til Edgar, Køben¬
havn, han var i god bedring, men skulle
blive et par dage endnu.
Alt 1 alt et dejligt stævne, som mindre
afdelinger nok må betakke sig for at binde
an med.
VI mødes i Frederikssund til stævne 1992.
Vel mødt og - Tak til Århus.

Med naverhilsen Vagner - Dann

6 O ÅR

HERLUF FIIRGAARD

SKOLEBAKKEN 5, st/tv

8000 ÅRHUS C.

Et kendt ansigt inden for naverne, æres¬
medlem af Århus afdeling og H.B. rundede
den 17 juni, 60 år.
Herluf rejste i 1955 som udlært finmekani¬
ker til Zürich. Efter hjemkomsten overtog
han en låsesmede- forretning, kom i besty¬
relsen for naverne som sekretær og var
formand i flere år. Gennem årene har Herluf
Fiirgaard beklædt mange tillidsposter,
bl.a. sekretær i CCEG, medlem af kontrol¬
udvalget, formand for låsesmedene i Dan¬
mark, og er en kendt person blandt hånd¬
værkere og borger i byen.
Århus afdeling takker dig for det store
arbejde du har udført for foreningen, og
håber vi stadig må nyde godt af din inte¬
resse for naverne.

TILLLYKKE PÅ DAGEN VAGNER.
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FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

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

Peer Rosén,
Støden 13, 4.tv.
4000 Roskilde
Tlf: 42 36 72 28
Tirsdag .17.30 - 18.30

REDAKTØR AF, "DEN Dann Eland,
FARENDE SVEND"

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
D.f.S. + AF OG
TILMELDING

KONTROLUDVALGET
+ ARKIVET

STOF TIL
CCEG BLADET

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54

Erik Sennenwaldt,
Elsenbakken 17,
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 25 28 eft.18.
Tlf: 42 31 25 79

Leif Brygger Olsen,
Platanvej 6, 13.th.
1810 København V
Tlf: 31 23 23 42

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

Jørn Petersen
Sturegatan 26, 3.
25227 Helsingborg/Sverige
Tlf: 042 11 62 59

KØBENHAVNS AFDELING

HULE Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V
Tlf: 31 21 00 92
Giro: 9 00 17 78

FORMAND

KASSERER

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo,
3300 Frederiksværk
Tlf: P.42345735 A.42948000

Kaj Dyrberg,
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand
Tlf: 43 69 07 57

TAK

Tak for venlig deltagelse ved Gwen Jensens
begravelse.

John, Connie, Sherley.

Jeg vil qerne her igennem sige tak til
Naverne, Århus afd. for deltagelse ved min
mand, Kaj Rasmussens bisættelse.
Tak for den smukke krans og tak fordi i
havde fanen med.
Jeg vil også gerne takke Ester og Jørgen,
som under min mands lange sygdom, har været
flinke til at aflægge os besøg. Derved har
vi hele tiden haft kontakt til hulen, og
modtaget mange hilsener, fra min mands
Naverkammerater. Det har virkelig været
dejligt, og jeg håber denne kontakt vil
fortsætte.

Venlig hilsen Grethe Rasmussen.

En varm tak vil jeg sende til mine gode
venner og Naverkammerater, som har opmunt¬
ret og hjulpet mig under Bertils sygdom og
bortgang, det har betydet uhørt meget for
mig. Tusind tak.

Tut Lundberg, Ingarø.

Tak for venlig opmærksomhed ved min far
Vilhelm Adolf Holm's 90 års fødselsdag. En
speciel tak til Yrsa og Tage som gjorde
dagen ekstra festlig

Med venlig hilsen Datteren.

Hjertelig tak til hovedbestyrelsen for
telegram, og en særlig tak til CUK Stock¬
holms afd. for blomster checken, og til
medlemmerne for penge gaven, som jeg modtog
på min 80 års fødselsdag.

Med naverhilsen Eva Rasmussen
Hundested.

Jeg vil gerne ad denne vej takke Københavns
afd. for generalforsamlingen, samt de
medlemmer som besøgte mig på hospitalet og
på anden vis støttede mig.
På stævnet i Århus modtog jeg betydelig
støtte på den ene og den anden måde, fra
kammerater der deltog i stævnet, og besøgte
mig på hospitalet. Tak fordi i tænkte på
mig midt i festlighederne. Sidst men ikke
mindst skylder jeg en stor tak til vore
værtsfolk i Århus, Hanne og Helmuth Madsen
for deres støtte og kammeratskab, især den
hjælp de gav Elsa under mit hospitalsop¬
hold, det er ægte kammeratskab. Tak er kun
et fattigt ord, men jeg håber at kunne
takke dem og alle kammeraterne senere. Tak
alle sammen.

Leve kammeratskabet, længe leve C.U.K.
EDGAR.

DØDSFALD

Naverne i København har med sorg atter
mistet en god og trofast Naverkammerat.
Alfred Sternberg.
Født den 22/06-1902 i Horsens,
indmeldt den 4/01-1959 i København,
afgået ved døden den 10/06-1991.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Københavns afd.

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Vi siger "1000" tik til Randers- og
Stockholm naver for opmærksomheden ved vort
bryllup. (Til Stockholm: Vi glæder os til
at se jer igen til juli).

Mogens og Marianne Christensen
Sivhaven 1, 3.tv. 8900 Randers.



MILEPÆLE FØDSELSDAGE

JULI

5/07

11/07

15/07

15/07

27/07

AUGUST

1/08

5/08

27/08

28/08

Svend Erik Akselsen
Lännerstagården 13
132 45 Saltsjö Boo
Sverige 50 år

Kristian Juhl Dalner 65 år

Poul F. Christoffersen
Lindealle 12
5 99 0 Tommerup. . . . HK.mdl 7 5 år

Hans Frederiksen
Apollonvej 16, Drøsselbjerg
4200 Slagelse 50 år

Merle Christiansen
A.C. Møllersvej 30
7100 Vejle 65 år

Ejner Jensen, "Smeden".
Møllevang 4,
6400 Sønderborg 70 år

Hans August Pedersen 70 år

Katrin Tut Lundberg
St: Barnvik 1 tomt 5:115
130 35 Ingarö
Sverige 70 år

Svend Beck Nielsen
Klintbacken 6, ltr
117 42 Stockholm
Sverige 70 år

TAK

Jeg vil gerne her gennem "Den farende
Svend" sige hovedbestyrelsen tak for
telegram til min 70 års fødselsdag. Og til
min afdeling Århus også sige dem tak for
deres telegram og deres hilsen og alle
deres underskrifter.
Ja i har alle været på valsen men de fleste
af jer kommer jo gerne hjem igen, men jeg
er en af dem, som er blevet der ude, men er
en af de heldige som kan komme hjem ret
tit. Jeg er vist en af dem som er længst
borte fra Danmark og derfor er det virkelig
skønt at få en hilsen fra Danmark og mærke
at man ikke er glemt.
En tak til jer alle og håber at se jer alle
til jul.

Med naverhilsen
Zealand.

fra jeres Niels på New
(Århus afd.)

KÆRE CLJK MEDLEMMER

Vores kasserer har med stigende rædsel
observeret, at flere medlemmer er blevet
slettet af vor medlemsliste. Dette skyldes i
mange tilfælde ikke naturlige årsager, men
at adressen ikke er pinlig korrekt. Der kan
f.eks. mangle et bogstav eller angivelse af
hvilken etage, man bor på.
Dette har i flere tilfælde medført, at
postvæsenet har slettet vedkommende fra vort
medlemskartotek eller returneret bladet.

Til lykke Smed med de 70 år den 1/08-91.

Ved et tilfælde faldt

jeg over en artikel i
Den farende Svend,
skrevet af smeden. Jeg
kan mindes da vi to

sejlede sammen med S/S
Orion fra Ottawa i
Canada, til Havanna på
Cuba, kan du huske da
du svejsede den
knækkede plejlstang

s til rormaskinen, det
jjtm var mig der slog med

forhammeren.
Det er nu 44 år siden vi to har set hinan¬
den, jeg er svært handicappet, så det er en
kammerat der skriver dette brev for mig. Du
hører senere fra mig.

Søfyrbøderen, "Lillebror".

4 O ÅRS JUBILÆUM

Den 1/8-51 blev Constantin Petersen ind¬
meldt i CUK's afd. i Roskilde. Constantin
er vel nok en af de mest berejste i CUK, og
en af de mest bemærkelsesværdige. Der er
ikke det kontinent som Constantin ikke har

besøgt. Han har været i de fleste lande på
denne klode. Han har i sine unge dage
arbejdet i Tyskian og så ellers sejlet med
flere rederier, gået i land flere steder og
arbejdet eller gået på bummen. Under krigen
måtte han som så mange andre flygte til
Sverige og var der i 14 måneder. Constantin
har stået i Roskilde afd. sammen med sin
gode ven, den navnkundige Valdemar Peter¬
sen. Da Valde flyttede til Hillerød,
flyttede Constantin med. En overgang var
han også medlem i Gøteborg afd. Sit jubi¬
læum fejrer han i naverhulen i Hillerød ved
lørdagsmessen den 3/8. I øjeblikket ligger
han på Hillerød sygehus, han kom ind med en
mindre skade; men på sygehuset tabte de ham
og så blev det desværre en stor skade, men
vi håber da at han er rask til sit jubilæ¬
um. I dagens anledning vil Hillerød afd.
gøre Constantin til æresmedlem af Hillerød
afd. som tak for de mange medlemmer, som
Constantin har skaffet, i de mange år han
har været med i afdelingen.

KARL.

KÆRE CUK MEDLEMMER.
Gør dig selv og os en stor tjeneste

kontroller din adresse på bagsiden af "Den
farende Svend". Hvis den ikke er helt
korrekt med hensyn til navn og adresse, så
Skriv til: LEIF BRYGGER OLSEN,

PLATANVEJ 6, 13 th.
1810 KØBENHAVN V
TLF: 31 23 23 42

Når du flytter, så husk at meddele Avis¬
postkontoret dette. Således at du ikke
afmeldes, og skal sidde frustreret og vente
ved postkassen på "Den farende Svend".

Med naverhilsen HB.



HOVEDBESTYRELSESMØDE
5/6-91 KL. 12:00 1

"KLUNKESTUEN", PETERSENS HAVE PILE ALLE 16.

Til stede:
Helge - Peer - Dann - Leif -
Erland suppleant for Karl
Inger-Grethe Mortensen suppleant for Pia.

Dagsorden:

1) Protokol og beretning. 2) Redaktøren.
3) Hovedkassereren. 4) Rejsefonden.
5) Arets Nav. 6) Delegeretmødet 1 Århus.
7) Kontroludvalget. 8) Ophavsretten.
9) Internt. 10) Eventuelt.

1) Formanden åbnede mødet og bød velkommen
til ny suppleant fra Kbh. afd. Inger-Grethe
Mortensen.
Pinsestævnet i Århus blev rosende omtalt
som et vel tilrettelagt og dejligt stævne.
Strålende P.R. omtale i både dagspressen og
T.V. Formanden den nærmest overdådige
underholdning, bl.a. diverse orkestre,
underholdning, Erik Kjærsgaard der cause¬
rede over Håndværkets ædle kunst, - bygget
op over Johannes V. Jensen, "Hvad hånden
former - er åndens spor".
Eneste skepsis formanden følte ved denne
"overdådighed" var, at de mindre afdelinger
ville afholde sig for værtsskabet i de
kommende Pinsestævner. - Skønt stadig ros
til "Teknisk skole" ytrede man utilfredshed
over priserne på f.eks. vin til maden, som
på huleaftenen kostede kr. 100,- og til
selve festmiddagen kunne købes for kr.
60,-???
Delegeretmødet søndag d. 19/5 beskrev
formanden som værende en "Børnehave". Alle
tilstede værende var enige. - Gert Stage,
Zürich, nedlagde protest. Kunne ikke komme
til ordet. Dette er ført til protokol.
Dirigenten, Herluf Fiirgaard, var ganske
enkel for "Rar" til at være dirigent.
Dirigentposten må udøves med BESTEMTHED,
ellers går unødvendig lang tid med SMÅTING,
mødedeltagerne mister OVERBLIKKET, og
bliver simpelt hen trætte af at lytte til
interne CUK afdelingers SMÅ-SKÆRMYDSLER.
HB vedtog ikke at købe skiltet fra stævnet
i Århus. - Hvis Århus afd. overdrager
skiltet til udstillingen, er det OK. Så kan
andre afd. evt. låne det her.
Pinsestævnet i 1992 vil blive afholdt i
FREDERIKSSUND.

2) Redaktøren beklager de uklare fotos i
"D.f.S." juni 91. - Generel ros til redak¬
tøren. Dann, beklager sig over formandens
indlæg til delegeretmødet, det er for
langt, og bør gennemgås med den øvrige HB
bestyrelse, før et stævne.

3) Hovedkassereren meddeler:
Check konto kr. 5.894,59
Giro kr. 12.345,08
Bankbog kr. 13.630,69
Ny prisliste bliver oplæst. Den gamle fra
1989 revideres. Generelle prisforhøjelser
på porto, fotos, sangbøger etc. etc.
Navernålen behandles. Erland kommer med
diverse forslag.

5) Det hidtidige symbol på Årets Nav, kan
ikke købes mere. Formanden undersøger hvad
der kan gøres.

6) DELEGERETMØDET

Erfaringen fra netop overstået delegeret¬
møde i Århus viser, at det er helt klart og
absolut nødvendigt at ændre strukturen på
kommende delegeretmøder.
Det må være H.B.s fremtidige opgave at
lægge en klar og særdeles bestemt linie,
med en dirigent, der med fast hånd får
givet de mange afdelinger mulighed for at
komme til ordet, så en enkelt afd. ikke
dominerer med f.eks. 16 mand.
Både Dann og Erland o.a. kom med glimrende
forslag. Redaktøren foreslog mødepligt for
hver afd. hvoraf kun to personer skulle
have taleret.
Formandens meget lange beretning fra
stævnet blev også diskuteret. Redaktøren
foreslår, at sådanne beretninger fremover
korrigeres med den øvrige bestyrelse, inden
de fremlægges på stævnerne.
Altså HB SKAL og MÅ simpelt hen ændre
strukturen på fremtidige delegeretmøder, så
møderne bliver mere indholdsrige, og de
unødvendige SMÅTINGSAFDELINGER bliver
elimineret, så alle føler man hår oplevet
noget Givtigt, Positivt, interessant og
opmuntre til også at være nærværende i
YDE-PROJECTET - og ikke bare KUN melde sig
til NYDE-PROJECTERNE, f.eks. de altid
vellykkede udflugtsture.
Hvad med at tage hensyn til især Naver der
kommer langt ude fra i den store verden og
med glædelig forventning netop ser FREM til
Pinsestævnet??????
Det er ganske enkelt HB's PLIGT, at ændre
struktur på fremtidige pinsestævner,
underforstået DELEGERETMØDER.

7) Det nye kontroludvalg er blevet godkendt

8) Formanden oplæser brev fra Ib Strange
vedr. ophavsretten til mærkater med håb om
at HB vil anvende disse til CUK stævner.

10) Eventuelt.

Næste HB møde er onsdag den 7. august kl.
19:00, Ingerslevsgade 108, kid. tv.
1705 København V.
- Så kunne den flittige HB bestyrelse
ellers fejre en velfortjent "Fars-efter¬
middag", med en ditto velfortjent "Fars¬
dags-platte" fra havens køkken.
Og pludselig ankommer 2 særdeles kvikke og
charmerende Naverkoner - Lilian og Jette
som ville glæde deres husbonder på denne
FARS DAG. Pigerne bragte både latter og
solskin - godt - for det var pøsende
regnvejr. Men vi hyggede os ganske afslap¬
pet i havens KLUNKESTUE.

Erland Nielsen holdt en særdeles smuk og
hjertelig, "Præsentationstale" for I-GM
(undertegnede). Udgangspunkt Ingarö, 1948
Stockholm, Min ældste broder Hans (Morten),
senere min broder Erik, Odense. - Begge
brødre var naturligvis Naver.
Eneste kommentar ... i al enkelthed
Erland Nielsen - UG-NAV og UG-VEN.

En ÆGTE Nav er nemlig OGSÅ andet end eller
just - SKÅL og BÆGERKLANG.

Med naverhilsen Inger-Grethe Mortensen.



ZOFINGEN C C5ERT STAGE) -

Først vil jeg takke Århus- naverne for et
virkeligt godt stævne med mange gode
indslag, TV-2, optog med march musik, dansk
tyroler musik, professor Kjærsgård "super",
sidst men ikke mindst, de lave priser,
super - super. Bravo Århus.
Kun delegeretmødet var der ikke noget at
råbe "super el. bravo" for.
Start med forsinkelse. Uden Interesse og
uden den fornødne respekt for stævne
banneret ved overrækkelsen, man fandt det
ikke nødvendigt at tie stille eller rejse
sig op ved overrækkelsen.
Dirigenten var vist lidt langsynet, for han
så kun dem bagest i rummet, de andre foran
blev overhovedet ikke bemærket.
Vor forening har åbenbart en halv snes
voksne mænd, der godt kan lide at høre sig
selv snakke. "De teede sig som småbørn på
en vuggestue, hvem man havde taget narre¬
sutten fra". Vigtigt var at man hørte og
lagde mærke til dem. Mit forslag: Kan disse
kammerater til næste år ikke prøve bare at
bede om ordet hver anden gang, så kunne de
øvrige måske også få indført en bemærkning,
uden at skulle høre flere timer, på ting
der overhovedet ingen debat behøver, så som
medlem i 2 afd., CUK tillader kun i 1, og
hvordan man bærer fanen i kirken. Det står
i regulativet fra Danmarks Samfundet,
o.s.v. o.s.v.... og at man så bliver nødt
til at slutte fordi frokosten står parat.
Et sådan afsluttet delegeretmøde kan jeg
ikke acceptere, og protesterede derfor også
omgående. - Hvordan skal jeg kunne fortælle
min afdeling, - som betalte min rejse på et-
tusinde firehundrede kr. - at jeg desværre
ikke fik svar på et eneste af de spørgsmål,
som jeg skulle have stillet, fordi froko¬
sten var vigtigere. (Jeg skammede mig og
gav mine rejsepenge tilbage).
Jeg håber og beder til at H.B. finder en
løsning så den slags ikke gentages mere.
P.S. til næste års dirigent ved delegeret
mødet i Frederikssund, beder jeg hermed
skriftligt om ordet bare "en gang". Hvis
min afdeling da overhovedet vil delegere
mig mere.1
Så nu har jeg fået luft, jeg håber man har
forstået rigtig, ellers kan vi diskutere
over det ved et glas vin ved Mosels bredder
til næste Moselfreff.

Med kno i bordet

GERT STAGE (Zürich afdeling)
KANALWEG 12
CH - 4800 ZOFINGEN
TLF:062-511473.

PROLOG

Gør mig til et redskab for FRED.
Lad mig så KÆRLIGHED, hvor der er had.
TILGIVELSE, hvor der er uret
ENIGHED, hvor der er splid.
TRO, hvor der er tvivl.
HÅB, hvor fortvivelse hersker.
LYS, hvor der er mørke.
GLÆDE, hvor der er sorg.

Lad mig ikke så meget stræbe efter selv
at blive trøstet, som at trøste andre,
ikke så meget efter at blive forstået,
som at forstå,
ikke så meget efter at blive elsket,
som at elske.
Idet vi giver, modtager vi.
Idet vi tilgiver, tilgives os.

ZÜRICH

Selv om foråret efter kalenderen er kommet
i land, kan det stadig væk godt betale sig
at tage ud og stå på ski; af pålidelige
kilder har man hørt, at Lisa, huleforval¬
ter, Burchardi har været ude og stå på ski
uden at brække benet.
Den 25. april havde vi besøg af et velkendt
par hernede; Liselotte og Mogens, som vi
for ikke ret længe siden har sagt farvel
til, var på et overraskende besøg inde i
hulen. Tak for besøget. Desværre har vi
måtte sige farvel til Jan Gudsø. Vi ønsker
dig alt godt derhjemme og tak for den tid
du var her.

Og så har vi jo været på vores årlige
Bernermarch. Fredag den 9. maj startede vi
henimod aften i forskellige biler turen til
Bern. Selv om vi havde haft det mest
fantastiske vejr hele ugen, så ville det
ikke holde ved. Allerede fredag aften gav
det en god tordenskylle og det blev ikke
bedre i løbet af hverken lørdag eller
søndag. Det var en rigtig fugtig tur, men
når 35 unge svende tager ud for at trave,
så er der ikke noget der kan holde dem
tilbage. Alle mand fuldførte, selv om der
jo dukkede en vable op hist og her. Jo, det
var en god Bernermarch.
Lørdag den 25. maj havde Frits "farlig"
organiseret det store kolde bord til
senioraftenen. Frits havde gennemorganise¬
ret det hele meget lignende en general-
stabsplan. 6 piger kom og hjalp med at
dække borde, forberede maden og bringe
hulen på højglans, og klokken 19:00 var der
35 lystne munde, som forventningsfulde fik
lov til at sætte sig til det hidtil smuk¬
kest dækkede bord i hulens historie. Frits
havde sammen med sine seks piger dannet et
hulekor, hvor de sang den velkendte sang
"hvem skal nu betale". En stor tak skal
lyde til Frits for det storartede arbejde
med Importeret leverpostej, spegepølse
osv.. Også en tak til John og Kirsten i
Biilach for den dejlige flæskesteg. Efter
sigende sluttede senioraftenen i god ro og
orden. Og så skal der lyde et stort naver¬
klap og hurra for vort tyveårige navermed¬
lem, Flemming Vilhelmsen. Flemming, du er
bare fantastisk. Tyve år og mange af dem i
bestyrelsen, fantastisk. Tillykke med
jubilæet og god bedring.

Med kno 1 bordet FRANK.



FRA REDAKTØREN'

Jeg må endnu en gang minde afdelingerne om,
at alt stof til "Den farende Svend", skal
afsendes senest den 8. i måneden, således
at jeg modtager stoffet senest den 10. Stof
modtaget senere end denne dato, vil ikke
kunne optages i "D.f.S".

For mange afdelinger skriver stadig væk
utroligt meget om hvor meget øl og mad man
konsumerer i hulen, samt på diverse ud¬
flugter. Dette vil fremover blive slettet.
Kunne man ikke i afdelingerne hjælpe den
stakkels sekretær med at skrive noget mere
fremad rettet. For mig at se kommer sekre¬
tæren kun for at skrive om skæg og ballade.
Der må dog foregå noget andet og mere
konstruktivt. Tænk på de unge mennesker som
kommer hjem og gerne vil være medlem i
netop jeres afdeling. Her må der virkelig
gøres en indsats for at bevare ånden i CUK.

Under "Milepæle" må jeg bede sekretærerne
om at skrive korrekt dato og adresse. Da
jeg hver måned på Hovedbestyrelsens vegne
sender lykønsknings telegrammer til de
mærkedage der står opført under milepæle,
er det beskæmmende at få telegrammer retur
med påtegnelsen "adressaten ubekendt". Lad
os stramme op på disse ting.

Af hensyn til ADRESSELISTEN i august nr.
er der stadig væk afdelinger, som endnu
ikke har tilsendt de korrekte oplysninger,
som jeg bad om i sidste nr. Hvis ikke de er
mig i hænde senest den 10.

DET GIK DA
ÅRHUS -

GODT

juli, vil
det samme som sidste

der

år,
de afdelinger som

komme til at stå
det er beklageligt for
f.eks. har skiftet formand el. kasserer i
løbet af året. Herunder vises et korrekt
eksempel:

FREDERIKSSUND
(21 juni 1971)
FORMAND: DANN ELAND

ROSENVÆNGET 1, l.th.
3600 FREDERIKSSUND
Tlf: 42 31 49 54

KASSERER: NIELS CHR. JENSEN
KLOKKEVEJ 8
3650 ØLSTYKKE
Tlf: 42 17 94 28

HULE: GRÆSE GL. SKOLE
MØDE: 1. FREDAG I MANEDEN
MEDL: 4 7

Mon , det exr döt
nyligt overstået
delegeretmøde,
vor formand står ogtænker på - 7 7»

Redaktøren.

Naverne mødes
i Frederikssund
Farende svende sætter kursen mod Nordsjælland i 1992
Et par hundrede navere
fra Skandinavien, Tysk¬
land, Schweiz samt enkel¬
te fra USA og Argentina
sluttede

_ deres år¬
lige internationale naver¬
stævne i Århus.
Efter to døgns festligheder,
march gennem byen, ud¬
flugt til Mols samt delege¬
retmøde var der »sluk-ef-

ter« i Århus-klubbens hule
nær Banegården i Århus.
Som sædvanlig var dele¬

geretmødets vigtigste
punkt på dagsordenen at få
afgjort, hvor næste års
stævne skal afvikles. Frede¬
rikssund løb afmed sejren.
For at kunne kalde sig

naver skal man være skan¬
dinav - heraf forkortelsen

naver - og oprindeligt var
naveren ensbetydendemed
en rejsende håndværker fra
Skandinavien.



MOSELTREFFEN
24/2 5 AUGXJST

PROGRAM

MOSELTREFFEN
BUSKØRSEL. ERA
FREDERIKSSUND.

Lørdag den 24. august 1991.

Kl. 12.00 Alle mødes hos Verner 1 Mesenich.
Kl. 12.15 Indmarch af foreningsfanerne.
Kl. 12.30 Velkomst ved Moselkomlteen.
Kl. 12.45 Fællesspisning, der serveres:

Gullasch med kartofler, nudeln,
kompot og 1 glas vin.

Kl. 15.00 Udflugt til Bergcafe Marlenburg.
Kl. 19.00 Fællesspisning, der serveres:

Skinkebrød og ostebrød.

Hyggeligt samvær (musik + dans)
Lotteri.
Overnatning.

Søndag den 25. august 1991

Kl. 11.30 Ris & Ros.
Kl. 12.00 FESTMENU: der serveres:

Rinderbraten + Schweinebraten med
kartofler, gemyse og 1 glas vin.
Efter middagen: Kæden dannes vi
synger "Minderne". Officiel
afslutning. Udmarch af
foreningsfanerne

Kl. 14.30 Med sang og vin siger vi farvel i
byen Beilstein

Prisen for Moseltreffen 1991 er DM.93.-
Ekstra overnatning DM 30.
Al henvendelse vdr. Moseltreffen 1991, det
være sig tilmelding til treffet eller
buskørsel fra Sjælland, bedes sendt til,
Dann Eland, Rosenvænget 1,
3600 Frederikssund.

Deltagerantallet er begrænset til max. 120
personer.

Er du interesseret så ring på tlf: 42 31 49
54 til redaktøren Dann Eland og hør nærmere.

Med kraftig naverhilsen Moselkomlteen.
Finn Leth & Dann Eland

Kære kammerater. Ja så er tiden inde til
at tænke på turen til Mesenich. Det er i
år lykkedes mig at gøre turen til en pris
der kun ligger 50 kr. over prisen fra
1986.

Prisen for ca. 5 dage, 1200,- kr.

I prisen er inkluderet "hold godt fast"
morgenmad fredag morgen, hvor Verner
venter os med morgenbord.
Overnatning fra fredag til lørdag.
Moseltreffet fra lørdag middag til søndag
middag.
Overnatning fra søndag til mandag.
Bus, tur/retur, Frederikssund - Mesenich +
det meget fine program.

Vi skulle gerne blive 40 personer i
bussen, i skrivende stund er der tilmeldt
II personer.
Og beløbet (1200,-kr.), kære venner, skal
være mig i hænde senest den 25 juli 1991.

Send beløbet på en crosset check til:
Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund (tlf: 42314954).

Bussen kører fra Frederikssund
hovedbanegård, torsdag den 22. august 1991
kl. 20:00, med kurs direkte til Mesenich,
hvor Verner og Margit venter os med
morgenmad. Efter morgenmaden vil der være
indkvartering.
Hjemturen starter fra Mesenich, mandag den
26. august 1991 kl. 09:00, med hjemkomst
til Frederikssund kl. ca. 21:00. Hvor der
er S-tog direkte mod København, som kører
hvert 20.minut

Med naverhilsen og på Mosel sammenkomst.

DANN ELAND.

TIE MOSELTREEF MED TOG

Vi er nogle svende fra Århus, som vil rejse
med toget til Mosel.
Det kan gøres for 475 kr. + 60 kr. for
pladsbilletter, tur/retur. Dann Eland vil
være behjælpelig med bustransport dernede.
Prisen er fra Flensborg, så vi har mulighed
for at handle lidt inden turen ned og
ligeledes handle inden hjemturen.
Jeg vil undersøge muligheden for parkering
i de tre dage. - Det er nødvendigt at
bestille pladsbilletter i god tid, så hvis
du vil med, så ring eller skriv inden den
12 juli til:

Vagner Sørensen
Egevænget 1
8382 Hinnerup, tlf: 86 98 55 90.

Togtider:
Afg. Flensborg den 23. aug. kl. 11:24
Ank. Cochem kl. 19:51

Afg. Cochem den 26. aug. kl. 10:04
Ank. Flensborg kl. 18:31

Med naverhilsen VAGNER
(Århus)

DEN DEJLIGE TERRASSE HOS VERNER

VEL MØDT



FORENXMGS -MEDDELET.SER
HERNING

FREDERIKSSUND

Hulemøde den 7/6-91.
16 svende var mødt til en hyggelig aften.
Formanden kunne byde velkommen til Carsten
Hess, fra egnsmuseet. Egnsmuseet holder
hvert år 1 september en familiedag, og
temaet heder 1 år gammelt håndværk. Naverne
1 Frederikssund kunne tilbyde egnsmuseet en
arbejdende stand, samt udstilling om
naverne. Formanden fortalte om sin tur til
pinsestævnet 1 Århus og kunne samtidig
orientere om, at næste års pinsestævne
skulle foregå 1 Frederikssund. I skrivende
stund er flere allerede i gang med forbe¬
redelserne. Men først skal vi lige have
overstået vores 20 års jubilæum.
Et nyt medlem, Willie Jonasen overføres fra
HK til Fr:sund afd.
Inge og Karsten serverede denne aften
dejlige hulemadder.
Husk vores GRILL- AFTEN HOS FRANK OG ANNA,
fredag den 5. juli, samt svendeaften den
2/8 hvor Per B. og Per B. har hulevagten.

Med naverhilsen DANN.

Lørdag den 11. maj havde vi besøg af 14
glade naversvende og -piger fra Fredericia.
Anledningen var bl.a., at de skulle hente
deres fane, der på behørig vis bar blevet
broderet hos Herning- pigen Rita
Hartvigsen. Alle ankom med 4-toget til
"Hovedbanegården", hvor de efter tur blev
afhentet i formandens veteran-ford, kaldet
"Trine" og transporteret til hulen. Det
blev til nogle hyggelige eftermiddags-af¬
ten-timer, hvor der blev slidt godt i
sangbogen. Grethe og Fedde havde tryllet
med pande og gryder, så også mavens behov
for "fast food" blev tilfredsstillet.
Aftenen sluttede med minderne, inden vores
gæster igen blev fulgt til toget, - sidste
afgang til Fredericia. Tak siger vi til
Fredericia- naverne for et godt samvær.
Tak siger også deltagerne i pinsestævnet
her fra Herning til Århus- naverne. Det var
virkeligt et stævne, - en fest - med
bravur.

Med naverhilsen GUNNAR.

HOLBÆK

FREDERICIA

Hulemøde den 5/6-91.
Kun 7 svende mødte op, men det giver
sommeren skylden for, sammen med damerne
havde vi en hyggelig aften. Vi fik indmeldt
en ny mand i vores naverforening, Bent
Askov Christensen, han har arbejdet i
Grønland lj år og i Tyskland 1 år, han
kvitterede for optagelsen. - Bødekassen
blev tømt og der var lige ved 700 kr.
Tak til Vejle- naverne for deres besøg til
duefesten den 19/4.
Så vil jeg hermed sige tak til Århus
naverne for den dejlige pinsefest, det var
meget storslået med optog og TV. Det var et
mægtigt arrangement som bliver svært at
leve op til, heldigvis havde vi vejrguderne
med os så tak til jer alle i Århus.

Med kno i bordet TAGE.

HILLERØD

Til hulemødet den 10/5, var der mødt 11
trofaste. Da Ketty havde haft fødselsdag
tænkte hun på de fremmødte, det samme
gjorde Erland, som tak for sin platte i
anledning af fødselsdagen. - Til pinses¬
tævnet i Århus deltog: Mogens, Erland, Karl
samt Ole og Ameli.
Så er det lørdagsmesse- tid igen. Vi lægger
ud den 3/8, hvor vi fejrer Constantins 40
års jubilæum 1 CUK. Sidste tilmelding den
28/7 til Mogens 42 27 82 95 el. Lilian på
tif: 42 28 07 64.

Med naverhilsen sekretæren.

Vi tog lidt forskud på bededagen i april,
vi spiste varme hveder som Rene fra
Fristrup mølle er mester i at lave, der var
medbragt så mange, at de sidste blev solgt
ved auktion, jeg tror alle blev forsynet
med de lækre hvedeknopper. Tak til Rene.
Freddy fremlagde program for sit forslag
til vores ø-tur, han syntes Samsø skulle
studeres en gang til, det var der fuld
tilslutning til.
Til mødet den 17/5, var jeg optaget andet
sted, men ved en lynvisit fik jeg da set at
der var gæster fra Roskilde, og samtidig
oplyste Freddy at alt var klar til Samsø
turen den 26/5. Fra pålidelig kilde er det
meddelt at der var 14 stk. der trampede i
pedalerne i det skønneste vejr og den
dejlige natur der er på Samsø. Alle havde
god dag og siger Samsø- naverne tak for
gæstfriheden sidst på eftermiddagen. Også
tak til Freddy for det vellykkede arrange¬
ment. Det er du bare god til.
I juni er planlagt et besøg hos naverne i
Nykøbing Sj.
Holbæk afd. takker Århus for det meget fint
tilrettelagt pinsestævne.
Husk hulen er lukket i juli. Vel mødt igen
den 16/8-91.

Med naverhilsen EMIL.

KARREBÆKSMINDE

25/4 var der viseaften i møllen. 20 var

mødt op til smørrebrød fra "Matrosen". En
vellykket aften med et pænt overskud fra
bl.a. amerikansk lotteri og musicerende fra
det 4-mands huleband.



24/5 generalforsamling. Dirigent Rene.
Formanden gav et rids af afdelingens korte
historie. Den blev stiftet den 22/6-90 og
de første medlemmer registreredes. Med¬
lemstallet ser ud til at have stabiliseret
sig på en snes, der oprigtigt er interes¬
serede. De første møder afholdtes privat,
men fra oktober kunne vi indrette Karrebæk
Mølle som hule, mod at holde området
omkring møllen. Stedet er pragtfuldt, men
der er problemer med opvarmningen om
vinteren. Der arbejdes med sagen. Beret¬
ningen godkendt. Kassererens regnskab blev
godkendt. Bestyrelsesprotokollen blev
fremlagt til gennemsyn af interesserede.
Der var indkommet et forslag om at ændre
mødetiden for hulemøder til kl. 19:00 af
hensyn til bussen. Dette blev vedtaget.
Bestyrelsen ser således ud: Formand, Karl
Krabenhøft - Næstformand: Jens Bøje
Kasserer: Ole Andersen - Sekretær: Jens
Danvar - Best.medl. Elisabeth Kanstrup -

supl. Henning Christoffersen - revisor
Ejnar Andersen - supl. Finn Hansen.
Der blev væddet om bødekassens indhold. Det
var på 430,25 kr. hvilket blev formanden en
dyr omgang, da han var nærmest. Han af¬
sluttede generalforsamlingen og Rene
takkede af. Derefter var der høns i aspar¬
ges og almindeligt samvær om disse.
Den 21/6 kl. 19:00 er der stiftelsesfest
med tag-selv-med mad. En astrolog vil
fortælle lidt om foreningens fremtid.
Husorkestret spiller op. Gæster er velkom¬
men.

Med kno

KØBENHAVN

JENS.

Her kommer Helle's referat fra GF!

Efter Peter "Bogholder's" skidebalde til GF
mødte der mere end tyve raske svende op til
hulemødet d. 16. juni, som blev ledet af
vores næstformand Gerd, hun kunne berette
om en hyggelig aften med godt kammeratskab.
Bjarne havde en bekendt med, som havde
været i Australien, vi håber snart at se
ham igen.
Gerd, Lilian, Edgar og Peter "Bogholder"
var tilstede ved Pinsestævnet's
delegeretforsamling, som udartede sig i en
gang ævl og kævl, vi følte os næsten
hjemme, dog skal vores medlemmer ha1 ros
for den fine stemning, der er begyndt at
herske i hulen, bare videre sådan, så skal
vi nok få gaflet os nogle nye medlemmer!
Ellers et fint stævne med god mediedækning,
selv om om man åbenbart skal kunne drikke
en bajer i et drag for kunne være naver, fy
for en reklame!
Til Schweizeraften var der fremmødt 25
gæster som fik smagt på de schweiziske
specialiteter, både i fast og flydende

form. En tak til René fra Holbæk afdeling
for de fine Zuger Kirschtorter, de smagte
bare himmelsk! Også en tak til Niels 2m for
fremskaffelsen af bratwurst og snaps, samt
Marianne og Anni som hjalp i køkkenet.
Aftenen blev en meget hyggelig aften som
sent vil glemmes, sang og fine historier
afløste hinanden, og et indlæg fra gamle
dage af Poul Reimer og Kethy Nielsen vakte
stor jubel, sikke talenter, jeg håber I har
flere numre på lager, de luner!
Husk vi holder ferielukket frem til 10.
august, hvor vi skal på bakketur, søndags
messerne starter igen d. 18. august.Dog
holder Frode og Nancy igen 1 år
søndagsmesse på Borgbygård Allé 36,
tilmelding ønskelig på tlf. 31 51 12 68.
P.S. Helle og Søren er lige hjemkommet fra
Zürich med en frisk hilsen fra Flemming
Vilhelmsen, han har det fint skulle de
hilse og sige.
Med naverhilsen Peter "Bogholder" / Helle
"Maler".

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 19 5
2 8 6 O Søborg
Tlfs 31 56 29 58

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. København

KOLDXNG

Vore hulemøder er altid første onsdag i
måneden. Bestyrelsen vil endnu en gang
minde om turen til Vejle, så husk tilmel¬
ding til Bent i god tid. Turen sker søndag
den 7. juli.
De gamle rigtige naver gik altid med stav i
hånden og erhvervede gerne et mærke til
staven fra den by de gæstede. Jeg efterly¬
ser et sådant mærke med vort emblem, det
ville pynte på mine stokke. Ja det var kun
et forslag.

Med kammeratlig hilsen

LOS ANGELES

Peter.

Med maj måned bag os, er Los Angeles naver
klub kommet godt i gang med årets mere
sollyse begivenheder. Det begyndte med et
besøg til vort regulære maj møde, af
Københavner nav, Pia Nielsen. Pia fløj ind
fra Houston, Texas, hvor hun i øjeblikket
arbejder for Mærsk Energy som olieborerin-
geniør. Det var et dejligt frisk pust fra
det gamle land, og ikke blot viste Pia sig
at være en flot og tiltalende ung dame, men
hun var en exemplarisk repræsentant af det
danske naversamfund. Vi håber at Pia nød
besøget til Californien og Naverdalen lige
så meget som vi har værdsat hendes besøg.
Med et nyt medlem, Richard Schaller,
tæller klubben igen 60 medlemmer. Med vort
nye medlem er gennemsnitsalderen faldet til
en brøkdel over 67.
Gennem årenes løb er flere mindre forsøg
blevet gjort på at køliggøre hulen, som kan
blive uhyrlig varm om sommeren. For endelig
at gøre noget virkeligt ved det, har
Naveretterne doneret en hel del "kold
kasse" til dette formål. Med lidt omtanke



og fornuftig planlægning, samt pengene som
blev givet til vores 57 års jubilæumsfest,
vil hedeproblemet nok blive kureret i den
nærmeste fremtid.
Den 19. maj åbnede vi Naverdalens park med

en flaghejsnings ceremoni og årets første
picnic, under det store gamle egetræ.
Formand Larry Westerskov førte forsamlingen
i afsyngning af Der er ingenting der maner,
medens Stars and Stripes, Dannebrog og CUK
flaget blev hejst. En vellykket begivenhed
med 25 deltagere. Solskin hele dagen,
Naverdalen var grøn og med masser af
blomster på kæmpehøjen. Flere medlemmer var
allerede på deres årlige besøg hjemme i
Danmark, flere vil følge efter i løbet af
sommeren, men det lover godt for en god
sommer med god deltagelse til vore mange
picnic og andre udendørs begivenheder.
Otto Lund er allerede godt i gang med at
præparere for vort 60 års jubilæum i 1994,
hvor vi håber at få besøg af mange af vore
Naverkammerater fra Danmark og andre lande
rundt omkring i verden. Syd Kalifornien er
et dejligt feriested for alle aldre og
lyster, så hvorfor ikke begynde lidt
planlægning om en ferie i USA med delta¬
gelse i vort 60 års jubilæumsfest i 1994.

Med naverhilsen JARL THYRRING.

NYSTED

Nysted naverne holder sommerferie i juli og
august. Første møde efter sommerferien er
mandag den 2. september 1991, hvor vi
spiser kogt sild.
Tilmelding på tlf: 53 87 12 71 eller på

tlf: 53 87 14 99.

Med naverhilsen og kno i bordet BENT.

NÆSTVED

Der synes at være sket en virkelig energi¬
opladning, navnlig Keld,Jørgen og Bent er
kommet til kræfter efter vinter og forårs-
dvale og er nærmest faldet over hinanden i
iver for at male vinduer væg og sokkel samt
rette trappesten op, ikke nok med det
loftsetagen har også været genstand for en
gennemgribende oprydning, så nu er her både
passabelt og præsentabelt. Og Svend har
meldt sig under fanerne til en vistnok
meget teknisk gulvrestaurering.
Hulemødet i juni var særdeles godt besøgt,
og Erling havde efter veloverstået fød¬
selsdag medbragt nogle klare dråber. Med
Sejr ved klaveret blev der da også sunget
veloplagt til langt ud på aftenen. Gennem
længere tid har vi haft nogle daglige,
ekstra gæster: Naboens hvide kat, som
bliver affodret med ægte kattemad og
betragter formandens pænt polstrede stol
som sit private domæne. Og en solsort der
som en selvfølge kommer ind i køkkenet og
kræver sin daglige ration. Nu er den også
begyndt at tage et par unger med og forny¬
lig tog den en spadseretur over langbordet
med det uundgåelige resultat for en af
kelds nystrøgne duge. Ak ja, vort menageri
udvider sig skam.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

ODENSE

Til hulemødet den 6. juni var der helt pænt
besøg, - vor formand Ole Bøwig bød de

fremmødte velkommen, og orienterede os om,
vor tur ud i det blå, Kr.Himmel fartsdag,
hvor vi tog turen i en tre fire private
biler, med bl.a. besøg i Fredericia afd. en
rigtig god dag, - Ole gav os også en
orientering om det nylig overstået pinse¬
stævne i Århus. Det blev ligeledes oplyst
på mødet, at Fyns Harmoniforvirring, som vi
har forhandlet med, ville komme og lave en
underholdning for os, til hulemødet torsdag
den 5. september, og hvor vi blev enige om
til denne aften at medbringe vores madpak¬
ker. Vi havde også her til mødet, optagelse
af et nyt medlem, tømrer, Frits Hansen, som
har haft sin rejsetid i Sverige. Efter den
højtidelige optagelse, kunne han ikke lade
være med at ringe et par gange med klokken.
- Efter forskellige interne drøftelser, fik
vores navervenner lov til at komme ned i
hulen, hvor Kirsten bl.a. oplyste at hun
havde åbent hus i sin have den 6. juli kl.
13:00 med medbragte madpakker, og håber
selvfølgelig at så mange som muligt møder
op. - Efter endnu nogle hyggelige stunder
sammen med navervennerne skiltes vi hver
til sit, men vi gør opmærksom på, at vi
stadig holder hulemøder her i sommertiden,
altså den første torsdag i hver måned,
næste gang torsdag den 4. juli, og samtidig
beder vi alle om på forhånd at reservere
sammen med eventuelle venner og bekendte,
aftenen torsdag den 5. september, hvor Fyns
Harmoniforvirring vil beære os med besøg.
Det bliver alletiders aften.

Med naverhilsen K.Ploug.

ROSKILDE

I Roskilde afd. har vi nu afsluttet vinte¬
rens spilleaftener, det er meget hyggelige
aftener, og vi kunne godt ønske, at mange
flere ville deltage. Vi starter igen til
efteråret.
Hulemødet i maj havde 16 deltagere. Vi
havde besøg af en svend, der har arbejdet i
Afrika. Vi håber at Mogens befandt sig så
godt, at han melder sig ind hos os. Efter
formandens velkomst og en sang gav Peer et
fyldigt og godt referat af pinsestævnet, om
alt hvad vi havde oplevet og spist. Det var
et mægtigt stævne, som vi takker Århus for.
Erna gav et kort referat af delegeretmødet
med gennemgang af de emner der var på
dagsordenen, og sluttede med at ønske, at
disse møder i fremtiden kunne afvikles lidt
mere flydende, så de programsatte tider
bliver holdt.
Så meldte sulten sig, og vi gik i lag med
de medbragte klemmer. Da Wivi og Erna havde
haft fødselsdag og var fyldt noget halv¬
rundt måtte de prøve blærerøvskasketten. En
af de rigtig gode aftener sluttede med
"minderne" ved 23 tiden. Vi skulle jo
tidligt op næste morgen, da der var hoved-
rengøringsdag i hulen. 7 raske svende og
svendinder gik i gang med udvendig maling
af bygningen samt diverse reparationer og
rengøring indendørs. Da alt var færdigt nød
vi den velfortjente frokost.
Reserver allerede nu søndag den 13. oktober
til fugleskydning i Roskilde, nærmere
program kommer i september- svenden.
I øvrigt ønsker vi alle kammerater god
sommer.

Husk Hulemøde den 26/07-91 hulevagt Inger
og Lars Peter.

Med naverhilsen Karl.

■



RANDERS

Kr.Himmelfartsdag var 33 naver fra Århus,
Silkeborg, Sønderborg og Randers på tur
langs Gudenå- stien. En god dag som slut¬
tede i hulen med højt humør. Randers takker
alle som deltog og forhåbentlig på gensyn i
1992 .

Fra Randers afd. skal lyde et meget stor
TAK til Århus afd. for et vellykket pinse¬
stævne. Stor succes. På gensyn i Frede¬
rikssund.
Lørdag den 27.juli kører vi med rutebilen
kl. 7:30 til Hirtshals. Her bliver der
ophold, mens vi ser Nordsø museet, for dem
som vil! Husk skorpeskrin da vi først er
hjemme om aftenen.
Den 7/6 var 16 naver + Arno fra Sønderborg
samlet til hulemøde. Efter en sang blev Kaj
/van Nielsen, Børsbrovej 43,A. 8900 Randers
optaget som medlem. Kaj har arbejdet i USA
som maskinsnedker i 1J år. Velkommen til
Kaj. Valdemarsfesten er flyttet fra
Randershallen til værket den 17/6 kl 18:00.
Arno fra Sønderborg reklamerede for
vildtsvinefest.
Hulen er lukket hele juli. Næste hulemøde
den 2/8. - Bitten & Arno talte om Mosel.
Til dem som ikke har været der, kan denne
oplevelse kun anbefales. Henning -tuborg
undersøger muligheden for en bus til Mosel.
Peter sømand du ønskes tillykke med 50 års
dagen den 14/6-91.

Henning Tuborg.

SAMSØ

Først vil Samsø afd. sige Holbæk afd. tak
for den gode dag søndag den 25/5, som vi
havde sammen vi mener selv det var en god
dag, men alt for kort, selv om vejret var
med os som det plejer, her på øen. Tak
Holbæk, vi ses igen.
Nu holder vi ferie på øen, men er der nogle
svende som kommer her over er "Pudseren"
hjemme hele sommeren, undtaget den 28-29/6
og tlf: 86591606 svarer som regel om
aftenen og adr. er Havvejen 60 A, Samsø.
Og nu til det gode stævne i Århus, hvor
alting klappede, jeg var glad for den
lørdag som jeg var med til.
Men! Men! Men! - Sikke dog et delegeretmøde
det er det værste jeg har været med til i
de 22 år jeg har været medlem. Det havde
sikkert været bedre at tage på skovtur, for
sidde og høre på fanevagt i 1 3/4 time og
derefter 1 i time om hvad vi skal skrive i
svenden, det syntes jeg hører hjemme i
respektive afdelinger af CUK. Ang. video-
udvalget er dette en god ide, men hold
sådanne ideer tilbage, til det beslut¬
ningsdygtige stævne.
Tak alligevel til Århus.

Med hilsen og kno. "Pudseren".

SLAGELSE

Hulemøde den 7/6-91.
Vi savnede nogle af de trofaste, men trods
dette var 15 svende mødt op til en hyggelig
aften, som helt naturligt mest drejede sig
om stævnet i Århus. Vor næstformand, Erik
Andersen, havde et meget fint Indlæg
desangående (godt supl. af Luffe), endvi¬
dere medbragte hen en samlemappe, som

indeholdt så at sige at vedrørende "stæv¬
net", lige fra div. fotos og sangbøger og
meget mere. De to ovennævnte som også var
vore udsendte delegerede, omtalte at vor
redaktør af "Den farende Svend", Dann
Eland, efterlyste nogle bedre og ikke så
ensartede indlæg fra afdelingerne. Det kan
vi godt her i Slagelse godt tilslutte os,
ikke mindst når vi også skeler til os selv,
så derfor medsender vi et indlæg fra
ovennævnte samlemappe, som vi selv 3ynes er
rigtigt godt, og i al beskedenhed, nok
dækker vore damers mening og forståelse af
vore div. foretagsomheder, og ikke mindst
om det flotte arrangement Århus havde
stillet på benene. Et stort tillykke og
bravo Århus.
Til sommerudflugten hos Erik den 29/6, var
der 18 tilmeldinger, men vi forventer med
god grund at flere møder frem. - Fluekassen
har fået ny nøgle så vi kunne tømme den til
indsættese i banken. Der var en flot præmie
(5,-Kr.) til den der gættede nærmest det
rigtige beløb, (det blev undertegnede); men
sikken en spredning, - lige fra 465,- til
2.875,50 kr. det rigtige var 1.965,59, flot
flot.
Den 13 juli bliver Hans Frederiksen 50 år,
og har i den anledning Åbent hus på
Apollonvej 16 i Drøsselbjerg, hvor såvel
Hans som klubben håber på stor tilslutning.
For god orden gøres det opmærksom på at
selve 50 års dagen er den 15.juli.
Sluttelig sender Slagelse afd. en hilsen
til samtlige naverkammerater, hvor de end
måtte befinde sig.

Med kno i bordet ARNE RAFN.

STOCKHOLM

Den store gruppe naver fra Stockholm afd.
takker Århus for et herligt, festligt
landsstævne, med mange rige minder blandt
alle de øvrige navervenner, som samledes i
hulen og festlokalerne. Busturen rundt
Molsbjergene og de dejlige omgivelser, blev
en skøn oplevelse, selv om bussen havde en
"vattenbrist". I Molshytten ventede så det
kolde bord med alle dets herligheder,
herefter hjem til den store festaften, med
meget fin tale af professor Erik Kjærsgård.
Ja sikken en fart på alle arrangementerne,
som Århus naverne havde lykkedes med, i
smilets by.
Lørdag morgen gik jeg en tur rundt i

byen, og var sikkert ikke helt vågen. Jeg
så en lang kø ved rådhuset, så jeg tænkte
der er nok rundvisning, og stillede derfor
op i køen. Efter en tids venten, vendte jeg
mig om og spurgte en glad fyr, med en
kaktus i hånden, hvad koster det at komme
ind? Svar: Det kommer an på kvinderne.!
Hvad mener du?. Svar: Jo det er os som står
og venter på, at skal ind og giftes. Så i
den anledning, blev der fart under galo¬
cherne og væk var jeg.

På Ingarö er de første sommergæster
kommet fra Holbæk, med Hof og Ålborg¬
hilsen, et dejligt besøg, som nu bliver
fulgt op af mange andre afdelinger, som har
anmeldt deres besøg.
Formanden, Anton, minder om at vi har

ændret stiftelsesfesten til den 31 august
fra kl. 12:00 til midnat, af hensyn til
Moseltreffen. - Bestyrelsen ønsker alle
en god og solrig sommerferie. Her på Torpet
træffes vi hele sommeren.

Med naverhilsen Arthur "Pastoren".



SØNDERBORG

Lad os med det samme finde superlativerne
frem: Flot - Flot, særdeles veltilrette¬
lagt, godt arrangeret og velafviklet
stævne. En stor tak til Århus for en dejlig
oplevelse. Det glæder os også når folk
tilkendegiver, at de har hørt Jørgens
interview i radio og TV, og finder at han
gav en fin og seriøs omtale af C.U.K.
Hulemødet den 7/6, var alt for dårligt
besøgt. I formandens fravær ledede Mogens
mødet. Gerda aflagde beretning fra pinses¬
tævnet. Trods det ringe fremmøde, fik vi
nogle hyggelige timer sammen. - Selv om vi
dyrker minderne, må vi jo ikke glemme at se
fremad. -

Det gør vi så lørdag den 9/11-91, hvor
Sønderborg afd. fejrer sit 25. års jubilæ¬
um. Reserver denne dag - tag turen hertil -
og hjælp os med at gøre dagen til en
festdag.

Med kno H.P.

ÅLBORG

Jeg vil begynde med at rose Århus afd. for
deres afvikling, og organisering af pin¬
sestævnet. Samtidig beklages det fra Ålborg
afd. den manglende interesse omkring
pinsestævner. Man mener heroppe at tilba¬
gevenden til hine stævner på Himmelbjerget
(fast) eller måske Vejle ville være en
fornyelse, som kunne markere naverånden
bedre?? - Delegeretmødet i år var ikke som
det burde være. Stævnet er for overordnede
mål, ikke hvordan man optræder i en kirke,
ej heller - debat om A og B medlemmer, den
kan man føre i bladet, afdelingerne og HB
imellem. Jeg vil også give redaktøren ret
når han fremfører, en mere målrettet debat
i bladet, fremfor kokkens køkkenfrembrin¬
gelser, men forstår samtidig følelserne
omkring disse vigtige kokke, der stiller
deres kunst til rådighed for svendene. Giv
dem dog ros og værdighed i afdelingerne.
Det som det handler om er efter formålspa¬
ragraffen, at sende unge svende på valsen,
og sørge så godt som muligt for dem på
rejsen.
På vort hulemøde i juni var kun få mødt
frem, men vi havde det hyggeligt sammen.
Menu: Kartoffelsalat og frikadeller UHM!1
NB. Hvordan klarer man sig på Himmelbjer¬
get?? - Svar: Man lejer et stort telt til
indkvartering og forplejning, komforten kan
blive god.

Med slag

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.

EJLER.

Zouqttywpoui
■Salrtyg- Wbitliog

VEJLE

Til hulemødet den 7. juni var der mødt 22
svende. Formanden bød velkommen, og efter
en sang gav han Erik Vesth 25 års nålen.
Erik kvitterede omgående med at ringe med
klokken. Vi havde besøg fra Thule afd. Kaj
Jepsen, som bragte en hilsen fra det kolde
Nord. Også han ville prøve klokken, så kom
snart igen Kaj.!
Formanden berettede: Vi har haft rengøring
i hytten, og i år var der til en afveksling
ca. 30 personer, så det blev jo også til
lidt af en fest, - jeg tror det var 11
kasser øl der gik til.
Hytten var også godt besøgt i pinsen, ca.
35 personer, den ene med et videokamera.
Mogens optog næsten 1 time, som han vil
komme og vise os. Formanden fortalte om
stævnet i Århus. Det havde været rigtig
godt med rekorddeltagelse. En sølvplade til
fanen havde vi også fået, så tak til Århus.
Grundlovsdag i hytten var helt speciel.
Uden at der var reklameret med, at der var
åbent, kom ca. 25 personer derud. Det havde
hyttefar ikke regnet med, så vi fik tømt
ølbeholdningen. Det er jo også betryggende
at vide, at der ikke står øl derude og
bliver for gammelt. - Knud Svendsen har
foræret os 2 senge til "fuldebrummen", så
jeg ved ikke hvor han herefter vil sove. Vi
mangler stadig 2, så er der nogen, der har
et par i overskud, modtager vi med tak.
Jens Buhelt har foræret os træ til nye
værktøjshylder i hytten. Poul har sat
hylderne op, og han har også monteret
ryglæn på de nye bænke. Britta (hyttemor)
har også været flittig og har syet nye
gardiner til Rhinstuen og toilettet. Tak
for det Britta og for alt det andet, du går
og laver til daglig. Håber du bliver ved
mange år.I
I juli har vi dartspil den 6. kl. 13:30.
Den 20. kl. 13:30 vort berømte rijsttafel,
så der er jo noget at se frem til.

Med naverhilsen STORE HANS.

ÅRHXJS

Hulemødet før pinsestævnet.
Jørgen åbnede mødet og meddelte at Kaj
Rasmussen var afgået ved døden, og man
mindedes afdøde.
Til Kaj's begravelse var 15 svende mødt op,
og 6 naver bar kisten ud af Kirken, her
iblandt var 3 af hans rejsekammerater.
Huleaftenen var godt besøgt af mange
tilrejsende og sangene blev sunget til
overmål. Aftenen sluttede tidligt, vi
skulle jo være klar til pinsestævnet næste
dag.
Århus afdeling bringer en forsinket fød¬
selsdagshilsen til 2 fødselarer i Århus
afd.
Knud E. Jensen, Fanø, 60 år
Herluf Fiirgaard, Århus....60 år.

Århus afdeling takker alle for deres
deltagelse i stævnet, og de modtaget gaver.
Vi ønsker Frederikssund tillykke med næste
års stævne.

Med naverhilsen Vagner.
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LAM PÅ SPID I
FREDERIKSSUND OPTAGEI.SE

"NAVERNE"
VED

Kære venner, så går det løs igen. Lørdag
den 10 august kl. 18:00 afholder Naverne 1
Frederikssund, Igen den gode tradition med
at spidstege 4 hele lam, servere kaffe,
hertil musik og dans til de små timer.
(Drikkevarer til fornuftige priser).

Prisen for dette flotte arrangement er, som
sædvanlig, 100,- kr (Betales ved indgangen)

Til dem som ikke ønsker at spise lam, men
selv medbringer, hvad de måtte ønske at
fortære, er Prisen kun 50,- kr.

Husk hurtig tilmelding, da vi må lukke for
tilgangen ved ca. 100 personer. Tilmelding
skal ske til kassereren Niels Chr. Jensen
på tlf: 42 17 94 28. Inden den 6.august.

Med kno i bordet, og vel mødt til en rigtig
festaften. Dann.

TA' PÅ VALSEN . . .

i eet eller to år hvis du vil se verden og lære an¬
dre landes arbejdsmetoder og skikke.

s.C.U.K. står for Skandinavisk central
understøttelseskasse.
Foreningen er oprettet af berejste hånd¬
værkere i Winterthur i Schweiz den
3/12-1899. Og formålet var at varetage de
Skandinaviske interesser i ind- og udland,
og altid stå til rådighed med oplysninger
om rejser, arbejde, arbejdstilladelser og
andet.
Hvad angår vore lokalforeninger er formå¬
let, at værne om vore gamle traditioner og
minder, og at optage nye medlemmer som
NAVERE■
En NAV er en svend som gik på sine flade
futter, i hele Europa for at søge arbejde;
men da de moderne tider har vanskelig gjort
denne trafik, er andre en håndværkere
kommet til, folk fra alle fag og med
forskellige gøremål, bl.a. søfolk og
berejste folk i det hele taget, uanset
jobbets art.
Dette forhindrer ikke, at de kan være gode
NAVERE, og hvis du ikke er stolt af at
blive NAV, stolt af at opfylde de krav der
stilles, er det omsonst at lade dig optage,
for så bliver du aldrig en god NAV.

REGLER

1) Der er hulemøde den ?? ?? i måneden og
da skal du så vidt mulig møde op.

2) Når en NAV forlader et møde eller en
fest, er det hans pligt at forvisse sig
om at alt er betalt, det skal være
sådan, at når den sidste NAV er gået, så
er der rent bord.

3) Diskussion om politik og religion er
totalt bandlyst, da det er hovedårsagen
til kiv.

4) Vi har også vor egen måde at hilse på,
vi går ikke rundt og giver hånd til
goddag og farvel, nej vi banker en gang
i bordet til hilsen; men pas på ikke at
banke flere gange, det betyder nemlig at
du vil give en omgang, og den vil altid
blive afkrævet.

Med naverhilsen redaktøren.



SKANDINAVISK CENTRAI/
UNDERSTØTTELSESKA.S SE
C-U.K. — NAVERNE
GIRO 2 14 3 3 9 9

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF
"D.f-S."

TELEFONTID

UDSTILLINGEN

Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13
4300 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
Tlf: 42 31 25 79

DØDSFALD

Naverne i Silkeborg har mistet en god ven
og naverkammerat.
Palle Roed Mikkelsen,
født d. 7/9-1934 i Silkeborg,
død d. 22/6-1991.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

Silkeborg afd.

Naverne i Kolding har mistet et skattet
medlem, som er draget på sin sidste rejse.
Oda Skov afgik ved døden den 18. juni. Vi
har mistet en god veninde og rejsekammerat.

ÆRET VÆRE HENDES MINDE
Peter.

Familien beder mig takke
for venlig deltagelse.

Kolding Naverne

Naverne i Vejle har mistet en god
naverkammerat.
Anders Lorentsen.
Født den 22/09-1915 i Enslev.
Indmeldt den 2/07-1947 i København.
Afgået ved døden den 23/06-1991.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Vejle afd.

EKSPEDITION AF
"DfS", 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

KØBENHAVNS AFDELING

HULE ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V
Tlf: 31 21 00 92
Giro: 9 00 17 78

FORMAND

KASSERER

S3»

TAK

Jeg vil gerne herved takke hovedbestyrelsen
for den ære der blev mig til del, ved at
man udnævnte mig til æresmedlem af C.U.K.
Endvidere vil jeg gerne takke for gaver og
telegrammer i anledning af min 60 års
fødselsdag.

Med naverhilsen Herluf Fiirgaard.

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo,
3300 Frederiksværk
Tlf: P.42345735 A.42948000

Kaj Dyrberg,
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand
Tlf: 43 69 07 57

Kære Naverkammerater.
Jeg vil her igennem sende min varmeste tak
for alle de hilsener og blomster, som jeg
har modtaget under min sygdom. Jeg er
kommet nogenlunde ovenpå igen, men fort¬
sætter nu på halvt blus.
Tak til Dann, HB, Sanne, Jørgen og Ester,
Ålborg afd. tak for hilsnerne fra Pinses¬
tævnet, tak til alle. En ekstra tak skal
lyde til vores kasserer Hanne, som under
mit fravær har trukket det store læs,
sammen med resten af bestyrelsen, havde vi
bare flere med samme ånd, så havde CUK
ingen problemer de næste generationer
fremover.

Med kno i bordet og på gensyn
Helle og Flemming.
Zürich afd.

Frederikssund afd. vil gerne takke alle
foreninger, afdelinger, naverkammerater,
hulens private venner og andre, for gaver
telegrammer eller ved personlig fremtræ¬
dende, og som var med til at fejre vores 20
års jubilæum i hulen Græse gi. skole den
22. juni 1991. Tak.

Bestyrelsen.

- Hvad laver du?
- Jeg er gadesælger.

Nå, hvad koster en gade så for tiden?



MILEPÆLE

AUGUST

1/08

5/08

6/08

Ejner Jensen, "Smeden".
Møllevang 4,
6400 Sønderborg

Hans August Pedersen.

Poul Rzenno

Smøgen 2, Darup
4000 Roskilde
Åbent hus kl. 11.00 - 18.00

.70 år

.70 år

.60 år

8/08 Turid Weincken
Grejsdalsvej 51
7100 Vejle 50 år

23/08 Vilhelm Sørensen
Fr.Bajersvej 6
4160 Herlufmagle 80 år

27/08 Katrin Tut Lundberg
St: Barnvik 1 tomt 5:115
130 35 Ingarö
Sverige 70 år

28/08 Svend Beck Nielsen
Klintbacken 6, ltr
117 42 Stockholm
Sverige 70 år

C.C.E.G. =

Compagnonnages Europæiske Gesellenzünfte
wß-~~ w

Zurück in die Zukunft

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.

/ZoaqtoiMpovl
■SolrygWbitliag

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 19 5
2860 Søborg
Tlf: 31 56 29 58

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. København

ZÜRICH

Torsdag den 6. juni afholdte vi vores traditionelle
naveraften, hvor vi samles for at synge sange,
udbrede meddelser og optage nye medlemmer osv. I
sidste nummer ønskede vi Flemming Vilhelmsen
tillykke med hans 20 års medlemskab af CUK Zürich og

på vores naveraften blev hans navn sat på tavlen for
tyve års medlemskab. Samme aften optog vi en ny
svend, Jens Rømer, pladesmed fra Hjørring.
Et højt farvel og alt godt derhjemme skal der lyde
til Søren Riis Jensen. Du har været en rigtig god
kammerat, og organiseret mange gode skiture for de
andre.

Lørdag den 8. juni fejrede vi CUK Zürichs 111 års
stiftelsesfest på rest. Mühlehalde i Høngg. Der var
mødt 37 personer op til spisningen. Efter spisningen
optrådte Jan Petersen og Stefan Schubert for
forsamlingen med deres glansnumre fra "Two Stars".
Folk lå næsten flade af grin og delvist blev vores
medlemmer opfordret til at deltage på scenen. Efter
teateropvisningen var der så dans til ud på de små
timer, hvor der dukkede ca. tyve medlemmer ekstra
op. De havde været ude og spille landskamp imod et
schweizisk hold, hvor de desværre tabte 3-2. En tak
skal lyde til Axel, vores festudvalgsformand, som
havde organiseret det hele til denne fantastiske
aften.

Lørdag den 22. juni afholdte vi Set. Hans aften oppe
på den bakke, hvor vi holder den hvert år. 8 mand
med Flemming i spidsen, havde i løbet af
eftermiddagen samlet brænde til et flot bål, med en
endnu flottere heks siddende på toppen. Alle folk
var midt i grillering af medbragt mad eller allerede
igang med at spise, da det gav en ordentlig
tordenskylle. Normalt tænder vi jo først bålet ved
ti-tiden, men i år tændte vi allerede op klokken
otte. Der blev brugt fem liter benzin, men så
brændte bålet endeligt. Desværre havde vi et lille
uheld, hvor Frank fik fat i en lommekniv (Swiss Army
Knife), der ubetinget ville hilse på hans kød, så
Frank endte på hospitalet, hvor han fik syet de to
sener sammen, som han kappede med kniven. Da det
atter gav en større tordenskylle, var der almindelig
opbrudsstemning allerede klokken elleve, men heksen
fik vi da sendt til Bloksbjerg.
Vi ønsker alle en god sommerferie.
Husk disse terminer: Europamesterskab i kegling den
8. september i Zürich, Racletteaften den 26. okt. i
hulen, Mortensaften den 16. nov. i Zürich.
Med kno i bordet

Frank



Håndværkerne forsvinder
Af CarBten Lehrskov Fr:borg Amts Avis

Hvert år forlader 6000 håndværkere og
specialarbejdere byggesektoren for altid,
og går over 1 helt andre erhverv eller på
pension. Selv om der for øjeblikket er stor
arbejdsløshed 1 byggefagene, så vil der 1
løbet af den næste 10 års periode blive
alvorlig mangel på kvalificerede folk - og
der vil ikke være arbejdløse fagfolk at
hente ind.
Det vil efterhånden blive svært at få
kvalificerede håndværkere til de mindre

opgaver som private husejere kan tilbyde.

HÅNDVÆRKERNE
BLIVER ÆLDRE
Antallet af unge under 25 år falder med
ca. tre procent hvert år, og der vil derfor
blive en hård kamp om at tiltrække de unge,
der udgør den bedste del af arbejdskraften.
Der vil stadig eksistere en restgruppe af

unge med dårlig uddannelse og motivation
som vil være svær og dyr at uddanne og
genoptræne..
Samtidig er både de skiftende forhold for
byggebranchen og de dårlige arbejdsmulig¬
heder 1 vinterperioden med til at gøre at
sektoren ikke er særlig attraktiv at
påbegynde en håndværkeruddannelse indenfor.
At det i de kommende år bliver sværere at
få håndværkere nok afspejles af at hånd¬
værkergruppen i gennemsnit bliver stadig
ældre.

Gruppen af håndværkere over 40 år er i
kraftig stigning: i f.eks. Murerforbundet
var 48 procent af medlemmerne over 40 år i
1985, i dag er tallet oppe på 56 procent -
og tendensen fortsætter.

SERVICE
Jobbene i dag kræver langt mere viden,
overblik og kundevenlighed end tidligere,
og da renoveringsopgaver efterhånden kommer
til at udgøre to tredjedele af alt arbejde
inden for byggeri, så vil det også kræve
endnu dygtigere håndværkere, for renove¬
ringsopgaver er mere fagligt krævende en
nybyggeri.

USTABIL INDTJENING
Den ustabile Indtjening, med stor risiko
for arbejdsløshed 1 perioder, giver et
stort gennemtræk i byggesektoren, for de
fleste håndværkere sidder i egen bolig og
har behov for at der hver eneste måned
kommer penge Ind på terminskontoen.

Malere

Interessen for stabil indtjening er blevet
øget i de senere år, og selv om mange
supplerer den svigtende indtægt med sort
arbejde, er usikkerheden alligevel så stor,
at mange hopper fra faget. Ustabiliteten er
især stor i de mange små virksomheder, 70
procent af Danmarks byggevirksomheder har
færre en fem ansatte. Og de kan ikke
overføre ansatte til andre opgaver når
større enkeltordrer kikser.
Der vil blive brug for flere faglærte
håndværkere ti de store renoveringer der
presser sig på i 90erne, og med det nuvæ¬
rende lave aktivitetsniveau, fra 1995-96.
Den største arbejdsløshed 1 byggesektoren
i dag findes indenfor murerfaget, hvor
næsten 23 procent nu er uden arbejde, mens
den er lavest blandt elektrikere, hvor kun
5,5 procent er arbejdsløse.

Den lave arbejdsløshed blandt elektrikere
skyldes at en stor del af elektrikerne nu

arbejder indenfor industrien, hvor maski¬
nerne styres med diverse elektriske
elektroniske installationer. '
For murerfaget i den anden ende gør sig
gældende, at man i en lang periode ikke
ville beskæftige sig med ting som ikke
passede ind i den gamle "murerprofil".
Den tid er dog ved at være forbi og
murerene forsøger nu at blive mere flek¬
sible og mere attraktive samarbejdspartnere
i byggeriet, så i det må forventes, at der
i løbet af en årrække vil komme flere
murere i arbejde.

og

Faglærte håndværkere i Danmark

Snedker/tømrere
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Modernisering og restaurering kræver meget dygtige
faglærte håndværkere, og dem bliver der færre af de
kommende år.



C.U.K. ADRESSELISTE

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF
"D.f.S."

TELEFONTID

UDSTILLINGEN

Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13
4300 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
Tlf: 42 31 25 79

DANMARK

ESBJERG
(15. september 1979)
FORMAND: Erling Knudsen

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

FREDERIC XA
(15. marts 1920 )
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Arne Thomsen
Egeskovvej 44
7000 Fredericia
Tlf: 75 92 55 36
Arne Hansen
Prinsensgade 33 B, st.th.
7000 Fredericia
Tlf: 75 92 76 79
Sjællandsgade 17 C.
1. onsdag i måneden
20

EKSPEDITION AF
"DfS", 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

HERNING -

( 3. december 1964.)
FORMAND: Flemming Laugesen

Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf: 97 22 25 88.
Axel Toft Nielsen
GI. Landevej 148
7400 Herning
TLf: 97 12 09 92.
Ole Rømersvej 7. i kælderen.
3 onsdag i måneden kl. 19:30
25

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

H X LLERØD
( 19.marts 1937 . )
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Mogens Andersen
Damtofteparken 17, Uvelse
3550 Slangerup
Tlf: 42 27 82 95
Erland Nielsen
Kovangen 7 05
3480 Fredensborg
Tlf: 48 47 51 69
Skansevej 12 B
2. fredag i måneden.
28.

FREDERIKSSUND
(21. juni 1971)
FORMAND: Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th.
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: 1. fredag i måneden.
MEDL: 4 7

HOLBÆK -

( 31. august 1920 . )
FORMAND

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13.
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65.
Kirsten Nielsen
Cikorievej 13.
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65.
Holbæk gi. tekniske skole.
Jernbanevej 16.
3. fredag i måneden.
15.



FORMAND:

KASSERER:

KARREBÆKSMI IMDE .

( 22. JUNI 1990.)
Karl Krabenhøft
Frederiksvej 4, Menstrup
4700 Næstved,
Tlf: 53 74 30 09
Ole Andersen
Alleen 38
4736 Karrebæksminde
Tlf: 53 74 32 95

HULE: Karrebæk Mølle.
MØDE: 3. fredag 1 måneden.
MEDL: 10.

KOLDING -

( 8 juli 1942.)
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Ervind B. Jakobsen

Ødisvej 146
6070 Christiansfeld tlf: ?
Bent Pedersen

Brændkjærgade 86/2th.
6000 Kolding
Tlf: 75 52 77 43.

Agtrupvej 121.
1. onsdag i måneden.
18.

KØBENHAVN
(12 januar 1899)
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo
3300 Frederiksværk
tlf: 42 34 57 35

Kaj Dyrberg
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand

Ingerslevsgade 108 kid. tv.
søndag fra kl. 10.30 - 14.00.
Se program i D.f.S.
74

KØGE -

( 16. januar 1987.)

LØGUMKLOSTER
( 25 april 1981.)
KONTAKTMAND: Henning Hansen

Ringgade 21
6240 Løgumkloster
Tlf: 74 74 39 33

Nykøbing S J -

( 14. oktober 1988 )
FORMAND: Carl Otto Enevoldsen

Farmaceutstien 13
4581 Rørvig
Tlf:

KASSERER: Inger Lise Petersen
Hørsholm Park 8, 4.
2970 Hørsholm
Farmaceutstien 13
2. fredag i måneden

HULE:
MØDE:
MDL:

NYSTED -

16. oktober 1955.)(
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Bent Hansen

Jernbanegade 10
4880. Nysted
tlf: 53 87 12 71
Kurt Arildsen - Skansevej 15.C.
4880. Nysted tlf: 53 87 20 02.
Den gamle stationsbygning.
1. mandag i måneden.
21.

NÆSTVED.

( 11. oktober 1985.)
FORMAND: Kjeld Tjørnelund

4700 Næstved tlf:
53 72 84 86

KASSERER: Gert Henning Christensen
Kirsebærbej 26
4700 Næstved
Tlf: 53 72 51 90

HULE: Kompagnistræde 1
Tlf: 55 77 09 62 (10-16)

MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: 2 3

ODENSE

( 23. september 1913.)
FORMAND:
KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Ole Bøvig
Walter Petersen

Platanvej 38.
5230 Odense M.
Tlf: 66 11 89 43.
Overgade 41.
1 torsdag i måneden.
39.

RANDERS

( 17. juni 1945.)
FORMAND

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

Arni Lorentzen
Nr. Sundbyvej 10
8900 Randers
Tlf: 86 41 80 21
Henning Dalsgaard
Lindbjergvej 58
8900 Randers
Tlf: 86 44 15 90.
Udbyhøjvej 150 i gården.
Første fredag i måneden.
Søndagstræf kl. 10-12
26.

ROSKILDE -

(17. februar 1927)
FORMAND;

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Peer Rosén
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 kl. 19:30
26

SAMSØ.
( 21. maj 1985.)
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Simon Philipsen
Nylandsvej 20
8791 Tranebjerg
Tlf: 86 59 18 22.
Alice Lind Forsmark
Østerløkkevej 31.
8791 Tranebjerg
Tlf: 86 59 22 69.
?
Sidste fredag i måneden.
10.

- Er ægteskabet noget af et lotteri?
Nej, i et lotteri kan man vinde.

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.



SILKEBORG-
( 9. oktober 1937.)
FORMAND: Hans Kunø Christensen

Mosevej 6.
8600 Silkeborg
TIf: 86 82 72 54.

KASSERER: Søren Hvejsel
Elmevej 3. Salten.
8653 Them
Tlf: 86 84 76 17.

HULE: Skolegade 19. 1.
MØDE: Sidste fredag i måneden.
MEDL: 34.

SLAGELSE -

( 15. november 1942.)
FORMAND: H.J. Frandsen

Fisketorvet 2.
4200 Slagelse
Tlf: 53 52 09 92.

KASSERER: Einar Petersen
Solbakkevej 13
4180 Sorø
Tlf: 53 63 38 89

HULE: Fruegade 36.
MØDE: 1 fredag i måneden.
MEDL: 2 5

SØNDERBORG
(5. november 1966)
FORMAND: Arno Franck

Pommersgård 3
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 91 06

KASSERER: Gerda Gilberg
Surlykke 4
6400 Sønderborg
Tlf: 74 48 68 99

HULE: ffiblegade 7.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 2 4

VEJLE.
( 19. juli 1919.)
FORMAND:

ÅRHUS.
( 13. november 1913.)

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

John Fønss Bach
Lundevej 20.
7100 Vejle
Tlf: 75 83 44 75.
Bruno Lindskjold
Kikkenborg 12.
7100 Vejle
Tlf: 75 83 10 55.
Hytten på Navervej 3.
1. fredag i måneden.
55.

ÅLBORG.
( 1. januar 1919.)
FORMAND: Willy Jørgensen

Georginevej 8
9310 Vodskov
Tlf: 98 29 35 78
Jens Pelstrup
Wild West Vej 8
9310 Vodskov
Tlf: 98 29 30 62
Kattesundet 1
1. onsdag i måneden
31.

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Herluf Fiirgaard
Skolebakken 5, st/tv
8000 Århus C
Tlf: 86 12 46 60
Helmuth Madsen
Fuglebakkevej 132
8210 Århus V
Tlf: 86 10 54 29
Orla Lehmanns Alle 7. Par'terre
1. - 3. fredag i måneden, kl. 20
64 .

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
GODTHÅB.
( 23. august 1982.)
FORMAND: Preben F. Petersen box 29 .

3900 Godthåb.
KASSERER: Leif Bech. box 1002.

3900 Godthåb.
MEDL: 4.

THULE.

( 12. november 1984.)
FORMAND: Finn Frederiksen postboks 85

3970 Pituffik
KASSERER: Nis Bondesen, Postboks 266

3970 Pituffik
HULE: Thule afd. Naven SP box 117.
MØDE: 1. mandag i måneden.
MEDL: 23.

CANADA
CALGARY.

( 1. januar 1958. )
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

Erik Petersen
Chippendale Dr. N.W.
Calgary, Alberta, Canada.
Hans Mikkelsen
Heritage Dr. S.W.
Calgary, Alberta, Canada.
Danish/Canadian Club's lokaler.
1. torsdag i måneden.

VANCOUVER.
( 26. november 1958.)
FORMAND: Ferdinand Christensen

7-220 E.Keith Rd
North Vancouver. BC. V7L 1V5.

SCHWEX Z
BERN .

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

ZOFINGEN .

KONTAKTM: Geert Stage
Kanalweg 12
CH. 4800 Zofingen.

- Mor, mor. Hvad er en transvestit?
- Sporg far, det véd hun sikkert noget oml

Hvilken dansk konge var den grimmeste?
Erik Ejegod. Han var pilgrim!

To heste sidder på en tommerflåde. Den ene spoger:
- Hvorfor er her så morkt?
- Det er fordi, jeg har tabt pæren.



ZÜRICH.
( 5. juni 1880.)
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

Flemming Vilhelmsen
Ueberlandstrasse 341
8051 Zürich.
TIf: 01 / 321 28 23
Hanne Steinmann
Kniebreche 141
8810 Horgen
Tlf: 01 / 725 29 08
Ueberlandstrasse 87
Tlf: 01 / 322 57
Hver torsdag kl.
66

66
20.00 - 24.00

-,Ö°
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SVERIGE
BORÅS.
( 21. februar 1953.)
FORMAND: Otto Hansen

Johannelundsgatan 13.
50 235 Borås. Sverige.

MEDL: 6.

STOCKHOLM-
( 29. august 1913.)
FORMAND: Anthon Poulsen

Smedvågen 28.
14600 Tullinge.
Tlf: 08 778 27 27.

KASSERER: Einar Andersen
Värmlandsvägen 484.
123 48 Farsta.
Tlf: 08 64 18 45.

HULE: Ingarö. tlf: 076 62 86 29
Giro nr. 432 00 60-9

MEDL: 42.

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.

NÅR OU SKAL ARBEJDE I
SVERIGE, SA

HUSK l

j---| OVERFLYTNINGSBEVIS/A-KASSEN
J---J SKATTEFORHOLD /SKATTEVÆSENET
I i MELDE FLYTNING /FOLKEREGISTERET

-inter -nordisk flytteattest

j---j FORSIKRINGER
j--j POST
j---| BANK

LÆS OGSÅ:
* "OM AT VÆRE

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRET I NORDEN"

* KORT OVER SVERIGE

* SKATTETABEL

* LEDIGHEDSBEVIS

* LOKALT MATERIALE

AF's KONTAKTPERSONER TIL SVERIGE:

AF- ÅRHUS
AF- SILKEBORG
AF- GRENA
AF- RANDERS

KONSULENT: ALBERT MOKVIST
OLE TORP
PREBEN MELIN
NIELS MATHIASEN

»• —

II _

NYT FRA HB

Det nye kontroludvalg, ser således ud, efter
at de indstillede medlemmer er blevet godkendt
af K.U. og H.B.

UDVALGSMEDLEM SUPPLEANT

VEJLE Jens Buhelt Kaj Knudsen
RANDERS. ... Ib Jensen Birgit Lorentzen
SILKEBORG..Peter Larsen _Egon Pedersen
ÄRHUS Herluf Fiirgaard Børge Andersen
Århus Ib Strange Holger TJerrild
H.B. ønsker det nye kontroludvalg velkommen.
Da Århus afd. har skiftet bestyrelse og Herluf
Fiirgaard er blevet formand for Århus afd., da
er Holger TJerrild rykket op som udvalgsmed¬
lem.

På H.B.s vegne Helge Lind Nielsen.

DEN "MODERNE" SVENSKE I

Fader dator som är i centralen
helgad vare din skärm,
tillkomme ditt tangentbord,
ske din vilja så som i minnet
så och på printern.
Vår dagliga lista giv oss idag,
och förlåt oss våra misstag,
trots att vi icke förlåta dem
som har programmerat fel.
Låtom oss icke ha långa svårstider,
och fräls oss ifrån dumpar,
ty företaget är ditt
och makten och personalen
i evighet
ENTER.



FORENINGS—MEDDELELSER

LOS ANGELES

Nu halvejs gennem året, kan Los Angeles naverne se tilbage på en særdeles god og begi-
venhedsfuld juni måned. Den begyndte med vor deltagelse i den årlige Grundlovsfest, som
blev holdt 1 "White Rock Lake Park" nær Saugus. Det var en festlig dag i strålende vejr
med nærved 1000 deltagere. Vi repræsenterede Naver bevægelsen med over 20 deltagere, og
vort klubflag vajede flot mellem de utallige Dannebrogsflag. Vort regulære månedsmøde den
14. juni, samt den månedlige rengørings fest den følgende dag, havde lidt tynd deltagelse,
hvilket er normalt for denne årstid med så mange af vore medlemmer på både indlands og
udlandsrejse. Ted Petersen og Karl Duus fik en mand fra et ventilationsfirma til at give
et tilbud på et helt nyt air condition system i hulen, men da tilbudet løb over 5000
dollar, så var det jo hurtigt klart, at vi måtte koncentrere os om selv at forbedre det
eksisterende system med en ekstra vægkøler. Kurt Møller har lovet at have den købt og
installeret før han selv rejser på ferie i næste måned.!
Vor juni picnic, som gennem årenes løb altid har været afholdt den tredie søndag i
måneden, var i år udsat til den fjerde søndag. Dette blev gjort, da den tredie søndag også
fejrer "Fars dag", og derfor giver uendelig dårlig deltagelse til vor picnic. Det viste
sig at være en god ide, da over 30 naver og gæster fra det danske samfund viste sig denne
gang. Vejret var pragtfuldt, og det gik lystigt til hele dagen lang under det store gamle
egetræ. Et halvt dusin af de mere hærdede begyndte forfra igen ved syv tiden om aftenen
med et storangreb på Larry og Gerda Westerskovs stadig bugnende madkurve og snapseflasker.
Det var mørkt før flagene blev taget ned, og de sidste naver endelig forlod Naverdalen.
Måneden endte med noget af en rystende begivenhed. Et jordskælv som målte 6.0, og centret
kun 7 mil fra hulen, ramte os kl.7:45 om morgenen. Bygningen klarede sig fint, men det var
et frygteligt roderi indvendigt. Næsten halvdelen af, hvad der havde været på hylder og
vægge, lå på gulvet i både hulen og køkkenet. Det store tunge komfur og køleskabet i
køkkenet var omtrent om- arrangeret, men som et større mirakel var kun to dekorationer fra
hylderne under taget blevet knust, mens resten kunne sættes på plads igen uden skade.

Som sagt i sidste måned, Otto J.Lund er allerede godt i gang med preparationerne for vor
tresindstyvende jubilæum i 1994. Skønt en alvorlig operation i sidste måned, så har han
allerede færdiglavet mange af de 24 numrerede liebhaver jubilæums platter.

Med naverhilsen, JARL THYRRING.

FREDERIC XA

Hulemøde onsdag den 3/7-91.
Der mødte 9 svende, resten nyder nok livet
i sommerlandet.
Det blev en hyggelig aften, med hvad dertil
hører, og gamle Jensen gav et par Rejsebe¬
skrivelser fra Italien og Tunesien. Vi fik
også en ny hulefar, Bent, som skal stå for
lørdagsmøderne. Hulemøderne ordner vi selv.
Det var altså det konstruktive som er sket
her.

Med naverhilsen Tage.



FREDERIKSSUND

Grill aften den 5/7-91.
På denne en af sommerens allerbedste
aftener var 41 personer svende, partnere og
børn mødt op til vor årlige grill aften hos
Anna og Frank. Vi startede som sædvanlig
med en lille travetur, med Anna som guide,
for at skærpe appetitten. Turen gik ned til
Vængets lille bådhavn, hvor vi nød en lille
en samt udsigten over fjorden. Da vi kom
tilbage, havde Frank og Tolderen grill
maden klar, så vi kunne bare sætte os til
bords. Turen måtte have skærpet appetitten
godt for alt blev spist. Tolderen under¬
holdt med Naver-spind, hvad han jo er
særlig god til. Sangbogen blev flittigt
rørt, og det var en fornøjelse at se
hvordan alle sang med. Til slut serverede
Anna kaffe og hjemmebag. En rigtig god
familie aften.

Der indkaldes til ekstraordinær general¬
forsamling fredag den 2. august i hulen
Græse gi. Skole kl. 20:00.
Dagsorden: 1. Valg af ny formand.

Med naverhilsen Poul.

P.S. var Du ikke tilstede ved feriehulemø-
det, og har Du endnu ikke modtaget det nye
eksemplar af Københavner Naven, er det på
tide, at Du checker Din adresse med Kasse¬
ren 1 ! 1 !

Ved en beklagelig fejl, (af redaktøren),
manglede referatet fra generalforsamlingen,
men "bedre sent end aldrig".

Vi har i Københavns afd. afholdt general¬
forsamling den 7/5-91, hvor ca 40 medlemmer
var mødt op, hvilket bestyrelsen blev meget
glade for, da denne er helt ny fra den
ekstraordinære GF 1 februar.
Det var rart at se så mange, for det
bekræfter at der er stor opbakning fra
medlemmerne, til at deltage aktivt i de
kommende arrangementer. Der var bred
enighed om at lave ny struktur, for at få
flere medlemmer. Vi vil arbejde meget på at
få flere unge med - dem som kommer hjem fra
den store verden.
Den nye bestyrelse er flg:
Formand: Peter "bogholder"
Næstformand: Gerd Andersson
Kasserer: Kaj Dyrberg
Sekretær: Helle Knudsen
Lokaleinspektør: Calli Carstensen

KOLDING

Efter grundig hovedrengøring hvor 9 svende
og piger deltog, havde vi det ordinære møde
den 3. juli, 12 medlemmer var mødt op, et
nyt vordende medlem, Kurt, som i mange år
har arbejdet på Færøerne og Grønland, kom
for at sondere terrænet. Det blev også
drøftet at lægge møderne en anden aften,
eventuelt fredag, men det skal drøftes
nærmere. Bent indledte mødet med at minde om
at vi har mistet Oda og alle rejste sig.

ÆRET VÆRE HENDES MINDE

Knud V. Olesen, Brændkjærgade 84, rundede de
60 år den 18 juli. Desværre ser vi ikke
meget til Knud, da alvorlig sygdom har
lænket ham til hjemmet. Kolding afdeling
sender mange varme hilsener og tanker.

Med naverhilsen Peter.

København

Den 10. august starter vi efterårssæssonen,
vi skal på årets bakketur, vi mødes i hulen
kl. 11.00, hvorfra vi samlet drager til
Dyrehavsbakken. Der er dækket op til en
lækker frokost hos "Valentino" kl. 13.00,
prisen for frokosten er kr. 98.--. Senere
(kl. 19.00) kan vi danse på "Madam Blå".
Tilmelding senest d. 4. august hos Peter
"Bogholder" 42 34 57 35 eller hos Næstfor¬
mand Gerd Andersson 38 34 04 77.
Søndagsmesserne starter igen d. 18. august.
Første Svende-/Hulemøde er tirsdag d. 20.
august, vi håber på talrigt fremmøde.
Navervennerne afholder d. 31. august
skovtur, hvorhen den fører os, er som altid
en hemmelighed, men de nærmere detaljer om
afgang/pris etc., kan erfares i hulen fra
d. 18. august, eller hos Edith hulemor 31
19 53 27, sidste tilmelding: 25. august.
Spilleaftenerne starter mandag d. 2.
september, og onsdag d. 4. september kan vi
mødes til Midt-I-Ugen, fra kl. 10.30.
Med naverhilsen Peter "Bogholder".

Med naverhilsen Helle "maler".

Bonden vrisser til konen: - Du er snart lisså bred
som en mejetærsker 1
Så er det, de kommer i seng, og manden vil
det-du-ved-nok. Det vil konen tydeligvis ikke. - Man
starter da ikke mejetærskeren for et enkelt strå!

NYKØBING SJÆLLAND

Vort hulemøde her i juni blev noget helt
særligt, vor formand, Carl Otto, havde
forberedt en grill aften, og havde invite¬
ret gæster, så da jeg ankom var hele Carl
Ottos have fuld af festlige og glade
mennesker, som alle brændte kød og pølser
på en kolossal grill. Jeg havde allerede
undervejs bemærket tegn på at noget usæd¬
vanligt var på færde i Nykøbing. Bemærkel¬
sesværdigt mange hunde var målbevidst på
vej i samme retning som jeg, og da jeg kom
nærmere og kunne begynde at lugte hvad der
tiltrak hundene, troede jag at Civilfor¬
svaret havde besplsningsøvelse i området,
men da jeg kom helt tæt på, så jeg jo det
opløftende syn af glade mennesker på Carl
Otto's græsplæne, og jeg indså at det at
skrive referat ville blive en interessant
opgave.
Det regnede, ikke almindeligt, men ligesom
på film, hvor de medvirkende står inde i et
vandfald for at være en smule i tørvejr.
Til alt held har Carl Otto en terrasse,
hvorfra udfaldene mod grillen kunne forta¬
ges, men det endte med at også grillen
måtte ind under halvtaget, den dampede for
meget. Det lod ikke til at vejret havde
nogen dæmpende indflydelse på humøret, det
var højt og stod i kontrast til vejret. Jeg
prøvede at finde ud af hvem gæsterne var,
så jeg kunne skrive det i referatet, men
alle havde mad i munden hele tiden, ellers
regnede det ind.
Da alt var spist, og det var herlig mad,
(noget helt andet end ved sidste hulemøde,



hvor Carl Otto havde erhvervet en opskrift
på en ostemasse til fondue, som skulle
spises med tørre sigtebrødsterninger, som
rapænder kan lide dem, og det så viste sig
at ostemasse- opskriften, var en anvisning
på hvorledes man laver en Hektograf), og da
alt nu på terrassen var gennemblødt,
halvtaget til trods, så drog vi indendørs
under munter sang. Og her fik jeg pejlet
mig ind på hvem gæsterne var, det var en
sangforening fra Holbæk, som målbevidst
sang alle sangene fra vor egen naversangbog
den indeholder 65 skrevne sange og 200
ubeskrevne sider helt hvidt papir, hvilket
altid har givet mig den tanke at der
manglede noget, vore gæster havde den helt
ludfyldte sangbog, og det hele blev sunget
professionelt, med tegnsætning og det hele,
siddende stående og gyngende. Ind imellem
var der forsyninger til at smøre stemme¬
båndene, med alskens smøremidler.
Mødet sluttede med lige så højt humør som
det begyndte. - Det var en dejlig aften.

Med naverhilsen

NÆSTVED

J.N.

Formand Ole Bøvig åbnede mødet og bød
velkommen til de fremmødte, og orienterede
os om den nylig afholdte stormfulde fiske¬
tur i Odense fjord, og med efterfølgende
lækkert fiskegilde i hulen, hvor alt jo
forløb fint trods høj sø. Det blev oplyst
at den planlagte musikaften med Fyns
Harmoniforvirring torsdag den 5. september,
er rykket en halv time frem til kl. 19.00
i stedet for 19.30. Men vi medbringer
stadig vores egne madpakker, og husk i må
gerne tage venner og bekendte med. Der var
vældig gang i sangbøgerne denne aften, og
ikke mindst da vores navervenner og gæster
fik adgang til hulen efter mødet. Der blev
sunget en meget berømt, -blære-røvs-sang-,
da en af vore gæster tog sig den dristighed
at ringe på klokken.
Husk, næste hulemøde bliver som annonceret,
torsdag den 1. august, og vi håber at
"D.f.S" udkommer inden dagen.
Til orientering skal meddeles at vort
mangeårig medlem af navervennerne Carla
Olsen, Middelfartvej 83, 5200 Odense V,
fylder den 5. august, 80 år. Vi ønsker
hjertelig tillykke med dagen.

Med kno i bordet K.Ploug.

Nu er der virkelig noget for øjet, når man
ankommer til hulen i Næstved, såvel på
gårdsplads som i smøgen bag hulen, finder
man nu et antal vel tilplantede blomster¬
kasser, med masser af farver og små kønne
træer. Også indendørs er der pyntet op, i
det endevæggene er dekoreret med henholds¬
vis gammelt tømrerværktøj og gammelt
smedeværktøj, det meste af det fremstillet
af brugerne selv. Vor kunstner, Flemming
Rønne, har anbragt et af sine farvestrå¬
lende malerier på væggen på dametoilettet,
så nu er der risiko for kødannelse ved
selskabelige lejligheder, når gæsterne
tager sig ekstra tid til at betragte
kunstværket. Hulemødet i juli var særdeles
godt besøgt, og to kommende medlemmer var
mødt op, desuden blev det besluttet at
optage/overføre 3 støttemedlemmer, maler¬
mester P.E.Jensen, frisør, Bent Rasmussen,
hulemor Jette Albrechtsen, og endelig blev
et tidligere medlem, Leif Rosenkvist,
tilbageført til Næstved afd.
Som nævnt under milepæle fylder Vilhelm
Sørensen 80 år d. 23.august. Vilhelm var en
af det tømrersjak af gamle svende, som
ydede en kæmpeindsats da huset så at sige
blev genopbygget.
Mandag den 2. september arrangerer kultu¬
relt samråd i Næstved "Cafe Bidesild" på
Grønnegade kaserne, med spillemandsmusik og
gammeldags mad og drikke. Nærmere detaljer
herom på opslagstavlen. Disse vil også
tilgå de nærmest liggende afdelinger.

Med naverhilsen

ODENSE

J.P."Marokko" Jensen.

Til hulemødet torsdag d. 4/7-91, var der et
meget fint fremmøde, trods det fine varme
sommervejr og ligeledes begyndelsen til
sommerferlen. Vi havde besøg af nogle
gæster, bl.a. et tidligere naver medlem,
Jørgen Spring, stenhugger, som i sin tid
har været medlem af Basel afd. og ligeledes
af Horsens afd. men er nu bosat her i
Odense, og godt kunne tænke sig at være
medlem af Odense afd., men optagelsen
venter vi med til hulemødet i august.

SLAGELSE

Sommerudflugten den 29/6 hos Grethe og Erik
ved Bjerge Strand, var på mere end en måde
en strålende dag, og af samme årsag må 16
deltagere vel siges at være rimelig godt.
Festudvalget havde investeret 1 Boccia og
Dartspil, hvoraf kun sidstnævnte kom i
brug, da dette kunne foregå indendørs.
Ritta og Manfred, tog sig af første præmi¬
erne .

Hulemødet den 5/7 var på grund af ferie og
varme rekord kun besøgt af 10 svende, samt
Tulle, Rasmus og Sussie. Rasmus har trods
sin unge alder (ca.l år) allerede deltaget
i flere møder, ikke mindst pinsestævnet i
Århus, han må med tiden kunne blive alle
tiders nav. Man talte om diverse interne
sager, som vi ikke her skal trætte andre
med, men slutte med en varm sommerhilsen
med ønske om god ferie og meget fint
sommervejr til alle naver ude omkring.

Med kno i bordet

VEJLE

Arne Rafn.

Til hulemødet den 5/7-91 var 16 mødt, selv
om det er ferietid og tropisk varme. Vi
åbnede i det fri med sang nr. 28, hvorefter
formanden bad forsamlingen rejse sig og
mindes, Anders Lorentsen, som var afgået
ved døden den 23/6-91. Anders var en god
kammerat og altid villig til at give et nap
med i hytten, Anders var med i bestyrelsen
i mange år, og de sidste 10 år som revisor,
formanden udtalte et. Æret være hans minde.
På vor årlige gåtur til hytten den 15.juni,
mødte 37 op, nogle få blev dog transporte¬
ret i hestevogn og de stod for salg af
læskedrikke, da vi nåede frem, og kokken
var klar med helstegt pattegris, 64 perso¬
ner deltog i en herlig fest. Vi bringer en
stor tak til festudvalget, samt
Borgerkroen, som var sponsor. Ligeledes tak
til Polle for hans bidrag til hulemøderne,
i form af fast føde. Vi sluttede med nr.
21.
Med naverhilsen Helge



ROSKILDE

På grund af gentagne indbrud og indbruds¬
forsøg, har vi nu måttet sikre vores dør
til hulen med jerngitter, så forhåbentlig
kan vi nu have vores ting i fred for de
"langfingrede".
Vores Junimøde var kombineret med fødsels¬
dagsfest, det var Birthe, der havde ønsket
at give maden denne aften, på grund at sin
runde fødselsdag.
Peer bød velkommen til de 27 svende og
svendinder, der var til stede, der i blandt
gæster fra Holbæk og København, og samtidig
takkede han Kurt og John for de gaver, de
havde medbragt til hulen. Efter et par
sange bød Birthe os så på sin lækre mad, og
resten af aftenen stod så i fødselsdags¬
barnets tegn.
I den forgangne måned har en del Roskilde¬
medlemmer også besøgt Frederikssund afd. i
anledning af deres 20 års fødselsdag. Vi
takker for det flotte traktement I bød på,
men i følge redaktørens ønske undlader vi
at fortælle noget om, hvad det bestod af.
Næste hulemøde er den 30. august kl. 19.30,
medbragt skorpeskrin -- Hulevagt Lillian og
Poul.
Kassereren minder en del af vore medlemmer
om, at det er på høje tid, at få bragt
kontingentet i orden.

Med naverhilsen KARL.

STOCKHOLM

22 Naver var samlet midsommeraftenen for at
fejre Villy Brandt på hans 70 års fødsels¬
dag, med en stor middag, som vore glade
damer diskede op med. Ingrid Olsen foreslog
en skål og overrakte en ny varm trøje fra
alle gæsterne.
Lilian Albrechtsen, Fredensborg, som også
havde haft fødselsdag, blev kraftig hyldet
med blomster og gaver af vor formand,
Anthon, som takkede Lilian for godt med¬
lemsskab i vor afdeling. Vi takker for en
herlig og festlig middag, sammen med øvrige
navervenner.

Fra Erik Jensen Californien har vor afde¬
ling modtaget et langt og dejligt brev, som
Erik har- skrevet på sin nye PC'er. Erik
skriver om livet, arbejde og glæder i løbet
af året, som er gået. Vi er glade for at
høre fra Erik, et frisk pust derovre fra.
Til Torpet på Ingarö kommer stadig gæster,
fra København Nan Dahl og Jens, som slog
rekorden med taxa rundt i Stockholm og på
Ingarö, jo her bliver noget at mindes. Erna
og Karl fra Roskilde er på vej, og snart
følger Eva og Poul fra Vejle med en stor
familie, senere kommer folk fra Århus og
Silkeborg. Vi glæder os meget.
Den 28. august hejser vi flaget- for "Tut"
og dagen efter for Svend "is", begge fylder
70 år. Afdelingens medlemmer ønsker jer
tillykke, og mange lyse dage fremover samt
tak for jeres samarbejde i foreningen.
78 års stiftelsesfest fejres den 31. auqust
kl 12.30, husk tilmelding til Karin og Age.
Kassereren minder om årskontingentet på
300,- kr. som kan indbetales på giro nr.
432 00 60-9.

S X XjKEBORG

Torsdag den 27. juni, fulgte Naverne i
Silkeborg vor naverkammerat, Palle, på hans
sidste rejse. Efter begravelsen samledes
familie og venner i Hulen til en stille
stund, over en kop kaffe.

Hulemødet d. 28/6-91.
7 varme naver var mødt, vi havde en stille
mødeaften, hvor vi mindedes Palles gode
sider og hans arbejde for Silkeborg afde¬
ling. Nogle af svendene blev afhentet af
konerne kl. 22.00.

Med naverhilsen Hans "Padborg".

ÅRHUS

Til hulemødet den 7. juni havde vi besøg af
3 gæster, Inge Haugesen samt Araberens to
børnebørn, som var vendt hjem fra udlandet.
Vi håber at se dem som medlemmer i Århus
afd.. Formanden Jørgen Schaffer meddelte at
der havde været best.møde den 6.juni og at
bestyrelsen var gået af i utide, og at der
skulle afholdes ekstraordinær generalfor¬
samling den 21 juni kl. 20 i hulen. Det
blev ikke oplyst hvad den konkrete årsag
var til indkaldelsen.
21.juni kl. 20. Hulen var fyldt og man
måtte rykke sig sammen og hente ekstra
stole, Inge Haugesen deltog, da hun lagde
befordring til et par udenbys medlemmer.
Jørgen Schaffer bød velkommen og Ole
Mathiasen blev valgt til dirigent, stemme¬
tællere blev Ole Bøjstrup og Rie Strange.
Jørgen orienterede om bestyrelsens pludse¬
lige afgang og sagen blev diskuteret, men
nogen løsning kom der ikke, som man kunne
gå ind for. Der blev valgt en hel ny
bestyrelse, da den gamle ikke modtog
genvalg. Den nye best: Formand Herluf
Fiirgaard - Næstformand Ole Bjelgart
Kasserer Helmuth Madsen - Sekretær Børge
Andersen - Skramlerlforvalter Åge Tjerrild
og Best. supl. Frank Ibsen. Den nye formand
Herluf Fiirgaard takkede for valget og
hermed sluttede generalforsamlingen.
Herluf Fiirgaard åbnede mødet den 7. juli og
orienterede svendene om at den nye besty¬
relse havde været samlet og havde fordelt
opgaverne mellem sig.
Ole Bjelgart overrakte Herluf en flaske fra
foreningen i anledning af hans nylig
overståede runde fødselsdag. Herluf og
Bageren fik blæren da sidst nævnte også
havde fødselsdag. Bageren og Vagner fik en
hilsen med til Stockholm afd. Ib og Grethe
afslørede at de tog til Stockholm senere.
Der var svende nok til at sangbøgerne kom
frem, men varmen er hård ved naverne så
mødet sluttede i pæn tid.
Husk fugleskydningen på Ranbæksskolen i
Hinnerup den 10.august kl. 9:00, tilmelding
til Bent el. Kaj på tlf: 86 24 10 73 eller
86 24 43 51. Børge Andersen er den afgående
fuglekonge, og er vært for morgenkaffe og
en lille en til næsen.

Med naverhilsen Arthur. Med naverhilsen Vagner.



MURERLÆRLINGE
UGER HUL PA EUROPA

Fjorten lærlinge skal som led i deres
uddannelse "tre uger til England. — Det vil
gavne både lærlingene, firmaerne
og faget, siger uddannelseskonsulent 1
Murerfaget.

Det tages hul på et helt nyt og spændende
led 1 mureruddannelsen, når fjorten murer¬
lærlinge til september rejser på et tre
ugers ophold i Wolverhampton 1 England. Her
skal lærlingene en uge på skole og to uger
i praktik på en byggeplads.
Selv om der i første omgang kun er tale om
et forsøgsprojekt, så er der dog rimelige
chancer for, at murerlærlinge for fremtiden
kommer en tur til udlandet, som en del af
deres uddannelse. For projektet bakkes op
af både Murerforbundet, murerfagets ar¬
bejdsgivere, murerfagets tekniske skoler og
af Undervisningsministeriet, og det er
støttet økonomisk af EF.

ERFARINGER OG
XNS I» IRAT X ON

Flemming Jensen mener bl.a., at et ophold
i udlandet under uddannelsen vil give
lærlingene en bunke erfaringer, som de kan
trække på, hvis de som murersvende vil have
arbejde i udlandet. Men omvendt kan genop¬
livningen af den gamle Navertradition også
betyde fornyet inspiration for faget her i
landet.

Ofte er det manglende sprogfærdigheder,
der får svende til at blive hjemme. Men i
den nye uddannelse for murerfaget skal
lærlingene også have sprog, og motivationen
har været helt i top hos de fjorten lær¬
linge på Håndværkerhøjskolen i Haslev, der
skal til England.

PETRA

Indtil for et par år siden har de såkaldte
udvekslinger af unge under uddannelse været
forbeholdt gymnasieelever og unge på de
højere uddannelser. Med udvekslingspro¬
grammet Petra 2, mener EF-kommissionen, at
elever på erhvervsuddannelserne også skal
have dette tilbud. Derfor har man støttet
flere forsøgsprojekter over hele Europa, og
erfaringerne herfra skal bruges til den
udvekslings-model, som Petraprogrammet skal
køre efter fra nytår. EF har i alt afsat
1,5 milliard kroner i de næste tre år til
disse udvekslinger.

-Når vi er gået helhjertet ind i dette
projekt, så er det naturligvis, fordi vi
kan få opfyldt nogle mål, som vi mener er
nødvendige i den fremtidige udvikling, og
derfor vil vi også gerne være med til at
præge den kommende udvekslingsmodel for
erhvervsuddannelserne, som der nu åbnes op
for, siger Flemming Jensen.

BOR HOS MAKKEREN

Under den første uge på skolen får de
danske lærlinge stillet skarpt på England
på en række områder, bl.a. arbejdsmarked,
levevilkår, kultur, murerfag, sociale
forhold og raceproblemer, men der bliver
dog også tid til at vise englænderne,
hvordan vi murer herhjemme. Derefter skal
lærlingene sammen med en engelsk murerlær¬
ling fjorten dage lud på en byggeplads. Det
er meningen, at de danske lærling skal
privat indkvarteres, og helst sammen med
makkeren fra pladsen.
Set med danske øjne virker det engelske
uddannelsessystem umiddelbart Ikke nær så
godt som vores. Det er nærmest kaotisk, og
de kender ikke til begrebet Svendeprøver,
siger Flemming Jensen.
Alligevel mener han, at de danske lærlinge
også på det faglige område vil få udbytte
af turen.

Af uddannelseskonsulent Flemming Jensen, Byg & Træ.



SKANDINAVISK CENTRAL,
UNDEFlSTØTTELSE SKAS SE
C . U . K - — NAVERNE
GIRO 2 14 3 3 9 9

HOVEDBESTYRELSEN

MXLEFÆLE

FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF
"D.f.S."

TELEFONTID

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
"DfS", af og
TILMELDING

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13
4300 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
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

AUGUST

27/08

28/08

Katrin Tut Lundberg
St: Barnvik 1 tomt 5:115
130 35 Ingarö
Sverige 70 år

Svend Beck Nielsen
Klintbacken 6, ltr
117 42 Stockholm
Sverige 70 år

SEPTEMBER

3/09 Frede Thomsen
Østerled 24
7100 Vejle 70 år

7/09 Jens Hago Jensen
Ydunsvej 52
7400 Herning...mdl. af CUK i...25 år

7/09 Helge E. Clausen
Ny Næstvedvej 1
4200 Slagelse 60 år

14/09 Frede Thomsen
Østerled 24
7100 Vejle...mdl. af CUK 1 25 år

15/09 Preben Tvilhøj
Nyvej 6
7100 Vejle år

23/09 Søren Hvejsel
Elmevej 3
8653 Them 50 år

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Jørn Petersen

Sturegatan 26-111
S-25227 Helsingborg
Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

KØBENHAVNS AFDELING

HULE Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V
Tlf: 31 21 00 92
Giro: 9 00 17 78

FORMAND

KASSERER

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo,
3300 Frederiksværk
Tlf: P.42345735 A.42948000

Kaj Dyrberg,
Hedelyparken 118
26 70 Greve Strand
Tlf: 43 69 07 57

DØDSFALD

Naverne i Randers har med sorg måtte tage
afsked med vores kære naverbroder, Peter
Gedsted Olsen, født den 14/06-41 i Randers,
afgået ved døden den 21/07-91.
Peter der sejlede, lige til det sidste, som
maskinmester, havde netop været hjemme for
at fejre sin 50 års fødselsdag, sammen med
familien og nogle af sine mange venner.
Vi som lærte Peter at kende, vil altid
mindes ham som en god kammerat, der altid
kom med godt humør og en positiv indstil¬
ling til livet omkring sig.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Randers afd.

Roskilde afdeling har mistet en god naver¬
kammerat, Sven Erik Bache-Lauridsen, som er
taget på sin sidste rejse.
Født den 14. september 1929,
Død den 6. Juli 1991.

fa.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Roskilde afd.

Hillerød afdeling har mistet en god kamme¬
rat og æresmedlem af CUK Hillerød afd.
Constantin Petersen. Født den 25/01-1914.
Død den 31/08-91. Indmeldt den 1/09-51.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Hillerød afd.



TAK

I anledning af min 70 års fødselsdag, vil
jeg gerne bringe en tak til dem som sendte
mig hilsener, alle medlemmer og bestyrelse
1 Stockholm's afd. - Kolding - Herning -
Erna & Karl, Roskilde.
Tak til dem som sendte mig kort og breve, -
Hans Rindom - Th. Rasmussen - HB - Magrethe
og Bangkok - Jørgen og Ester - Ib Jensen -
Arni og Bitten, samt Chris og Nina Chri¬
stensen, Vancouver, Canada.
Tak til Sønderborg afd. for den flotte
blomsterhilsen, også til kammeraterne +
gæster - "Montagen", Henning "Riverside",
Henning og Margrete Weise, Randers.
Der skal også lyde en tak til Mogens
Gilberg, for hans kørsel og hjælp.

Med naverhilsen her fra Sønderborg
"Smeden".

HALLO CALGARY

En varm tak for den måde i modtog mig på,
selv om jeg var 3 timer forsinket med
flyveren. Tak for jeres gæstfrihed og store
hjælpsomhed, det er altid dejligt at besøge
Calgary afdeling.

en ægte zürich—nav
blev ny formand for
frederikssund naverklub

Alle kender Jette Callesen som en af de
allerbedste kammerater indenfor naverne.

Og derfor faldt det os ganske naturligt, at
hun med stort flertal blev valgt som vores
ny formand for Frederikssund Naverklub.
Jette er jo populær overalt, sætter gang i
tingene, synger og danser, og bare kan det
hele.
Det var ellers svært at finde en afløser
for Dann; for han var vellidt overalt, sjov,
festlig men også seriøs og en god kammerat.
Vi er mange i Frederikssund Naverklub der
siger tak til Dannl da han var en god
formand for klubben.
Om Jette Callesen, vores nye formand kan
siges: Hun har kammerater i næsten hele
landet, og mange 1 Schweiz. Og fremfor alt
er hun ærlig og reel, og det er noget af det
vigtigste inden for naverne.

Jens Simonsen, Frederikssund afd.

Haveparty i Georg's have med navere fra
Calgary afd. På billedet ses fra venstre
formanden Carl Jensen, værten Georg Hansen,
toastmaster Harry Skov, stegemester Peer
Rosén samt to private gæster.

Med naverhilsen Peer.

uddannelse og arbejde
i udlandet

ekstraordinære meddelelser

C.U.K. ROSKILDE AFDELIMB

fugleskydning

1 ROSKILDE SØNDAG DEN 13. OKTOBER 1991 KL 10

Vi holder i år vores fugleskydning i Ros¬
kilde Salonskytteforenings lokaler. Det er
på ØSTERVANGSSKOLEN (i kælderen). Adressen
er: ASTERSVEJ. Parkering ved B.S.-marked. Se
kortskitse og følg r.averskiltene.
Skydenummer koster kr.5,- Numre til
fuglen koster: 1 stk kr.6.- / 5 stk kr.25.-
Det er en familiedag, og alle kan deltage i
skydningen. Da det er på en skydebane,
anvender vi salonriffel. De der har lyst kan
også dyste i pilespilskonkurrence.
Kl. ca. 13:00 spiser vi den medbragte
frokost■ Kaffe / øl og vand kan købes til
naverpriser.
Skydningen forventes at være færdig ved
17-tiden, og umiddelbart derefter er der
præmieuddeling og kåring af fuglekonge.
BEMÆRK: Det medfører ingen udgift at blive
fuglekonge.
Yderligere oplysninger hos Peer Rosén på
tlf: 42 36 72 28 el. Erna tlf: 42 36 10 68.

Vel mødt og på gensyn i Roskilde.

Århus

Unge, som har drømme og ønsker om at
uddanne sig eller arbejde 1 andre lande,
kan hente råd og vejledning i bogen "Ud¬
dannelse og arbejde i udlandet" (forfatter
Peter Plant, forlag Studie og Erhverv, tlf:
42285505, 120 sider, 118 kr.) Bogen gør
mest ud af mulighederne i Europa, men der
er også afsnit om forhold på disse områder
i andre dele af verden - og gode råd og
Ideer til dem, der vil ud at rejse, og ikke
bare være turist.

Hentet fra Ud £ Se, DSB Juli 1991

Hulemøde med ledsager fredag
tember kl. 20:00 - Vi viser
pinsestævnet.

Besøg på Ceres bryggeriet.
Onsdag den 25. september kl.
ding til Bent tlf: 86 24 10
tlf: 86 24 43 51.

Ordinær generalforsamling
i hulen Orla Lehmansallé 7,
oktober 1991 kl. 20:00

Vagner.

den 20. sep-
videofilm fra

19:00 tilmel-
73 eller Kaj,

fredag den 4.



E ri jomfrus dåb

Brolæggerfagets mest kendte værktøj er
håndstemplet, som i daglig tale hedder
>>Jomf ruen«.
Man kan spørge 10 forskellige
brolæggermestre om, hvorfor dette værktøj
kaldes en jomfru, og man vil få lige så
mange forskellige forklaringer. Både
morsomme, maleriske og sikkert også lidt
vovede historier, som har ét til fælles.
De er alle forkerte.

Ingen kan i dag erindre, hvorfor det
solide stempel er døbt >>Jomfru<<. Selv den
store danske ordbog giver ingen nærmere
forklaring, men nøjes med at konstatere, at
så dan hedder det altså. Og henviser så i
øvrigt til, at sådan hed det også for 140
år siden, da H.C. Andersen skrev eventyret
om de 2 brolæggerjomfruer.
Mange fagudtryk, og navne på mange værk¬
tøjer og begreber i dansk håndværk, kan
føres tilbage til det tyske sprog. En
logisk følge af århundreders traditioner,
hvor unge danske svende rejste sydpå - gik
på valsen. Dels som en form for videreud¬
dannelse og dels for at opleve det store
udland, Inden de stiftede familie, og måske
fik egen virksomhed hjemme i Danmark.
Men brolæggerjomfruen er ikke døbt i
Tyskland. Den er døbt i Frankrig og døbe-
navnet er Demoiselle.
Demoiselle kan oversættes til dansk som:
Frøken, ugift kvinde eller butiksjomfru.
Samt brolæggerjomfru.
Når man skal finde frem til, hvordan
jomfrunavnet er blevet forbundet med et så
maskulint område som Brolæggerfagets, skal
man søge oprindelsen i en helt anden
erhvervsgren, nemlig fremstilling af
olivenolie.
Når de modne, udstenede oliven presses,
starter man med et ganske svagt tryk. Den
olie, som udvindes ved dette første svage
pres, er den fineste og dyreste, og den
hedder jomfruolie.
I gamle dage fyldte man olivenfrugterne op
i et stort trækar, med afløb gennem en hane
i bunden, og presningen, eller persningen,
som det hedder i fagsprog, foregik på den
måde, at hele familien trampede rundt oven
på de modne oliven 1 karret.
Man startede også dengang med det lette
pres. Børnene og de unge piger, jomfruerne,
steg først op i karret, og resultatet af
deres trampning var jomfruolien.
Begrebet jomfrustampning kender man i
Sydfrankrig også i forbindelse med tid¬
ligere tiders lerstampede gulve.

Efter sigende opnåede man det bedste
resultat, når det var familiens letvægtere,
som komprimerede belægningen ved at trampe
rundt på de bare fødder, eller med træ¬
stykker under fødderne. Det pæne, plane
lergulv, uden luftblærer eller ujævnheder,
blev kaldt for jomfrustampet gulv.
Uden at man dog stillede krav om, at kun
egentlige jomfruer måtte medvirke ved
stampningen.
Fra det lerstampede gulv til vej- og
gadebelægninger, er forbindelsen ret klar.
Selv om man, såvel i olivenolieindustrien

som ved gulv- og vejbelægning er gået over
til mere håndfaste og mekaniske værktøjer,
er jomfrunavnet blevet hængende.
Hvornår brolæggerjomfruen er døbt i
Danmark, ved man ikke nøjagtigt. Men det
skal nok dateres til sidste fjerdedel af
1700-tallet, hvor man i vid ludstrækning
havde franske brolæggere i arbejde i
København. Blandt andet i forbindelse med
den første belægning på Amalienborg slots¬
plads .

Det vides med sikkerhed at kraveknappen
(brolæggerstolen), et andet af
Brolæggerfagets hjælpemidler, kom til
København omkring 1798 med et hold franske
brolæggere. De har sikkert også medbragt
deres egne "demoiseller", og denne beteg¬
nelse er så blevet ordret oversat. Så det
prosaiske navn, stempel, blev afløst af det
mere poetiske Jomfru.
Brolæggerjomfruen, som gennem århundreder
var et træværktøj, forsynet med jernbeslag,
har i dag fået en række avancerede søstre,
som i stedet for muskelkraft komprimerer
via mekanik.
Men for alle, ikke fagfolk, hedder de
fortsat, i daglig tale, "Jomfruer".

Fra brolæggerlauget

Hans Mogensen.

RETTELSE TIL
ADRESSELISTEN

FREDERIKSSUND.

FORMAND: Jette Callesen
Hovedgaden 86
3630 Jægerspris
Tlf: 47 50 37 04

NYKØBING SJÆLLAND.

FORMAND:

KASSERER:

«iK HULE:
MØDE:
MEDL:

Carl-Otto Enevoldsen
Post Box 161
Farmaceutstien 13
4500 Nykøbing Sj.
Tlf: 59 93 01 31
Palle Gyrst-Longsig
Vesterlyngvej 119, 1.
4500 Nykøbing Sj.
Tlf: 53 41 13 66
Farmaceutstien 13
2. fredag i måneden
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DEN RIGTIGE NAV
KURSUS I SKINING!

Et kursus i en af vinterens kendtes
fritidsinteresser, nemlig skining.
Askeski - er at foretrække frem for
bøgeski, som under skiningen let giver
splinter i enden - på skiene - så disse
bliver flossede.
Nu er der jo mange forskellige slags ski.

Man har langski til de høje, og til de
mindre har man småski. Endvidere er der
hopski og springski - og til de særlig
slanke og meget tynde, har man specielle
tyndski. Man kan også få slalomski.
Skiningen foregår mest stående. Man
bliver spændt fast på brættet - eller
rettere sagt to brætter, idet lufttrykket
og de vinde der opstår ved farten under
skiningen, kan have indflydelse på lege¬
mets balance. Man skier bedst i let
foroverbøjet stilling - og knæene skal
ikke være for strakte, samt begge ben bør
være på jorden samtidig, da skining på et
ben er meget vanskeligt.
Hvis man under skiningen mærker klumper
eller sten, bør man straks standse
skiningen - og helst slå skiene - imod et
træ eller anden fast genstand. Så for¬
svinder klumperne straks, og i vil snart
mærke den velgørende fornemmelse, det er,
når skiningen går glat og glidende igen.
Man bør dog ikke slå skiene for tit og

mange gange, idet man ved brug slider dem
i kanterne, hvilket giver en fusende og
maskingeværagtig lyd, når man skier hen
over sneen.
Under skining i bakket terræn, skal man
passe på, ikke at vælte omkuld, idet
skining med enden i vejret, skal være
meget ubehageligt.
Skining kan også foregå i hop, det
foregår fra en såkaldt skihopbakke. Til at
komme op på en sådan hopbakke, benyttes
det såkaldte træk og slip system. Her er
som regel opbygget et såkaldt skiehus, med
en lang glidebane foran. Man skier først
et langt stykke ned af banen, og derefter
flyver man ud i det tomme rum, og nu
gælder det om, at lande på brættet igen.
Sådan en tur plejer at give en masse luft
under skibrædderne.
Der findes også store konkurrencer sted,
særlig i langdistanceskining. Her gælder
det udholdenhed og teknik, og man bør
holde igen og ikke brænde krudtet af for
tidligt, og frem for alt ikke tabe luften
i utide.

Hvis man er mange samlet til
fællesskining, må der være en vis disci¬
plin, for der vil altid være nogen som
skier til venstre, og andre skier til
højre, og nogen er så udisciplinerede, at
de simpelt hen skier over det hele. Nej,
er der mange samlet til skining, må man
simpelt hen skie i en lang række efter
hinanden.
Nu er det jo lettest og mest naturligt,
at skie nedad, men ved hjælp af et par
såkaldte skistaver, der benyttes som
støtter, så kan det faktisk - hvis man er

meget dygtig - lade sig gøre, i bakket
terræn, også at skie opad. Men denne
sidste disciplin kræver virkelig at man
kan sin skining til punkt og prikke.
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig
god vinter og at få fornøjelse af jeres
skining fremover.

Erindrer du? de gode gamle dage,
den gang du tog de første valseskridt.
Du så en verden uden nød og klage,
som vandringsmand var alt så skønt, så frit.
Med bulehatten, randselen og staven
og støvlerne foruden hæl og tå,
med ungdomsmod, som altid fulgte "Naven",
det er nu minder, som du ruger på.

Erindrer du? det liv på landevejen,
hvor alle hilste dig med et "Grüss Gott";
men ofte var det svært at klare greien,
og ofte var det meget, meget småt.
Når sol gik ned, hen over vang og vænge,
kom månen frem bag nattens dunkle skyer,
så sov du trygt i engens bløde senge
og drømte skønne rejseæventyr.

Erindrer du? den første gang i hulen,
da du slog knoen i det runde bord.
Til fest i påsken, pinsen og julen,
du sang med svendene i jubelkor.
Fra mund til mund gik rundt den fyldte støvle,
utrolig lød de mange naverspind.
Giv disse svende hver en marmorsøjle,
for de gav C.U.K, det muntre sind.

Erindrer du? hvor stolt du kunne knejse,
når du den gang på lykkens tinde stod.
Når du en gang skal ud på sidste rejse,
vis da det samme stolte navermod.
Her på vor jord var himlens gunst dig givet
som vandringsmand, du så den skønne jord.
I "Navens" gyldne bog, der står det skrevet,
du var en god og trofast "Naverbror".

>>Marius<<

Forenings-meddelelser
FREDERIKSSUND

Hulemøde og ekstraordinær generalforsamling
2/8-91.
Dann Eland bød velkommen til 22 fremmødte
svende, og vi gik over til den indkaldte
generalforsamling, hvor eneste punkt på
dagsordenen var valg af ny formand. Dann
Eland ønskede ikke at fortsætte mere, da han
følte at man ikke havde fuld tillid til ham.
Trods opfordringer fra flere om at fortsæt¬
te, sagde Dann, at han havde truffet sin
beslutning, og den kunne ikke ændres. Blandt
forslagene som ny formand, indtil april,
valgte generalforsamlingen Jette Callesen.
Jette takkede for valget og tilliden til
hende. Jette får jo også en travl tid, med
bl.a. at samle trådende omkring næste års
pinsestævne, et stort job som vi tror hun
kan klare med hjælp fra medlemmerne.
Flere takkede Dann for det store arbejde han
havde gjort i sin tid som formand, og håbede
på, at han på et senere tidspunkt var villig
til igen at overtage formandsposten. Heref¬
ter gik vi over til hulemødet, hvor Jens
Simonsen oplyste at han havde fødselsdag, og
derfor kvitterede på behørig vis. Aksel
Gustavsen havde siden sidst rundet de 50 år
og takkede for opmærksomheden i dagens
anledning.
Endnu en hyggelig aften med kammeratligt
samvær, sange og et muntert digt oplæst af
Willie Jonasen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
fredag den 4. oktober i hulen kl. 20:00.
Forslag der ønskes behandlet må være besty¬
relsen i hænde senest 8 dage før.

Med naverhilsen POUL.



FREDERICIA HOLBÆK

Hulemøde den 7/8-91. Der mødte 10 svende og
vi startede med at synge nr. 28. Wandy mødte
også op og 1 anledning af hans overståede
fødselsdag, gav han en kasse øl, han sang
også en af vores hjemlands vemodige sange
helt solo. Tak for det hele Wandy. Det var
grillaften og det sørgede Poul Erik og Arne
Thomsen for, der blev serveret pølser og
fine bøffer, der blev sunget mange sange og
vi fik også en enkelt øl, så alt i alt en
hyggelig Naveraften der sluttede ved midnat.

Med naverhilsen TAGE.

- Der står i avisen, at der er en
indianer, der har byttet sin kone bort
med en hund. Kunne du gøre det, Anton?
- Hvad skulle jeg med en hund?

HILLERØD

I høj stemning var 32 mødt til en meget
vellykket "Lam på spid" fest, hvor alle
morede sig og appetitten var god.
Til hulemøde i juli var der mødt 11, det er
for lidt, men stemningen var god. Desværre
har der været et dødsfald, vores æresmedlem,
Constantin Petersen er død onsdag den 31.
juli, dagen før hans 40 års jubilæums dag.
Constantin skulle have fejret sit jubilæum
og overrakt sit jubilæums diplom den 3.
august. Nu blev det hans begravelsesdag i
stedet for. Efter begravelsen var naverne
vært i naverhulen for de fremmødte.
Lørdagsmesser er begyndt igen. Husk den 7/9
er der stegte ål kl. 13:00, sidste tilmel¬
ding er den 3/9-91 på tlf: 42 27 82 95 eller
tlf: 42 28 07 64.
Den 5/10-91 serverer vi "Dyreryg", pris 75,-
kr. - sidste tilmelding 1/10.
Vi ønsker Niels Kjær tillykke med de 65 år
den 27/8-91

Med naverhilsen

NÆSTVED

Karl.

Former, Harthvig Pedersen er optaget som nyt
medlem, han har arbejdet i Norge og som
skovhugger i Canada. Som skik er blev han
blæst ind med fanfarer af Sejr på trompeten.
BEMÆRK: Hulemøder finder sted den l.ste

fredag i måneden kl. 19:00
Som tidligere nævnt har vi haft et interes¬
sant besøg af et af Set. Georgs Gilderne og
alt tyder nu på at et af de andre gilder,
som har hørt den gode omtale, vil besøge os
mod slutningen af august. Og så gøres der
allerede nu opmærksom på, at der finder
stiftelsesfest sted i hulen lørdag den 19.
oktober kl. 13:00 - ?. Menu: Sildemad /
sammenkogt ret m.ris / petit four / kager og
kaffe. Kuvert pris kr. 50,-. Sidste frist
for tilmelding den 12/10 kl. 15. Så sæt et
kryds i kalenderen allerede nu der bliver
mindet om mødet igen i oktober nummeret.

Efter en rigtig skøn dansk sommer med
tropevarme og ind i mellem et par byger er
Holbæk naverne ved at genoptage hulemøderne
den 3. fredag i måneden.
Fra juni kan berettes at Helge havde tiis
rettelagt en tur til naverne Nykebing Sj.
Det var nøje planlagt med tid og sted, Helge
havde endda lavet et kort over området, alle
mødte da også som planlagt, men kort efter
start kørtes der i alle retninger, men trods
den store spredning mødtes vi alle omtrent
samtidig hos Carl Otto Enevoldsen på Farma=
ceutstien, hvor der var forberedt alle
tiders aften med grillmad og skyllemidler,
et par enkelte regnbyger manglede heller
ikke. Senere på aftenen blev sangbøgerne
åbnet. J.N. har jo i august nr. beskrevet
aftenen, samtlige naver og navervenner fra
Holbæk afd. takker for den meget hyggelige
aften og håber på gensyn i Holbæk.
Ved hulemødet i juni fortalte Niels om sin
tur nordpå gennem Findland til polarcirklen,
hvor der var lyst hele døgnet, også et besøg
hos julemanden blev det til, han er klar til
at tage fat når dagene bliver kortere.
Hjemturen startede 1 det nordlige Norge.

Med naverhilsen

ODENSE

EMIL.

Til hulemødet den 1. august var der pænt
fremmøde trods ferietid og varmt vejr. Ole
Bøwig åbnede mødet, og gav orientering om
den forløbne tid og hvad der skal ske
fremover, bl.a. den 5. september besøg af
Fyns Harmoniforvirring kl. 19:00. Vi spiser
vore medbragte madpakker inden vi skal høre
koncerten, vi skulle meget gerne til denne
aften møde rigtig mange op, med venner og
bekendte så hulen kan blive fyldt.
Den 21 september har vi 78 års stiftelses¬
fest, med spisning i hulen kl. 18:00, der er
bindende tilmelding på en liste i hulen.
Pris og menu oplyses på hulemødet den 5.
september.
Stenhugger, Jørn Spring er blevet optaget.
Jørn har tidligere været medlem af CUK, både
1 Basel og Horsens afd. optagelsen skete på
behørig vis, med sang og jomfrukrans.
Vores halvårlige generalforsamling løber af
stabelen den 3. oktober kl. 18:00, og til
denne aften medbringer vi vores madpakker,
som dog først nydes efter GF.- Navervennerne
møder først kl. 19:30, evt. forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
En fornøjelig aften med sang og spind, Carl
Mortensen ringede med klokken, Jørgen
Fruerlund bragte en hilsen fra Elif, som
nylig var rejst til Norge igen.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

Med kno i bordet

SOLVEJG WEITLING
Massør

Vacum + Zoneterapeut
Trimform

Elektroterapeut

FLORASVEJ 22 Tlf. 7 5 7 2 3 2 B0

Medlem af C.U.K. Vejle afd.

Kjeld Ploug.



HERNING

Som meddelt under "milepæle" kan vor gode
naverven, Jens Hago, den 7. september 1 år
markere sit 25 års medlemsskab af Herning
afdeling under C.U.K.
Bestyrelsen har besluttet at festligholde
dette jubilæum og indbyder navere og navin¬
der til åbent hus i hulen den nævnte dato
kl. 14:00. Det er jo bekvemt planlagt til en
lørdag.
Jens Hago med gemalinde vil være vore
æresgæster.

Med naverhilsen Gunnar.

RANDERS

Randers var på den årlige sommertur. Den 27.
juli samledes vi kl. 7:30 på rutebilstatio¬
nen og med Verner som chauffør gik turen til
Hirtshals, hvor vi i 4 timer besøgte Nordsø¬
museet. Da søløverne blev fodret, blev vi
sultne og kørte til Torneby strand hvor vi i
klitterne mød madkurven og havets brusen. Vi
besøgte også Løkken strand, og kl. 18 ankom
vi til Randers igen.
Hulemødet den 2. august, her var kun 11
samlet. Formanden Arni talte om Peter
sømand, som Randers afd. har mistet. Vi
rejste og til Peters minde.
Generalforsamling afholdes fredag den 4.
oktober kl. 20:00 i hulen. Forslag der
ønskes behandlet, skal sendes skriftligt
senest 8 dage før. Dagsorden: I flg. love.
Aktiviteter: Se opslag i hulen med bl.a.
Tysklandstur.

Med naverhilsen HENNING "TUBORG".

ROSKILDE

Hulemødet den 26/7 var præget af, at mange
var rejst på ferie, så vi var kun 12 svende
og svendinder. Deraf var en gæst fra Køben¬
havns afd. Vores formand var lige hjemkommet
fra sit besøg i Canada, så vi fik et referat
af hans oplevelser på den lange tur. Erna og
Karl bragte friske hilsener fra Ingarö, hvor
de havde haft herlige dage.
Så er vi nået så langt hen på året, at vi
igen tager spilleaftnerne op, første gang,
søndag den 15. september kl. 17:30. Til
hulemødet den 27. september kl. 19:30 er det
traditionen tro festudvalget, der står for
traktementet, så du skal IKKE have "klemmer"
med selv.
UDFLUGT TIL VESTSKOVEN MED HESTEVOGN
Kristian har igen i 5r lovet ät spænde
hestene for udflugtsvognen. Datoen er lørdag
den 14. september, mødetid og sted er
Sengeløsevej nr. 1, Tåstrup kl. 11:00.
Medbring selv mad og drikke. Tilmelding til
Birthe på tlf: 42 36 50 01.

Med naverhilsen KARL.

STOCKHOLM

Torpet har blandt mange sommergæster også
haft Århus afd. som gæster med Lis, Vagner
og bageren som havde en hilsen med derfra
med en vandringsbeskrivelse. Vejle med Eva
og Polle, havde stort udsalg på en auktion,
som gav 400 kr, Eva lavede mad til de mange

sommergæster samt pandekager til kaffen. Der
blev tomt da de vendte hjem efter herlige
dage. Vi takker alle, som har gæstet os i
løbet af sommeren.
Et anonymt medlem har skænket 6.457,- kr til
afdelingen. Skal de bruges til vort 80 års
jubilæum om to år eller hvad?? Vi takker så
hjerteligt for gaven.
I september begynder vi med månedsmøde den
6. og Whist den 20. samt svendefest og
fugleskydning 27.
Ib og Grethe Strange som var på rundrejse
til Gotland og Finland hilste på med en
særlig hilsen til torpets naver. En herlig
sommerhilsen fra Birkerød fra Evy og Kaj til
alle i vor afdeling. Der er tilmeldt 47 til
vor stiftelsesfest sidst 1 denne måned så
det fortæller vi så om i næste nr.

Med naverhilsen Arthur.

SLAGELSE

Hulemødet den 15. august var besøgt af 15
svende. Flemming Valbum var hjemme på ferie
fra Thule og medbragte en hilsen fra den
stedlige klub.
Vi har lover os selv at skrive mindst muligt
om div. ringning med omgangsklokker, men det
skal da anstændigvis bemærkes at der var
medbragt op til flere flasker i anledning af
div. fødselsdage, vi der var med til at
vende bunden i vejret, ved hvor det kom fra,
og lad det så være godt med det, vi takker
behørigt. Vores havemøbler har fået en
ansigtsløftning, og vores hulegartner har
været i gang med blomsterhaven, ligesom Hans
"Vice" havde været i gang med hæksaks og
slåmaskine. Der blev fyret op under festud¬
valget, så de nu går 1 gang med forberedel¬
serne til vort 50 års jubilæum den
22/11-1992. Erling L. Hansen, Næstved,
besøgte hulen lørdag den 27/7 i håb om at vi
havde lørdagsmesse, men som tidl. meddelt er
disse suspenderet i sommersæsonen, men
undertegnede var heldigvis hjemme, så vi fik
trods alt en god hyggesnak. Vi takker for
"geschenk til fluekassen", samt tilsendte
meget fine fotos. I løbet af efteråret, har
vi i tankerne at aflægge besøg i såvel
Næstved som Karrebæksminde.
Helge Clausen runder lørdag den 7. september
60 år, og inviterer i den anledning til
kulinarisk træf med tilhørende kursus i
"Ølogi og Heetolitteratur" og efterfølgende
benspjæt til musikledsagelse. Vi mødes i
hulen senest kl. 17:00, og går så samlet med
fanen i spidsen til S.B.+I. Klubhus, Parkvej
41 hvor festen afholdes.
Af hensyn til ovennævnte 50 års jubilæum,
samt andre interne ting, beder vi om størst
muligt fremmøde til huleaftenen den 2.
september kl. 19:00 pre.

Med naverhilsen A.Rafn.

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlf: 31 56 29 58

m
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Hulemøde fredag d. 26/7-91.
3 af vore medlemmer, eksperter 1 brobyg¬
ning, med erfaring fra talrige opgaver 1
udlandet, var kaldt til Store Bælt, for at
bistå med råd og vejledning. De var på
ferle 1 Silkeborg, hvilket satte sit præg
på en hyggelig svende- aften, med sang og
spind.
Svende 1 Silkeborg, det er på mødeaftnerne
at hovedaktiviteterne foregår.
Vi har messe om søndagen fra kl. 10-12,
rengøring og hyggetræf om onsdagen.
Vi ses.

Med naverhilsen Hans "Padborg".

en nykøbing sj. nav i
thule.

En, om ikke helt ung svend, tog fra Danmarks
dejlige ferieland mod nord for at arbejde en
kort tid ca. 3 mdr., og for at besøge CUK's
nordligste afd. nemlig Thule. Her i denne
nordlige polar stenørken er naturen vist ret
barsk, det har lykkeligvis ikke smittet af
på den arbejder der har valgt at leve her,
nogle i kort andre i lang tid.
Jeg for mit vedkomende er blevet enormt fint
modtaget, både i barak, på arbejde og i
hulen. Hulen i Thule ligger i forbindelse
med Den Danske klub, så "disken" er få
skridt væk. Hulemødet er søndag, (eneste
ugentlige fridag) men den bliver vist ændret
til lørdag, jeg formoder det vil styrke
fremmødet, i alt var vi i søndags 7 svende
mødt op. Det så ikke ud til at næstformanden
som styrede mødet og bød velkommen, var
særlig begejstret over fremmøde procenten.
En lille skam er det imidlertid, at der er
så langt fra Holbæk og hertil, thi den
sangglade Holbæk afd. ville nok også her,
(som 1 Nyk.Sj.afd) kunne give en gevaldig
indsprøjtning.

Med naverhilsen CARL OTTO ENEVOLDSEN.
(ondt i maven).

VEJLE

Hulemøde den 2. august 1991.
Formanden bød velkommen til 13 svende og
takkede derefter alle, der havde hjulpet med
vort årlige rijsttafel. Der deltog 35
personer, heriblandt naver fra Fredericia,
Randers og Sønderborg. TV-syd var der også,
så vi må jo se, om der kommer lidt på TV her
i august el. september.
Mogens har lavet en video til os med opta¬
gelser dels fra pinse og dels fra vores
årlige spadseretur til Hytten, så tak til
Mogens og til Borgerkroen, som var sponsor
både på gåturen og videon. Bruno opbevarer
videon, så vil man låne den, aftaler man med
ham.
Vi har haft gæster i Hytten: Arno fra
Sønderborg, Margrete fra Randers, Ib Løn¬
strup med familie, samt Hans Rindom fra
København, og der var hilsener fra dem alle.
Men vi kommer da også lidt omkring. Polle
havde været i Stockholm, formanden havde
været i Helsingør og undertegnede i Sønder¬
borg, og vi skulle alle hilse hjemme.

Den 7. september har vi madpakkefest. Man
afleverer en madpakke med 4 halve til
hytteværten, der så vil sørge for, at de
bliver solgt på auktion. Efter bestilling
kan der købes madpakker hos Polle, hvis man
ikke selv har mulighed for at lave en.
Den 21. september er der stegte ål. Som
sædvanlig er det kun for naver med "påhæng"
og kun 35 personer, så man skal være hurtig
for at komme med. Til september-mødet har vi
også en optagelse. (Så bliver vi 59 igen hr.
redaktør!). - (ja, det ser jo ikke så godt
ud hvis de alle gerne vil have stegte ål,
red.)
Derefter afsluttedes endnu en mødeaften i
det fri.

Med naverhilsen STORE HANS.

Ålborg

Jeg må erindre om hulemødet den 4. september
hos Klaus i Gug. Husk det nu 1■

Med slag Ejler.

Trods varmen var der 10 trofaste svende til
hulemødet. Formand Villy gav er referat om
sommerudflugten hos Inge og Ejler. Turen gik
over Nørreholm ud til fjorden og derefter
til Nibe; men da det trak op til regnvejr
arrangerede Ejler med Nibe sejlklub så vi
fik lov at komme indendørs hvor vi indtog
kaffen (Inges termokaffe og hjemmebag), fint
klaret Ejler. Den medbragte mad blev ved
hjemkomsten til Inge og Ejler indtaget med
god appetit.
Villy, Ejler og Henry drager til Agersted
skole her i efteråret, på opfordring fra
skolen, for at holde et foredrag om Naven og
hans historie.
Svende- hulemødet den 4. september holdes
hos Klaus, manden med de 6000 forskellige
øller, vel mødt svende, vi byder på pølser
og brød som sædvanen tro.
Aftenen sluttede af vi fik sunget en del og
Irene gav et par strofer på tysk, hjulpet af
Åge den kære.
Tak for en god aften svende.
Med kno i bordet JENS.

Århus

Til hulemødet den 19. juli, havde vi besøg
af Helge fra Holbæk. Ikke alle svendene var
taget på ferie, der var flere end et dusin
mødt op, og vi havde en hyggelig aften.
Det første hulemøde i august var igen en af
de varme aftener, vi svedte bravt. Vagner
havde en hilsen med fra Stockholm. Hen på
aftenen dukkede Sif og Ole op fra Island.
De fortalte om deres oplevelser siden de
rejste for et år siden. De forærede hulen
en mystisk flaske, der straks blev åbnet,
det viste sig at den indeholdt den her¬
ligste brændevin fremstillet på Island.

Med naverhilsen Vagner.
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JUBILÆUM —

Program:

Fredag den 8. november:
Kl. 18:00 / Hulemøde.

Lørdag den 9. november:
Kl. 10:00 - 13:00 / Hulen er åben.
Kl. 18:00 / Festmiddag med musik og dans

på vandrehjemmet. Prisen er
150,- kr. pr. couvert.

Søndag den 10. november:
Kl. 10:00 / Hulen åbner- -??

Tilmelding, der er bindende, senest 1.
november til kassereren Gerda Gilberg på

tlf: 74 48 68 99

HOVEDBESTYRELSESMØDE
5/9-91

Til stede: Helge - Leif - Peer - Dann - Karl
- Erik - Pia havde meldt afbud.

Dagsorden: 1) Protokol, beretning. - 2)
Redaktøren. - 3) Hovedkasseren. -
4) Karrebæksminde.- 5) CUK 100 år
6) Internt. - 7) Eventuelt.

ad 1. Rettelse til protokollen fra mødet d.
15/8-91, under internt. "Mankoen på
5.025,03 må tilskrives Peter
"bogholder" Petersen, og ikke bringe
Peer Rosén i miskredit, som det
fremgår af protokollen fra august.
23/8 HB modtager brev fra Godthåb afd.
som ikke ønsker at være med i C.U.K,
mere. Helge svarer Godthåb og beder om
effekter og penge.

Eventuel overnatning tilbydes på vandre¬
hjemmet til følgende priser:

Enkeltværelser / 140,- kr. pr. døgn
Dobbeltværelser / 180,- kr. pr. døgn

3 pers. værelser / 215,- kr. pr. døgn
4 pers. værelser / 250,- kr. pr. døgn

Leje af sengelinned: 35,- kr. pr. seng.

Derudover har byen også sine hoteller
byde på.

at

VI HÅBER PA - OG GLÆDER OS TIL - AT SE
RIGTIG MANGE KAMMERATER HERNEDE.
TAG FANERNE MED, OG HJÆLP OS TIL AT FA ET
FESTLIGT OG UFORGLEMMELIGT JUBILÆUM.

Med naverhilsen , Vavfte Bestyrelsen.

Gerd Moss Andersson Kbh. afd. har
deltaget i en tv optagelse om Naverne.
Sønderborg afd. afholder sit 25 års
jubilæum lørdag den 9/11-91. Det blev
vedtaget at H.B. sender Helge som
deltager.

ad 2. Det var ikke redaktøren eller
bogtrykkerens skyld, at "D.f.S." udkom
for sent, men derimod Avispostkonto¬
ret .

ad 3. Månedens tal fra Peer:
Giro konto. 22.084,73 kr.
Bankbog. 11.487,69 kr.
Check. 3.570,64 kr.

ad 4. Lovene er blevet rettet til.
Redaktøren skriver dem, således at vi
kan få KU's godkendelse,

ad 5. f internt)



SKANDINAVISK CENTRAL
UNDERSTØTTELSESKASSE
d' .U.K. — NAVEFINE
GIRO 2 14 3 3 9 9

HOVEDBESTYRELSEN

OPTAGELSE C.U.K.

FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF
"D.f.S."

TELEFONTID

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
"DfS", af og
TILMELDING

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13
4300 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
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

H.B. opfordrer hermed alle afdelinger, til
at være lidt mere vågne, når man optager et
nyt medlem, så det ikke bliver på et for
løst grundlag. Vedkommende skal have arbej¬
det udenlands i ca. et år i følge
hovedlovene 1 s paragraf 3a.
Vi må opfordre afdelingerne til at se
dokumentation for rejse og arbejde i udlan¬
det for eksempel, arbejdssedler, søfartsbog,
anbefalinger, tidsbestemt kontrakt, vandre-
bog el. visa + arbejdstilladelser i pas.

På H.B.s vegne Helge Lind Nielsen.

MILEPÆLE

OKTOBER

1/10 Aage Håkansson
Mörtgatan 15, 4.tr.
133 43 Saltsjöbaden
Sverige gO år

19/10 Ernst Trøjbo
Holmen 12
7100 Vejle år

NOVEMBER

4/11 Thorvald M. Nielsen
Bevtoftegade 4. 3,tv.
1736 København V år

KØBENHAVNS AFDELING

HULE Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V
Tlf: 31 21 00 92
Giro: 9 00 17 78

FORMAND

KASSERER

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo,
3300 Frederiksværk
Tlf: P.42345735 A.42948000

Kaj Dyrberg,
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand
Tlf: 43 69 07 57

TAK

En hjertelig tak til alle som glædede mig i
anledning af min 80 års fødselsdag med
besøg, hilsener, telegrammer og gaver samt
til alle vennerne som mødte op i hulen til
vor sammenkomst.

Vilhelm Sørensen

Fr.Bajersvej 6
4700 Næstved.

Mange tak for opmærksomheden i anledning af
min 50 års fødselsdag.

Turid Weincken
Vejle afd.

Til naverne i hovedbestyrelsen. Mange tak
for opmærksomheden på min 60 års fødselsdag.

Med naverhilsen Poul Rzenno.

En forsinket men ikke mindre tak til alle
der sendte telegrammer til min 60 års
fødselsdag.
Hovedbestyrelsen, Kirsten og Helge, Sønder¬
borg, Silkeborg, Holbæk og Herning afd. der
troppede op og var med til at gøre dagen
festlig.

Med naverhilsen Axel

Herning afd



MOSELTREFFEN — 1991
ET MOSELTREFF DER GIVER
STOF TIL. EFTERTANKE -

V/GERD MOSS ANDERSSON.

Det var 3. gang jeg deltog 1 Moseltreffen
og det med det laveste deltagerantal, jeg
har oplevet, nemlig 49. En af grundende til
dette lave antal var, at de unge fra Zürich
havde valgt at boykotte Moseltreffen.
Årsagen var, at der ved sidste års "Ros og
Ris", var faldet nogle bemærkninger om, at
nogle af deres sange ikke var helt stuerene
- og hvis man ikke kunne opføre sig som de
"ældre", kunne man blive væk.

Jeg vil her og nu gerne have lov at sige,
at det ikke var Børge Andersens bemærkning -
den kom fra en anden person, som åbenbart
ikke er nav nok til at vedkende sig sin
udtalelse. Jeg var selv blandt de unge fra
Zürich og mener derfor, at jeg kan tillade
mig at sige til jer fra Zürich, at det var
en dårlig idé, ikke at møde op i år. Det er
en af de få chancer I har for at træffe
jeres hjemlige afdelinger - som I da meget
gerne skulle melde jer ind i, når I en gang
vender hjem, og hvis I vil være med til at
præge C.U.K., som I nu en gang har meldt jer
ind i.... Så mød talstærkt op til næste år
og fremover.

Også deltagelse af faner lå det mere end
småt med, kun en havde fundet vej, nemlig
den fra Århus. Skal vi ikke blive enige om
fremover at få faner med fra alle de afde¬
linger, der deltager. Heldigvis kom medlem¬
merne fra afdelingerne dog frem, selv om
Århus måtte tage et tog senere, da de kom et
"lille bitte minut" for sent, til toget.

Finn åbnede Moseltreffen med at sige, at
det ikke havde været muligt, at planlægge et
fast program, da man ikke havde vidst
præcist, hvor mange der egentlig ville
komme, samt at vi kørte på kredit hos
Werner, da pengene endnu ikke var kommet ind
på kontoen. Finn tilbød, - hvis der var
stemning herfor, - at arrangere en bustur
til Marienburg, til en pris af 5 mark, dette
forslag var der bred tilslutning til.
Herefter holdt vi et minuts stilhed for de
af vore naverkammerater, der var taget på
deres sidste vandring i det forgangne år.
Efter en lækker middag hos Werner, (hvor
vores kære svenskere, - hvis jeg ikke tager
meget fejl, - sluttede af med Is), drog man
afsted til Marienburg, der hvor Moselfloden
deler sig i to. For at komme helt op,
krævede det en hvis adræthed. Men det havde
Moselkomiteen taget højde for, så alle der
ikke kunne klare gåturen blev hentet i en
lille bus og kørt helt op til toppen. En
meget fin service må jeg sige. Udsigten var
jo fantastisk og meget smuk, (280 m. over
vandet), som alt andet ved Moselfloden. Om
aftenen skulle festen så stå, vi fik ikke
den obligatoriske kalte platte, men ostebrød
og pølsebrød, (og mon ikke vores kære
svenskere sluttede af med lidt Is). En
hyggelig aften med megen god kammeratskab.
Sangene var det dig lidt småt med, selv ikke
minderne blev sunget. Men man morede sig på
anden vis og det blev ud på de små timer,
før alle var krøbet til køjs.

Søndag morgen oprandt, og tiden til "Ris
og Ros". Problemet med de unge fra Zürich
var oppe og vende. Derefter var der en
længere diskussion om hvornår Moselkomiteens
ansvar for deltagerne begynder. Det blev
slået fast, at transporten til og fra Mosel

må stå for deltagernes egen regning/ansvar -
og det skulle vel heller ikke være så svært,
for vi er vel navere Ikke...? Problemerne
med tilmelding og indbetaling, var også
under behandling. Det blev foreslået at
halvdelen, evt. hele betalingen, skulle
finde sted ved tilmeldingen, og at denne var
bindende. Efter "Ros og Ris" hørte jeg flere
udtale, at dette punkt mere ødelagde stem¬
ningen en bedrede den, så måske er det noget
vi bør drøfte i 92. For nok er traditioner
gode, men jeg tror også, at vi naver er åbne
nok til at forny os, hvis der er behov for
det.

Atter gik vi til bordets glæder, (og mon
ikke vores kære svenskere sneg sig til en
lille Is). - Minderne blev sunget og fanen
båret ud og det officielle Moseltreff var
forbi. Man tog ikke til Beilstein i år, men
holdt afslutning i Werners vinkælder,
stemningen blev dog aldrig den samme som i
grotten i Beilstein.

Da kun ganske få tog afsted om søndagen
arrangerede Moselkomiteen en bus til vinfest
i Cochem. Her var det tid til at slentre
lidt rundt og se på byen og smage den
lidlige vin. Jeg kom bl.a. forbi en Isbar,
gæt hvem jeg så S Aftenen slut¬
tede af med et gigantisk fyrværkeri, aldrig
har jeg set noget lignende. Efter fyrværke¬
riet rullede bussen så hjem til Werner.

Mandag morgen tog jeg så afsted sammen
med Finn Leth og Jette, (Finn's store
kærlighed). Vi rullede mod Saarland for at
hente Finns sidste flyttelæs. Finn forlader
nu Tyskland, efter mere en en snes år, for
at vende hjem til Danmark. - Held og lykke
med det.

Til slut en tak til Dann og Finn, for endnu
en gang at have muliggjort Moseltreffen. På
gensyn i 1992.

Med kno i bordet Gerd Andersson
Københavns afd.

STOCKHOLM FIK SIN LADE

Fredag den 30/08-91, startede to biler fra
Holbæk afd. med kurs mod Ingarö, 4 medlemmer
fra Holbæk og 3 fra København.
Formanden for Stockholm afd., Anton, havde
bestilt en lade hos et medlem fra Holbæk
afd., denne lade ville vi aflevere til Anton
ved Stockholms 78 årige stiftelsesfest. Igen
har to medlemmer vist deres kunnen inden for
håndværket. Ebert med træet og Henning med
penslen, guldet i C.U.K. emblemet er af 24
karat bladguld. Desværre kan der ikke komme
et billede i svenden, da fotohandleren har
ombyttet billederne med en anden kunde.
Tilbage til Ingarö, hvor vi havde en god og
dejlig weekend, blandt Stockholm naverne,
samt en fortræffelig god stiftelsesfest. Der
var lejet telt til denne fest, ellers kunne
vi ikke være der, vejrguderne holdt hvad de
havde lovet, med masser af sol. Turen hjem
om mandagen forløb planmæssigt.
En tak skal lyde til alle på Ingarö for
deres gæstfrihed og dejlige naverånd.

Med naverhilsen, de fire fra Holbæk afd.
Helge.



RETTELSE T IL
ÅDRES SEL, I STEN I

KOLDING:

Kolding afdeling holder
hulemøde den anden fredag 1
måneden.
Adressen: Agtrupvej 121

kælderen.

NÆSTVED:
Formand:

ODENSE:
Formand:

TROMSØ:
Kontaktmand:

Kaj Albertsen
Yrsavej 3
4700 Næstved

Ole Bøwig
Sdr. Boulevard 140 B
5000 Odense C.

Mogens Petersen
Beringsstrædet 19
9 000 Tromsø
tlf: 009 46 83 80 466

Forenings-meddelelser

FREDERIC XA

Fredag den 23. august blev naverne 1 Frede¬
ricia inviteret til 25 års jubilæum hos
"Gimbel" i Middelfart, vi skulle optræde med
naversange og beretninger fra naververdenen,
samt god historier, der var 60-70 Indbudte
gæster indenfor alle håndværk og de sang med
på alle sangene, bagefter blev vi beværtet
med højt smørrebrød og dertil hvad vi
ønskede at drikke, der var en fin betjening.
Vi sluttede med "Minderne", og fik stort
bifald. Det hele varede 1J time, senere har
vi fået et pænt vederlag for underholdnin¬
gen. "Mange tak gode herre".
Til hulemødet den 4/9 mødte desværre kun 9
svende. Vi startede med indgangssangen nr.
69 til en forandring. Jens Skov Jensen havde
holdt fødselsdag på spritbådende i Flens¬
borg, så han gav en omgang. Arne Thomsen gav
også en omgang, for han mente bestemt at han
var blevet bedstefar, så det blev en rigtig
historie aften, med masser af god robust
gammeldags løgnhistorier, så bødekassen var
flittig i brug. - Lange Poul Erik var
gående, der var nogen som ved et uheld var
kommet til at stjæle hans cykel, mærkeligt,
for han bor lige over for politistationen;
men ellers var det en rigtig skæg og hygge¬
lig aften som sluttede med "Minderne" ved 23
tiden.

FREDERIKSSUND

Til hulemødet den 6/9-91, bød formanden
velkommen til 17 fremmødte svende. Formanden
bad om at 3 personer ville melde sig til
pinsestævneudvalget, som består af besty¬
relsen samt Dann og Frank. Ingen meldte sig,
så vi udsatte dette til generalforsamlingen
den 4/10. Flere ting er dog allerede på
plads, bl.a. så vigtige ting som indkvarte¬
ring, bespisning, lokaler til huleaften samt
festaften.
Bent Hagel havde fødselsdag, og sørgede for
at vi stadig kunne huske hvordan klokken
lød. Vi kvitterede på behørig vis. Vi havde
i aftenens løb en optagelse af en ny svend,
nemlig Tonny Wentrup, der har arbejdet i
Grønland i flere omgange, og derefter 3 år
på Færøerne, men for tiden arbejder han i
Sverige. Da den nye svend skulle drikkes til
havde Sten Holm, der sammen med formanden
havde hulevagt, sørget for at Øllen var
rigtig kold. Han havde lagt den i fryseren 3
timer før, så det kneb for Tonny at drikke
den ad een gang. (Endnu et af Stens utallige
påhit). Den nye svend kvitterede ved også at
prøve klokken, og han fik både velkomstsang
og blæren. I aftenens løb fik Tonny's kone,
Lone der skal optages næste gang, samme ide.
Endnu en aften hvor vi viste at vi i Frede¬
rikssund, har forstand på at råhygge os.

HUSK: 4/10-91 generalforsamling. Hulevagt 2
gange Bent

1/11-91 huleaften med damer og
medbragt skorpeskrin. Hulevagt

bestyrelsen.

Med naverhilsen Poul.

HILLERØD

Til hulemødet den 14. august var der mødt 15
svende. Formanden mindedes Constantin og
viste sin gode vilje. Til lørdagsmessen den
2/11-91 serveres der biksemad som vor mor

lavede den, med spejlæg og tilbehør. Sidste
tilmelding mandag den 28/10 på tlf: 42278295
eller 42280764.
Den 12/11 får hulen besøg af ældresagen fra
Birkerød.

Med naverhilsen

HOLBÆK

Karl.

Til hulemødet i Holbæk den 16/08-91 var der,
trods stadig ferietid og fint vejr, pænt
fremmøde.
Erna og Karl fra Roskilde havde lagt aften¬
turen til hulen i Holbæk og fortalte om den
skønne tur de havde haft til Ingarö i år,
også Yrsa og Tage havde lagt deres aftentur
til hulen. Helge og undertegnede havde hver
stegt en pandefuld af de fine Holbæk ål, som
hurtigt kom indenbords.
Den 18/10-91 afholdes generalforsamling 1
hulen, så husk at reservere denne vigtige
aften, eventuelle forslag skal sendes til
Helge senest 8 dage før.

Altså 18/10-91 kl. 19:30 generalforsamliq

Med naverhilsen Tage Med naverhilsen Emil.



KOLDING

Efter den fine sommer og ferietiden, hvor
der dog blev tid til, at en mindre gruppe
besøgte kammeraterne i Vejle, hvor vi i
deres dejlige hytte blev modtaget hjerteligt
og havde nogle herlige timer, på vejen derud
besøgte vi "Borger kroen" og hilste på
værten der. - Onsdag havde vi det alminde¬
lige hule møde. Under formandens fravær bød
Bent velkommen til 11 medlemmer og til et
nyt medlem Egon fra Haderslev, der kvitte¬
rede med klokkeklang. Bent kom med forslag
om at flytte hulemøderne til den anden
fredag i måneden, ved afstemningen stemte
hele forsamlingen for forslaget, det skal
bemærkes at forandringen er godkendt af
hovedbestyrelsen. Næste hulemøde bliver så
fredag den 11. oktober. Jens og Peter havde
deltaget i Moseltreffen og berettede derom,
og havde hilsner med fra flere gamle kamme¬
rater .

Med naverhilsen Peter

KARREBÆKSMINDE

Så er der ved at komme gang i foreningen
efter sommerferien. Det blev til nogle
aktiviteter sommeren over, selv om det var
ferietid. Stiftelsesfest blev afholdt den
21/6 i hulen, hvor vi satte os til bords til
et dejligt koldt bord, fremstillet af nogle
af medlemmerne. Kassereren forærede for¬
eningen en skibsklokke, som fremover kan
bruges på behørig vis. Aftenen bød på
amerikansk lotteri med mange flotte præmier,
samt sang og musik. Der blev optaget 3
navervenner.

huset stod for en dejlig middag med diverse
vine. Det var en festlig aften, men desværre
kunne ikke så mange møde op.
På et hulemøde blev det besluttet, at der
skulle gøres noget mere ved vore toiletfor¬
hold i møllehulen. Der blev afsat et beløb,
som formanden kunne købe materialer for, og
da han selv tilbød at stå for tømmerarbejdet
Indløb der ingen protester. Det nye toilet¬
rum stod færdigt til hulemøde den 23/8. På
et bestyrelsesmøde inden blev det vedtaget,
at for fremtiden holdes hulemøder den sidste
fredag i måneden kl. 19:00. Under dette møde
blev Margrethe Eli optaget som Nav, hvilket
kvitteredes med en omgang Irish coffee.
Foreningen består nu af 20 medlemmer og 3
navervenner.

Med kno Gnisten.

KØBENHAVN

September nr. af "Svenden" ak og ve intet
fra København, hulk ikke!, for det var noget
værre vrøvl jeg havde skrevet, fejlen var en
misforståelse internt her i staden. Så over

til vor sekretær d.d. intet nyt, maven
vokser så armene kan stadig ikke nå skrive¬
maskinen. (Held og lykke Helle og Søren).
Efter en meget lang sommerferie fik vi så
gang i møderne. l.ste møde var naturligvis
aflyst til fordel for Bakketuren; men så
skete der ting og sager, Svende/hulemødet
den 20. august var et tilløbsstykke, med den
helt ideelle Naverstemning og så var Pia
kommet hjem fra staterne el. var det Canada,
det var en fornøjelse atter at have dig hos
os. At du kom ud af balance og ramte klok¬
ken, kan nok undskyldes med de små forhold
her i Danmark.
Skovturen den 31. forløb næsten til alles
tilfredshed, nogle kunne godt ønske sig
bedre mad, andre kaldte musikken for gen¬
brugs-rally eller åreknude-rally, ja her i
hulen skal man høre meget. Der sker noget 1
København hver søndag og onsdag, hvor vi
hygger os. Og., så er der oktober, mon
"Svenden" kommer ud inden vores sildebord,
som er lørdag den 5/10 kl. 13:00, det med
:00 skal i ikke tage så alvorligt. Hulemøde
fredag den 11/10 kl. 19, gerne noget før og
efter, det samme tirsdag den 22/10 også kl.
19 .

Spilleaftener er den 14 og 28. Ja, der er
kun 14 møder i oktober, men heldigvis er der
også 3 dage med foredrag, så vi er mange der
ikke rigtig ved, hvor vores HJEM er?? - I
november er der lørdag den 2. kl. 18:00
Raclette, en Schweizer specialitet af god
spise. Og så har Thorvald rund fødselsdag
den 4/11.

Med naverhilsen, og på gensyn i hulen,
Hans Rindom.

- POUL SERUP - KIRSTEN BOLVIG - RENÉ BOLVIG

Lørdagen efter var foreningen vært ved en
lille frokost for Næstved Naverne, hvor vi
havde en positiv snak om fremtiden. 27. juli
blev deres ydmyge referent gift med Lise.
Huleorkestret (Mills Brothers)? dukkede op
og mens brudevalsen fremførtes var intet øje
tørt. Lidt efter gjaldt det samme for
halsene. Tak skal i ha!
I august var det lagt op til høstfest hos
Verner, der lagde gildestue til. Fruen i Flemming heiden - Medlem af c.u.k. Kobenhavn

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 195
2 8 6 O Søborg
TIf: 31 56 29 58



LOS ANGELES

Med ferie tiderne af juni, juli og august
bag os, kan vi nu i Los Angeles se frem til
lidt mere deltagelse gennem resten af året.
I mellemtiden har vi tabt præsidenten for
vor kvindelige afdeling, "Naveretteren", til
døden. Det var med sorg for både Naver og
Naveretter, at Inge Pedersen, et dygtigt og
trofast medlem, så pludselig blev taget fra
os uden varsel med et hjerteslag. Den slags
ting må dog forventes og accepteres i begge
af vore afdelinger, da vores gennemsnitsal¬
der jo ikke er mellem de mindste!.
Vor forhenværende sekretær og stadig tro¬
faste kok, Bill Knudsen, har i mellemtiden
været på en af sine årlige rejser til både
Danmark, og denne gang også Canada, hvor vi
har måttet arrangere os på anden vis, hvad
angår den tilsyneladende mest vigtige
begivenhed ved vore møder, nemlig måltidet.
- Dette problem klarede imidlertid fint af
både Karl Duus og Arne Andersen, som produ¬
cerede overdådige måltider, der bestod af
alt fra sild/snaps, til grillet steak
efterfulgt af flødeis/kaffe. Det blev gjort
så godt, at jeg er blevet forbudt af dem at
skrive mere om det i vort eget lille organ,
da både Karl og Arne er bange for, at Bill
muligvis ville lade dem vedblive at gøre
arbejdet, skulle han høre mere og det. En
ting er dog blevet klarlagt, og det er, at
både Karl og Arne er blevet klar over det
kæmpearbejde, som Bill Knudsen egenhændigt
har gjort for os i mange år.
Vores picnic i juli gik fint med 22 delta¬
gere, og i august havde vi den årlige
grillfest med særlig invitation til en af de
andre danske organisationer, The Danish
Brotherhood. Alt i alt var vi nogle og firs
deltagere til denne begivenhed, og det gik
lystigt til for både gamle og unge med
masser af underholdning efter måltidet, som
var lavet af både Naver og Naveretter, og
som blev serveret under det store gamle
egetræ. Vi havde sikkert plads nok til
dobbelt så mange, men parkering var lidt af
et problem, da vi stadig ikke har udviklet
den ubenyttede vestside af vor grund, som en
naturlig indgang og parkeringsplads for
Naverdalen.

Ned naverhilsen Jarl Thyrring.

Så fik vi besøg af 26 medlemmer fra 3. Set.
Georgsgilde. Hertil kom 8 af vore egne, så
der var tæt pakket. Som sædvanlig ved
sådanne lejligheder fik gæsterne en grundig
orientering om C.U.K., om hulen i Næstved og
om alle de gamle værktøjer og andet på
væggene. Til gengæld forærede de os bl.a. en
smuk, gammel båndkniv, som nu er ophængt.
Aftenen forløb som altid med spisning, sang
og musik og alle gik glade og sent hjem. Da
alle disse begivenheder så at sige faldt
lige oveni hinanden med påfølgende lørdags-
messe var huleparret lige klar til at blive
sendt på rekreation.
Ved hulemødet den 6. september havde vi
glæde af besøg af vor landsformand Helge
Nielsen. Og så havde vi fornøjelsen af at
optage et nyt medlem, salgskonsulent Flem¬
ming Nørgaard, som har arbejdet i lang tid i
Canada.
"HUSK" stiftelsesfest lørdag den 19/10-91
kl. 13:00 og tilmelding senest den 12/10-91
kl. 15:00.

Med naverhilsen

ODENSE

J.P."Marokko" Jensen

Hulemødet den 5. september var over al
forventning, 35 naver og navervenner var
mødt op, men det var ikke uden grund, for vi
havde "FYNS HARMONIFORVIRRING" på besøg.
Stemningen var god og vi startede med at
spise vores medbragte mad. Da maden var

spist og kaffen serveret, startede musikken
med de kendte lystige sange. Efter ca. 15
minutter var deres hånddrevne musikinstru¬
menter så godt varmet op så der var trafik¬
kaos i Overgade, hvor hulen ligger, fordi
folk stoppede op for at høre musikken. Efter
li times musik, stoppede musikkerne med at
spille, og så var det navernes tur til at
synge. Harmonikaspilleren fra orkesteret gav
musikalsk ledsagelse, da vi sang "Minderne".
- Det var en aften der længe vil blive
husket.
Vor Naverbror, Kjeld Ploug, rejser til San
Francisco den 6. september. Derfra kører han
til Los Angeles for at besøge naverne der på
deres huleaften den 13. september og han er
inviteret til picnic den 15. september i
hulen i Naverdalen. Når Kjeld kommer hjem,
håber vi at han har mange gode nyheder med
hjem fra USA.

Med naverhilsen

ROSKILDE

Ole Bøwig

NÆSTVED

Siden sidst har der været lidt bølgeskvulp i
Næstved med det resultat at vores formand,
Kjeld Tjørnelund, desværre forlod bestyrel¬
sen. Derefter blev der indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling den 16.
august. Her blev Kaj Albertsen enstemmig
valgt som formand og samtidig blev besty¬
relsen suppleret op i henhold til vedtæg¬
terne .

Som tidligere omtalt fyldte Vilhelm Sørensen
80 år den 23. august og formand og sekretær
aflagde besøg og havde nogle hyggelige timer
omgivet af en flok af Vilhelms familie og
venner. Senere på måneden inviterede Vilhelm
så til et træf i hulen. Fuldt hus med alt
godt på bordet, Kaj på harmonikaen og Sejr
ved klaveret.

Et stille og roligt hulemøde, uden de store
armbevægelser var hvad vi havde i august
måned. Peer gav os et referat fra
Moseltreffen, hvor han og Bente havde
deltaget. Men nu hvor sommeren så småt går
på hæld, skal vi se at få gang i klublivet
igen, så mød op og vær med til at gøre vore
naversammenkomster glade og hyggelige.

PROGRAM FOR OKTOBER MÅNED:

Søndag den 13. kl. 10:00, fugleskydning på
Østervangsskolen (se sept. svenden).

Søndag den 20. kl. 17:30, spilleaften.
Fredag den 25. kl. 19:30, hulemøde. Hulevagt

INGER og LARS PETER.

Med hilsen og slaw Karl.



RANDERS

Søndag den 18. august var vi samlet 1 hulen
til morgen kaffe kl. 8:00. Efter et par
dejlige timer, var det op på cyklen, afsted
i samlet flok til Dronningborg-Hallen. Her
fra Hallen var starten på fjordløbet-91. Kl.
10:30 var det Randers Navernes tur, der lå
30 km forude, men når vi er ca. 4.500
cyklister, er der en særlig stemning. Knast
og Yrsa var depot-vogne, det var lykken når
vi fik øje på jeres bol'er. - Da vi denne
dag havde besøg fra Sønderjylland, fik vi
"ham" op på en cykel. Han kunne cykle, hvad
mange var i tvivl om. Efter løbet var vi
igen samlet i hulen, her var igen nogle
hyggelige timer inden dagen var omme.
Vi var ikke ret mange samlet til hulemødet
den 6/9, formand Arni bød velkommen, og da
vi havde sunget "Naver kæk", blev maler
Jørgen Christensen, Gyldenlaksvej 7, 8900
Randers optaget som nyt medlem. Han blev
budt velkommen med velkomstsangen. - For¬
manden talte om Frank + Frank, som han havde
været vært for, da de var i byen og skulle
videre til Norge.
Sønderborg afd. har sendt m/kurer, post om
en Indbydelse til deres 25 års jubilæum. Tak
Sønderborg. VI KOMMER.
Lørdag den 12. oktober kører vi fra "Rute¬
bilen" kl. 10:50, den dag er der rundvisning
på "Jylland", tilmelding i hulen eller hos
Henning Skæg på tlf: 86 44 15 90, senest den
6/10-91. Husk nu tilmelding er bindende,
se opslag i hulen.

Med kno

Zanqlofpovt
.SalrqjfWbitlwg

opmærksom på, at det selvfølgelig var hans
måde at håndtere trompeten på der menes. Og
så til bordets glæder, - sikken en opdæk¬
ning, - og sikken en kok, man fristes til at
tro at han har konsulteret vores kok i
"Hulen". Efter dans som sluttede kl 01:00,
blev der serveret aspargessuppe, og kl. ca.
02:30 var festen slut, alle takker for en
uforglemmelig aften.
Lørdag den 19. oktober tager vi igen fat på
lørdagsmøderne, og håber så at rigtig mange
møder op, og meget gerne medtager gæster.
Hulen er åben fra kl. 12:00 - 15:00

Med naverhilsen

STOCKHOLM

Arne Rafn.

Henning Tuborg.

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.

SLAGELSE

Hulemødet den 6/9, bar naturligvis mest præg
af flag og faner, i anledning af Jens Høgh,s
75 års fødselsdag, der i samme moment
inviterede på Beuf Stroganoff med dertil
hørende samt kaffe m/kransekage. Det var
Jens'es udtrykkelige ønske at vi ikke satte
det i "D.f.s." under milepæle, og det tog vi
selvfølgelig til efterretning; men med det
flotte arrangement du havde stillet på
benene, undgår du altså ikke at vi her
nævner det under Slagelse afd., - Alle 20
fremmødte siger tak for en rigtig festlig
aften. Eivind Larsen blev 51 år den 21/8 og
medbragte som vanlig gyldne dråber, som vi
også takker for. Helge Clausen fejrede 60
års fødselsdag den 7/9 som tidligere aver¬
teret, og det kan nok være at der her var
knald i gaden. 142 gæster var mødt op, heraf
26 stk fra naverne med vor flotte fane i
spidsen og syngende "Vi håndværkssvende".
Hjemmeværnsorkesteret mødte ca. 30 mand,
medbringende div instrumenter (samt Knud
Andersen), og gav en meget fin koncert, flot
- flot. En trompetspilende "klovn" var også
mødt op, som bestemt ikke lod hjemmeværns-
musikerne noget efter. - Af hensyn til
hjemmeværnet, gøres der for god orden

Efterårets aktiviteter med moder og fester
begyndte med vor stiftelsesfest, som også
samlede mange gæster fra Danmark. Fem
fødselarer skulle hyldes med gaver og
blomster fra medlemmerne. Formand, Anthon
Paulsen, takkede for det trofaste arbejde
gennem årene for vor afdeling. - I oktober
har vi månedsmøde den 7. samt den 11. og 18.
fortsætter whisten. Bingoaften med middag er
den 25. husk tilmelding til Karin/Aage.
Månedsmødet fredag den 1. november, her kan
Aage samtidig fejre sin 60 års fødselsdag.
Alle vore medlemmer takker dig Aage for de
mange fine middage i hulen, som du har lavet
gennem mange år, vi gratulerer så hjerteligt
på fødselsdagen. - Årets gåsemiddag afholdes
lørdag den 9. november, sidste tilmelding,
den 1. november til Egon. - Bestyrelsen
holder møde den 16. kl. 19:00, har du nogen
forslag som bestyrelsen skal diskutere? Husk
at aflevere dem i god tid.
Fra Navertorpet på Ingarö vil vi takke de
mange gæster, som under den lange sommer har
glædet os med sine besøg. Det bliver Marie
og Hans Padborg, som afslutter sin ferie her
og dermed er sommerens mange besøgende vendt
hjem.

Med naverhilsen Arthur

ZÜRICH

Mandag den 1. juli var vi tolv mand nede,
ved Ziirichsøen, for at træne til et
dragebådsløb, vi havde meldt os til. Selv om
vi kun var tolv personer, gik det fint og om
fredagen havde vi så anden træningsomgang,
hvor næsten hele holdet var samlet. Lørdag
den 6. juli skulle vi så deltage i et
kvalifikatlonsløb, men desværre var der gået
kuk i organisationen, så vi kom for sent til
starten. Der igennem havde vi et handicap på
tre minutter, så det blev kun til det ene
løb. Men, efter hvad vi har hørt, finder der
et løb sted en gang til efteråret, og der
har vi lovet os selv at vi kommer frygteligt
tilbage, (som vikingerne i gamle dage).
Ellers har vi ikke haft det store på pro¬
grammet, til moseltreffen havde vi ingen
medlemmer med, men næste år regner vi med at
komme i samlet flok.
Vi siger mange tak for besøget af Niels 2
meter og Jørgen Schaffer. Desværre måtte vi
tage afsked med Preben Madsen, mange tak for
den tid du stod vores avis. Der skal også
lyde et farvel til Karina Ruby og Michael
Sonne. Vi ønsker jer alt godt der hjemme og
husk at det er ånden der tæller.

Med kno i bordet Frank



vejle

Til hulemødet den 6. september var 22 svende
mødt. Formanden bød velkommen og startede
mødet med en optagelse af Leo Jensen. Han
kvitterede omgående med at ringe med klok¬
ken, så han kan jo takterne. Velkommen Leo!
- Derefter orienterede formanden om, at vi
har generalforsamling den 4. oktober, og
opfordrede til at møde talstærkt op. Desuden
er foreningen vært ved et par stykker brød.
Den 10. august holdt Turid 50 års fødselsdag
med åbent hus i hytten. Der var 40-50
personer, deraf mange naver. Rigeligt af
både vådt og tørt var der også, så tillykke
med dagen og tak for en god fest Turid.
Formanden har været til møde i Sønderborg og
havde en hilsen med hjem. - Helge er færdig
med el-installationen både varme og gadelys,
så mange tak for det store arbejde Helge.
Vejle afd. var repræsenteret med 5 personer
ved Moseltreffen. - Frede Thomsen blev 70 år
den 3. september. 5 naver var til fødsels¬
dag, og intet manglede hverken vådt eller
tørt. Frede har været et trofast medlem i
Vejle afdeling. Han har i en del år været
formand, kasserer og næstformand. Den 14.
september har han 25 års jubilæum, så må vi
da håbe, at H.B. husker at sende et telegram
i den anledning, for til hans fødselsdag
havde H.B. vist ikke tid. - (Da det er
redaktøren som sender disse telegrammer, kan
jeg oplyse at Frede har fået begge. Forsin¬
kelsen skyldtes at først røg redaktøren ind
med en blodprop i hjernen, som han er kommet
sig over, kort efter blev han opereret for
hæmorrider's, og i skrivende stund bliver
dette brev skrevet stående. Jeg håber ikke
på flere afbrydelser fremover). - Tillykke
til Frede og tak for din store indsats.
Den 19. oktober har vi "alt godt fra havet",
(mon de også fanger røgede sild i fjorden i
år. red.). - Polle er i køkkenet, så også
det bliver en god fest.

Med naverhilsen "Store"(1 munden) Hans

Ålborg

Hulemøde hos Klaus i Vissel Claus har nu ca.
7000 øl i sin samling. Først vil vi beklage
"svenden" ikke er kommet. Den fungerer som
meddelelsesmiddelet hos os, og har givet
koks i kommunikationen.
Vi var to svende, Henry Kjærsgaard og Ejler
Kløve, som var på Agersted skole for at
fortælle om naverbevægelsen, i hele to
timer. Der har været besøg af to tyske
fremmedskrevne, som havde fundet frem til
Irene Andersen og formanden Willy Jørgensen,
som sørgede godt for dem, alt hvad de
formåede. En vis hr. Kroon, prøver at stoppe
for vor nye hule.
Åbent hus onsdag aften i Håndværkerhuset har
givet et magert resultat. Det skyldes
formodentlig at de forskellige aktiviteter,
ikke er samtidige, og fuldstændige. Og der
er et væld af tilbud til turister og fast¬
boende. Erik Katberg fortalte om turen til
Mosel og tilbage igen. Turen var god, men
der var en del vrøvl og skænderi om tilmel¬
ding og organisering af turen derned. Der
var kun 49 deltagere. Lad os blive fri for
vrøvl + ligegyldighed.
Edvind Svendsen fylder 75 år den 21/09 og
har Inviteret os alle ud i sit sommerhus i
Pollendalen 70, Gistrup Hede.

Århus

Foreningens årlige fugleskydning blev
afholdt på Rønbækskolen 1 Hinnerup, hvor vi
låner skytteforeningens skydebane og hvor vi
også låner våbnene. Børge Andersen var vært
for et flot morgenbord, som vi slet ikke
kunne få bugt med, så vi fortsatte igen til
frokosten, Metha fra Hinnerup havde dog
været i byen og fået det suppleret op. Det
varede ikke længe før de første plader faldt
og den første var halsen/ Herluf Fiirgaard
på Helmuth's skud. Halen/ Ester på Pikasso,s
skud. Venstre vinge/ Ole Bjelgart på eget
skud. Højre vinge/ Jørgen Schaffer på eget
skud. Næbet/ Ole Mathiasen. Brystpladen/
Vagner på eget skud, som blev den nye
fuglekonge med hvad dertil hører af for¬
pligtelser.

Til hulemødet den 6. september var der 2
tilrejsende, Martin Brian Kirk og Peter
Holm, begge værktøjsmagere som blev budt
velkommen med velkomstsangen. - De der var
kommet hjem fra Moseltreffet var med til at
få en god stemning, ja man skulle tro det
var juleaften sådan blev der sunget og
fortalt, det vides ikke hvad der blev af
formanden, han var pludselig væk, man fandt
ham i gang med opvasken, sammen med Lis. Det
blev en sen forestilling, de første gik kl.
02:00, så det er måske de gamle dage der
vender tilbage.
Husk generalforsamlingen den 4. oktober kl.
20:00 samt kegllng på Hotel Merkur den 25.
oktober, med ledsager, kl. 19:00.

Med slag Ejler. Med naverhilsen Vagner



vejle

Til nulemødet deri 6. september var 22 svende
mødt. Formanden bød velkommen og startede
mødet med en optagelse af Leo Jensen. Han
kvitterede omgående med at ringe med klok¬
ken, så han kan jo takterne. Velkommen Leo!
- Derefter orienterede formanden om, at vi
har generalforsamling den 4. oktober, og
opfordrede til at møde talstærkt op. Desuden
er foreningen vært ved et par stykker brød.
Den 10. august holdt Turid 50 års fødselsdag
med åbent hus i hytten. Der var 40-50
personer, deraf mange naver. Rigeligt af
både vådt og tørt var der også, så tillykke
med dagen og tak for en god fest Turid.
Formanden har været til møde i Sønderborg og
havde en hilsen med hjem. - Helge er færdig
med el-installationen både varme og gadelys,
så mange tak for det store arbejde Helge.
Vejle afd. var repræsenteret med 5 personer
ved Moseltreffen. - Frede Thomsen blev 70 år
den 3. september. 5 naver var til fødsels¬
dag, og intet manglede hverken vådt eller
tørt. Frede har været et trofast medlem i
Vejle afdeling. Han har i en del år været
formand, kasserer og næstformand. Den 14.
september har han 25 års jubilæum, så må vi
da håbe, at H.B. husker at sende et telegram
i den anledning, for til hans fødselsdag
havde H.B. vist ikke tid. - (Da det er
redaktøren som sender disse telegrammer, kan
jeg oplyse at Frede har fået begge. Forsin¬
kelsen skyldtes at først røg redaktøren ind
med en blodprop i hjernen, som han er kommet
sig over, kort efter blev han opereret for
hæmorrider's, og i skrivende stund bliver
dette brev skrevet stående. Jeg håber ikke
på flere afbrydelser fremover). - Tillykke
til Frede og tak for din store indsats.
Den 19. oktober har vi "alt godt fra havet",
(mon de også fanger røgede sild i fjorden i
år. red.). - Polle er i køkkenet, så også
det bliver en god fest.

Med naverhilsen "Store"(1 munden) Hans

Ålborg

Hulemøde hos Klaus i Vissel Claus har nu ca.
7000 øl i sin samling. Først vil vi beklage
"svenden" ikke er kommet. Den fungerer som
meddelelsesmiddelet hos os, og har givet
koks i kommunikationen.
Vi var to svende, Henry Kjærsgaard og Ejler
Kløve, som var på Agersted skole for at
fortælle om naverbevægelsen, i hele to
timer. Der har været besøg af to tyske
fremmedskrevne, som havde fundet frem til
Irene Andersen og formanden Willy Jørgensen,
som sørgede godt for dem, alt hvad de
formåede. En vis hr. Kroon, prøver at stoppe
for vor nye hule.
Åbent hus onsdag aften i Håndværkerhuset har
givet et magert resultat. Det skyldes
formodentlig at de forskellige aktiviteter,
ikke er samtidige, og fuldstændige. Og der
er et væld af tilbud til turister og fast¬
boende. Erik Katberg fortalte om turen til
Mosel og tilbage igen. Turen var god, men
der var en del vrøvl og skænderi om tilmel¬
ding og organisering af turen derned. Der
var kun 49 deltagere. Lad os blive fri for
vrøvl + ligegyldighed.
Edvind Svendsen fylder 75 år den 21/09 og
har inviteret os alle ud i sit sommerhus i
Pollendalen 70, Gistrup Hede.

Århus

Foreningens årlige fugleskydning blev
afholdt på Rønbækskolen i Hinnerup, hvor vi
låner skytteforeningens skydebane og hvor vi
også låner våbnene. Børge Andersen var vært
for et flot morgenbord, som vi slet ikke
kunne få bugt med, så vi fortsatte igen til
frokosten, Metha fra Hinnerup havde dog
været i byen og fået det suppleret op. Det
varede ikke længe før de første plader faldt
og den første var halsen/ Herluf Fiirgaard
på Helmuth's skud. Halen/ Ester på Pikasso,s
skud. Venstre vinge/ Ole Bjelgart på eget
skud. Højre vinge/ Jørgen Schaffer på eget
skud. Næbet/ Ole Mathiasen. Brystpladen/
Vagner på eget skud, som blev den nye
fuglekonge med hvad dertil hører af for¬
pligtelser .

Til hulemødet den 6. september var der 2
tilrejsende, Martin Brian Kirk og Peter
Holm, begge værktøjsmagere som blev budt
velkommen med velkomstsangen. - De der var
kommet hjem fra Moseltreffet var med til at
få en god stemning, ja man skulle tro det
var juleaften sådan blev der sunget og
fortalt, det vides ikke hvad der blev af
formanden, han var pludselig væk, man fandt
ham i gang med opvasken, sammen med Lis. Det
blev en sen forestilling, de første gik kl.
02:00, så det er måske de gamle dage der
vender tilbage.
Husk generalforsamlingen den 4. oktober kl.
20:00 samt kegling på Hotel Merkur den 25.
oktober, med ledsager, kl. 19:00.

Med slag Ejler. Med naverhilsen Vagner



Tilmelding, der er bindende, senest 1.
november til kassereren Gerda Gilberg på

tlf: 74 48 68 99

Eventuel overnatning tilbydes på vandre¬
hjemmet til følgende priser:

Enkeltværelser / 140,- kr. pr. døgn
Dobbeltværelser / 180,- kr. pr. døgn

3 pers. værelser / 215,- kr. pr. døgn
4 pers. værelser / 250,- kr. pr. døgn

Leje af sengelinned: 35,- kr. pr. seng.

Derudover har byen også sine hoteller at
byde på.

VI HÅBER PÅ - OG GLÆDER OS TIL - AT SE
RIGTIG MANGE KAMMERATER HERNEDE.
TAG FANERNE MED, OG HJÆLP OS TIL AT FÅ ET
FESTLIGT OG UFORGLEMMELIGT JUBILÆUM.

Med naverhilsen Bestyrelsen.

Hovedtaler
19 9 1 1 Åzrtius

v/Plnsestævriet

Erik KJaragård.

Hvis vi ikke havde haft digterne, ville vi dårligt vide, hvad vi skulle tænke - og slet
ikke, hvordan vi skulle udtrykke det. Og det var Johannes V. Jensen, der i en kort linje
formulerede, hvad jeg her vil forsøge at indkredse på ti minutter;

>> Hvad hånden former er Åndens spor <<
Så er det sagt, det kan ikke udtrykkes bedre - jeg kan i det højeste opnå at knytte nogle
uddybende bemærkninger til Jensens visdomsord. Der står - som nogle i hvert fald vil
huske - i fædrelandssangen "Hvor smiler fager den danske kyst", og i det vers, der gik
hen og blev arkæologernes trosbekendelse:

>> Med flint har olbonden tømret, kriget,
hver spån, du finder i Danmarks jord,
er sjæl af dem, der har bygget riget..<<

fort. s. 2

lmelding, der er bindende, senest 1.
november til kassereren Gerda Gilberg på

tlf: 74 48 68 99

SØNDERBORG AFD.
FEJRER

2 5 ARS JUBILÆUM

Programi

Fredag den 8. november:
Kl. 18:00 / Hulemøde.

Lørdag den 9. november:
Kl. 10:00 - 13:00 / Hulen er åben.
Kl. 18:00 / Festmiddag med musik og dans

på vandrehjemmet. Prisen er
150,- kr. pr. couvert.

Søndag den 10. november:
Kl. 10:00 / Hulen åbner ??



SKANDINAVISK CENTRAL,
UNDERSTØTTELSESKASSE
C - U - K . — NAVERNE
GIRO 2 14 3 3 9 9

HOVEDBESTYRELSEN

Milepæle:

FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF
"D.f.S."

TELEFONTID

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
"DfS", af og
TILMELDING

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

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

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

18.30

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
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

November.

1/11

20/11

24/11

Aage Håkansson
Mörtgatan 15 4tr
133 43 Saltsjöbaden
Sverige

Egon Olsen
Gustav Wledsvej 9
8600 Silkeborg...

Henry Frölund
81-77 TH.ST. Brocklyn
New York 11209
USA medl. 1 Stockholm.

60 år

6 0 år

75 år

December.

21/12 Manfred Juhl
Solbakken 7
4200 Slagelse. 60 år

TAK

Jeg vil sige tusind tak til alle mine venner
og Naverkammerater som tænkte på mig på min
70 års fødselsdag, med kort, breve,
telegrammer samt telefonsamtaler og gaver,
tak for besøg. Det blev en dejlig dag, som
jeg sent vil glemme.

"Tut - Ingarö".

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Jørn Petersen

Sturegatan 26-111
S-25227 Helsingborg
Sverige.
Tlf: 042 11 62 59

KØBENHAVNS AFDELING

HULE

FORMAND

KASSERER

Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V
Tlf: 31 21 00 92
Giro: 9 00 17 78

Peter "bogholder" Petersen
Nyvej 152, Asserbo,
3300 Frederiksværk
Tlf: P.42345735 A.42948000

Kaj Dyrberg,
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand
Tlf: 43 69 07 57

- Og dermed har digteren så at sige taget
arkæologen 1 hånden, og han har - tilsynela¬
dende i hvert fald - afgjort et ældgammelt
stridsspørgsmål, nemlig hvilket håndværk, der
er ældst - og i og med at det er ældst også
det fineste, for håndværkere har det fuld¬
stændigt som adelige familier: Adelsskabets
ælde er også kendetegnet for dets fornemhed.
Oldbonden tømrede - siger Jensen, hvilket får
enhver tømrer til at rette sig, for så er det
altså tømrerfaget, der kom først. Men nej
siger stenhuggeren, for hvordan skulle
oldbonden kunne komme 1 gang med at tømre,
hvis han ikke først havde fået fingre i en
stenøkse. Det er et ældgammelt slagsmål, vi
her er vidne til. I Danmark var det i hvert
fald 1 fuld gang i middelalderen. Hør bare,
hvad smedene dengang mente om sig selv:
"Smedlavet er et embede, som verden ikke kan
undvære. Det er en støtte og hjælp til alle
embeder. Uden smed kan ingen klare sig. Som
grammatikken viser vej til andre kunster,
således viser smedekunsten vej til verdens
kunster. Af smede er kommet paver, kardinaler
og den hellige kirkes formænd. Af smede har
været kejsere og paver." - Nogen højere?
Gammel var smedekunsten i hvert fald, for det
står i første mosebog, at Tubal Kain - som

var tip-tip-tip- oldebarn af Adam og Eva
igen blev "stamfadet til alle dem, der smeder
kobber og jern", og så er vi jo næsten helt
tilbage ved verdens skabelse. Men som man
ser. Smedene må dele æren med kobbersmedene.-
hvis vi ellers kan tro på Bibelen.
Det er der imidlertid ikke så mange, der gør
mere - i hvert fald ikke, når det drejer sig

fort.s.3 .



Århus afd. - guldbryllup.

Den 15. november kan Otto og Metha Jensen,
Mågevej 16 Hinnerup, fejre deres guldbryllup.
Otto har arbejdet som tømrer 1 Grønland, og
været deroppe flere gange og han var over 50
år da han rejste første gang. Parret er kendt
1 pensionist kredse og har deltaget i mange
rejser. Otto er en god sanger, har været
formand for tømmerkoret og desuden sunget 1
smedekoret "Vulkan"!. Parret er særlig kendt
blandt rejsende håndværkere og farende svende
da Otto har været kasserer 1 håndværksvend¬
enes rejse og sygeforsikring i 31 år. Til
deres hjem på Ingerslevsplads i Århus, har
mange gået vejen for at få understøttelse og
rejsepenge.
Århus afdeling ønsker dem tillykke på dagen,
og der er åbent hus i hjemmet på dagen kl.
10:30

Vagner Sørensen.

frederikssund

Søndag den 1/9-91 var der familiedag på egns
museet færgegården i Jægerspris. Emnet i år
var "Håndværk", og Naverne var også invite¬
ret. Vi fik en plads i teltet, hvor der både
var møbelsnedkere, billedskærere, glarmestre
og bødkere. Udenfor var der en masse akti¬
vitet i arbejdende stande. Udstillingen
forløb flot med mange besøgende, omkring
600. Mon ikke det giver et par nye medlem¬
mer, mange var interesseret i Naverne og
deres arbejde.

JETTE

om Første Mosebog. Her var det, arkæologerne
som for små tohundrede år siden kom ind i
billedet og slog fast, at denne Tubal Kain
hvis han ellers har eksisteret - var ret sent
på den,og at der i hvert fald lå mange
tusinde år mellem Verdens skabelse og de
første, der udsmedede kobber - og at der gik
yderligere tusinde år før man også tog fat på
jernet.
I mellemtiden lavede man stenøkser - og man
klædte sig i huder og skind, hvilket burde
give buntmagerne en del selvrespekt, og selv
om det sikkert ikke er rigtigt, at menneskene
gav sig til at bygge Babelstårnet således,
som det også står skrevet 1 Biblen, så har
arkæologerne i hvert fald udgravet nogle
templer, der ligner Babelstårnet til for¬
veksling og så har vi også fået murerene med.
Men lad nu alt dette være, hvad det er.
Overfladisk set - i det mindste - er der jo
bare tale om indbyrdes drillerier, som når
man kan høre bygningssnedkeren sige, at det
går seksten og en halv tømrer på een snedker
- eller når en snedker forvilder sig ind på
et tømmerværksted, og de andre strømmer
sammen for at se, om han nu også har lært at
slå et søm i.
Overfladisk set - ja, for der ligger vel
trods alt også noget andet bag, nemlig den
faglige stolthed. Rom blev ikke bygget på en
dag, siger man, og intet fag er nogensinde
blevet til på en gang. De første i faget
måtte nødvendigvis være amatører, for hvor
skulle de have lært noget, når faget ikke
eksisterede endnu?? Professionalisme tager
tid, og jo mere tid, man har til at udvikle
sin professionalisme, jo mere professionel
bliver man.

Ålborg AFD.

Født nav er blevet 75 år. Jeg startede en
gang i 1924, hvor jeg var med til karneval i
den første hule som Naverne havde hos re¬

stauratør Steffensen i Nyhavnsgade. Senere da
jeg kom i snedkerlære 1 1930, var vi brd.
Bernhard og Edvlnd, med til at hente bygge¬
materialer, fra nedbrydningen af Vesterbro
1935-1937, på hestevogn, hvor vi havde
mursten og tømmer og brædder, vognen havde vi
lånte vi hos vores nabo (den gamle gartner),
det kostede Ingenting, udover en bajer.
Senere da jeg var svend, blev jeg hulefar og
skulle passe svendene op, de skulle jo spille
skat, et tysk spil. Så lavede jeg værelser
oven på naverhytten, men der blev banket i
loftet, så jeg måtte ned og smøre ostemadder,
og serverer flødeflasker med Rød Ålborg, som
kostede 3,75 kr. for en halv flaske. Men det
var andre naver dengang, de fleste var gifte
med tyske damer, de kom gerne om søndagen.
Lørdagen var mest for naverbrødre og
stakithejere. Da det var meget påkrævet at
man skulle have været på valsen 1 år og 1
dag, hjalp det ikke at jeg var søn af Papa
Laurids, jeg kunne ikke blive medlem, før jeg
havde sparet 1 år og en dag sammen. Jeg var
så på arbejde på Kokums i Malmø, og senere
kom jeg som rejsemontør på skib til Polen. Så
først i 1964 blev jeg naverbror. Jeg var
formand i 11 år, men da jeg blev døv, måtte
andre tage over. Efter vi er kommet i Hånd¬
værkerhuset har vi haft 3 formænd, og den 4.
er rykket ind. TAK.

Man kan prale af professionalismen på fagets
vegne - det var, hvad smedene gjorde dengang,
de slog fast, at smedkunsten var en forud¬
sætning for alle andre fag. Man kan også
prale af sin egen dygtighed - som Christian
den 4's hofsmed Caspar Fincke, der signerede
et af sine kunstfærdige gitre med indskrif¬
ten:

"Caspar Fincke bin ich genannt
dieser arbeit bin ich bekannt.."

for slet ikke at tale om den Morten Maler,
det 1 begyndelsen af 1400 årene udførte mange
kalkmalerier i de sjællandske landsbykirker
og skrev "Martinus bene fecit" - Morten
lavede det godt. Hvis man havde citeret
Johannes V. Jensen over for Morten Maler
"hvad hånden former er åndens spor" - så
ville Morten have sagt, at det var som talt
ud af hans mund.
Men man kan også stemme tonen ned og lade
arbejdet tale for sig selv. Det er i reglen
meget bedre. Jeg husker engang for mange år
siden, da Nationalmuseet forberedte en meget
krævende udstilling. Museets snedkere skulle
bygge et podie, der fyldte næsten hele
foredragssalen, og da det var næsten færdigt

fort.s.4



- malerne var ikke kommet til endnu - var der
en af mine kollegaer, der roste arbejdet i
høje toner. Hvortil en af snedkerne bare
sagde: "Alle skruerne er skruet i, så kærvene
sidder parallelt i salens længderetning". Det
skulle kittes ud alt sammen, og det skulle
lakeres over, så det strålede som katteskidt
i måneskin, men nedenunder lak og spartel¬
farve og kit - der sad alle skruerne med
kærven i salens længderetning. Mine damer og
herrer - det er professionalisme, der er
kvalitet.
Det er den slags, der får os til at sukke nu
omstunder, og sige: Ja det var dengang - i
gamle dage, da var der håndværk til.
Men lad os ikke fortabe os i søde minder og
romantik. Lad os slå fast med det samme, at i
gamle dage - da blev der sandelig også lavet
noget være bras. Man behøver ikke at gå så
langt for at se det. I Århus domkirke står
det et af de fineste sengotiske altre der
eksisterer i Nordeuropa - udført på Bernt
Notkes værksted i Lübeck. Folk kommer lang¬
vejs fra for at se det. Der er en rigdom af
billedskærerarbejde og kulører og forgyld¬
ning, der siger spar to til det meste - og
man beruser sig ligefrem i al den pragt.

fort.næste nr.

FORENINGS—MEDDEI.EI-.SER

FREDERIC XA

Til generalforsamlingen den 2/10-91, mødte
der kun 10 svende. Formanden, Arne Thomsen,
bød velkommen og vi sang nr. 28. Traditionen
tro blev Frank Ravn valgt til dirigent.
Protokollen og formandens beretning blev
godkendt. Regnskabet blev gennemgået fordi
Arne Hansen ønsker at afgå som kasserer, da
han måske rejser ud syd el. nord. Regnskabet
blev godkendt, til ny kasserer blev valgt
Frank Ravn, han modtog og takkede for valget.
Formanden overrakte Arne Hansen et flot
naverkrus som tak for hans store arbejde som
kasserer. Stort bifald. Der var ingen ind¬
komne forslag. Under eventuelt kom Arne
Thomsen med et forslag om at danne en akti¬
vitetsgruppe på 3 mand, der var stor enighed
og valget faldt på: Arne Thomsen, Bent
Christiansen og Bent Larsen. Dirigenten
takkede for god ro og orden.
Vi gik over til det kulinariske og her
manglede ikke noget, hverken mad eller
drikkelse, og vi sang hjemlandets vemodige
sange. - Gamle Jensen fortalte en sand
røverhistorie fra hans ophold i Italien, han
er en værre en, men det var heldigvis "den¬
gang". - Det blev en rigtig hyggelig aften
som sluttede kl. ??

Med naverhilsen Tage.

FREDERIKSSUND

Generalforsamling den 4/10-91.
22 svende var mødt op for at deltage i
efterårets lille generalforsamling, det må jo
nok siges at være lidt sløjt.
Formanden indledte med at byde velkommen, og
vi sang nr. 28. - Herefter gik vi over til
dagsordenen, hvor første punkt jo er valg af
dirigent. I kan sikkert gætte hvem valget
faldt på. Ja rigtig gættet, det blev igen i
år Frank Ventrup, så generalforsamlingen var
lagt 1 erfarne hænder. - Næste punkt var
protokollen, som igen i år blev oplæst af

Poul Berg. Vi gik derefter over til forman¬
dens beretning, hvor Jette indledte med at
sige at beretningen ville blive kort, da hun
jo ikke havde siddet så længe på posten som
formand. Hun kunne dog oplyse at vi havde
holdt "lam på spid", samt at vi også havde
deltaget i en udstilling på Færgegården, der
var godt besøgt. Vi havde også haft en
optagelse af Tonni Ventrup, og Jette håbede
at han ville befinde sig godt blandt naverne.
Til slut takkede Jette for den opbakning hun
havde fået.
Protokol og formandens beretning blev sat til
afstemning, under et som vi plejer, og de
blev enstemmigt godkendt.
Næste punkt var pinsestævnet 1992. Det var
Dann Eland der her forklarede hvor langt vi
var nået, og hvad vi skal arbejde videre med.
VI fik også valgt de manglende medlemmer til
stævneudvalget. Det blev Sten Leander og
Steen Holm (ingen mødte dog op til det første
stævneudvalgsmøde). Dann forventer at vi
bliver mindst 200 deltagere, men det bliver
ikke noget problem. - Næste punkt var valg af
hulevagter for 1992, dette blev hurtigt
overstået og vi gik over til sidste punkt på
dagsordenen, eventuelt. Da ingen havde noget
til dette punkt kunne dirigenten takke for
god ro og orden.
Vi havde denne aften optagelse af en ny
svend, det var Lone Ventrup der ønskede at
blive medlem. Lone der er uddannet køkkenle¬
der, har arbejdet 3 år på Færøerne, hun
fortalte at hun havde lavet meget god færøsk
mad. Hun måtte da også besvare flere spørgs¬
mål om den. Lone blev optaget, og vi sang nr.
1. Efter sangen viste Lone at hun godt vidste
hvor klokken hang, så da hun havde ringet på
den fik hun selvfølgelig blæren, og vi fik
hvad dertil hører.
Middagen denne aften havde de 2 x Bent sørget
for. Det var marineret kødgryde med mos. Bent
fortalte at der var brugt porter til marine-
ring af kødet, og pragtfuldt smagte det da
også. Senere på aftenen fik Sten Leander lyst
til at høre klokken, og vi måtte igen synge
blæren.
Da klokken blev 23:00 var jeg træt efter en
hård dag, og måtte derfor tage hjem for at få
lidt søvn, men jeg er helt sikker på, at med
den stemning der var, ville det vare til ud
på de små timer, (og det blev det).

Med naverhilsen Poul

HILLERØD

Til hulemødet var formanden, kassereren og
næstformanden desværre forhindret i at
deltage; men vi havde alligevel et hyggeligt
møde som sædvanligt.
Så skal Hillerød have ny sekretær, da for¬
manden ikke er tilfreds med den nuværende.

Karl

Den 24. august havde vi besøg af 45 kursister
fra tidens højskole, alle var meget begejst¬
rede over hvad de så i vor hule, de havde
selv deres mad med, så det øvrige sørgede
klubben for, der blev sunget et par naver¬
sange og Ole Sterndorff spillede guitar, alt
i alt en fin dag.
Lørdagsmesse den 7/9, med stegte ål var godt-
besøgt 34 mødte med god appetit. Age havde
som sædvanlig stegt ålene og lille Lilian
havde også stegt en hel del, derefter var der
dessert og kaffe, formanden takkede alle for



det store arbejde med menuen og bordpynt, og
gav derefter ordet frit, så kom der gang i
historier og sange, en herlig lørdagsmesse.
Lørdagsmesse den 5/10 var med dyresteg og
sikken en steg, Mona, hulefars viv, havde
serveret os en herlig dyresteg mør og saftig,
lille Lilian havde lavet waldorfsalat, så der
manglede ikke noget, hulemor Lillian havde
som sædvanlig styr på det hele, der var en
meget fin stemning og der blev sunget så det
rungede, atter en af de gode lørdagsmesser.
PROGRAM:

Lørdagsmesse den 2. november, biksemad.
Lørdagsmesse den 7. december, julefrokost.
TILMELDING: tlf. 42 27 82 95 el. 42 28 07 64
Husk også julegløkk den 13. december, her
åbner vi bødekassen og samtidig er der
pakkefest, medbring pakke, ikke under 25 kr.
Med naverhilsen

KØBENHAVN

Mogens

Så kom "Den farende Svend" den 3/10. - Vi
opfordrer alle vore medlemmer til at læse
Københavner- Naven, hvis du har fået den
forlagt, så kom i hulen onsdag el. søndag
og få en ny.

Så kom Jonas endelig, og det gik fint.

Jubilæumsfesten for vore 3 jubilarer var en
dejlig fest, vi kunne være 15 personer
mere, ja der burde være fuldt hus en sådan
dag, hvor vi fejrede 2 x 25 års jubilarer
og så Edgar Jensen, æresmedlem, 50 års
medlemsskab, dejligt at se jer 3 nogenlunde
raske, Edgar dog meget mat efter 4 mdr. på
hospitalet.

Vægt 3400 g. længde 52 cm. Tog 400 g. på,
på 10 dage, det er JONAS.

Sildebordet, 25-30 tilmeldt, det klarer
Edith med John og Lotte. - Sv./hulemøde og
sensommerfest var dårligt besøgt, der er
sikkert for mange fester lige efter hinan¬
den og så var vi ikke i "Svenden".
NOVEMBER. En stille efterårsmåned, vi
starter lørdag den 2/11 kl. 18:00 med
Raclette (guf-guf), tilmelding NU.
Sv/hulemøde den 12 og 28/11. Spilleaften
den 18/11, derudover har vi jo onsdagsmø¬
derne samt søndagsmøderne. Video fra
jubilæumsaften, vil vi forsøge at vise den
12/11.
DECEMBER. 1/12 juleklip. - 2/12 spilleaf¬
ten. - 4/12 midt-i-ugen. - Og lørdag den
7/12 kl. 15:00 andespil og kl. 18 spiser
vi anden. Husk tilmelding.

LOS ANGELES

September måned er allerede fløjet forbi
os med masser af begivenheder samt mange
større og mindre fremskridt for de ellers
lidt ensomme Los Angeles Naver.
Til vores månedsmøde havde vi både glæden

og æren af et besøg af vores æresmedlem Kjeld
Ploug fra Odense afdeling. Kjeld medbragte
sin bror, Niels, som bor i San Fransisco
området, og det lader til at Niels Ploug
mener, at en afdeling bør etableres deroppe.
Hvis det bliver til noget, så vil vi jo ikke
være helt så ensomme mere, som den eneste
Naver Klub i Staterne. Kjeld medbragte en
flot gave fra Odense afdelingen. Det er en
berejst og historierig tømrersav som nu flot
er udstillet på væggen med et indrammet brev
fra Odense, og som beskriver lidt af savens
lange historie, der begyndte i trediverne.
Både Kjeld og Niels Ploug samt Kjelds hustru
Gerda og datter Hanne deltog i vores årlige
picnic med speciel invitation til danske
Soldater Klub to dage senere. Det blev til en
meget vellykket sammenkomst med 80 deltagere.

Et af vore senere medlemmer, brandinspek¬
tør, Edward Belknap (flamme Ed), som er fuld
af kunstneriske talenter, forærede klubben et
flot CUK emblem, som han havde lavet i
blyindfattet farvet glas. Tagmester Kenneth
Olsen (tagpap Ken) forærede klubben en over
tre meter lang egetræ's kirkebænk til vores
over- dækkede terrasse. Den blev øjeblikkelig
fyldt med sludrende Naver, og er derfor nu
døbt "sladrebænken". Entreprenør Theodor
Petersen (trillebør Ted) tilbyggede et hjørne
til terrassens fire fod høje sidevæg, så
bænken får lidt beskyttelse fra sol, vind og
vejr. Dertil indrammede han det blyindfattede
CUK emblemsvindue i egetræ og hængte det
mellem stolperne på det nye hjørne. Det har
alt sammen givet varme og liv til den ellers
ret spartansk udseende terrasse.

Sidst, men ikke mindst, er der endelig ved
at være lidt gang i vore forsøg på at om¬
skrive flere af vore forældede grundregler,
så klubben ikke vil uddø på grund af alderdom
og medfølgende hård mave og tankegang. Dette
medførte mildt sagt et usædvanligt langt og
dlskussionsrlgt møde i september. Møderne
foregår på engelsk, og Kjeld Ploug, som ikke
taler dette sprog, syntes nok at vi her i Los
Angeles holder længere, og skal vi sige mere
Ivrige møder, end han normalt har observeret
i andre Naver klubber.

Vore Naverkammerater overalt oplyses om,
at en jubilæumsplatte foræres til enhver klub
som bliver repræsenteret ved vort 60 års
jubilæum i 1994. Kom og nyd fest og ferie i
"SUNNY CALIFORNIA"!

Med naverhilsen Jarl Thyrring.

Med naverhilsen Hans Rindom.

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade
2 86 O Søborg
Tlfs 31 56 29 58

19 5

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. Kobenhavn

NÆSTVED

Vi har til tider ved hulemøder oplevet at se
sammenkrummede skikkelser og forpinte ansig¬
ter, hvorfra der lød hule støn: "Får vi ikke
snar noget mad"?.
Da hulemor, Jette, har megen medfølelse med
sine medmennesker, blev der straks rådet bod
herpå. Før de sidste to hulemøder blev der
mulighed for spisning fra kl. 18 til 19.
Første gang med brunkål med flæsk, (tak til
Jørgen for at genopfriske min erindring om



dagens ret), og næste gang med stegt flæsk og
persillesovs. Det har vist sig at være en
meget populær ordning, som mange benytter sig
af, så den vil fortsætte, og der er da altid
mulighed for en håndmad i løbet af aftenen.
Af hensyn til indkøb er det nok en god ide at
melde sig til 1 forvejen. - Hulemødet i
oktober var særdeles hyggeligt og vi havde
første besøg af en ungersvend, som har virket
i verden fra New Zealand til Grønland og som
kunne tænke sig at blive medlem. Keld sang
for til bl.a. nr 15 og nr. 18 og midnats-
klokken faldt i slag før de sidste forlod
hulen.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen

ODENSE

Odense afd. afholdt sin halvårlige general¬
forsamling torsdag den 3. oktober kl. 18 og
til den var der et meget fint fremmøde. Vor
formand, Ole Bøvig, åbnede mødet og bød de
tilstedeværende velkommen. - Jejer blev valgt
til dirigent. - Fremmedbogen blev oplæst og
godkendt. - Protokollen var ikke til stede,
dette blev taget til efterretning, og for¬
manden skal forsøge at fremskaffe den.
Formandens beretning blev godkendt. - Regn¬
skab fra kasserer og hulefar blev godkendt
med akklamation. - Indkomne forslag: "Naver¬
venner". Det blev vedtaget at den hidtidige
ordning skulle løbe endnu et år. - Valg: Til
sekretær valgtes Frits Hansen, øvrige valg
var genvalg. - P.R. udvalget udgik. - Under
eventuelt præsenteredes maskinsmed Mogens
Malmos, som har rejst i store dele af verden,
og som ønskede at blive optaget i naverfor¬
eningen, det bliver antagelig på næste
hulemøde den 7. november. VI havde besøg af
Erik Jensen fra Spanien, som overrakte en
speciel mønt fra det spanske. Vi havde besøg
af Leif Jensen fra Langeland som gav en
interessant beretning fra Østtyskland og om
forholdende dernede i dag. Kjeld Ploug bragte
en hilsen fra Californien og fra Los Angeles
naverklub, hvor han havde været til navermøde
den 13. september og til naver- picnic i
naverdalen den 15. september. Kjeld modtog,
til Odense afd., en 200 års jubilæumsmønt
samt et bånd med fine naversange og tale af
Peter Freuchen om Grønland.
Efter generalforsamlingen havde vi selskabe¬
ligt samvær med vores navervenner og madpak¬
kerne, herunder kom vores kasserer, Walter,
til at støde på klokken i anledning af hans
nylig overståede 65 års dag, som indbragte
ham et hjertelig tillykke og med
blærerøvssang til følge.
Husk næste hulemøde den 7. november kl. 19:30

Med naverhilsen K.Ploug

RANDERS

Fredag den 4/10-91. Halvårlig generalforsam¬
lig. Formanden åbnede mødet med at byde
velkommen til 15 medlemmer og foreslog en
sang som så blev sunget. Inden vi gik over
til generalforsamlingen havde vi den glæde at
optage 2 nye i vores rækker. Tømrer Christian
Schmidt, som har været medlem for år tilbage,
blev genindmeldt. sklbsmaskinist Henrik
Kristensen, som titlen siger har sejlet.
Begge fik deres bøger, emblem og velkomstsag,
som de begge kvitterede for på behørig vis,
så blæren måtte også lyde.

Dirigenten, Ivan Nielsen, læste dagsordenen
og kunne konstatere at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og varslet, og gav
derefter ordet til formanden, som oplæste sin
beretning, da der ikke var noget at debatte¬
re, kom den hurtig til afstemning og blev
godkendt. Kassererens regnskab blev godkendt.
Afstemning: Skal vi have gæster med på vores
årlige fodtur?. Det blev vedtaget at det kun
er for naverne alene, men at koner og kære¬
ster må støde til os i hulen, når vi slutter
af. - Bestyrelsen havde foreslået at vores
lokal kontingent skulle stige 5 kr. om
måneden fra den 1/1-92 og det blev vedtaget.
Alle valg var genvalg, undtagen
bestyrelsessuppleant som blev Ivan Nielsen.
Revisorsuppleant blev Inge. - Der blev
snakket om de forskellige arrangementer, og
der tager vi til Sønderborg til 25 års
jubilæum. Der var ingen gode forslag angående
nye tiltag, da man mente det var bestyrelsens
arbejde. Så et lille suk, vi vil gerne se
nogle flere medlemmer til vores møder og
arrangementer. Og så vil vi også gerne om
vores sekretær ville være så venlig at melde
afbud til vores bestyrelsesmøder og
generalforsamling, så vi kan få vores
suppleanter indkaldt UHA1 Henning.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og vi
gik over til de gule ærter med alt tilbehør,
og jeg skal love for der blev spist. Da
klokken blev 24:00 fandt vi ud af at en af de
nye nemlig Christian fyldte år og det gik
ikke stille af. Vi sang fødselsdagssang for
ham og han ringede på klokken og endnu engang
måtte blæren afprøves.

Med kno i bordet og mange naverhilsener
reserven ( ARNI )

ROSKILDE

Ved det ordinære hulemøde i september, hvor
vi fejrede hulens og alle vore fødselsdage,
var vi 22 deltagere, heraf 2 gæster, der var

på ferie fra Canada. Det er altid hyggeligt
at sen nye ansigter i hulen. Efter velkomst
af formanden og en indlednlngssang, overlod
Peer ordet til festudvalget, som var aftenens
arrangører. De havde lavet dejlig mad, som
vederfaredes fuld retfærdighed, og da alle
var mætte var der lotteri med fine præmier.
Vi har nu haft hulen i 11 år. De medlemmer,
der har været med 1 10 år får sat en sølv¬
plade på jubilæumshjulet. I år var det Lene
der var jubilar, men desværre var hun for¬
hindret 1 at komme, så vi må vente med at

hylde hende til næste hulemøde. - John og
Erna havde i fællesskab fundet ud af, at
navervennerne også skulle have markeret deres
10 års medlemsskab med en navneplade. De
første 3 jubilarer var Bent, Anna Grete og
Hans Kurt.
I november har vi ordinær generalforsamling.
Dagsorden 1 følge love. Forslag der ønskes
behandlet, skal skriftligt være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

PROGRAM FOR NOVEMBER:

17/11 - Spilleaften kl. 17:30.
29/11 - Hulemøde med generalforsamling kl.

19:30. - Da vores naverven Karin
fylder 50 år i novb., byder hun på 2
sildemadder til hver. Vil du spise
mere tager du selv en skorpe med.
Hulevagt BENTE og PEER.

Med naverhilsen fra os i Roskilde Karl.



KARREBÆKSMINDE SILKEBOFtG

Den 27/9 tog vi på behørig vis afsked med
sommeren. Vi var 28 svende og venner samlet i
hulen i møllen til en festlig aften. Vi havde
besøg af en astrolog, som holdt et meget
underholdende og morsomt foredrag om stjer¬
nerne og deres betydning. Han havde lagt et
horoskop for Karrebæksminde Naverne, der
sagde at vi kunne se frem til en god fremtid.
Det er jo godt at vide, hvis man tror på den
slags. Vi havde også uofficielt besøg af
formanden for kuturudvalget i Næstved. Hun
bor jo også i Karrebæksminde og vi var glade
for, at hun smuttede ind for at hilse på os.
Derudover er der sket det, at vi har købt en
brugt bar, med indbygget lys og køleskab, og
for at få den betalt, afholdt vi pakkefest,
som blev en stor succes. Poul og Rene stod
for auktionen, og det gjorde de til UG. Der
gik rygter om at næstformanden, Jens Boye,
vist nok havde arvet, og noget er der nok om
snakken, for han bød 500 kr. for den sidste
pakke, hvilket udløste store klapsalver. En
sådan aften går jo hurtigt, så det blev hen
på de små timer før vi sluttede, men en
dejlig aften var det, med musik og sang, en
aften som vil blive husket længe.
Julefrokosten vil i år blive afholdt den 30.
november kl. 19:00. Flere informationer
følger senere.

Med kno ■ Store Kalle.

SAMSØ

Hulemøde den 27/9-91.
Mødet var så det første efter sommerferlen og
vi lagde godt ud med optagelse af et nyt
medlem, som var anbefalet af vor kasserer og
Jørn Enevoldsen. Børge Kjærulff, som er
maskinmester til søs, har endvidere været med
S.K.a. bådende på Grønland, og været til søs
siden 1972, så han er godt befaren. - Da vor
formand er rejst fra Samsø har vi konstitu¬
eret Jørn Enevoldsen som formand frem til
ordinær generalforsamling, som holdes i
februar 1992.
Mødet gik som sædvanen er 1 hulen med klok¬
keklang og fast føde. Vi sluttede ca. midnat
i god ro og orden.

Med hilsen og kno

SLAGELSE

"Pudseren"

27/9- Vort månedsmøde var udsat til søndag
p.g.a. Søren Hvejsels fødselsdagsfest, som
blev holdt i Salten borgerhus. En mængde
mennesker mødte op for at hylde Søren, som
trakterede med det store tag selv bord, der
var øl i hanerne, og efter sigende meget til
overs da vi gik. Naverne sang for Søren og
høstede stort bifald.
Søndag. Der var optagelse af et nyt medlem,
Carsten Myrdal. Carsten er maskinchef, og
har arbejdet på Grønland og sejlet i mange
år. Da betingelserne for optagelse var 1
orden, hilste vi Carsten velkommen. - Vi
drøftede forskellige interne forhold,
hvorefter vi gik over til frit samvær.

Henning og Gyda vil gerne takke Randers afd.
og især 2 x Henning, for en dejlig tur til
Nordsømusæet.

Vi har ordinær generalforsamling den 25
oktober. Dagsorden vil blive tilstillet
medlemmerne.

Med naverhilsen Hans " Padborg ".

Hulemødet den 4/10 var som vanligt godt
besøgt. Karin medbragte ildvand som følge af
sin fødselsdag. Henning B.Larsen ligger på
Slagelse Centralsygehus afd. B.3 stue 7.
Luffe har lige som undertegnede været på
besøg, hvor længe han skal ligge der vides
ikke i skrivende stund. - Vores på det
seneste glemsomme sekretær (undertegnede)
beklager meget at han i sidste nummer af
"Svenden" glemte Evald Sørensens 75 års
fødselsdag den 16/10. Hvor han holdt åbent
hus. - Den 16/11 inviterer Evald på noget
spændende i "Hulen kl. 13:00", for god orden
gøres opmærksom på at det er vor normale
lørdagsmøde, og at hulen er åben fra kl.
12:00, man er temmelig sikker på at der ikke
bliver serveret gule ærter.

SØNDERBORG

Vi har grund til at være tilfredse hernede,
vore møder kører usandsynligt godt, med et
deltagerantal på ca. 15 M/K hver gang.
Kammerater udefra kan også finde vej til
hulen, og det glæder os. J.Føns Back, Vejle
besøgte os, og fik vist smag for Chilli-
conkarne. - Ester og Jørgen fra Århus kom så
ofte at vi begyndte at undre os, indtil de
lod bomben springe, de havde købt hus på
Kegnæs og ville gerne overflyttes til Søn¬
derborg afd.. I er velkomne, og vi håber i må
trives ude blandt (kukkerne). Annette og
Benny dumpede ind til et lørdagstræf, og
Preben skal have tak for hilsenen fra Malmø.
Det er dejligt, når svendene- derude- godt-
vil- blære sig i hulen. To nye medlemmer har
vi optaget den 4. oktober. Tømrer Poul
Dohrmann, har rejst ca. 10 år bl.a. på
Grønland, tilsyneladende har rejselysten ikke
forladt ham endnu, for ud på aftenen sagde
han da, at når der ikke var mere arbejde i
Sønderborg, ville han cykle til Vancouver,
til sin kammerat Erik, (som også har været på
besøg i hulen), og som arbejder der. Lejrle¬
der Regnar Jørgensen, har rejst ca. 15 år på
Grønland og USA. - Dåben klarede de flot
begge to, og vi byder dem velkommen i Søn¬
derborg afd.

OG SÅ HAR VI JO 25 ÅRS JUBILÆUM DEN 9.
NOVEMBER.

Med naverhilsen H.P.Hansen.

Med naverhilsen Arne Rafn.

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.
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THULE

Lige et frisk "arktisk" pust her fra Thule,
for at bekræfte, at der er liv i os endnu. Vi
er nu kommet over sommerferieperioden, og er
så småt ved at kunne samle tropperne igen. Vi
har lagt vores møder til hver anden lørdag,
og det lader til at være bedre end søndag
eftermiddag. På trods af forskellige ar¬
bejdstider, havde vi den første lørdag samlet
otte svende, og en enkelt optagelse blev der
også tid til. Det var mekaniker Michael
Tolderlund, der kvitterede for optagelsen med
lidt godt til halsen.
Vi har gennem velfærdsfonden her på pladsen,
fået bevilget midler til et nyt musikinstru¬
ment, så lige så snart vi er blevet enige om,
hvilket mærke "Keyboard" det skal være, og
hvem det skal levere det, vil bestillingen
afgå til Danmark, og håber så, at det næste
SAS fly har vores musik med. Vi har fået
overflyttet tre fra det nu nedlagte
Marmorilik, så medlemsstaben vokser stille og
rolig, men det er lang vej endnu, inden vi
kommer op på fordums skare.

Det var så et livstegn fra det "Høje Nord".
Med arktisk kno i bordet, KAJ.

VEJLE

Der var mødt 26 svende til generalforsamlin¬
gen. Formanden bød velkommen og startede
mødet med en optagelse. Verner Jørgensen, der
har arbejdet på Grønland i flere år som
lagerekspedient.
Ordstyrer blev Anders, som takkede for valget
og gav formanden ordet for beretningen:
Pinsestævnet, hvor der var en del fra Vejle
afd. der deltog. Det var et godt stævne,
sagde formanden. Men pinsemorgen var der nu
også fuldt hus i hytten. - Vor berømmelige
gåtur til hytten var jo også en bragende
succes i år. Over 50 deltagere var der, og vi
måtte jo have en hestevogn med for at få øl
nok med til turen. Derefter var der grill¬
stegt gris, som Palle og Ingelise havde
sponseret, musik havde vi også, og på toppen
af det hele fik vi også lavet en videofilm
fra dagen, så stor tak til Borgerkroen.
Polle var køkkenchef ved vort traditionsrige
Rijstaffel, så tak til Polle. - Grill selv og
Dartspil var ikke nogen ubetinget succes
der var vist kun 2 deltagere, men lad os gå
let hen over det. - Moseltreffen var besøgt
af 7 personer fra Vejle. - Madpakkefesten
havde god deltagelse. Britta vor utrættelige
hyttemor havde smurt de herligste madpakker,
som end ikke formanden efter eget udsagn
kunne lave bedre. Tak Britta. - Til stegte ål
var der fuldt hus som sædvanligt, men vi
havde jo også to eksperter til at stege ål
Tove og Rose. Når det to er i køkkenet, så
ved alle, at det ikke kan blive bedre, så en
stor tak til dem begge. - Som rosinen i
pølseenden har vi gule ærter den 16. november
kl. 13.30, Jens DSB har lovet, at de skal
blive af samme fortrinlige standard som
sædvanligt. - Vi har for første gang, så
længe nogen kunne huske tilbage, holdt 2

mødeaftener udendørs i år. - Til sidst tak
til hyttemor og hyttefar for en strålende
sæson med rekordomsætning i hytten.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev godkendt. Alle valg var
genvalg.
Vinterfesten. Festudvalget påstår, at det
igen bliver en fest, man vil huske længe. Ca.
100 personer vil der være plads til, og Lion
Center (el. Tyrolerlandsbyen, som de fleste
husker bedst) bliver stedet, og datoen er den
25. Januar 1992. Så få bare slipset renset
o. s . V .

Med naverhilsen Store Hans.

ålborg

"Lis Kok" og Tonni var i hulen denne gang, så
det var en stor overraskelse. De er nu færdig
i England, og har bosat sig i Hvalpsund
(Limfjordbyen ved Louns). Formanden, Willy
Jørgensen, bød dem velkommen tilbage og
håbede, at vi ser mere til hinanden. De
inviterede til åbent hus i deres nyindkøbte
landejendom, Hesselvej 16 Hvalpsund, den
25/10-91.
Edvind Svendsen, der fyldte 75 fornylig,
havde flasker med til svendene, Edvind har
fået sukkersyge, så han måtte kun få vand
med vita. - Formanden takkede også Klaus i
Gug for hans velvilje over for naverne.
Klaus har nu ca. 7.000 øl 1 sin samling.
Hulebyggeriet er nu i gang, vi håber det
kommer til at gå godt.

Med slag Ejler.

Århus

Til hulemødet, med ledsager, den 20 septem¬
ber, var det mødt så mange op at hulen var
stopfyldt. Herluf oplæste gæstebogen. Af
tilrejsende var det blandt andet Araberens
søn Orla med sine to sønner Tom Hansen, som
er udlært tømrer hos Ole Mathiasen, og Per
Hansen som er maskinarbejder. De er kendte i
hulen og blev optaget som medlemmer samme
aften. Fra pinsestævnet blev der vist video i
lokalet ved siden af hulen. Det blev en aften
udover det sædvanlige, alle var glade og
positive. Det blev ryddet op og skyllet af
inden de sidste gik, meget sent.
Besøget på Ceres- bryggeriet den 24 september
var godt besøgt, alle var i god stemning da
de kom i hulen. Bent og Kaj havde lavet
pølsebord for overskuddet fra ugen før, så
det var en aften hvor der var kul på, der
blev snakket og sunget som aldrig før.
Ved generalforsamlingen den 4. oktober, blev
Ole valgt til dirigent. Nye valg: Bageren som
Skramleriforvalter og Vagner blev igen
hulefar.
Ester Lund og Jørgen Schaffer meddelte at de
havde solgt huset i Hørning og købt et andet
på Kegnæs, syd for Als. De bliver overflyttet
til Sønderborg afdeling. Herluf takkede dem
for deres store arbejde som kasserer o^
formand i Århus afdeling og overrakte dem en
gave fra afdelingen.

Med naverhilsen Vagner
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GLÆDELIG JUL — GODT NYTÅR im
HOVEDBESTYRELSEN FOR SK. C.U.K. ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER UDE OMKRING I DEN STORE VERDEN,
SAVEL SOM HJEMME, TILLIDSMÆND, ABONNENTER OG NAVERVENNER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET
GODT OG VELSIGNET NYTÄR, IDET VI TAKKER FOR DET GODE SAMARBEJDE DER HAR HERSKET I ARET DET
NU GÅR PA HÆLD. VI MÅ HABE, AT DET NYE AR VIL VISE OS DEN GUNST, AT VÆRE LIGE SA POSITIVT
SOM DETTE HAR VÆRET, OG VI HABER AT INTERESSEN FOR C.U.K. VIL BLIVE VED MED AT HAVE DE
UNGES INTERESSE, OG AT DET I DET KOMMENDE AR SKAL LYKKES AT FÅ ENDNU FLERE AFSTED TIL DE
GLÆDER OG OPLEVELSER, SOM VI ANDRE IKKE VILLE VÆRE FORUDEN.

På hovedbestyrelsens vegne: HELGE L NIELSEN
Formand.

PEER ROSÉN
Hovedkasserer.

DANN ELAND
Redaktør.

NYT FRA H - B .

HOVEDBESTYRELSESMØDE
DEN 19/10— 91 X
XNGERSLEVSGADE-

1) Protokol og beretning

Ingen kommentarer til protokollen.
Beretning: Helge arbejder 1 øjeblikket (ca.
den næste måned) 1 Tyskland, og derfor kan
HB- møder kun blive om lørdagen. Der er
aftalt revision med de interne revisorer i
dag for at få afgjort spørgsmålet og det
beløb på 5025 kr. der har været røre om på
sidste møde. (se under DEMENTI).
C.U.K, har modtaget et takkekort fra Georg
Poulsen for de 100,- kr. vi sendte til hans
rejsefond for metal lærlinge.

2) Redaktøren

Kommentarer til redaktøren: Internt skal for
fremtiden stå under internet. Ellers ingen
kommentarer.

3) Hovedkassereren

De nuværende beholdning er: Check, 3125 kr.
Bankbog, 22432 kr. og Giro, 25363 kr. Der
har været nogle problemer om begravelses¬
hjælp til et medlem i Hillerød. De skulle
være løst nu. De 100 kr til Georg Poulsens

DEMENTI

Revision, v/Peter "bogholder" Petersen.

Ved den interne revision blev misforståelsen
opklaret. Ved den sidste ordinære revision
bemærkede de to interne revisorer, at
saldoen på det første bilag til giroen ikke
stemte med hovedbogens saldo. Imidlertid var
bilagene fra 1990 ikke til stede, så det
kunne ikke konstateres hvorfra fejlen
stammede. I denne omgang - med alle bilag
til stede - kunne det så afgøres, at der var
tale om forskelle i bogføringsdatoer. Noget
der meget let sker over årsskifter.

DER ER ALTSÅ INGEN MANGLER ELLER FEJL I
REGNSKABET.

H.B.

rejsefond tages fra vor egen rejsefonds
konto. Der er indkommet ansøgning fra en
dansk håndværker i Freiburg. Han har haft
mange rejseudgifter og har allerede skaffet
arbejde til i hvert tilfælde en anden svend.
HB har bevilget 1000 kr til manden efter
hans indmeldelse i CUK. Ligeledes videre¬
sendes ansøgning til Håndværkernes Rejse¬
fond, hvor den kan behandles i marts 92.



SKANDINAVISK CENTRAL,
UNDERSTØTTEL.SESKASSE
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HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND

HOVEDKASSERER
VAREFORSENDELSE

TELEFONTID

REDAKTØR AF
"D.f.S."

TELEFONTID

UDSTILLINGEN

EKSPEDITION AF
"DfS", af og
TILMELDING

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

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

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

18.30

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
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

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V.
Tlf: 31 21 00 92
Giro. 9 00 17 78

FORMAND: Gerd Moss Andersson
Ndr. Fasanvej 20, l.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 34 04 77

KASSERER: Kaj Dyrberg
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand
Tlf: 43 69 07 57

MILERÆLE

DECEMBER:

21/12 Manfred Juhl
Solbakken 7
4200 Slagelse 60 år

24/12 Erik Katberg
Lyngholmsvej 1
9200 Ålborg S.V 60 år

27/12 Jens Arne Sørensen
Resedavej 67
8600 Silkeborg 50 år

TAK

En hjertelig tak til alle som glædede mig i
anledning af min 75 års fødselsdag med
besøg, hilsener, telegrammer og gaver samt
til alle vennerne som mødte op i hulen.

Med kno i bordet Evald Sørensen
Sorø.

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 70
års fødselsdag.

Ernst Trøjbo
Vejle afd.

Jeg vil gerne hermed takke for de mange
hilsner som jeg fik til mit jubilæum, tak
for besøget i mit hjem af repræsentant fra
hovedbestyrelsen, en særlig tak for hilsenen
fra Århus afd. en særlig tak til Bageren,
Helmut og Petra fra Sønderborg afd.. Jeg vil
hermed sende alle en hilsen, og samtidig
ønske alle en god jul og et godt nyt år.

Venlig hilsen fra

THULE

Eva & Romon Hammeleff
Stenbjergparken 10 B
6400 Sønderborg

Lørdag den 26/10 holdt naverne åbent hus. 22
personer, naver iberegnet havde fundet vejtil hulen. Vi havde bestilt smørrebrød fra
klubben, og væsken var også i orden, så det
blev en rigtig hyggelig eftermiddag. Blandt
gæsterne var en del unge mennesker, der
gerne ville høre mere om naverne. Vi er nu
ved at have skabt lidt mere interesse om
vores navn og bevægelse, så når vi har møde
næste gang lørdag den 23/11, har vi opta¬
gelse af 2 nye naver, og flere har ytret
ønske om, at blive optaget. Lørdag den 9/11
havde vi generalforsamling, en uheldig dag
for samtidig var der den årlige operation
"Julemand" 1 gymnastiksalen. Men 8 svende
havde da fundet vej til hulen. Svend Robert
blev valgt til dirigent. Formanden aflagde
sin beretning som blev godkendt. Kassererens
beretning og regnskab blev godkendt med et
par enkelte kommentarer. Ny næstformand blev
Johan, som er overflyttet fra Marmorilik,
kassereren blev genvalgt, og Svend Robert
modtog valget til hulefar. Efter et par
herlige timer i hulen, kunne dirigenten
takke for god ro og orden under generalfor¬
samlingen .

Her fra Thule vil vi ønske alle Naverbrødre-
og søstre i ind- og udland en rigtig glæde¬
lig jul, samt et godt og lykkebringende
Nytår.

Med arktisk kno i bordet Kaj



dobbelt optagelse af
to nye svende -

4) HK Medlemmer
nyt fra h.b.

Til vores hulemøde den 20/10-91 havde vi
den glæde at kunne optage to nye svende 1
vores kreds her 1 Århus afd. De to nybagte
svende, Tom Hansen og Per Hansen, er brødre
og sønner af snedkermester Orla Hansen
Århus, - og deres farfar var ingen ringere
end den velkendte Naver veteran, Araberen,
som var Nav med liv og sjæl i mere end 50
år og kendt og respekteret over alt inden
for naverne. De to brødre har begge arvet
deres farfars rejselyst, og de har været
ude i verden, og fået en masse viden og
oplevelser. Tom har arbejdet 1 New Zealand,
Amerika, Frankrig og Norge. Per har arbej¬
det i Canada og New Zealand. Vores formand
Herluf Flirgaard foretog den højtidelige
optagelse af de to nye svende, som fik
overrakt deres medlemsbog. Det var en af de
helt store mødeaftener hos Århus naverne,
der var stuvende fuldt i hulen og stemnin¬
gen var helt i top, optagelsen af de nye
svende blev naturligvis fejret med maner.
Orla og Nanny var også mødt op, for at være
med til at festliggøre aftenen for deres
sønner, og de kvitterede med at give en
omgang til alle deltagerene.
Vi vil her fra Århus afd. ønske jer begge
hjertelig tillykke med jeres medlemsskab,
og velkommen i vores kreds. Vi er overbe¬
viste om, at i vil føle jer velkomne hos
Naverne.

Svend E. Jensen
Århus afd.

Der er nu store udgifter på HK medlemmer og
abonnementer. Fra 1/1-92 betaler HK- med¬
lemmer et års kontingent på 250 kr, og
abonnementsprisen er 150 kr pr. år. I alle
tilfælde betales forud pr. kvartal. For
fremtiden skal medlemmer, der ønsker at
melde sig over i HK opfordres til at søge
nærmeste afdeling.

5) Rejsefonden/FBSH

Det gamle, Navernes Sangkor, kører nu under
FBSH. Leif Knudsen er formand. Vi bør være
fire mand til alle møder i FBSH. De
nuværende fire fortsætter og Peer er
suppleant, hvis en af de faste skulle være
forhindret.

6) Revision

Se under dementi.

7) Internt

8J Eventuelt

Næste møde blev fastlagt til torsdag den 6.
december 1991 i Ingerslevsgade 108.

PIA NIELSEN
sekretær

DANN ELAND
redaktør

sønderborg
jubilæum.

afd . 2 5 Ars

sangkoret

Sangkoret har ligget i hvile nogen tid. Nu
er vi i gang igen og har stablet en besty¬
relse på benene, den består af formand: Leif
Knudsen. - Korleder: Gerhard Vandborg.
Kasserer: Werner Carstensen. - Sekretær:
Svend Åge Rix. - Skramleriforvalter: Leif
Brygger Olsen. - Fanebærer: Svend Age Rix.
Der er foreløbig 10 medlemmer indtegnet og
vi har allerede fået et par tilbud om
engagement; men vi er enige om at det må
vente en måned eller to, da vi først må have
indøvet en 5-6 sange helt udenad, uden at
have sangbogen fremme.
I vil høre nærmere om sangkoret fremover.
Sangkoret er ikke mere C.U.K. Navernes
sangkor; men.
F.B.S.H. Navernes Sangkor.

Det blev et vellykket jubilæum. Festen
startede allerede fredag aften i hulen, hvor
en af vores piger havde lavet en gryderet
"Chilli con carne". Lørdag var der recep¬
tion i hulen, hvor vores borgmester var mødt
op, der blev serveret smørrebrød og lidt til
halsen.

Lørdag aften samlede vi os på Sønderborg
Vandrehjem, hvor der blev serveret en stor
gallamiddag. Sønderborgs mandskor sang et
par sange for os, de gjorde lykke. Sønder¬
borgs borgmester holdt festtalen, en meget
fin tale. Under middagen blev der overrakt
gaver fra de forskellige afdelinger af
C.U.K.. Festen fortsatte med sang taler og
optrædende, der sluttede ud på de små timer.
Næste dag var der sluk efter i hulen, hvor
vi tog afsked med de forskellige afdelinger.
Det var dejligt at mødes med artsfæller som
maskinmesteren fra Vejle og maskinmesteren
fra Odense, det blev til megen snak om
sejltiden på de store have, men alting får
jo en ende, dagligdagen kommer jo igen,
derfor endnu en gang, stor tak til alle som
var repræsenteret ved jubilæet, tak til
Sønderborgs borgmester for pengegaven
(1.500), tak til de mange afdelinger for
gaver og telegrammer, til sidst tak til
bestyrelsen og andre medlemmer her i Søn¬
derborg afdeling for deres store indsats som
gjorde til at vi fik sådan et godt jubilæum.

Med naver- sang- hilsen Sv.Åge Rix Med naverhilsen fra en fhv. maskinmester
sekretær. Sønderborg afd.
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FORENINGS —MEDDELELSER

FREDERIC I JK

Til hulemødet den 6/11-91 mødte 8 friske
svende, vi sang nr. 28 og bød hinanden
velkommen i hulen. Vi diskuterede og fik
tilrettelagt turen til Sønderborg den 9/11,
efterårsfesten den 16/11 faldt ligeledes på
plads. Vi skyllede efter og gik over til
det gemytlige.
Gamle snedkermester Jensen fortalte at han
var ved at renovere en gammel skolepult for
en af de store kanoner i Fredericia, og det
forlangte han 8.000 for, da vi spurgte hvad
han brugte de penge til sagde han at han
var begyndt at spare op til sin alderdom,
han er 82 år. Sangbogen blev flittigt
brugt, vi tømte bødekassen, der var 625 kr.
et pænt resultat, men der var også blevet
fortalt mange robuste løgnhistorier siden
sidst den 5/6-91. Derefter fik vi det store
kolde bord samt en genstand, betalt af
klubben. Der kom gang i historierne, men de
omgås nu letsindig med sandheden, så
bødekassen måtte rundt hele tiden. Det var
i det hele taget en mægtig skæg aften, som
sluttede ved 23:30 tiden.

Med naverhilsen Tage

FREDERIKSSUND

1/11 havde vi huleaften med damer og med¬
bragt skorpeskrin. Da formanden var forhin¬
dret i at kunne møde, bød næstformand Kaj
velkommen til de 18 fremmødte svende og
damer, hvorefter han fra pinsestævneudvalget
kunne oplyse, at vi allerede er langt fremme
med arrangementet, og at alt kører som på
skinner.
Formanden gav, dog uden selv at vide det, en
omgang og den siger vi hende tak for.
I aftenens løb kom vort nye medlem Lone
Ventrup for tæt på klokken, men det blev dog
røbet at hende og Tonni siden sidst havde
haft kobberbryllup, og vi siger ligeledes
dem tak for skænken. - Det var ikke en aften
hvor der skete de helt store ting, men vel
nok en af de aftener hvor der blev fortalt
flest historier, og vi var da også flere
gange helt flade af grin. Det ville dog være
rart at se flere svende møde op, den ene
gang om måneden vi holder hulemøde, så se nu
at komme op på dupperne svende.
Næste hulemøde: 6/12 Svendeaften
Husk også: 27/12 Julehyggetræf
Naverne i Frederikssund afd. ønsker alle ude
som hjemme en rigtig god Jul samt et godt
nytår.

Med naverhilsen Poul

HERNING

Efterårs- og vintersæsonen er kommet
rimeligt godt i gang med gode besøgstal
til de ordinære hulemøder, aftenmøderne.
Det kniber lidt mere at få vennerne ud af
fjerene til søndags- formiddagsmøderne.
Det er den lille faste kærne, der samles

over en kop kaffe og/eller pilsner og en
hyggesnak. Skulle vi ikke se og få rettet
lidt op på dette.
22 naver og navinder var mødt frem for at
være med til at fejre Jens Hago's 25 års
jubilæum. Formanden overbragte HB's hilsen
og takkede på foreningens vegne Jens Hago
for trofast medlemsskab gennem årene,
hvorefter beviset for de 25 år i C.U.K,
blev fæstnet på Jens Hago's revers.
Og nu er det snart ved tidspunktet for
afholdelse af den årlige fødselsdagsfest.
Det er 1 år den 27. i rækken og festen vil
bliver afholdt lørdag den 30. november.
Til fødselsdagsfesten er der sædvanen tro
god tilslutning. Det forventes også i år.
Med naverhilsen Gunnar

HILLERØD

Til hulemødet den 11/10 var mødt 24 naver

og navervenner, denne dag skulle der
optages 2 nye svende. De var forinden
blevet godkendt af bestyrelsen. Leif Øblom,
er gartner og har rejst i Sverige og
Finland samt Hans Peter Kock, maskinarbej¬
der som har rest i Amerika, Grønland m.m. .

Det er dejligt at der er ny tilgang til
klubben, vi sang velkomstsangen og under
kaffen kvitterede Øblom med klokken, - et
fint hulemøde -.

Til lørdagsmessen den 2. nov. var der mødt
19 af de trofaste, som guffede i sig af den
gode biksemad m. spejlæg, derefter kaffe
hvorunder der var amerikansk lotteri. Kaj
Hübschmann var grådig, han tog de første 3
gevinster - heldig mand - .
25 års jubilar, Richard Petersen, tidligere
formand og gjort et stort arbejde for
klubben, ønskes tillykke. Vi fik sunget og
Richard kvitterede på behørig vis. Vi
sluttede med minderne, inden gamle Alfred
på 91 tog hjem, en god lørdagsmesse. HUSK
at tilmelde jer til JULEFROKOSTEN D. 7.
DECEMBER pris 75,- kr, det sker kl. 13:00
og husk JULEGLÖGG den 13. december kl.
19:30.

Med naver hilsen Mogens.

KARREBÆKSMINDE

Før hulemøde i møllen fredag d. 25/10 blev
der afholdt bestyrelsesmøde. Formanden
fremlagde de reviderede lokallove, som vi
havde modtaget fra HB. Bestyrelsen vedtog
at godkende HB's ændringer i vore lokal-
love. På det efterfølgende hulemøde
aflagde formanden beretning, og de revi¬
derede lokallove blev læst op for de
fremmødte, som alle gik ind for ændrin¬
gerne. Efter beretningen, gav formanden et
stykke med ferskrøget laks, tre af sven¬
dene havde haft fødselsdag i den pågæl¬
dende uge, så laksen fik lov at blafre med
gællerne. Senere på aftenen fandt Rene sin
guitar frem, og formanden sin sav, så
møllen svingede i takt til sangene. Det
blev ud på de små timer før sidste mand
forlod hulen.
I anledning af formandens 60 års fødsels¬
dag fredag d. 17/01-92, vil der være
"åbent hus" i møllen fra klokken 17:00
21:00, hvor han vil være vært ved en lille
forfriskning. Hulen vil være lukket i
december måned.

Med kno Gnisten
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Hvis nogen skulle være Interesseret i at få
SØNDERBORG NAVERNES 25 ÅRS JUBILÆUM på video
- Så send, navn, adresse og 50 danske kroner
til:

HANNE NYDAL
ERTEBJERGVEJ 23
6470 SYDALS

Hurtigst mulig

HOLBÆK

Den 18. oktober afholdt Holbæk afd. gene¬
ralforsamling i hulen, med et fint fremmøde.
Ib Larsen blev foreslået som dirigent og
modtog valget.
Helge aflagde sin beretning om afdelingen og
bemærkede bl.a. den rosende omtale i svenden
af vores lille sangkor. Marianne fik sin 10
års plade i det runde bord, og som noget nyt
for navervennerne har Else fået en 10 års
plade på vores nye plade på væggen.
Kirsten fremlagde igen i år et fint regn¬
skab, som blev rost fra flere sider. Begge
fremlægelser blev godkendt. - Valg af
bestyrelse gik meget smertefrit, alle valg
var genvalg. - Punkt 5 var drøftelse af
foreningshuset, hvor naverne blandt mange
andre har til huse. Da kommunen skal spare,
vil det også gå ud over foreningshusets
økonomi, og vi får en huslejestigning fra
januar 1992. Resultatet blev at kontingentet
stiger med 5,- kr. - Eventuelt gik med under
punkt 5.
Som først nævnt var det fint fremmøde, Karl
fra Herning var i Holbæk og som sædvanlig
når der er lejlighed til det, aflægger han
hulen et besøg. Det er hyggeligt Karl.
Jørgen Bager i Tromsø var også en tur
hernede og som sædvanlig når Jørgen er i
hulen, er der også klokkeklang, han med¬
bragte en kasse øl og en hel flaske gyldne
dråber som blev nydt. Tak Jørgen.

Fra Naverne i Holbæk sendes de bedste ønsker
om en rigtig glædelig jul til alle såvel i
nord og syd, øst og vest.

Så er Hulen blevet malet og vi opfordrer
alle medlemmerne til at møde op og se
resultatet, der mangler endnu ophængning,
nye lamper; men det største arbejde er
overstået, vi kan takke flere for deres
store hjælp, her kun enkelte navne, vort
helt nye medlem Frank, som nr. 1 Gerd, maler
Bent og Yrsa, så har andre givet en hånd med
hist og her, foreløbig tak til jer alle,
undskyld hvis jeg har forbigået nogen.
Møderne i den forgangne måned vil jeg gå let
hen over, medlemmerne har nok været bange
for at få maling på tøjet.
Raclette den 2/11 i "Nymalet Hule", styret
af Peter og Niels var en aften af de helt
store, synd at kun 14 havde givet møde, det
var lækker mad, der var hygge og ikke at
forglemme at Kaj med harmonikassen gav
ekstra liv, godt vi nåede sidste S-tog.

December: Søndag den 1. er der juleklip.
Mandag den 2. og 16. spilleaften.
Onsdagsmøder den 4. og 11. og

sidste møde før jul er onsdag den 18. Her
serveres Grisetæer, Yrsa Sylte m.m.. Ja en
rigtig julefrokost. Husk Nissehuenl!
Søndagsmøder: Den 1. den 8. den 15. (den 22.
er der juleferie). Tirsdag den 17. er der
julehulemøde kl. 19:00. Lørdag den 7.
andespil og steg Kl. 15:00, vi spiser kl.
18:30 og prisen er 60,- kr. for andestegen,
tilmelding senest den 2/12 til bestyrelsen
eller i hulen.
Første møde i det nye år er Søndag den 5/1.
Kegle- turnering, afdelingerne imellem,
forsøger vi at afholde lørdag den 9/5-92,
det gælder alle afdelinger; men vel nærmest
dem på Sjælland.
Vi fra København ønsker alle naverkammerater
en god jul og et godt nytår.
Med naverhilsen Hans Rindom

Med naverhilsen Emil

KOLDXNG

Det nye tidspunkt for hulemøderne var
måske grunden til det lille fremmøde, men
50% af medlemmerne var mødt op, men det er
altså den anden fredag i måneden vi ha
hulemøde. Da formanden ikke var mødt,
måtte Bent som sædvanlig byde velkommen,
han og Karen havde arrangeret et dejlig
sildebord, som de med de dertil hørende
væsker rigtig blev nydt. Egon, vort nye
medlem, fik overrakt sit emblem, med
velkomstsang og det hele. Peter havde
mønter med til samlingen fra Tjekkoslova¬
kiet, samt en øl fra Tunesien, men da den
allerede fandtes i samlingen, måtte Bent
tage den kærligt til sig, (han lever
endnu). Apro - pos øl, så kommer der af og
til en Ind af døren, nogle mener det er
formanden. Aftenen gik som sædvanlig, med
hyggeligt samvær og sang, til enhver gik
til sit.
HUSK! Julefrokosten på den traditionelle
dag, oplysning og tilmelding hurtigst
mulig eventuel på tlf: 75 52 77 43 til
Bent som står for arrangementet.

Buddinge Cykelbørs
Søborg Hovedgade 195
2860 Søborg
Tlfi 31 56 29 58

FLEMMING HEIDEN - Medlem af C.U.K. København

NY FORMAND
HAVN

KØBEN—

Med naverhilsen og kno i bordet Peter

Da vor formand Peter "bogholder" Petersen
har ønsket at forlade formandsposten, har
vor næstformand.

Gerd Moss Andersson
Ndr. Fasanvej 20, l.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf: 38 34 04 77

På opfordring af en samlet bestyrelse
overtaget denne vigtige post.



NÆSTVED

Der har virkelig været gang i sagerne i
Næstved. Ved et af vore vellykkede lør-
dagstræf havde vi glæden af besøg af Karl
og Erna fra Roskilde, og Karl og under¬
tegnede fik en god snak om sekretærens
tunge hverv. Den 19. oktober holdt vi 6
års stiftelsesfest med 20 deltagere
iberegnet pårørende. Maden var som sæd¬
vanlig fremragende, og Jette havde dækket
et elegant bord med løv og blomster i
efterårets farver. Pakkeauktion og ameri¬
kansk lotteri indbragte en virkelig pæn
sum. Store Kalle dukkede op med en hilsen
fra Naverne i Karrebæksminde. Så kom vort
kommende medlem, Kim, fredagen herefter og
fortalte med tilhørende lysbilleder om sit
ophold på Thulebasen med efterfølgende 6
måneders fangstrejser sammen med eskimo¬
erne fra Grønlands yderste nordvestlige
udsted. Han medbragte også en større
samling af primitive fangstredskaber.
Hulemødet den 1. november var særdeles
godt besøgt og Niels Knud Andersen bliver
nu overført til Næstved fra Thule- afde¬
lingen. Foruden ovennævnte Kim kom Bent
Brolund, som har været her før og som vi
regner med at optage i december. - Dagen
derpå, lørdag var der næsten fuldt hus.
Medlem af byrådet og kulturelt udvalg,
Anny Rasmussen, kom på besøg ledsaget af
sin husbond, Ib. Begge var meget begejst¬
rede over hulens stand og indretning.
Desuden kom en af vore gode venner med¬
bringende sangerinden Annie Brems, som
underholdt med både gamle og nye viser, så
det blev en eftermiddag med fest og humør.
- Mortensaften blev fejret lidt på forskud
med lækker andesteg med alt tilbehør.
Og nu nærmer julen sig jo, så som sædvan¬
lig holder vi julefrokost, som foregår
lørdag den 14. december kl. 13:00, så mød
fuldtallig op medbringende god appetit og
højt humør. Men HUSK: Absolut sidste
tilmelding lørdag den 7. december kl.
15:00 på opslag i hulen eller telefon 55
77 09 62.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen

Foto: E Lindberg Hansen

ROSKILDE

Søndag den 13. oktober var dagen, der var
afsat til fugleskydning. Vi havde lånt
skydebanen af Roskilde Salonskytteforening,
så de ydre rammer var i orden. Spændende var
det så, om nogen havde lyst at slutte op om
arrangementet. Det viste sig heldigvis, at
det var der en hel del der havde, og vi

siger tak til medlemmer fra Hillerød,
København og Slagelse afdelinger, fordi i
mødte så talrigt op. Kaj Dyrberg fra
København's afd. havde taget harmonikassen
med, og det satte kolorit på naversangene.
Resultatlisten ser således ud: (undskyld vi
selv tog både skytte og fuglekongeværdighe¬
den)
Næbet: Hans Olsen, v/ Erland Nielsen,
Kronen: Erland Nielsen v/ Peer Rosén,
Halen : Bjørn Sørensen v/ Karl Nielsen
Halsen: Bente Rosén v/ Hans Olsen
V/vinge: Helge Clausen v/ Lilian Nielsen
H/vinge: Poul Jørgensen v/ Erland Nielsen
Brystet: Erna Nielsen, Roskilde - og dermed

fuglekonge - v/ Per "skilt"
Jacobsen, Roskilde der blev

skyttekonge.
624 skud måtte der til, før den genstridige
fugl var overvundet. Desuden var der kon¬
kurrence i skiveskydning og pilekast.
Hulemødet den 25/10 var vel besøgt og
stemningen god. Vi hyldede Lene og Hans Kurt
der nu har fået deres jubllæumsplader, og
både de og Skaffer, der ikke havde været 1
hulen i sommerperioden syntes, kasketten
trængte til at komme ned af sit søm. Peer
takkede også Lars Peter for den sjældne øl,
han medbragte til samlingen. Alt i alt en
huleaften som i gamle dage, vi slukkede og
lukkede ved midnatstid.
PROGRAM FOR DECEMBER:
Søndag den 15/12 kl. 15:00 gløgg og æble¬
skiver, de der har lyst tager en klemme med
til aftensmaden. Efter maden kan der så sys,
snakkes, strikkes eller spilles kort.
BEMÆRK BEMÆRK BEMÆRK
Arets sidste hulemøde er flyttet til LØRDAG
D.2 8/12 KL ■ 18:00. Der serveres gule ærter
og Rådhuspandekager + kaffe, pris 40,- kr.
pr/person. Tilmelding til Erna 42 36 10 68
senest den 26/12. Gæster er velkomne.

Glædelig jul og godt nytår med tak for det
gamle. Karl.

RANDERS

Formanden bød velkommen til 13 naver, samt
til vor gæst, Åge Tjerrild.
Det er trist at man må aflyse en tur fordi
man ikke kan samle 20 personer, til en
tur til fregatten Jylland i Ebeltoft. Så
kan man miste modet til at lave ture.
Julefesten er aflyst; men de 3 vil lave en

fastelavns fest i februar 1992. - Den
31/12 har hulen åben fra kl. 10:00 - 13:00
med det sædvanlige. - Angående stævnet 1
Zürich 1999, laves der en opsparing, herom
nærmere i hulen.
Vi var 19 fra Randers som var 1 Sønderborg
den 9/11, Tuborg kørte, herom mere 1 næste
nr.

Randers afd. ønsker alle naver hjemme som
ude GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR.

Med naverhilsen Henning Tuborg

SILKEBORG

25/10 generalforsamling: Formanden åbnede
mødet og bød velkommen til 16 fremmødte
svende. Speciel velkomst til Ib Sindberg,
som er tilbage i flokken efter lang tids
sygdom. - Børge, formand, blev valgt til
dirigent. Formanden aflagde beretning, som
blev godkendt. Kassereren aflagde regnskab,
der viste fremgang, efter klapsalver slog
han på klokken. Under Indkomne forslag



vedtoges det at nye medlemmer som optages i
Silkeborg betaler kr. 200,- til lokalkas¬
sen, som bidrag til faciliteterne i hulen.
- Alle valg var genvalg. Formanden træder
ind som suppleant for Jens Arne, som for
tiden arbejder på Svalbard. Gid han må
hygge sig deroppe i den evige Nat.!
Kl. 22:00 indfandt 14 af vore damer sig i
løftet stemning, de havde været på Mongolsk
Barbecue. Vi dæmpede stemmerne og sendte
dem beundrede blikke. Askebægre blev tømt
og opvasken ordnet, vi kan se hvem der
hygger om os når det gælder.
Lørdag den 14/12-91 har vi juletræf, vi
tager mad med og bytter Indbyrdes.
Med naverhilsen Hans "Padborg"

SLAGELSE

Til hulemødet den 1/11 var 16 mand mødt op,
og vi fik sat div. ting på plads, en ting
kunne vi desværre, på grund af div. fravær
ikke gøre færdig, men det er vort håb, at
vi kan gøre dette ved næste hulemøde 6/12.
Arne Glyholt fortalte om en oplevelse han
havde under sit flerårige ophold i Schweiz,
men bad om forinden at få tændt "Sandhedens
lys", det for stå hen i det uvisse hvorfor,
men det skal siges at det blafrede ganske
enormt undervejs.
Luffe og Evald medbragte halsdråber som vi
nød til maden. Evald havde en hilsen med
fra Victor Madsen som desværre har været
ramt af en blodprop, det er vort håb at vi
snart ser ham her i Slagelse. Victor ser
med forventning hen til sin 90 års fød¬
selsdag og vi kan forsikre ham om at det
gør vi også. Hans Olsen fik overrakt et
festtelegram i anledning af sin fødselsdag,
vedlagt lidt dårlig samvittighed. Henning
er hjemme igen fra sygehuset, så det var
nok en god ide om nogle af os lagde turen
omkring Rye, de som på grund af arb. m.m.
ikke kan afse tid kan så gribe til telefo¬
nen (53 55 56 65). - Ang. "Sandhedens lys"
var dette tændt resten af aftenen, og der
var bestemt ingen slinger i valsen da Arne
Glyholt diskede op med nogle pæne og
velmente ord om vore evigt unge formand
H.J.Frandsen, som altid har den evne at
kunne sige de rigtige ord på rette sted,
altid med lune og et blink i øjet, således
at alle forstår hvad der menes med naver¬
ånd. Vi beder til de højere magter, at han
må være vort samlingspunkt i mange år
endnu.
Den 5/11 havde vi besøg af pensionister fra
Malernes fagforening, hvor Luffe havde
vredet sine talenter ud i det kulinariske,
og Rafn fortalte lidt om naverbevægelsen.
Vi brugte sangbogen flittigt og sang bl.a.
Malersangen, som Luffe lovede at mangfol¬
diggøre. Skulle nogen være i tvivl, så kan
det her bekræftes at malere bare kan det
der med at synge. Som tak for en god dag
skramlede man sammen og betænkte vores
"Fluekasse" med 210 kr. som vi takker for.
Sluttelig gøres der opmærksom på at det
årlige "Julestemningsmøde" er sat til den
21/12 kl. 15:00 i hulen, og vor formand
medbringer rigeligt med æbleskiver som
sædvanligt, og Hulefar tager sig af ud¬
smykning m.m., det er selvfølgelig som
vanligt med damer- børn og børnebørn, vor
juniornav Rasmus danner sikkert fortrop.

Med naverhilsen A.Rafn.

JULEHILSEN FRA TROMSØ

Mogens Pedersen, Erhardt Meyer og Jørgen
Larsen ønsker alle nær og fjern en glædelig
jul samt et godt nytår.

Tromsø.

STOCKHOLM

Atter en herlig festdag med Svend Is som
vært og hvor mange medlemmer mødte op, og
nød en dejlig middag som kokken Aage havde
tilberedt. Formand, Anton, holdt festtale og
afleverede medlemmernes gave, en El-maskine
samt blomster, han fik et leve i mange mange
år med en stor pokalskål. - Snart var det
igen tid til at mødes for det årlige banko¬
spil, med fine præmier og store indsatser,
men ikke alle fik gevinst, men lagkage og
kaffe sluttede en hyggelig aften. I det
store køkken begynder der at blive travlt
til den store gåsemiddag, og ca. 30 medlem¬
mer kommer for at nyde en festlig middag, og
hvor høvding Egon ser til at skrogene bliver
renset ordentlig. - Den 7. december kl.
12:30 er der frokost og bagefter holdes
luciafest, og hele familien er velkommen.
Den 14. december er der så igen den store
Julefrokost. Husk du skal tilmelde dig
senest den 7. december til Karin Håkansson.
- Så bliver der et ophold til Nytårsmessen
den 11. januar kl. 12:30 på Navertorpet,
Ingarö.
Stockholms afdeling vil takke alle øvrige
gæster som i årets løb har glædet os med
deres besøg heroppe og særligt til vor
stiftelsesfest, som vi vil mindes længe,
samt det fine håndværksarbejde med "Laden"
til hulen som også fik en værdig transport
herop til Stockholm, med HB's formand i
selskab med håndværkerne som havde udført
det store flotte arbejde. Vi takker hjerte¬
lig for gaven, som et af vore medlemmer har
skænket til hulen heroppe.

En glædelig jul og et godt nyt år ønsker vi
alle ude som hjemme med familien og glæder
os alle til et nyt år med mange festlige
sammenkomster og arbejde for CUK.

Med naverhilsen Arthur

SØNDERBORG

Det tegner til en god fest den 9. november,
vi kan fortælle, at der er tilmeldt 85 til
festmiddagen.
Et lille skår i glæden er, at udstillingen
ikke kunne nå frem til tiden. Vi vil jo
gerne fremme kendskabet til C.U.K. Og
Arbejdernes Landsbank havde lånt os deres
udstillingsvinduer, samt stillet dekoratør
til rådighed.
Trods kulde og regn møder medlemmerne
trofast op i hulen. Til huleødet den 1/11
var vi 19 m/k, en fin aften. Poul overrakte
afd. et krus, som nu står på hylden og
pynter. Jørgen og Ester kom med en håndlavet
taljeblok. Den skal pryde væggen sammen med
vore andre værktøjer. Navernes hus har fået
"løftet" facaden, takket være Arno, Ole og
Poul. Selv flagstangen er malet. Margrethe
har været i gang indendørs med at rense
tæpper, et stort arbejde. Hanne og Ole er
tilbage i flokken efter deres sygehusophold,
vi håber i holder længe ovenpå reparatio¬
nerne. Arno havde haft fødselsdag, og det
kunne naturligvis ikke gå stille af - vi



kender ham jo - Henning Phil fulgte ek¬
semplet han var også blevet et år ældre.
H.P. har foræret os en del skåle og fade i
rustfrit stål, ting vi kan få megen glæde
af.
Vi siger velkommen i afdelingen til:
Karin Pors Nielsen, tidligere medlem i
Zürich.
Margrethe Wiese, overflyttet fra Randers
afd.

Snedker, Jørn Thomsen, har arbejdet i
Tyskland, Norge og Grønland.
Tømrer, Fritz Lorenzen, har arbejdet i
Tyskian og Grønland.
En speciel tak til Tullemor og Luffe for
deres hilsen til afdelingen i anledning af
jubilæet. I SKAL NOK FÅ BLÆREN 1

Husk Julefrokosten den 14. december kl 18:00
i hulen.

Til alle naver i ind- og udland sender vi
ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår
med ønske om fremgang i afdelingerne og
dermed for C.U.K.

Med naverhilsen H.P.

ZÜRICH

Lørdag den 28. september havde vi spaghetti
- plausch i vores hule, på programmet for
vores seniorafdeling. Ca. 25 medlemmer var
mødt op til denne foranstaltning, hvor vi
nød sydens sol igennem maden der blev
fortæret. - Torsdag den 3. oktober var der
naveraften i hulen med 40 fremmødte. Sang¬
bøgerne blev flittigt brugt og der blev
snakket diskuteret. Desværre var der ingen
respons på vores vandretur til Hoher Kasten,
men det har vi overlevet. - Lørdag den 26.
oktober mødtes vi i hulen til en dejlig
omgang raclette. De 30 fremmødte nød maden
som var i top. Det var vist sent inden de
sidste gik hjem. Torsdagen inden var der
nærmest sort af mennesker inde i hulen. Ca.
70 personer blev der talt. En hel del kom
fra Winterthur for at aftale årets første
skitur. - Tirsdag den 5. november afholdt et
af vores passive medlemmer en lille tur til
Færøerne. Et dejligt foredrag om Færøerne,
hvor vi fik indblik i hvordan der ser ud
deroppe. - Torsdag den 7. november var der
så naveraften med optagelse af et nyt
medlem, nemlig Hans Henriksen, betonarbejder
fra København. Også denne aften var der en
del nye ansigter og sangbøgerne blev atter
flittigt brugt ligesom klokken. - Lørdag den
14. december afholder vi årets julefest med
flæskesteg og det der hører til på restau¬
rant Krone, Schaffhauserstr. 1 1 Zürich.
Til slut vil jeg ønske alle vore medlemmer
og afdelingerne derhjemme en god jul og et
rigtigt godt nytår og mange tak for de besøg
vi har nydt i årets løb.

Med kno i bordet

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.

VEJLE

Til hulemødet den 1. november var mødt 15
svende. Formanden bød velkommen og takkede
Eva og Polle, der havde lavet "alt godt
fra havet", igen en fuldtræffer med god
mad og god tilslutning.
Ernst er blevet 70 og kvitterede for
opmærksomheden ved at ringe med klokken.
Så er det jo også snart tid til vinterfe¬
sten. Der er 100 pladser, siger festud¬
valget, så det er jo klogt at melde sig
til i god tid. Altså ses vi den 25. januar
1992 kl. 19:00 på Lionscentret (Tyroler¬
landsbyen) .

Vejle afdeling ønsker alle naver, koner,
kærester og venner i ind- og udland en
glædelig jul og et godt nytår.

Med naverhilsen Store Hans

Ålborg

Hulemøde den 6/11-91
HUSK! Stor julefrokost den 7/12-91 kl. 17.
Formanden fortalte om turen til Hvalpsund.
17 naver fra Ålborg besøgte, "Lis Kok" og
Tonni i deres nye ejendom. De havde haft
en dejlig oplevelse hos dem. Vores nye
hule begynder at tage form. Snedker-
Tømmernes oplysningsudvalg har været på
besøg Willy, Henry og Ejler fortalte og
viste rundt. Teknisk skole har også været
på besøg, Henry og Ejler fortalte og viste
rundt. Et nyt medlem, Rud Mortensen, blev
overflyttet fra en anden afdeling. Ellers
fik vi både kokkesnak og røde pølser.
Edwind Svendsens far hedder Louis
Svendsen!
Husk juleforkost den 7. december kl. 17:00

Med slag Ejler

ÅRHUS

Siden sidst har vi afviklet vor årlige
kegling på hotel Merkur, med 11 svende, 4
ledsagere og 9 kegler. Kaj Lindskjold blev
keglekonge, 1. præmie vandt Børge Andersen.
Hos ledsagerne blev Grethe Strange kegle¬
dronning, 1. præmie vandt Hanne Madsen.
Efter keglingen tog vi i hulen og fortsatte
der, en fin aften med god stemning.
Til hulemødet 1. november havde Holger
Tjerrild en gæst med, Finn Andersen, der
har rejst ude, vi håber at se ham snart
igen. Helmuth fik særbehandling til kaffen,
han blev vist narret sidst. Svend E.
foreslog, at vi skulle en tur i laugssalen
i håndværkerforeningen, måske kan vi få
Araberens søn, snedkermester Orla Hansen
til at fortælle om de gamle laug. - HUSK
julehulemødet med solbærrom og æbleskiver,
det forlyder, at Bageren lægger dejen.
Årets julegaveide: En pladsbillet til
Mosel??.
Århus naverne ønsker alle ude som hjemme,
en rigtig god jul samt et godt navernytår.
HUSK! Det første møde i 19 92 , med sild og
snaps for varmepenge vi har fået retur, det
varmer en gang mere.

Med naverhilsen Børge

Frank Petersen

,Zariq/<vwpoul
SoJr<\Jg Wbitliog


