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HB— MØDE O 2 - 12 .93.

Til stede: Helge, Dann, Pia, Rasmus, Karl og
Finn. Frode og Poul havde meldt
afbud.

Dagsorden: 1. Protokol og Beretning.
2. Redaktøren.
3. Hovedkassereren.
4. Ansøgninger.
5. Løgumkloster.
6. Internt.
7. Eventuelt.

ad 1. Der var intet at bemærke til protokol-
len.
Der er modtaget brev fra Th.Jespersen
1 Bern med tak for ludnævnelsen til
æresmedlem af CUK. Rasmus var dernede.
Det var et vellykket arrangement.
Formanden ønsker hele HB god Jul og
godt Nytår og takker for godt
samarbejde i det forløbne år.

ad 2. Redaktøren havde modtaget et par
breve, som blev diskuteret. Der var
kun få kommentarer til bladet denne
gang.

ad 3. Der er modtaget brev, som svar på en
opkrævning, fra en H.P.Hansen, der
skulle have fået lovning på DfS
gratis. Han vil imidlertid betale fra
1994.

ad 4. Der modtages for tiden en del
anmodninger især 1 København om
arbejde 1 Schweiz. De er af mere eller
mindre saglig art og relevans. Som
sædvanlig må vi sorterer.

ad 5. Vores kontaktmand i Løgumkloster har
meldt sig ud. Derfor er det nu
nødvendigt at få hentet effekterne,
bl.a. det runde bord. Der sættes en
annonce i DfS om et midlertidigt hjem
til bordet.

ad 6. Internt.

ad 7. Næste HB møde torsdag den 13. januar
kl. 1900 i hulen Ingerslevsgade 108.

Pia Nielsen

>> NYTÅRSLÆNGSLER <<

Jeg elsker vildt og voldsomt, det frie
Vandreliv,

som ba'r mig bort til fjerne egne.
Skønt mor og barndomshjemmet, i sindet

hvisked: Bliv,
jog udvéstrangen i mig alle vegne.

Den dag, jeg stod i byen, ved Alpekædens fod
og stirrede mod evighvide tinder,
på engang vandringslivet og dets glæde, jeg

forstod. -

Nu har jeg kun tilbage mine Minder.

Du svend, som ejer ungdom og frejdighed i
sind,

drag ud til fods, og har du friske øjne,
du bliver i en verden af skønhed lukket ind.
Hold ryggen rank, og ^pjsen vil dig højne.

Tag altid glæden med dig, pluk blomster på
din vej,

men træd ej dermed næstens ret for fode.-
Kys du kun pigemunden, helst når den siger

nej,
men mener ja, og bliver glad til mode.

Men giver du et løfte, som ærlig
håndværks svend,

et givet løfte skal man altid holde.
Samvittigheden kræver dig, hvor du kommer

hen,
og brudte løfter altid sorg vil volde.

Og ejer du ej andet, end Randsien og din
Stok,

er du blot Nav og en af vore egne,
to arbejdssnille næver, og en vilje, der er

nok. -
En Naversvend er velset alle vegne 1 -

Gå solen glad 1 møde; ved jul- og
solhvervstid

skal mørket vige, dagens lys forlænges.
I lyset spirer håbet, trods livets bitre

strid,
og dine Nytårslængsler kan ej stænges.

-smeden.



SKANDINAVISK C.ENTRAL
UNDERSTØTTESSESKASSE
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HOVEDBESTYRELSEN

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

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92
Søndagsmesse 10.30 - 14.00 - sidste
søndag i måneden holdes lukket.

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

arb....tlf: 42 45 32 22

HOVEDKASSERER

REDAKTØR AF
"D.f.S."

DEADLINE

Frode Zacharriasen

Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

Dann Eland

Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Senest d. 10. i måneden
Tlf: 42 31 49 54

NYTÅRSHILSENER

Århus afd. sender herved de bedste ønsker
til alle CUK medlemmer i såvel ind- som

udlandet med ønsket om et godt nytår og tak
for samarbejdet i året 93 der snart rinder
ud.

Århus afd. Svend E.

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

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

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Leif Brygger Olsen

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

Hørning afd. sender Nytårshilsen til alle
afdelinger af CUK, med tak for godt samar¬
bejde 1 1993.

Pi-Kasso.

Frederikssund afd. sender de bedste ønsker
om et godt og lykkebringende Nytår til alle
Naverkammerater i ind- som udland.

Dann.

TAK

Hjertelig tak for alle de flotte Navertele¬
grammer, og hilsener jeg modtog i anledning
af min 70 års dag.
En særlig tak til Holbæk afd.

Yrsa Larsen.

Mit navn er Arne Mortensen / nevø til
Kristian Rikard Jensen, der blev bisat den
19.11.93. Jeg vil gerne her igennem D.f.S.
sige hjertelig tak for venlig deltagelse ved
Rikard's bisættelse. Der var virkelig mange
tilstede med blomster til et sidste farvel.
Rikard's store interesse lå jo netop i
Naverne, så han havde mange venner der.

Med hilsen Arne Mortensen
Askevej 1
4040 Jyllinge

Århus Naverne vil her igennem Den farende
Svend gerne rette en hjertelig tak til alle
som deltog i vores 80 års stiftelsesfest og
var med til at markere dagen der vil blive
husket som en rigtig Naverfest. Vi takker
selvfølgelig også alle der kom med gaver til
os.

På vegne af Århus afd. Svend E.

Må jeg herigennem sige tak for al opmærk¬
somhed ved min 90 års dag, særlig tak til
Nysted Naverklub for udnævnelsen til æres¬
medlem.

Med naverhilsen og kno Poul Hansen
Nysted

MILEPÆLE s

JANUAR

4.01. Viggo Rodhemeler
Set. Jørgens Park 14 A
4700 Næstved 75 år

13.01. Johnny Lindskjold Sr. Vejle afd.
Skolegade 15
7100 50 år

17.01. Horst Dieter Zaedow Vejle afd.
Brovangen 5
6700 Esbjerg 50 år

18.01. Birgitte Lorentzen
Sundbyvej 10
8900 Randers 50 år

FEBRUAR

3.02. Preben Jensen, "Montagen"
Sønderagervej 42
7400 Herning 60 år
(åbent hus i hulen 4.02. kl. 13-16)

EFTERLYSNING

Hvis der blandt pinsestævnets gæster skulle
være nogen der har billeder fra fanemarchen,
huleaftenen, udflugten, festaftenen etc.etc.
er vi købere til kopier af disse, - evt. lån
af film til kopiering. Vi mangler lidt til
erindringsbogen, på forhånd tak.

Med venlig hilsen Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
tlf: 97 22 25 88



MINDEORD

Få måneder efter sin 70 års jubilæumsdag i
CUK, og 90 års fødselsdag, er vor gode
Naverkammerat, Rikard Jensen, draget ud på
cHn q I H q t" e» rpiflP

Rikard blev født den 21.08.1903, og blev
kort tid efter sin uddannelse som smed, enig
med sig selv om at blive een af de berømte
"farende svende". Rikard har virkelig prøvet
det at være på valsen, hvilket vi naverkam¬
merater ofte kunne høre om, når han villigt
fortalte herom. Ikke bare i Hulen, men også
i radioen.

Rejser til fods i Tyskland men ikke mindst i
Belgien gjorde Rikard til een af de navn¬
kundige Belgiernavere.
Lige til det sidste dukkede Rikard op til
vore møder. Var der en der var trofast, så
var det "lille Rikard"!! - Rikard kunne lide
at synge, for ikke at nævne hans cigarer!.
En ægte Nav, hvis humør aldrig fejlede noget
samt hans ordspil, vil blive savnet meget.

ÆRET VÆRE RIKARD's MINDE

Niels "2 m"
Københavns afd.

TILBYDES — LÅNI LÅNl

HB er i besiddelse af 2 stk runde Naver¬
borde, disse ønsker vi ikke skal gemmes væk
i arkivet. Er der afdelinger som ikke råder
over et rundt Naverbord, kan HB tilbyde at
udlåne et bord, indtil afdelingen får sit
eget.
Send en skriftlig ansøgning, om lån af bord,
til formanden for HB. - Helge Lind Nielsen.

hovedbestyrelsen

DAGSORDEN FOR DELEGERET
MØDET I HERNING SØNDAG
DEN 3 O - MAJ 19 9 3

1. Velkomst ved Herning afdeling.
2. Overrækkelse af stævnebanner/stævnesang.
3. Valg af dirigent.
4. Valg af sekretær.
5. Appel over fremmødte.
6. Beretning v/formanden.
7. Den farende Svend v/redaktøren
8. Regnskabet v/hovedkassereren.
9. Næste års stævneby.
10. Eventuelt.

ad 1. Flemming Laugesen, Herning Afdeling
bød velkommen til forsamlingen.

ad 2. Dann Eland, Frederikssund, overrakte
stævnebanneret til Herning afdeling og
fik selv overrakt minibanneret af
Helge Nielsen, til minde om stævnet i
Frederikssund i 1992. Stævnesangen
blev afsunget.

ad 3. Hans Brodsgård, Herning blev valgt til
dirigent uden modkandidater.

ad 4. Pia Nielsen, København, blev valgt til
sekretær uden modkandidater.

ad 5. Ved appellen over de fremmødte blev
det opgjort at 18 afdelinger var
repræsenteret.

ad 6. Kommentarer til formandens beretning:

Th.Rasmussen Holbæk, klager over, at der
skulle være en læk 1 HB, så fortrolige
oplysninger slipper ud. - Flemming Laugesen
Herning, klager over ALT for sene tilmel¬
dinger til stævnet. - Erland Nielsen
Hillerød, mener at tilmeldinger kan være et
problem, hvis afdelingen ikke afholder sin
generalforsamling i marts måned.
Flirgaard Århus, syntes at vi måske skulle
gå tilbage til at have en hovedbestyrelse
med tre mand + redaktør & hovedkasserer
ligesom 1 gamle dage. Desuden mener han, at
det ville være for dyrt og besværligt, at
holde beslutningsdygtigt delegeretmøde hvert
år. - Søren, Silkeborg tilslutter sig
forslag nr. to. - John Fønss-Bach, Vejle og
Ole Bøwig, Odense tilslutter sig også dette
forslag. - Formanden, Helge L. Nielsen
svarer Erland, at generalforsamlinger kan
arrangeres, så det ikke bliver et problem.

Geert Stage, Zürich mener at reglerne for
beslutningsdygtigt delegeretmøde også skal
bruges til afstemninger ved dette møde.
Anton Påvisen, Stockholm anbefaler at alle
går hjem og tænker over disse forslag til
næste år, hvor så et egentligt forslag kan
formuleres. - Per Rosen, Roskilde tilslut¬
ter sig Anton. - Th.Rasmussen, Holbæk synes
at forslaget skal i D^, så alle kan se det
og opfordrer HB til a? tænke over sagen.
Geert Stage, Zürich ønsker en afklaring med
hensyn til Zürichs kontingent. - Knast,
Randers tilskynder til agitation på ar¬
bejdspladser i udlandet og her hjemme.
Desuden mener han, at klip fra private
videoer kan bruges, og at fagforeningerne
eventuelt kan kontaktes. - John Fønss,
Vejle mener også, at der skal laves en
video. - Formand Helge L. svarede at
videoudvalget kun havde forlangt penge uden
at komme med et egentligt oplæg. Desuden er
det nødvendigt med en vis kvalitet, så
private optagelser kan generelt ikke bruges.

Peer Rosen, Roskilde klager over at
sekretæren, Pia Nielsen og formanden, Helge
L. Nielsen ikke havde lavet henholdsvis en
sekretær- og formandsvejledning, mens Peer
selv havde fået lavet en kasserervejledning.
Desuden anklages Næstved afd. for at have
lånt en video fra Roskilde afd. og vist den
med efterfølgende tyveri 1 hulen til følge.
Pi-kasso (Peter Andersen), Hørning fortalte
at videoudvalget havde haft kontakt med
fagskolen i Esbjerg. - Bent, Næstved
erklærede at de aldrig nogen sinde havde
lånt noget af Peer Rosen.

BERETNINGEN BLEV GODKENDT MED KLAP.



ad 7. Kommentarer til redaktørens beretning. Forenings-meddelelser
Peer Rosen, Roskilde nævner at det er alt
for dårligt, at nogle fødselsdag første er 1
DfS flere måneder for sent. - Th.Rasmussen,
Holbæk mener at et referat af delegeretmødet
skal 1 DfS, og at der Ikke må være smudsige
Indlæg 1 bladet. - Anton Påvisen, Stockholm
fortæller at de har et godt samarbejde med
Dann og opfordrer skribenterne til at skrive
om fremtidige arrangementer. - Pl-kasso,
Hørning foreslår at referaterne eventuelt
udelades hver anden måned. - Redaktøren,
Dann Eland takkede for ris og ros.

BERETNINGEN BLEV GODKENDT MED KLAP

ad 8. Kommentarer til regnskabet.

Herluff Fllrgaard, Århus spørger til milli¬
onærkontoen. - Peer Rosen, Roskilde for¬
tæller at den har stået 1 hovedkassererens
navn. Desuden oplyser han, at der er brugt
penge fra den årlige uddeling fra rejsefon¬
den til arkiverlngsarbejdet. - Erland
Nielsen, Hillerød mener at formands og
kasserermødet er for dyrt og burde afskaf¬
fes. - Th.Rasmussen, Holbæk spøger efter
hvad de 4.430,- kr for revisionen er gået
til og de 3.648,- kr til KU. - Peer Rosen,
Roskilde pengene var til sidste års revi¬
sion. - Ib Strange, KU oplyser at beløbet
til KU er brugt til transport nu da KU er
fordelt på flere afdelinger. - Niels
Kraglund, København (HK revisor) erklærer at
der ikke er rod i regnskaberne. - Erling
Rasmussen, Stockholm beder om at få regn¬
skabet stillet ens op fra år til år.
Helge L. Nielsen, formand fortæller at vores
nye hovedkasserer agter at opstille de
fremtidige regnskaber som det her fremlagte
for 1992. - Erling Rasmussen, Stockholm
spørger hvorledes et underskud 1 1991 på DfS
kan blive til et overskud i 1992. - Anton
Påvisen, Stockholm beder om et budget for
kommende år. - Frode Zacharrlassen, Hoved¬
kasserer oplyser at han i løbet af året vil
udsende medlemslister, adresselister og en
kasserervejledning til afdelingerne så alt
kan revideres og bringes 1 orden. - John
Fønss Bach, Vejle mener ikke at en eventuel
opsparing til 100 års jubilæet vil komme det
enkelte medlem til gode. - Helge L. Niel¬
sen, formand synes at pengene kunne tå til
et eventuelt tidsskrift i den anledning.
Bruno, Vejle spurgte til evt. udeståender.

REGNSKABET BLEV GODKENDT MED KLAP

ad 9. Næste års stævneby blev Næstved med 38
stemmer. Holbæk fik fire stemmer og
Sønderborg seks.

ad 10. Der var 29 Indtegnede taler under
eventuelt. Under dette punkt blev
uoverensstemmelserne mellem den tid¬
ligere hovedkasserer Peer Rosen og
resten af HB fremlagt og diskuteret.
Der blev også rettet forespørgsel om
evt. fælles rejse til Los Angeles ju¬
bilæum i april 1994. Desuden blev
valg til KU kort drøftet.

DIRIGENTEN AFSLUTTEDE MØDET OG TAKKEDE FOR
GOD RO OG ORDEN.

Pia Nielsen, stævnesekretær.

FREDERICIA

Hulemøde den 1.12.93. Vinteren er over os så
nu vil svendene ind i varmen. 9 svende med
damer samt Flemming fra Nordsøen var mødt.
Næstformanden bød velkommen og vi sang nr.28
Det kommende besøg af Naver fra Vejle blev
debatteret, vi er så heldige at "Marie
Callas" kommer og synger for til vores
julefest. Den 4.12. kom 23 svende og damer
fra Fredericia og fra Vejle 17 friske svende
og damer med John Fønss i spidsen. Vores
formand Poul Erik bød velkommen og vi sang
Vejles pris, som er Vejlenavernes national¬
sang. John sagde tak for sangen og meget
mere. Vi havde levende musik og 3 syngepiger
så det kan nok være det blev en julefest. Vi
startede med alt godt fra havet, derefter
alt godt fra det betrængte landbrug og vi
håber at alle fik så hatten passede af både
vådt og tørt (også Slambus)? En stor tak til
vore piger, som har gjort et stort arbejde,
en særlig tak til Birthe for både før og
efter festen, også en stor tak til "Polle"
fra Vejle for pølseanretningen. Vi sang
"Minderne" da Vejlenaverne skulle hjem med
Bus ved 1 tiden og jeg tror at hele Frede¬
ricia kunne høre det, vi fastboende fort¬
satte festen som sluttede ved 03 tiden. Tak
for året som svandt Vejle, og godt Nytår til
alle naver i hele verden.

Med naverhilsen Tage

FREDERIKSSUND

21 forventningsfulde gæster og svende var
mødt op til hulemøde og julefrokost den
3.12.93. Lone og Dorrit havde påtaget sig at
stå for arrangementet, og så ved vi jo af
erfaring, at det bliver godt. Blandt dem som
denne aften havde fundet vej til Græse gi.
skole kan nævnes formanden for HB Helge med
fra Kirsten, Jytte Rix, Alf og Lise fra
Kyndby, og selvfølgelig Birger. Stemningen
var fin allerede fra starten, og vi fik da
også en uforglemmelig aften. Synd der ikke
møder flere op når vi kalder. Der var rigtig
kræset for os, med hvad der hører til et
julebord, og der var rigeligt af alt. Maven
bliver jo mæt før øjnene, så vi måtte holde
flere pauser og synge en sang, så maden
kunne falde lidt på plads. Efter spisningen
blev der holdt auktion over blomsterne fra
bordet, og det gav anledning til det helt
store grin. Bente og Poul var så opsatte på
at få en blomst med hjem, at de overbød
hinanden. Formanden ringede med klokken i
anledning af sin fødselsdag. Traditionen
tro, sang vi minderne ved 23 tiden, hvoref¬
ter vi fortsatte til et godt stykke over
midnat.
Alle kunne da tage hjem en hel del oplevel¬
ser rigere

Husk: Julehygqetræf den 30.12.93.
Samt vor kogeslldsaften den 7.jan. 1994

Med naverhilsen Poul.

HERNING

Herning afdelingens 29 års fødselsdag
fejrede vi med en hyggelig sammenkomst i
hulen lørdag den 4.dec. Naverne og deres
piger samledes omkring et festligt pyntet
bord, hvortil Hanne og Erling havde sikret



en forløber for den gode danske julemad.
Sangbogen blev flittigt benyttet, Else gav
en vise til bedste og Else og Karl gav
sammen et eksempel på Jeppe Aakjærs digtning
i jysk mundart og Hans berettede om hvad det
kan afstedkomme, at gøre et billigt habit¬
indkøb. Hans havde iøvrigt "drejet" en stor
flot skål i fyrretræ, der blev solgt ved
kinesisk lotteri og som gav et pænt beløb
til hulen. Og når fødselsdagsfesten nu er
overstået er julen lige for døren og det
gamle år vil snart rinde ud. Her i Herning
vil vi mindes 1993 som året, der for os stod
i pinsestævnets tegn og hvor Navervennerne
troppede op. Vi ønsker alle et rigtigt godt
Nytår.

Med naverhilsen Gunnar.

KØBENHAVN

De store udskejelser er der ikke sket i den
forgangne måned, og nyt er det jo ikke at
det stadig kniber med fremmødet til Svende-
hulemøderne og Søndagsmesserne. I november
havde vi ingen fester, så der var god
mulighed for - sammen med andre afdelinger -
at besøge Holbæk og deres julefrokost den
27.11., en herlig dag! Bare en skam vi ikke
fik smagt Mariannes frikadellerl Men ellers
manglede der absolut ikke noget.
4.12. afholdte vi vort årlige kæmpe andespil
og steg. Jeg kan vidst rolig skrive, at alle
38 (I) nød spillene, og Ediths kogekunst så
ingen gik skuffede hjem. Normalt kan vi
magte 30 til sådan en spise, men da under¬
tegnede havde svært ved at sige nej til de
mange der vanen tro meldte sig til efter
fristen, klarede vi også det. Vi navere er
kendte for at tage det som det kommer.
Hulen holder juleferie fra og med den 18.12.
til og med lærdag den 8.1. Første åbningsdag
er søndagsmessen den 9.1. Det kunne være
sjovt ifald de fleste af os dukkede op denne
søndag, som tegn på et givtigt år for vor
afdeling men ikke mindst for hele CUK.
Stiftelsesfesten er altid en sikker vinder
når det gælder deltagerantallet. Lørdag den
15.01. kl.1800 fejre vi vor afdelings 95 års
fødselsdag der ikke går stille af. Hurtig
tilmelding tilrådes, da absolutte max antal
er 40! Grundet den igen forventede store
deltagelse, må vi desværre være strikse med
pladsfordelingen. Håber på jeres forståelse 1
Prisen er kun 75,- kr. for 3 retter, hvor
absolut sidste tilmelding er den 9.01.94.
Torsdag den 27.01. har vi årets første
Svende-Hulemøde. Mon der ikke er nogen der
har noget spændende i posen?? - Til sidst
vil jeg minde om Anne & Erling's utrolige,
skjønne og dejlige sønderjyske grønlangkål
den 5.02. kl. 1800. Da hedder det nemlig
Sønderjysk Awten for kun kr. 50,-. Mojn!
Aret og mit "referat" for denne gang rinder
så småt ud. Jeg vil derfor naturligvis ønske
alle fra nær og fjern et rigtigt godt Nytår.
Tak til dem der hver på deres måde - småt
som stort - har gjort en indsats for CUK.
Hjemme som ude!

Arrangementer;
9.1. + 16.1. + 23.1 Søndagsmesse
12.1 + 19.1. + 26.1 Midt-I-Ugen
15 .1 Stiftelsesfest
27.1 Svendehulemøde
2.1. + 30.1 Lukket
5.2 Sønderjysk Awten

Med naverhilsen Niels "2m".

HILLERØD

Den 12. november var vi igen hos Kai og
Mona. Bødekassen blev åbnet og denne gang
var det Richardt, som vandt en halv abe.
Endnu et nyt medlem blev optaget. Det var
denne gang Poul Christiansen fra Hørsholm,
som er udlært maskinarbejder, har været math
i søværnet og været ude at sejle. Lørdag den
27. november havde vi julefrokost i Fri¬
tidshuset. 31 var vi. En særlig tak skal
firekløveret have. Det var Mona, Kai, Monas
mor og Inger. Der var højt humør over hele
linien og mange gevinster på lodderne. Mona
og kompagni nåede alle helskindet til
Birkerød med potter, pander og tomme fla¬
sker. Fredag den 3. december var der besty¬
relsesmøde. Erland havde lejekontrakten med.
Vi kan nemlig fra den 1.januar 1994 overtage
en nedlagt systue. Den nye hule er belig¬
gende Frederiksværksgade 85 i Hillerød. Det
er overfor TEXACO- tanken. Bus nr. 701 fra
stationen. Der er gode P-muligheder nede 1
gården og på tanken. Fredag den 14. januar
er der hulemøde og lørdag den 29. messe,
hvor vi for en pris af 60,- kr. får serveret
bankekød. Tilmelding senest en uge før til
Mona på tlf: 42 81 81 62. Indvielsen vil
først finde sted i februar, da der forestår
en mindre opbygning. Men i januar vil borde
og stole være der. Ligeledes klokken, hvis
nogen skulle føle trang til at give en
omgang.

Med kno i bordet Bodensøgartneren

HØRNING

Husk Nytårstaffel den 14.01.94 kl. 1900.

KOLDI IMG

Til hulemødet 26. november havde 7 medlemmer
næsten sat liv og lemmer til for at forcere
vanskelighederne til hulen. Julefesten måtte
aflyses, det er umuligt at komme ind og
opholde sig i lokalet. Men vi håber og tror
at det vil lykkes at årets første hulemøde
kan afholdes fredag%len 28. januar 1994.
Kolding afdeling ønsker alle Naverkammerater
nær og fjern, et godt og lykkeligt 1994.
Med naverhilsen Peter

NYSTED

Vi afholdt hulemøde den 6. december. Der var
mødt 8 svende til gløgg og æbleskiver. I den
forløbne periode har vi deltaget i 2 runde
fødselsdage. Først Poul Hansen 90 års dag
den 14. november, hvor vel ca. 50 mødte til
kaffe, gi. dansk og øl. Den 3. december var
det Kurts 50 års dag, hvor ca. 100 mødte til
spisning. Det var et par gode dage, som jeg
på klubbens vegne siger tak for. - Vi vedtog
på mødet at etablere ny belysning i hulen.
Det blev pålagt Kurt og undertegnede at
sørge for dette snarest. Vi har set os
nødsaget til at slette et medlem, Erik
Bischoff, på grund af manglende indbetaling
af kontingent, på trods af gentagne rykkere.
Til gengæld optog vi et nyt medlem, Jørgen.
Jørgen er bager og kok, en såkaldt bølgena¬
ver, velkommen til Jørgen. Kassereren
indskærpede som sædvanligt nye medlemmer, at
der er mødepligt. Jørgen kommer fra Fre¬
densborg og har nu bosat sig på Falster.



Vi luftede tanken om generalforsamling i
marts, nærmere herom senere. Vi har som
tidligere omtalt udnævnt Poul Hansen til
æresmedlem på han 9 0 års dag. Han har været
medlem fra 1927, og vi overrakte ham et
diplom som bevis herpå. - Næste hulemøde
afholdes den 3. januar 1994. Det blev
vedtaget at der ved den lejlighed vil blive
serveret kogt torsk, et forslag fra vores
æresmedlem, hvilket alle tilsluttede sig.
Jeg vil tilberede torsken efter bedste evne,
og Willy vil forsøge at levere torsken til
rimelig pris. - Efter spisningen vil jeg
gerne se glade ansigter, skabe lidt efter-
julestemning, vi åbner nemlig sparebøssen,
og hver især skal gætte på, hvilket beløb,
den indeholder. Klubben udlodder en halv
flaske snaps til den, der kommer nærmest.
Undertegnede deltager ikke i konkurrencen,
da jeg er inhabil. - Så vel mødt den 3.
januar 1994 kl. 1900.

Med naverhilsen og kno Bent.

NÆSTVED

22 veloplagte M/K mødte op til julefrokosten
den 4. dec. og fik alt hvad hjertet kunne
begære. Festudvalget havde virkelig lagt sig
i selen både hvad angik udsmykning og
udsøgte retter. De 3 gratler sørgede for
fornem betjening og Bent Barber optrådte i
flotteste stil med en faktisk helt profes¬
sionel servering af laksemousseen. På et,
meget senere, tidspunkt blev Pedro (alias
Alex) af Niels's harmonika Inspireret til at
give opvisning af og instruktion i Grønlæn-
derpolka. Ikke et øje var tørt. Som nævnt
under Milepæle fylder vores allesammen's
Viggo Rodhemeier 75 år den 4.jan., man tror
det næppe, men i den anledning vil han gerne
se alle gode venner til et gilde i hulen
lørdag den 8/1 fra kl. 1300 og i de efter¬
følgende timer. Så nærmer sig tiden for
fastelavn, og festudvalget inviterer på
tøndeslagning med tilbehør lørdag den
12.feb. - mødetid kl. 0900. Prisen bliver
ca. 50 kr. og seneste tilmelding er lørdag
den 29/1 kl. 1700. Så begynd så småt at
finde karnevalstøjet frem, så kan man da
altid bagefter gå ud med raslebøssen.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen

RANDERS

Hulemødet i december var lavet om til pn
julefrokost. 16 mennesker var mødt op til pn
hyggelig og fornøjelig aften. Der blev budt
velkommen af formanden, og vi indledte med
"Når somren er til ende", sild og pølser
gled ned til de små klare og den lokale
X-mas, sammen med sang og historier. Endvi¬
dere var der amerikansk lotteri, med mange
fine gevinster bl.a. skænket af den lokale
produktionsskole >Brugsgård<. Et par flasker
rødvin blev skænket af Chris. Luffes gemal¬
inde, Ruth, skænkede også nogle fine
hjemmelavede gevinster. Mange tak for det.
Der blev sat punktum for en dejlig aften med
"Minderne". Det tog dog en rum tid inden
hulen var tom. Søndag var der eftergilde med
sild og snaps, så det blev også en god dag.
Tak for denne gang. I ønskes alle i det
ganske indenlandske som udenlandske land et
rigtigt hjerteligt og et godt lykkebringende
Nytår.

"Monty"

ODENSE

Til hulemødet den 2.dec. var hulen fyldt af
fremmødte Naver og navervenner. Der var
meget som skulle drøftes, den kommende
julefrokost, det nye program for 94 og meget
andet. Mødet åbnede og formanden oplyste at
Kjeld Ploug var kommet hjem fra sygehuset.
Han havde det godt og skulle have gipsen af
benet den 9/12. Desuden fortalte formanden
at besøget fra København og Holbæk var det
sidste større arrangement i hulen Overgade
41, da en ny hule er en realitet. Den gamle
hule i Overgade vil blive nedlagt først i
det nye år. Af ting der skal huskes er det
årlige bankospil søndag den 23.januar kl.
15:00, og der spises medbragt mad bagefter.

Med kno i bordet ole Bøwig.

ROSKILDE

Hulemøde og den årlige ordinære generalfor¬
samling afholdtes den 25. november 1993.
Formanden indledte med velkomst til 24
fremmødte, og straks herefter hengav vi os
til indtagelsen af Erna og Karls sildemad,
brunkål med valgflæsk, pølse og rødbeder. Da
alle var mætte blev generalforsamlingen
Indledt med valg af dirigent, som blev Chr.
Sørensen. Formandens beretning indeholdt
næsten kun positive ting, da det havde været
et rigtig godt år for afdelingen. Roskilde
har været godt aktiv med besøg i både lnd-
og udland, ligesom vi selv har haft mange
dejlige besøg udefra. Formanden sluttede sin
beretning med en tak til Erna der igen har
forøget afdelingens formue, en tak til John
for den efterhånden store værktøjssamling
der plejes og passes og til slut en tak til
alle medlemmer for den store hjælp, som
afdelingen nyder godt af. Regnskabet, der
viste et pænt overskud, blev godkendt. Ingen
indkomne forslag. Alle valg var genvalg med
undtagelse af Poul Jørgensen, som ikke
ønskede at fortsætte som sekretær tillige
med ølmandshvervet. Som nyt bestyrelsesmed¬
lem valgtes Ib Mortensen. Under eventuelt
blev der efterlyst lidt bedre og flere
referater fra bestyrelsesmøderne. Herefter
takkede sekretæren for god ro og orden.
Maden før generalforsamlingen var en rigtig
god ide, for alle var mætte og tilfredse.
Aftenen sluttede med minderne.
Aktiviteter 1 januar 1994
Søndag den 16 kl.17:30,kortspil (medbr.mad).
Fredag den 28 kl.19.30,hulemøde og nytårs¬
taffel med bespisning for 40,- kr/deltager.
Tilmelding til Erna: 42 36 10 68 - pakke-
værdl 20,- kr. medbringes til bankospil.
Roskilde ønsker alle et godt nytår med tak
for det gamle.

Med naverhilsen Poul.

SILKEBORG

Først en hilsen og tak for nogle gode timer
i Århus afd. og tillykke med de 80. Hulemøde
fredag den 26.11. kl 20, vi sad en 10-12
svende og ventede, og så kom der 11 raske
Vejlenaver. Formanden, Hans Padborg, bød
velkommen og vi sang nr. 47, derefter gik
det med sang og spin. Birger var uheldig at
ramme klokken med skulderen, også Hans
Padborg rykkede i kneblen men på hulens
regning. Kl. 21 begyndte det at dufte, og
Ind kom hulemor Dorte med gule ærter flæsk,
pølse og grisehaler der logrede for at blive
spist. Tak for det Dorte.



Peter Edderkop kom fra kursus, men kunne
ikke finde sin Volvo. Vi ønsker John Reicke
tillykke de 40 år. Også tak for besøget til
Eli fra Stockholm og Arno fra Sønderborg,
til sidst tak til de herlige Vejlenaver, vi
skal nok gøre gengæld. Jeg slutter med
ønsket om en god jul og et godt nytår til
alle. Falder din vej forbi så besøg vor søde
Naverpige Charlotte.

Med kno i bord "Farmand".
SLAGELSE

Til hulemødet den 3.12. var der en del
frafald på grund af arbejde, som jo nødven¬
digt kommer i første række, men alt taget i
betragtning var fremmødet godt, og da nogle
stykker havde fyldt år siden sidste møde var
der rigeligt med smørelse, til nogle små
livlige indlæg. Som vanligt havde sekretæren
div. små udpluk fra "Svenden", som vi i
enighed mener må have mere eller mindre
almen interesse, ikke mindst under hensyn¬
tagen til, at nogle medlemmer - desværre nok
- er tilbøjelige til kun at læse det lokale
indlæg, og det er en skam, ikke mindst af
hensyn til de sekretærer m.m. som gør sig de
bedste anstrengelser for at indsende nogle
gode Indlæg.
Murer Evald Sørensen blev senere på aftenen
hyldet i anledning af sit 25 års medlemsskab
af CUK, hvor formand, H.J.Frandsen, udtalte
nogle meget pæne og velmenende ord, bl.a. om
Evalds aldrig svigtende Interesse for vor
fælles sag, og det var tydeligt for os alle,
med hvor stor glæde Evald modtog sit meget
fortjente 25 års æresemblem. Evald takkede
rørt, og fortalte om sin tid som rejsende
svend, hvordan man 1 kraft af Rejseforenin¬
gen for svende kunne blive bespist på div.
svendehjem m.v. Han har bl.a. sammen med vor
gode gamle naverbror Edgar lempet kul i
Kiel, og slår til fastelavnstønde i Frede¬
rikssund uden køller, men med lægtehammer.
Jo han har oplevet meget som det nok vil
række for vidt at fortælle om her. Vi har
været til Fl.Valbums 50 års fødselsdag, hvor
hjemmeværnsorkestret stillede med ca. 25
mand, som også spillede indendørs, så taget
løftede sig, og vi fra Naverne stillede op
med fanen i spidsen for 116 mand M/K. Ja
sikke et gilde, masser af mad, øl, snaps
m.m. - der er sikkert nok til Flemmings
madpakke i længere tid, men det er han sgu
heller ikke snydt med. - Tak til Flemming og
Nete.
Dagen efter var vi mindst lige så mange til
guldbryllup hos Ritta og Arne Glyholt i
Kalundborg, hvor vi også forspiste os, store
lækkerier og masser af sange var med til at
løfte stemningen, og sikken en familie. Der
blev optrådt både selv og i grupper, og ikke
mindst "sprællemanden" ved trommerne sammen
med pianisten var helt oppe på dupperne.
Også her en meget stor tak til Guldbrude¬
parret.
Angående vore lørdagsmøder fortsætter vi
dem, selv om tilslutningen er meget for
lille. Men vi få der møder op, appelerer til
jer andre - MØD NU OP (og tag meget gerne
gæster med). Det er så kedeligt at de samme
4-5 mand alene skal fylde i "Fluekassen". Er
du nødvendigvis forhindret, så ring dog i
hvert tilfælde afbud, det er så nemt og en
stor hjælp for Hulefar som er pålagt arbej¬
det. Og for god orden så er hans telefon¬
nummer 53 52 97 24.

SØNDERBORG

Lørdagstræffet den 20.10. samlede 14 med¬
lemmer M/K. Vi er begyndt at holde møde på
1. sal, der er lidt kneben med pladsen, også
den stejle trappe giver lidt problemer. H.P.
åbnede mødet med sang nr. 28, Ester og
Jørgen bragte hilsener fra Århus og Hørning,
tak for det. H.P. serverede sild- og oste¬
madder, det blev til nogle af de klare,
vores klokke her oppe i øverste afdeling har
hvilet 1 nogle år, men med et rejste Gerda
sig og slog på den, det lød som om den var
skruk, ikke så sært med al den støv som den
har samlet i de sidste år, tillykke med
fødselsdagen Gerda. Ole mødte op i busch-hat
afrikansk camoufleret jægerhat, han lignede
også en som havde været på elefantjagt, han
manglede kuns elefantbøssen. Det blev en
fornøjelig eftermiddag med sang og spind,
Ole fortalte om sine mange år på de store
have, også om sine fire år i New Zealand,
han er også den eneste der har besøgt
Mauritius, jeg melder pas, vi fortsatte med
at fortælle om oplevelser fra de forskellige
pinsestævner. Atter en god eftermiddag. Den
10.12. holder vi vores årlige julefrokost,
det bliver spændende at se hvilken menu H.P.
fremtryller denne gang.
Når denne artikel udkommer har vi haft årets
korteste dag og julen er vel overstået, så
tar vi fat på 1994. Må dette år blive et
godt år for CUK. Jeg vil på Sønderborg afd.
vegne ønske alle Naver Naverpiger og Naver¬
venner i Sverige, Grønland, Canada, Færøer¬
ne, USA, Schweiz og Tyskland, også til
kammeraterne til søs sendes en nytårshilsen.
Glædeligt Nytår
Med naverhilsen her fra Sønderborg "SMEDEN".

VEJLE

Til årets sidste møde, den 3. december 1993,
var mødt 15 svende.
Siden sidst: 20. n^rember lavede Jens DSB
for niende gang gule ærter, så næste år er
jo jubilæumsår også for Jens DSB. Tak til
Jens og Ase. Den 26. november var nogle
Vejle naver til møde i Silkeborg. Derfor tak
til Silkeborg for husly, gule ærter og god
stemning. Den 4. december gik turen til
Fredericia afd. Slambus er kommet hjem fra
døen. Det høres jo tydeligt på klokken, når
én rigtig sømand får ordentlig fat, så
velkommen hjem og tak for øllet Slambus.
Vinterfesten forgår i Grejsdalens Fritids¬
center den 22. januar kl. 18:30, priserne er
for medlemmer af CUK 85 kr. og for gæster
100 kr. Det meddeles, at alle detaljer
skulle være i orden, så skynd jer med
tilmeldingen - der er ikke så mange pladser
i år. Tilmelding til Bruno Lindskjold tlf:
75 83 10 55, eller til Solweig Weitling tlf:
75 65 02 30 eller til mødet i januar.
Fristen er til den 7. januar for naver og
derefter til den 14. januar for gæster.
Johnny Lindskjold Sr. bliver jo 50 år den
13. januar og inviterer derfor til åbent hus
i hytten den 15. januar 1994 kl. 13:00
kl.????, hvor der vil blive serveret et
stykke brød og en tår øl. Undertegnede har
spurgt Britta, så det er i orden.
Vejle afd. ønsker alle et godt nytår.

Med kno 1 bordet Arne Rafn. Med naverhilsen STORE HANS.



zürich

Naver-huleaften 2.12.93
Julegløgg og æbleskiver hed det 1 programmet
og jeg tror det har været i radloen også.
For alt hvad der kunne gå og kravle af
medlemmer og ny ankomne var til stede denne
aften. Så da undertegnede ankom en halv time
før mødet var der ikke flere æbleskiver
tilbage, men det hed sig at de smagte som
vor mor lavede dem. Julegløgg var der
heldigvis nok af, så julestemningen kom
alligevel. Denne aften havde vi jo også en
25 års jubilar i CUK Zürich, Ole Hansen,
"mechaniker Ole" kaldte de ham da han kom
herned i 1967 sammen med sin kone Merete, de
kom direkte fra Odense. Ole fik overrakt sin
25 års nål af vores formand Flemming
Vilhelmsen på behørig vis med en gammel
dansk til at slukke efter med, herefter
fortalte Ole lidt om den tid da han kom
herned, om de trange kår og tiden fra
Hottingerplatz, og Niederdorf med
Pfeffermühle og den spanske vinstue og
restaurant Falken Schmiede Wiedikon. Senere
havde vi to optagelser, tømrer Mads Jensen,
Århus, og tømrer Torsten "Totter" Andersen
også fra Århus, som vist nok fik et par tips
med på vejen af vores jubilar. En særdeles
stor tak skal herigennem også lyde til Axel
og Lone, Ole, Mads og Totter for de omgange
som blev givet denne aften, det er ikke
nogen selvfølge da disse lå i en prisklasse
over 500 kroner, med så mange deltagere.
Werner Lauritsen har pakket sin randsel og
er draget hjem igen for denne sæson, men
hvis jeg kender ham ret kommer han igen til
foråret.
Halvårsprogram 1994

9.01. Wetzikon march m/Claes Ohlin.
20.01. Bingo aften med raclette hertil byder

vi også seniorgruppen velkommen.
29.01. Spilleaften, for de spillegale og

alle dem der vil være det.
26.03. Fastelavn organiseret af Inger

Merethe Bøgh.
16.04. På dronningens fødselsdag holder vi

generalforsamling.
17.04. Klubmesterskab i kegling.
07-08.05. Berner 2 dages march, hvor vi

igen venter stort besøg fra Danmark.
21-23.05. Pinsestævne i Næstved DK.
4.06. 114. stiftelsesfest.
18.06. Set. Hansfest.

Med kno i bordet farfar Geert Stage.

Ålborg

Til hulemødet var mødt 17 svende. Efter den
traditionelle indledning med "Naver kæk",
bød Villy velkommen og orienterede om at
kommunen fra den 1.01.94, har givet tilsagn
om at støtte Ålborg Naverne indenfor den grå
zone. Og at indbydelserne til vores stif¬
telsesfest den 8.01.94 var sendt ud til
samtlige afdelinger og til 5 fagforeninger
her i Ålborg. - De sidste lodsedler til
vores julelotteri blev solgt og Villy modtog
de sidste tilmeldinger til julefrokosten.

4.12.93 var vi 30 personer til julefrokost
i kantinen i håndværkerhuset, Ejler havde
ellers pyntet op til jul i vores hule. Vi
havde en fornøjelig og hyggelig aften med
god mad og en god stemning. Julelotteriet
blev udtrukket. Jonna og Rud. var de eneste
tilstedeværende som vandt, det blev til 2
billetter til Alborghallen. Vi ønsker dem
god fornøjelse. Efter spisningen afholdt vi
et bankospil. Elly og Erik var meget heldige
og vandt flere gange. Kurt Olsen gav højlydt
udtryk for sin utilfredshed med, at han ikke
vandt noget, da det endelig under hele
forsamlingens opmærksomhed skete, sponsore¬
rede han pakken til et ekstra spil.
Husk generalforsamlingen i hulen den 5.01.94
klokken 19:00. Bemærk tidspunktet.

Til sidst vil bestyrelsen for Ålborg afde¬
ling ønske alle naver i Danmark og udlandet
samt deres familier et godt Nytår.

Med naverhilsen Irene.

Århus

Her i Århus afd. har vi haft travlt op til
vores 80 års stiftelsesfest; men ved fælles
hjælp klappede det hele efter planen. Til
receptionen om lørdagen var der mødt ca. 80
gæster, med besøg af CUK afd. Stockholm,
Borås, København, Holbæk, Vejle, Silkeborg,
Randers, Hørning, Sønderborg samt Ålborg.
Alle nød ta'selv bordet og lidt til at
skylle med. Det blev til et par hyggelige
timer. Og efter et hvil mødtes vi igen
festklædte på arkitektskolen. 65 personer i
feststemning hørte på taler af HB-formand
Helge L. Nielsen samt af Stockholm, Holbæk,
Vejle afdelinger. Aftenens højdepunkt var,
at vores formand, Herluf Filrqaard, udnævnte
Ib Strange til æresmedlem af Århus afd. CUK.
Formanden udtalte si# store anerkendelse af
det kæmpe arbejde og interesse som Ib har
vist Århus Naverne i de mange år han har
været medlem. Et stort tillykke med din
udnævnelse, du har fortjent det, og vi håber
stadig at kunne øse af dine erfaringer mange
år endnu. En tak til festudvalget og alle
der har bidraget til at det blev en vellyk¬
ket fest.
Til hulemødet den 19.12. var mødt 24 svende.
Formanden gennemgik vores nylig afholdte
stiftelsesfest, rettede en tak til Ragnhild
og Ase som havde bagt småkager til festen.
Ole Strange var mødt op for at sige farvel,
inden han drager til den Indiske delstat
GOA, hvortil han er udsendt af Dansk Santal
Mission i seks måneder. Vi ønskede ham held
og lykke med rejsen. Mødet sluttede med en
sang.
24 var mødt til hulemødet den 3.12. med
gløgg og vafler. Pigerne bagte og Kaj lavede
en fin gløgg. Det varede ikke længe før end
alt var fortæret. 2 gæster var mødt Ernst
Goldbach og John Belkes, de fik velkomst¬
sangen. Mødet sluttede kl. 24:00.
ARRANGEMENTER:
7.01.94, årets første huleøde. Der serveres

sild, snaps m.m.

Med naverhilsen Svend E.
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NYT ÆRESMEDLEM

Th.Jespersen, Bern,
født d. 20.05.1917,
Indmeldt 1 Kbh.afd.
den 15.04.1944, er
blevet udnævnt til
æresmedlem af CUK.
den 13.11.1993 1
Zürich ved afdeli¬
ngens mortensfest.
Rasmus Gerdes fra
HB foretog udnævn¬
elsen på HB og KU1s
vegne.

T11_. SAMTLIGE KASSERERE
I C - U - K . AFDELINGERNE -

Alle kasserere Inden 1. april have
Indsendt en medlem^iste til hovedkassereren

Th.Jespersen var afdelingens mangeårige
formand 1 Bern indtil afdelingen måtte
indgå. I årene 1952 til 1973 tog Jespersen
sig af de unge mennesker som kom til Bern og
for at arbejde. Jespersen løste mange
problemer mellem arbejdsgiveren og de unge
svende da især sproget var et problem.
Jespersen var primus motor ved Zürich
afdelings 100 års jubilæum, i den forbin¬
delse havde Jespersen kontakten til pressen
samt offentlige kontorer.
Kontroludvalget og hovedbestyrelsen takker
hermed Jespersen for hans store indsats i
CUKs arbejde både ind- og udadtil.

Helge Lind Nielsen, formand.

VANCOUVER

KÆRE NAVERBRØDRE
Ole og jeg ønsker alle i CUK alt godt for
det nye år. Vi håber mange kommer over til
festen i Los Angeles i april. Det vil være
en god ide for dem som kommer, at tage 3
ugers ferie med 1 rejseplanen, man kan nå at
se meget dersom der planlægges fornuftigt.
Køb eller lej en campingvogn. Jo flere i er
til at dele udgufterne des billigere bliver
det. Vi havde sidste sommer besøg af 3
Naver, vi kørte til Calgary hvor vi havde en
god aften med Naverne der. I Drumheller, som
ligger ca. 200 km fra Calgary, så vi et af
verdens mest kendte museer med reptiler, det
skal ses, så kom herover der er meget andet
at se og opleve. Vi kørte fra Calgary til
Montana og havde nogle dejlige dage i denne
skønne bjergstat. forts.side 2

Denne liste skal indeholde fuldgyldige
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Fornavn DANN
E f terna ELAND
Stilling FAGLÆRER
Nuværende adresse ROSENVÆNGET 1
Postnummer 3600
By FREDERIKSSUND
Land DANMARK
Tilhørsforhold s.C.U.K.
Indmeldelses dato 7.01.1983
Afdel ing FREDERIKSSUND
Fødselsdato 9.12.1939

Det kan ikke være rigtigt at der er kasse¬
rere, der kontakter hovedkassereren for at
få at vide hvor mange medlemmer afdelingen
har.
Endvidere bedes kassererne være mere omhyg¬
gelige. Det kan ikke være rigtigt, at man 1
"Den farende Svend" kan læse at den og den
afdeling har optaget 1, 2, el. 3 nye med¬
lemmer og først fler^måneder senere ringer
til redaktøren og ikke kan forstå at disse
nye medlemmer ikke modtager "Den farende
Svend". Hvad med at få nye medlemmer
tilmeldt til hovedkassereren så hurtigt som
muligt, eller forsøger man at undrage sig
hovedkassekontingent i et par måneder, man
vil meget nødig, i H.B., tro at dette er
praksis.
Glem Ikke paragraf 6 1 hovedkasselove der
siger: MAN KAN IKKE TILMELDE SIG EN NY
AFDELING UDEN AT KASEREREN I DEN AFDELING
HVOR MAN ER TILMELDT, HAR STEMPLET
MEDLEMSBOGEN UNDER AFMELDT.
I håbet om et godt samarbejde ønsker H.B.
alle et godt og lykkebringende Nyt År.
VI HÄBER AT SE REPRÆSENTANTER FRA SAMTLIGE
AFDELINGER TIL PINSESTÆVNET I NÆSTVED.

Med naverhilsen og på gensyn i Næstved -
på vegne af H.B. Dann Eland

redaktør



SKAND INAVX SK CENTRAL
UNDEFlSTØTTE S SESKASSE
C.U.K. — NAVERNE

GIRO 2X43399

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13
4 300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65

— KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92
Søndagsmesse 10.30 - 14.00 - sidste
søndag i måneden holdes lukket.

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

arb....tlf: 42 45 32 22

HOVEDKASSERER

REDAKTØR AF
"D.f.S."

DEADLINE

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

Frode Zacharriasen

Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

Dann Eland
Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Senest d. 10. i måneden
Tlf: 42 31 49 54

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

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Leif Brygger Olsen

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

TAK

I anledning af min 50 års fødselsdag, vil
jeg gerne takke dem der mødte op med
blomster telegrammer, penge og flasker.
Tak til mine naboer venner og
arbejdskammerater, også de 12 fra CUK
Sønderborg afd., som mødte op med fane og
sang, tak for blomster, tak til
medlemmerne for pengegaven.

"FEJEREN"
Sønderborg afd.

En dybfølt tak til familie, venner, naver
og navinder for en mindeværdig dag i
anledning af min 75 års fødselsdag.

Viggo Rohdemeier
Næstved afd.

MILEPÆLE

JANUAR

21.01. Hans Jørgen Frandsen 85 år
Formand i Slagelse afd.
Fisketorvet 1
4200 Slagelse

24.01. Arthur Nielsen
medlem af C.U.K, i 40 år
Alphyddevägen 43
13135 Nacka, Stockholm
Sverige

DØDSFALD

Randers Naverklub har mistet en god og
skattet kammerat. Medlem af CUK Randers
afdeling, Børge Sørensen.
Børge blev indmeldt i Randers Naver¬
forening i året 1971.
Børge Sørensen blev 63 år gammel, og
døde efter lang tids sygdom, nyt års
aftensdag 1994.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Randers afd.

FEBRUAR

3.02. Preben Jensen "Montagen" 60 år
Sønderagervej 42
7400 Herning
(åbenet hus i hulen 4/2 kl. 13-16)

8.02. Else Madsen 70 år
Torpvägen 3
Tomt 5-21 St.Barnvik 2
13035 Ingarö,
Sverige

Turen gik gennem Idaho og Washington, i alt
kørte vi 3500 km, alle udgifter blev for 5
personer knap 1000 dollar, vi spiste ikke
meget ude, men manglede ikke noget. Min bil
er en 1980 stationcar V8 med 267 kubik
motor, vi har en Tenttrailer bagefter, der
er plads til 6, den vejer ca et ton fuld
lastet. Prisen for bil og trailer er ca.
3000 dollar. Der er gode campingpladser
overalt. Prisen for 5 personer er omkring 28
dollar pr/nat.

Benzin koster i USA ca. 35 cent pr/liter, i
Canada 50 cent, det varierer lidt. En god
tur for jer fra Danmark vil blive et besøg i
Orlando, hvor i kan se Disneyworld, lav en
rundtur ud af det. Calgary og Vancouver er
bedst at besøge i sommertiden, maj kan være
en varm, men også kold måned. Flere har
været herovre, så lad dem fortælle om

forholdene, husk en ting hav en god forsik¬
ring, overhold lovene herovre, det koster
dyrt at blive taget. British Columbia er
Canadas Stillehavsprovins, det er et bjerg¬
land, 26 gange større end Danmark, 3 milli¬
oner indbyggere heraf bor de 2 1 og omkring
Stor Vancouver. Vi bor bare 25 km fra
grænsen til USA, kører ofte ned for at fylde
gastanken, der er godt 200 km til Seattle.
Er der noget vi kan hjælpe med så skriv, det
er ikke nemt at komme herover som Emigrant.
Vi kan kun hjælpe dersom i selv har papirene
i orden hjemmefra.

Med naverhilsen Ferdinand Christensen
6451 - 121 A Street
Surrey, British Columbia
V3W OY4
Canada



SCHWEIZ KAN OGSÅ VÆRE EN POSITIV OPLEVELSE

»Ej vi samlöci<< cäiaJca-fc-eitr, mön traf kauuuerater, cdcj det. var tit bedre end møn"t I

Disse linler fra naversangbogen er måske
meget betegnende for den indstilling, man
skal have, når man vælger at tage til
Schweiz for at arbejde, og dog - ca.
15.000,- efter skat, kost og logi, det var
hvad deltagerne blev lovet på AF' s
INFO-møder over alt i landet i begyndelsen
af året 1993.
Dette beløb har vist sig kun at kunne opnås
af de færreste, og Lars Hyldested, der
repræsenterede de Schweiziske arbejdsgivere
på møderne, har da også erkendt og
undskyldt, at beløbet var for optimistisk.
Disse og andre informationer har desværre
været medvirkende til at adskillige af de
svende, som blev tilbudt arbejde i Schweiz,
hurtigt er vendt tilbage til Danmark igen.
Baggrunden til disse drastiske beslutninger
skyldes, at bolig-, arbejdsforholdene og
lønnen ikke levede op til forventningerne.
Murernes Fagblad har derfor haft kontakt

med en kollega, som netop har afsluttet en
4 måneders kontrakt i Schweiz, og nu kun er
hjemme på et kort besøg, inden han tager af
sted igen.
Allan Sørensen fra Rødby er 24 år. Han har
siden udlæring i 91 stort set ikke været
arbejdsløs, men efter 4-5 måneders
arbejdsløshed i begyndelsen af året, følte
han, at der skulle ske noget.

på et af de omtalte AF INFO-møder i
Nykøbing Falster skriver han sig på listen,
og kort tid efter kontaktes han af omtalte
Lars Hyldested. Han tilbydes en 4 måneders
kontrakt, og med kort varsel tager han med
en kollega til Luzern i Schweiz. Han runder
dog lige fagforeningen i Maribo, der gør ham
opmærksom på det risikable i at tage af sted
uden en underskrevet kontrakt. Den lå sammen
med arbejdstilladelsen i Schweiz.
Efter ankomsten til Luzern underskrives en

4 måneders kontrakt på timeløn 22 Sfr. (ca.
kr. 100 - kurs 4,55) - ugentlig arbejdstid
42,5 time - logi pr. dag 8 Sfr. (ca. kr.
36,00).
Allan erkender, at de første 14 dage var
problematiske. Det kan være svært at
omstille sig til de nye forhold samt at få
tingene til at fungere med en makker man
ikke kender.
Det var firmaet, der stod for
Indkvarteringen, og boligforholdene var alt
taget i betragtning 1 orden. De måtte gerne
bo 2 i værelset for værelsets pris, og vask
af linned og tøj var med i prisen. Værelset
lå 1 en boligblok for udenlandske arbejdere,
og der var fælles køkken og badeforhold.
Der var et godt forhold mellem beboerne,

som bestod af schweizere, jugoslaver og
italienere, og Allan kunne fortælle om mange
gode oplevelser. Hvis man som murersvend
forventer kun at lave murerarbejde, skal man
ikke tage til Schweiz. Allan kunne berette,
at han og hans makker blev sat til alt inden
for bygge- og anlægsområdet, dog ikke pudse-
og flisearbejde. Dette arbejde blev udført
af specialfirmaer.
På arbejdspladsen kan der naturligvis opstå
sproglige misforståelser, og han vil ikke
anbefale, at man tager derned uden
sprogkundskaber. Selv kan han skoletysk og
har lidt kendskab til tysk fra familien.
Arbejdstiden er fra kl. 7:00 - 17:30 i 5
dage, og de har pauser fra kl. 9:00 - 9:15
og fra kl. 11:45 - 13:00.

Arbejdsskurene er af en ringere kvalitet
end, vi er vant til, men mange arbejdere
tager hjem i middagspausen og opholder sig
derfor ikke meget 1 skuret.
Allan arbejdede i sjak med 2 schweizere og

1 jugoslav, og det gav ingen problemer, det
var fine kolleger. Det meste af arbejdet gik
med opmuring af blokke til puds. Generelt
føler Allan ikke, at der er problemer for en
dansk svend at klare sig fagligt i Schweiz.
Man kan vælge at tage sit eget værktøj med,
men det er ikke nødvendigt. Firmaerne
stiller alt nødvendigt værktøj til rådighed.
I fritiden og især i weekenden benyttede
Allan og hans makker tiden til bl.a. ture i
bjergene. "Det er jo ellers kun vi gør, når
vi er på ferie", men her er det lige uden
for døren, og økonomien giver plads til
fornøjelser, siger Allan.
For Allan, der ikke har nogen økonomiske
forpligtelser i Danmark, ser økonomien i
Schweiz sådan ud:

Timeløn Sfr.22 = dkr.100,- (kurs 4,55)
Antal timer pr. uge 42,5
Månedsløn kr. 17.560,00
Skat,soc/bidrag..kr. 4.300,00
Logi/md kr. 1.200,00
Kost kr. 2.000,00 kr. 7.500,00

kr. 10.060,00

Hjemtransport betalt.

Derudover optjenes 8,3% af den udbetalte løn
til den "13. månedsløn" + feriepenge 1,3%.
Disse beløb skal udbetales ved kontraktens
udløb.
Denne sidste afregning sikres bl.a. ved
medlemsskab af den schweiziske fagforening.

Allan giver udtryk for, at han føler sig
godt behandlet i Schweiz både af kolleger og
firmaet, og han var ked af, at han skulle
hjem, da kontrakten sluttede. Han har
imidlertid nu fået en ny kontrakt med det
samme firma, som gæller ind til 15. decem¬
ber.
For Allan var udgangspunktet at få en
oplevelse i Schweiz. Det er i høj grad
lykkedes. At der også er lidt økonomi i det,
fremmer jo kun Interessen. Vi tror ikke
Allans oplevelser er "en enlig svale". Vi
har haft kontakt med andre svende, men det
har været svende i samme situation - unge
uden økonomiske og familiære forpligtelser
og med lyst til at prøve den udfordring, det
er at arbejde og leve i et fremmed land.
Håndværksfagene har en århundrede lang
tradition for at rejse i Europa, så lad os
hjælpe de unge svende på vej - erfaringerne
viser, at det er en god investering
For afdelingsformand Bjarne Rasmussen og
hans kolleger i Maribo afd. er det glædeligt
bare engang imellem at høre, at et
udlandsophold har været en positiv oplevelse
for medlemmerne. ^



De har, som andre afdelinger, hvor
medlemmerne p.g.a. arbejdsløsheden har søgt
til især Tyskland, haft et stigende antal
faglige sager med konkurser, manglende løn
m.v. masser af problemer til følge.
Afdelingen erkender, at årsagen ofte
skyldes, at tvivlsomme og useriøse firmaer
søger lykken uden at have den nødvendige
økonomiske og især juridiske baggrund til at
arbejde i Tyskland. "MEN hvis bare vore
medlemmer kontaktede os, inden de tog
afsted, så kunne mange problemer både for
medlemmet og afdelingen være undgået",
udtaler Bjarne Rasmussen.

BAT (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet) hay
gennem det schweiziske byggeforbund GB j
(Gewerkschaft Bau und Industrie) Indgået en
aftale, som betyder, at de kontrakter, som
formidles gennem AF, i fremtiden sendes til
GBI i Schweiz. Herved opnår GBI at få "HÅND
I HANKE" med kontrakternes ordlyd, og vores
medlemmer sikres, at de overenskomstmæssige
forhold overholdes.
Murerforbundet hilser denne aftale
velkommen. Den må siges at være det første
eksempel på, hvordan fagbevægelsen i et
europæisk samarbejde kan sikre de beds
mulige løn- og arbejdsvilkår for alle
medlemmer.

Denne artikel er trykt med tilladelse af
FLEMMING JENSEN, murerforbundet 1 Danmark.

FREDERIC XA

Hulemøde den 5.01.94.
Der mødte 6 svende plus damer, vi manglede
Frank Ravn; men han skulle modtage sin kone,
som kom med flyveren efter ferie i grønland.
Formanden bød velkommen og vi sang nr. 69.
Formanden fortalte at han skulle arbejde i
Leipzig fra den 1. marts, derfor afholdes
der ekstraordinær generalforsamling den
23.02.94. Vi havde besøg af et kommende
medlem, Kirsten, som har arbejdet i det
nordlige Sverige som sygeplejerske, der hvor

transporten mest foregår med flyver eller
snekøretøj. Ellers gik aftenen meget fint
med guf til maven og diverse skyllemidler.
Jens Skov kørte stadig et 93 bånd, og vi
sluttede med "Minderne" ved 23- tiden.
P.S.1II1 Husk at møde op svende til ekstra¬
ordinær generalforsamling den 23.02.94

Mdd naverhilsen

frederikssund

Tage

Julehyggetræf den 30.12.93. På denne årets
næstsidste dag var vi samlet 11 svende
m/damer til vores traditionelle ostebord og
rødvin. Alf mødte op i hvide handsker, han
lignede en rigtig butler, og måtte tage imod
flere spøgefulde bemærkninger. Han tog det
dog med godt humør, og forklarede at årsagen
til de hvide handsker var, at han havde fået
et grimt tilfælde af eksem. Dette afholdt
ham dog ikke fra senere på aftenen at slå på
klokken, for så til gengæld af få blæren.
Lone og Dorrit havde stået for ostebordet.
Vi siger tak til pigerne. Kaj gjorde sig
nyttig, hældte kaffebønner på til 20 kopper,
Lone hældte vand på til 10 kopper, det fik
folk op af stolene, mere vand på. Hvad kan
man lære af det? - Lad kvinderne ordne det
der skal ordnes i køkkenet.!!

Poul

Fredag den 7. januar var der 9 svende der
havde gidet møde op til vores traditionelle
kogeslldsaften. Formanden åbnede mødet og
ønskede alle et godt nytår, samt byde
velkommen til vore gæster, her i blandt
vores nye Borgmester, Knud B. Christoffersen
og et nyt medlem som optages i februar, så
alt i alt var vi samlet 14 personer. Til de
3 personer som ikke kunne spise kogesild
blev der serveret svensk pølseret; men som

Inge sagde til vores Borgmester det tager
ca. 5 år, så kan man slet ikke undvære
kogesilden med tilbehør. Vores Borgmester
underholdt med en tale om hvor længe man
kunne kalde året for 'nyt år'. Jol man kan
festligholde det nye år indtil den 12.
januar, da indtræder det der kaldes Nytårs
Ny. Denne dato skulle i følge gamle dage
være alt afgørende for det kommende år, for
netop på denne aften er det fuldmåne, og er
man heldig at månen kan skinne ned på en
betyder det at det man står med i hænderne,
vil blive det helt store gøremål resten af
året. I gamle dage stod manden næsten altid
med penge mellem hænderne, hvorimod konerne
havde taget godt med sul under armene, for
det var dog vigtigt med noget at spise.
Forinden datoen den 12. var huset dog blevet
gjort grundigt rent, og alt skidtet båret ud
til den nærmeste korsvej, således at det
ikke kunne komme til huset igen, der var

også dem der smed det ind over hækken til
naboen, hvis man ikke var så gode venner.
Borgmesteren var så uheldig at komme til at
sidde på en af vore gamle klapstole, men fik
dog straks en bedre. Borgmesteren tilbød nye
stole til hulen, da Villumsens Museum stod
for at skulle udskifte, så allerede om

mandagen hentede formanden 30 nye stole.
Vi siger tak til borgmester, Knud B.
Christoffersen for det gode initiativ,
ligeledes vil vi sige tak for omgangen. Det
blev en rigtig hyggelig aften, som først
sluttede hen ad de små timer.
Frederikssund afd. ønsker samtlige Naver og
afdelinger et godt og lykkebringende Nyt År.
Med naverhilsen Dann.

v*fjs ..

i ■■ -t
På Allans arbejdsplads holdt de også rejsegilde, men det var ude,
røde pulser og øl.



HILLERØD

Fredag den 10. december havde vi pakkefest
med gløgg og æbleskiver. VI var denne gang
16 mødt op, og med Carl, maler, som auktio¬
narius fik vi en pæn sum penge ind. Det var
så sidste gang, vi var i Fritidshuset.
Mellem jul og nytår var vi 7 mand i 2 dage,
travlt beskæftiget med at bryde mure ned,
blænde døre og brække gulve op. I den første
uge i januar blev der støbt gulv og lavet
nye døråbninger.
Fredag den 11. februar har vi generalfor¬
samling kl 19:30. Lørdag den 26. februar er
der indvielse af den nye hule. Det er kl
13.00 og der er tilmelding senest en uge før
til Mona på tlf: 42 81 81 62.
Som skrevet i januar- svenden er den nye
hule beliggende:

Frderiksværksgade 85
3400 Hillerød

Brug Linie 701 fra Hillerød station.
Med kno i bordet "Bodensøgartneren".

HOLBÆK

Julefrokost den 27.11.93. Det var det
største fremmøde til en julefrokost vi
nogensinde har samlet, ca. 40 personer, vi
var nødt til at flytte til større lokaler.
Stemningen var god som altid når naverne er
samlet, og det håber vi også at de fremmødte
fra andre afdelinger syntes. Til denne
julefrokost havde Helge indbudt en Holbæk
kunstner til at forestå underholdningen,
denne bestod i en monolog lavet over Holbæk
afd's bestyrelsesmedlemmer. Han fortalte
også om hvordan man kan sammenligne kvinder
og husel Han var virkelig god. Alt i alt en
hyggelig julefrokost som vi selvfølgelig
håber vi kan gentage igen i år ved juletid.

Freddy
Til hulemødet den 17.12.93. var vi samlet
til gløgg og æbleskiver, en rigtig hyggelig
aften. Vi var mange der var mødt og de
herrer der stod for opvartningen havde
rigeligt at se til. Emil havde haft fød¬
selsdag, så han slog på klokken og skulle
selvfølgelig også have blæren. Ebert fandt
atter sange som vi aldrig havde sunget før
og det er jo altid spændende. Vores hulemøde
er som sædvanlig 3. fredag i måneden.
Godt nytår til alle.

Med naverhilsen Marianne.

Hørning

I jule-hule-hyggemødet den 11.12. deltog 16
Naver/Navervenner. Da alle var ankommet til
hulen gik vi nogenlunde samlet op 1 Hørning
Mølle, som ligger i nærheden af hulen.
Møllen er Hørnings vartegn og hulefar havde
fået arrangeret at Naverne sammen med "Bette
Hans" kunne få lov at besigtige møllen som
er bygget i 1905 af Pommersk fyr, som var
blevet plantet i ca. 1700. Hans kender
møllen fra sin tidligste barndom og kunne
fortælle dens historie. Der var meget
stemningsfuldt derinde og havde der tittet
et par røde nissehuer frem hist og her ville
det ikke ha' undret nogen. Det gjorde der nu
ikke, til gengæld var der 16 røde navernæser
for det var lidt halvkoldt så det var
dejligt, bagefter at få varm
gløgg/æbleskiver, og kaffe/småkager i SID's
lokale, som var fint julepyntet til anled¬
ningen.

Da det netop var 2 års dagen for Hørning
afd. oprettelse blev vores opret-
telsesdokument afsløret pænt og højtideligt.
Derefter var der frit slag med sange og spin
og vi sluttede på behørig vis med "Minderne"
og med at ønske hinanden glædelig jul og
godt nytår.

NB! NB 1 fra årsskiftet er hulemøderne
flyttet til 2. fredag i måneden, med start
kl 19:30. - Generalforsamlingen er berammet
til den 25. marts kl 19:30. Forslag m.m.
skal være bestyrelsen i hænde senest 11.
marts.

Ref. Birte.

KOLDING

Hulemøderne i den kommende tid må aflyses,
desværre ser det ud til at reparationerne
vil tage længere tid, således at lokalet
ikke kan benyttes før disse er tilendebragt.
Medlemmerne bedes henvende sig telefonisk
til bestyrelsen for nærmere oplysning.

Med naverhilsen Peter

KØBENHAVN

Så har vi allerede i en måneds tid været i
gang med et nyt år, 1994!. Er det ikke som
om det udstråler noget særligt for C.U.K.s
fremtid? Vi ved hvad vi har haft, men ikke
hvad vi går imod. Men eet er sikkert: Der er
stadig en masse at kæmpe for, for ikke at
nævne oplevelser og nye minder. Vor afdeling
tog afsked med det gamle år til det tradi¬
tionelle hulemøde. Æbleskiverne fik hurtigt
ben at gå på (de nåede lige til maven),
medens der var rigeligt med gløgg. Men sikke
travlt alle havde med at komme hjem. For
sidste mand (Finn) lukkede og slukkede kl.
22:3011! Det på trods af at vi skulle gætte
bødekassens indhold, der var på hele kr.
3.073,50. Anny kom nærmest med et fejlskud
på sølle 27 kr. Flot klaret, og et virkelig
herligt resultat. Bøder var det hele nu
ikke, men man fristes alligevel til at gøre
sine tanker...
Du har vel husket dV melde dig til Sønder¬
jysk Awten lørdag den 5.02. kl. 18:00, hvor
grønlangkålen med alt hvad dertil hører er
på menuen? Dem der ikke deltager, bliver
grønlange 1 hovederne af misundelse! Og så
til en pris af kun kr. 50,-. Kontakt for¬
manden inden den 1.02. Søndag den 13.02. er
det jo allerede fastelavn, hvor dame- og
herretønderne venter på en ordentlig een på
sinkadusen. Kom og afreager (på tønderne).
Vi starter kl 11:00 med fællesspisning af
medbragte knuder under kyndig hjælp fra
overblæren. NB.! Adgang kun iført en eller
anden form for udklædning.11 Men, Men:
Dagen før arrangerer Holbæk i samarbejde med
os en endagstur til Hulemøde i Odense's
unikke lokaler. Det vil blive en minderig
tur, da Odense afd. som bekendt kort efter,
desværre må forlade deres Hule. Dog ikke på
grund af vort besøg. Pas skal ikke medbrin¬
ges, og vi er hjemme tidlig nok lørdag
aften, sådan at turen ikke giver naturlig
udklædning til vor fastelavnsfest. Tilmel¬
ding i Hulen eller til undertegnede inden
5.02. Vær med til at give Odense afd. en
tiltrængt trøster!1
Tirsdag den 22.02. har vi det månedlige
Svende-hulemøde, hvor vi alle gerne skulle
troppe op til lidt spin, sang og det bedste
af det hele: GODT SAMVÆR.!



Arrangementer:

2.02.+ 9.02 .+ 16.02.+ 23.02 Midt-i-ugen
5.02 Sønderjysk Awten
6.02.+ 20.02 Søndagsmesse
12.02 Tur til Odense
13.02 Fastelavnsfest
22.02 Svende-hulemøde

Med kno 1 bordet Niels "2m"

Redaktøren takker for den friske Nytårshil¬
sen. Tak København.

NYSTED

Hulemøde afholdt den 3.01.94. VI var 8
svende til kogt torsk med diverse tilbehør,
en ret som medlemmerne satte pris på. Efter
spisningen åbnede vi sparebøssen, som
Indeholdt 907,55 kr. et beløb som var
overraskende stort, og som tæller i vores
slunkne kasse. VI havde udloddet en 1 flaske
snaps til den, der kom nærmest det rigtige
beløb. Det blev Poul fra Nykøbing, der blev
den heldige vinder. Det blev på lagt kasse¬
reren at indkøbe emblemer og slips til næste
møde, som afholdes mandag den 7. februar kl
19:00, som sædvanlig i hulen, hvor Kurt vil
servere kogt sild, hvilket han er ekspert i.
Vi vedtog at afholde generalforsamling
MANDAG DEN 7. MARTS KL. 19
Revisoren bedes møde kl. 18:00.
Dagsorden i følge vedtægter.

Med naverhilsen og kno Bent.

NÆSTVED

I december var der atter besøg i hulen,
denne gang af klasse 8b fra LI.Næstved skole
under ledelse af en nydelig lærerinde. Emnet
var håndværk og Industri og de særdeles
velopdragne elever fik en grundig redegø¬
relse om naverbevægelsen samt et traktement
af sodavand, brunkager og pebernødder.
Da hulemor Birthe Sørensen har forladt os,
måtte vi afholde en ekstraordinær general¬
forsamling, hvor Per Povelsen blev valgt som
hulefar og Jørgen Presutti som bestyrelses-
suppleant. Som nævnt i sidste nummer fyldte
Viggo 75 år og det blev til stor fest i
hulen med stuvende fuldt hus og en overdådig
forplejning. Ved Januars hulemøde blev man
enig om at gå i gang med en række møder,
hvor de enkelte arbejdsgrupper i forbindelse
med pinsestævnet forelægger de opnåede
resultater. Så i løbet af februar skulle det
hele gerne falde i hak, så det endelige
program kan gøres klar.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.

ODENSE

Hulemøde den 6.01.94.
Ved årets første hulemøde bød formanden
velkommen og ønskede godt nytår til de 12
fremmødte svende samt vennerne. Et af de
store samtaleemner var naturligvis den nye
hule på Fåborgvej 9. Vi har de største
forventninger om, at det kan blive et godt
og hyggeligt sted at være.

Det blev meddelt at Fritz Hansen er gået af
som kasserer. I anledning af besøg fra
København og Holbæk den 12.02. møder vi
naturligvis talstærkt op til spisning i
hulen kl 12. Husk også torskegildet den
19.02. kl 18, og tag en lille pakke med den
dag.

Med naverhilsen Poul Nordquist.

ROSKILDE

December blev igen en travl måned hos
naverne i Roskilde. Søndag den 12. var der
den traditionelle jule komsammen med masser
af gløgg og æbleskiver. 22 var i god jule¬
stemning, og med sang og skæmt blev det til
en rigtig hygge eftermiddag. Festudvalget,
der stod for arrangementet, havde taget
raflebægre med og fik alle med til terning¬
spil om 8 pakker, der skiftede ejer for en
sekser, en sjov leg, med megen morskab for
alle. Da eftermiddagen var gået, indtog
flertallet den medbragte mad, for at samle
kræfter til aftenens kortspil. Hulemødet
og de gule ærter onsdag den 29. samlede 34
deltagere, her imellem flere gæster med
formand Helge i spidsen. Det var dejligt med
så mange udefra til årets sidste møde. Tak
for besøget. Peer bød velkommen og takkede
for flasker til samlingen, 2 can.mønter til
det runde bord, en dejlig julehilsen fra
Sanne i Holland, samt en ny sang til -sang¬
bogen fra Helge. Sangen "Navens pris" af
Lars Schonnlngs 1993 blev, efter at være
sunget, indsat 1 bogen. Erna og Karl's meget
velsmagende gule ærter, med alt hvad der
hører til, også rødbeder, blev sat til livs
under megen velbehag. Oven på alt dette blev
der lagt låg, med et par rådhuspandekager,
hvorefter alle så meget mætte og tilfredse
ud. Ved elleve tiden ønskede alle hinanden
godt Nytår og gik hver til sit.
Aktiviteter 1 februar:

Søndag den 13. kl 17:30 Kortspil
(medbragt mad)

Fredag den 25. kl 19:30 Hulemøde
(medbragt mad)

Hulevagt: Birthe og John.

Med naverhilsen Poul.

S XL.KEBORG

Lørdag den 18.12. kl 13, julefrokost i hulen
25 svende og svendinder mødte op. Formanden,
Hans Padborg, bød velkommen og vi sang nr.
47. Tømrersvend, John Reiche, rundede de 40
år og ramte klokken 2 gange, han fik en
dobbeltblære. Supervisor, Bent Vils, kom
hjem fra en tur til Staterne, vor han
besøgte hulen i Vancouver og Los Angeles,
havde mange billeder og hilsener med derfra.
Bent er populær hos Naverpigerne da han
havde langstilkede roser med til dem alle.
Vi siger tak til Jens Kok's Kirsten, 50 år
er en god alder. Peter Edderkops Volvo er
dukket frem i lyset. Der var alt til en

julefrokost hørende og vi hyggede os i ca. 9
timer før vi gik hjem. Onsdag den 29.12.
kl.10, midt-l-ugen-møde med varme og sprøde
vafler vi siger tak til hulemor, Dorte, vi
var samlet til bedemøde søndag den 2.01.94,
og fik en god start på det nye år.
Med naverhilsen " Farmand ".

Redaktøren takker silkeborg afd. for den
varme Nytårs hilsen. Tak.



RANDERS

Det var dejligt, at se så mange svende, der
var mødt op for at ønske hinanden godt nytår
den 31.12.. Vi havde et par gode timer med
æbleskiver og solbærrom. Yrsa skal have
mange tak for at have bagt alle de æbleski¬
ver. Vi havde en dejlig tur til Ålborgs 75
års jubilæum. Hvor Herning var så flinke at
ville køre omkring Randers, det skal i have
mange tak for. Vi blev godt trakteret med
både mad og væske i Ålborg, det var et par
dejlige timer vi havde der. Tak til Ålborg.
Der er fastelavnsfest i hulen lørdag den
12.02. kl 16, kom og se opslag i hulen.

Med naverhilsen Søren.

ideer til nye interessante aktiviteter,
ideer til hvordan vi skal få nye medlemmer,
eller ideer til hvordan vi skal fremme
interessen for s.C.U.K.
26. februar kl. 12:30. Svendefest med
overraskelse a'la Håkansson. Tilmelding
senest den 21.02. - Månedsmøde 5.marts kl.
12:30.

Tirsdag den 8. februar kan Else Madsen fejre
sin 70 års fødselsdag. Else har igennem
mange år været suppleant i bestyrelsen samt
haft det respektable hverv af være
'hustomte' på Ingarö.
Bestyrelsen i Stockholm afdeling ønsker
tillykke på dagen, med tak for din indsats
for CUK. og Ingarö.

Med naverhilsen Anton

SLAGELSE

Til hulemødet den 7.01.94 var mødt 11 svende
og vi fik som vanligt ønsket hinanden et
godt nyt år. "Luffe" overraskede med at møde
frem, og stillede i udsigt at han fra næste
måned var tilbage 1 folden, og det er vi
selvsagt meget tilfredse med. Vor formand
H.J.Frandsen benyttede sin indledning til at
invitere samtlige naverbrødre med damer til
sin 85 års fødselsdag den 21.01. i Odd
Fellow Logens lokaler kl. 13:00, hvad der
givet vil blive udtalt en hel del mere om i
næste nr. af D.f.S.. Til stor glæde erfa¬
rede vi at Helge Clausen inden længe igen
vil være på 4 hjul, og dermed så mobil, at
han kan pleje sine interesser (ikke mindst
for naverbevægelsen), og det glæder vi os
meget til - Tillykke Helge.
Kurt Brogaard vil forsøge at skaffe ål til
generalforsamlingen i marts, vi er ganske
klar over, at det ikke er nemt, og at
sortimentet selvfølgelig omfatter både små
og store i mellem hinanden. - Af hensyn til
langfredag er hulemødet i april sat til den
8.04. - Den sidste dag i det gamle år
havde Maria og Henning afsat til at blive
ægteviet, og da ingen af dem kendte nogen
provst som de turde lade foretage dette
vigtige ritual, valgte de den afgående
borgmester i Gørlev, hvor man så slig plat
eller krone om udfaldet, og det blev til et
Ja.l Hvem der så er bedst tjent med det må
så vise sig han ad vejen. Som bevis for at
det er gået nogenlunde ærligt til, må vi
håbe at Henning har gemt mønten han brugte.
Sluttelig ønsker Slagelse afd. alle Naver,
hvor de end måtte befinde sig i verden, et
godt Nyt Ar.
Med kno 1 bordet A.Rafn.

STOCKHOLM

I forbindelse med Luciafesten den 11.
december afholdt vi den traditionelle
svenske julefrokost. 11 medlemmer havde hørt
indkaldelsen. Karin og Aage havde dækket et
fantastisk godt julebord, med alle tænkelige
lækkerier, i vort store køkken. Varmt og
trivsomt. Den gode mad fandt snart vej til
maven, med god hjælp af flaskepost. Vi
overnattede alle på Ingarö, så ingen problem
med bilerne.
OBS: Stockholm afd. holder årsmøde (gene¬
ralforsamling) den 5. februar kl. 13:30
Dagsorden i følge love. Mød op. Kom med

SØNDERBORG

Til juleforkosten var mødt 15 medlemmer + 1
gæst, Bjarne, en fhv. Århus Nav. Formanden
bød velkommen. Vi startede med en sang, og
gik så over til det mere alvorlige, spis¬
ningen, menuen var selvfølgelig lavet af
H.P. Bestyrelsen havde lavet pakker som der
blev raflet om. Eva Hammeleff løb med
hovedgevinsten, et fotoapparat. Aftenen
forløb med sang og spind.
Lørdag den 18.12. mødtes vi til gløgg og
æbleskiver, vores klokke kom på arbejde,
ikke sært, for en snaps i gløggen gør den
Ikke ringere. Gerda bragte en hilsen fra
vores medlem i Sverige, Preben Schack. Vi
ønsker dig godt nytår, håber vi ser dig en
gang i det nye år. - Nytårstræf den 31.12.
24 var mødt op for at tage afsked med 1993.
Formanden åbnede mødet med en sang, derefter
bragte han en tak til sin bestyrelse og
medlemmerne for det gode sammenhold der var
i afdelingen. Der blev serveret sildeanret¬
ning. Klokken arbejdede. Blærerøvskasketten
vandrede på omgang. Bødekassen (SPUTNIK)
blev tømt, Dorris kom nærmest, der var
1335,- kr., kassererens øjne strålede. Da
"SPUTNIK" så slunken ud, forbarmede Aage sig
og lagde 100,- i. Arno holdt tale, og vi
udbragte et trefoldet leve for CUK. Også
Mogens bad alle brlÄje et trefoldigt leve
for afdelingen. Klokken nærmede sig 14, så
vi tog afsked med hinanden med et ønske om
et godt nytår.

Med naverhilsen "SØNDERBORG SMEDEN"

VEJL.E

Hulemøde den 7. januar 1994.
12 svende var mødt til årets første møde.
Formanden berettede, at han havde fået en
henvendelse fra hr.Udesen angående et legat
beregnet til unge mennesker på rejse.
Oplysningerne var lidt sparsomme endnu, men
der skal være et møde en gang i januar med
hr.Udesen, håndværkerforeningen og forman¬
den, så vi hører sikkert mere om det i
februar. Der var julehilsen fra Kurt Møller,
Los Angeles, og fra Karin. Så tak til dem
begge for det. Horst, der jo bliver 50 her 1
januar, havde lidt besvær med at nå klokke¬
strengen, men til sidst lykkedes det, så tak
for øllet HORST, og tillykke med dagen.
Formanden takkede for godt samarbejde i
året, der svandt, og udtrykte ønsket om, at
det gode samarbejde og kammeratskab måtte
fortsætte.

Med naverhilsen Store Hans.



ZÜRICH

12.dec 93 stod der julefest på programmet.
Om eftermiddagen var der traditionen tro
Julegudstjeneste med pastor Stockholm,
derefter tog man til Hotel Kronehof, hvor
det store juletræ var tændt. Musikken (Duo
Swiss Danes v/Jens + Tommy) spillede jule¬
melodier. Klokken 18:30 blev julehilsenen
fra ambassaden overbragt af vicekonsulen,
hvor formand takkede og bød de få deltagere
op til dans om juletræet. Efter et par sange
blev der kaldt på julemanden, en ny i år, da
den gamle julemand i et anfald af miljøbe¬
vidsthed ville køre sporvogn, (der er jo
længere ned til jorden, end når man kører
bil), ankom på krykker. Julemanden fordelte
godteposerne til børnene efter at disse
havde fremsagt et vers eller sjunget en
sang. Flæskesteg med rødkål stod på menuen
(men ikke som vor mor lavede den). Et kæmpe
gavebord stod parat så man kunne bare købe
"lodsagerne", og da der ikke var så mange
deltagere kunne man købe flere gange.
Musikken spillede op til dans indtil klokken
24.

Med kno i bordet, farfar, Geert Stage.

Som dirigent blev Knud Ravnsbeck valgt.
Formandens beretning blev efter nogen
diskussion godkendt. Regnskabet kunne ikke
godkendes, derfor indkalder bestyrelsen til
ekstraordinær generalforsamling onsdag den
9.02.94, klokken 19:30 med regnskabet som
eneste punkt på dagsordenen.
Jens Pejstrup blev genvalgt som kasserer.
Irene Andersen blev genvalgt. Anders Ander¬
sen modtog ikke genvalg, i stedet blev Kurt
Olsen valgt. Som suppleant valgtes Chris
Nielsen. Bernhard Svendsen blev genvalgt som
revisor og Aage Kjær som revisorsuppleant.
Generalforsamlingen besluttede, igen at
holde åben i juli måned, både til huleaften
og om lørdagen. Kurt Olsen valgtes som
hulefar, han skal selv udpege en assistent.
Bestyrelsen skal træde hjælpende til. Der
var en del intern diskussion. Resultatet
offentliggør vi senere.

Med naverhilsen Irene

ÅRHUS

Den fantastiske nyskabelse i Zürichs re¬
staurations- og underholdningsbranche.
Backpibers har vist sig at være en uover¬
truffen og formidabel succes blandt de ærede
medlemmer af CUK Zürich afd. På fuldt tryk
holdes åbent i klubbens lokaler hver lørdag
fra klokken 16, hvor der af Johnny og Lars
serveres øl og specialcreerede drinks til
øreeregerende urrytmer fra inventarets fede
veludbyggede CD-anlæg.
Kom og mød bartenderne, der gør CHIPPENDALES
til stor skamme, drikker mere end de sælger
og lover meget mere end ti af deres egen
slags ville kunne holde. For et absolut
minimum af drikkepenge forkæler disse to,
direkte afstamning af datidens rigtige mænd,
lige netop DIN toast. For yderligere kun 1
streg har du desuden muligheden for at opnå
totalt nydelsesklimaks ved nedsvælgeisen af
den oralorgasmefrembringende > THÅR < •

ÅLBORG

Vi afholdt vores ordinære generalforsamling
den 5.01.94, kl. 19.00. Der var mødt 23
svende og som gæst var Fritz fra Zürich med.

Den 12.12.-93, var 18 svende mødt op og
formanden bød velkommen til årets sidste
hylemøde og med et tilbageblik kunne kon¬
statere at der havde været en særdeles
positiv udvikling i vores afd.. Vi har haft
mange arrangementer her i Århus og hvor
afdelingens 80 års stiftelsesfest var
højdepunktet. Han rettede en stor tak til
alle svendene samt bestyrelsen for et godt
og frugtbart samarbejde. Endvidere rettede
han en særlig tak til Vagner, bageren og
Helmuth, for det store arbejde de har lagt i
driften af vores hule. De modtog et par
flasker hver for deres indsats. Sekretæren
fik ordet og han kunne tilslutte sig for¬
mandens tak til bageren og Vagner for den
mønsterværdige måde de forestår alt arbejde
i hulen. Da vi havde sunget nr. 28 kunne
svendene ikke vente længere, en velkendt
duft bredte sig og pludselig stod bageren i
døren og kunne medde^ at han var klar med
400 æbleskiver, det™aldt i god jord, vi
spiste hvad vi kunne og Vagner havde sørget
for solbærrom. En tak til bageren for lækre
æbleskiver. Der var højt humør hele aftenen,
og det blev vist hen på de små timer før de
sidste forlod hulen.
Til årets første hulemøde den 7.01.-94, var
der mødt 20 svende og 5 gæster. Formanden
takkede for det fine fremmøde og oplyste at
vores kalender og adresseliste var klar, og
alle fik udleveret et eksemplar. Helmuth fik
af formanden overrakt et par flasker, som en
påskønelse for hans store arbejde med at
lave vores kalender og andre tryksager.
Hulefar havde en lille overraskelse i form
af sildeanretning og ost, som hulen var vært
for. Lørdag den 8. var vi fire svende som
tog til Ålborg for at ønske tillykke med
deres 75 års stiftelsesfest. Endnu en gang
tillykke og tak for nogle hyggelige timer i
rigtig naverstemning.
Kommende arrangementer:
Den 21.01 Hulemøde
Den 4.02 Hulemøde
Den 18.02 Hulemøde med ledsager.
Den 2 6.02 Hulemøde m/gule ærter og

ledsager.

Svend E. Jensen.
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Så er vi parate til at modtage deltagerne til stævnet, og
hermed de praktiske oplysninger:
Indkvartering sker på Teknisk skoles skolehjem, Parkvej 10.
Her er 52 enkeltværelser og 32 dobbeltværelser. Pris pr.
seng pr. døgn kr. 140,- . Morgenkomplet kr. 45,- pr. person
pr. dag. Eller man kan om ønsket blive indlogeret på vandrer
-hjemmet, Frejasvej 8, tlf: 53 27 20 91, på 4 sengs stuer,
pris kr. 60,- pr. seng pr. nat, eller kr. 200,- pr. værelse
med 1, 2 eller 3 personer. Leje af sengelinned kr. 45,-.
Camping samme sted kr. 30,- pr. person pr. døgn. Hvis man
ønsker at benytte sig af vandrerhjemmet, bedes man tage di¬
rekte kontakt dertil ret snart for at sikre sig plads. Afreg
-ning sker direkte til vandrerhjemmet.
Tilrejsende med tog bedes ved tilmelding anføre ankomsttids¬
punkt, der vil da blive organiseret transport af bagage ved
stationen, hvorfra der er ca. 8 minutters gang til hulen,
Kompagnistræde 1.

PROGRAM

Lørdag d. 21. maj kl. 11:00....åbner hulen
samt vor nabo, Kompagnihuset, hvor indskr¬
ivning, værelsesanvisning og afregning
finder sted. Skulle nogen føle sig brød¬
flov efter rejsen, er der mulighed for en
håndmad. Indskrivningen slutter kl. 17:00.
Kl. 16:00...Fanemarch gennem indre by til

GI. Ridehus på Grønnegade kas
-serne, hvor såvel huleaften
som festmiddag finder sted.

Kl. 18:30..Huleaften med spisning og musik
i GI. Ridehus. Kl. 24:00 siger vi godnat
og busser står klar til hjemtransport.
PRIS KR. 100,-/person.

Mandag d. 23. maj kl. 08:00 Morgenmad
for indkvarterede.

Kl.09: 00 Mulighed for efterslukning i
hulen.

Søndag d. 22. maj kl. 08:00. Morgenmad for
indkvarterede

Kl. 09:00. Fotografering ved hulen.
Kl. 09:30 Udflugt. Først en spadseretur

til Næstvedtrolden og Munkebak¬
ken kl. 10:30 bus til Holmegårds
Glasværk,»kl. 12:30 frokost i
Glaskroen, kl. 14:30 hjemkørsel
PRIS KR. 100,-/person■

Kl. 09:30■.Delegeretmøde og delegeretfro¬
kost i Kompagnihuset.
PRIS KR. 100,-/person.

Kl. 18:00..Festmiddag med dans i GI.
Ridehus til kl. 01:00, hvor der
atter står busser klar.
PRIS KR. 200,-/person.

Tilmeldingsblanketter, girokort og bykort
vil tilgå samtlige afdelinger.
Ved tilmelding og indbetales ca. 50% af
det samlede beløb.

I!.HUSK.I! ABSOLUTTE SIDSTE TILMELDING ER
DEN 23. APRIL 1994.

Naverne

Kompagnistræde 1

Næstved

Nu står Næstved afdeling som vært ved den
forestående naversamling i pinsedagene,
med aftenen-før-hulemøde, stævnemøde,
udflugt, frokost og sluttelig festmiddag.
Man venter mange deltagere. For det første
fortjener de 1 Næstved, at vi får et
talrigt besøgt naverstævne - for det andet
er der stadig i CUK-medlemmerne en trang
til at komme og hilse på, slå næven i
bordet, drikke et krus og - kan du huske.
Se programmet og send hellere straks end
senere anmeldelse til deltagelse i pin¬
sestævnet. VEL MØDT I NÆSTVED.

Dann Eland.



SKANDINAVISK CENTRA!. -
UNDERSTØTTESSESKASSE
C.U.K. — NAVERNE

GIRO 2 14 339 9

HOVEDBESTYRELSEN

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92
Søndagsmesse 10.30 - 14.00 - sidste
søndag 1 måneden holdes lukket.

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

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

arb..,.tlf: 42 45 32 22

HOVEDKASSERER Frode Zacharriasen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68 TAK

REDAKTØR AF
"D.f.S."

DEADLINE

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

Dann Eland
Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Senest d. 10. i måneden
Tlf: 42 31 49 54

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

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Leif Brygger Olsen

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

TAK

En varm tak til alle, der var med til at
gøre min 75 års fødselsdag til et uforglem¬
meligt minde for mig og min familie. Tak til
CUK for jeres hilsener, tak til hver en af
Navervennerne i Næstved samt private venner,
der den 8. januar fyldte vores dejlige
Naverhule i Næstved til bristepunktet. Tak
for et væld af dejlige gaver og hilsner,
samt de smukke taler. Tak til Niels for
musikken. En varm tak til Lis og Jørgen.
Ligeledes skylder jeg min mangeårige ven
Henrik Berg tak for den flotte gave, pragt¬
fuld laks, han personligt havde medbragt fra
Norge.

Med kærlige hilsener og "kno i bordet" til
alle jer, der gjorde min 75 års dag ufor¬
glemmelig for mig.

Viggo Rohdemeier.
Næstved afd.

Jeg vil hermed takke alle naver fra Hille¬
rød, København og Stockholm for udvist
deltagelse ved Lillians bisættelse.

Erland.

Jeg vil herved takke hovedbestyrelsen,
afdelinger samt mine gode naverkammerater
for den overvældende opmærksomhed ved min 50
års fødselsdag.

Johnny Lindskjold.
Vejle afd.

Min bedste tak til alle der var med til at

gøre min 60 års fødselsdag til en uforglem¬
melig festdag. Tak for de mange gaver og i
denne forbindelse en særlig tak til Erling
og Vilfred, for deres store hjælp i køkke¬
net.

Med venlig hilsen Preben.
også kaldet 'Montagen'

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 50
års fødselsdag.

Med naverhilsen og kno Birgit Lorentzen.
(Bitten)

Hjertelig tak for telegrammer, og hilsener
på min 50 års fødselsdag samt for en god
vinterfest.

Med venlig hilsen og kno i bordet,
Horst-Dieter Zaedow, Esbjerg.

Vejle afd.

Hjertelig tak til alle, som var med til at
gøre min 70 års fødselsdag til en dejlig
oplevelse, med telegrammer, gaver og blom¬
ster. Tak.

Med naverhilsen Else Madsen.
Stockholm afd.

Tak for blomster og telegrammer ved mit 40
års CUK jubilæum. Telegrammerne som ses på
billedet er ikke fra Naverne, det er indby¬
delse fra Dronning Margrethe og Henrik samt
Ambassadøren her i Stockholm, til en middag
ved en særlig anledning.

Med naverhilsen "Pastoren".
Stockholm afd.
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MEMORANDUM «E ,
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Med stor sorg vil vi meddele, at THORA
MIKKELSEN, født den 13.april 1922 i Fur, er
gået på sin sidste vandring, den 30.januar
1993, efter alvorlig sygdom.

Thora blev indmeldt i Stockholm CUK den
14.september 1952, hvor hun har været en
flittig gæst. Også siden hun flyttede til
sin hjemegn, Klejtrup, har hun været på
rejsende fod til Stockholm og Ingarö flere
gange om året, senest til foreningens 80 års
jubilæum.

ÆRET VÆRE THORAS MINDE

Stockholm afdeling.

MXLEPÆLE

Marts

15.03 Erling Lindberg Hansen 60 år
Gyvelvej 7
4720 Præstø

25.03 Kurt Nielsen 70 år
Frederiksvej 32 st.
2000 Frederiksberg
(medl. i Roskilde afd.)

Chr. Kjeld Nielsen 75 år
Stolpegårdsvej 22, lejl.30
2820 Gentofte

Ang - arejse til U.S.A.
Los Angeles

Da der på nuværende tidspunkt, den 27.januar
1994 kun er 3 Naver som har vist interesse
for fællesrejst til Los Angeles Naverklub's
60 års jubilæum, ser jeg ingen grund til at
fortsætte med arrangementet.
De 3 naverkammerater har fået personlig
besked og eventuelle alle andre, som får
lyst til at rejse en tur til Los Angeles,
kan kontakte rejsebureau "Difborg Tours A/S"
tlf: 45 83 54 00 for nærmere aftaler og
priser. Prisen er P.T. 5.095,- kr. med
British Airways, København - London - Los
Angeles. Med skift i London.
Med venlig hilsen Jens E. Hansen.

Hørning afd.

blev forelsket i en færdselsbetjent...!

UDLANDSARBEJDE
Fra Bnyt. januar 1994-

BAT-kartellet fortsætter også i 1994 det
påbegyndte samarbejde med arbejdsformidlin¬
gen i Århus, som på nationalt plan har
påtaget sig den opgave at formidle jobs, for
blandt andet bygningsarbejdere til Schweiz.
Dette arbejde blev påbegyndt i 1993, hvor

AF Århus havde indledt et samarbejde med den
schweiziske arbejdsgiversammenslutning i
bygge- og anlægssektoren.
Umiddelbart gik man dengang i dagspressen
og forudsagde, at det var muligt at skaffe
arbejde til 2.000 danske bygningsarbejdere -
Skaffe dem arbejde til god betaling og under
ordnede forhold.
Her ved begyndelsen af den anden sæson for
det påbegyndte samarbejde kan det konstate¬
res, at 1993 langt fra fik det forløb, som
man havde påregnet.
For det første kom kun ganske få - ca. 150
bygningsarbejdere - afsted formidlet gennem
AF Århus, og der var blandt disse eksempler
på formidlingsvirksomhed, som ikke til fulde
levede op til de arbejdsbetingelser, som var
lovet inden afrejsen. Men det skal slås
fast, at størsteparten fik et forløb, som er
værd at gentage.
Den høje danske ledighed i sektoren taget i
betragtning har vi i BAT-kartellet fortsat
samarbejde med AF Århus. I 1994 væsentlig
klogere af erfaring end 1993.
På forhånd er det muligt for AF Århus i
samarbejdet med repræsentanten fra den
schweiziske arbejdsgiversammenslutning langt
mere systematisk at få jobudbud til at passe
med den arbejdskraft og de kvalifikationer,
som interesserede danske bygningsarbejdere
kan byde på.
Vi har således en aftale undervejs, som
skal indebære, at den schweiziske arbejds¬
giver, som ønsker at anvende en dansk
bygningsarbejder, på forhånd udfylder et
detaljeret spørgeskema, hvoraf det fremgår:
- hvilke kvalifikationer han ønsker hos den
pågældende,

- hvilket arbejde dS skal udføres,
- hvor det er placeret 1 Schweiz,
- hvilke opholdsbetingelser, som i øvrigt
bliver gældende, - herunder bopælsforhold
m. v.

- aflønning, og
- øvrige aftalevilkår.
På baggrund heraf kan den interesserede

danske bygningsarbejder modsvarende give
oplysninger om egne kvalifikationer, hidti¬
dig erhvervserfaring, uddannelse m.v.
På denne måde er det hensigten så langt,

som det er muligt at sikre, at de to parter
på forhånd er fuldt bekendt med de gensidige
ønsker og krav.
På baggrund heraf undertegnes en individuel
kontrakt, som via BAT-sekretariatet tilsen¬
des det schweiziske forbund, som med de
indeholdte oplysninger kan udpege den
lokalafdeling, som den pågældende danske
bygningsarbejder i sit ansættelsesforhold
kommer til at arbejde under.
Fra dansk side opfordres der fra de enkelte
forbund til, at det enkelte medlem under sit
ophold i Schweiz indmelder sig i den pågæl¬
dende lokalafdeling under det schweiziske
bygningsarbejderforbund.
Dette samarbejde giver mulighed for at
minimere omfanget af arbejdsforhold, hvor
der undervejs kopstår misforhold.



Skulle dette imidlertid alligevel indtræf¬
fe, er der nu mulighed for, at det schwei¬
ziske system på arbejdsmarkedet umiddelbart
kan skride ind og få misforholdet bragt til
ophør.
Det schweiziske arbejdsmarked er underlagt

en paritetisk kommissionskontrol; på bygge
og anlægsområdet en paritetisk kommission
med ligelig repræsentation fra de offentlige
myndigheder, arbejdsgiverne og fagforenin¬
gen.
Med et reguleret tilhørsforhold til den
lokale afdeling af det schweiziske byg¬
ningsarbejderforbund, vil den danske byg¬
ningsarbejder i tilfælde af en uoverens¬
stemmelse kunne få sin sag indbragt for
kommissionen og få den varetaget af fagfor¬
eningen.
Årsagen til at der kun blev så få jobmu¬
ligheder i Schweiz i 1993 var, at man også
her for første gang i en meget lang periode
oplevede stagnation og faldende beskæfti¬
gelse .

Det er imidlertid vurderingen, at man igen
i 1994 er på vej ind 1 bedrede konjunkturer,
og at 1995 vil byde på en aktivitet i
økonomien, som igen på bygge- og anlægsom¬
rådet vil indebære fuld beskæftigelse.
Repræsentanten fra den schweiziske ar¬
bejdsgiverorganisation vurderer, at det i
indeværende år realistisk bliver brug for
200 bygningsarbejdere fra Danmark.
De 200 forventer man vil fordele sig på ca.
halvdelen på jord- og betonområdet, en 1/4
til snedker- og tømrerne og den sidste
fjerdedel til fordeling mellem murere og
malere m.fl. faggrupper
I en situation, hvor vi på hjemmemarkedet
igen begynder at få stigende beskæftigelse
og i visse områder allerede begynder at tale
om flaskehalsproblemer, vil der sikkert ikke
være bygningsarbejdere i samme omfang, der
som sidste år ønsker at prøve lykken i
Schweiz.
Vi må dog håbe på, at de gjorte erfaringer
vil kunne komme til anvendelse, og at vi
også i årene fremover vil have folk, som har
mod på at prøve denne jobmulighed udenfor
landets egne grænser.

— FBSH —

Foreningen for berejste håndværkere
København

Poul Barslund, foreningens formand, er
draget ud på sin sidste rejse, mange var
mødt op. CUK og Sangkoret deltog med faner.

Lørdag den 12. februar afholdtes der møde i
Rejsefonden samt FBSH - møderne blev holdt
hos de fremmedskrevne tømrere i Helsingør.
Dann Eland, CUK, blev valgt som Næstformand
i bestyrelsen for FBSH.

FBSH afholder arbejdsmøde med CCEG på LO
skolen i oktober 1994.

Med naverhilsen D.Eland.

jFORENINGSMEDDELELSERg

FREDERICIA

Hulemøde den 2.02.94.
Der var stort fremmøde af svende og damer så
hulen var næsten fyldt. Næstformanden bød
velkommen og vi sang nr. 28, og pludselig
myldrede det ind med Vejlenaver og de fik en
stor velkomst. Vi fik et nyt medlem, en

pige, som hedder Kirsten Cordtz, hun har
arbejdet 3J år i Nordsverige, som sygeple¬
jerske, Arne Hansen fortog indvielsen og hun
fik læst og påskrevet om CUK love og be¬
stemmelser, hun takkede for optagelsen og
fik overrakt nål og slips og diverse, hun er
faldskærmsudspringer i sin fritid, derefter
gik vi over til den kulinariske del, Birthe
serverede ribbenssteg med mere og så blev
der ellers skyllet efter. Vi tømte bødekas¬
sen og der var 1.250,-kr. så kassereren gav
en omgang på huset, vi kom også igennem det
meste af sangbogen. Flemming fra Nordsøen
var også hjemme, men han var ikke rigtig
landet endnu, Kjeld gik tidligt, nogle sagde
at han skulle hjem og søge barselsorlov; så
blev der ellers banket på væggen inde ved
naboen og så måtte vi skrue ned for højta¬
lerne. Erik og Ole fra Vejle inviterede på
sejltur Fyen rundt, og at sejle med ham er
altid spændende, men ikke ufarligt, man skal
i hvert tilfælde have benbeskyttere på, men
vi havde en dejlig aften i røg og damp og vi
sluttede med "Minderne" ved 23:30 tiden.

Med naverhilsen Tage.

FREDERIKSSUND

Hulemøde den 4.02.1994.
Formanden bød velkommen til 16 fremmødte, og
oplyste at vi i aftenens løb havde en
optagelse af tømrer Erik Kragh. Efter
velkomsten ville Erik lige øve sig på
klokken, inden han blev optaget, og vi
kvitterede selvfølgelig med "blæren". Da vi
sang for Erik begyndte Jette Callesen at
grine så alle kunne høre det, og vi opdagede
at det var Per Bager, der havde taget et par
'spøg og skæmt' briller på, men Jette måtte
alligevel betale til bødekassen. Senere på
aftenen måtte Dann lide samme skæbne da han
kom til at synge forkert. Efterhånden som
aftenen gik var vi nået til optagelsen af
Erik Kragh, også kaldet "smukke Erik". Erik
fortalte at han bl.a. havde arbejdet sammen
med Toni på Grønland, og han kunne fortælle
nogle gode historier fra den tid. Han havde
også arbejdet i Sverige et stykke tid, og
han opfyldte kravene for at blive optaget
iblandt os. Efter optagelsen slog Erik på
klokken, og fik selvfølgelig blæren. Senere
var det Kaj der ville høre de liflige toner
fra klokken, men han var jo også lige rundet
de 45 år. Alf "Butleren" ville også give sit
tilskud, så også han slog på klokken. Begge
fik de blæren. På grund af at Dorrit, der
skulle have hulevagt var syg, havde Jette
Callesen, der selv havde en syg mand og
barn, overtaget hulevagten sammen med Lone,
så der blev sørget godt for os. Dann for-



talte om huleindvielsen i Hillerød afd. den
26.02, men man skulle huske at melde sig
til. Dann fortalte også at vi til hulemødet
den 4.03. ville få besøg af Nancy og hendes
datter. De ville komme og spille og synge
for os, og denne aften skal bødekassen jo
også tømmes. Hen på de små timer sluttede
endnu en hyggelig aften.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
fredag den 8.april 1994 kl. 20:00. Dagsorden
i følge love. Forslag der ønskes behandlet
skal tilsendes skriftligt til formanden
senest 8 dage før.
Husk:
4,03 Hulemøde (bødekassen tømmes)
ø , 04 Generalforsamling

Med naverhilsen Poul.

HERNING

Preben 'Montagens' 60 års fødselsdag blev
fejret med maner. Der var inviteret til
hulen fredag den 4/2 fra kl. 13:00 og det
blev et stykke hen på de små timer, førend
den sidste gæst belavede sig på, at luske
hjemad. Mor Jenny trakterede med 'lunt og
koldt' i rigelig mængde og Preben havde
sikret et efter hans skøn passende lager af
øl, men måtte alligevel sidst på aftenen
konstatere, at der var gjort rent bord. For
vennerne mødt jo talstærkt frem, - Naver¬
venner og andet godtfolk, der i tale og sang
hyldede vores fælles ven og ønskede Preben
"god vind" i hans næste tiår.
Med naverhilsen Gunnar.

HILLERØD

Fredag den 14.januar havde vi hulemøde hos
Mona og Kaj, hvor vi ønskede hinanden godt
nytår. Gennem hele januar måned blev der
arbejdet for at få hulen færdig, men det er
et større arbejde end først antaget. I
skrivende stund er vi stadig i gang med
ombygningen. Desværre var vi nødt til at
aflyse lørdagsmessen den 29.januar. Fredag
den 11.marts er der hulemøde. Stiftelsesfe¬
sten finder sted lørdag den 26.marts. Denne
gang serverer Mona et stykke med laks,
sprængt and med tilbehør og fromage til en
pris af 80,-kr. Husk tilmelding til Mona på
tlf: 42 81 81 62 senest en uge før.

Med kno i bordet "Bodensøgartneren"

HOLBÆK

Afdelingen startede det nye år med optagelse
af to nye medlemmer, Ole Frederikssen, som
blev indmeldt den 2/1, skulle til Berlin om

eftermiddagen for at arbejde, har arbejdet
13 år i Saudi Arabien. Knud Christensen blev
optaget ved hulemødet, hvor han fortalte om
sine mange år på Grønland. Knud har arbejdet
1 Thule, Godthåb og Narsak. Som noget nyt
har hulen åben den første torsdag i måneden
fra kl.14:00 til kl. 17:00, seniorerne
ønskede et ekstra hulemøde hvor de kunne
diskutere vind og vejr over en kop kaffe, er
der nogen der kommer forbi hulen på dette
tidspunkt, er de velkommen til at kigge
indenfor. Husk at vi har flyttet generalfor
samlingen fra oktober til marts, derfor
Indkaldes til generalforsamling til hulemø¬
det i ftiarts måned, skriftlige forslag skal
være formanden i hænde senest den 10. marts.

Med kno 1 bordet Helge.

KØBENHAVN

Årets første søndagsmesse blev næsten som vi
havde håbet og opfordret til: En virkelig
fornøjelig dag med masser af skæg, sang og
hygge. Vi var 15 der havde den glæde at
hilse på Gyda og Henning fra Silkeborg. Tak
for gaven, den kom helskindet frem Hans
"Padborg"!! Mon de 2 iøvrigt var iklædt
Silkeborgnavernes nye drat?? Sikke flotte
trøjer! Vi fik også "sagt farvel" til Viggo,
der drog tilbage til Færøerne. Jeg skal love
for at hulefar Erik fik sved på panden, men
det var der nu råd for. Stiftelsesfesten den
15/1 var sædvanen tro alle tiders. Masser af
glade mennesker, der fik smagt Kirsten's
skønne kogekunst. Der var ikke mange der
kunne smage, at det var vildsvin der blev
serveret på denne 95 års dag. Den vil blive
husket blandt andre minder i CUK.
27.01. var premieren på Svende-Hulemøderne i
1994. Godt nok var vi (igen) ikke så for¬
færdelig mange, men Ih' sikke en stemning.
Det er skønt at være medlem af Naverne.
Sønderjysk Awten. Mere behøver jeg ikke at
skrive om lækkerierne som Anne og Erling
stod for den 5.2. som altid en uovertruffen
middag. Tænk, jeg var så mæt, at jeg ikke
fik smagt Annes bagværk! Snøft! Se det var
lidt af de mange dejlige stunder vi havde
siden sidst. Marts bliver noget roligere,
for vi har ingen fester. Der er derfor al
grund til at troppe op til Svende- Hulemødet
torsdag den 17.03. kl.19:00. Foråret skulle
da gerne så småt være på vej, så spring ud
med knopperne, og få nogle dejlige timer i
Hulen. Efter Midt-i-ugen den 23.03., holder
vi forlænget påskeferie indtil den 4.april.
Håber ikke vi vil blive savnet alt for
meget. Til sidst endnu engang undskyld til
Lotte, at vi glemte du ved nok
hvad
Arrangementer:
2.3. + 9.3. + 16.3. + 23.3 Midt-I-Ugen
6.å. + 13.3. + 20.3 Søndags-messe
17.3 Svende-Hulemøde
24.3. +5.4. incl Lukket

Med kno i bordet Niels "2m".

NYSTED

Hulemøde afholdtes den 7. februar. Vi var
mødt ni svende til kogt sild. Kurt har lovet
at få monteret ny belysning i hulen, da der
som bekendt er ben i sild, men med snaps
til, så går det.
Vi drøftede den kommende generalforsamling,
som afholdes den:

7.marts 1994 kl. 19:00 1 hulen
Dagsorden ifølge vedtægter.
Ved dette møde er der ingen traktement, men
vi har øl, snaps og vand som sædvanlig.
Revisorerne, Willy og Svend bedes møde
kl.18:00.

Med naverhilsen og kno Bent.

NÆSTVED

Som man vil se på forsiden er vi nu nået så
langt, at programmet for pinsestævnet '94
kan forelægges. Der er naturligvis en masse
små detaljer, der skal passe ind i pusle¬
spillet, men langt de fleste er der god fod
på. Arbejdsgrupperne for de enkelte områder
har ydet en virkelig flot indsats, og nu
venter vi blot på at nogle flere - helst



alle - melder sig til det egentlige og
endelige knokkelarbejde under selve stævnet.
I løbet af måneden v.ll alle vore medlemmer
få tilsendt yderligere oplysninger samt
tilmeldinger til stævnet, og slå er der god
tid til at forberede sig til festen. Ved
hulemødet 1 februar var der mødt 14, og vi
havde glæde af at byde velkommen til Henrik
Berg, som tidligere har besøgt os, og som vi
håber at se som medlem i løbet af foråret.
Under mødet lød der et stille hjertesuk: Der
er ærlig talt medlemmer, som vi ser alt for
lidt til ved møderne. Prøv nu at løsrive Jer
fra fjernsynet denne ene aften, så vi alle
kan få glæde af Jeres selskab. Hvis det
kniber med gangtøjet, er der da mulighed for
både at hente og bringe.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

ODENSE

Den 23/1 blev vores årlige bankospil afhol¬
dt. På grund af vejret var kun 17 mødt op.
Poul, næstformand, råbte numre op. Det var
han så god til at næsten alle fik op til
flere pakker med hjem. Der var også regn af
flotte gaver, som byens butikker havde
sponsoreret. Vi siger tak. Efter spillet,
var vi 8 der blev og spiste vores medbragte
eller købte madpakker. Hulemødet den 3/2 var
kun besøgt af 9 naver og 5 venner, Bruno fra
Vejle var på besøg. Vi fik en god snak om
vores nye hule. Flere af naverne arbejder
godt på at få den op at stå, så den kan
ligne den gamle hule, som vi jo med vemod
snart må tage afsked med, det bliver en
sorgens dag. Som skrevet har vi ingen
kasserer, men Leif Andersen har lovet at
hjælpe med regnskaberne indtil generalfor¬
samlingen. Tak .til Leif. Vi havde en snak om
hvor vi skal gøre af alle de dejlige ting
hulen rummer. Carl M. har i sin tid foræret
hulen mange flotte malerier, som der måske
ikke er plads til i den nye hule. Carl M.
har den gode ide, at medlemmerne kan låne
eller købe dem. Ole takkede Vejle afd. vor
en god vinter fest. Laden blev lukket og
aftenen fortsatte med sang og snak, Rudolf
ringede med klokken, den klæder ham den
kasket. Leif betalte for sine øl og dem
lagde Jørgen i sparrebøssen, det syntes
Jejer var morsomt.
ÆNDRING: HUSK TORSKE- GILDET DEN 12/3 KL.
18

HUSK PAKKE TIL EN VÆRDI AF CA.20 KR.
HUSK GENERALFORSAMLINGEN DEN 7/4 KL. 18 HUSK
MADPAKKE.

Pigen fra Fyn.

RANDEFtS

Der var mange naver, som mødte op for at
ønske Bitten tillykke med de 50 år, da hun
den 22/1 holdt åben hus. Det blev da også ud
på de små timer, inden vi forlod Bitten. Det
lykkedes os dog ikke, hverken at spise hende
ud af huset, ej heller ikke at tørlægge
hende. En rigtig god og dejlig fest. Hule-
møde d.4/2 blev igen en dejlig og fornøjelig
aften med sang og hyggeligt samvær. Der var
mødt 10 glade svende op. Der var ikke de
store ting på tapetet. Vi snakkede en del om
en forhåbentlig udstilling om Naverne i
forbindelse med Randers ugen (uge 33). Søren
Munk og Søren Møller gav et resume af et
møde de havde haft i den forbindelse med en
fra kultur udvalget. Vi vil få nærmere
besked i marts måned. Efter mødet havde

hulefar,. Søren Munk, atter en gang tryllet i
køkkenet og frembragt en dejlig varm ret.
GENERALFORSAMLING d.1/4 er flyttet på grund
af påsken til den 8/4.

Med naverhilsen Søren.

ROSKILDE

Det nye år indledte vi med et bestyrelses¬
møde den 16/1-94. Da dette var en søndag og
tidspunktet var sat til kl. 16, kunne alle
best.medlemmer nå at møde op. Formanden,
Peer, bød velkommen, og så tog vi fat på de
emner, som vi skulle have behandlet. Vi
startede med at få fastlagt en menu til
nytårstaflet. Derefter fik vi sat vores
aktiviteter for det første halve år på
plads. Til sidst fik undertegnede overdraget
jobbet som sekretær efter Poul, som desværre
ikke mere kan afse tid. Efter mødet gik vi
igang med vores medbragte klemmer og lidt
til halsen, og så kom kortene frem. Vi var
14 deltagere. Omkring kl 22 takkede vi af
efter igen en hyggelig aften. Fredag den
28/1-94 holdt vi vores nytårstaffel, som 1
år havde samlet 19 medlemmer. Efter et
overdådigt traktement gik vi igang med
bankospillet, hvortil alle havde medbragt en
pakke. Som altid foregik spillet i en meget
munter atmosfære. Vi sluttede af med "Min¬
derne" kl. 23.
Aktiviteter 1 marts:
Søndag d.13/2 kl. 17: 30 Kortspil

(medbragt mad)
Fredag d.25/2 kl.19:30 Hulemøde

(medbragt mad)
Hulevagt Peer.

Med naverhilsen it>.

SILKEBORG

Først en hilsen til Ålborg og endnu engang
tillykke med de 75, også tak til Herning og
Randers for nogle herlige timer sammen.
Hulemøde den 28/01-94.
Formand Hans 'Padborg' bød velkommen til de
fremmødte svende, vi sang nr. 47. Hulemødet
gik sin stille gang, vi hygger os rigtig i
vor Naverhule. Vi var mange unge svende som
er fiå job i udlandet. Vi hilste på Alex, som
sejler på Grønland. Vi snakkede om en tur på
Perronteatret. Vi glæder os til torskegil¬
det. Kl. 22 kom Lisa og slog 2 gange på
klokken, tillykke med de 45, en dejlig
alder, - stakkels Niels Smed. VI siger tak
for besøget til Frode og til Vagn Rør's
franske familie.
Husk så vi skal have generalforsamling
fredag den 22.april kl. 19:30 i hulen.
Med naverhilsen "Farmand".

SLAGELSE

Næste hulemøde d.4. marts afholder vi vores

ordinære generalforsamling, så en del af
tiden ved vort hulemøde d.4. februar blev
anvendt til dlv. ting desangående. Vor næst¬
formand Erik Andersen har sammen med sin
Grete bestemt sig for at anmode de højere
magter, om tilladelse til den 3.april 1994,
og en masse tid fremover, (indtil en af dem
af naturlige årsager ikke kan holde til
mere), at kalde sig for mand og hustru.
Såfremt dette stadig står ved magt den
8.april, er det deres agt, at invitere
Naverbrødre m.v. til Diner surprice? Ved
hulemødet samme aften. Trods ihærdige



forsøg har det ikke været muligt at frem¬
trylle levende ål til generalforsamlingen,
så der vil i stedet blive budt på 'Beuf
Stroganov', - der kan for nuværende ikke
angives eksakt pris, men det bliver under
alle omstændigheder billigere end ål. - Til
H.J.Frandsens 85 års fødselsdag mødte vi op
20 M/K med fanen i spidsen, til et yderst
veldækket tag selv bord, som vi nød sammen
med vor evig unge formand, og hans ynd¬
lingshustru, samt de mange andre gæster, der
var mødt op for at gøre dagen rigtig festlig
for ham. Vi ønsker alle lykke til med de
næste mange år. Hulemødet sluttede som
vanligt med "Minderne", men til forundring
for alle, foredragede vor formand, i bedste
Osvald Helmuth stil, samtlige vers, og vi
andre sang så omkvædet. - Bravo bravissimo.
Sluttelig ønsker vi Næstved afd. lykke til
med det forestående Pinsestævne, som vi
glæder os meget til, og lover at vi i
Slagelse vil gøre meget til, at det må blive
så festligt som overhovedet muligt.

Med kno i bordet Arne Rafn.

STOCKHOLM

Den 5. februar havde vi generalforsamling på
Ingarö. Vores sekretær valgte at gå af, så
jeg vil forsøge at overtage hans arbejde.
Mødet blev indledt med et minuts stilhed for
vor kære Tora Mikkelsen, som døde den 30.
januar i Danmark. Efter mange år i Sverige,
valgte Tora at flytte til Klejstrup i
Danmark. Hun havde købt et dejligt hus der
og havde naturligvis regnet med at få mange
gode år der. Vi her i Stockholm vil mindes
Tora, som den glade og venlige pige hun var,
altid var hun med på Ingarö, når der var
fest. Hun besøgte os også mange gange efter
at hun var flyttet hjem, som hun sagde. Vi
mindes også en kær ven fra Fredensborg, som
desværre gik bort samtidig som Tora, nemlig:
Lilian Nielsen, som vi har besøg af adskil¬
lige gange sammen med sin mand, Erland
Nielsen. Vi sender vores dybeste sympati her
fra Stockholm og håber at Erland vil hilse
på, her på Ingarö.
Vi hilser to nye medlemmer velkomne, Inga og
Per Pedersen samt Aase Håkansson, der som
sagt blev valgt til ny sekretær. Efter som
at alle afdelinger skriver om hvad de
spiser, vil vi også nævne at vi heller ikke
hverken sulter eller tørster her på Ingarö.
Den 29. januar var vi til torskegilde. Der
var som altid ved festerne liv og glade
dage. Flasken med Gammel Dansk er stadigvæk
indespærret i sit bur, og hænger over
køkkenbordet. Hvor længe skal den hænge
der?? Den kiggede længselsfuldt på de andre
flasker, og man kunne ligefrem høre den,
"Hvornår må jeg komme ud af buret"????
Vi har en del sne på Ingarö, men vi er dog
kommet frem på vejene. Skiene har også været
på, og endnu er der ingen brækkede ben. Det
gamle Torp ligger vakkert i sneen og sover,
men vågner op når der kommer nogle glade
Naver og sætter liv i kludene. Vi har
langfredagsfrokost den 1. april. Alle
interesserede kan melde sig til høvdingen,
Eli Simonsen, på tlf: 08-29 41 83.
Den 8. februar fyldte Else Madsen 70 år. Vi
gratulerer endnu en gang. Else har altid
været energisk og forsøgt at holde rent på
Torpet. En gang, pinsesøndag, var gryder,
porcelæn og alt inde fra køkkenet lagt ud på
gårdspladsen. Hvorfor nu sådan en dag?? Jo,
nu er her folk ude, så skal vi benytte
lejligheden.

Det var bare det, at de fleste havde ondt i
håret og lå og sov lidt 'huller om buller'
overalt og nogle var ikke nået at komme i
seng endnu. Der blev dog gjort rent allige¬
vel. Det tager en 8 dages tid, sagde Søren,
så kan vi være her igen. Else har også lagt
meget arbejde i at plante blomster rundt
omkring på Torpet, men ind imellem gravede
Pastoren planterne op, han troede det var
ukrudt.
Med naverhilsen Aase.

Da vi i Stockholm's afd. anser Torpet for at
være som et lille paradis, - specielt om
sommeren - så mener vi, at vi bør dele dette
lille paradis med andre Naver, se her: Da
svensk valuta næsten har samme værdi som
italiensk lire (for tiden) mener vi at dansk
hård valuta giver mange danske Naver en
udsøgt mulighed for at bekoste en rejse til
den svenske skærgård og samtidig besøge og
eventuelt bo på Torpet. En del sovepladser
går at ordne med lidt god vilje; men ring
eller skriv til Høvdingen på Ingarö, Eli
Simonsen, adressen er:

Naverne, Torpvägen 4
Barnvikstorpet 5:12
Stora Barnvik 2 SE 130 35 Ingarö
Sverige

Torpet ligger ca. 25 km fra Stockholm og
delvis i skærgården. Har du ingen bil, så
ordner det sig nok med transport fra flyve¬
pladsen eller jernbanen.

Med naverhilsen Hugo.

SØNDERBORG

Der var mødt 21 m/k op til vores første møde
i det nye år, formanden åbnede mødet med en
sang, derefter orienterede han om vores
deltagelse i "Fejerens" 50 års fødselsdag,
samt hvad vores bødekasse havde kastet af
sig, der var jo nogle medlemmer som ikke
havde været til stede da den blev tømt. Da
der ikke var sket nævneværdigt siden sidst,
sluttede mødet meget^ meget tidligt, efter
mødet serverede H.P. en gang koteletter i
fad til en pris af en tier, ufatteligt, og
der var rigeligt. Tove mødte op med en
forhenværende Nav som ønskede at blive
optaget på ny, da hun på grund af sit
arbejde ikke havde været i hulen i længere
tid, hilste hun os med de ord, "hvor er jeg
glad for at se jer". Jørgen og Esther havde
en hilsen fra Dann og Hørning afd. Poul
tømmermand, skænkede hulen en flot grøn¬
landsk kalender med de flotteste motiver der
oppe fra, tak for den. Arno kom med en
platte med motiver fra byen Santa Rosa i
Californien, samt en græsk medalje med
halskæde, en gave fra kromanden i Ertebjerg.
Arno har 25 års jubilæum den 2/3, så skal
han jo til at nyde sit otium, han fablede
noget om en rejse. Aftenen forløb med sang
og historier, der blev sunget til den store
guldmedalje, en sang gjorde megen lykke,
nemlig - Når samlet er vor Naverflok - da
der var nogle som satte ekstra tekster på,
så vankede der bøder, som vandrede i den
slunkne bødekasse, formanden havde travlt
med at notere de fæle syndere.
Lørdagstræf den 15/1, der var mødt 13
medlemmer + 3 gæster. Formanden åbnede
træffet med nr. 35, derefter en kort beret¬
ning. Der blev serveret 2-halve til en tier,
et stille og roligt træf. Til slut, husk at
se i jeres programmer som i har fået, husk



også generalforsamlingen den 25/3-94,
Indkomne forslag skal være formanden 1 hænde
senest 10 dage før, skulle nogle have glemt
at betale deres kontingent, så husk kasse¬
reren bliver så glad, når han ser jer. Husk
skyldigt kontingent = ingen stemmeret.
Med naverhilsen "Sønderborg Smeden".

VEJLE

Hulemøde den 4. februar 1994.
Kun 8 svende var mødt, så det blev et kort
møde. Formandens beretning: I forbindelse
med Håndværkerforeningens uddeling af
rejselegater til unge håndværkere - ca. 20
unge mennesker, der fik tildelt rejselegater
på mellem 1.500 og 2.200 kr. (så de skal
rigtig ud og se verden) - var formanden
inviteret til at holde et foredrag om
naverne på ca. 20 minutter, så man kan vel
ikke sige, at der var meget næring på den
limpind! Vinterfesten var i år en rigtig
naverfest med 54 deltagere, hvoraf de 21 var
naver. Tak til festudvalget for et vellykket
arrangement, og tak til Odense og Fredericia
afd. for deres deltagelse. Også tak til vore
sponsorer. Johnny Lindskjold takkede for
deltagelsen ved sin 50 års fødselsdag ved at
ringe med klokken. Så tak for øllet Johnny
og tillykke med dagen. Generalforsamlingen
er i år af hensyn til påsken flyttet til
fredag den 8. april (det ville ellers have
været på langfredag). Forslag til general¬
forsamlingsbeslutning skal være formanden 1
hænde senest 8 dage før. Husk at møde
talstærkt op - også den dag.

Med naverhilsen Store Hans.

ZÜRICH

Torsdag den 6. januar Naveraften, igen en af
de roligere aftener, dog med en enkelt
optagelse, Bibi Hottinger fra Ålborg.
Torsdag den 20. januar Huleaften, en af de
mere specielle, vi havde nemlig bingo og
senioraften, arrangeret af Hanne "kasserer".
En særdeles vellykket skal dertil siges.
Præmierne var på kaffe, piratos, vin,
salmiakpastiller og hovedpræmien var Hannes
hjemmelavede rugbrød og leverpostej. Der var
over 50 fremmødte, og efter bingo spillet
kom bestyrelses medlemmerne frem med
raclette- ovnene samt kurvene med ost og
tilbehør, et J tons kartofler havde hulemor
Marianne kogt, så man skulle spare på dem;
men der var jo rigeligt med ost. "AEBE EN
SAUGUETE OBIG".
Torsdag den 3. februar Naveraften med ca. 40
deltagere til hulemor, Mariannes vidunder¬
lige stærke Chilli con Carne, næsten uden
"bønner", men så meget mere Chilli og Carne,
som så sørgede for god omsætning af de våde
varer. (En god forretningspige). En enkelt
optagelse, tømrer Asbjørn Blak Nielsen,
Sønderborg, Als. (Jeg ved ikke om han
savnede klokkerne fra kirken derhjemme, for
han ringede uafbrudt med den store inde i
klubben), og så skulle vi andre jo ikke
tørste. Glem ikke at tilmelde jer til
Berner, 2 dage, Marchen den 7. og 8. maj,
også alle dem fra Danmark til:

Claes Ohlin
Goldbühlstrasse 2
CH-8620 Wetzikon
Tlf: 01/930 40 75

Ålborg

Hej, allesammen. Vi vil gerne fortælle jer,
at vi havde en dejlig dag til vores 75 års
jubilæum den 8.01.94. Vi var ca. 100 perso¬
ner til åbent hus om formiddagen i Håndvær¬
kerhuset. En tak til alle vores gæster fra
Århus, Silkeborg, Randers, Herning, Stock¬
holm, Holbæk og København. Tak for besøget
til Fritz fra Zürich og Frank Meyer fra
Hamburg. Vi var meget glade for at se jer
allesammen, tak for jeres gode humør og
rigtig mange tak for alle gaverne. En særlig
tak skal lyde til 'Edderkoppen og til
Farmand med banjoen fra Silkeborg', de satte
rigtig stemningen i vejret med deres musik.
Samtidig skal jeg overbringe en særlig
hilsen til Arni fra Randers og til Anton fra
Stockholm, fra Frank, som var meget glad for
at se jer igen. Kære Arni, de fotos af dig
og Frank bliver sendt så snart filmen er
fremkaldt. Vi havde også en god aften med
god mad og god musik. Endnu engang tak til
jer allesammen.
Til hulemødet den 2.2.94 var der mødt 12
svende. Kurt havde sin debut som hulefar,
som var meget flot. Villy oplyste, at
bestyrelsen havde konstitueret sig med Villy
Jørgensen som formand,- Jens Pejstrup,
kasserer,- Kurt Olsen, næstformand,- Irene
Andersen, sekretær og Ejler Kløve som
skramleriforvalter. Til sidst en hilsen til
Fritz i Zürich, vi skal nok huske den anden
lørdag i juli, du kan godt regne med vores
besøg. Vi planlægg«: at holde vores hule¬
aften i april måned hos Klaus på Gugvej,
mere derom i næste blad.

Med naverhilsen Irene.

Århus

Til vores hulemøde d. 21/1 var der mødt 18
svende og vi havde den glæde at have besøg
af Henning Dalsgård, Randers. Køkkenet havde
en lille overraskelse til os. Der blev
serveret gravad laks, som Jens fra Vejle
havde medbragt. En god og hyggelig aften,
hvor snakken gik livligt.
Der var mødt 16 svende til mødet den 4/2.
Formanden bød velkommen og han havde nogle
enkelte punkter, vedr. hulens drift, som vi
behandlede. Ole Mathisen havde medbragt 2
kæmpe franskbrød, som var en bagerspeciali¬
tet og vi havde tidligere fået smag på det
lækre brød, da vi var på vores berømte tur
hos smeden i Mundelstrup. Jens og Vagner var
mødt tidligt, for at lægge mønter i vores
runde bord, det er altid rart når der er
nogen der tager Initiativ til at gøre nogle
ting 1 vores hule, det er vi selvfølgelig
taknemlig for. Aftenen sluttede med at vi
sang "Minderne".

Med kno i bordet, farfar, Gert Stage. Svend E. Jensen.
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PXNSESTÆVNE
NÆSTVED

19 9 4 TILMELDINGSBLANKET

NAVN

ÅDRESSE_

TLF:

Hulen forrest - Kompagnihuaet bagved

Tilmeldingsblanketter, girokort og bykort
vil tilgå samtlige afdelinger.

Tilmelding absolut senest den 23.april 1994

Tilmelding til: C.U.K. Naverne
Kompagnistræde 1
4700 Næstved

Indbetaling ved tilmelding af ca. 50% af
det samlede beløb til:

Giro 6 35 43 00
Arbejdernes Landsbank
Vinhusgade 9
4700 Næstved

mrk. Pinsestævne '94
Naverne CUK, konto 0393257

Som nævnt i sidste nummer er der mulighed
for indkvartering på vandrerhjemmet,
Frejasvej 8, 4700 Næstved tlf: 53 72 20 91
(nummeret var desværre forkert anført sidst)
eller på den tilstødende campingplads. Men
her skal man nok være hurtig.
Her i Næstved glæder vi os meget til at se
jer ved stævnet, og vi skal gøre vores
bedste for at I kan få et par gode dage.
Vejret skal nok blive godt - vi har gode
forbindelser opadtilll

SA VEL MØDT I NÆSTVED

ANTAL DELTAGERE_

ANKOMST

AFDELING

AFREJSE

PRIS LØ. SØ. IALT

Dobb.vær. pr/seng/nat
incl. morgenmad

185,-

Enk.vær. incl morgenmad 185,-

Privat indkvartering
vandrerhjem (sæt X)

Huleaften lørdag 100,-

Udflugt m/frokost 100,- ■
%

Delegeretfrokost 100,-

Stævnemiddag 200,- 1
Stævnemærke Obl. 50,-

Kr. ialt

Sjællandstræf ± Odense
den 12 - februar- 1994

Solen var langtfra stået op, da bussen
forlod Holbæk, for at samle medlemmer op
diverse steder i omegnen. Ved ankomsten til
Roskilde kl. 08:30, hvor 9 københavnere steg
på, var humøret allerede i top. Med lystig
sang nåede vi en færge før tiden, så inden
vi fik set os om, var vi på "Fyn's Land". Vi
var omkring 30 fra Holbæk og Københavns
afdeling, der efter Holbæk's forarbejde,
havde arrangeret en fælles Hule-møde-tur til
Odense. Vi sjællændere kan nemlig også, og
sikke en dag og beværtning vi fik af dem!
Trods Hulens skæbne, var der fest og glade
dage i de som bekendt utrolige dejlige og
hyggelige lokaler.

fort. side 2
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HOVEDBESTYRELSEN

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

Holbæk havde en fastelavnstønde med, der i
bogstavelig forstand flittigt blev brugt.
Næsten en time tog det 50 mand m/k at slå
den ned. Køllernes kvalitet gjorde nok lidt
til, at det tog sin tid.
Efter 8 minderige timer i Odens, og velfor¬
synede, vendte vi endnu gladere næsen
hjemad. Det kammeratskab vi Naver er kendte
for, blev endnu mere bekræftet og ikke alle
lå "brak" på turen hjem. Vi var vel alle (?)
hjemme hver især ved 23:00 tiden. En god dag
der absolut må gøres om igen til en anden
"fjern" afdeling.
Turen var som et eventyr der begyndte med:
Der var engang Men det var jo også i
H.C. Andersens fødeby Odense vi var.
Tak til Odense, og pøj-pøj med den nye Hule.

Helge
Holbæk afd.

Niels "2m"
Københavns afd.

APRIL

3.04.

3.04.

5.04.

7.04.

13.04.

22 . 04 .

24.04.

26.04.

MAJ

3.05.

Arne Hansen
Skovbakken 22 A, l.th
7000 Fredericia

Chr. Hansen
Kjærsgården 15
7100 Vejle

Harald Jensen

Vesturgøte 13-3 th
100 Thorshavn
Færøerne

Tage Nielsen
Lindbjergvej 85
3360 Liseleje

Aage Tjerrild
Sønderholmsvej 5, Kr.
8541 Skødstrup

Kaj Sørensen
Katrina Bangata 80-2 tr
11662 Stockholm
Sverige

Else Christensen
Strandmøllevej 136
4300 Holbæk

Ib Folkvard Strange
Bakkedraget 4
8270 Højbjerg

Vagner Sørensen
Egevænget 1
8382 Hinnerup

60 år

70 år

60 år

65 år

60 år

90 år

65 år

65 år

60 år

TAK

Naverbrødre- og søstre, venner og bekendte.
Jeg vil her igennem Den farende Svend sige
tak for opmærksomheden i anledning af mit 25
års jubilæum.

Arno

Sønderborg afd.

Hjertelig tak for opmærksomheden i anledning
af vores sølvbryllup.

Estrid og Ib Andersen
Roskilde afd.

Ib Strange 65 år

Tirsdag den 26.april 94 fylder Ib Strange
Bakkedraget 4, Højbjerg, 65 år. Ib er en af
veteranerne blandt naverne, han kan fejre 40
års jubilæum i 1996. Ib er en særdeles
markant person i navernes organisations
arbejde gennem mange år. Hans enorme viden
og ekspertise, har vi nydt godt af såvel
lokalt som på lands plan. Det er ikke let,
kort, at skulle beskrive hvad Ib har bedre¬
vet gennem sit mangeårige medlemsskab. Han
rejste i 1952 til Schweiz, fik arbejde i
Kappelen og senere fik han job i den fransk
talende del af Schweiz, var også en tur i
Sverige og arbejde. Efter hjemkomst indmeldt
i København i 1956. Ib og Grethe har fem
børn, hvoraf de fire er naver, det må siges
at være flot. Ib har i en lang årrække været
i bestyrelsen 1 Århus afd. og blev i 1993
udnævnt til æresmedlem i Århus, samt medlem
at kontroludvalget i mange år, nu formand,
styrer landsarkivet. Ib og Grethe rejser en
tur til USA 28/03 og turen vil vare 5 uger.
Vi vil ønske jer en rigtig god rejse, som
helt sikkert vil give jer mange oplevelser.
Et hjerteligt tillykke skal lyde her til dig
Ib med de 65 år.

Bestyrelsen i Århus afd.

Aage T ~)err J. 1 ci SO år

Tømrermester Aage Tjerrild kan den 13.04.94
fejre sin 60 års fødselsdag. Aage er en af
de trofaste og stabile medlemmer der nyder
at komme til vores hulemøder. Han rejste i
1949 til Oslo, fik arbejde som tømrer, det
blev til 10 år i Norge. Aage blev meldt ind
i Århus afd. 3.04.59. I flere år var han en

glimrende hulefar. Aage har også siddet i
bestyrelsen og været medlem af kontrolud¬
valget i flere år. Han har med stor iver
deltaget i vores traditioner med fugle og
skiveskydning, hvor han har vundet masser af
pokaler. Vi ønsker dig hjertelig tillykke
med dagen og håber du endnu i mange år, må
have kræfter til at komme i hulen. Vi
værdsætter dit gode humør og lune væsen.

Bestyrelsen i Århus afd.

ÅBEN HUS

I anledning af min fødselsdag holder jeg
åben hus her i hjemmet, Sønderholmvej 5,
8543 Hornslet og det bliver lørdag efter¬
middag den 16.april fra kl. 13 til 18, hvor
jeg gerne ser familien, venner og bekendte
til en lille forfriskning.

Aage Tjerrild.



ÅRSREGNSKAB 1993 REJSEFONDEN

HOVEDKASSEN

UDGIFTER

Udlæg hovedkassereren 4.500,00
Kontroludvalget 2.450,00
Administration 1.446,91
Flytning 993,75
Porto 1.355,80
Forsikring 1.564,75
Lokaler 2.202,00
Revision 738,50
H.B. møder 4.282,25
Porto varesalg 519,25
Bestyrelsens udlæg 6.100,00
Pinsestævne 5.615,00
Gaver - kranse 2.819,25
Rejser 7 .058,75
VAREKØB:
Bøger 5.000,00
Emblemer 7 • 150, 00

53.776,21

INDTÆGTER

Kontingenter 42.283,52
Varesalg 24.291,50
Porto varesalg 447,75
Renter 10.617,80

IALT 77.640,57
UDGIFTER 53.776,21

OVERSKUD 23.864,36

INDTÆGTER

Modtaget fra H.R.H 5.000,00
Renter 239, 13

5.239,13
UDGIFTER

Rejsetilskud 4.000,00

Overskud 1.239, 13
Beholdning 1.01.1993 11.473,97

Beholdning 31.12.199 3 .12.713, 10

SAMLET OVERSKUD

Hovedkassen 23.864,36
Den Farende Svend 11.005,16
Rejsefonden 1.239, 13
Udtrukne obligationer 7.000,00
Millionærkontoen 4.204,80

lait 47.313,45
Kassebeholdning 1.01.1993 56. 197,46

Kassebeholdning 31.12.1993 103.510,91

BEHOLDNINGEN 31.12.1993

Kassen . 311,75
Check 11.226,88
Bankbog 41.280,05
Giro 37.979,13
Rejsefonden 12.713,10

lait 103.510,91

STATUS 31-12.1993

1~>EN FARENDE SVEND

INDTÆGTER

Kontingent 42.046,75
Porto 30.527,25
Abonnenter 3.750,00

lait 76.324,00
Udgifter 65.318,84

OVERSKUD 11.005,16

UDGIFTER

Trykning 36.885,00
Avisposten 13.514,48
Porto udland 4.267,25
Porto trykkeri 3.817,68
Porto CCEG bladet 741,00
Adresselister 532,68
Udlæg redaktør 5.000,00

65.318,84

LIKVIDE MIDLER 103.510,91
FRIMÆRKER 244,50
OBLIGATIONER 94.460,00
DEPOSITUM Karl Jensen 400,00
DEPOSITUM Kontroludvalget 2.000,00
UDESTÅENDE VARER 2.855,00
UDESTÅENDE PORTO VARESALG 72,00
UDESTÅENDE KONTINGENTER 23.030,00
UDESTÅENDE D.F.S 21.760,00
UDESTÅENDE PORTO D.F.S 16.490,25
UDESTÅENDE REVISOR (1992) 2.000,00
UDESTÅENDE BEREJSTE DANSKE TØMRE 780,00
VARELAGER 62.493, 11
ZÜRICH BANK 1.675,80

IALT 331.771,57

Regnskabet revideret den 17.02.1994, og
fundet i orden.

Dog er forudbetalt, men ikke godkendt
revislonsgebyr på kr. 2.000,- stadig ikke
tilbagebetalt, (vedr.1992).

Niels Kraglund Hans Rindom



bus til mosel 1994 Forenings-meddelelser
Moselgruppen vil Igen i år arrangere bus¬
kørsel. Det er jo bleven en tradition at
Arhusnaverne altid er med til Moseltreffen
og i år er det 25 år siden det begyndte. Der
er ønske om at vi har en udflugt om freda¬
gen. I år skal vi til Luxemburg, hvor der er
mange seværdigheder, vi skal nok få en god
dag ud af det, men herom senere. Ellers har
Moselkommiteen et program som kommer senere.
Det er ikke for tidligt at tænke på at tage
med. Husk på at vi starter fra Århus den 25
august og er hjemme den 29. august. Sæt X i
kalenderen.

Moselgruppen i Århus.

x..os angeles

Ja, vi er stadigvæk ved godt mod her i Los
Angeles efter vores store jordskælv, selv om
vi blev rystet noget sammen. Hvor jeg bor
mærkede vi det Ikke ret meget, da jeg om
vinteren bor ude i ørkenen ca. 300 km fra
Los Angeles; men mine børn som bor i Los
Angeles ringede os op kl. halv fem om
morgenen og jeg fik også en del telefon
opringninger fra Danmark. Alle vore Naver¬
medlemmer kom godt igennem det hele, en del
af deres huse fik revner og mange fik alt
porcelæn knust, men vi var heldige, at det
skete så tidligt om morgenen, der var ikke
så stor trafik på vejene. Vi foretrækker
jordskælv fremfor tornados, hvis vi skal
vælge mellem de to, men måske vil der ikke
flytte så mange til Los Angeles, for nogle
år siden plejede 1000 personer at flytte til
vores by hver eneste dag i året; men det kan
man jo godt forstå, når de ser i fjernsynet
at vi har 30 graders varme og de sidder på
østkysten med 30 graders kulde og 3 meter
sne. Til hulemødet i december havde vi valg
af ny bestyrelse, Kurt Møller, præsident,
Rick Scaller, kasserer og John Kristensen
sekretær. Angelo Kirchheiner og Larry
Westerskov blev udnævnt til æresmedlemmer af
klubben. Angelos' far var med til at stifte
klubben for 60 år siden. 8.december havde
vores Naveretter deres store julefrokost
sammen med deres mænd. Naveretterne havde
lavet hulen om til et juleland, og trakte¬
rede os med noget af det fineste smørebrød
vi kunne ønske os. I december havde vi også
vores store julemiddag med alt dertil
hørende, ja vi mangler Ingenting herovre. VI
var kun 22 medlemmer den aften, da der
samtidig var generalforsamling i
soldaterforeningen. Til mødet i januar var
vi samlet 26 medlemmer.
Vi har haft den store sorg at miste et af
vore medlemmer, Gunnar Egebjerg, der døde i
begyndelsen af januar. Han var en af de
stille jyder, og medlem siden 1987 (æret
være hans minde).
Den 26. februar har vores Naveretter deres
seks års jubilæum, og holder fest i hulen
denne aften. Naveretterne har været Naverne
en stor hjælp siden de blev oprettet.
Husk vi fejrer vores 60 års jubilæum med en
stor middag den 9. april, så hvis du påtæn¬
ker at glæde os med dit besøg, så giv
venligst besked til: Carl Petersen, 1011
W.Duarte RD# 6 Arcadia Ca. 91007 tel.
818-447-1556 eller Kurt Møller 9141 Noble
Ave.Sepulveda Ca. 91343-2405.

FREDERICIA

Hulemøde den 2.03.94. Vinteren er over os og
det kan man nok mærke på det antal svende
som møder op. Vores formand, Poul Erik
Wagner, kom helt ude fra et af de hvide
pletter på landkortet, men vi var glade for
at se ham, vi skulle også have gæster fra
Vejle, men her i Fredericia frarådede de al
udkørsel, da vi havde 40 cm sne, men de skal
være hjertelig velkommen, når vejret er
bedre. Aftenen gik meget stille og rolig og
vi sluttede med Minderne ved 23- tiden.
P.S. Vi afholder ordinær generalforsamling
den 6.04.94 kl. 19:00. Dagsorden Ifølge
love. Så husk alle svende at møde op, da der
er meget på programmet.

Med naverhilsen Tage.

frederikssund

Ved hulemødet den 4.03.94, var 16 svende
forsamlet. Det blev en travl aften, for
først skulle vi nyde Nancy og Eva's dejlige
mandolin, guitar, sang og spil. Det var et
dejligt og muntert indslag i den snefyldte
hverdag omkring Frederikssund. Tony havde
skrællet kartofler, Lone havde banket noget
kød, og det var blevet til en ganske herlig
ret. Formanden var i det vittige hjørne, det
blev til ikke så få saftige historier. Vi
havde optagelse af et nyt medlem, Morten
Andersen. Morten er tømrer og har arbejdet i
Australien, Gibraltar og Tyskland. Bødekas¬
sen skulle tælles op og en halv flaske snaps
var som sødvanligt sat på højkant. Man
overvejede at holde Lone udenfor, da hun i
to år har vundet prisen, men heldigvis løb
"Smukke" Erik af med sejren, 861,- kr. var
der i kassen.
VI gør op mærksom på vores generalforsamling
den 8.april.

Med naverhilsen Inge.

Hørning

Fredag den 14.01.94 afholdt vi nytårstaffel,
og vi fik luftet det pæne tøj. Af pladshen¬
syn måtte vi benytte SID's lokaler. 18
Naver, heraf 4 gæster fra Sønderborg,
hyggede sig med en velsmagende og omfangsrig
menu, og da der jo også skulle være tid til
sange og spind løb tiden afsted, så det blev
sent inden vi kunne slutte med minderne. Som
nytårsgave fik hulen, en fugeske til halv¬
runde fuger, af Aage og Otto havde en
grønlandsk kvinde kniv (til rensning af
sælskind) med til os, og vi takkede giverne
for deres gavmildhed.
Fredag den 11.02.94 afholdt vi kulturaften.
En ung belgier, Goy Von Genechten, viste
lysbilleder og fortalte om sin cykeltur fra
San Francisco og ned gennem den Californiske
halvø. Gennem en del af Mexico og tilbage
over fastlandet. På hele turen havde han
lavet afstikkere til de mest storslåede
naturreservater og seværdigheder, så det var
en meget flot billedserie vi fik at se.
Turen havde varet ca. 1 år. Bagefter var der
hyggeligt samvær m/sang og lidt til halsen.
En god aften som sluttede ca. kl. 24 med
Minderne.

In Naver Spirit Bill Knudsen. Birte.



HILLERØD

Generalforsamlingen den 11. februar forløb 1
ro og orden. Som dirigent valgtes Mogens
Norlin. Der var genvalg over hele linien.
Formandens beretning blev godkendt med
tillæg fra kassereren. Ligeledes blev
kassererens regnskab godkendt. Til huleind¬
vielsen den 26. februar var vi i alt 35.
Mona og Inger havde smurt nogle dejlige
håndmadder. Der var højt humør og bæger¬
klang. Ligeledes gaver fra nær og fjern.
Fredag den 8.april har vi hulemøde og lørdag
den 30. messe hvor Mona og Co. serverer
paneret skinke og dessert til en pris af kr.
50,-. Tilmelding senest en uge før til Mona
på tlf: 42 81 81 62.
Med kno i bordet Bodensøgartneren.

KARREBÆKSM XNDE

Ved hulemødet den 25/3 var der mødt 14
svende m/k. Vi startede med en sang, hvor¬
efter næstformanden aflagde beretning om
hvad der var sket siden sidste møde, deref¬
ter gik vi over til at tale om vores forårs-
og påskefest, som afholdes den 8/4-94 kl.
19:00 i Møllen. Vores 2 mesterkokke butler-
Bent og Ole Bro vil stå for maden denne
aften. På grund af vi kun kan være ca. 35
personer er det nødvendigt med hurtig
tilmelding, senest den 30 marts, til Jens
Byg. Der har været forslag fremme om at
holde søndagsåbent fra kl. 11 til 14 og det
prøvede vi så søndag den 27/3. Der mødte 9
svende m/k og vi hyggede os gevaldigt, så vi
fortsætter med at holde messe hver søndag,
og er der nogen som skulle få lyst til at
komme og hilse på, skal i være velkommen.
Ved hulemødet den 25/3 var der -15 grader
koldt udenfor, så vi havde lidt besvær med
at varme Møllen op, men ved hjælp af vore
medbragte mad og nogle små klare, så gik
det. Vi sluttede mødet i god ro og orden kl.
23:00.

Med kno Skriver Karlen.

KOLDING

Der er generalforsamling i hulen fredag den
22.april kl. 19:30. Efter den store ombyg¬
ning skulle lokalet være klar til den tid,
men en gennemgående hovedrengøring er
påkrævet, så meld jeres assistance til
hulefar, Bent, lad ikke jeres beskedenhed
holde jer tilbage, vis den rette Naveråndl
Dagsorden kommer senere, så I kan fremsætte
jeres meninger på rette tid og sted.
Med naverhilsen Peter.

København

Fastelavnsfesten søndag den 13.02. gik over
alt forventning. Overblære "Spjæt" sørgede
som altid for at der kom mange bøder ind.
Mere edler mindre ufortjent vil nogen nok
mene. En herlig dag, selv om vi kun fik
brugt den ene tønde. Det bedste af det hele:
95% var på en eller anden måde udklædt I Så
næste år må vi hellere have en præmie for
bedste udstyr. Tove blev for jeg ved ikke

hvilken gang kattekonge (dronning) og Tage
den bedre halvdel. Vor tidligere svenske
konge "turde" åbenbart ikke stille op.
Svende-hulmødet den 22.02. var derimod et
stort flop. vi var siger og skriver 6 (1)
der syntes at sådan en aften er sagen. Noget
surt for os der var tilstede, og ikke mindst
for undertegnede. Var der nogen der sagde
opbakning? Nå, men vi hyggede os naturligvis
alligevel. Søndagsmesserne er p.t. ej heller
noget at råbe hurra for. Den 2 0.02. var vi 4
inkl. hulefar, og hele 6 den 6.03. Vi må nok
se i øjnene, at der må ske noget drastisk i
fremtiden.
Efter påskeferien lægger vi ud med Svende-
hulemødet onsdag den 13.04. Mon vi bliver
flere end 6?! Husk der ingen Midt-I-Ugen
denne dag. Så kommer dagen: Lørdag den
23.04. kl. 18:00 vil Peter "Bogholder" og
undertegnede atter sige "En guete"! Kom og
nyd den herlige spise fra skjønne Schweiz:
Bratwurst med Rösti og hvad dertil hører. VI
lover ikke at du kan jodle bagefter, men det
er lige før. Genopfrisk minder, eller få
lyst til at besøge e^tentyrlige land. Prisen
er kun kr. 75,- og det er ikke dåsemad.
Sidste tilmelding til formanden søndag den
17.04. (Nævnte jeg Feldschlösschen og
Kirchtorte)?. Herefter kan jeg kun ønske en
rigtig god påske.
Program:
3.04. + 24.04 lukket
6.04. + 20.04 + 27.04 Midt-I-Ugen
10.04. + 17.04 Søndagsmesse
13.04 Svende-Hulemøde
23.04 Schweizeraften

Med kno i bordet Niels "2m".

nysted

Generalforsamling afholdtes den 7. marts. Vi
var mødt ni svende. Formanden åbnede mødet
og bød velkommen. Til dirigent valgtes Svend
Riddersholm. I beretningen nævnte formanden
den gode tilslutning til vore møder - ca.
50%, som må siges at være fint. Der er i
årets løb optaget et nyt medlem. Beretningen
blev enstemmigt godkendt. Undertegnede
oplæste det reviderede regnskab, der balan¬
cerer med 7.490 kr og slutter med en kasse¬
beholdning på 5.768 kr. Regnskabet blev
enstemmigt godkendt. Undertegnede blev
genvalgt til kasserer og sekretær. Willy
blev genvalgt til revisor.



På grund af brugerbetaling til giro blev det
vedtaget at hæve kontingentet med 25 kr. pr.
år. Under indkomne forslag fra undertegnede
enedes man om at videreføre gamle skikke,
nemlig at formanden fra nu af hedder:
"Oldermand", kassereren: "Skatmester",
bestyrelsesmedlem: "Bisidder" og sekretær:
"Laugsskriver". Under eventuelt drøftede vi
igen spørgsmålet om at finde en ung
håndværker til at sende udenlands. Et af
vore medlemmer vil være sponsor, så vi
vedtog at vi til næste møde vil Invitere
pressen, så vi måske ad den vej kan få en
ung til at melde sig. Det er, som om unge i
dag kun tænker på, hvad de kan få i
understøttelse og anden form for sikker¬
hedsnet. Efter udlandsarbejde kommer man
ikke hjem rig på penge - men rig på erfaring
og dygtighed. På grund af påsken bliver
næste hulemøde tirsdag den 5.april kl.
19:00, hvor vi serverer kogt hamburgerryg
med gemyse, så vel mødt.

Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester og laugsskriver

NÆSTVED

Lidt før marts måneds hulemøde arriverede
landsformand Helge Nielsen med fanefødder og
stævnebanner, så nu er også denne sag på
plads til landsstævnet. Vi var i alt 20 til
et godt og hyggeligt hulemøde, som fik
ekstra festligt præg, da der var hele tre
som havde haft fødselsdag. Trine havde brugt
det meste af dagen til at fremtrylle lækkert
smørrebrød, og det to andre fødselarer
sørgede for det fornødne skyllemiddel, og så
fik stemningen jo en yderligere tak i
vejret. Der blev fremsat to efterlysninger,
som skal gentages her: 1) Et arbejdshold til
kalkning, tjæring og maling af hulen før
pinsestævnet. Frivillige bedes aftale tid
med formanden. 2) Et hold til indre rengø¬
ring en eller to gange om måneden. Tids¬
punkter aftales med hulefar. Da l.ste fredag
i april som bekendt er langfredag, finder
hulemødet sted fredag den 8.april.
ORDINÆR GENERALFORSAMLING: Der indkaldes til
ordinær generalforsamling i hulen, Kompag¬
nistræde 1, kl. 19:00, fredag den 22.april
1994. Dagsorden Ifølge lovene. Regnskaber og
detaljeret dagsorden vil tilgå de enkelte
medlemmer.

Med naverhilsen

ODENSE

J.P."Marokko"Jensen.

Den 12/2 havde vi besøg af Holbæk og Kbh.
afd. Der kom 29 i bus, 3 fra Herning og 1
fra Vejle dukkede op. Det skulle være en
slags afsked med vores dejlige hule, så det
var rart at mange mødte op. Der var også
flere af vore egne som kom. Der var dækket
til 41. Ole havde været ude og slå en ko
ned. Efter middagen syntes Helge vi skulle
røre os lidt, de havde medbragt en meget
stærk tønde, så alle gik ned i gården og
slog katten af tønden, der blev brugt både
grydeskeer og køller, da de ikke kunne mere
brugte vi en jernstang. Jørgen Spring slog
den sidste pind ned og fik krone på hovedet.
Det var et sjovt Indslag. Kolde om næserne
ventede kaffen og flere skulle varmes ved en
lille sort. Vi havde nogle lystige timer med
sang og snak. Der blev serveret sandwich
inden bussen kørte hjemad. Tak til alle som
mødte op, så vi kunne få en god dag.

Pigerne i køkkenet skal også have en stor
tak for deres store indsats. 2 x Poul havde
også masser at lave. Hele dagen var ca. 50
mødt op. Hulemødet den 3/3. 9 naver og 8
venner var mødt op, trods vind og vejr. Der
var ikke meget på programmet, men Ole kunne
meddele at det gik stærkt fremad med den nye
hule. Senere vil vi lave en weekend, hvor
alle kan hjælpe med at pakke og gøre rent.
Navervennerne laver Fåborg- Geltingtur den
23/4 med afgang fra Dannebrogsgade 12:15,
bestilling hos Ingrid tlf: 66 10 58 15.
Generalforsamling den 7/4 kl. 18. Vennerne
møder kl. 19:30. Husk madpakke, så spiser vi
sammen.

"Pigen fra Fyn".

RANDERS

VI havde en dejlig aften den 12/2, hvor vi
fejrede forårets fastelavnsfest. Det var
dejligt at se så mange glade svende der var
mødt op til Yrsas bidesild og Kis's rugbrød.
Tak til jer begge. Henning Dalsgaard ville
imponere med sit hjemmebryg i anledning af
sin fødselsdag. Det var en velsmagende
malurtsnaps. Den fordampede dog for hurtigt.
Ved hulemødet den 4/3 kunne vi byde Ingolf
hjem igen efter en tur på langfart. Ingolf,
Bjarne, Erik og Oluf gav hver en omgang. Vi
sang minderne kl.22 efter aftale, da der
desværre er nogle som skal med bussen hjem.

Med naverhilsen

ROSKI L.DE

Søren.

Vores kortspilaften den 13/2 var godt besøgt
med 16 glade spillere "madderne" blev spist
og spillet gik i gang. Pludselig skete der
noget, nogle glemte at melde grand, for ind
ad døren kom en lyslevende oliesheik. Han
kom fra en af oliestaterne, sagde han. Han
så også sådan ud. Senere kom vi i tvivl, var
det nu en ægte sheik, eller var det en som
kom fra karnevallet i København, ja, det må
stå hen i det uvisse. Den 25/2-94 holdt vi
hulemøde, selv om kulde og sne havde lagt
sin klamme hånd om byen, mødte der trods alt
12 medlemmer op. Efter et par sange bød Peer
velkommen. Han takkede for nogle nye frem¬
mede øl til vores samling på hylden, og for
nogle Maltesiske mønter til det runde bord.
Vi fik en hilsen fra Harry og hans kone samt
datter fra Calgary. De besøgte vores hule
ved juletid og optog samtidig en videofilm
til fremvisning for naverne 'over there'.
Som en overraskelse for både min kone Estrid
og undertegnede fik vi overrakt en smuk gave
og blomster. Vi havde holdt sølvbryllup i
udlandet, vi måtte træde brudevalsen, medens
alle sang, forøvrigt et godt kor at danse
til. VI takkede med lidt flydende til
klemmerne. Kurt tog forskud på sin fødsels¬
dag, det var lige det der skulle til, for at
holde lugten ud fra Peers etårige gamle ost.
Efter et par timers hyggeligt samvær,
sluttede vi denne huleaften. Der skulle jo
luftes ud inden næste møde.
Aktiviteter 1 april:
Søndag d. 17/4 kl. 17:30 kortspil

(medbragt mad)
Fredag d. 29/4 kl. 19:30 hulemøde

(medbragt mad)
Hulevagt: Poul f.

Med naverhilsen Ib.



SILKEBORG

Lørdag den 12.02.94 afholdt vi vort torske¬
gilde med 25 deltagere. VI siger tak til
mormor Lissi-Dorte og Birger for den vel¬
tillavede mad. Vagn Rør fik naverpigernes
øjne til at stråle da han bød på Champagne,
Britta havde den store hat på og Peter
Edderkop spillede lystigt på harmonikaen. Vi
sluttede med kaffe, småkager og chokolade.
Tak til Charlotte og Marie. Søndagsmesse den
13.02. spiste vi plukfisk, der forsvandt 23
kg torsk, flot klaret. Hulemøde den 25.02.94
Formand, Hans Padborg, bød velkommen. Vi var
en lille flok på 9 svende så det blev ikke
til de store armbevægelser. Vi sang et par
sange og hyggede os, som naverne nu gør, når
de er samlet. Vi siger tillykke med de 40 år
til matros Lenmand og tak til Bent Vils for
de gode kager.

Med naverhilsen "Farmand".

Vor næste "Hulemøde" er af hensyn til påsken
flyttet til den 8.april, og da vi den dag
har optagelse af 2 nye svende forventer vi
at så mange som muligt møder op for at gøre
dette til en festlig dag for alle parter, og
som meddelt i forrige nr. af "Svenden" har
Grete og Erik tænkt sig, at diske op med
noget godt og spændende til mave og hals,
for på dette tidspunkt har de nemlig været
gift i en uges tid - husk at melde til af
hensyn til arrangementet -. Efter general¬
forsamlingen havde vi som sædvanligt besøg
af vore 3 gode venner Ella, Niels og Svend,
og vi hyggede os rigtigt til Beuf-stroganov,
som hulefar og Hanne havde frembragt efter
alle kunstens regler. Kurt Brogaard havde i
anledning af sin 44 års fødselsdag medbragt
en flaske ildvand til at skylle med, forin¬
den 2 stk samme slags af egen beholdning.
Svend Beckmann pålagde H.J.Frandsen at
udføre et selvportræt til næste generalfor¬
samling og det glæder vi os meget til at se.
Mødet sluttede omkring midnat, og alle gik
glade og fornøjede hjem.

Med kno i bordet Arne Rafn.

STOCKHOLM

Den 13. februar i strålende koldt solskin,
masser af sne, holdt vi fastelavnsfest her
på Ingarö. Den svenske kattekonge i Danmark,
Poul Olsen, havde snedkereret en firkantet
tønde af gamle appelsinkasser, derefter
havde han malet den rød og hængt den op i
det gamle æbletræ med en enorm kraftig kæde.
To mand var imidlertid forsvundet, de havde
vandproblemer, og seks andre var gået ned
til Tut for at hente sneslyngen, så vi piger
måtte vente på mændene. Det var jo os der
skulle begynde, havde Poul sagt, da faste-
lavnstønden ikke var særlig kraftig. Vi
piger var ganske forfrosne, men endelig kom
mændene. Enten må vi være nogle svage skrog
eller også var tønden extra stærk. Vi slog
og slog, men til sidst gav den sig. En ung
mand Robban, lykkedes til sidst at slå hul
på den, så appelsinerne faldt ud i den kolde
sne. Vi kæmpede videre og stampede i sneen
for at holde os varme og til sidst var det
da også Robban som med alle sine kræfter fik
den sidste bid samt den kraftige kæde til at
falde ned. Han blev kattekonge, bravo
Robban. Bagefter gik vi ind i varmen for at
hygge os med en af storfiskernes vidunder¬
lige varme, hjemmelavede fastelavnsboller,
med bagerens dårlige øje i midten og choko¬
lade ovenpå. Vi begynder fredag den 8.april
med månedsmøde og svendefest den 22.april.
Husk at melde jer til Aage Håkansson, tlf:
08-7175145.
Vi har haft en hel del udflugter, t.ex.
Cosmorama, hvor vi så en vidunderlig film om
regnskovene. Dette vil vi fortsætte med.
Ligeledes har vi haft pensionist-bowling.
Alle er velkomne, henvend jer til Poul Olsen
tlf: 08-7152776 eller Otto Madsen på telefon
08-570 28765. Kom gerne med forslag om nye
aktiviteter.

Med naverhilsen Aase.

SLAGELSE

Den 9.marts holdt vi vor årlige generalfor¬
samling og da alt - bortset fra pinsestævnet
- var internt, skal der for god orden gøres
opmærksom på at samtlige valg var genvalg.

SØNDERBORG

Lørdag den 4/2 var fremmødt 16 m/k, vi sang
nr. 32 og fik derefter kartoffelsalat m.
frikadeller, et stille og roligt træf.
Fastelavnsfesten d. 13/2 blev vellykket, der
var mødt 18 voksne og 5 børn, vi startede
kl. 13 hvor formanden bød alle velkommen og
vi sang festsangen, der blev serveret
fastelavnsboller og kaffe, til børnene var
der røde pølser, sodavand og flødeboller,
alle nød kaffen ved det smukt pyntede bord,
så blev det børnenes tur til at more sig.
H.P. havde rigget en galge til, så de
udklædte børn kunne bide til bolle og andet
kræs. Det var forældre og bedsteforældre som
stod for dette. Med et bankede det på døren,
ind kom Jørgen og Ester med en hat dekoreret
med små flasker og chokolade, som de over¬
rakte vores hulefar Rainer, han havde haft
fødselsdag, ikke 60^men 59, tillykke vi
glæder os til næste år. Lørdagstræf den
19/2, fremmødt 10 m/k + 2 gæster med deres 3
børnebørn. Formanden åbnede mødet med sang
nr. 28, derefter berettede han om faste¬
lavnsfestens forløb, vore gæster Viggo og
Kirsten blev budt velkommen, de bragte en
hilsen fra naverne i Holbæk. Viggo fortalte
de havde lejet sommerhus på Kegnæs, de anede
ikke at Jørgen og Ester var bosat på Kegnæs.
Kl. 13 blev der serveret en gang mad til en
pris af 10,- kr. Der blev tid til en sang og
da nogle satte ekstra tekst til sangen, blev
de idømt bøder, både Gerda, Mogens og Arno
måtte af med et beløb til sputnik, sågar
Viggo måtte bøde en skilling. Tiden nærmede
sig lukketid, men Poul Dohrman syntes vi
kunne nå en omgang. Vi siger tak for besøget
til Viggo og Kirsten samt deres tre børne¬
børn, håber vi ser jer en anden gang.

Med naverhilsen "Sønderborg smeden".

VEJLE

Til hulemødet den 4.marts var der mødt 13
svende trods snestorm og kulde. Der var ikke
meget at berette, da der jo ikke sker så
meget her 1 vinterhalvåret, men så kan vi jo
glæde os til vort snarlige jubilæum. Polle
og Erik Ole afslørede lidt af planerne
allerede nu: Der bliver reception i hytten



den 16.juli fra kl. 10 til kl. 13 med lidt
lunt; pris 25 kr. og øl til hulepriser.
Lørdag aften i Grejsdalens Fritidscenter
bliver der festmiddag med laks, oksefi¬
let/gemyse, islagkage og skrup-af-suppe;
pris 50 kr. Søndag i hytten er der sluk-
efter morgenkaffe og rundstykker samt
biksemad til middag; pris 25 kr. Så sæt bare
et par dage at til det - billigere kan det
da ikke være. Et mere udførligt program
kommer senere, d.v.s. hvis ellers hr.
redaktøren tillader det. Det synes jo som
om, at vi har fået indført censur, men det
problem må jo være en opgave for delegeret¬
mødet til næste år - det mente mødet 1 hvert
fald. Formanden opfordrede til at benytte
bussen ud til hytten lidt mere, så under¬
skuddet på den kunne blive lidt mindre. Bent
havde været på besøg i Karrebæksminde og
hjembragte både en hilsen og en gave - 2
høvle, som nok skal få en plads i hytten. Så
mange tak for det Karrebæksminde, og vel¬
kommen her.
Husk nu generalforsamlingen den 8.april 1

Med naverhilsen Store Hans.

ZÜRICH

Det blev en rigtig hyggelig bingoaften den
20.jan. En masse mennesker var mødt op for
at vinde nogle af de fine velsmagende gaver,
især Hannes verdensberømte hjemmelavede
leverpostejer. Lone Bjørn var ikke beskeden
og vandt hele tre, den ene lod hun dog blive
spillet om igen, vinderen takker I Senere på
aftenen fik vi gang i Raclett-ovnene. En
stor tak til Hanne for dette vellykkede
arrangement. Det må hun da gerne gøre om en
anden gang - vi glæder os.
Naveraften den 1.02.94, blev holdt som det
sig hør og bør her i Zürich. Asbjørn Blak
Nielsen havde søgt om optagelse i vor
forening, var af bestyrelsen blevet godkendt
og stod nu foran optagelsesprøven. Den
klarede han til fulde og de enkelte prote¬
ster mod optagelsen blev afvist med sydjysk
sindsro, som onde tunger nok ville betegne
som stædighed. Måtte deres øren blive så
røde og varme at de til sidst ville bryde i
brand, da man så bedre kunne kende dem i
mængden. Asbjørn bød på 3 omgange, og
billigt blev det ikke, thi fremmødet var det
hidtil største i indeværende år. Redaktionen
tilkender ham hermed tilnavnet, efter gammel
dansk vikingeskik, Asbjørn den rundhåndede.
Måtte hans sønner og døtre blive fødte med
arven af denne dejlige egenskab. Andet
bliver der vel heller ikke at arve, hvis han
bliver ved i samme skure!
Naveraften den 3.03. en ganske bestemt
bevæget aften med et væld af overraskelser.
For det første et flot fremmøde af vore
medlemmer, vi havde to optagelser Allan
Greusen, Åkirkeby, elektriker, og Peter
Teusch, Fåborg, snedker. Rundeklokken stod
ikke distancen, i det den ikke rødhårede
tømrer fra Fyn, formodentlig ved et uheld,
rev den ned. Aksel udtalte kort derpå "gid
han måtte bruge samme råstyrke i hverdagen".
Tre 20 års jubilarer blev fejret samme
aften, formandens absolut bedre halvdel,
Helle Vilhelmsen, Geert Stage og sidst men
ikke mindst Frits 'farlig' Sørensen, som
ikke er så farlig mere, efter at han har
anskaffet sig en alkoholtester. Disse tre
ærværdige medlemmer af vor forening ønsker
vi hjertelig tillykke. Noget deprimerende
hændte samme aften.

Vi måtte desværre tage afsked med vores
allerbedste hulemor, Marianne Hansen, pigen
der får selv Dolly Parton til at stå i
skygge med sin enestående stemme, Marianne
tager selvfølgelig sin langhårede ven,
Johnny Fatboy Larsen med sig i deres Opel,
med det evigt aflåste bagagerum, til
Danmark. Johnny som er den ene halvdel af
Backpibers, vil blive afløst af John og
Pede, (det siger vel lidt om hans værd, at
han skal afløses af to). Johnny og Marianne
ønskes alt vel i Danmark med tak for den tid
de har slået deres folder med os her i
Zürich - Hvis de ikke syntes om det de
finder oppe nordpå vil vi gerne have dem
tilbage igen.

Med naverhilsen Lars.

ÅLBORG

12 svende havde den 3.3.94 trodset det
forrygende snevejr, der hærgede Nordjylland,
for at fejre Ejlers 55 års fødselsdag, Ejler
havde inviteret på en bid brød og en dram.
Ejler fik den høje hat, som han fik frem¬
stillet til sin 50 års fødselsdag, på. Samme
dag fejrede Edvin sit 30 års jubilæum som
medlem af C.U.K.. Tillykke til jer begge to.
Carsten, Edvin og Kurt var i topform til at
fortælle historier, så vi havde en hyggelig
og sjov aften. Endnu en gang tak til Ejler.
Med naverhilsen Irene.

Århus

18/2- havde vi hulemøde med ledsagere, 20
svende og gæster var mødt op. Filrgaard
åbnede mødet og bød velkommen. Han kunne
oplyse at vi havde arrangeret en Schweizer
aften, som Vagner og Ib havde tilrettelagt.
Vi er jo nogle stykk^ 1 Århus afd. som har
været på valsen 1 Schweiz. Ib viste en serie
lysbilleder fra det skønne Schweiziske
landskab, som vi har oplevet for ca. 40 år
siden, herefter en rigtig Schweizisk menu.
En rigtig hyggelig aften som vi nød sammen
med vore gæster.
Den 26/2 mødtes vi igen 1 hulen, for at
følge traditionen op med at spise gule
ærter. 22 svende og gæster var mødt, for¬
manden bød velkommen og takkede for det fine
fremmøde, på trods af at det var et forry¬
gende snestorm. Da de gule ærter havde sat
sig, gik vi i gang med vores bankospil.
Bestyrelsen havde fundet ud af at vi for ca.
25 år siden jævnligt havde afholdt bankospil
og det ville vi så prøve at genoplive. Det
blev virkelig en succes må vi nok sige, vi
morede og kostelig, og de fandt hurtig ud af
når bare man råber banko, faldt der omgående
en gevinst.
Til vores hulemøde den 4/3 var mødt 9
svende. VI havde en stille og hyggelig
aften, hvor vi fik drøftet en del forskel¬
lige emner. Der blev sunget et par af vore
naver sange inden vi sluttede mødet.
KOMMENDE ARRANGEMENTER:
8.04. Generalforsamling, dagsorden ifølge

love.
22.04. Skiveskydning i hulen.
2 8.04. Varme hveder.

Svend E. Jensen.
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NAVERNE X NÆSTVED BYDER VELKOMMEN
TIL LANDSNAVERSTÆVNE 19 9 4.

hvorfor denne mærkelige mandsling,
som star her i højre hjørne?

Jo, alt har en forklaring.
For godt 900 år siden blev
en trold 1 Fladså syd for
Næstved gal i hovedet over
lyden af kirkeklokker og
begav sig på vej for at
drukne kirken 1 sand. Det

mislykkedes og han måtte
vende hjem med uforrettet
sag. Men i dag står han i
sten i al sin vrede og
vælde foran Næstved rådhus,
skabt af billedhuggeren
Arne Bang. Da den interna¬
tionalt kendte kunstmaler
og grafiker Egon Mortensen
hørte om Pinsestævnet, fik
han inspiration til at
skildre trolden som en

forsulten Nav med vandre¬
stok - og her er han sål

lidt historie om naverne i næstved.

En del af historien om de Næstved Naver,
fortaber sig i fortidens tåger, men et er
sikkert: Fredag den 22.april 1949 indkaldte
restauratør Uffelmann, Hotel Regina - bedre
kendt som "Bag Alteret" - til møde for at
stifte en C.U.K, afdeling i Næstved. Der
mødte faktisk adskillige håndværksmestre og
en del unge mennesker, som havde været på
valsen mellem de to verdenskrige, og besty¬
relsen fra Slagelse CUK, var mødt op for at
orientere om sagen. Så inden længe blev der
dannet en Næstved afdeling. Tiden gik og så
vidt vides fra "Den farende Svend"
no.5-1954. Her er Næstved gledet ud af
adresselisten og var ej heller optaget på
oversigten på årsregnskabet, for hverken
1953 eller 1954, så man må gå ud fra at
afdelingen i Næstved er gået ind 1 efteråret
1953 eller foråret 1954. Skulle nogen ligge
inde med oplysninger fra den tid, modtager
Næstved afd. dem med glæde.
Så gi årene, og da Næstved
sit 850 års jubilæum m.bl.a.
en gammel håndværkerby på
Grønnegades kasserne, kom en flok Naver fra
hele Sjælland og lavede en flot Naverhule
med sang og spil.
Resultatet blev en ny oprettet CUK afdeling
med til at begynde med 5 medlemmer, og
hulemøderne blev holdt privat, hovedsagelig

i 1985 fejrede
opbygningen af
den ærværdige

1 formandens kælder. Men pladsen blev trang,
da der kom lidt flere til, og 1 1988 gik man
på jagt efter et egnet sted og fik kommunens
tilsagn om en ruin af en bygning i Kompag¬
nistræde 1, hvis foreningen selv ville sætte
den i forsvarlig stand. Ved hjælp af mate¬
rialer fra en række firmaer og en masse
arbejde fra gamle svende fra 1. januar til
5. maj 1989 kunne vi på denne dato indvi
hulen. Vi glæder os til at hilse på vore
gæster. Pladsen er måske trang, men der er
masser af hjerterum. Vi ses til Pinse.

NAVERNE I NÆSTVED.

Kaj Sørensen
Katrina Bangata 80-2.tr
11662 Stockholm
Sverige
Æresmedlem af C.U.K.
Indmeldt 16.02.26 i
Århus '

Fredag den 22.april 1994 fylder Stockholm
Navernes ældste medlem, Kaj Sørensen "Søren"
90 år. Søren har i dag svært ved at komme
til Ingarö på grund af bentøjet. Det var
Søren som 1947 fandt Torpet på Ingarö og som
foreningen hyrede til 1965. Vi som var unge
i 40-50 tallet, husker mest Søren som den
store primus motor på Torpet. Det var Søren
som tog imod os, og satte os i arbejde.
Søren var en af de første Høvdinge på
Ingarö, og har siden været den, man altid
spurgte først, når noget skulle gøres, på
Torpet. Vi skal ikke omtale alle de episoder
som Søren har været med til, men f.eks. når
han gemte sig i kornet, men ikke kunne holde
tæt, eller den midsommer da vognen blev
pyntet og om aftenen kørte ned i søen med
Søren. Os som har været med i 25 år eller
mere i Stockholms afdeling, har meget at
takke Søren for i den forgangne tid.
Stockholm Naverne ønsker tillykke med de 90
år, og håber du får lov at bevare helbredet,
så vi får mange gode år sammen fremover.

Med naverhilsen Styrelsen.



SKANDINAVISK CENTRAL-
UNDERSTØTTES SESKASSE
C.U.K. — NAVERNE
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HOVEDBESTYRELSEN

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

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92
Søndagsmesse 10.30 - 14.00 - sidste
søndag i måneden holdes lukket.

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

arb....tlf: 42 45 32 22

HOVEDKASSERER

REDAKTØR AF
"D.f.S."

DEADLINE

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

Frode Zacharriasen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

Dann Eland
Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Senest d. 10. i måneden
Tlf: 42 31 49 54

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

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL: Leif Brygger Olsen

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

MILEPÆLE

TAK TIL HERNING AFD

Da min viv og jeg i dagene 15. - 17. april
skulle besøge en bagerimesse i Herning og
jeg først i sidste øjeblik vidste, om jeg
kunne få fri fra mit job i LONDON, kontak¬
tede min kone formand Flemming Laugesen i
Herning afd. for at spørge om han kunne
hjælpe os med et sted at sove, da der ikke
var til at opdrive hotelværelser 1 miles
omkreds. Ingen problem svarede Flemming og
gav min kone "BALLONSKIPPERENS" telefonnum¬
mer. Vi ankom til hans bopæl ved 14- tiden
og ikke længe efter dukkede "MONTAGEN" op.
Jeg ved ikke om det var aftalt, eller han
kunne høre Vilfred løfte blikket på en
velkomstøl. Efter nogle hyggelige timer hos
Vilfred gik turen til Hulen, hvor vi blev
trakteret med gule ærter og hvad dertil
hører. I HERNING- NAVERNES gode selskab,
blev det hurtigt dagen efter og det blev
ikke de mange timers søvn vi fik, før min
kone og jeg tog ud til Messecenteret, hvor
vi tilbragte det meste af dagen. Og så var
det søndag. JAHH; men der er da kaffe og
rundstykker i Hulen kl. 10, fik vi at vide
og så gik turen atter til Hulen, hvor vi
havde endnu et par hyggetimer inden, vi var
nødt til at drage mod Sjælland.
EN STOR TAK TIL DE HERNING-NAVER, vi lærte
at kende og speciel tak til BALLONSKIPPEREN,
for fin indkvartering og forplejning. Tak
til LILLEFAR for souvenirers.

Med Naverhilsen og kno i bordet.
BAGERINDEN og POLARBAGEREN Holbæk afd-

MAJ

3.05.

13.05.

15.05.

18.05.

Vagner Sørensen 60 år
Egevænget 1
8382 Hinnerup

Klaus Kristensen 50 år
Junker Strangesvej 61
7100 Vejle

Marcus Sikker Hansen 65 år
Solvænget 16
4296 Nyrup

Else Marie Lassen 70 år
Ringen 54
6700 Esbjerg

DØDSFALD

Den 6.04. er Henning Knudsen (syveren) taget
på sin sidste rejse. Henning blev Indmeldt i
Vejle afd. den 1.06.90. Henning var en god
kammerat og en lystig fyr. Henning blev
bisat den 8.04. med meget stor deltagelse.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Vejle afdeling.

TAK

Hjertelig tak til alle der viste mig op¬
mærksomhed på min 7 0 års dag.

Kurt Nielsen.
Frederiksberg

For telegrammer og fødselsdagshilsener 1
anledning af min 75 års dag, takker jeg
meget til Hovedbestyrelsen for C.U.K, og
Naverkammeraterne i hulen i Ingerslevsgade
108.

Med naverhilsen Kjeld Nielsen.



v5 Ars jubilæum i vejle

Lørdag den 16. Juli

Kl. 10:00 - 14:00

Receptlon 1 Hytten, hvor der bydes på
lidt brød og lunt samt øl til
hulepriser.
Kørsel fra Borgerkroen kl. 10:00 via
Banegården og retur kl. 13:00 og 14:00.
Hytten lukker kl. 14:00.

Kl. 18:00 - 02:00

Festmiddag med musik og dans i
Grejsdalens Fritidscenter,
Grejsdalsvej 155.
Der serveres laks, helstegt oksefilet,
islagkage samt "skrup af" suppe til
50,- kr./person.
Vin 50,- kr.
01/snaps/gl .dansk 10,- kr.
Kørsel fra fritidscentret mellem kl.
24:00 og 02:00 efter behov.

Søndag den 17. juli
Kl. 08:30

Morgenkaffe/rundstykker i Hytten. Til
middag serveres biksemad til en pris af
25,- kr. samt øl til hulepriser.

Tilmelding senest 1. juli til;

Bruno tlf: 75 83 10 55
Johnny tlf: 75 82 80 42

Man kan bestille overnatning ved henvendelse
til Vejle Vandrehjem, GI.Landevej 80, tlf:
75 82 51 88.

Priser:
Enk.vær., dobb.vær. eller 3-4 sengs vær.
300,- kr. pr. værelse.
5-6 sengs vær. 450,- kr. - Overnatning i 4-6
sengs vær. 75,- kr.
Tillæg for gæster uden vandrekort 22,- kr. -
sengelinned 45,- kr.

Vejle afdeling.

NYT FRA HB

HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6.04.94.

DAGSORDEN: 1. Protokol og beretning.
2. Redaktøren.
3. Hovedkassereren.
4. Formands og kasserermøde.
5. Internt.
6. Eventuelt.

ad 1. Til protokollens pkt.3 blev det
bemærket, at det faktisk blev
besluttet at sælge en del obligationer
Helge har afleveret sin gamle
skrivemaskine til KU, da de stod og
manglede en.

forts side 4

VAGNER SØRENSEN 6 O ÄR

Tirsdag den 3. maj 1994 kan vi fejre sned¬
kermester Vagner Sørensen, Egevænget 1,
Hinnerup, med de 60 år. Vagner er et af de
medlemmer der er kendt i Naverkredse. Efter
en god uddannelse i Århus som møbelsnedker,
fik han lyst til at tage på valsen. Vagner
valgte Schweiz, hvor han arbejdede i et par
år. Efter hjemkomsten etablerede han sin
egen forretning i Århus, som han med stor
iver drev i nogle år. Da han havde afhændet
sin møbelvirksomhed, fik han stilling som
pedel på Grønløkke skolen i Hinnerup, hvor
han i 1995 kan fejre 25 års jubilæum. Vagner
er et særdeles aktivt medlem hos Naverne, og
vi nyder godt af hans store arbejde i
foreningen, både som hulebestyrer og hånd¬
værker når hulen skal vedligeholdes. Gør
ligeledes et stort arbejde med at arrangere
bus til Moseltræf.
VI håber du må få en rigtig hyggelig fød¬
selsdag, sammen med familie, venner og Naver
kammerater. En tak for det store arbejde,
som både du og Lis gør for Naverne, det er
vi taknemmelig for. Et hjertelig tillykke
til dig fra Århus afd.
Vagner blev indmeldt 1 Århus afd. 1956

Bestyrelsen.

HJÆLE> - HJÆLP — HJÆLP .

ZÜRICH KALDER.

STAGIAIRES

Der er den 21. februar 1948 mellem Danmark
og Schweiz blevet afsluttet en aftale om
udveksling af "Stagiaires" (praktikanter).
Det vil sige unge mennesker fra et af de to
lande, som rejser til det andet land, for et
begrænset tidsrum %>r at dygtiggøre sig i
sprog, vedkommende lands faglige sædvane
m.v., samtidig med at de har beskæftigelse.
Overenskomsten administreres her 1 landet af
arbejdsmarkedsstyrelsen og i Schweiz af
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit,
Bern.

Den, der søger godkendelse som Stagiaires,
må som hovedregel ikke være over 30 år. Det
er endvidere en betingelse, at ansøgeren har
en faglig uddannelse og søger videreuddan¬
nelse inden for sit fag.

I den forbindelse søges der for snarlig
tiltrædelse, i Zürich, 1 stk. smedesvend
samt 1 stk tømrersvend, der kan svare ja til
ovenstående.
Kontakt redaktøren for yderligere oplysnin¬
ger.

OBS! - OBS! - OBS! - OBS! - OBS! - OBS!

Da man fra Schweiz gerne skulle have en
Maler til Danmark snarest mulig, bør man i
afdelingerne undersøge mulighederne for at
finde en plads i Danmark, til en ung maler¬
svend snarest mulig. Har man en plads bør
man straks kontakte:

Flemming Vilhelmsen
Überlandstrasse 341
8050 Zürich, Schweiz
eller på tlf:
009 411 321 28 23



ad 2. Stykket fra Los Angeles kom alt for
sent. Hvis det havde været 1 DfS noget
tidligere, var det større chance for
at nogle (flere) ville have deltaget 1
arrangementet.
Det blev besluttet at kassere
redaktørens gamle elektriske
skrivemaskine, da den alligevel er 1
stykker.

ad 3. Der er brugt 13.388 kr til den nye
computer til Frode; men så skulle han
heller ikke mangle noget de næste år.
Der er solgt følgende obligationer:
9% til kurs 102,25 - netto Indtægt:
24.306 kr.
10% til kurs 114,45 - netto indtægt
56.749 kr.
Der er for pengene indkøbt blandede
udenlandske obligationer til kurs
139,5 til en samlet kostpris på
144.943,-kr. Udbyttet i disse
obligationer var 28,3% 1 199311
Der skal indkøbes brevpapir og
kuverter. Der indhentes præcis tilbud
på 5000 stk A4 papir, 1500 stk C4
kuverter og 1500 stk C5 kuverter med
vores "LOGO" på.
Hovedkassereren klager over, at det
går trægt med opdateringen af
medlemsnumrene fra de enkelte

afdelinger.
Der bevilliges 1.000 kr. til Helge,
Dann, Pia, Frode og Karl, for
deltagelse i hele Pinsestævnet.
Desuden skal der gives tilskud til to
deltagere fra KU.

ad 4. Vi vil prøve at afholde formands- og
kasserere møde søndag den 16.10.94 i
Odense. Odense afdeling kontaktes for
evt. leje af egnede lokaler.

ad 5. Internt.

ad 6. Næste møde, onsdag den 4.maj i
Ingerslevsgade 108 kl. 19:00.

C.U.K. Pia Nielsen.

FORENINGSMEDDELELSER

BORAAS

Den 6. marts var der generalforsamling i
Boraas, med et punkt på dagsordenen, nemlig;
valg af hele bestyrelsen. En foreslog omvalg
med REKLAMATION! Så jeg måtte rejse mig op i
min fulde længde (164 cm) og se bister ud.
Det viste sig at han havde set forkert i den
svenske akademiske ordbog, det skulle være
AKKLAMATION. Så faldt jeg ned på stolen
igen, samtidig som jeg bestemte mig for at
se glad ud igen.

For tredive gang i rap var jeg valgt til
bestyrelse i C.U.K. Boraas afd. I min
takketale kom jeg ind på mit tunge ansvar og
arbejde, men også den store qlæde, som det
er at arbejde for C.U.K. Om Århus navernes
besøg til Kr.Himmelfartsdag. For at slutte
af med, at så mange som kan gå eller kravle
tager til Næstved i Pinsen. Derefter kom der
gang i kortspillet, for vi vil jo gerne have
penge i klubkassen. Mødet afsluttedes med
hjemmelavet smørrebrød og saftevand.

Med naverhilsen

FREDERICIA

Otto Hansen (Tot).

Til den ordinære generalforsamling mødte 8
friske svende og vi sang nr. 69. Næstformand
Bent Christiansen bød velkommen. Til diri¬
gent valgtes Kjeld Rasmussen. Poul Erik
Vagner læste formandsberetningen, som blev
godkendt. Protokollen oplæst og godkendt.
Kassereren fremlagde et meget fint regnskab
som blev godkendt. Poul Erik ønskede at
fratræde som formand, på grund af arbejde i
udlandet, til ny formand valgtes Arne
Hansen. Ny i best. Kjeld Rasmussen. Nye
revisorer, Poul Erik og Jens S.Jensen. Ørige
valg var genvalg. Eventuelt: Her diskuterede
vi pinsestævnet med forhøjelse af diæter, og
det er en stor post i dag med de priser. Vi
blev enige om at hulen holder lukket fra den
1.06. - 3.08. eventuelle besøg 1 denne
periode kan ske gennem formand, tlf: 75 92
76 79 eller kassereren tlf: 75 92 51 36. GF.
sluttede og dirigenten takkede for god ro og
orden, og vi gik over til en fin
kalveraugut. Tak til Birte. Vi fejrede 2
fødselarer, Arne Hansen og Hulemor Birte, og
så blev der nok revet ned fra hylderne,
festen sluttede med "Minderne" ved 23-tlden.

Med naverhilsen

FREDERIKSSUND

Tage.

20 Svende var mødt til den årlige general¬
forsamling den 8.april i hulen. Formanden
bød velkommen til de fremmødte, men havde
gerne set, at vi havde været nogle flere.
Der var den samme dag kommet brev fra
Teknisk forvaltning om, at kommunen ville
støtte foreningen med 10.000,-kr. til
fornyelse af køkkenet. Der vil snarest mulig
blive nedsat en gruppe som tager sig af
dette plan- og håndværksmæssige arbejde.
Traditionen tro blev Frank Ventrup valgt til
dirigent. Formanden beklagede i sin beret¬
ning den dårlige mødeprocent, - vi kunne i
realiteten være 3 gang så mange - og efter¬
lyste årsagen til dette. Dann håbede at nye
kræfter kunne rette op på dette. Formanden
så frem til en forhåbentlig god sommer, med
gode aktiviteter, såvel inden som uden for
klubben, og opfordrede til, at man også
deltog i andre klubbers arrangementer.
Regnskabet viste en forøgelse af formuen, og
dette tog Dann som et godt tegn. Formanden
sluttede med at sige tak til alle i besty¬
relsen, til hulemor og medlemmerne for godt
kammeratskab, for hygge og naverspind, og
håbede på fortsat fremgang for Frederikssund
afdeling. Oprettelse af klub for navervenner
blev igen i år diskuteret, men da der ikke
var indkommet skriftligt forslag til GF
herom, blev der ikke truffet nogen afgørel-



Efter forslag blev det vedtaget at holde
Julefrokost første lørdag 1 december i
stedet for hulemøde aftenen før. Et forslag
om smørrebrød til Stegerne ved "Lam på spid"
blev også vedtaget.
Dann Eland ønskede at stoppe som formand, og
ny formand blev Tony Ventrup. Ny sekretær,
Dann. Nyt best.medlem og lokaleinspektør
valgtes Per Bager. supl. til best. Dorrit.
Til bestyrelsen i HB, Per Bogart. Supl. til
HB, Niels Chr. Jensen. Øvrige valg var
genvalg. Som nyt, et festudvalg bestående af
Kaj Hansen, Morten Andersen og Poul Berg.
Stegere til "Lam på spid" bliver i år Dann
Eland og Per Bager. Under eventuelt nævnte
Jette Callesen at vi mangler at få slået en
del plader i det runde bord. Det blev
bestemt at bestyrelsen straks tager sig af
dette. Dirigenten afsluttede GF. og vi gik
over til de gule ærter. Herefter fortsatte
vi aftenen som vi plejer, med hyggeligt
samvær, sang og spind.

Med naverhilsen Poul.

NYSTED

Hulemøde afholdtes den 5. april. Vi var mødt
6 svende og havde ved dette møde inviteret
pressen v/redaktør Torkil Jensen. Det blev
et hyggeligt og konstruktivt møde. Der blev
serveret kogt hamburgerryg (leveret af
Niels) og grøntsager (leveret af Jørgen).
Hovedkassens regnskab blev livligt diskute¬
ret, det er dog enorme summer, der bliver
brugt til rejser og møder - det er snart som
en anden fagforening - ikke sært, at kon¬
tingentet er stort. Efter referatet i den
lokale avis af vort møde, hvor vi efterlyser
en ung håndværker til at rejse ud, håber vi,
at det giver respons. Som tidligere nævnt i
bladet vil klubben betale en enkeltbillet
til et sted i Europa.
Enkelte medlemmer har endnu ikke betalt
kontingent, så de pågældende anmodes om at
indbetale snarest. Næste og sidste hulemøde
i denne sæson er 2. maj. Som sædvanlig
finder mødet sted i hulen kl. 19:00, hvor vi
serverer kogt sild.

Med naverhilsen og kno Bent Hansen.

HERNING

Onsdag den 30.marts afholdt vi den årlige ogordinære generalforsamling i hulen. Tradi¬
tionen tro sang vi indledningsvis, "Når
samlet er ", hvorefter formanden bød
velkommen til de fremmødte. Hans Brødsgaard
valgtes til ordstyrer og tog fat om dette
betroede job med vanlig kyndighed. Forman¬
dens beretning omhandlede - selvfølgelig har
man vist lov til at sige - pinsestævnet her
i Herning sidste år, der nu er gået over i
historien. Han mindedes snakken på sidste
års generalforsamling, hvor alle forbere¬
delserne til stævnet var ved at være af¬
sluttet, og hvor vi nu sad med spændingen
tilbage: Hvor mange mon der gider komme til
Herning? Sådan som enhver festarrangør vel
tanker. Og så den store glæde, da alle de
feststemte gæster mødte op. Formanden
omtalte herefter vore små udflugter og
repræsentationer i det forløbne år, herunder
turen til Ebeltoft, sammen med Silkeborg og
Randers navere, med besøq på fregatten
Jylland,- til jubilæum i Århus og Ålborg,
Aages 70 års fødselsdag på Als og Arnos 60
års dag.

I vores egen lille kreds kunne Jens Hago
runde de 7 0 år og Preben de 60 år. Men for
alt det nævnte var det gode sammenkomster,
hvor venskaber blev stiftet eller befæstet.
Erling, vores "et år gamle kasserer",
fremlagde det reviderede regnskab, der
sluttede med et mindre overskud. Formanden
og best.supl. var på valg. Med akklamation
genvalgtes Flemming Laugesen og Preben
"Montagen" for en ny 2-årlg periode. Som
revisor genvalgtes Jens Hago medens Knud
Fjordside nyvalgtes. Og Vilfred er fortsat
klubbens fanebærer og beskytter. Herefter
rundede formanden generalforsamlingen af og
traktementet, gule ærter med tilbehør, kunne
tage sin begyndelse.

Med naverhilsen Gunnar.

H XLLERØD

Fredag den 11. marts havde vi hulemøde. Men
vi kunne godt være nogle flere, sådan en
aften. Der er gode P- muligheder bagtil og
på tanken overfor og ved siden af, ligeledes
kører bus 701 næsten lige til døren. Stif¬
telsesfesten den 26. marts var en dejlig
fest med 29 deltagere. Der var højt humør
over hele linien. En tak til Mona og 5
kokkehuer for den dejlige mad. Til det
første møde i april, fredag den 8. var vi
kun 10 + en gæst. Er det Eleva2ren der
trækker??
Der er hulemøde fredag den 13.maj. Messen er
lørdag den 28.maj. Der er tilmelding til
Mona på tlf: 42 81 81 62. Til en pris af
50,-kr. serveres der kalvefrikassé. Tilmel¬
ding må ske senest en uge før.

Med kno i bordet "Bodensøgartneren".

HOLBÆK

Som en følge af gien tidligere vedtagedeomlægning af regnskabsåret, (der nu følgerkalenderåret), holdt afdelingen igen gene¬
ralforsamling den 18.03.94. Mødet var, som
sædvanligt, særdeles velbesøgt af veloplagtemedlemmer! Da perioden for hvilken der
skulle aflægges beretning og regnskab, kun
omfattede 3 måneder - 1.10.-31.12. - var
såvel formandens som kassererens beretning
beklageligt korte. Det kunne ses, at afde¬
lingen ikke havde haft ekstraordinære
udgifter, og at den fortsat har en pæn og
passende likviditet. Såvel beretning som
regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
Samtlige valg var genvalg, med akklamation.
Fra Ø-udvalget (der kun består af Freddy)blev det oplyst, at målet for sommerturen, -
som sædvanligt - skal være en hemmelighed,
til sidste hulemøde før turen, datoen for
denne årlige familietur for medlemmerne,
blev fastsat til lørdag den 28.05. Det bør
vel her indskydes, at vi efterhånden har
besøgt alle større øer omkring os, mindst en
gang, og at det derfor kan være vanskeligt
at finde nye og egnede mål. Så god jagt til
Freddy, valget er dit. Der var intet under
eventuelt, og dirigenten (Emil) kunne
afslutte GF. med tak for god ro og orden.
Under det efterfølgende kaffebord med oste-
og pølsemadder, blev der holdt gættekonkur¬
rence om bødekassens indhold. På trods af,
at også den kun havde haft en mindre del af
året til at blive fed i, var dens indhold
næsten det sædvanlige (815,50), Flemming kom
nærmest.



Vores i forvejen smukke hule er i øvrigt
blevet beriget med to smukke seksarmede
trælysekroner, fundet ved en
antikvitetshandler af Torben, renoveret af
Ebert og forsynet med nye el- installationer
af Torben. Dette gav anledning til en ekstra
konkurrence om lampernes oprindelsesland.
Ingen gættede rigtigt. De er lavet i Eng¬
land. Resten af aftenen forløb med hyggesnak
og lykønskninger til såvel en barnefader som
flere fødselarer. Peter fremviste sit nyeste
"Legetøj".
Kommende møder;
3.maj kl. 14:00 Seniorer m.fl.
20.maj kl. 19:30 Hulemøde.
28.maj kl. ????? Sommertur for egne

medlemmer m/familie. Nærmere følger.
2. juni kl. 14:00 Seniorer m.fl.
17.juni kl. 19:30 Hulemøde.
Husk at hulen er lukket i juli måned.

Niels.

HØRNING

Til hulemødet den 11.03. var vi 19 deltagere
+ 2 børn. Ole og Bente var med som gæster,
hyggeligt at de kommer på visit en gang i
mellem.Der var optagelse af 2 nye medlemmer,
Else og Otto Westergård, Else har arbejdet i
Norge og i Grønland og Otto har arbejdet i
Grønland. Vi havde også besøg af Anna, hun
har været hos os før og vil gerne optages
som medlem (hun har arbejdet i Schweiz); men
på grund af sygdom er optagelse ikke blevet
til noget endnu. Vi havde en god og fornø¬
jelig aften med sang og naverspind. Sluttede
i god ro og orden med "Minderne". Kun 8
stemmeberettigede medlemmer var mødt til
generalforsamling den 25. marts. Til diri¬
gent valgtes vort nye medlem Otto
Westergård, og det var bestemt ikke noget
dårligt valg, han klarede det til ug.
Formandens beretning blev godkendt uden
Indsigelser. Kassererens regnskab blev
ligeledes godkendt. Huleregnskabet kunne
godt have været bedre, men det skyldtes
manglende kendskab til regnskabsføring. Det
bliver bestemt bedre næste gang. Derefter,
valg af kasserer, best.medlem, revisor og
revisor supl. Annette ønskede ikke genvalg,
flere forskellige blev foreslået, men ingen
ville påtage sig det ansvarsfulde job. Til
sidst lovede Jens at tage sig af kassen, på
betingelse af at han fik hjælp indtil han
kom ind i forretningsgangen. Nyt best.medlem
blev Else Westergård. Resten var genvalg.
Efter diskussion af forskellige emner under
eventuelt kunne dirigenten melde GF. for
afsluttet og takke for god ro og orden.
Resten af aftenen foregik under hyggeligt
samvær.

Aktiviteter 1 den kommende tid:
6. maj kl. 19:30 huleaften, Jens vil
berette om sin tur til Los Angeles, der vil
desuden blive underholdning af "Hr.Olsen" på
guitar og harmonika.
11-12. juni "Campingtreff 1994" på Langå
Camping. Vi hygger os med leg og spil,
fællesspisning af aftensmad. Reservering af
plads på campingplads på tlf: 86 46 13 02.
Tilmelding og forudbetaling af aftensmad til
Jens Hansen, Adslevvej 35, 8362 Hørning,
tlf: 86 92 25 31. Prisen er i skrivende
stund ikke endelig fastlagt, men vil næppe
overstige 65,- kr./person incl. morgenmad
søndag.

Med kno Birte.

KØBENHAVN

Marts måned har været meget stille og rolig
uden nogen form for festivitas. Så derfor
ikke meget at skrive hjem om, end at møderne
"traditionen tro" er moderat besøgt. Lad os
håbe på, at det er tegn på et godt forår og
en dejlig sommer.
Der indkaldes hermed til den årlige gene¬
ralforsamling for NRHF lørdag den 7.05.
kl.13:00, og for CUK tirsdag den 17.05.
kl.19: 00. Dagsorden i.flg. love. Eventuelle
forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage før de respektive datoer. Trop op og
giv dit besyv med, for det er jo Din for¬
ening.
Tirsdag den 10.05. har vi atter Svende-Hu-
leøde, hvor det er mit håb at vi fylder
mindst 2 borde. Op på dupperne og kom ned i
Hulen. Den står der endnu!!I
Hans holder den sidste Midt-i-ugen inden
sommerferien den 25.05. Ellers kan vi se
frem til et helt sikkert godt Pinsestævne
(som altid) 1 Næstved. Vi er mange der
glæder os til at hilse på værterne og alle
vore kammerater rundt om i verden. Hulen er
derfor lukket i pinsen. Naturligvis.
Arrangementer;
1.05. + 22.05. + 29.05 lukket.
4.05. + 11.05. + 18.05 mldt-i-ugen.

NRHF generalforsamling.
10.05 Svende-Hulemøde.
17,05 CUK generalforsamling.
8.05. + 15.05 søndagsmesse.

Med kno i bordet Niels "2m".

KARREBÆKSMINDE

Hulemøde den 25.03.94. Store Calle bød
velkommen, og gav ordet til Jens byg, som
informerede om Indbruddet lørdag/søndag den
12./13. 1 3., der var taget nogle varer samt
døren til møllen var beskadiget. Søndags¬
åbent i møllen har indtil nu været en succes
og vil fortsætte, dog skal der findes en ny
hulefar for april. Det blev oplyst at
brandinspektør B.Jørgensen skulle se på det
brandtekniske i møllen ved lejlighed. Det
blev aftalt at hulemødet St.Bededag flyttes
til den 22.04. Der var mødt 19 svende m/k
til forårsfesten, møllen var pyntet flot, af
Tut, butler Bent stod for hovedretten
(lammekølle og ribbenssteg), Ole Bro havde
lavet (laksepaté), Tut serverede (ostemadder
og kaffe). Der var 2 omgange med Amerikansk
lotteri, med mange flotte gevinster, som
sædvanlig løb Poul Serup med de fleste.
Store Calle gav den på sav og violin, der
blev sunget mange sange fra sangbogen. Det
var en meget fin aften med den sædvanlige
gode stemning.
Med kno Ole-Bro.

NÆSTVED

Når disse linjer læses, er vores general¬
forsamling forlængst overstået, og referat
heraf på vej ud til medlemmerne. Så skulle
vi vel også klare os til april lSsä. Hulen
blev som bekendt Indviet den 5. maj 1989, så
vi har faktisk 5 års jubilæum i forbindelse
med huleødet i maj. Måske har festudvalget
et eller andet i baghånden? Og så er der
ellers ikke andet at gøre end at krydse
tommelfingre for, at vi ikke har glemt noget
i forbindelse med pinsestævnet, og så se
frem til det i spændt forventning.



Naverhulen Kompagnistræde 1, Næstved.

ROSKILDE

I marts måned holdt vi kortspilaften den
13.03. Til dette var der mødt 12 ivrige
kortspillere op, med godt humør og stor
spillelyst. Den 25.03. holdt vi hulemøde,
der mødte 12 Naver. Formanden takkede for en
flot samfundshjælper, som Kurt forærede til
samlingen. Som det fremgår af antal frem¬
mødte, syntes vi ærlig talt det er for lidt.
Så KÆRE NAVER vi ser forhåbentlig mere til
jer fremover når der kaldes til hulemøde.
Aktiviteter 1 maj:
Søndag 15.05. kl. 17: 30 Kortspil

(medbragt mad)
Fredag 27 .05. kl. 19: 30 Hulemøde

(medbragt mad)
Hulevagt Erna Nielsen.
Med naverhilsen Ib.

FOTO: Flemming Rønne.

RANDERS

Generalforsamlingen den 8.04.94, startede
med en sang, hvorefter formanden, Bjarne,
tog ordet, og takkede for et godt fremmøde.
Dirigent, Børge Jørgensen. Formandens
beretning og kassererens regnskab blev
enstemmigt godkendt. Ny formand for Randers
afd. blev Arni Lorentzen, øvrige valg,
genvalg. Dirigenten takkede for god ro og
orden, derefter sang og hyggeligt samvær
samt gule ærter.
Det er dejligt at se så mange svende, der
møder op til søndagsmesse, "desværre" er det
næsten de samme der kommer igen og igen. Det
ville være dejligt at se mere til dem, som
ikke kommer så ofte.
Husk fodturen Kr.Himmelfartsdag 12.05. Der
er mødested ved Sønderbro kl. 9 og afgang
kl. 9:30. Vi håber, der er mange der møder
op, samt at der kommer mange udenbys Naver,
som vi glæder os meget til at se, så vi kan
få en god og festlig dag.

Med naverhilsen Søren.

SILKEBORG

Hulemøde fredag den 25.03.94. "End farer
Naven viden om", altså for vi ned på "Den
våde Høne", hvor værten, Henning Brun gav en
fin anretning, det siger vi tak for. For¬
mand, Hans Padborg, bød velkommen og vi sang
nr. 47, hvorefter han gav ordet til de
svende, der havde noget på hjertet, og i
samme sekund siger, at da der ikke var det,
kunne vi fortsætte. Vi mindedes Palle Roed
og Kurt Andersen. - Jørgen kran var
hulefar og holdt øje med at svendene slog
streger på deres egen kupon. Peter "Edder¬
kop" havde maveorglet med og vi sang mange
af vore naversange. Vi er ved at samle os
sammen til at komme ud og besøge andre
afdelinger. Kassemester, Søren sad på
pengekassen, men rejste sig og gav et sving.
Og sådan gik hulemødet, slag i slag. Vi
sluttede med "Minderne". Jeg sidder hjemme 1
min stol og råber hurra, for nu kommer
sommeren. Vi ønsker Næstved afd. et godt
Pinsestævne.

Med kno i bordet "Farmand".

STOCKHOLM

Torpet er ved at vågne til live igen, og nu
er der fuldt tryk på arbejdet med toilet¬
forholdene. Der blev gravet et kæmpehul i
efteråret til kloak og drænene. Traktoren
havde besvær med at komme frem inden frosten
kom, men senere fik han mulighed for at
komme frem med materialerne. Nogle friskuser
arbejdede med at jævne til singels og
traktoren kunne så løfte de store cementrør
ned i hullet.
Den 5 marts havde vi månedsmøde, 13 personer
var mødt op. Den 6. maj har vi månedsmøde,
og husk fredag kl. 19. Den 27. maj er der
ålefest, ligeledes fredag kl. 19:00,
tilmelding til Aage, på tlf: 7175145.
Langfredagsfrokost, hvordan det gik?. Det
ved jeg Ikke, eftersom undertegnede lagde
sig ind på Nacka Sjukhus i påsken, da
lægerne ville have %n bid af tyktarmen. I
disse besparingstider må vi jo hjælpe til,
så ok hvis de har brug for en bid.

Med naverhilsen AASE.

SØNDERBORG

Til hulemødet den 4.03. bød formanden
velkommen til vore gæster, Leif Færing fra
Herning og Svend Age Rix fra Hillerød.
Jørgen bragte en hilsen fra Annette i
Hørning. Derefter var Arno Frank vært i
anledning sit 25 års jubilæum. Arno havde
besøg af sin mor fra Odense, og sin kusine
fra Düsseldorf. Senere ankom en tysk gezelle
og alle blev godt beværtet. Jørgen lod
hatten gå rundt og det indbragte 285,- kr.
til den farende svend. Lørdagstræffet den
19.03. forløb stille og roligt for de 14
medlemmer som troppede op. Generalforsam¬
lingen den 25.03. havde samlet 21 CUK'er
samt 2 navervenner. Vores nye medlem, Arne
Hansen "Rømø" blev budt velkommen i vores
midte (overflyttet). Lars Jepsen blev
dirigent. Formanden afgav en detaljeret
beretning. Regnskab og beretning blev
godkendt. Alle valg var genvalg. Nyvalgt
blev Bent Haugaard, som kasserer, og Jørgen
Schaffer som bestyrelsesmedlem. Mødet
sluttede kl. 20:30, dirigenten takkede for
god ro og orden, og formanden bragte en tak
til medlemmerne og ønskede den nye besty¬
relse god vind fremover.



Derefter smørrebrød og kammeratligt samvær.
Den 30.03. rejste Arno til Los Angeles, vi
ønsker ham god tur, og sender en hilsen med
derover.
NB: Husk den 12. maj da skal vi på fodtur,
afgang fra hulen kl. 10, husk at medbringe
skorpeskrinet ØLVOGNEN følger med, så der er
ingen der skal dø af tørst. Der afsluttes i
hulen med varm mad. Tilmelding senest 8 dage
før til H.P. på tlf: 74 42 55 35. Mød
talrigt op med rent halm i træskoene Kr.
Himmelfartsdag kl. 10 i hulen.

Naverhilsen her fra Sønderborg
"Sønderborg Smeden".

VEJLE

Generalforsamlingen den 8.04. havde kun
samlet 15 medlemmer. Mødet åbnede med sang
nr. 35. Formanden meddelte at vort medlem,
Henning Knudsen "syveren", var død kun 4 8 år
Henning var en god kammerat og lystig fyr;
men de sidste år meget syg.- Æret være hans
minde. -

Formanden aflagde beretning, og rettede en
tak til Jens togmand, der nu i ni år havde
lavet gule ærter, så vi håber at han tager 1
år mere. Til næste hulemøde kan vi vente
gæster fra Silkeborg og Randers. Pinsemorgen
har hytten åben og vi håber mange vil finde
vej derud, husk selv at tage rundstykker og
mad med. Vejle afd. har jubilæum i år, og vi
glæder os meget til at mange møder op, - se
annonce andet sted i DfS, - det bliver til
de absolutte billigste priser der er set,
her rettede formanden en stor tak til Erik
Ole og Polle, som står for alle festlighe¬
derne, der blev også rettet en tak til
hytteværten og Britta for det forgangne år.
Hytteudvalget og bestyrelsen har bevilget og
bestilt nye stole og hynder til hytten.
P.S. Husk hovedrengøring i hytten den 14.
maj .

Med naverhilsen Helge.

ZÜRICH

Den 12.-13. marts blev der afholdt
Bremgarten march. Det er ganske uvist,
hvorfor deltagelsen var så tynd som den var.
Kun fem medlemmer var friske. Til gengæld
havde de alletiders strålende vejr og den
minimale deltagelse til trods var stemningen
i top, så mon ikke man forsøger sig igen til
næste år. Den 26. marts holdt vi afskedsfest
for Marianne og Johnny, samt 30 års fød¬
selsdagsfest for John Rasmussen. John har
lavet et nyt klokkeophæng i smedejern, som
han nåede at montere inden festen. Heldig¬
vis, klokken blev prøvet adskillige gange og
den holdt. Hurra for detl Også et hurra og
tillykke til fødselaren. Der blev holdt
alletiders fest med et meget fint salg for
hulen. Folk burde måske have været kede af
det ved en afskedsfest; men det tror jeg
ikke de vidste. De så meget glade ud; en
perfekt arrangeret, absolut mindeværdig
aften. Havde SAXO skrevet på sin Danmarks-
krønike endnu, havde han sikkert ofret et
par skønne vendinger på denne fagre fest
også.
Den 7.-8. maj afholdes Berner marchen. Da
det er glorværdige tyvende gang vi deltager,
beder vi folk om at møde op så vi kan
præstere et ordentligt dansk fremmøde.
Tilmeldinger bedes foretaget så snart som
muligt til enten Claes (01 930 40 75) eller

Flemming (01 321 28 23). Vores klubblad har
fået ny redaktør. Per Nygaard er blevet
afløst af undertegnede, som vil sætte alt
ind på at beklæde posten så godt som over¬
hovedet muligt. Her kommer lige adressen i
fald nogen skulle få lyst til at sende stof
til bladet. Også ting fra de andre afdelin¬
ger af C.U.K, har vores interesse. Alt
sendes til: Lars Bisgaard, Wattstrasse 11,
8050 Zürich, Schweiz.

Med kno 1 bordet Lars.

AALBORG

Til vores hulemøde i april var mødt 16
svende. Vi havde en hyggelig aften med
masser af sang. Vi var især glade for at se
Tonni og Lis. Villy oplyste om vores planer
vedr. sommerudflugten. VI tænker på at
besøge Århus afdeling. I hører nærmere, så
snart Villy har kontaktet Århus afd. Besøget
hos Claus i Gug er også i støbeskeen, vi har
ikke kunnet komme i kontakt med ham endnu.
Vi optog en ny svend som medlem, det er
Gunnar Danielsen, som har rejst som elek¬
triker 1 Schweiz og i Tyskland. Velkommen
Gunnar, vi håber du får mange hyggelige
timer sammen med os.
Til sidst vil jeg opfordre alle medlemmer
til at komme til vores ekstraordinære
generalforsamling lørdag den 7.05.94, kl 15.
Med naverhilsen Irene.

Århus

Hulemøde den 18.03.94, 18 svende var mødt.
Formanden bød velkommen. Vi så film fra CCEG
træffet i Nürnberg 1993. Det var en meget
spændende og interessant film, hvor vi så
farende svende fra msfl^e nationer, iført den
traditionelle "kluft". En stor oplevelse,
som fik stort bifald.
Der var brev fra Ole Strange, som er udsendt
til Indien af Dansk santal mission. Hans
opgave er at hjælpe unge mennesker fra
Norden, som på forskellig vis er kommet ud i
stofmisbrug, kriminalitet. Et stort og
prisværdigt arbejde som vi sikkert vil høre
mere om, når han vender hjem, her i maj.
Efter mødet, smørrebrød. Vi sluttede en god
aften med at synge et par af vore naver¬
sange .

8.04. Generalforsamling, 18 svende mødt,
formanden takkede for det pæne fremmøde. Ole
Mathisen blev valgt til dirigent. Regnskabet
blev godkendt, efter nogle kommentarer til
opstillingen. Formand, sekretær og supl. til
bestyrelsen, alle var genvalg. Hans P.
Pedersen var ikke på valg, men ønskede at
blive afløst som lokaleinspektør. Ny på
denne post, Ole Kaj Lindskjold. Formanden
takkede bageren for det store arbejde han
har udført i den tid han havde haft posten.
Flere medlemmer roste bageren for hans
Indsats. Som en lille påskønnelse for godt
udført arbejde, fik bageren, af Svend E.,
overrakt en blyindfattet plade med 2 naver
på valsen samt en flaske. Efter dagsordenen
blev der serveret gullasch.
Kommende arrangementer:
6.05. Hulemøde. - 20.05. Hulemøde. - 22.05.
Pinsestævne. - 27.05. Besøg hos Grethe og
Aage i Hornslet. - 11.06. Sommerudflugt.

Sekretær
S.E.Jensen.



NY FORMAND FOR
HOVEDBESTYRELSEN

På grund af arbejde, af længere varighed, i
Tyskland, ser jeg mig desværre Ikke 1 stand
til at bestride min nuværende post inden for
CUK, og har derfor opsagt min stilling som
formand for hovedbestyrelsen CUK pr.
31/12-1994.

ANSØGNING:

Ansøgning om posten som formand for hoved¬
bestyrelsen, skal sendes til Helge Lind
Nielsen.
Har en afdeling et forslag til denne så
vigtige post, inden for CUK, må afdelingen
selv bede medlemmet om at søge posten.

Generalafstemning vil finde sted i oktober,
ansøgningen skal være mig i hænde senest 1.
august 1994.

Helge Lind Nielsen
HB. formand.

BREV FRA LONDON

1 CCEG bladet fra oktober 93 har Leif B.
Olsen et indlæg omhandlende en gammel
rejsehåndbog fra 1906 og nævner bl.a. nogle
adresser i London. Da jeg p.t. arbejder 1
London området tog jeg en dag ind til
Central London, for at se om der stadig var
restaurant på Marshal St. nr. 10. Det var
der IKKE. Der var opført kontor og beboel¬
sesbygning både på nr. 10 og flere numre på
den anden side af gaden. Jeg skrev til Leif,
og et par uger senere modtog jeg et brev fra
ham med fotokopier hvad man på den tid måtte
se, hvis man kom til London. Der var for¬
skellige seværdigheder omtalt, og jeg tog en
ny tur ind til Central London, for at se om
der stadig næsten 90 år efter var til at
finde nogle af de omtalte ting. De store
gravmonumenter, for forskellige berømtheder,
sprang jeg over da sådanne jo altid bliver
bevaret. Men der var omtalt en GABESTOK OG
PÆL TIL HUDSTRYGNING som på daværende
tidspunkt stod på distriktets kirkegård, og
den står der endnu. Der var også omtalt en
på daværende tid berømt vinkælder "Dirty
Dicks", og den eksisterer også stadig og kun
2 min. gang fra Liverpool Street Station, så
hvis nogle af "Den farende Svends" læsere
kommer forbi er den nem at finde og absolut
et besøg værd. "Dirty Dicks" er grundlagt ^ed naverhilsen og kno i bord
1745_ Polarbageren Holbæk afd. pt. London.

Hvis andre af Svendens læsere stadig farter
rundt i Europa, så kontakt Leif og spørg om
han har nogle adresser i de områder i
arbejder i eller passerer på jeres vej, og
brug nogle timer på at se om der stadig er
NOGET AT KOMME EFTER og tag evt. et par
foto's og lav en beskrivelse af jeres
oplevelser og send det til Leif eller
redaktøren af "Den farende Svend", Dann.
Leifs adresse er: Leif Brygger Olsen

Platanvej 6, 13. etage
1810 Frederiksberg C
Tlf: 31 23 23 42
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HOVEDBESTYRELSEN

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

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92
Søndagsmesse 10.30 - 14.00 - sidste
søndag i måneden holdes lukket.

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

arb....tlf: 42 45 32 22

HOVEDKASSERER Frode Zacharriasen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

MILEPÆLE

REDAKTØR AF
"D.f.S."

DEADLINE

KONTROLUDVALGET
& ARKIVET

Dann Eland

Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Senest d. 10. i måneden
Tlf: 42 31 49 54

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

STOF TIL CCEG-BLADET
SENDES TIL:

SNEVEJR

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

Dette er et brev, som undertegnede har
modtaget fra en, som er rejst tilbage til
Danmark.

8. december. Det begyndte at sne i efter¬
middags, jeg tog min øl og satte mig på
sofaen foran vinduet og så den smukke sne
komme langsomt ned, det var så smukt, at jeg
kunne sidde i timevis bare sidde der og se
på den bløde hvide sne komme ned.
9. december. Jeg vågnede op til det smuk¬
keste landskab Jeg har set, alle træerne og
buskene strålede i deres hvide vinterdragt.
Jeg skovlede sne hele eftermiddagen første
gang siden jeg var et barn, både kørebanen
og fortovet, og jeg følte det så godt, at
jeg også skovlede sneen væk fra naboens
fortov
12. december. Solen har smeltet alt vores

smukke hvide sne, men jeg håber vi får mere
senere på vinteren.
14. december. Det sneede hele sidste nat og

det frøs 20 grader, jeg skovlede sne det
meste af dagen både kørebanen, ind til
garagen og fortovet og da jeg var færdig kom
sneploven og lavede det fine trick at
begrave fortovet og kørebanen.
17. december. Jeg faldt på røven, da jeg
var ude at skovle sne, jeg tog ingen skade
jeg var bare lidt øm i bagdelen, jeg var
også lidt flov, for naboen sad inde bag
vinduet og grinede af mig, det er sidste
gang Jeg skovler sne på hans fortov.
18. december. Stadig væk meget kolde veje,

og fortovet er fuld af is, og min bil er
begravet under fem ton sne fra sneploven.
20. december. Vi fik 14 tommer sne mere,
sidste nat, jeg skovlede sne det meste af
dagen, og den forbandede sneplov kom her
forbi to gange og ødelagde alt mit sneryd¬
nings arbejde. Fo;rrts __ side 3

JUNI

1.06.

8.06.

10.06.

10.06.

16.06.

21.06.

Otto Madsen..mdl. af CUK i 40 år
Torpvägen 3
Tomt 5-21 St.Barnvik 2
13035 Ingarö
Stockholm

Bent Skaffer 60 år
Hedegade 49
4000 Roskilde

Otto S. Jørgensen 80 år
Esben Snarresgade 20
1725 København V.

John Andersen "Smeden" Vejle
afdeling 50 år
Ved Hegnet 12, Høll
7080 Børkop.

Ib Splidsbol Møller 60 år
Darumvej 34
6700 Esbjerg

Mogens Norlin 60 år
Hovedgaden 50
3250 Gilleleje

Den gamle Silkeborg dreng, Otto Madsen, i
Stockholm ønskes tillykke med de 40 år som
Nav.

Silkeborg afdeling.

TAK

Hjertelig tak for blomster, telegrammer og
gaver, samt tak til alle som kom og gratu¬
lerede mig i anledning af min fødselsdag.

Venligste hilsner Else Christensen
Holbæk

Hjertelig tak for hilsener og telegrammer,
til min 65 års fødselsdag.

Ib Strange

En stor tak til alle i ind- og udland for
hilsener, gaver og telegrammer i anledning
af min 60 års fødselsdag.

Med naverhilsen Vagner



TAK TIL NAVERNE
LOS ANGELES

Til Los Angeles Naver Clubs 60 års jubilæum,
var der deltagere fra forskellige CUK afd. i
Canada og Danmark. Vi var inviteret til at
bo hos Lilian og Harold Mathiasen, medens vi
var i L.A. Sammen med dem besøgte vi mange
interessante steder i L.A. området. Jubilæet
begyndte med hulemøde i Naverdalen i
Monrovia. Her deltog alle de tilrejsende.
Før mødet var der en fin og god servering,
som Bill havde tilberedt. Efter den offi¬
cielle del om klubbens arrangementer,
økonomi m.m., var der hyggeligt samvær med
Naver- og fædrelandssange. Lørdag den
9.april blev jubilæumsfesten afholdt 1
Naverdalen. Baren åbnede kl. 5 pm, så der
var mulighed for en snak inden middagen. Der
var fuldt hus, 75 deltagere. En udmærket
dansk menu blev serveret af Scandinavian
Catering. Det blev en festlig aften med
taler, sange og historier. Der var bortlod¬
ning af flotte gevinster. Søndag var vi
inviteret til brunch. Hulen åbnede kl.10,
flagene blev hejst og baren var klar med
drinks. Bill fik assistance af Per Skilts
datter Jette, som bor 1 Sacramento. De
serverede fint smørrebrød, og der var nok af
det. Midt på eftermiddagen skiltes vi efter
et flot jubilæums arrangement. Erna og Otto
Lund deltog i festen, og vi besøgte dem en
aften. Begge klarer sig godt trods alderens
besværligheder. VI var til påskegudstjeneste
i Den Danske Kirke og om aftenen i Den
Danske Broderlige. Begge steder traf vi
flere af Naverne og andre danske.
Efter festlighederne var vi på tur langs
kysten til San Francisco, sammen med Lillian
og Harold. Vi besøgte Ruth og Erik Jensen
(tidligere HB medlem) og blev hjertelig
modtaget i deres smukt beliggende hjem 1200
feet over havet. Bjerget bagved er 3200 feet
o.h. Harold viste sine evner som chauffør,
da han kø'rte op ad den næsten ufremkomme¬
lige bjergvej. VI så solnedgangen over
Stillehavet. Flotl1

Forts -

- Jeg vil foreslå lommetørklæder, jeg kan tænke mig,
Deres kone græder meget!

far SL side 2

24. december. Hvis jeg får fat på det dumme
svin, der kører sneploven, vil jeg kastrere
ham og begrave ham i sneen, jeg tror han
gemmer sig bagved hjørnet og så snart jeg er
færdig med at kaste sne, kommer han med 100
km. fart og begraver alt mit arbejde.
25. december. Glædelig jul, de lover os 28

tommer mere af det forbandede hvide skidt i
eftermiddag, ved de ikke hvor mange skovle
sne der er i 28 tommer? Til helvede med
nissermænderne de skal ikke kaste sne, og
ham der kører sneploven stoppede og ønskede
mig en glædelig jul, han havde sikkert
regnet med at få en julegave. Jeg ramte ham
i hovedet med sneskovlen.
26. december. Vi fik 20 tommer sne sidste
nat, jeg tror jeg er ved at blive sneblind,
min 96 årige nabokone ser bedre ud hver
eneste dag.
27. december. Mere af det forbandede sne
det fryser hårdt, alle vandrørene er frosset
til, toilettet er fyldt med is. Jeg hældte
benzin på huset, og satte ild til.

Ikke mere sne på taget

22. december. Vi vil få en hvid jul i år,
efter som vi fik 12 tommer mere af det hvide
lort sidste nat, og det fryser meget hårdt,
jeg fik alt mit tøj på for at gå ud og
skovle sne, lange underbukser, to par
bukser, tre frakker, øremufler, to par
handsker, og tænk så følte jeg trang til at
tisse.
23. december. Det var meningen jeg ville ud
at fiske på isen, men mine orm var stiv¬
frosne og jeg ville ikke have at fiskene
skulle brække deres tænder på mine orm.

Bill Knudsen
L.A. - USA.

FORENINGSMEDDELELSER

FREDERICIA

Hulemøde den 4.05.9^
Der mødte 7 svende plus damer; men vi har
også svende på arbejde, fjernt fra det
lysegrønne fædreland, og så er der dem som
ingen paraply har. Formanden bød velkommen
og vi sang nr. 69. Birthe bød på lune
frikadeller med mere og vi fik nogle små til
halsen, og så gik snakken om det forgangne
og der var mange grove imellem. Aftenen gik
stille og roligt og vi sluttede med "Min¬
derne" ved 23- tiden.
Bustur til Silkeborg. Vi kørte fra hulen kl
9, vi var en hel bus fuld Naver og damer.
Det var regnvejr på den første del af turen.
Vi havde et par pauser, bl.a. ved Hotel
Himmelbjerget, hvorefter vi kørte til
Ålekroen i Svejbæk, hvor vi spiste masser af
ål, derefter besøgte vi de gæve naver i
Silkeborg og der hyggede vi os, til vi kørte
sydpå efter en dejlig dag i godt selskab. En
stor tak til Silkeborg Naverne for gæstfri¬
heden i deres dejlige hule.

Med naverhilsen

FREDERIKSSUND

Tage.

Hulemøde den 6.05.94.
Med 10 minutters forsinkelse kunne næstfor¬
manden, Kaj, byde velkommen til 10 friske
medlemmer, (formanden var på jagt i Skot¬
land) .

Tak for venlighed og gæstfrihed til alle
traf i Californien.

Grethe og Ib Strange
CUK. Århus afdeling.

vi



Under vores sang, nr.28, ankom Ib og Else
fra Tølløse, for at deltage 1 aftenens
spise, pil-selv fjord rejer, 5 kg forsvandt
under stor munterhed, nogle kunne nok trænge
til et kursus; men alle fik dog noget at
spise. Dann og Poul som havde hulevagten
havde en travl aften.
Husk hulemødet den 3.juni. - Husk også vores
hulemøde den 1.07. som er vores store Grill
aften hos Frank og Anna; men husk at i år
holdes Grill aften i sommerhuset, det er kl.
19:00, sommerhuset er beliggende:
Klokkevej 19, Skoven. - Kør gennem Jægers¬
pris mod Kulhuse, Og lige over for Skoven
Kirke, kører du ad første vej på venstre
hånd.
VEL MØDT TIL ET SÆDVANLIGVIS PRAGTFULD
GRILL- MØDE.

Med naverhilsen og kno Dann

HILLERØD

Til messen lørdag den 30. april var der kun
2 tilmeldinger, så den blev aflyst. Der er
hulemøde fredag den 10. juni, men ingen
messe i denne måned, grundet den begyndende
ferie. Ligeledes er der heller ikke hulemøde
fredag den 8. juli.
Men lørdag den 30. juli har vi så
lam/vildsvin på spid, så mød talrigt op.
Tilmelding til Mona på tlf: 42 81 81 62,
senest en uge før.
Afdelingen ønsker den 21. juni Mogens Norlin
tillykke med de 60 år.
Med kno i bordet "Bodensøgartneren".

HEFiIM X IMG

For en tid siden - en søndag eftermiddag
var vi fra klubben ude at optræde på slap
line. 12 mand stærk var på besøg i Aktiv
Centret, et center for pensionister og
efterlønsmodtagere i Herning. Vi havde på
forhånd fået trykt et udvalg af vore gode
sange, som blev delt rundt ved kaffebordene,
så de ca. 90 tilhørere havde en mulighed for
at synge/nynne med, når vi satte 1 med en
sang og hvortil vi havde musikledsagelse.
Efter velkomsten og en sang fortalte vores
formand om naverbevægelsens oprindelse og
gennem tiderne og herefter gik det skifte¬
vis, kun afbrudt af kaffebordets nydelse,
med sang og spind, i det vi alle gav et
bidrag til underholdningen i form af en
beretning om en eller anden hændelse eller
oplevelse fra vores tid under fremmede
himmelstrøg. Vi havde en god oplevelse denne
eftermiddag og fra mange af vores publikum
lød der rosende ord for arrangementet og at
vi ville være meget velkommen en anden gang.

Med venlig hilsen Gunnar.

HØRNING

Hulemøde fredag den 6. maj 1994.
I disse moderne tider hvor de kære børn
bliver konfirmeret tidligere og tidligere,
og vi her i Hørning afd. havde et stort
frafald p.g. konfirmationer, lykkedes det
dog at holde et godt hulemøde, hvor Jens
fortalte om sin tur til Los Angeles. Han
viste os en flot videofilm derfra, med alle
de oplevelser han og Arno Frank havde. (De
havde ikke siddet bag baren ret længe 1 de
14 dage turen varede). Samtidig fik Hørning
afd. overrakt den flotte platte, som Naverne
i Los Angeles havde foræret os, malet af
Otto Lund og har nr. 7. Vi siger mange,
mange tak til Los Angeles Naver i Monrovia.
Ved samme hulemøde havde vi optagelse af
endnu et nyt medlem, nemlig Åse Fagerlund.
Åse havde haft sin tid i Norge som pelsfar¬
mer og med alt det arbejde som følger med.
Gæster var der også nogle af, nemlig tid¬
ligere musikere fra "Århus Flydedoks"
orkester. Olsenbanden spillede flere gode
numre på deres instrumenter, og som vi kunne
synge med på. Hulemødet sluttede temmelig
sent denne gang, med "Minderne" for fuld
udblæsning.

KARREBÆKSMINDE

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
for Karrebæksminde Naverne, den 17.06.94,
kl. 19:00 i hulen.
Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Efter generalforsamlingen vil foreningen
være vært ved en forfriskning.

GOD PINSE

P.v.b. med kno Ole-Bro.

KØBENHAVN

Svende- hulemødet den 13.04. var hyggelig og
underholdende. Vi var 18, der sang og morede
os over et par historier. Det glæder mig, at
det måske så små går fremad, hvad mødepro-
centen angår. Lørdag den 23.04. havde vi vor
årlige Schweizeraften, der bare (i al
beskedenhed) var alle tiders. Ikke mindst
takket være vor gode konditorer fra Tølløse/
Holbæk, der resulterede i et besøg fra
Holbæk afdeling til denne herlige aften. Der
blev skrællet 30 kilo kartofler. Det er

dejligt, at vi 2 afdelinger kan komme
hinanden så meget ved. Den 7.05. afholdte
NRHF deres årlige generalforsamling, der
traditionen tro, gik utrolig "smertefrit".
1/4 af vennerne var troppet op, hvilket var
lige beskedent nok. Kirsten P. blev genvalgt
som sekretær for 2 år. Torsdag den 9.06.
har vi feriehulemøde, som jeg varmt kan
anbefale. Kom ned og nyd sammenholdet inden
vi går på ferie. Det er også dagen, hvor du
kan få 2. halvår af Københavner-Naven '94.
Gå ikke glip af dette nummer I. Søndag den
19.06. inviterer Nancy & Frode igen til
søndagsmesse i deres skjønne omgivelser. Mon
vi får set haven i år???. Adressen er
Borgbygaard Allé 36 Kastrup. Gode busfor¬
bindelser, nemlig numrene 11, 30, 33, 34,
36, 51. OBS! Endnu ingen direkte toglinie
derud 1 Kom og nyd en dejlig dag på A'mar.
Tilsidst ønskes afdelingerne en rigtig god
og varm sommer, med håb om alt godt for CUK.
ARRANGEMENTER:
5.06. + 12.06.: Søndagsmesse.
9.06.: Feriehulemøde.
19.06.: Have-søndagsmesse på A'mar.
26.06.: Lukket.

Jens. Med kraftig naverhilsen Niels "2m".



NYSTED

Hulemøde afholdt den 2.maj. Vi var mødt otte
svende til kogt sild. - Det var sæsonens
sidste møde. Vi holder ferie i juni, juli,
august. - Jeg vil benytte lejligheden til at
sige medlemmerne tak for det flotte fremmø¬
de. Gennemsnittet har ligget på ca. 50%, og
det må siges at være flot.
Vi har desværre måttet slette et medlem på
grund af manglende kontingentindbetaling,
trods gentagne henvendelser, så jeg vil
indtrængende bede om betaling til tiden.
Næste sæson starter med hulemøde den 5.
september kl. 19:00, hvor vi lægger ud med
kogt sild. Friske ideer til debatoplæg
udbedes venligst.
Jeg vil hermed ønske medlemmerne en god
sommer, og vel mødt igen den 5. september.
Med naverhilsen og kno Bent.

LOS ANGELES

I tre dage stod vores Hule her i Los Angeles
på glødende pæle, efter at vi fejrede vores
60 års jubilæum. Gæsterne kom fra syd og
nord samt fra øst og vest, jeg kan ikke en
gang nævne navnene på alle som kom her og
hjalp os at fejre vores jubilæum; men vi
siger tak til alle som kom, i sær dem fra
Canada og Danmark, og vi modtog også en stor
stak af lykønskningstelegrammer.
Det hele startede fredag aften den 8. april
med vores månedlige møde, hvor alle gæsterne
også var inviteret med. Der var 44 til
middagen den aften, som skete med megen sang
og latter hele aftenen. Middagen fredag
bestod af en halv kylling, soup, kartofler,
grøntsager, dessert, kaffe og kage, og der
blev selvfølgelig vasket godt med øl og
snaps, derefter var der et større pokerspil
gående det meste af natten, der er som regel
en masse løse penge flydende omkring 1 hulen
efter mødet, det er bare lidt vanskeligt at
få dem samlet op. Lige før vi skulle spise
til middag, om fredagen, var der et af vore
medlemmer som faldt om og besvimede ude i
haven, så vi var tvunget til at ringe efter
en ambulance, som kunne bringe ham til
sygehuset; men efter et par timer ringede
Kaj Bjørn fra sygehuset, om ikke en kunne
komme op efter ham, fordi han ville tilbage
til Hulen, Jal det er vanskeligt at holde en
god Nav nede i lang tid, når der er fest i
Hulen, men vi var alle sammen glade for at
Kaj kom over det så let. - Om lørdagen var
der inviteret til middag kl.18:00, mange var
begyndt at komme allerede ved 16:00 tiden,
(baren åbnede kl. 16:00), så da middagen
blev serveret var de fleste i godt humør.
Middagen bestod af to slags sild, forloren
skllpadde, Citron Fromage, øl, vin, kaffe og
kage. Vi havde 65 'dørpriser1 som blev givet
væk gratis, ved lodtrækning, så de fleste af
gæsterne vandt et eller andet. - Før midda¬
gen bød præsident Kurt Møller velkommen i
sær til gæsterne fra Canada og Danmark, og
takkede dem for at de ville tage den lange
rejse herover for at være sammen med os, og
fejre vores jubilæum og håbede de alle ville
komme tilbage til vores 65 års fødselsdag.
Der blev holdt en del taler i aftenens løb
og alle sendte en stille tak til de medlem¬
mer der havde startet vores Club, det er
bare en skam, at de ikke kan se hvor langt
vi er kommet; men vi skylder også alle vore
gamle medlemmer en stor tak for alt det
arbejde de har gjort for vores club.

Det var sent på aftenen før festen var
forbi, og alle var glade for sådan et vel
tilrettelagt jubilæum, som vi kan takke vor
festudvalgsformand, Carl Petersen for, han
og Naverretterne havde gjort et stort stykke
arbejde og der er andre der har haft en
finger med, for at gøre denne fest så god
som overhovedet mulig, og som jeg har sagt
før "UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL". Der
var kun en lille ting vi ikke kunne gøre
meget for, vi havde kun plads til 76 perso¬
ner, så vi var tvunget til at sige nej til
en hel del.
Søndag den 10.april mødtes vi 1 Hulen kl.
10:00, hvor vi havde flaghejsning Kl. 10:30,
og en åben bar i to timer, før vi skulle
spise frokost. Vi havde et meget smukt vejr
alle tre dage, jeg tror vi havde 35 graders
varme om søndagen, med højt solskind. Om
søndagen var vi 42 mennesker til frokosten
og alle var stadig væk ved godt mod, selv om
det nu var tredje dagen, men det var vel
heller ikke så sært, da baren snart havde
været åben i 3 døgn, og det blev sent om
søndagen før de sidste gik hjem og vi fik
ryddet op. Jeg er sikker på, at jeg var ikke
den eneste der var dødtræt; men vi er alle
sammen glade for, at vi havde en vellykket
fest og at alle nød det.

In Naver spirit Bill Knudsen.

NÆSTVED

Ved maj måneds hulemøde blev Vibeke Chri¬
stensen optaget som naverven og klarede
støvlen i fineste stil. Vor god, gamle
tømrer Vilhelm Sørensen, som har en stor del
af æren for det gedigne håndværk ved re¬
staurering af huset, der blev fuldført for
netop 5 år siden, er nu udnævnt til æres¬
medlem. Efter selve mødet fremtrylledes
bugnende fade med duftende tarteletter. I
skrivende stund kan vi glæde os over særde¬
les god tilmelding til pinsestævnet og blot
håbe, at det gode vejr holder små fjorten
dage endnu. Og når%ette nummer af "Den
farende Svend" når læserne, ved vi alle
hvordan det gik. Men vort stille håb er, at
alle gæsterne fra nær og fjern har haft
nogle gode dage i kammeratligt samvær.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.

RANDERS

Hulemøde fredag den 6.05.94. Formanden
åbnede mødet, for alle de mange fremmødte,
med en sang jah! det vil sige, sangen blev
sløjfet, for alle medlemmer Jal! hold nu
fast, vi var kun 4, uha-da-dall Randers.
Der blev orienteret om vores forestående
fodtur og den foregår som den plejer. Der
blev talt om stævnet i Næstved, som vi
glæder os til. Ja, så var det møde forbi,
men vi 4 hyggede os. Naverkammerater i
Randers, tag nu jeres sommertøj på, samt et
par gode travesko, og tag så en fodtur ud
til Hulen, til vores møder og søndagsmesser.
Er i tvivl om adressen så kommer den her:

C.U.K. Naverne i Randers
Udbyhøjvej 150
8900 Randers

Mød op kammerater, vi har brug for jer i
vores fællesskab.

Med kno i bordet Arni.



ODENSE STOCKHOLM

Til hulemødet den 5.05. var det lange bord
fyldt op. Der var 2 gæster, som måske skal
optages senere. Helge Kristensen kom endelig
for at få sin 25 års nål. Helge er meget på
langfart, så han er svær at træffe. Helge
kvitterede med at give en omgang. Ole har
haft fødselsdag, så blærekasketten var i god
brug. Rudolf var kommet hjem fra Amerika.
Rudolf overrakte hulen en flot platte fra
jubilæet i Los Angeles. Vi i Odense siger
mange tak for Jubilæumsplatten, vi skal nok
finde en plads til den i den nye hule.
Rudolf ville gerne vente med at fortælle om
turen, til Benedicthe var med. Hun var på
hospitalet, for at få en finger opereret,
hun brækkede den under turen til Amerika. Vi
glæder os til at høre om turen. Vi talte en
del om vores Blå tur den 12.05. Der var

mange som skrev sig på listen, vi skal
slutte oppe i hulen med vores madpakke. Det
bliver det sidste møde i vores gamle Hule.
Vi må huske at have mange lommetørklæder
med. Vi skal nu i gang med at pakke det
sidste ned. Det pragtfulde lange Naverbord
skal også med. Jeg tilbød at køre det ud på
mit røde lyn, tænkll, de afslog. Næste
hulemøde bliver den 2.06. Fåborgvej 9.
Børge Skæg sender en hilsen til alle Naver
og venner, det går ikke så godt med hans
helbred.

De bedste hilsener "Pigen fra Fyen".

ROSKILDE

Hulemødet den 29.04. var småt besøgt, kun 10
personer havde fundet vej til hulen - men
det var jo også St.Bededag. Vi siger tak til
Holbæk afd. for den specielle hilsen, vi fik
en øl til vores samling af fremmedartet øl.
Et par sang fik vi også sunget denne aften,
plus lidt historier, som vist ikke var helt
sande, blev rystet ud af ærmerne. Skorpe¬
skrinene tømt, og snakken gik, mest om
pinsestævnet, som vi her i Roskilde glæder
os meget til. Det er jo den eneste gang på
hele året, hvor vi møder gamle naverkamme¬
rater fra nær og fjern, ellers er det jo
mest fra de omliggende huler vi ses. Ros¬
kilde afd. ønsker alle naverkammerater, i
ind- og udland, en rigtig god sommer. Da
vores sekretær er på ferie i udlandet, er
det undertegnede som sender naverhilsener
denne gang.
Aktiviteter 1 juni:
12.06. kl. 17:30 Kortspil.
24 .06. kl. 19:30 Hulemøde.
Hulevagt Inger og Lars Peter.

Med kno i bordet Peer Rosén.

Brev fra festudvalget.
Festudvalget arrangerer igen i år Bakkere-
vytur, med medbragt madkurv i det grønne.
Lørdag den 20. august 1994. Turen foregår i
bus, hvis man har lyst, med afgang fra hulen
kl. 13, pris højest 99 kr. for revyen.
Bindende tilmelding senest 13. juni. Pris
for bus betales særskilt. Ring til:
Karin Larsen tlf: 42 36 29 27
Lillian Jørgensen tlf 46 75 37 77
L.P.Willumsen tlf: 42 36 42 04

Venligst Lars-Peter-Willumsen.

Det går fremad med toiletforholdene. Hullet,
som blev gravet, er nu blevet dækket til
igen, da der har været en synsmand og
godkendt arbejdet. Der var bare en masse
vand i hullet. Hvad hvis vi i stedet havde
ladet hullet være og bedt traktoren komme
tilbage og løfte de store rør op igen, så
kunne vi have brugt hullet til swim-
mlng-pool. Ganske vist var vandet fyldt med
mudder, men så kunne vi jo få gratis mud¬
derbad. Det skal være godt for rynkerne og
vi kunne gennemgå en foryngelseskur.
Sørens fødselsdag blev fejret i restauranten
på "Vintertullen", sammen med slægtninge og
venner. Der blev serveret god mad og vin og
der blev sunget Sørens yndlingssange efter
Naversangbogen. Endnu engang tillykke med de
90 år. - Efter en dejlig periode med varmt
vejr, blev det som sædvanligt koldt og
regnvejr til "Valborgsmæsseaften", hvor man
brænder bål og studenterne sætter huerne på,
men vi havde det som sædvanligt dejligt
varmt inde i køkkenet på Torpet. - Nu har vi
ikke flere månedsmøder før 19.august. Vi
håber at se rigtig mange gæster til sommer.
Alle er velkommen til at ringe til "Høvdin¬
gen" på Ingarö, Eli. Ring på tlf: 08-294183
eller til Torpet 08 570 28629. Vi kan altid
forsøge at finde et sted at indkvartere jer.

Med naverhilsen AASE.

Søren 1 køkkenet på Ingarö, sammen med bl.a. Formand Anton.

Høvding Eli og en gammel Stockholm Nav, Erland fra Hillerød.

S IL.KEBORG

Hulemøde og generalforsamling den 22.04.94.
Formanden, Hans Padborg, bød velkommen til
de mange fremmødte svende. Vi startede med
at udnævne vor gode Naverbroder, Gaston
Szcaurbak, til æresmedlem, med telegram og
krus. Gaston slog på klokken og fik blæren.
Vi valgte Niels Smed til dirigent. Formanden
oplæste protokollen og aflagde beretning.
Beretningen gav en god og saglig debat,
flere svende syntes at der sker for lidt i
vor Hule - . Men vi har trods alt haft
Julefrokost, Gule ærter, Torskegilde, været
på "Den våde Høne", til 80 års jubilæum i
Århus og 75 års jubilæum 1 Ålborg, plus at
vi har vor onsdag- og søndagsmesser og ikke



at forglemme vores hulemøder, men bestyrel¬
sen er jo lydhør, og modtager gerne forslag,
samt hvis nogle svende vil lave nye arran¬
gementer, skal de blot tage fat. Kassereren
opfordrede svendende til at betale deres
restance (hvor mange var mon stemmeberetti¬
get) . Protokol, beretning og regnskab blev
godkendt. - Der var fra bestyrelsen indsendt
forslag til hulens drift, at i stedet for
0,50 kr pr. solgt genstand, skulle hulefar
have 10% af overskuddet. Mange svende fik
ordet, da de syntes at det var alt for lidt,
Egon Maler og hans kone Dorte fik, de holder
jo vor Hule så fin. Vi finder måske en bedre
løsning til efterårs- GF. - Vi havde tømt
vor kiste og Charlotte Lam vandt en J
fl.brændevin, så der var smil på. Det kom på
tale at vi skulle have en fane el. bander.
Så slog Birger i bordet og sagde, at han
blev mere svimmel, hvis han skulle fortsatte
med at smage på sherryen til den forlorne
skilpadde, det smagte godt, tak skal du have
Birger, også tak til Bent Wils for flutes.
Karsten med Harlyen var efter klokken to
gange, det var Charlotte også og flere nøjes
med et enkelt slag, tak skal i have, og alle
fik blæren. Så blev vi inviteret til mid¬
sommerfest ude hos Søren og Sonja den 25.
juni. - Vi siger tak for besøget til Søren
fra Randers og Karsten Steffesen fra Mid¬
delfart. Det blev sent før Niels Smed kunne
takke for god ro og orden. Klokken 22 kom
12 friske Naverpiger ind, de havde været på
deres J-årlige slankekur. Vi sang mangen en
Naversang og sådan sluttede nok engang et
herligt Hulemøde. - Sidste bemærkning fra
Henning R.P., der gerne ville have at der
var mere samling på tropperne når vi skal
til Pinsestævne.

Hilsen med kno i bord "Farmand"

SLAGEIjSE

Hulemødet den 8.04. blev afholdt i FOA's
lokaler på Japanvej på grund af bedre
toiletforhold og af hensyn til de mange
damer som der deltog, inviteret af Grete og
Erik, der jo som tidligere oplyst den 3.04.
havde fået præstens tilladelse til at sove i
samme seng (og samtidig). Af en eller anden
grund kom formanden en time for sent, men
det skyldes nok at mødet var rykket en time,
i anledning af spisningen, som Grete og Erik
havde inviteret til. - Sild m.m. efterfulgt
af flæskesteg med brunede kartofler, og
islagkage til dessert, sidst dejlig kaffe
med cognac og likør. - Vi fik også optaget 2
nye medlemmer, Per og Frederik, som vi er
sikre på nok skal falde til hos os. Frederik
medbragte for alle eventualiteter, en flaske
snaps, som røg ned sammen med silden. Grete
og Erik takker 1 øvrigt for den megen
opmærksomhed, som jo altid gør så forbandet
godt - TAK.
Fluekassen blev tømt, og indeholdt 2.154,-
kr. Hulemødet den 6.05. er der ikke meget
at sige om, da fremmødet var meget minimalt.
VI fik nogle ting på plads ang. Pinsestævnet
i Næstved. - Nogle ubegrundede påstande
udefra var man enige om at tage op senere,
når fremmødet var større. Henning Brogaard
gør opmærksom på, at billardturneringen
"Raje Open" finder sted den 27.08.94 kl.
09:30, men mere her om senere. Hulemødet den
3.06. er kl. 18:00, hvor Per viser film fra
Schwaziland.

Med kno Arne Rafn.

SØNDERBORG

Hulemødet den 8.04. var detaljeret. 15 m/k
startede med en sang. Formanden oplyste om
hvilken gave der var sendt med Arno, til
L.A. Et møde med kommunen resulterede i, at
hulens facade ikke må ændres de næste 50 år.
Et møde med firmaet som ejer bygningen, hvor
hulen ligger. Da vi for nogle år siden
renoverede den underste etage, stødte vi på
nogle varmerør, som lå skjult inde bag nogle
paneler, disse rør er tilproppede; men
indeholder overskudsvarme fra fabrikken.
Løsningen går ud på at montere to stk
skydeventiler på disse rør og så lægge varme
ind i vores hule, vi venter spændt på
udfaldet af dette møde. Det bliver dejligt
hvis det lykkes, så undgår vi den fugtighed
der findes i hulen, og vores arkiv, som vi
er ved at anlægge, for godt af det. Vi har
fået reoler som skal bruges til dette arkiv.
Da en af vore højtalere er i stykker, har
Ejgil skænket os en ny. Tak for det. Med
sommerens komme skal vores kakkelovn til at
holde ferie, den har givet os megen varme i
vinter, takket være Mogens og Harald, som
har spenderet Koks og savet- kløvet træ i
sække vis. Tak skal i have for det. Man
bliver jo godt sulten efter sådant et møde,
men H.P. havde sørget for forloren skilpad¬
de. Aftenen sluttede stille og roligt.
Lørdagstræf den 16.04. - 7 M/K + en gæst,
sørgede for at det blev til et par hyggelige
timer. H.P. havde købt en spand sild, Ejgil
stod for tilberedningen af dette herremål¬
tid, og silden kom ud at svømme nok engang.
Måske vi skal prøve en gang med koge-blde-
sild. Slut for denne gang.

Med naverhilsen "Sønderborg Smeden".

Smeden tilbringer de næste 4 måneder i
fritidshuset "Skovhytten 56". GOD SOMMER.

VEJLE

Hulemøde den 6. maj 1994. Formanden bød
velkommen til 38 deltagere. En særlig
velkomst til vore gæster fra Randers,
Silkeborg, Herning og Odense afd. Dejligt at
se så mange gæster fra så mange afdelinger,
så der var liv og stemning i det gamle hus.
Pinsemorgen har hytteværten kaffe og gi.
dansk m.v. klar, men vil man også have
rundstykker eller anden form for fast føde,



må man selv medbringe det. Og som de fleste
vil vide, har hytten derefter åben hver
weekend. Den 18. juni kl. 13:00 har vi vor
traditionsrige spadseretur fra Danmarksgade
til hytten. Per kommer med hestevognen og
guitaren og transporterer øllet og dem, der
måtte få skader undervejs. Vi skal jo have
alle med til hytten, for der står Jørgen og
Isa fra Borgerkroen og grillsteger en gris.
Prisen er endnu ikke fastlagt. Der er salat
og brød til, som igen 1 år er sponseret af
Borgerkroen. Man skal også lige huske
jubilæumsfesten den 16. og 17. juli. Program
og priser var omtalt i DFS nr. 4 og 5.
Sidste tilmelding er den 1. juli til Bruno
på tlf: 75 83 10 55 eller Johnny på tlf:
75 82 80 42. - Rudolf Aunbøl overbragte en
hilsen og en gave fra L.A., så tak til
Rudolf og L.A.
Herning afd. v/formand Flemming Laugesen fik
endelig lov til at prøve både at ringe på
klokken og prøve hatten, og Silkeborgs
kasserer Søren Hvejsel ville også prøve, så
inden de herrer kommer igen, vil vi få lavet
et nummersystem, så det kan gå retfærdigt
til. Men tak til begge, og kom snart igen

Med naverhilsen Store Hans.

ZÜRICH

Torsdag den 7.april havde vi vores månedlige
naveraften i hulen. En enkelt optagelse var
på programmet; MEN. Da de, måske lidt,
omstændelige foranstaltninger, i form af
indbringning af Naverbord, samt gamle
uopslidelige dannebrog, se da var aspiranten
som sunket i jorden. Man har inddog ikke set
ham siden. Gad vide hvad han 1 grunden hed.
Den 16.april - generalforsamling - en aften
uden de store skandaler med et pænt fremmøde
af unge som gamle, og de der ligger midt
imellem. Der blev bl.a. stemt om vedtægterne
til støtteforeningen, Zürichs Venner, et
godt stykke dansk pionerarbejde fra ivrige
Ingers side. Vedtægterne blev med få æn¬
dringer vedtaget. Der var dog nogen util¬
fredshed med, at man Ikke var blevet be-
kendgjort med lovene i god tid før GF, dette
vil selvfølgelig blive ændret for fremtiden.
Der skete også et par ændringer i bestyrel¬
sessammensætningen. Vores gode kasserer,
Hanne Steinmann og første suppleant Geert
Stage ønskede at aftræde. Deres afløsere
blev fundet, og bestyrelsen ser således ud:
Formand, Flemming Vilhelmsen. -Næstformand,
Claes Ohlin. - Kasserer, Per Nygaard.
Sekretær, Christian Sneum. - Materialefor¬
valter, Inger Bøgh Bisgaard. - l.supl. Lone
Hayden. - 2.supl. Lars Kristensen. Desuden
forlod Axel Petersen posten som festud¬
valgsformand, men er nu blevet medhjælper
hos afløseren Lone Hayden, så fester kan vi
nok forvente alligevel. Den 17.april var der
klubmesterskab i kegling. En sjov og hygge¬
lig dag for de tilmeldte. Nummer et blandt
juniorerne blev: Palle Vilhelmsen. Damernes
uovertrufne mesterscorer blev: Helle
Vilhelmsen. Bedste keglevælter blandt
herrerne blev: Claes Ohlin. Mestrene bliver
kåret på behørig vis ved næste Naveraften.
29.april spillede vi fodbold mod et Irsk
hold stillet af "Oliver Twist" (en fornuftig
bar i midtbyen). Irerne vandt, men kun fordi
de tiltuskede sig flest mål. Det nøjagtige
antal har det vist sig umuligt at få oplyst.
Hvor om alting er, blev vi trods alt nummer
to, en placering vi må stille os tilfredse
med, til en revanchekamp kan arrangeres.

Den 30.april var der besøg på
Verkehrsleitzentrale Zürich. Der kan af gode
grunde ikke refereres meget fra denne dag.
Et rekord- lavt fremmøde på 5 deltagere kan
jo ikke skabe nogen sensation, vel? Men 1
hvor vel fem mennesker ikke er mange, havde
disse dog en Interessant og spændende tur,
forhåbentlig har de fået et par gode tips
med hjem, det må udnyttes når man en sjælden
gang kan kigge politiet over skulderen. Vi
kunne dog godt ønske lidt mere interesse til
et sådant arrangement.

Mange hilsener fra Lars.

Ålborg

Vores lørdagsmøde og vores huleaften forløb
stille og roligt. Vi kan mærke, at det er
ved at være sommer, der er ikke det store
fremmøde. Til huleaftenen mødte 10 svende og
aftenen gik med hyggesnak og sang. Kurt
serverede kold kartoffelsalat og lune
frikadeller. Vi er ved at forberede vores
sommerudflugt. Villy har været 1 telefon¬
kontakt med Århus afdeling. I hører nærmere.

Med naverhilsen Irene.

Århus

Den 16.04. havde Aage Tjerrild inviteret til
åben hus, for at fejre sin 60 års fødsels¬
dag. Vejret var fint, og Aage i fin form,
han havde regnet med ca. 25 gæster; men
tallet sneg sig op omkring de 80. Naverkam¬
merater, venner og familie, gaver, taler og
sang gjorde at det blev en vellykket dag for
Aage. Til vores årlige skiveskydning den
22.04. var der ikke den store tilslutning.
10 svende var mødt, "e startede med at synge
Når samlet.... Skydningen blev en spændende
dyst, Holger Tjerrild måtte afgive pokalen
til formanden, Herluf Filrgaard, som vandt
med 83 point. I præmieskydningen vandt
Vagner med 85 p. og Børge fik anden præmie
med 81 p. Vi sluttede en hyggelig aften med
et par gode stykker smørebrød, samt et par
af de klare. Traditionen tro var vi den 28.
samlet i hulen til varme hveder. Der var
mødt 28 svende og ledsagere. Bageren havde
bagt nogle meget velsmagende hveder, som der
var fin afsætning på, alt blev spist. En god
og hyggelig aften, hvor alle bidrog med et
godt humør. Til hulemødet den 6.05. var mødt
28 svende og gæster. Formanden bød velkommen
til de fremmødte og en særlig velkomst til
vores gæst, fremmedskreven tømrer, Rene
Nielsen fra Roskilde, som er på valsen og
kom fra syd Tyskland iført sin kluft. Vi
sang velkomstsangen for vore gæster.
Vagner kunne oplyse at han nu havde rundet
de 60, og i den anledning var aftenens vært
ved en menu, og det kunne vi naturligvis
ikke have spor i mod. Selvfølgelig skulle
det fejres når hulefar passerede de 60 år.
Der var telegrammer, gaver, sange samt taler
til fødselaren. Vi sluttede med "Minderne".
Kommende arrangementer
3.06 Hulemøde.
11.06 Sommerudflugt.
17.06 Hulemøde.

Svend E. Jensen.
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DET VAR SA
DÉT PINSESTÆVNE < X 9 9 4 ) .

En aften under stævnet foreslog redaktøren,
af dette udmærkede blad, at vi fra Næstved
beskrev hvordan vi havde oplevet stævnet. Så
hermed nogle strejftog gennem begivenheder¬
ne. Efter 7 måneders forberedelser var

klokken ved at falde i slag, og allerede
fredag aften ankom Anton fra Stockholm og en
flok muntre svende fra hinsidan. Så oprandt
pinselørdag, der var tilmeldt 132 - natur¬
ligvis også nogle i aller - allersidste
øjeblik. Marianne og Niels- kasserer sad
klar i Kompagnihuset klar til indskrivning,
Lis var i hulen med koldt fadøl og stakkevis
af håndmadder, Jørgen m.fl. slog skilte op
og sled bravt med andre ting medens Trine og
assistenter dækkede op i Ridehuset og Alex
gik med skilt på banegården klar til baga¬
getransport. Nu strømmede det så ind fra
nord og syd, fra øst og vest og hulen
fyldtes til bristepunktet, medens Henrik
kørte i rutefart med bagage til skolehjem¬
met. Fanemarchen foregik med klingende spil
i varme og høj sol (men det havde vi jo også
lovet), og efter turen gennem byen stod det
helt klart, at deltagerne havde lidt et
voldsomt væsketab, som dog hurtigt blev
afhjulpet. TV- Næstved sendte samme aften en
udsendelse bl.a. fra marchen, som vi har på
video, hvis nogen skulle være interesseret.
Til begge aftener havde vi reserveret
GI.Ridehus fra 1799 , og her havde da især
tømrerene mulighed for at studere gammelt
håndværk. Huleaftenen gik med musik, dans,
sang og gode historier; men desværre kneb
det lidt med nødningen - det blev så til
gengæld rettet op på dagen efter. Vi havde
anskaffet en slagterkølevogn til øl og
hvidvin, men det er nu svært at få et stik
med fem ben ind i en stikdåse med plads til
kun fire, så der dukkede nogle røde knopper
op indtil sagen blev klaret med vognens eget
anlæg. Søndagen startede med lidt kølighed 1
luften, og det lykkedes ikke at lokke alle
udflugtsdeltagere op på toppen af Munkebak¬
ken; men afsted kom de da alle til Holme¬
gårds Glasværk og frokost på Glaskroen.
Samtidig gik delegeretmødet i gang. Det
forløb fredeligt og stævnet i 1995 fik
Sønderborg, efter afstemning, tildelt.
Tillykke med det og nu får 1 travlt. Vi
glæder os meget til at hilse på næste år.

gæsterne at bedømme
men vi morede os da

Det overlades til
festaftenens forløb,
selv ganske dejligt.
Efterslukningen om mandagen fungerede så
godt, at det blev hen på eftermiddagen, før
de sidste drog bort. Frits, fra Zürich,
havde fået forputtet værelsesnøglerne i

kufferten, men de kom et par dage efter med
hilsen til søde Lis.
Der skal lyde en hjertelig tak til alle
deltagere for høj stemning og godt humør og
en særlig tak for al*. de mange, smukke og
særprægede gaver.

Med naverhilsen og på snarligt gensyn.

NAVERNE NÆSTVED

FORMANDS / KASSERERMØDE
e - NOV. X 9 9 4 I ODENSE

Forslag der ønskes behandlet på dette møde
sendes til konstituerede formand for HB.
Pia Nielsen

Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby tlf: 36 44 36 16, senest den 1.
september.
Alle afdelinger bedes drøfte paragrafferne
16.-17.-18.-19.- i Hovedkasselovene, med
deres medlemmer.

På HB's vegne Dann.

SOMMEREERIE

Hovedkassereren holder ferie fra 8.-29. aug.
Redaktøren holder ferie fra den 10.-31.juli.

Alt stof der ønskes bragt i august nr. af
Den farende Svend, skal være mig i hænde
senest 1.august 1994. Er der rettelser til
adresselisten bør disse ligeledes være mig i
hænde senest 1.august 1994.

Redaktøren.



SKANDINAVISK CENTRAL-
UNDERSTØTTESSESKASSE
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

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92
Søndagsmesse 10.30 - 14.00 - sidste
søndag 1 måneden holdes lukket.

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

arb....tlf: 42 45 32 22

HOVEDKASSERER Frode Zacharriasen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

REDAKTØR AF
"D.f.S."

DEADLINE

Dann Eland
Rosenvænget 1
3600 Frederikssund
Senest d. 10. i måneden
Tlf: 42 31 49 54

DØDSFALD

Zürich, lørdag den 21. maj.

Vi har mistet et af vore medlemmer. Den
danske blikkenslager Jørgen Thomsen opgav
den enogtyvende maj for egen hånd det som
skulle have været et dejligt og langt liv.
Vi har med stor sorg modtaget meddelelsen om
hans alt for tidlige død. Uforståeligt er
det for os alle, hvad der driver ellers
livsglade mennesker til denne drastiske
tilendegørelse på livsgaven. Vi håber
Inderligt han nu har fundet dét han søgte.
Måtte hans alt for tidlige død give os
lærdom og ej være forgæves.

ÆRET VÆRE HANS MINDE
Zürich afd.

Hillerød

Gartner Age Albrechtsen
er draget ud på sin
sidste rejse.
Åge var en god gammel
Nav. Han var flere
gange formand 1 afde¬
lingen, hvor han lagde
et stort stykke arbejde

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

Hillerød afd.

TAK

Stockholm

Til Navervennerne i Stockholms afdeling.
"Gennem D.f.S. rettes hermed stor tak til
alle Navervenner i Stockholms afd. som med
stor venlighed og deltagelse har vist
sympati og følelser i den store sorg, som
har ramt mig og min famille, ved hustru og
mor Kirstine Madsens bortgang.
En udöget tak til fanevagterne og de trø¬
stende ord som blev udtalt ved ceremonien,
samt alle de smukke blomster"

Hugo Madsen og søn Leif Madsen.

Fredericia.

Med stor sorg må vi meddele at vores kære
elskede hulemor, Birthe, et gået bort. Det
skete ved en meningsløs ulykke, - hun blev
dræbt af en spritbillist, da hun lørdag
morgen var på vej til byen. - Vi vil savne
hende umådelig meget, vi mindes hende som
det dejlige menneske hun var, altid frisk og
hjælpsom og hun passede alt i hulen for os.
Vi vil i al fremtid savne hende meget. Vi
vil altid mindes Birthe.

ÆRET VÆRE BIRTHES MINDE

Fra alle Naverne og Navervennerne og alle
Naver som kendte hende.

Fredericia afd.
Tage Prehn.

Odense.

Odense afdeling har mistet en dejlig Naver¬
kammerat, Anders Nielsen.
Anders var en god ven og kammerat, altid i
godt humør, parat til sjov. Vi vil savne
dig.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Odense afdeling.

Hjertelig tak for blomster, telegrammer og
gaver, samt tak til alle som kom og
gratulerede mig i anledning af min
fødselsdag.

Med naverhilsen Otto S. Jørgensen.
København afd.

Tak til alle for udvist deltagelse ved Age
Albrechtsens død og begravelse. Tak.

Lilian Albrechtsen.

GRILLDAG I HOLBÆK AFD.

Der afholdes grilldag lørdag en 13. august
kl. 15:00 hos Viggo og Kirsten Dreyer,
Snuderup 4, Jyderup.
Vi starter med eftermiddags kaffen mens

grillen mørner oksekødet, tilbehør er
flutes, salat og kartoffelsalat.
Dette får i til en pris af 55,-kr. pr.
kuvert. 01 og vin er til hulepriser.
Tilmelding til dette arrangement er senest
lørdag den 6. august til Viggo el. Kirsten
på tlf: 53 46 85 11.
For dem som kommer med toget til Jyderup, de
vil blive afhentet 1 bil, giv derfor besked
om hvad tid i ankommer med toget til Jyde¬
rup.

P.B.B. Helge.



MILEPÆLE LAM PÅ SPID X
FREDERIKSSUND

Juli

1.07. Karsten Steffensen 50 år
Risvænget 6
5500 Middelfart

5.07. Otto Jensen 80 år
Mågevej 16
8382 Hinnerup

22.07. Henry Jensen 85 år
Havdrupvej 29, 2.
2700 Brønshøj

24.07. Knud Pedersen
medlem af CUK 1 40 år

Pilevej 33
3400 Hillerød

25.07. Valter Friedichen 50 år
Pollen Dalen 69
9260 Gistrup

August

1.08. Flemming A. Thomasen
medlem af CUK i 25 år

Bellahøjvej 102, st.
2720 Vanløse

2.08. Jens Simonsen 50 år
Tostedvej 5
3650 Ølstykke
Medlem i Frederikssund afd.

Lørdag den 13. august -

Traditionen tro fejrer Frederikssund Naver¬
klub sin store årlige fest "Lam på spid".
Lørdag den 13. august kl. 18:00.

Musik og dans.
Kaffe og småkager

01 og vin til moderate priser.
I år ny musik.

Mød op, hurtig tilmelding til Niels Chr.
Jensen, tlf: 42 17 94 28 eller
Lone på tlf: 47 50 30 52

Af hensyn til pladsen må vi standse tilmel¬
dingen ved 100 personer.
Og prisen for denne festaften er 95.- kr.
pr. kuvert. - Sidste frist for tilmelding er
tirsdag den 2. august 1994. -

Kom i god tid. Kom og se Bageren og Dann
stege lammene. Damerne får en lille smags¬
prøve .

Hulen vil være åben 1 time før spisningen.

HILLERØD

Lam/vlldsvin på spid

Lørdag den 30. juli afholder Hillerød afd.
lam/vildsvin på spid- fest.

BUSTUR MOSEL/LUXEMBOURG
19 94 Mød talrigt op. Prisen er kun 80,- kr. pr.

kuvert.

Moselgruppen har sat sig sammen og arrange¬
ret en tur om fredagen til Luxembourg. Vi
starter i det nordlige bjergområde,
Ardennerne med morgenkaffe, håber at vejret
tillader at vi indtager den i det fri, som
vi plejer, vi har været heldige hidtil. I
dette område er der et utal af gamle slotte,
blandt andet den eventyrlige slotsby Vianden
med de mange brostensbelagte gader, svæve¬
bane, og naturligvis selve slottet, som vi
kan se inden vi tager til byen Luxembourg,
som er hjemsted for 9.000 aktieselskaber og
180 bankselskaber, her er meget at se på og
der finder vi et sted at spise. Det er
planen at vi om eftermiddagen kører mod syd,
hvor der er mange Interessante museer og
gamle miner, som er åbne for offentligheden.
VI forsøger at få en guide til at lede turen
om fredagen. Ellers er programmet det samme
som sidste år.
VI starter fra Århus torsdag den 25. august
1994 kl. 17:00 og efter at have handlet hos
Duborg, kører vi direkte til Luxembourg. Med
2 chauffører og nogle pauser undervejs og en
lur ind imellem når vi frem tidligt om
morgenen. Selvfølgelig begynder turen fra
Viborg, Randers og Århus, vi samler Naver op
hele vejen til grænsen. Hovedpunktet er jo
opholdet i Mesenich hos Werner. Måske en tur
til Beilstein lørdag formiddag.? Resten
overlader vi til Moselkomiteen. Søndag aften
er der mulighed for at tage til vinfest i
Cochem, det er en oplevelse man aldrig
glemmer. Mandag morgen den 29.august triller
vi så hjem. Vi plejer at være hjemme omkring
kl.23 i Århus.

Tilmeldingen som er yndende, skal ske til
Mona senest en uge før på tlf: 42 81 81 62.

Hillerød afd.

01 og vand skal købes i bussen og der er
kaffe på hele turen. Det henstilles at der
er ro i bussen efter midnat. Husk madpakken
til torsdag aften. Fredag morgen er der
kaffe med tyske rundstykker og pålæg.
Prisen for hele busturen i år er incl.
morgenkaffe, men excl. frokost og entre til
seværdighederne, 600,- kr. Tilmelding og
betaling Inden l.juli 1994 til nedenstående.
Århus naverne, GIRO 856 2652
Børge Andersen tlf: 86 25 33 99
St.Blichersvej 88
8210 Århus V
Opholdet i Mesenich skal betales direkte til
Finn Leth Nielsen og der skal betales for 2
ekstra overnatninger.

Med venlig hilsen Moselgruppen Vagner
Sørensen tlf: 86 98 55 90



MOSELTREFFEN 1994 Nr 25

Moseltreffen afholdes den 27 - 28 august

Lørdag den 27. august 1994

Kl. 12:00 Deltagerne mødes på restaurant
Stefanie Serwazi.

Kl. 12:15 Moselkommiteen byder velkommen,
fanerne føres Ind.

Kl. 12:30 Frokostplatte med 1 glas vin.
Ca. 14:00 Udflugt med en motortrukket

prærievogn, op i vinbjergene
ved Mesenich.

Kl. 19:00 Festmiddag:
Der serveres en 3 retters menu.

Oksekødssuppe. - Blandet kød og
grøntsager, kartofler,
kroketter. - Vincreme.

Kl. 23:00 Vi synger Minderne i en kreds
hos Stefanie.

Søndag. - Overnatning m/morqenmad er lncl.

Kl. 12:00 Middagsmad m/l glas vin:
Gullasch, kartofler, pasta og
salat.

Ca. 14:00 Den officielle afslutning af
25. Moseltref i 1994.
Vi siger farvel med sang og vin
til Mesenich.
Minderne synges til afsked,
fanerne føres ud. - Sluk efter i
Werners vinkælder.

.et er max "7 O
personer

Har Du/I lyst til at være med, så ring og
bestil plads. Tilmelding kun telefonisk på

36 46 23 90 til Finn Leth Nielsen

INDBETALING SENEST DEN 1.AUG.94 PÅ POSTGIRO
NR. 048 64 42.

For Zürich afd. bedes man kontakte. Geert
Stage, Kanalweg 12 CH - 4800 Zofingen, tlf:
062 51 14 73.

arrangementet u/overnatning,

arrangementet m/overnatning.

Prisen for
DKR 300,-
Prisen for
DKR 440,-
m/2 extra overnatninger fredag søndag
DKR 700,-

Mesenicher Grüss fra Moselkomiteen
Geert Stage & Finn Leth.

FORENINGSMEDDELELSEFl

CALGARY

Den 7. april 1994 blev den årlige general¬
forsamling afholdt 1 Naver Klubben. Forman¬
den bød velkommen til 22 medlemmer. Natio¬
nalsangene blev sunget. Formanden, Karl
Jensen, gav sin beretning som blev godkendt.
Sekretæren, Jens Kaack, oplæste protokollen
som blev godkendt. Kassereren, Hans Mikkel¬
sen, fremlagde et fint regnskab som blev vel
modtaget og godkendt. Naverne har 27.450,00
Dollars i kassen. Det blev vedtaget at låne
The Danish Canadian Club 10.000,- Dollars
for 5 år, 10% Interest. Naverklubben har

haft et godt år med god deltagelse til
møderne. Valg til bestyrelsen: Jens A.
Kaack, formand - Peter Larsen, sekretær
Hans W. Mikkelsen, kasserer. Formanden
takkede den afgående bestyrelse for godt
samarbejde. Han ønskede den nye bestyrelse
og Naver Klubben alt godt for fremtiden. Den
nye formand takkede for tilliden og udtrykte
håbet om et godt samarbejde med alle Naver.
Der vil blive camping i Hoggs Park ved High
River den 10.-11.-12.- juni/94: Stampede
Breakfast at George Hansen, Chestermere
Lake, den 10.juli/94. Gåsegildet vil blive 1
Tivoli Room den 5.November/94. Flere Naver
besøgte Danmark i det sidste år og berettede
om en god tur. Det forventes at danske
gæster besøger Calgary i sommer og er
velkomne 1 Klubben. Smørrebrød, øl og snaps,
sang og højt humør er her tilstede.
Ti dages STAMPEDE begynder den 8.juli. What
a Party!I.

Med Naverhilsen Peter Larsen.

FREDERICIA

Først en stor tak til naverne 1 Næstved for
det gode pinsestævne, det er dejligt at
træffe vennerne og se at de stadig er på
toppen, det eneste var vejrguderne som var
lidt sure; men ellers var alt meget fint.
Tak for festen Næstved.
Der mødte 7 svende + damer til hulemøde den
1.06., men sommeren er også begyndt og nu
holder vi også ferie i hulen. Formanden bød
velkommen og vi sang nr. 69 og skålede på en
god sommerferie. Jens havde mistet en tand
(som gammel kirkegårdsgraver har han nok en
kasse guldtænder der hjemme) så det var ikke
noget problem. Stemningen var høj, og vi
lagde planer over vores aktiviteter for
sommeren, ind imellem fik vi en sang en en
til halsen. Birthe serverede en fin ret, en
påstod at retten hed "henkogt indianer", men
den smagte fortræffeligt. Aftenen gik med
spin, sang og højt humør, vi sluttede med
'minderne' ved 23- tiden.

Med kno i bordet

FREDERIKSSUND

Tage.

Den 3. juni mødte 10 svende til en rodet
hule. Vi har fået bevilget 10.000,- kr fra
kommunen til Istandsættelse af vores køkken,
tømreren, mureren og smeden har allerede
været i gang. Alle køkkensager er stablet op
inde i hulen, derfor roderiet; men vi skal
nok få skik på roderiet inden længe, vi
måtte denne aften spise hulemadder, men
osten kunne vel heller ikke spærres inde ret

meget længere. Aksel, hjemvendt fra Grøn¬
land, kom lidt senere og hans første udbrud
var: "Skal 1 have loppemarked", Aksel fik en

forklaring. Kasketten blev uddelt til flere
i løbet af aftenen.
Lørdag den 11.06. var vi til bryllup i
Ølstykke Kirke, vort medlem og naverkammerat
Jens Simonsen gav sit ja til sin Therese,
bagefter var De værter ved en lille en.
Frederikssund afd. ønsker Jer tillykke med
brylluppet og ligeledes vil vi ønske Jens
tillykke med de 50 år den 2. august.
En aften med sang og spin sluttede ved
midnatstid. Desværre måtte vi undvære vores

hulevagter I + K, men vi fik dog både vådt
og tørt.
HUSK 1 Den 1.07. Grillaften hos Frank og Anna
i sommerhuset Klokkevej 19, over for Skoven
Kirke, (se efter skiltet).



Frederikssund afdeling siger tak til Næstved
afd. for et godt og vel tilrettelagt Pinse¬
stævne. De 10 personer fra Fr:sund afd. var
meget tilfredse.
VI ønsker alle vore medlemmer samt øvrige
afdelinger en rigtig god sommer.

Med naverhilsen Dann.

HXLLERØD

Fredag den 13. maj havde vi hulemøde og
lørdag den 28. messe, hvor Mona serverede
kalvefrikassé. Som regel er der kun 10-12
til møderne. Vi skulle gerne op på det
dobbelte. En rund fødselsdag har vi i
afdelingen, i det tømrer Henry Jensen den
22. juli fylder 85 år, som skrevet i
C.C.E.G. bladet var Henry på valsen fra 1931
til 1939. Hillerød afd. ønsker tillykke med
dagen. Ligeledes tillykke til markarbejder
Knud Petersen, som den 24. juli har været
medlem af CUK i 40 år.

Med kno i bordet "Bodensøgartneren".

HOLBÆK

Når dette nr. af DfS udkommer er det forhå¬
bentlig rigtig sommer, og hulen er lukket
frem til møderne i august. Med dette vil
afdelingen ønske alle Naver og deres venner
en god ferie med sol og varme.
Det var en glæde at se Karl og Erna fra
Roskilde, til hulemøde den 15.04. Vi ser

også gerne gæster fra andre afd. den 3.
fredag i måneden. En hyggelig aften hvor
Freddy kundjorde at sommerturen skulle gå
til Glænø. 20.05., hyggeaften hvor vi
traditionen tro, mæskede os i Rene's frem¬
ragende hveder. Der var anledning til at
fejre et par runde fødselsdag, plus Marian¬
nes og Freddy's kobberbryllup. Vore senio¬
rer (efterlønnere & pensionister), der har
holdt et månedligt eftermiddagsmøde gennem
vinteren, meddelte at de ville slutte
sæsonen med at invitere alle medlemmer på en
gang forloren skilpadde. Disse seniorermøder
har været en god ide. Alle seniorer er
kommet såvidt de har kunnet, ligesom enkelte
andre medlemmer har kigget ind. Med en
tømrer, en maler og en smed blandt delta¬
gerne, har der været megen bund i snakken om
vedligeholdelse og restaurering af egne og
andres ting. Og lad os ikke glemme den hygge
der er blandt ældre, der har afsluttet det
egentlige arbejdsliv. De er i besiddelse af
viden , erfaring og faglig stolthed og de
beretter med glæde om de ting de har været
med til, ligesom de med glæde lader andre
nyde godt af deres viden.
2.juni opstod problemer da mange havde meldt
sig til seniorernes forloren hare, der var
mere hjerterum end albuerum, med det gik.
Aftenen gik med snak om den overståede ø-
tur, om kommende ferie og med megen god
naverspin, ligesom sangbogen kom i sving.
Slut på aktiviteterne for sæsonen 1993-94.
Afdelingen har haft et godt og varieret
program som medlemmerne har kvitteret for
ved at møde flittigt op. Tak til alle der
har givet en hånd med og tak for det gode
humør der altid medbringes. Sidst men
absolut Ikke mindst. De 9 Holbæknaver der
deltog i pinsestævnet takker Næstvednaverne
for et godt og veltilrettelagt stævne.
Næste hulemøde: 19.august kl. 19:30.
Næste seniorermøde: 4.august kl. 14:00.

KØBENHAVN

Pinsestævnet 1 Næstved overskygger jo alt
andet der er foregået siden sidst. En dejlig
by og et dejligt arrangement. Godt skuldret
Næstved, og mojn, vi ses i Sønderborg næste
år.
Tirsdag den 10.05. havde vi vort månedlige
Svende-hulemøde, der som altid var hyggelig,
selv om der var masser af ledige pladser.
Lad os se om efteråret er bedre, når vi
laver om på vort program. Har du for i
øvrigt fået hentet dig den nye Københavner-
Nav gældende for resten af året?? Hvis ikke,
er den vel i det mindste en grund til at
komme en tur i hulen efter, ik'?
Tirsdag den 17.05 var jo dagen for vor
årlige generalforsamling med 18 stemmebe¬
rettigede. Ny næstformand blev Frode, og Kaj
fortsætter som kasserer. Da flere poster til
klubben desværre ikke blev besat, og da
hulens skæbne skulle op til afstemning for
anden gang, blev der indkaldt til
extraordinær generalforsamling torsdag den
9.06. Samme dag som feriehulemødet. 23 Naver
var dukket op, og sjovt nok mange "nye"
ansigter i forhold til den ordinære. Det
hele gik godt, og vi kan nu komme i gang med
at sikre afdelingens fremtid på mere be¬
tryggende vis. Søndag den 5.06. var en
dejlig messedag. Der var omkring 15 personer
hvoraf vi havde besøg af Knud fra Holbæk.
Herligt I Der var en brav stemning. Sommer¬
ferien er jo godt i gang for de fleste i
juli måned, så derfor er vore åbningstider
yderst sparsomme. Se programmet nedenfor,
der vidst ikke giver mange sved på panden!
Men lad os håbe, at vejret bliver noget at
skrive om, for i skrivende stund, er det
absolut ikke nævneværdigt.
Nævneværdigt er det imidlertid, at årets Nav
blev et medlem fra København afd. Finn Leth
Nielsen var udnævnt, men da han desværre
ikke var med 1 Næstved, fik han overdraget
"sagerne" hvad dertil hører under vor før
nævnte Feriehulemød%. Endnu engang tillykke,
Finnl Til sidst vil jeg minde om, at vi
alle er med til at holde CUK i gang. Derfor:
Husk når I kommer ud 1 sommerlandet - også
uden for grænsen - ligeledes der, at slå et
slag for gamle CUK. Mund til mund metoden er
med til at få nye medlemmer, som alle
afdelinger har brug for. >> Fortsat god
sommer <<.

Programmet:

3.07. + 17.07 Søndagsmesse.
10.07 + 24.07. + 31.07 Lukket.

Med kno 1 bordet Niels "2m".

KARREBÆKSMINDE

Ved hulemødet den 27.05.94, var fremmødet
meget ringe, men De var måske trætte efter
pinsestævnet. Næstformanden aflagde beret¬
ning om stævnet og uddelte megen ros og ære
til Næstved afd. for deres måde at kører
stævnet på, tillykke Næstved Naver. Kasse¬
reren havde nogle praktiske ting angående
den kommende generalforsamling, endvidere
var flere praktiske ting til diskussion. Der
blev talt om et evt. ålegilde sidst i
august, der arbejdes med sagen. 1.06. var
der besøg 1 hulen af Stc.George Gilderne i

Niels.



Næstved, Tut og Jønsson og Ole fremviste
møllen og fortalte om Naverbevægelsen, der
blev også sunget et par sange. Den 11.06.
får hulen besøg af vore naboer til formid¬
dags- komsammen.
Karrebæksminde Naverne ønsker alle medlemmer
og foreninger en rigtig god sommerferie.
P.B.V. med kno Ole-Bro.

KOLDING

Generalforsamlingen den 22.04.var ringe
besøgt, dog nok til at være lovgyldig.
Formanden havde ingen beretning da hulen har
været lukket i lang tid. Protokollen god¬
kendtes. Kassererens regnskab kommer senere,
her spiller også ombygningen ind. Hulefars
regnskab som sædvanlig - godkendt. Valg:
Dirigent Ejvind - Næstformand Verner
Revisor supl. Per, øvrige valg genvalg.
Fanebærer: Det blev vedtaget at de medlemmer
som deltager i stævner og lign. medtager
fanen. Under eventuelt oplyste Bent at vi
får lov at blive i hulen, mod et symbolsk
beløb, forsikringen skal vi selvfølgelig
selv betale, vi har desværre haft flere
indbrud, sidst den 20.01. Vi fik et nyt
medlem, Per, som har pløjet de store have.
Per blev modtaget med de sædvanlige tradi¬
tioner og kvitterede med klokkeklang. Ejvind
sluttede af og så var der vanlig hygge og
humør. 14.maj mødte 8 svende og piger og gav
et godt job med hårdt rengøringsarbejde, så
nu har vi snart vor hyggelige hule igen.
Arbejdet fortsatte ved hulemødet den 27.maj.
Man enedes om at følge fanen Valdemarsdag
den 15.juni på Koldinghus. 6 medlemmer
deltog ved pinsestævnet i Næstved.

Med naverhilsen Peter.

NYSTED

Jeg må med beklagelse meddele, at vi har
måttet slette vort medlem Per Winther på
grund af restance.
Det er altid trist, når man skal slette et
medlem. Jeg må, hvis der er medlemmer, der
ingen Interesse har, eller på grund af
travlhed eller andet ikke vil være medlem,
opfordre dem til at udmelde sig og betale
eventuel restance. Forholdet er det, at det
er os andre i klubben, som må betale re¬
stancen til C.U.K.
Jeg håber medlemmerne vil tage dette til
efterretning.

Fortsat god sommer, vi mødes til september.
Med naverhilsen og kno Bent

Skatmester og Laugsskriver.

NÆSTVED

Søndag den 12.juni afholdtes så et evalu¬
eringsmøde om pinsestævnet. Som alle de
forberedende møder startedes med morgenkaffe
kl. 9:00, hvorefter det gik løs. Denne gang
skulle formålet være at samle alle erfarin¬
ger, herunder også om eventuelle smuttere,
så vi er bedre forberedt, hvis vi atter en
gang bliver sat til at køre løbet. Da et par
af nøglemedlemmerne af bestyrelsen enten har
eller vil få arbejde langt fra hjemmet,
bliver vi desværre nødt til at afholde en
ekstraordinær generalforsamling. Tidspunktet
er endnu ikke fastlagt, men nærmere vil
tilgå medlemmerne. Ligesom sidste år skal vi

selvfølgelig have en sommerudflugt, og man
kan godt allerede nu sætte X ved søndag den
21.august. Der skal nok blive lavet et
spændende program, så snart alle aftaler
kommer i hus. Og så ønskes alle en god
sommer, hvis ellers Voldborg og de andre kan
finde ud af nogle ordentlige vejrudsigter.

Med naverhilsen J.P."Marokko" Jensen.

ODENSE

Den 12.05. havde vi blå tur. Vi var ca. 20
der startede i høj sol, i 5 private biler.
Første stop var Munkebobakke. Turen fort¬
satte mod Kerteminde - Nyborg, vi havde
flere stop på turen. Harriet havde fødsels¬
dag, hun gav en omgang. På Hesselet ventede
de os med frokost, som foreningen gav. Det
var overskuddet fra alle vores lotterier.
Det er en god ide. Vi kørte ned for at se
brobyggeriet i Nyborg, hvor vi fik kaffe og
lagkage inden vi kørte mod Odense. Vi var et
smut inde og se vores nye hule. Ja,I det er
jo ikke den gamle hule; men jeg håber vi
bliver glade for den, der er lagt mange
timers arbejde derude. Vi sluttede i hulen
med vores madpakker. Flere tog hjem. Vi der
blev tilbage havde en god aften, klokken
blev flittigt brugt. Det var jo sidste gang
hulen blev brugt.
Den 2.06.94., holdt vi møde første gang i
den nye hule, ca. 20 var fremmødt. Den er
ikke så stor som den gamle, men hyggelig, og
vi har en god kontrakt, vi kan blive så
længe vi vil. De stole vi ikke kunne få
plads til er kommet til Hillerød afd. ole
havde fået 200,- kr til hulefar, som måske
køber klapstole for dem. VI mindedes vores
gode Naverkammerat Anders. Efter at et par
småting var sat på plads, blev laden lukket.
Mødet fortsatte med sang og snak. Vi fra
Odens afd. siger Næstved tak for et godt
stævne.
Husk den 9.07.94. møde 1 Kirstens have,
Martinsminde 166, gang 4, med madpakke.

De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

ROSKILDE

Søndag den 15.05. holdt vi igen kortspilaf¬
ten. Som sædvanlig kom de alle med stor
spille- iver. Hulemødet den 27.05. var meget
interessant. Formanden, Peer Rosén, bød
velkommen og gav os et fint referat fra
pinsestævnet i Næstved, som han havde
deltaget i. Derefter fik næstformanden, Per
Skilt, ordet. Han fortalte om den dejlige
tur, han lige havde været på, han havde
været til 60 års jubilæum i Naverklubben i
Los Angeles. Dette havde været både spæn¬
dende, hyggeligt og sjovt og han fortalte om
flere episoder derfra. Klubben fik overrakt
et klaptræ derovre fra, samt en meget smuk
jubilæumsplatte. Klaptræet vil nok blive
meget brugt, da det er beregnet til at kalde
folk til ro og orden. VI sluttede af med
minderne, efter igen en dejlig aften i
hulen.
Aktiviteter 1 juli:

17.07.94. kl. 17:30 kortspil
(medbragt mad).

29.07.94. kl. 19:30 hulemøde.
(medbragt mad).

Hulevagt: John Nielsen.

Med naverhilsen Ib.



RANDERS

Vi havde en dejlig fodtur ad den sædvanlige
sti ved Gudenåen Kr.Himmelfartsdag uden de
store uheld. Aage Tjerrild var mødt som
sædvanlig, dog kun som eneste udenbys Nav;
men han er trofast. Tak Aage. Vi fra
Randers takker for et godt og vellykket
pinsestævne i Næstved. Valdemarsdag den
15.06. vil Søren Munk og Søren Møller gå med
fanen. Til hulemødet den 3.06. havde vi en
dejlig aften, hvor vi atter en gang kunne se
Ingolf, der var hjemme på ferie. Klokken lød
op til flere gange, igen en dejlig aften.
Men det er stadig de samme der kommer.
Hermed en opfordring til dem som ikke møder
så ofte, vågn op og kom, jo flere jo stær¬
kere .

Der afholdes hulemøde den 1.07. som normalt,
resten af juni er hulen lukket. Første
hulemøde efter ferlen bliver fredag den
5.08.94.

Med naverhilsen Søren.

1 duch. Vi kan stå i kø, når vi skal bruse.
Vi er jo blevet godt opdraget, her i Sveri¬
ge, til at stå i kø, f.eks. når vi skal
handle i "Systembolaget". Mon vi kan få en
person til at stå udenfor og sælge billet¬
ter?. Det gamle brændehus har måttet give
plads til det nye hus. End så længe er alt
stadigvæk under planering, det tager tid
inden det bliver færdigt.
Desværre har vi igen mistet et medlem,
nemlig Kirstine Madsen. VI her i Stockholm
afd. sender vor dybeste sympati og medfø¬
lelse til Hugo og deres søn Leif samt
børnebørn. Kirstine var her på Ingarö om
søndagen, glad og smilende som altid. Det er
svært at forstå at hun skulle komme så hårdt
til skade om mandagen.
Vi fra Stockholm afdeling takker Næstved
afdeling for et meget flot stævne, vi var 8
personer til stede.

Med naverhilsen Aase.

VEJLE

S XLKEBORG

Sol og sommer, ja det kan mærkes på vort
hulemøde, der var samlet 4 svende, som
hyggede sig et par timer, de fik et sving på
hulens regning, billig, men husk svende at
Silkeborg afd. har åben hele året onsdag og
søndag fra kl. 10:00 - 12:00, falder din vej
forbi så kig op. Vi sender en rigtig Naver¬
hilsen til Karsten Steffensen fra Middel¬
fart, vi er altid glade for at se dig i vor
hule. Tillykke med de 50 år.

Hilsen med slag "Farmand".

SLAGELSE

14 humørfyldte svende mødte op, næsten til
tiden, til et humørfyldt og lystigt hulemø¬
de, og blev 1 store træk informeret om
forløbet af pinsestævnet i Næstved, som der
nok vil være nærmere om i bladet fra anden
side. Henning Brogaard havde med stor omhu
forvaltet det aftalte beløb, og hjembragte
som følger et endog pænt restbeløb, som man
i stor enighed foreslog indsat på en speciel
konto med størst mulig rente, til det
kommende 100 års-træf i Zürich, og så hen ad
vejen lave nogle arrangementer, så denne
konto kunne øges støt, og dermed skærpe
Interessen for deltagelse. Fluekassen, her
enedes man ligeledes om at holde fri i år,
og i stedet vil Kurt Brogaard forsøge at
stable en sommerudflugt på benene til
rimelige priser, hvor hver i sær betaler for
traktementet, muligvis stegt ål m.m.
Sluttelig bringer vi en stor tak til Næst¬
ved, og ikke mindst til de af vore medlemmer
som kunne afse tid til at deltage i stævnet.
Jeg ved at samtlige brødre står bag mig når
vi retter en særlig tak til Jens Michaelsen,
som på trods af p.t. skrantende helbred
mødte op.

Med naverhilsen Arne Rafn.

STOCKHOLM

Nu er den herlige svenske sommer her, som vi
nyder i fulde drag. Det gør ikke noget at
det regner, vi har jo altid mulighed for at
sidde under tag og drikke øl i hønsehuset.
Vi har planlagt, hvor vores toilethus skal
stå. Der skal være plads til 2 toiletter og

Hulemøde den 3. juni 1994.
Formanden bød velkommen til 18 svende og
berettede, at han om end lidt sent var
kommet godt hjem fra stævnet i Næstved,
efter en lille afstikker til Karrebæksminde.
Tak til Næstved for et godt stævne, og tak
til Karrebæksminde for hilsenen. Karin, der
jo altid husker at sende en hilsen hjem,
sendte denne gang et kort fra Hong Kong. Tak
for det Karin.
I hytten har vi jo siden sidst haft rengø¬
ring med ca. 20 deltagere. I pinsen har
hytten også været godt besøgt, ca. 40 med en
del børn. Det er jo glædeligt, at vor gamle
hytte igen kan være rammen om familieud¬
flugten. Vore nye stole er kommet. Brita og
Birthe har syet nye duge, så det pynter jo
alt sammen. Tak til de to.
Klaus fra Orienten blev jo 50 den 13. maj,
så i den anledning syntes han, at det var
hans tur til at prøve klokken. John "smed",
der jo blev 50 år den 10. juni, ville også
være med. Så tak til begge og tillykke med
de 50 år.
Husk, at sidste tilmelding til årets fest,
Vejle afdelings jubilæum den 16. - 17. juli,
er den 1. juli. Tlf. nr. osv. kan ses i
sidste nr. af DfS.

Med naverhilsen Store Hans.

SØNDERBORG

23 var samlet til hulemøde den 6.05. for¬
manden åbnede mødet med en sang, og bød
velkommen til gæsterne, Margit Andersen,
Kbh. Bente og Frank Lukassen, Hørning.
Susanne og Bent, Sønderborg, inviteret af
Karin go Ejgil, de medbragte et glas med
naversymbolet, det havde Susanne arvet fra
sin svigerfar Regild Christensen, Kolding.
Vi sige tak. Arno, lige hjemvendt fra
staterne, gav en fin beretning, og bragte en
hilsen fra naverne i L.A. samt en nummereret
platte. Sønderborg afd. siger tak for den
fine gave. Kr. Himmelfartsdag var 14 Naver
mødt til morgenkomplet i hulen kl. 8:30,
herefter startede turen til fiskerhytten som
ligger ude i Sønderskoven. Turen gik gennem
slotshaven, langs strandpromenaden, alle
mødte med skorpeskrJ.n. Fanen samt små
dannebrogsflag udsmykkede vognen. Til dem
som ikke kunne klare hjemturen var der
sørget for kørlejlighed. Vel ankommet til



hulen serverede H.P. og Eigil kogt torsk med
hvad dertil hører.
Hulemødet den 4.06., havde samlet 21 m/k. Vi
startede med en sang, hvorefter formanden
orienterede, meget fyldestgørende, om
pinsestævnet, hvor 5 mand fra Sønderborg
deltog. Vi har optaget et nyt medlem her i
afdelingen, bygningsmaler, Ove Jørgensen,
som har arbejdet i Europa, han bestod prøven
med glans. Vi ønsker Ove velkommen i klub¬
ben. Jørgen kom med en skrivemaskine, H.P.
kom med en industristøvsuger, vi siger mange
tak. Aftenen forløb med sang og historier
(de sandfærdige), en aften hvor
sangermuskelerne rigtig var kommet på
arbejde.

Med naverhilsen "Sønderborg Smeden".

zürich

5.maj. Naveraften med to optagelser. En
rigtig færing fra Færøerne var søreme på
listen over nyoptagelser. Frank Hansen er
hans navn, og uden dumme kommentarer, blev
han optaget på behørig Navervis. Han rang så
det sang, på rundeklokken, så det menes hørt
på de yderste landtanger af selveste Fær¬
øerne. Klokken holdt dog til den stærke
tømrers bimlen. Vores andet nye medlem er
den Silkeborg-genetiske (eller hvad det nu
hedder når de kommer fra foden af Himmel¬
bjerget) , smed Andreas Bernth. Det forlyder
at han skulle have gået på teknisk skole med
den måske lidt mere berømte Grauballemand.
Også Andreas holdt klokken i bevægelse, så
tørst var og blev et ubekendt begreb på
denne lystige aften.
Lørdag og søndag den 7. og 8. maj. De danske
præsterede et flot fremmøde ved den årlige
Bernermarch. Det blev til to overordentlig
hyggelige dage for de deltagende. De er
endnu ikke blevet enige om, om de havde mest
ondt i hovederne eller i fødderne bagefter.
Kun Claes kan med sikkerhed sige at han fik
mest ondt i knæet, han måtte desværre sige
fra om søndagen. Om Frits kunne det egentlig
godt skrives et stykke, men jeg vil nøjes
med at sige at han nu er gået på en Intensiv
biologisk rehabiliteringskur. Fredag aften
hyggede man sig med grillmad, og det blev
sent inden der blev ro på campingpladsen.
Helt ro blev der vist aldrig på grund af
vedholdende latter fra en vis Hr. Frits.
Lørdag aften var der hygge omkring bålet til
sang og musik (?) fra Jens Troubadour. Han
kan sammenlignes med Beethoven. (han var
også tonedøv, var han ik'?). Nå men
Bernermarchen var altså en utrolig succes,
ikke 11 .

Fredag den 27. maj. Der blev forsøgt en
revanchekamp mod det irlandske fodboldhold.
Men det lader til at der ikke er nok dynamit
i de danske drenge. Irerne vandt med 9-4.
Det er uvist om der bliver arrangeret en
rerevanche, men mon ikke vi bliver ved til
det lykkes at vinde. Vores fodboldekspert,
Axel, ved ellers hver gang hvad der skal
gøres for at vinde; han ved selvfølgelig
også hver gang hvorfor vi tabte.
Ting på programmet:

2. Juli Seniortræf i Bubikon
(tilmelding hos Flemming).

16. Juli Minigolf.
20./21. August..Dragebådssejlads på Zürichs®

(tilmelding hos Per).
Lad dette være ordene for denne gang,
med naverhilsen LARS.

Ålborg

Lørdag den 28.05. dukkede Frits fra Zürich
op i hulen, vi var meget glade for at sen
ham, han benyttede samtidig lejligheden til
at se på Ålborgs karneval, det var første
gang, han havde mulighed for at se på det.
Frits skulle tilbage til Zürich den 30.05.
og var ked af, at han ikke kunne komme til
huleaften den 1.06.94. Frits vil meget gerne
se Ålborg Naverne i juli måned i set som¬
merhus i Blokhus, Han kommer hjem den 8.07.
og ringer til mig for at lave en aftale, jeg
kontakter jer andre. Til hulemødet var mødt
12 svende. Vi havde besøg af TV- Ålborg, som
er ved at lave en film om håndværkerhuset.
Filmen bliver sendt til efteråret. De
filmede det meste af aftenen, og vi havde
det meget varmt, pga. af deres store lamper.
Til alt held kom Ernst den aften, så vi
havde akkompagnement på guitar til vores
naversange. Kurt Olsen fortalte om naverbe¬
vægelsen og reklamerede kraftigt for, at
folk der har arbejdet udenlands, kunne melde
sig ind. Bernhard og Aage fortalte anekdoter
fra rejsetiden. Sidst på aftenen dukkede
Frits op, hallo, hallo, han havde udskudt
hjemrejsen for at komme til hulemøde og han
nåede også at blive filmet, vi har lovet ham
en kopi af filmen, når den tid kommer.
3.08.94 Hulemøde hos Claus i Gug.

Håber I alle sammen får en god sommer.

Med naverhilsen Irene.

Århus

Til hulemødet den 20.05. var mødt 19 svende.
Fiirgaard meddelte ^ den planlagte sommer¬
udflugt 17.06. er flyttet til den 25.06.
pga. Ålborg navernes besøg og deltagelse i
udflugten. Der var hilsen fra Ib og Grethe,
der er på rejse 1 USA. Aftenen sluttede med
"Minderne".
Hulemødet den 3.06. var godt besøgt, 22
svende var mødt. Fiirgaard åbnede mødet og
takkede svendene for det fine fremmøde, han
kunne oplyse at Århus afd. var repræsenteret
med 3 deltagere til Pinsestævnet, som havde
været særdeles fint og godt tilrettelagt.
Århus afd. vil gerne takke Næstved for et
fint stævne. Formanden gav ordet til Ib
Strange, som var vendt hjem fra en seks
ugers tur til USA, vi fik et godt og inte¬
ressant resume fra turen samt en hilsen fra
Naverne i Los Angeles, hvor de havde delta¬
get 1 60 kårs jubilæumsfest. Ib oplyste at
han havde fejret sin 65 års fødselsdag i
USA. Men vi skulle ikke gå glip af noget, og
proklamerede at han var vært ved aftenens
traktement. Det blev en virkelig hyggelig
aften, hvor humøret var fint og fødselaren
blev fejret med maner. En tak til Ib og
Grethe for traktementet. Vi havde også besøg
af Ole Strange, der lige var vendt hjem fra
Indien. Vi sluttede med at synge et par af
vore gode naversange.
Kommende arrangementer:

25.06.94 Sommerudflugt.
1.07.94 Hulemøde.
5.07.94 Otto Jensen 80 år.
15.07.94 Hulemøde.

Svend E. Jensen.



Hovedbestyrelsen ønsker Næstved afdeling til¬
lykke med et vellykket Pinsestævne 1994.

Redaktionen og hovedbestyrelsen ønsker alle
en fortsat god sommer.

FORMANDS /KASSERERMØDE
6•NOVEMBER X ODENSE

Forslag der ønskes behandlet på dette møde,
sendes til konstituerede formand for H.B.

Pia Nielsen
Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby, tlf: 36 44 36 16
senest den 1. september 1994.

På HB's vegne Dann.

- Det er mig, han taler om !



SKANDINAVISK CENTRAP
UNDERSTØTTESSESKASSE
C.U.K. — NAVERNE

GIRO 2 14 3 3 9 9

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND:

HOVEDKASSERER:

Pia Nielsen
Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby
Tlf:.. 33 63 39 61 Arb.

36 44 36 16 Prv.

Frode Zachariasen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68.

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92

MØDER: Se her i bladet under København.

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

arb. tlf: 42 45 32 22

GRILI.DAG HOLBÆK AFD.

REDAKTØR AF "DfS"... Dann Eland
Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54.

DEADLINE Den 10. i måneden.

He J Mosel 2 5

Fik Du/I ikke meldt dig til?
Ring straks: 86 25 33 99 samt

Så
36

er det nu:

46 23 90.

VI KØRER SNART.
Moselholdet

LAM PÄ

Lørdag den 13

SF ID I
FREDERIKSSUND

augus t

Traditionen tro fejrer Frederikssund Naver¬
klub sin store årlige fest "Lam på spid".
Lørdag den 13. august kl. 18:00.

Musik og dans.
Kaffe og småkager

01 og vin til moderate priser.
I år ny musik.

Mød op, hurtig tilmelding til Niels Chr.
Jensen, tlf: 42 17 94 28 eller
Lone på tlf: 47 50 30 52

Af hensyn til pladsen må vi standse tilmel¬
dingen ved 100 personer.
Og prisen for denne festaften er 95.- kr.
pr. kuvert. - Sidste frist for tilmelding er
tirsdag den 2. august 1994. -

Kom i god tid. Kom og se Bageren og Dann
stege lammene. Damerne får en lille smags¬
prøve .

Der afholdes grilldag lørdag en 13. august
kl. 15:00 hos Viggo og Kirsten Dreyer,
Snuderup 4, Jyderup.
Vi starter med eftermiddags kaffen mens
grillen mørner oksekødet, tilbehør er

flutes, salat og kartoffelsalat.
Dette får i til en pris af 55,-kr. pr.
kuvert. 01 og vin er til hulepriser.
Tilmelding til dette arrangement er senest
lørdag den 6. august til Viggo el. Kirsten
på tlf: 53 46 85 11.
For dem som kommer med toget til Jyderup, de
vil blive afhentet i bil, giv derfor besked
om hvad tid i ankommer med toget til Jyde¬
rup.

P.B.B. Helge.

MILEFÆLE

AUGUST

1.08.

2.08.

3.08.

15.08.

16.08.

21.08.

24.08.

Flemming Abildgaard Thomasen
medlem af CUK i 25 år
Bellahøjvej 102, st.
2720 Vanløse

Jens Simonsen 50 år
Tostedvej 5
3650 Ølstykke
medlem i Fr:sund afd.

Bent Jensen 60 år
Fælledvej 4, Gug
9210 Ålborg SØ.

Tommy Christensen
medlem af CUK i 25 år
Ømkuglevej 28
7100 Vejle

Ib Lønstrup 65 år
Hvidovrevej 452, 2.
2650 Hvidovre

Poul A. Nielsen - NRHF 70 år
Borups Allé 230, st.th.
2400 København NV.

Huggo Madsen 70 år
BjørkholmsvSgan 75
132 31 Saltsjö Boo, Stockholm
Sverige

ad 9) Næste hovedbestyrelsesmøder:
Ingerslevsgade 4.aug. kl.19:00
Ingerslevsgade 7.sep. kl.l9;00

Hulen vil være åben 1 time før spisningen. Alle ønskes en god sommer Dann Eland.



CUK ADRESSELISTE 1994

NAVERNE

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND:

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF "DfS"..,

DEADLINE.

Pia Nielsen

Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby
Tlf:.. 33 63 39 61 Arb.

36 44 36 16 Prv.

Frode Zachariasen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf 31 51 12 68.

Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54.
Den 10. i måneden.

DANMARK

ESBJERG

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

( 19. september 1979 )
Erling Knudsen
Østparken 109
6840 Oksbøl
Tlf: 75 27 22 18
Leo Lassen
Ringen 54, l.th.
6700 Esbjerg
Tlf: 75 13 58 92
Ringen 54, l.th.
Sidste tirsdag i måneden.
5

FREDERICIA

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

.th.

( 15. marts 1920 )
Arne Hansen
Skovbakken 28 A, 1.
7000 Fredericia
Tlf: 75 92 76 79
Frank Ravn

Søndermarksvej 78
7000 Fredericia
Tlf: 75 92 51 36
Sjællandsgade 17 C.
1. onsdag i måneden

søndag mellem 10:00 - 13:00
15

FREDERIKSSUND

( 21. juni 1971 )
Tonny Ventrup
Tuevej 4
3630 Jægerspris
Tlf: 47 50 30 52
Niels Chr. Jensen

Klokkevej 8
3650 Ølstykke
Tlf: 42 17 94 28

HULE: Græse gi. skole.
MØDE: 1. fredag i måneden.
MEDL: 4 0

FORMAND:

KASSERER:

FORMAND:

KASSERER:

)
HERNING-

( 3. december 1964
Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf: 97 22 25 88
Erling Jørgensen
Thyrasvej 22
7400 Herning
TLf: 97 22 24 81
Ole Rømersvej 7, i kælderen.
3 onsdag i måneden kl. 19:30 samt
1. og 3^,søndag kl. 10:00 - 12:00
Ingen møaer i juli måned.
23

HULE:
MØDE:

MEDL:

FORMAND:

KASSERER:

)
HILLERØD -

( 19.marts 1937
Ole Vejen
Vesterled 32
2870 Hørsholm
Tlf:
Erland Nielsen

Kovangen 7 05
3480 Fredensborg
Tlf: 48 47 51 69

Skansevej 12 B
2. fredag i måneden.
28

HULE:
MØDE:
MEDL:

HOLBÆK -

( 31. august 1920 )
FORMAND: Helge Lind Nielsen

Cikorievej 13.
4300 Holbæk
Tlf: 53 43 87 65.

KASSERER: Markus Sikker Hansen

Solvænget 16
42 96 Nyrup
Tlf: 57 80 33 37

HULE: Holbæk gi. tekniske skole.
Jernbanevej 16.

MØDE: 3. fredag i måneden.
Ingen møder i juli

MEDL: 24



HØRNING.
( 12

FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

december 1991 )
Peter Andersen
St.Blichersgade 4, at.tv.
8900 Randers
Tlf: 86 41 99 19
Jens Erik Hansen

AdslevveJ 35
8362 Hørning
AdslevveJ 35
Tlf: 86 92 25 31
1. fredag 1 måneden
9

KARREBÆKSMINDE.
( 22. JUNI 1990 )
Karl Krabbenhøft
Frederiksvej 4
4700 Menstrup
Tlf: 53 72 90 20
Ole Andersen
Alleen 38
4 736 Karrebæksminde
Tlf: 55 44 23 95

55 44 20 45 (Brohuset)
HULE: Karrebæk Mølle.
MØDE: Sidste fredag 1 måneden.
MEDL: 23+3 navervenner.

FORMAND:

KASSERER:

FORMAND:

KASSERER:

KOLDING.
( 8 Juli 1942 )
Ervind B. Jakobsen
ØdlsveJ 146
6070 Christiansfeld
Tlf: 75 59 84 56
Lars Borg Henriksen
Violvej 4 st.th.
6000 Kolding
Tlf: 75 53 15 02

HULE: Agtrupvej 121
MØDE: Sidste fredag 1 måneden.
MEDL: 17

KØBENHAVN

FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:
Enker:
N.V.

( 12 januar 1899 )
Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.
1352 København K.
tlf: 33 15 09 85 arb. 42 45 32 22
Kaj Dyrberg
Hedelyparken 118
2670 Greve Strand
tlf: 43 69 07 57
Ingerslevsgade 108 kid. tv.
1705 København V.
Se Svenden under København
58
8

20

NYSTED -

( 16. oktober 1955 )
FORMAND: Kurt Leth

Adelgade 2E
4880. Nysted
tlf: 53 87 12 71

KASSERER: Bent Hansen

Jernbanegade 10
4880 Nysted
Tlf: 53 87 14 99

HULE: Den gamle stationsbygning.
4880 Nysted

MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19:00,
dog ikke i Juni, Juli og august.

MEDL: 18

NÆSTVED-
( 10. oktober 1985 )

FORMAND: Bendt Ravn

Kählersvej 12, 1.
4700 Næstved
tlf: 53 72 59 48
Niels K. AndersenKASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

4700 Næstved
Tlf:

Kompagnistræde 1
1. fredag i måneden
lørdage 11:00 - 17:00
23

ODENSE

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

( 23. september 1913 )
Ole Bøvig
Søndre Boulevard 140 B.
5000 Odens C.
tlf: 65 91 14 16
Fritz Hansen

Overgade 40
5000 Odense C.
Tlf: 66 12 38 42

Overgade 41.
1 torsdag 1 måneden.
39

RANDERS

( 17. Juni 1945 )
FORMAND: Arni Lorentzen

Nr.Sundbyvej 4
8900 Randers
Tlf: 86 41 80 21

KASSERER: Henning Dalsgaard
Lindbjergvej 58
8900 Randers
Tlf: 86 44 15 90.

HULE: Udbyhøjvej 150 i gården.
MØDE: Første fredag i måneden.
MEDL: 25

ROSKILDE -

( 17. februar 1927 )
FORMAND: Peer Rosén

Støden 14, 4.
4000 Roskilde
Tlf: 42 36 72 28.

KASSERER: Erna Nielsen
Rønøs Alle 5.
4000 Roskilde
Tlf: 42 36 10 68.
Kamstrupsti 2.
Sidste fredag i måneden.
26

HULE:
MØDE:
MEDL:

SAMSØ

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

( 21. maj 1985 )
Erik Nielsen
Havvejen 60 A.
8305 Samsø
Tlf: 86 59 16 06
Alice Lind Forsmark
Østerløkkevej 31.
8791 Tranebjerg
Tlf: 86 59 22 69.
7
Sidste fredag i måneden.
10

Zütrich Slockholm

\ja*vcovi' Du.
C3/1

sse/c/,
9ary

orf



FORMAND:

KASSERER:

silkeborg-
( 9. oktober 1937 )
Hans Kunø Christensen
Mosevej 6 .

8600 Silkeborg
Tlf: 86 82 72 54.
Søren Hvejsel
Elmevej 3. Salten.
8653 Them
Tlf: 86 84 76 17.

HULE: Skolegade 19. 1.
MØDE: Sidste fredag i måneden.
MEDL: 35

SLAGELSE

Århus.

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

( 15. november 1942
H.J. Frandsen
Fisketorvet 2.
4200 Slagelse
Tlf: 53 52 09 92.
Einar Petersen
Solbakkevej 13
4180 Sorø
Tlf: 53 63 38 89
Fruegade 36.
1 fredag i måneden.
27

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

( 13. november 1913 )
Herluf Fiirgaard
Skolebakken 5, st/tv
8000 Århus C
Tlf: 86 20 12 27
Børge Holm Andersen
St. Blichersvej 88
8210 Århus V
Tlf: 86 25 33 99
Orla Lehmanns Alle 7. Parterre
1. - 3. fredag i måneden, kl. 20
43

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.

SØNDERBORG
( 5. november 1966 )

FORMAND: Hans Peter Hansen
Ahlmansvej 19
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 55 35

KASSERER: Bent Haugård
■try

6400 Sønderborg
Tlf:

HULE: Æblegade 7.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 24

vejle.

FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

( 19. juli 1919 )
John Fønss Bach
Lundevej 20.
7100 Vejle
Tlf: 75 83 44 75.
Bruno Lindskjold
Kikkenborg 12.
7100 Vejle
Tlf: 75 83 10 55.

Naverhytten, Navervej 3
7100 Vejle
1. fredag i måneden.
62

Ålborg.
( 1. januar 1919 )

FORMAND: Willy Jørgensen
Georginevej 8
9310 Vodskov
Tlf: 98 29 35 78

KASSERER: Jens Pejstrup
Wild Westvej 8
9310 Vodskov
Tlf: 98 29 30 62

HULE: Kattesundet 20
MØDE: 1. onsdag i måneden
MEDL: 32

grønland
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: Jens A. Kaack

133 Rivervlew Court SE
Calgary, Alberta, T2C 3V7
Canada

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

HULE: The Danish Canadian Club, 727
11 Avenue S.W. Calgary, Alberta.

MØDE: 1. torsdag i måneden. Kl. 20:00

vancouver.

( 26. november 1958 )
FORMAND: Ferdinand Christensen

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

schweiz
bern -

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

zoeingen-
KONTAKTM: Geert Stage

Kanalweg 12
CH. 4800 Zofingen.



ZÜRICH -

( 5. juni 1880 )
FORMAND: Flemming Vilhelmsen

Ueberlandstrasse 341
8051 Zürich.
Tlf: 01 / 321 28 23

KASSERER: Per Nygaard
?
?
Tlf:

HULE: Ueberlandstrasse 87
Tlf: 01 / 322 57 66

MØDE: Hver torsdag kl. 20.00 - 24.00
MEDL: 59

SVERIGE
BORAS -

( 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: Torpvägen 4, Barnvikstorpet
5:12 Stora Barnvik 2
130 35 Ingartt
tlf: 08/570 286 29
Giro nr. 432 00 60-9

MEDL: 42.

T_r - S . A -

LOS ANGELES
( 5. april 1934 )

FORMAND: Kurt E. Møller
9841 Noble Ave. Sepulveda
Ca. 91343-2405
Tlf: 818 893 2405

KASSERER: John Christensen
320 Genoa St.
Arcadia Ca. 91006.
Tlf: 818 445 1366.

HULE: Naverdalen 616 Norumbega Dr.
Monrovia Ca.
Tlf: 818 358 6433.

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19.00

FORENINGSMEDDEL.EL.SER

FREDERICIA

Hermed en stor tak til Vejle-naverne for
traveturen og grillfesten i Naverhytten; men
angående vejret så var der vist noget som
formand John havde misforstået, da han havde
en samtale med "Vor Herre", for John sagde
at "Vor Herre" havde lovet ham fint vejr på
turen; men det øste ned hele dagen og vi
havde et ekstra ophold på turen, for præ¬
rievognen punkterede, men heldigvis havde
"hestechaufføren" et reserve dæk med, så
turen blev vellykket.
Tak for festen Vejle.

HB— MØDE 8.JUNI 19 94

Til Btede: Pia, Dann, Frode, Karl, Per, Kaj,
Rasmus på ferie.

Dagsorden: 1. Protokol og beretning.
2. Konstituering af HB.
3. Redaktøren.
4. Hovedkassereren.
4a. Den farende Svend.
4b. Brevpapir.
5. Formands / Kasserermøde.

Internt:
6. Ålborg afd.
7. Zürich afd.
8. Vejle afd.
9. Eventuelt.

adl) Der var ingen kommentarer til
protokollen. Rasmus Gerdes er på
ferie, Kaj Dyrberg er indkaldt. Per
Bogart fra Frederikssund afd. er nyt
bestyrelsesmedlem 1 HB. Velkommen til
disse to. Dette HB- møde ledes af Pia
da Helge er i Tyskland.

ad2) Pia Nielsen bliver konstituerende
formand i Helges fravær. Per Bogart
bliver fungerende sekretær indtil
nytår.

ad3) Intet at bemærke. Redaktøren havde
brochure over telefax med, det blev
besluttet at indkøbe 1 stk. hos
S.E.Jensen Århus. Karl fik, Regler for
Rejsefonden, med til Frits i Zürich.
Der vil blive informeret om ændret

tidspunkt for indlevering af stof til
DfS for august nr. pga. ferie.

ad4b) Den farende Svend stiger med 100,- kr
plus moms/md., denne stigning skulle
der være plads til i vores kontingent
for "DfS" uden at lave prisstigning
over for vore medlemmer.

ad5) Formands/kasserermøde i Odens, datoen
er ændret til den 6. november. Indkomne
forslag til dagordenen sættes i "DfS" i
juli/august. Dagsorden for F.K.-mødet
sættes i "DfS" i September nr.

FREDERIKSSUND

Grlll-hule-møde den 1.07. hos Frank og Anna,
havde samlet 30 personer, som blev beværtet,
af Frank og Tolderen, med den herligste
grillmad. Da Tolderen havde inviteret et par
tyske gæster, som ligger i Kignæs havnen,
blev sangbogen flittigt benyttet. Vejret var
flot og myggene 1 hopla, skønt flere
myggelys og myggelamper samt diverse
myggebalsam, måtte flere tage overtøj på for
at undgå disse stikkende insekter. En rigtig
hyggelig aften hvor der ikke manglede noget,
ej heller Anna's hjemmelavede lagkager.
Fra Teknisk Forvaltning har vi nu modtaget
diverse papirer, blanketter, og byggetilla¬
delser, vi er allerede godt 1 gang og håber
på en snarlig færdiggørelse af vores køk¬
kenfaciliteter.
Frederikssund Naverklub ønsker Jens Simonsen
tillykke med brylluppet og de 50 år. Vi
takker for indbydelsen.
Husk Svendeaften den 5.08. hulevagt Axel og
Dann.

Med naverhilsen
Med naverhilsen og fortsat god sommer til

Tage. alle. DANN.



HOLBÆK KØBENHAVN

Den 28.05.94, Glænø- tur. Han gjorde det
igenl For 7. gang i træk havde Freddy, som
eneste medlem af Ø-udvalget, arrangeret en
fremragende tur for Holbæk afd.s medlemmer
med famille. Selv om han Ikke skilter med
det, må han alligevel have en kontakt med
højere magter, for også for 7. gang var
vejret med os, sol og blæst, varmt nok til
at kunne spise ude, og ikke varmere end at
alle havde lyst til at trave de planlagte
ruter. Glænø er mest kendt for sine fugle¬
reservater, Holsteinborg Nor og Basnæs Nor,
samt den fredede ø Ormø med sin store
Skarvkoloni. Kl. 10 modtog Freddy 19 delta¬
gere med velkomstdrink, sponsoreret af
polarbageren (vi sender en hilsen og en smuk
tanke til London). Herefter vandredes den
lange tur ud på Østfjeldet mens fuglene og
naturen blev betragtet. Efter tilbagekomsten
til parkeringspladsen, blev der spist
medbragt mad og drikkelse. Enkelte samlede
sten. Formanden slæbte en stor smuk kampe¬
sten op i bilen og hjem til haven. Næstfor¬
manden fyldte bagagerummet med sand til
sandkassen.
Ib ledte efter sten der kunne bringe tan¬
kerne på helt andre ting med granit. Snart
travede de vandreglade Naver tilbage over
øen, gennem Fredskoven, der har megen smuk
natur og mange store slyngplanter. Sidst på
eftermiddagen mødtes alle igen ved bilerne,
som var blevet kørt tilbage til dæmningen,
og Freddy kunne afslutte en virkelig god
dag. Tak til Freddy, også for denne tur.

Her i sommertiden har vi faktisk kun enkelte
søndagsmesser, der som bekendt går op og
ned. Mest nævneværdigt er vel udendørsmessen
den 19.06. hos Nancy og Frode, der "tradi¬
tionen tro", desværre endnu engang måtte
holdes indendørs. Gæt hvor mange vi var alt
i alt? 81 Man skulle være gulerod, så står
andre da i række (læs kø) for at komme til.
Se det var jo ikke noget at skrive om; men
glæd jer til efteråret, der trods nedskæ¬
ringer vil tilbyde mange glade timer og
minder. Vi lægger ud med Svend- hulemødet
tirsdag den 23.08., hvor vi gerne skulle
fejre vor 25 års jubilar Flemming A.
Thomasen. Varm ret kan købes til en pris,
hvor alle kan være med. Så den dag er der
kun een vej frem venner: Ingerslevsgade.
Jeg har hørt, at vi til Søndagsmessen den
21.08., måske får et større besøg fra en
aktuel sjællandsk afdeling. Så trop op "alle
mand", og vis at I kanl Det vil være klubben
en stor glæde, at kunne fremvise vor dejlige
Hule med behørig stemning og stolthed.
ARRANGEMENTER:
31.07. + 14.08. + 28.08 LUKKET
7.08. + 21.08 SØNDAGSMESSE
23.08 SVENDE-HULEMØDE m. SPISNING

Med kno i bordet Niels "2m".

NÆSTVED

Til trods for at nogle var på sommerferie og
andre på arbejde langt fra hjemmet, mødte
der dog 14 op til hulemødet i juli. Det
startede på festligvis med optagelse af
Henrik Berg, der jo havde Indlagt sig megen
hæder som bagage transportør under pinses¬
tævnet. Han tømte støvlen på rekordtid, (han
må have smugtrænet) og skænkede hulen en
smuk gave, som før^ må åbnes til jul. Såhåber vi blot, at proppen kan sidde solidt 1
så længe. Leif Rosenkvist havde haft fød¬
selsdag og beskænkede os 1 den anledning,
hvorfor han blev behørigt hyldet. De sidste
detaljer om den påtænkte sommerudflugt
søndag den 21. august er endnu ikke faldet
på plads, men så snart det sker vil program
og indtegningsliste blive opslået i hulen.

Med naverhilsen J.P."Marokko".Jensen.

VEJLE

Trods det fine vejr var 20 svende mødt, så
man enedes hurtigt om at flytte mødet
udendørs. Karin er kommet hjem fra søen, såmåske er det hende, der har bragt sommeren
med sig. Velkommen til både hende og somme¬
ren. Knap så godt var vejret den 18. juni. I
silende regnvejr var vi 30 personer med på
traveturen fra banegården til Hytten. Per
kom med både kone, hest, vogn og guitar, så
trods vejret var humøret højt. Efter alle
strabadserne, et par øl måske - og hvem ved,
måske var der også nogle, der fik vabler -

ankom vi til Hytten til den herligste duft
af grillstegt gris, som sædvanlig sponsore¬
ret af Isa og Jørgen fra Borgerkroen.

Jørgen står jo for tilberedelsen af kødet,
og jeg ved ikke, hvor han havde fået mest
væde, men bowleren så da noget klam ud. Ca
70 personer blev bespist den dag i Hytten,
og undertegnede m.fl. måtte dække bord i
skuret. Sikken en festl - Onde tunger mener,
at de sidste ikke kom hjem før mandag. Så
tak til Isa og Jørgen fra Borgerkroen for
det fine traktement.
Den 5. august har vi hulemøde, men ellers
sker der ikke noget specielt i august.
Hytteværten siger imidlertid, at han sagtens
kan have flere gæster i weekenderne, så kig
bare derud. Det er da synd, at han skal gå
derude og kede sig.

Med naverhilsen Store Hans.



■ Jeg kan ikke hæve mere på mit kreditkort,
så skynd Dem at give mig et nyt...!

karrebæksminde

Hulemødet den 24.06.94, var ikke just noget
tilløbsstykke, men der var mødt både navere,
navervenner samt 1 gæst op, hvor Jønsson
åbnede mødet og bød velkommen, og derefter
gav et referat fra generalforsamlingen den
17.06.94. Efter valg af dirigent, Renee,
konstateredes at 11 naver var mødt, hvoref¬
ter næstformanden, store Kalle, oplæste
formandens beretning, som bl.a. indeholdt
følgende. Tilgang af 4 nye medlemmer, de
afholdte fester, deltagelsen i det fint
tilrettelagte pinsestævne, samt tilhørsfor¬
hold m.m. til vor fine gamle mølle. Fremti¬
den bestemmes af den nye bestyrelse, man
foreslog bl.a. besøg i andre huler. Belret¬
ningen blev godkendt. Regnskabet blev
fremlagt, og dette blev ligeledes godkendt.
Under indkomne forslag blev der enighed om
at oprette et huleråd, scm skal varetage
alle aktiviteter i og uden for møllen, og
det blev pålagt Jens Byg sammen med lille
Kalle og Poul at klare dette. Valg: Formand,
store Kalle. - næstformand,

John Jønsson. - sekretær, Terttu.
øvrige valg var genvalg. Som sidste punkt
blev bødekassen talt op, og Terttu var den
der kom nærmest beløbet 254,25 kr. med sit
gæt.' Generalforsamlingen sluttede, og Renee
takkede for god ro og orden, derefter
kammeratligt samvær.
Tilbage til hulemødet den 24.06. hvor
Jønsson savnede det nye huleråd, men det
skal nok komme til at virke. Der blev
selvfølgelig også sunget, bl.a. nr. 28 og
nr. 73. Polle fra Vejle var den ædle giver
af laks, som aftenens traktement, og store
Kalle underholdt på violinen, samt spillede
til det noget brogede kor. En hyggelig og
rar aften i en god atmosfære i hulen i
møllen var til ende.

Med kno "Tut".

kolding

Hulemødet var i år igen lagt til afholdelse
hos Jens og Kirsten. 6 Naver var mødt så
plus værtsparret og deres famille og be¬
kendte blev det et anseligt selskab, som
blev modtaget med Jens og Kirstens sædvan¬
lige gæstfrihed, til grill fest og et
kæmpemæssigt Skt.Hans bål. Angående hulemø¬
det var der ikke meget at drøfte, hulen har
jo ligget i et forfærdeligt rod. Men takket
være hulkefar Bent suppleret af Karen og en
del medlemmers indsats har vi nu hulen i
tip-top stand. Så nu håber vi, når ferien er
slut, at se mange medlemmer, det er jo en
lang tvungen pause vi har måttet holde.
Hulen er flottere end nogen sinde før.

STOCKHOLM

Findes der noget så herligt som den svenske
skærgård ved midsommertid, når solen går ned
og op næsten samtidigt? Derfor havde under¬
tegnede tænkt at tage danske gæster med på
en bådtur til en herlig ø, for at fejre
midsommer sammen med gode venner i bådklub¬
ben. Vi ville sejle ud om torsdagen for at
få en god plads fordi, bådende ligger uden
på hinanden og det er ikke så rart når man
skal vade over en masse andre både, for at
komme i land. Men hele torsdagen og det
meste af fredagen blæste det fuld storm, ca.
25 m/s, så det var bare at blive hjemme. VI
oplevede dog at se midsommerstangen nede ved
søen og vi var da også ude at danse om
aftenen, det var vi nødt til for at holde
varmen. Til alt held har vi vores herlige
Torp, hvor vi kunne gå ind for at få noget
varme, i gode venners lag. Sådan er den
svenske sommer. Det hjalp jo gevaldigt på
humøret, da Sverige vandt over Rusland i
fodbold.
Husk at vi har månedsmøde den 19. august og
jubilæumsfest den 3. september.
Med naverhilsen

Ålborg

Aase.

Lørdag den 25.06. drog 12 medlemmer på
sommerudflugt til Århus, for at besøge Århus
naverne og deres hule. Vi startede fra
Ålborg banegård klokken 10:09 1 dejligt
solskins og sommei^Bjr. Flere af os havde
ikke kørt i tog i mange år, så det var en
oplevelse 1 sig selv. På Århus banegård blev
vi standsmæssigt modtaget af en delegation
af Århus naverne, som førte os til deres
hule, hvor der efter velkomsten blev serve¬
ret en lækker frokost. Om eftermiddagen
spadserede vi til den gamle by, hvor der var
meget at se på. En spændende oplevelse. Vi
sluttede besøget i den gamle by med at
drikke kaffe i Simonsens have. På hjemvejen
var vi inde og se Musikhuset, en meget flot
bygning. Vi fik et meget lækkert aftensmål¬
tid. Herefter orienterede Arne Århus naverne
om projekt Miniby 1 Ålborg, inden vi tog
toget hjem klokken 22:09. Vi var meget
trætte efter en dejlio og oplevelsesrig tur.
Vi vil gerne takke Århus naverne for en
dejlig dag og den hjertelige modtagelse samt
for det store arbejde, de gjorde, for at
gøre dagen så festlig og god for os. Tak
især til hulefar Vagner og til Jørgen og
Jens for den gode mad, tak til jer alle
sammen. Vi håber at se jer 1 Ålborg engang
inden alt for længe, så vi kan gøre gengæld.
Hulemødet den 3.08. afholdes hos Claus i
Gug, damerne er inviteret med. Afgang fra
hulen klokken 19. Tilmelding senest den
25.07.94.

Med naverhilsen
Peter. Med naverhilsen Irene.
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NYT FRA H.B

HB — mgac3.e den 4, . august 1994

Til stede: Pia, Dann, Frode, Rasmus, Karl,
Per, afbud fra Kaj.

Dagsorden: 1. Protokol og beretning.
2. Redaktøren.
3. Hovedkassereren.
4. Referater fra FBSH/Rejsefonden
5. Formands- og kasserermøde.
6. Ansøgninger til formandsposten
7. Internt.
8. Eventuelt og mødet i oktober.

1) Ingen kommentarer til protokollen.
Pia har deltaget i Vejles 75 års jubilæum
dette var en meget god fest.

2) Adresselister revideres og udleveres til
Formands- og kasserermødet. Telefax til
redaktøren er indkøbt, pris kr.3.875,-
Fax- nr. er samme som tlf- nr. indtil
videre.

3) Brevpapir og kuverter ser godt ud. Frode
er meget tilfreds med tilbagemeldinger på
adresselister fra afdelingerne.
Annoncepriser i DfS.: Standardstørrelse
(én spaltebredde, ca. 25mm høj).
250,-/p.a. - Nye priser pr. 1.01.1995.

4) Alle har modtaget referat. Dann forsøger
at få Frode med som deltager 1
arbejdsmødet på LO- skolen den 21-23
oktober d.å.

5) Alt går planmæssigt i forberedelser til
mødet i Odense den 6.November d.å.

6) Ingen indkomne forslag. Ansøgningsfristen
forlænges til 1.november d.å.

8) Næste møde er onsdag den 7. september.

FUGLESKYDNING
hos ROSKILDE NAVERNE

søndag den 2 - oktober 1994 Jcl -

Vi holder igen i år vores fugleskydning 1
Roskilde Salonskytteforenings skydebaner og
lokaler i kælderen under Østervangsskolen,
Astersvej ( en sidevej til Østre Ringvej ).
Parkering ved B.S.marked og herfra følges
Naver- skiltene.

Numre til fuglen koster...l stk. 7,- kr.
5 stk.30,- kr.

Skydenummer koster 10,- kr.

Det er en familiedag, og alle fra 7 år og
opefter kan deltage i skydningen, hvortil
der anvendes salonrifler.
Der vil være konkurrence i skiveskydning og
pilekast.
Kl.ca. 13:00 spiser vi den medbragte FROKOST
Kaffe og diverse drikkevare kan købes til
Naver- priser.
Skydningen forventes afsluttet ved 17.
tiden, og umiddelbart derefter er der
præmieuddeling og kåring af Fuglekonge.
BEMÆRK: Det medfører ikke ekstra udgifter at
blive Fuglekonge.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Formand, Per Rosén tlf: 42 36 72 28
Kasserer Erna Nielsen tlf: 42 36 10 68

Vel mødt og på gensyn til FUGLESKYDNING
Roskilde Naverne

hos

IB.

FORMANDS/KASSERERMØDE
6.NOVEMBER I ODENSE

Forslag der ønskes behandlet på dette møde,
sendes til konstituerede formand for H.B.

Pia Nielsen

Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby, tlf: 36 44 36 16
senest den 1. september 1994.

NY FORMAND FOR
HOVEDBESTYRELSEN

Ansøgningsfristen til denne så vigtige post
inden for C.U.K, er forlænget til den 1.
november 1994. Og ansøgninger sendes til
Pia.

H.B.

Revideret adresseliste vil blive udleveret
på Formands- og kasserermødet i Odense.

På HB's vegne Dann.
redaktøren



SKANDXNAVI SK CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
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HOVEDBESTYRELSEN KØBENHAVNS AFDELING

FORMAND:

HOVEDKASSERER:

HULE:
Pia Nielsen

Scharllngsvej 16, 4.tv. MØDER:
2500 Valby
Hf:.. 33 63 39 61 Arb. FORMAND:

36 44 36 16 Prv.

Frode Zachariassen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68.

Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V. tlf: 31 21 00
Se her i bladet under København.

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

arb. tlf: 42 45 32

92

85
22

REDAKTØR AF "DfS*

DEADLINE.

Dann Eland
Rosenvænget 1, 1.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54.
Den 10. 1 måneden. MI 1L>EPÆ11>E

September

TAK

Vejle afd. takker medlemmerne i alle afde¬
linger, HB og KU for den store opmærksomhed
og deltagelse i vort 75 års jubilæum.

Hjertelig tak til alle, som glædede mig på
min 85 års fødselsdag, med gaver, telegram¬
mer og breve. Mange hilsener og endnu en
gang tak.

Henry Jensen.

Til Københavns afdeling, Proppen og Hoved¬
bestyrelsen samt alle der overraskede mig på
min 65 års fødselsdag, skal der lyde min
hjerteligste tak for opmærksomheden.

Ib Lønstrup
Kbh. afd.

Ti. 1bud s

Til alle naverhuler. Ved pinsestævnet i
Næstved blev vi her fra Herning spurgt om
bluser, tilsvarende de som hovedbestyrelsen
havde på til stævnet.
Jeg har nu talt med en systue om syning og
et firma som broderer monogram og hvad der
ellers skal stå på brystlommen.
Er der nogle som er interesseret i sådanne
bluser bedes de skrive til undertegnede. Man
skal opgive antal, størrelser og antegninger
på brystlommen. Størrelserne ligger S=små
M=medium L=large (stor) XL= ekstra stor osv.
Der krævet et minimum antal før det bliver
startet op.
Prisen pr. bluse er kr. 110,00.

Med venlig hilsen kassereren for Herning afd
Erling Jørgensen
Thyrasvej 22
7400 Herning

2.09. Børge "SKÆG" Jensen 80 år
Storkelykken 31
5270 Odense N

3.09. Richart Petersen 80 år
P. Mogensensvej 42
3400 Hillerød

3.09. Helmuth Kløve 70 år
Vølundsvej 4
8900 Randers

4.09. Hans Bischoff Hansen 75 år
Guldbrandsgatan 6
502 52 Borås
Sverige

5.09. Knud Ravnsbæk 60 år
Slotsgade 25, nr. 107
9000 Ålborg

8.09. Ingrid Olsen 65 år
Fjällbrudensväg 3
13200 Saltsjö Boo, Stockholm
Sverige

8.09. John Nielsen 65 år
Hejrevej 9
4000 Roskilde

8.09. Peter Poulsen (Edderkop) 50 år
Bregnevej 18
8600 Silkeborg

13.09. Karl Jensen medl.af CUK i 25 år
Bygmarken 5
3540 Lynge

16.09. Niels Chr. Jensen 65 år
Klokkevej 8
3650 Ølstykke

18.09. Inge-Lise Boye Petersen 50 år
Martensens Alle 11, 2.sal
1828 Frederiksberg C

24.09. Finn Lorentzen 60 år
Markedsgade 6, 2.
8600 Silkeborg
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Den 2. september 1994 fylder Børge "Skæg"
Jensen 80 år.
Som mange vil huske lavede Børge 1 mange år
busture til Mosel. Sygdom satte en stopper
for dette, og andre har taget over. Hvem
husker Ikke hans monologer og vittigheder.
Det kan han bare. Børge lavede altid rav i
den. Det vil sige han kunne Ikke komme 1
hulerne uden sin mappe med rav, han selv
havde slebet. Der er mange som går rundt med
rav om halsen fra Børge. Her 1 hulen var han
altid aktiv, når der skulle laves torske¬
gilde og andet. Han har lavet mange banko¬
spil. Vores "Blåtur", det var også Børge.
Aktioner når vi kom med små pakker, dem
solgte Børge til store beløb. En god Indtægt
til hulen. Julefrokosten, ja, den lavede
Børge også.
Din sygdom gør at vi aldrig ser dig 1 hulen.
Børge blev medlem i Odense afd. først i
70-erne. VI siger Børge tak og ønsker dig et
stort tillykke med dagen. Børge giver kaffe
og en lille en kl. 10 hos Inge, Bodil
Neergårdsvænget 7, Søhus den 2.09.

De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

UDVANDRERE

Han tog afsked i en hast. Der var meget at
ordne, og enkeltbilletten til den lange
rejse kunne ikke udsættes. En dygtig snedker
med bl.a. også kunstneriske evner, omkring
de 40 år, men ugift og uafhængig og ikke
selvstændig håndværker. Han havde solgt.
Målet var Australien.
Adskillige andre, unge og yngre, er rejst
ud på enkeltbillet. Måske ikke mindst
håndværkere. Hvordan tegner fremtiden sig
for den, der vil være selvstændig? I et
samfund, hvor der er masser af ting, der
skal repareres, men de faste takster skræm¬
mer. Med masser af ledig arbejdskraft til en
pris, som mange ikke har råd til at give og
derfor slutter sig til et af tidens slogans:
Gør det selvl
Der kan være mange forskellige grunde til
at man vil "prøve lykken", som det hedder,
et andet sted på jordkloden. Selv om det
efterhånden ikke er så mange steder, der
frister. Men den ældgamle trang til at ville
ud, "ud over de høje fjelde", er ikke noget
Bjørnson opfandt.
Der har været perioder med bølger af
udvandring, bl.a. i 1880erne, op imod den 1.
verdenskrig og i 1920rne. Oprindeligt var
det de dårligst stillede grupper af befolk¬
ningen, der tog chancen og søgte at finde en
bedre tilværelse end under de da gældende
sociale vilkår herhjemme. Nu sker udvandring
mere spredt, og det er i højere grad de
initiativrige unge, der søger muligheder for
en rigere udfoldelse andre steder. Og derved
er det en anden side af sagen, der kan vække
bekymring. Der kan være adskillige af de
mennesker Imellem, der netop er mest brug
for herhjemme.
Men det er jo også en kendt sag, at mange

på afstand bedre ser værdierne herhjemme. I
hvert fald, hvis man har lært sit lands
natur og kultur og øvrige egenart at kende
og ikke blot organisationer og lønskalaer.
Ofte citeret er nogle afskeds ord fra den
gamle islandske "Njals Saga".

Njals nære ven, Gunnar af Hlldarende, et
navn, der betyder, at hans gård lå ved enden
af en 11, havde på grund af nogle drab
måttet indgå forlig om at udvandre. Under¬
vejs hjemmefra snublede hans hest. Da han
vendte sig om og så sig tilbage udbrød han:
"Fager er lien, så den aldrig har syntes mig
så skønl" Han vendte hjem og tog kampen mod
sine fjender. Strengen på hans bue brast. Da
han bad sin kone om to hovedhår til en ny
streng, mindedes hun en lussing og afslog
og Gunnar blev dræbt.

T.C.

Familie-journalen feb. 1983.

Tine Immigrant

E"t nyt afsnit af William Knudsens
livshistorie„

Skovarbe j der-

Cirka 1. september var jeg nede på kontoret
hos dem, der ville hyre mig som skovarbej¬
der. Jeg var først nødt til at købe hjelm,
tykke handsker og støvler med lange søm
under sålen, så man kunne gå på træstammer¬
ne. Dagen efter kom jeg på en båd til
Nanaimo og med tog til Port Alberni ovre ved
Vancouver øen. De sidste ca. 50 km ud til
lejren skulle foregå i noget, der lignede en
gammel sporvogn med benzinmotor. Hvis det
havde været regnvejr dagen før, stoppede
manden, der kørte vognen, hver gang man kom
til en gammel træbro, man skulle over, for
at se om regnen havde vasket noget under
broen væk. Ofte førte de gamle træbroer
meget højt oppe fra et bjerg til det næste,
og hvis vognstyreren havde siddet på baren i
Port Alberni hele dagen, havde han som regel
god fart på hele vejen hjem til lejren. Det
var lørdag og søndag, han kørte ind til
byen, men det var også sjældent, man tog
derind, for der var en lille forretning i
lejren, hvor man kuime købe de få ejendele,
man havde brug fo~ og vognen, der blev
brugt, var åben til begge sider, så hvis det
var regn eller sne, var det ikke en behage¬
lig tur.
Jeg kan ikke huske, hvor mange der kom lud
til lejren samme dag som jeg, vi var vist en
syv-otte stykker, for hvem dette var nyt
arbejde. Da vi ankom, blev vi anvist en
barak, der vel var otte meter bred og tolv
meter lang; af den slags var et halvt
hundrede stykker i lejren, samt en større
bygning, hvor de havde køkkenet og spises¬
alen. Der var som sagt også en lille for¬
retning og så en bygning, hvor vi kunne
spille bordtennis, billard eller få et spil
kort. Endelig var der et lille forsamlings¬
hus, der også blev brugt til kirke, så det
hele var faktisk en lille by langt inde i
skoven.

I barakken, jeg boede i, var der otte
sengepladser. Når man kom ind ad døren, var
det en lille gang med et værelse til hver
side, og i hvert værelse var der en køjeseng
ved hver væg. I gangen var der en varmeovn.
Den var lavet af en stor tønde, der var lagt
på siden; i den ene ende var der skåret en
lem, i den anden var der et kakkelovnsrør,
som gik op gennem taget. Der var intet loft
i barakken og vægge uden Isolering, så om
vinteren var tønden, som skulle varme hele
huset op, tit rødglødende, træ til brænde
havde vi jo nok af; men det var mærkeligt,
at der aldrig gik ild i hele hytten.



VI spiste morgenmad kl.7, og den bestod
altid af corn flakes og andre slags gryn og
grød samt bacon, skinke, koteletter, æg og
en hel del koldt kød, da vi også skulle lave
vore frokostpakker om morgenen, og den var
som regel stor. Det var endnu større fråd¬
seri end på farmen; mange tog et par pund
kød og fem-seks æg samt masser af frugt, man
skulle tro, de skulle være ude i et par
uger. Efter morgenmaden, ca.8.45, skulle vi
være i "sporvognen"; så blev vi kørt lidt
længere ud, hvor træerne blev savet ned. Der
stod et stort lokomotiv til at gøre noget af
arbejdet og løfte træstammerne på vognene.
Nogle af mændene savede træerne ned, andre
trak et kabel fra et bjerg til det næste, og
nogle skulle sætte et mindre kabel om
træstammerne, så kunne lokomotivet hejse dem
op til det store kabel og derefter rykke
stammerne op til toget. Når toget havde fået
fyldt ca.20 vogne, blev de kørt ned til
floden, hvor stammerne blev væltet i vandet.
Så blev de yderste bundet sammen, så der
dannedes en meget stor tømmerflåde, og nogle
bugserbåde trak dem ned til savmøllen. For
mig var det let arbejde; jeg var sammen med
dem, der satte det store kabel op, og når
det var sat op, kunne vi ikke gøre mere,
før de fik alle stammerne op fra det område
under kablet. Så mange gange sad man en hel
uge på bagdelen foran et stort bål, til de
var færdige. Men om vinteren var det lidt
vanskeligt at spadsere på træstammerne,
fordi sømmene under vore støvler blev fulde
af sne, og hvis der var lidt is på stammer¬
ne, kunne man risikere at falde ned imellem
dem, og tit var der langt at falde. Så hvis
der kom for megen sne, blev lejren ofte
lukket, fordi det var for farligt at arbej¬
de .

Hvis man syntes, der blev frådset med maden
i lejren, så var det ingenting imod hvad man
gjorde ved træerne i skoven; kun de bedste
stammer blev taget med, resten blev
liggende, og det var som regel halvdelen.
I fritiden var der ikke meget at lave; der
var ingen bøger at få, så de fleste spillede
kort, når de havde fri. Det mest almindelige
kortspil var "Blackjack", i Danmark kaldet
21, og der blev altid spillet højt. Jeg
skulle også lige prøve at lære det en aften
og tabte over 600 dollars på en halv time.
Det tog mig et par dage at komme over den
lærestreg, men som de andre sagde, man skal
rejse sig ved det træ, der væltede en; så
det varede ikke længe, før jeg var tilbage
ved spillet. Da jeg havde vundet mine penge
tilbage, holdt jeg op med at spille, til jeg
kom til Alaska. Men jeg har set mange, der
lige havde fået løn, sætte det hele til på
et kort. Der var altid kortspil i gang i de
forskellige huse.
I min barak boede en del mænd fra Finland.
De var gode skovarbejdere og meget flinke,
så længe de ikke fik for meget at drikke;
men dette skete af og til, og så kom de
gerne op at slås om kortspillet.
Spiritus kunne man ikke få i lejren, så
lørdag morgen var der som regel en eller
anden, der tog sporvognen ind til Port
Albernl og kom tilbage med noget sprit, der
skulle forslå til et par uger. Men for det
meste drak de det hele lørdag aften; så var
der ikke ro til megen søvn den nat.
Badeværelset var en stor bygning, hvor der
30-40 brusere ud af væggen, så der var
mange, der kunne vaske sig ad gangen. I den
anden side af rummet var der en lang bænk,
der tjente som toiletstol, der var savet

30-40 huller i den, og nedenunder var der en
stor cementrende, som affaldet faldt ned i.
Ved enden af renden var der en stor tønde,
der vel kunne tage et par tusinde liter
vand; fra en vandhane ovenover løb vandet
meget langsomt ned i tønden, og når den var
næsten fuld, fik den overbalance og vippede
Et par uger efter, at jeg var kommet til
lejren, fik vi en forfærdelig varme, og man
begyndte at lukke de forskellige lejre,
fordi det var for farlig at bruge maskine¬
riet eller motorsaven ude i skoven. To dage
før jeg skulle have været sendt ud, udbrød
en stor skovbrand 1 den sydlige del af
Vancouver øen. Vi, der var tilbage i lejren,
fik besked på at være klar til at rykke ud i
løbet af ti minutter, vi skulle ned og
hjælpe med at slukke branden. Det tog 5-6
timer at komme frem til stedet, alt hvad der
kunne køre, blev taget 1 brug for at fragte
folk frem. Da vi kom ned i nærheden af
branden, var der så megen røg, at vi knapt
kunne se en meter frem. Der var i hundrede-
vis af mennesker, og ingen der vidste hvad
vi skulle gøre; men så længe vi fik betaling
for hver eneste time, vi var væk fra vores

egen lejr, tog vi det hele med godt humør.
VI fik udleveret et tæppe og fik besked på
at pakke os en madkurv stor nok til at vare
en uges tid, samt et par liter vand. Så fik
vi en skovl på nakken og fik hver især
besked om, hvor vi skulle gå hen. Jeg fik
ordre til at gå et par km østpå og bekæmpe
ilden, når den kom til mig; der ville være
et par hundrede meter mellem hver mand.

Fortsættes.

FORENINGSMEDDELELSER

FREDERICIA

Allerførst en stor tak til Vejle- Naverne
for den fine Jubilæumsfest, det var bare det
helt store og så til den lave pris af
kr.50,- pr kuvert, fantastisk. Tak til
formand John for den fine tale, specielt om
deres Naverhytte, også eks. borgmesteren
holdt en fin tale, så vi siger mange tak for
festen til Vejle afd.
Hulemøde den 3.08.94. Der mødte 7 svende
plus damer; men det var en varm aften
indendørs, så der blev talt om alt muligt,
men de havde ikke rørt sig meget i denne
varme. Vores formand er gået på efterløn, og
det er han meget glad for. Aftenen gik
stille og roligt og sluttede med Minderne
ved 22:30- tiden. Og så hjem i trykkogeren.

Med naverhilsen Tage.

FREDERIKSSUND

Til hulemødet den 5.august var 15 svende
mødt. Inge og Karsten havde delvis overtaget
hulevagten for Axel, og smurte hulemadder i
stor stil. Dog fik vi hentet den gamle ost
ind, ude fra trappen således at os, til den
gamle ost også kunne nyde hulemadderne.
Mange fik denne aften blæren. Vi sluttede
ved 01-tiden.

Med naverhilsen Dann.



Tre svenskere skulle måle en flagstang og
stod på hinandens skuldre. En dansker
standsede sin bil og så på. Lidt efter
spurgte han:
- Hvorfor lægger I ikke flagstangen ned.?
- Det er højden og ikke længden, vi skal
måle, din idiot.1

Lørdag den 30.juli havde vi vildsvin/lam på
spid, d.v.s. det blev til en dejlig okse¬
mørbrad, som Mona skaffede i sidste øjeblik,
da det grundet afbrændingsforbud ikke var
tilladt at grille. Det var en dejlig lørdag
eftermiddag. Trods varmen var vi 44 der
spiste og drak godt. En tak til Mona/Kaj og
kompagni.
Grunden til, at der intet var i august¬
svenden fra afdelingen her, var den at
undertegnede havde overset, at deadline for
indsendelse til svenden var rykket fra
10.juli til 1.juli, grundet redaktørens
ferie. X september er der hulemøde fredag
den 9. og stegt Ål lørdag den 24. til en
pris af kr.80,- tilmelding som sædvanlig til
Mona på tlfi 42 81 81 62, senest en uge før.
Til næste Lam på spid fest 1995, vil der
være en flisebelagt og overdækket grill¬
plads. Den kommer til at hedde Karls plads.
Lørdag den 3.september fylder Richard
Petersen 80 år og tirsdag den 13.september
har Karl maler 25 års jubilæum. Hillerød
afd. ønsker tillykke.

Med kno i bordet

HØRNING

Bodensøgartneren.

KARREBÆKSMINDE

Hulemøde den 29.07.94.
Trods ferietid samt hedebølge, mødte 12
veloplagte deltagere op til hulemøde med
naturens egen varme i møllen, så vi måtte
undvære den ellers summende lyd af den
kunstige varmekilde; en helt ny fornemmelse 1
Formanden bød velkommen, og efter sang
nr.28, meddelte han at der igen havde været
indbrud. Ole Bro oplyste at der var taget
øl, vin m.m. for 580,-kr. Der var forslag om
en forsikring, (Ole har taget kontakt til et
selskab vedr. et tilbud), samt om en ny og
mere sikker dør, med en kraftigere låsean¬
ordning. Der var brev fra hovedforbundet,
med en invitation til formands- og
kasserermøde. Forbundet kontaktes vedr.
indhold af mødet. Der blev aftalt: Alegilde
fredag den 26.aug. kl.19:00 1 hulen. Der var
enighed om at ansøge Danmarkssamfundet om en
fane. Efter sang nr.73 slukkedes sandhedens
lys, og bøderne fandt vej til bøssen. Det
var så tid til at stille sulten, samt snak
over bordet, afbrudt af musik og sang, (Kurt
på trompet, og Kalle på violin og sav) og i
pæn tid var endnu en fin aften i møllen til
ende.

Med kno

KØBENHAVN

Tut.

Vores sidste møde før sommerferien var det
tilbagevendende Campingtræf i Langå. Det var
en heldig Week-end vi havde valgt idet
vejret for en gang skyld viste sig fra den
pæne side. Tilslutningen var pæn, vi var 22
voksne 3 børn og en hund. Eftermiddagen gik
med musik, sang og forskellige lege så
stemningen var i top da vi begav os til
middagsbordet, hvor vi hyggede os over den
gode mad og de medbragte drikkevare, Indtil
lukketid, (kl.23:00 dut).
Efter morgenkaffen og de friskbagte rund¬
stykker begyndte vore gæster fra Sønderborg
at bryde op, og dem som havde andre gøremål
for søndagen sagde farvel og tak for en god
Week-end.
Førstkommende møde er hos Frank og Bente i
Jebjerg fredag den 12.august kl.19:30.

Sommer, sommer. Pyhh hvor er det varmt, så
"heldigvis" sker der ikke så meget i Hulen.
Siden sidst, har vi kun haft et par Søn¬
dagsmesser, der stille og roligt går derud
af. NÆH, lad os hellere vende snuden mod
efteråret, der absoldfc ikke er at kimse adl
- September er jo sensommer, så vi lægger
for alvor ud lørdag den 24. denne dag,
afholder vore dejlige Navervenner deres
årlige skovtur! Helt sikkert som altid alle
tiders, så stakkels dem der ikke tropper op.
Vi mødes 1 Hulen kl.14:00, og så må guderne
vide, hvad de 2 x Kirsten har fundet på.
Kedeligt bliver det 1 hvert fald ikke.
Sidste tilmelding i Hulen eller til forman¬
den, mandag den 19.09. Prisen? Bare rolig,
alle kan være med, og jo flere vi bliver des
bedre og sjovere. Da vi holder lukket om
søndagen, er der ingen vej udenom vennerl
Men.... Fra september måned, forsøger vi
vort nye lokkemiddel: Nemlig, SVENDE-HULE-
MØDE den første torsdag og den sidste
tirsdag i måneden. Så alle burde kunne
deltage! Kom ned i Hulen og få en "rolig"
stund med alle kammeraterne.
Værn om CUK, thi det er vigtigt.

Arrangementer:

1.09. + 27.09.: Svende-Hulemøde.
4 .09 . + 18.09 .: Søndagsmesse.
11.09. + 25.09.: Lukket.
21.09. + 28.09. Midt-I-Ugen.

(er tilbage v/Hans Rindom! LÆKKERT!.
24.09.: Navervennernes Skovtur.

Birte. Med kno i bordet Niels "2m".



NÆSTVED NYSTED

På den ekstraordinære generalforsamling den
26.Juli blev den i indkaldelsen foreslåede
ændring af paragraf 4 i lokallovene vedtaget
og efter valg består bestyrelsen nu af
følgende: Formand, Bendt Ravn - Næstformand,
Finn Pedersen - Kasserer, Jes Jensen (ny)
Sekretær, J.P.Jensen - PR-mand, Jørgen
Presutti (ny). Hulefar er nu ikke længere
medlem af bestyrelsen og til posten valgtes
Katrine Ravn (så må vi vel nok hellere kalde
hende hulemor), som ser frem til at der
melder sig nogle arbeJdsivrige frivillige
til hjælp med noget af det praktiske arbejde
inden- og udendørs. Hulens stiftelsesdag er
som bekendt 11.oktober. Det er endnu ikke
fastlagt, om vi fejrer den lørdag den 8.
eller lørdag den 15.oktober, men det vil
fremgå på hulemødet i september. Og så en
lille påmindelse: Man må faktisk ikke være
mere end ét kvartal bagud i kontingent. Så
tag et grundigt kik på Jeres kvitteringer og
sørg for 1 givet fald at få rettet op på det
forsømte. Hvis nogle medlemmer i egen eller
andre afdelinger skulle ønske at erhverve
stævnemærke 1994 som samlerobjekt, er der
nogle stykker tilbage som kan fås for kr.50
+ porto. Næstved afdeling takker meget for
de mange hjertelige hilsener efter pinses¬
tævnet. Den slags luner 1

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.

ODENSE

I skrivende stund (8/7) er det sommer, dét
bar hulemødet da også præg af, 5 naver, 7
venner og Bruno fra Vejle havde fundet hulen
med de kolde øl. Det var et stille og kort
møde. Ole var 1 Norge. Kassereren var der
heller ikke ( får vi dig snart at se Leif??
). Poul kunne fortælle at nu havde vi fåret
de penge vi blev lovet, hvis vi ville flytte
fra den gamle hule hurtigt. Det var en god
check, selv om sagføreren havde taget sin
del. Som noget nyt serverede hulefar pølser.
På hulemødet i august var 5 naver mødt
foruden en gæst fra Spanien, et tidligere
medlem Erik Fruerlund. Formanden oplyste at
Børge "Skæg" fyldte 80 år den 2. september,
og at Inge Almind, Bodil Neergårdsvænget 7,
lægger hus til fra kl. 10:00. Der afholdes
81 års stiftelsesfest lørdag den 24.septem¬
ber i hulen.
Vennerne afholder generalforsamling torsdag
den 1.september kl.18:00. Naverne møder kl.
19:30, og man medbringer madpakke til
fællesspisning.

Med naverhilsen Pigen fra Fyn.
Ole Bøwig.

RANDERS

Efter en god og forhåbenlig dejlig sommer er
vi så startet op igen. På hulemødet var der
ikke de store ting at drøfte på grund af
ferien. Den 16.08. og 17.08. skal vi lave en
udstilling på Pejsegården. VI har fået lidt
materiale fra HB. Vi håber at vi kan præ¬
sentere naverforeningen godt, og få andre
til at få lyst til at rejse ud og se sig om
i verden.
Randers Naverklub ønsker Helmuth Kløve
tillykke med de 70 år.

Kære venner, ja, sommeren er snart forbi
skønt det endnu er vel 33 grader i skyggen.
Vi mødes nu snart igen, mandag den 5.sep¬
tember i hulen som sædvanligt, husk det er
kl.19:00, til Kurts glæde grønsaltede sild.
VEL MØDT.

Naverhilsen og kno Bent.
Skatmester og laugsskriver.

ROS IC ILDE

Den 12.06. havde vi kortspil, alle kom med
deres madpakker. Den 24.06. var mødt 16
naver. Da formanden havde lovligt fravær,
bød Erna velkommen. Klubben fik, af Kurt^
overrakt en udenlandsk øl, til vores efter¬
hånden store samling. John fortalte, at han
af Lion Klub i Frederiksværk, var blevet
opfordret til at komme og holde et foredrag
om naverne før og nu. Dette havde han så
gjort, og det blev meget fint modtaget. Vi
havde spilleaften den 17.07. som denne gang
blev holdt hos Frida go Karl. Der var dækket
op i deres dejlige have, swimming-poolen var
varmet op, og øl og snaps var kølet ned.
Inden spillet gik 1 gang, var der flere der
lige måtte en tur i poolen. Vi siger tak til
Frida og Karl.
Tfods det meget fine vejr og ferie var der
til vores hulemøde den 29.07. mødt 17 Naver

£>lus en Navergæst, Karl. Han kom fra Eutin i
Tyskland. Han arbejder for tiden i Roskilde
som tagdækker. Det var et dejligt friskt
pust udefra. Stemningen var fin, Bent slog
på klokken og sangbøgerne blev flittigt
brugt både på tysk og dansk. Vi sluttede med
minderne efter et hyggeligt sommerhulemøde.
Aktiviteter 1 september:
Søndag den 11.09. kl. 17:30 kortspil.

(medbragt mad).
Fredag den 30.09. kl. 19:30 hulemøde.

(uden skorper).
Hulevagt festudvalget.
Husk den 2.10 fugleskydning.

Med naverhilsen Ib.

SILKEBORG

Den 25.06.94, hvilken herlig aften ude hos
Søren og Sonja, vi fejede midsommer i deres
nyopførte skovsommerhus Sonja havde lavet
div. gemyser til grillstegt mad, der var alt
fra stald og hav, mørt og sejt efter behag
og med det gode danske øl til. vi sang så
det klang over mark og vang, til kaffen fik
vi en flot dannebrogskage. Skønt at vi igen
mødes til en midsommerfest. Vi siger tak til
værtsparret. Der gik rygter om at Vagn Rør
og Co. fandt en kortere vej hjem end ud. Vi
siger tillykke til John Rieche med de 10 år
som Naversvend. Også tillykke til Peter
Poulsen (Edderkop) med de 20 år og tak for
dit dejlige spil på harmonikaen. Undskyld
til Karsten Steffensen, du er indmeldt den
1.07.77, og bliver 50 år den 30.07.94.
Hulemøde den 29.07.94. Formand Hans Padborg
bød velkommen. Vi fik Erik Påske til at
synge nogle af vor Naversange, da det var
for varmt til at synge selv. Vi gik hjem kl.
22:00.
Peter Poulsen (Edderkop) runder de 50 år den
8.09.94, og i den anledning holder han åbent
hus i Hulen fredag den 9.09. kl. 13:00, med
lidt til maven og halsen. Velmødt.

Med naverhilsen Søren. Hilsen med kno "Farmand".



SLAGELSE

Hulemødet den 1.07. var et rigtigt hyggemøde
og Erik var blevet et år ældre, så han
medbragte en flaske karruselolle, som mere
eller mindre virkede efter formålet. På
grund af arbejde - det fine sommervejr
eller manglende entusiasme, var fremmødet
bestemt ikke overvældende. Som gode naver¬
brødre blander vi os naturligvis ikke i
dette, men skulle man af en eller anden
årsag være indisponibel, så gør dog både dig
selv og alle os andre den ringe tjeneste at
sende afbud. Dette var bestemt ikke noget
surt opstød, men en pæn og velment henstil¬
ling til hver især. Ved sidste hulemøde den
5.aug. skal vi have fastlagt diverse ting
ang. formands- kasserermødet den 6.11.94, så
her beder vi alle videst muligt møde frem,
ikke mindst da der her skal vælges ny
formand til HB. - Den årlige sommerudflugt
afholdes den 3.september, hvor vi mødes hos
Kurt Brogaard, Solvænget 29 i Gørlev kl.
15:00, hvor han så sammen med sin yndlings¬
hustru tager i mod, og efter vi har hygget
os med diverse spil og våde varer, vil der
blive serveret stegt ål og hvad dertil
hører, til sædvanlige rimelige priser.
Sidste frist for tilmelding er lørdagsmødet
den 20.august, eller inden på tlf: 58 85 65
74. - Angående billardturneringen "RYE OPEN"
den 27.08. kl. 9:30 er tilmeldingsfristen
samme dato, dog på tlf: 58 65 56 65. Folk
der ikke er kyndige ud i Skomagerpot kan
deltage 1 heppekoret. Der sluttes af med
sild, øl og snaps til hulepriser, på et
tidspunkt så alle kan nå at være hjemme til
aftensmaden. Hulefar kunne godt tænke sig
nogle mere konkrete bestemmelser for hus- og
ordensregler. Vi forventer at han selv laver
et udkast, og i øvrigt gennem bestyrelsen
indkalder til møde. Der gøres 1 den forbin¬
delse opmærksom på, at alle bestyrelsesmøder
er åbne for medlemmerne; men at man selv
orienterer sig om dato, tid og sted.
Sluttelig sender vi en varm hilsen til Karen
og Ejner i Kina.
Slagelse afd. sender en feriehilsen til
samtlige naverbrødre, hvor de end befinder
sig. 1

Med kno i bordet

STOCKHOLM

Arne Rafn.

De, der ikke smutter ud med båden, arbejder
i fuld sving med toilet- byggeriet samt
havearbejde. På billedet ser man bl.a. Otto
og Pastoren, er de ikke lækre.??
Vi har årsfest den 3.september og whisttur¬
neringen begynder den 9.september og fort¬
sætter den 16.september. Svendefest har vi
den 30.september.
Vi ønsker Hugo Madsen tillykke med de 70 år
den 24.august. Vi er lidt sent ude men bedre
sent end aldrig. Ingrid Olsen fylder 65 år
den 11.september, vi gratulerer og håber hun
får en god fødselsdag.

Med naverhilsen

SØNDERBORG

Aase.

Efter en god ferie har vi haft et godt
fremmøde den 5.08. på 24 personer. Vi havde
en dejlig tur til Vejle i ferien, hvor vi
var 17 med bussen, og tre sejlende som blev
der til festen om aftenen. VI takker for en

dejlig dag og den gæstfrihed som blev vist
os.

Kommende arrangementer:

17.09.94 kl. 19:00 HØSTFEST
MENU: Tunsalat

Wienerschnitzel m/tilbehør
PRIS: 40,- kr. pr. kuvert,

sidste tilmelding senest den 11.09. til H.P.
på telefon: 74 42 55 35.

15.10.94 .... Sejltur ti^P Tyskland med
morgenmad og middagsmad, se
oktobersvenden.

sidste tilmelding senest den 9.10. til H.P.
på telefon: 74 42 55 35.

Kassererens adresse: Bent Hougaard Nielsen
Ringbakken 19 C
6400 Sønderborg
tlf: ?? ?? ?? ??

Vi havde meget besøg i juli på torpet. Nogle
fra Silkeborg var interesserede i at se den
svenske skærgård, så de kom med ud at sejle.
Skipperen havde regnet med lidt hjælp; men
det var så som så med det. F.eks. stillede
Marie i træsko, da protesterede skipperen,
man kan jo ikke have at hun falder i vandet
på grund af forkert fodtøj, så hun måtte
have bare tæer. Søren blev styrmand, han
måtte hoppe i land, da man skulle lægge til,
derfor havde han givet Hans det ansvarsfulde
job at forsøge at få gat i en bøje. Linen
var derimod for kort, så Hans hang ud over
rælingen, skipperen var derfor tvungen at
sejle baglæns. Marie holdt i Hans's ben, men
det var noget besværligt, da hendes arme var
for korte, hun var bange for at Hans skulle
falde i vandet. Sonja var ved at flække af
grin. Man skal søreme passe på sine passa¬
gerer, tør skipperen mon tage flere med
ombord???

Med kno i bordet

VEJLE

referenten.

Hulemøde den 5. august 1994.
22 svende var mødt på denne dejlige sommer¬
aften. Det er sjældent, at man kan holde
møde i det fri 2 gang samme sommer. Forman¬
den bød velkommen - især til Kalle, fra
Karrebæksminde, der havde fundet vej til
vort møde. Formanden takkede Polle, Erik
Ole, Kurt Dreier, Johnny og alle de andre,
der havde været med til at lave jubilæums¬
festen. Sikke et arbejde I Alt klappede
selv vejret var strålende - og så formåede
de selv med de (dikteret af bestyrelsen)
lave priser at frembringe et overskud på 400
kr., så i Vejle afdeling kan vi bevisligt
lave fest til foræringspris. Tommy Christi¬
ansen havde jo også jubilæum. Efter på
behørig vis at være blevet udstyret med 25



års nålen, kvitterede han med en omgang.
Tillykke Tommy, og tak for øllet. Den
4.august havde Edmund en aftale med Ase på
Rådhuset. Ca. 50 personer - familie, hjem¬
mehjælpere og naver - dannede espalier ved
rådhustrappen. Derefter gik turen til
hytten, hvor der var en bid brød og en tår
øl. Det var Åses fødselsdag samme dag, og
mon ikke han er den største fødselsdagsgave,
hun har fået. Tillykke begge to, og tak for
festen. Den 17.september kl. 14.00 har vi
ålegilde - som altid kun for naver med
påhæng. Tilmeldingen slutter ved 35. Prisen
kendes ikke endnu. Tilmelding sker til
Johnny på tlf: 75 82 80 42.

Med naverhilsen Store Hans.

zürich

7.juli. Naveraften, "The two missing links",
fra sidste naveraften dukkede endelig op. Om
de var bange for ikke at blive optaget i vor
naverflok vides ikke med sikkerhed. Et er

sikkert, deres tvivl blev i fald gjort
grumme til skamme, de er nu naver til fulde
med de dertil hørende forpligtelser og
glæder. De eneste protester blev opløftet af
en ukvalificeret Unav ved navn Erik. Han
blev med bestemt mine opfordret, af forman¬
den til enten at holde mundlæderet eller
forlade lokalet. Det kostede ham et par høje
bøder, at få lov at blive 1 Men, de nye
naver: Niels Juul, fra Fyn og Kenneth
Madsen, også fra Fyn. Han er i øvrigt ligeså
IKKE rødhåret, som en vis Peter Teusch.
Klokken bimlede i rigeligt mål. VI byder de
to nye velkommen i vor faste flok.
8.- 9.- 10. juli blev Zürichfesten afholdt.
1,5 million besøgende fordelt over to dage
på et meget begrænset område, det er
sørensmuttemlg en byfest der vil noget. Og
det endda uden uroligheder af nævneværdig
art. Festen blev afsluttet med et fyrværkeri
til 340.000,- Sfr. Behøver jeg skrive at det
var pisseflot?? Samme weekend var der open
air koncert i Winterthur. Det fortælles fra
vore deltagende medlemmer at have været tre
gode dage med god musik, godt vejr. mange øl
og for lidt søvn. Den eneste der fik lukket
et øje var Asbjørn og det endda ret hånd¬
fast, sidst jeg så ham var det stadig syet
sammen 1! - Den 2.juni, seniortræf i Bubikon.
Det hedder forøvrigt ikke seniortræf mer;
men derimod Margueritetræf. Man har åbenbart
haft en slags identitetskrise blandt senio¬
rerne, i det der vist ikke er nogen af dem
der er gamle nok til at være ægte senior.
Derfor navneskiftet til Margueritter, som
skal illudere noget i stil med de friske
blomster der springer ud over alt. Tillykke
med navneforandringen. Nå; men Bubikon
arrangementet var i hvert fald en succes.
Der kommer, fra Kaj Petersens hånd, en flot
beretning i klubbladet, så glæd jer bare
allerede. - VI har haft besøg af Andrea,
Kaj og Ann, gamle naver fra Århus. Også
Marianne og Johnny fra Østbirk har beæret os
med en lynvisit. Det blev en omsætningsrig
aften for hulen og vi takker for gensynet.
Der er jo mange måder at støtte klubben
aktivt på, men denne hører selvfølgelig til
de mere behagelige. Den 4.sept. EM i
kegllng. - 20.09. besøg på kriminalmuseet i
Zürich. Jeg vil slutte med et citat af
afdøde Chr.Flagstad: "Husk, glem ikke at
være glad"I

Ålborg

VI holdt vores hulemøde den 3.08. hos Claus
i Gug. Damerne var inviteret med, men vi var
kun 14 personer, tilmeldingen var ikke stor,
da Bent samme dag fejrede sin 60 års fød¬
selsdag. Vi havde en hyggelig aften. Vi
startede 1 haven, hvor der både var et
springvand, guldfisk og en voliere med
undulater. Vi nød en øl før vi gik indenfor,
for at se på ølflaske-samlingen, 7100
forskellige flasker øl; engang havde han den
største samling i landet, men en anden har
nu samlet 12000 flasker. Claus samler også
på kapselåbnere. Selv om han har så mange
flasker, kunne vi forære ham flere flasker,
han ikke var i besiddelse af. Vi takker for
hans gæstfrihed, og vil invitere ham til
vores huleaften, da han gerne vil se vores
nye hule.
Bestyrelsen vil oplyse om, at vi har fået ny
kasserer. Jens Pejstrup trak sig på den
ekstraordinære generalforsamling 15.06.94.
Vi vil gerne takke Jens for det store
arbejde han har lagt i foreningen gennem 10
år. Tak Jens. - Ny kasserer blev Per Michael
Jensen, Koldkærvej 81, 9370 Hals. tlf: 98 75
01 59. VI byder Per velkommen i bestyrelsen,
og håber på godt samarbejde.

Med naverhilsen Irene.

Århus

Hulemøde 15.07.94.
16 svende og 4 gæster var mødt. Formanden
bød velkommen. Vi havde besøg af journalist
Marianne Eskildsen, samt 2 pressefotografer
fra ÅRHUS ONSDAG, som er en lokal avis.
Marianne kom for at få nogle oplysninger om
vores eksistens og virke. Hun fik en masse
oplysninger, som hun vil sammenfatte til en
artikel 1 Århus Onsdag. Vi havde også besøg
af havnearbejder, Steffen Christiansen fra
Århus. Det blev en vellykket aften som
sluttede med Minderne.
Hulemøde 17.06.94. ^
12 svende var mødt. Formanden var fraværende
så næstformand, Ole Bjelgart ledede mødet,
tb Strange, som var vendt hjem fra USA,
förtalte om de mange oplevelser de havde
håft. Kaj Lindskjold oplyste at vi fik besøg
af Ålborg- Navene den 25.06.94. Ole Strange
lige hjemvendt fra Indien, gav en spændende
beretning fra sit virke i Indien.
Hulemøde 1.07.94.
19 svende + en gæst, assurandør Orla Vammen
var mødt frem. Formanden bød velkommen.
Velkomstsangen blev sunget på behørig vis.
Vagner kunne oplyse at der var fin tilslut¬
ning til moseltreffen. En hyggelig aften
sluttede med Minderne. Den 18.06. var vi
Inviteret til et festligt arrangement hos
Grethe og Åge i Hornslet. 22 svende med
damer var mødt. En vellykket og festlig
aften. En stor tak til Grethe og Åge for en
pragtfuld sommerfest. Før vi gik hjem,
samledes vi i haven og sang Minderne. Den
25.06., mødte 12 friske naver fra Ålborg. Vi
fik en særdeles hyggelig dag sammen. En tak
til Ålborg for de fine plakater, som de
skænkede vores hule.
Kommende arrangementer:
20.08 Fugleskydning.25.08 Moseltref f.16.09 Hulemøde med ledsagere.
24.09 Vandretur.

Lars. Med hilsen S.E.Jensen.
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Forslag der ønskes behandlet på dette møde
sendes til formand for HB.
Pia Nielsen Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby. Senest den 1. november 1994.

Mødet afholdes i gildesalen,
Østerbæksvej 92, Odense
Der er afkørsel fra Ringvejen og Hjallesevej
( A9 ) til Østerbæksvej.

Hotelværelser kan reserveres på følgende:

Hotel Hans Knudsens Gård
Hunnerupgade 2, Odense
Tlf: 66 11 42 13
Enkelt værelse: 550,00 kr.
Dobbelt værelse: 650,00 kr.

Turist Hotellet
Gerthasminde 64, Odense
Tlf: 66 11 26 92
Enkelt værelse: 300,00 kr.
Dobbelt værelse: 450,00 kr.

Det lille Hotel
Dronningsgade 5, Odense
Enkelt værelse: 280,00 kr.
Dobbelt værelse: 350,00 kr.

Formanden for Odens afdeling ønsker at vide
hvor mange vi bliver. Husk derfor tilmelding
senest den 26.10.1994. Adresse for Odense:

Formand: Ole Bøwig, tlf-fax: 65 90 44 16
Strynøgade 7
5000 Odense C

Hulefar: Poul Ritschel, tlf: 66 12 72 48
Rasmus Nielsensvej 9
5000 Odense SV

Hule: Fåborgvej 9
5250 Odense SV

FUGLESKYDNING
hos ROSKILDE NAVERNE

Bøndag den 2 _ oktober 1994 - 10:00

Vi holder igen i år vores fugleskydning i
Roskilde Salonskytteforenings skydebaner og
lokaler i kælderen under Østervangsskolen,
Astersvej ( en sidevej til Østre Ringvej ).
Parkering ved B.S.marked og herfra følges
Naver- skiltene.

Numre til fuglen koster...1 stk. 7,- kr.
5 stk.30,- kr.

Skydenummer koster 10,- kr.

STIFTELSESFEST

Berejste Danske Tømrere inviterer hermed
samtlige Naver- Kammerater med ledsager, til
foreningens store årlige stiftelsesfest
lørdag den 26. november kl.17:00 præcis.
Festen afholdes i fagforeningens lokaler
Mølle Allé 26, Valby.

MENU: Flæskesteg / Islagkage / Kaffe
Dans til levende musik.
Alle drikkevarer serveres til
Hulens populære priser.

PRIS: Kr. 125,- pro. persona.

Tilmelding sker ved indbetaling på:
GIROKONTO 649-6180

Foreningen For Bereiste
Danske Tømrere
Bjelkes Alle 18, st.th.
2200 København N

Sidste frist for tilmelding: onsdag 16. nov.

Eventuelle forespørgelser sker til:
Formand, Børge Andersen tlf: 31 85 23 48

FREDERIKSSUND FISKETUR TORSK OG SILD
HIV - O - HØJ

Nu skal vi ud og fiske, kom med og få en
hyggelig eftermiddag, det sker 15-10-94.
Vi sejler fra Helsingør Nordhavn kl. 12
mødetid 11.45 senest. Pris pr. person kr.
100 tilmelding senest 10-10-94 som er
bindende, tilmelding skal ske til Kaj Hansen
tlf: 42 12 48 14.

Med kno Dorrit.

EFTERLYSWING

DER ER NOGEN, DER HAR FÅET DEN FORKERTE
UNDERSTANG TIL DERES FANE MED HJEM? ? DET HAR
VI NEMLIG. FORBYTTELSEN ER SKET DEN 9.FE¬
BRUAR 1994, VED POUL BARSLUNDS BEGRAVELSE.
DEN FORENING DER HAR EN FORKERT UNDERSTANG
BEDES VENLIGST KONTAKTE TONNY VENTRUP PÄ
TLF: 47 50 30 52

BESTYRELSEN.
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HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND: Pia Nielsen

Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby
Tlf:.. 33 63 39 61 Arb.

36 44 36 16 Prv.

HOVEDKASSERER: Frode Zachariassen

Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68.

REDAKTØR AF "DfS"... Dann Eland
Rosenvænget 1, 1.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54.

DEADLINE Den 10. i måneden.

NY FORMAND FOR
HOVEDBESTYRELSEN

Ansøgningsfristen til denne så vigtige post
inden for C.U.K, er forlænget til den 1.
november 1994. Og ansøgninger sendes til

TAK

Må jeg udtrykke min hjerteligste tak for
telegrammer, og den fine behandling, som jeg
og min hustru fik af Københavns afdeling, i
anledning af mit 25 års jubilæum.

Med naverhilsen Fl. Abildgaard Thomassen
Københavns afd.

Med disse enkle rader takker jeg alle
Navervenner som ved jubilæumsfesten den
3.september på Ingarö (hulen) hyllede mig
for min 70 års-dag. Et stort TAK for de
smukke blomster og de fine gaver.
Yderligere sendes en "takke-tanke" til
hovedbestyrelsen for C.U.K. 1 anledning af
det tilsendte Navertelegram, som jeg modtog
på min märkesdag.

Med naverhilsen Hugo.
Stockholm afd.

Sidste fra Mosel-bussen 1994:

Tak til alle deltagere for en fin fin tur
til Luxemburg og Mosel.
Vi glemte vist at takke Vagner, hvad er
Mosel uden kaffe, morgenmad, øl, tryksager
og al hans snakken. Endnu en gang tak for
erkendelse fra alle deltagere.

Med naverhilsen Vagner og Børge.

Husk: Mosel-eftertræf lørdag den 1.10. kl.
18:00 i hulen.

Husk: Mosel 1995 bussen kører den 24. august
samme tid.

KØBENHAVNS AFDELING

HULE: Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92

MØDER: Se her i bladet under København.

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

arb. tlf: 42 45 32 22

MILEPÆLE

OKTOBER

3.10. Torben Jensen 50 år
Grimstrupvej 98 C
4700 Næstved

9.10. Frank Ravn 60 år
Søndermarksvej 78, st.th.
7000 Fredericia

15.10. Bent A. Christiansen 60 år
Avlsbrugervej 3
7000 Fredericia

16.10. Niels "Proppen" Andersen 50 år
Sandbakken 58
4736 Karrebæksminde

21.10. J.P. "Marokko" Jensen 75 år
Østergade 12 B, 2.th.
4700 Næstved

NOVEMBER

2.11. Niels Knudsen 50 år
Roskilde afdeling.

TAK

Hjertelig tak for telegrammer fra hulen,
hovedbestyrelsen, moselkomiteen og gratu¬
lanter, 1 anledning af min 65 års fødsels¬
dag.

John Nielsen
Roskilde

Jeg siger tak for opmærksomheden, fra nær og
fjern.

Karsten Steffensen
Middelfart

Hjertelig tak til alle der viste mig op¬
mærksomhed på min 7 0 års fødselsdag.

Helmuth Kløve
Randers

Jeg sender her en hjertelig tak til
Moselkomiteen og alle deltagerne ved
Moseltreffet, for hilsenen da jeg lå på
hospitalet i Cochem, det hjalp kolossalt på
humøret og en tak til alle der ringede fra
ind- og udland, en særlig tak til Frank
Lukassen og Flemming Vilhelmsen for hjælpen
på hospitalet.

Kraftig naverhilsen Jørgen Schaffer.



DØDSFALD

Den 12. august mistede vor afdeling desværre
endnu et trofast medlem.
Vilhelm A. Holm, (Bornholmeren), drog ud på
sin sidste rejse i en alder af 93 år.
Vilhelm var udlært rørlægger, og nåede at
være medlem i C.U.K, i hele 33 år.
Vi er mange der vil mindes "Bornholmeren"
for has pudsige person og indfald; men
absolut ikke mindst hjemstavnsdialekten, der
lige til det sidste symboliserede Bornhol¬
merens "øgenavn".

ÆRET VÆRE VILHELM'S MINDE

Niels "2"m.
København.

Med dette medlemorgans hjælp vil jeg gerne
fremföre min varme tak til alle naver i
Stockholms afdelingen for den venlighed og
omtanke som blev vist mig og min sön ved
Kirstines bortgang.
Et stort tak särskilt til Poul og Aages
fanevakt ved hennes båre i Boo kirke.

Hugo Madsen
Stockholms afd.

dementi

Se under referat fra Aalborg

FORENINGSMEDDEL.ELSER

FREDERICIA

Til hulemødet mødte 7 svende med damer,
næstformanden bød velkommen da vores formand
var lovligt undskyldt. Flemming fra nordsøen
var hjemme og han var aftenens gæstetaler og
det kan nok være at han fik endevendt
erindrlngsposens Indhold, men vi fik da
historierne skyllet ned, på behørig vis.
Kirsten, vores naversøster, var reserve
hulemor og hun serverede varme frikadeller
samt andet godt og hun klarede jobbet
strålende, tak for det Kirsten. Vi har hørt
at vores naverbror Poul Erik er holdt op I
tyskland, så nu håber vi at se ham i hulen.
Vi sluttede en dejlig aften med minderne ved
23:00 tiden.
Husk svende vi har generalforsamling den
5.10.94. Så mød op alle mand.

Med naverhilsen Tage.

FREDERIKSSUND

Hulemøde den 2.09. (ekstraordinær general¬
forsamling) . Bestyrelsen havde indkaldt til
ekstraordinær GF. Dagsordenen lød 1-valg af
dirigent, 2-eksklusion af 2 medlemmer. Der
var mødt 19 raske svende op, formanden bød
velkommen, og vi sang nr. 28, derefter gik
vi over til generalforsamlingen, Frank blev
valgt til dirigent. Formanden berettede

hvorfor der fra bestyrelsens side var ønske
om eksklusion af to medlemmer, som ikke
havde udvist tilstrækkelig god opførsel, som
vi siger ja til ved det runde bord, når vi
bliver optaget. Efter diskussionen gik vi
over til afstemning.
Første afstemning: 7 for eksklusion, 5 for
karantæne, 7 for frifindelse. Da det var
lige måtte vi stemme om. Anden afstemning:
12 for karantæne, 7 for frifindelse. Besty¬
relsen vil nu indstille de 2 medlemmer til
karantæne hos HB og KU. Frank takkede for
god ro og orden. Derefter gik vi over til
hulemødet, og da Per Bager havde meldt
afbud, til sin hulevagt måtte Lone og Dorrit
træde til, for at hjælpe Per Bogart. Vi fik
nogle hyggelige timer med sang og navers¬
pind. Dorrit og Kaj havde været ved Mosel og
havde nogle friske hilsner med dernede fra.
De fortalte, hvad de havde oplevet og at det
havde været et utroligt godt træf, men
hvornår har det ikke været det. De sender en
tak til moselkomiteen. Vi har holdt Lam på
spid, og vi var desværre kun 45 deltagere.
Hvor var alle de andre Kammerater henne?.
Men jeg kan fortælle at vi havde en god
aften alligevel. Husk næste hulemøde vil
bestyrelsen orientere om deres arbejde, og
der vil blive serveret varm mad. Bestyrelsen
har hulevagten, og er den 7-10-94.

Med naverhilsen Dorrit.

HERNING

Efter vel overstået ferle er vi så småt ved
at få samling på tropperne til en ny sæson.
Medio august var vi på en skøn aftentur. I
lejet bus, og med formanden som chauffør,
kørte vi til Ringkøbing, hvor vi gik ombord
på det gæve skib "Sorte Louis", hvormed vi
krydsede Ringkøbing Fjord over til Hvide
Sande og efter en krølle på fjorden, på
tilbageturen, entrede vi igen kajen i
Ringkøbing, efter det meste af tre timers
sejlads, der i øvrigt foregik i magsvejr og
med den nedadgående sol over klitterne mod
vest. Der var sørget for mad og drikkevarer
i rimelig mængde og som skipperen med kærlig
hånd uddelte til fortæring. En sang eller to
blev det også til. Og der var sørget for
sangbøger nok til, at også vore medpassage¬
rer kunne få lejlighed til, at synge med på
vort hjemlands sange. Men tænk alligevel,
som chauffør at være på vandvognen en sådan
herlig aften, flot Flemming.
Så står vi igen overfor en mærkedag. Den 3.
december er det klubbens 30 års dag og det
skal selvfølgelig fejres, hvilket vil ske
fredag den 2. december med en reception 1
hulen fra kl. 11:00 - 14:00 hvor et glas øl
og lidt mad vil blive serveret og om aftenen
med en festmiddag. Vi satser på lidt under¬
holdning og der bliver lejlighed til at få
en svingom, hvortil "De musikalske venner"
leverer musikken. Aftenen slutter med
natmad. Sæt allerede nu X 1 kalenderen, hvis
Du/I vil glæde os med et besøg eller måske
kunne tænke Jer/I at deltage i aftenfesten.

Med naverhilsen Gunnar.

HILLERØD

Det ville være godt, hvis vi var nogle flere
til hulemøderne. Den 12. august var der ikke
det store fremmøde. Måske var det varmen,
der var skyld 1 det. Messen den 27. august
blev aflyst, da der kun var 2 tilmeldinger.
Vi skal være mindst 10 personer.



Husk hulemødet den 14. oktober og messen den
29. oktober, hvor Mona serverer oksekøds-
suppe. Tilmelding som altid til Mona på tlf:
42 81 81 62 senest 1 uge før. Prisen vil
være kr.50,-.

Med kno 1 bordet Bodensøgartneren.

HOLBÆK

Så er medlemmerne igen samlet efter en god
og varm sommer og mødeaktiviteterne er igen
begyndt. Det startede med at seniorklubbens
eftermiddagshygge, Hvor Erna og Karl fra
Roskilde deltog for at indsnuse atmosfæren,
kom snart igen. Næste arrangement var grill¬
eftermiddag/aften hos Viggo og Kirsten i
Snuderup. Det ligger så langt ude, at
kragerne har vendt længe før stedet, og
harerne der kom forbi havde madpakke med.
Til gengæld er der masser af plads på det
smukt ombyggede gamle husmandssted med 14
tønder land, hvoraf en del er dejlige
mosehuller. Haven stærkt udviddet med masser
af buske og trægrupper, så der altid kan
findes læ, hvilket der blev brug vor mens
regnen var så venlig at holde op før gæ¬
sterne mødte. Og så kan man heldigvis ikke
genere naboerne, for med gæster fra Hille¬
rød, København og Samsø afdelingerne var vi
en pasende flok der, efter at have fået
kaffe og beset områderne under megen hyg-
gesluder, kunne alle gå til bords. Oksefi¬
letterne var vel tilberedte af grill- mester
Karl fra Hillerød. Under spisningen slog
værten på glasset, og efter nogle pæne ord
overrakte han en model af en kinesisk junke,
udført i ægte sølv, som en gave og et minde
om dagen til Holbæk afdeling. Værten er født
i Hong Kong.

Aftenen forløb i øvrigt med snak om
ferieoplevelser og den varme sommer som vi
har haft. Afdelingens kasserer er taget på
ti måneders ferie i Australien, nødvendige
forretninger vil dog blive foretaget af
formanden i kassererens fravær.
Kommende møder:

6. oktober Seniormøde
21. oktober Hulemøde

Niels .

HØRNING

12 Naver/Navervenner kom til hulemødet den
9.09..Efter formandens velkomst sang vi
meget passende "Når somren er til Ende"...
For vor herre havde rigtig lukket op for
sluserne denne aften. Formanden gav en
orientering om hvad der var sket i de sidste
par måneder. Derefter fik vi en beskrivelse
af de oplevelser Moselgæsterne havde haft.
Jens fortalte om de initiativer han er ved
at sætte i sving for at vi kan få en større
hule, som forholdene er nu kan vi ikke være
i hulen, hvis alle møder op. Og så er der
oven i købet 5-6 på venteliste. Vi krydser
fingre for at den skrivelse der bliver sendt
til kommunen giver pote. Der er flere tomme
lokaler så vi håber på et af dem.
Vi forventer at få lov til at holde "Jule¬
marked" 1 Hørning gamle mølle med gløgg -

æbleskiver - kaffe, lørdag den 26. november
og lørdag den 10. december, fra klokken 12 -
16.

Med kno i bordet Birte.

Gode naverkammerater.
Der afholdes GENERALFORSAMLING i hulen
Adslevvej 35 - den 14. oktober kl.19:30.
Vi glæder os til at se alle afdelingens
medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Birte.

Efter formandens tak, med et løfte om
snarlig ophængning af gaven i hulen, blev
der hygget, sludret og sunget et par timer,
til det blev køligt. Herefter valgte nogle
at tage afsked, nogle trak ind i huset og
enkelte standhaftigt blev udenfor, men en
dejlig eftermiddag og aften kunne afsluttes
i passende tid. En stor tak til Viggo og
Kirsten fordi i stillede jeres dejlige og
smukt beliggende hjem til rådighed for os,
vi følte virkelig at det var med glæde at i
tog imod os.
Med god deltagelse afholdtes sæsonenes
første huleaften den 19.08., efter forman¬
dens velkomst blev Emil hyldet for 10 års
medlemsskab og som traditionen byder, måtte
Emil selv sømme sin sølvplade i det runde
bord.

KARREBÆKSMINDE

Ved bestyrelsesmødet den 3.09. deltog det
nye huleråd, da mødet i sær drejede sig om
det årlige ålegilde, som fandt sted fredag
den 26. august i Møllen. Der mødte 30
personer frem, der 1 blandt 4 gæster fra
Vejle afd. til en god og gemytlig aften, og
alle pladser var besat. Alt det vederkvæ¬
gende havde Jens Byg taget sig af, og
foruden mange andre ting, passede han baren
hele aftenen. Jønsson havde skaffet kartof¬
lerne, Ole Bro sørgede for at der var ål
nok, og Tut og Poul stegte, kogte og serve¬
rede med de muligheder der var. Før de fine
ål - og der var nok - var der sildebord med
tilbehør, og ifølge forlydende var det
kulinariske helt i top. Der blev selvfølge¬
lig sunget, spillet og snakket, så det var
et under at møllehatten blev på sin plads.
En meget fin aften, med en god og varm
stemning, som meget gerne må gentages en
anden gang.

Med kno i bordet Tut.

KØBENHAVN

Sikke en sidste halvdel af august måned!
Søndag den 21.08. havde Næstved anmeldt
deres visit i hulen. 15 mand M/K dukkede de
op, men det bedste af det hele var, at vi
selv var 20. Desværre var der en mindre
tids-misforståelse, så en del var gået hjem,

Viggo Dreyer (vorea vart) overrakker sin gave til formanden for Holbak afd,



da de sultne ankom kl.13:30. Stemningen var
absolut 1 top, og årets stævnearrangør er jo
absolut Ikke kedelige. Det var en herlig
dag, som helt sikkert gav skønne minder.
Pastoren (fra Stockholm) var på sit årlige
sommerbesøg i Danmark, og aflagde os som
altid et dejligt besøg denne søndag.
Tirsdag den 23.08. var der Svende-hulemøde,
hvor vi skulle fejre vor 25 års jubilar
Flemming A. Thomasen. Vi var jo noget spændt
på at se "giraffen", der viste sig (natur¬
ligvis) at være en gammel kending, der på
det sidste desværre ikke har haft så megen
tid til at komme i hulen. Men det vil blive
ændret lovede Flemming!. Desværre havde
Næstved- besøget åbenbart taget hårdt på
medlemmerne, da kun 13 (UHA) havde lyst til
at hylde et trofast medlem, og hilse på
dennes frue. Sørgeligt I Og der var endda
varm mad ad libitum til en meget rimelig
pris. Men OK., det var jo sidst få feriesæ¬
sonen. Pastoren var endnu en gang værdigt
repræsenteret.
I oktober har vi Svende-Hulemøde den 6. og
25. som et forsøg afholder vi disse 2 gange
om måneden, så alle kan være med. Lørdag den
22.10. kl.12:00, afholder vi traditionen
tro, vort overdådige Sildebord. Kom og svøm
i de herlige retter, der er "Klart vand"
nok. Har du noget du gerne vil præsentere os
for, er du hjertelig velkommen. Men gi1 os
lige et praj, da vi gerne skulle have så
meget forskelligt som muligt!. Sidste
tilmelding i Hulen, eller til formanden,
søndag den 16.10. - Pris kun kr. 50,-.
Arrangementer:

2.10.+ 16.10 kl. 10: 30 Søndagsmesse
6.10.+25.10.+3.11. kl.19:30. Svendehulemøde
9.10. + 23.10. + 30.10 Lukket
12.10.+19.10. kl. 10: 30 Midt-I-Ugen
22.10.- kl. 12: 00 Sildebord

Med kno 1 bordet Niels "2m".

LOS ANGELES

Til vores maj møde var vi 27 Naver og 2
gæster, vores chef kok Bill Knudsen tilbe¬
redte en god dansk middag, bestående af
dansk bøf med løg, der blev skyllet med øl
og snaps. Snapsen skænket af Karl Duus.
Efter middagen havde vi vores regulære møde,
alt gik stille og roligt, Carl Petersen
mindede os om vores først kommende picnic i
år. For første gang, nogen kan mindes, sad
vi i hulen og spiste vores medbragte smør¬
rebrød, da det var for koldt ude under
egetræet. Til vores juni møde var 31 Naver
mødt op plus 1 gæst. Vores kok, Bill Knud¬
sen, er på valsen oppe nord på, så Arne
Andersen, som altid er villig til at hjælpe,
lavede en god biksemad med spejlæg, sildemad
først. Oluf Pedersen gav snapsen. Efter vi
var godt fyldt op havde vi vores møde, hvor
vi bestemte, at vores vej ned til hulen
trængte til en ny asfaltbelægning, det blev
enstemmigt vedtaget, at tage spenderbukserne
på. Så nu er der ingen huller at køre ned i.
Til vores juli møde var mødt 27 og 1 gæst.
Igen trådte Arne Andersen til. Vi skylder
ham en stor tak for at have brugt en hel
dag, på at lave 100 stykker smørrebrød, som
Naverne gjorde ende på, på mindre end en
time. Da det var Carl Petersens 80 års
fødselsdag, gav han snapsen til silden, og
hans kone Asta havde bagt fødselsdagskagen,
som vi fik til vores kaffe, efter vores
regulære møde. Ugen efter rejste Carl, Asta

og deres datter og svigersøn til Hawai, for
at fejre hans fødselsdag. Kun 22 var til
møde i august, da mange er på ferie, en del
er i Danmark, Bill Knudsen er stadig på
valsen. Da vi ikke har hørt fra ham, går vi
ud fra, at han er faret vild, så igen træder
Arne til med at lave middagen, karbonader
med tilbehør. Under mødet bestemte vi at
tage til Naverdalen den 20. august for at
gøre klar til vores årlige picnic, hvor vi
har inviteret det danske Broder og Søster
Samfund. Arne Andersen kom ud til os omkring
middagstid med smørrebrød til frokost, til
de Naver der var mødt for at gøre rent.
På grund af varmebølgen, som nu har varet
over en måned med 40-45 grader C' i skyggen,
da mange stadig er i Danmark, var vi ikke
mere end godt 40, men dem som vovede sig ud,
havde det hyggeligt under det store egetræ,
hvor en frisk vind kom en gang imellem. Karl
Duus havde travlt med at grille hamburger,
Arne Andersen med de røde pølser og Carl
Petersen ved baren. Naveretterne havde lavet
mange slags salater og desserter vi takker
alle dem der hjalp til med at lave en
hyggelig søndag.

De forsinkede og tidlige Milepæle:

Sadelmager, Arne Andersen 27.januar... 70 år
Tagtækker, Kennet Olsen 12.april 65 år
Malermester, Carl Petersen 9.juli 80 år
Snedker, Harold Mathiasen 9.oktober..80 år
Elektriker, Carl Christensen 22. nov...70 år
Urmager, Svend Eriksen 22. november... 90 år
Det var så lige et lille glimt af hvad vi
laver her ovre i Los Angeles, håber at i
alle har haft en god sommer derhjemme.

Med kno i bordet, Kurt E. Møller
9841 Noble Ave North Hills
California 91343 U.S.A.

NÆSTVED

Udflugten til København blev meget vellykket
for de 16 deltagere. Efter et solidt mor¬
genbord i hulen gik turen med bus til
hovedstaden. Her blev der anledning til at
kaste et blik på Nyhavn - Ak, hvor forandret
- hvorefter man begav sig ud på bølgen den
blå, på havnerundfart med en nettobåd.
Prisen var kun kr.15,-/person for en sejlads
på ca. 5 kvarter. Vejret var skønt, ingen
blev søsyge, en stor del af de gamle kanaler
i området omkring Holmen er nu åbnet, og
Jørgen kunne vinke op til sit barndomshjem
på Christianshavn. Derefter stod programmet
på spisning og hyggeligt samvær i Naverhulen
i Ingerslevsgade, som mange af deltagerne så
for første gang, og efter hjemkomst til
Næstved hen under aften blev der lejlighed
til lidt efterslukning.
I oktober er der faktisk en hel del på
programmet: Lørdag d.15. kl.13:00 holder vi
stiftelsesfest med alskens sild og skipper¬
labskovs til den favorable pris af kr.50,-.
Tilmelding, som er bindende, senest d.8/10.
Og allerede dagen efter går det atter løs.
Proppen (også kendt som Niels K. Andersen)
fylder 50 år søndag d.16. oktober og invi¬
terer i den anledning til åbent hus i hulen
fra kl.13:oo. Den 21/10 må undertegnede
indrømme, at jeg fylder 75 år, og lørdag den
22/10 kl.13:00 til 17:00 skal det være mig
en glæde at se Naver, Naverkoner og Naver¬
venner til en bid brød og en dram i hulen.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.



NYSTED

Mandag den 5. september afholdtes hulemøde.
Vi var mødt 10 svende til kogt sild, hvor¬
efter vi drøftede efterårets møder og
aktiviteter. Mandag den 3. oktober lægger vi
ud med kyllingesteg, leveret af Niels.
Undertegnede vil stå for tilberedningen.
Efterfølgende drøfter vi det nyligt over¬
ståede folketingsvalg, ret så spændende, i
det medlemmerne tilhører forskellige fløje,
så der bliver sikkert en livlig debat.
Mandag den 7. oktober mødes vi som
sædvanligt til gule ærter, hvor vi inviterer
vore damer med. Tilmelding nødvendig. Mandag
den 5. december er der gløgg med diverse
tilbehør. Jeg håber på en god sæson med
masser af gode oplæg til debat.
Jeg anmoder medlemmerne møde standsmæssigt
påklædtT

Med naverhilsen og kno Bent.

Vedrørende vores lille udstilling nede på
Kejsegården i Randers ugen, kan jeg oplyse
at Arni har fået et par positive henvendel¬
ser. Hulemødet sluttede med at hulefar,
Søren Munk, havde lavet en god og velsma¬
gende gang brunkål med tilbehør. En dejlig
og hyggelig aften.

Med naver hilsen Søren.

ROSKILDE

Søndag d. 14/8 havde kortspillerne sat
hinanden stævne hos Lillian og Poul i
Veddelev. Vejrguderne var ikke rigtig med
os, så vi trak indenfor, hvor Poul flittigt
fyldte flasketræet op. En dejlig aften. Tak
til Lillian og Poul. Vores huleaften d. 26/8
var godt besøgt. Som sædvanligt var humøret
højt, masser af sang og bægerklang, og nogle
vovede historier røg også over bordet.
Rigtig naverstemning, som sluttede med
minderne.
Aktiviteter 1 oktober:

>>Den dårlige nyhed: Benzinen stiger igen.
Den gode nyhed: Det gør ikke så meget for
herhjemme går det mere og mere ned ad
bakke.<<

ODENSE

Den 1/9 strømmede det ned på to måder.
Regnen og naverne. 18 med vennerne var
fremmødt. Vennerne havde generalforsamling
og som sædvanlig kom naverne med madpakke,
så vi havde et par gode timer sammen. Der
blev optaget et nyt medlem, Lajos Huszar,
som kommer fra Ungarn hvor han var minear¬
bejder. Han har boet 1 Danmark siden 1956.
Lajos har uddannet sig som maskinarbejder
hos Slo i Odense. Vi byder dig velkommen i
vores rækker. Efter ceremonien og velkomst¬
sangen, ville han straks prøve vores klokke
og hatten passede ham fint. Vi siger tak for
øllet. Der havde været flere ved Mosel, så
det blev opfrisket igen. Arno fra Sønderborg
var på besøg. Mødet sluttede og det var
holdt op med at regne. Fredag var der mange
Naver og Venner mødt op hos Inge for at
fejre Børge "Skæg"s 80 års fødselsdag. Det
var en stor dag for ham. Der kom Naver fra
Aalborg, Herning og Sønderborg. Han blev så
godt begavet, at vi var flere som godt ville
komme dagen efter igen. Vi siger tak for en
god dag til Børge.
Husk generalforsamling den 6/10. kl. 18:00
m/madpakke.
Husk vennerne laver middag den 15/10.
kl.18:00, mød talrigt op.
Tilmelding hos Ingrid tlf: 66 10 58 15
De bedst hilsener Pigen fra Fyn.

RANDERS

Hulemøde den 2.09.94.
Formanden bød velkommen til 12 svende og
foreslog at vi startede mødet med sang nr.
29, "Når somren er til Ende... VI skal en
tur til Silkeborg den 18. 94, for bl.a. at
se de gamle tyske bunkers, hvor tyskerne
havde deres hovedkvarter her i Danmark under
2.verdenskrig. Det bliver spændende og
interessant tror jeg. VI fik 3 effekter
skænket af Arne Regnarsen, der havde haft
dem med fra Sverige. Vi takker mange gange.

16.10. kl.17:30 Kortspil.
(medbragt mad).

28.10. kl.19:30 Huleaften.
(medbragt mad).

Hulevagt: Inger

Afdelingen indkalder til ordinær general¬
forsamling fredag den 25.11.94. Dagsorden
iflg. lovene. Forslag der ønskes behandlet,
skal skriftligt være formanden i hænde
senest 8 dage før.

Med naverhilsen Ib.

SAMSØ

Så er tiden kommet hvor Samsø har samlet
stof til "SVENDEN". Vi har haft den store
glæde at se Vejle afd. to gange på Samsø,
Første gang var en oplevelse for formanden,
som blev delvis shanghajet, til at sejle med
Erik Ole og hans pirater, tilbage til Vejle,
hvor formanden er født, så det var en skøn
dag, at se alt igen; Vejle Fjord bro, og alt
hvad der er sket i de sidste 30 år. Forman¬
den takker alle Vejle- naver for den fine
behandling både i Hytten og til jubilæet, en
tak til de venner som han fik på
Borgerkroen, i sær værtinden og gemalen. Tak
for trøjerne, som bliver vist frem på Sams
Bar og andre gode steder her på øen. så
igen, den 8.08. ankommer det gode skib
"LOBE" af Vejle, denne gang med brudeparret
Ase og Edmund på bryllupsrejse? Lille Polle
var med som anstandsmand, så alt var i
orden. Vi håber I alle havde et par gode
dage på Samsø, hvor 99% af Samsø- naverne
var kommet frem, fra deres skjulesteder!! Så
vi fik en hyggelig aften i hulen med lidt
mad og en lille en til halsen.
HUSK alle Samsø- svende hulemøde den 14.10.
hvor vi skal fejre vor formands 25 års
jubilæum på behørigvis, Han giver nok en
lille en 'Mon ikke". Jeg slutter for denne
gang med mange hilsener til svendene i
Vejle, og en særlig hilsen til Erik Ole, fra
havnefogeden i Ballen, hvor alle Naver er
velkomne.
PS. En tak til Holbæk- naverne fra Else og
Erik Pudser for en god fest og natlogi, hos
Kirsten og Viggo Dreyer. En kraftig hilsen
til London- bageren med tak for kortet. Tak
Jørgen.

Med naver hilsen sekretæren, Samsø.



SILKEBORG

Hulemøde den 26.08.94.
Formand Hans "Padborg" bød velkommen. Vi
sang nr. 47. Vi går nu ind i efterårs- og
vinterperioden og bestyrelsen modtager gerne
forslag til arrangementer. Vi havde en god
debat og vurdering af vore love. Vi siger
tak for besøget til de Århus- naver og til
Frode med frue. Bestyrelsen siger tak til
svendene for deres gode fremmøde til onsdag
søndag og hulemøderne. Nu håber vi at se

mange andre afd. i vor hule og vi får os
taget sammen til at besøge dem. Vel mødt
svende og længe leve Naverne og vor dejlige
hule.

Hilsen med kno i bordet "Farmand".

SLAGEL.SE

Hulemøde d.2.09.94.
Efterhånden som sommeren går på hæld bliver
fremmødet bedre, og det er vi da glade for,
men bestemt ikke tilfredse, vi håber det
bliver bedre. Formand H.J.Frandsen åbnede
mødet på sin vanlige gemytlige måde, og
takkede de 3 fødselarer for det medbragte
humørvand. Sommerudflugten d.3.09. hos Kurt
Brogaard startede med en slags oriente¬
ringsløb rundt på Gørløvs villaveje, men ved
hjælp af mobiltelefon lykkedes det at komme
I mål næsten til tiden. Efter diverse spil,
og hvad dertil hører, blev der serveret
stegt ål ad.libitum, hvortil "Hulefar" havde
leveret asparges kartofler og persille. Til
den efterfølgende kaffe gav værtsparret
excellente gefugtenheimere, og hele mole¬
vitten til kr. 50,-/næse. Desværre måtte
formand Frandsens hustru, Jenny, en tur med
Falck på sygehuset med et ildebefindende,
som viste sig at være en mindre blodprop i
hjernen. Til orientering har jeg d.d. talt
med Frandsen, som kunne oplyse at der
heldigvis er god fremgang; men intet om
hvornår hun kan komme hjem. Vi ønsker alle
god bedring. Ang. "RYE-OPEN" var vi simpelt
hen for få, men vi havde trods alt en dejlig
dag. Efter billardspillet fik vi sild 1
flere afskygninger, med hvad dertil hører.
Hvis nogle har grund til ærgrelser kan det
kun være dem der ikke mødte op.
Ejner gav små udpluk fra sin tur til Kina,
og vil senere vise film som vi glæder os
meget til. Da det endelig langt om længe
(ca.3 år) er lykkedes at få egen El-måler i
hulen, har vi nu fået afsluttet regnskabet
fra Bi-måleren, til alles tilfredshed. For
god orden oplyses det at sekretæren rejser
til Bulgarien den 10.09 og forventes at være
hjemme igen den 26.10.

Med kno i bordet Arne Rafn.

Så er der bare resten tilbage, dvs. alt det
indvendige, som også tager tid. Vi fik altså
ingen swimmingpool, derimod har formanden
lavet et mini-springvand i en lille dam på
bjerget foran sit hus. Selvfølgelig kunne
formandinden ikke nære sig, hun var
nysgerrig, og faldt da også i vandet. Det så
sjovt ud, da hun stod der og soppede. Så vi
behøver altså ikke nogen swimmingpool. Den
lille dam blev da også Indviet efter alle
kunstens regler, alle var velkomne til
kyllingesalat og div. tilbehør.
Kommende arrangementer:

7.10. kl. 19:00 Månedsmøde.
14.og 21.oktober Vi spiller Whist.
28.10. kl. 19:00 Svendefest.
4.11 Månedsmøde.
12.11. kl. 13:00 Gåsemiddag

husk tilmelding til Otto Madsen på
tlf: 08-570 28765.

Med naverhilsen Aase.

SØNDERBORG

Hulemødet den 2/9, med den nye mødetid 19:30
talte 14 M/K. Formanden åbnede mødet, og vi
sang nr. 28. Den plejer at give godt til
"Sputnik", men det var kun Aage, der havde
lyst til at brodere lidt på teksten, selv om
den indbyder til det. Trods vores ferie har
kassereren for H.K. Frode og frue besøgt
hulen, medens de ferierede i det sønderjyske
- ligeså kom Henrik Berg fra Næstved på
visit. H.P. og Bent har haft travlt med at
brække huller i væggen, i forsøg på at finde
et afblændet varmtvands-rør. Til dette rør,
har vi af Solofabriken fået lov at tilslutte
radiatorer i hulen. Så er det ud med kak¬
kelovn, træ og koks, slut med at save- kløve
og bære aske ud. Til gengæld rent og dejlig
varmt og ikke mindst, uden huslejestigning.
En tidligere Thulenav, typograf Conrad
Nielsen, havde fundet vej til hulen. Med en
fuldgyldig medlemsbog i lommen, var han
naturligvis velkommen som medlem i afd.
Ændringsforslag til hovedkasselovene blev
drøftet. Ligeledes et forslag fra Mogens om
ny landsformand, det førte til en del
diskussion.
Aage og Doris havde haft en fin tur til
Mosel og roste treffet. En trist bulletin
om, Jørgen blev syg og indlagt på hospital
dernede. VI ønsker rigtig god bedring. Gerda
overbragte hilsen fra Inge Pilegaard,
Odense. Vi sluttede hulemødet med nr.35. Så
kom der andre boller på bordet.1 "Boller i
carry".
Selv om I har et program, så tillad mig at
minde om at det er: Lørdag den 15.10. der er
sejltur med Thor Viking. Tilmelding til H.P.
senest den 9.10. på tlf: 74 42 55 35. Vi
mødes i hulen kl. 9:00 - HUSK PAS I■

Med naverhilsen Gerda.

STOCKHOLM

Vor energiske formand samt flere andre lige
så energiske medhjælpere har arbejdet hårdt
med toiletbygningen. Utroligt at de klarede
det i denne fantastiske varme sommer. Der
blev også holdt rejsegilde, hvor der svip¬
sede nogle kolde øl ned. Bygningen er nu
under tag, men mangler døre og vinduer, det
kommer nok.

VEJLE

17 svende var mødt til hulemødet den 2.
september. Formanden bød velkommen, i sær
til Jørn Spring, der er blevet overflyttet
fra Odens. Derefter måtte mødet udsættes, da
Jørn omgående kvitterede med en omgang, så
tak for det Jørn, og velkommen. Bruno havde
lige haft fødselsdag, og det krævede også
lidt klokkeklang, så tillykke med dagen, og
tak for øllet.



Vi har haft besøg fra Næstved, og vi siger
tak for besøget. Erik, formanden fra Samsø,
har også været på besøg og han forærede os
et dørbeslag, så tak for både besøget og
dørbeslaget. 5 Vejle- naver har været på
sejltur til Samsø, hvor de blev modtaget af
Erik og beværtet i 3 dage, så også tak for
den store gæstfrihed. Vi fik flere rejsebe¬
skrivelser: Formanden havde (sagde han)
været i Berlin for at arbejde, men rejsebe¬
skrivelsen gik nu mest ud på ølpriser og
priser på forskelligt, man kunne købe på
værtshusene dernede. Bruno, Helge og Kaj
havde været i Mosel, næstformanden (Johnny)
havde været 3 uger i USA, og Karin havde
sendt postkort fra Australien, hvor hun
holder ferle. Så der er da stadig nogle der
kommer lidt ud.
HUSK, at næste møde den 7. oktober er
generalforsamling. Så mød op. Afdelingen er
som sædvanlig vært ved et par stykker brød.
Med naverhilsen Store Hans.

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

AALBORG

Til vores hulemøde 1 august var der mødt 10
svende. Villy orienterede om, hvad der var
hændt siden sidst, bl.a. at vi agtede at
købe et konferencebord, magen til det vi har
i hulen, for overskuddet fra sommerudflug¬
ten. Dette er i mellem tiden sket, de
resterende penge blev sponseret af Knud,
Poul, Casper og Anders. Den 10. og 09. var
der åbent hus i håndværkerhuset, alle
værksteder og naverhulen havde åbent for
besøgende. Der blev arbejdet på værkstederne
og to murer gik og kalkede huset. Der var en
del besøgende, men vi kunne have ønsket os
flere.
Vi vil opfordre jer til at møde talrigt op
til vores hulemøde 1 oktober, Per har lavet
en aftale med Aalborg stiftstidende, der
kommer muligvis en journalist, som vil
skrive om Naverne.
Knud har fejret sin 60 års fødselsdag -17
måneder, den 5.09. på behørig vis med åbent
hus. Det var en fejl annoncering fra bladets
side.

Med naver hilsen Irene.

Det er med beklagelse at Knuds fødselsdag er
kommet 1 "DfS" 17 måneder før tiden. Dette
beror på at redaktøren har modtaget dataer
fra hovedkassereren, som igen har modtaget
datoerne fra tidligere kasserer i Aalborg
afd.
Dette vil fremover ikke kunne lade sig gøre,
da fødselsdage, jubilæer o.s.v. kun vil
komme under Milepæle, når en sekretær bed"er
derom, skriftligt til redaktøren.

DANN ELAND.
Redaktør.

ZÜRICH

Tja, kære venner, så har den danske klub i
Zürich endelig præsteret et arrangement med
100% tilslutning, nemlig sommerferien. Den
er nu desværre til ende og der bliver da
atter noget at berette om. Vores sidste
naveraften var jo, sikkert på grund af
ferien, ikke noget tilløbsstykke. Ingen
optagelser, lav omsætning og vores ellers så
noble formand mødte minsandten op i jogging
tøj. Nå men han har vel også ret til lidt
ferle. Den 20/21 august blev vores
Dragebådsløb ellers holdt på Ziirichsøen.
Uha,da,da, de vandglade vikinger mødte
talstærkt op på førstedagen i håbet om en rå
tilbagevinding af forriggående års tabt
terræn. Men ak og ve, lidt for mange var vi
vel i den lange båd. Med stor møje fik vi os
manøvreret i position ved startbåden, klar
til en voldsom spurt, med en sejrrig finale
til følge af vores anstrengelser. Pludselig
lød startskuddet og der blev formelig skum
på søen af de 22 padlers pisken. Vi torpe¬
derede startbåden med flere knob. Der fik vi
allerede slagside. Da vi havde passeret
vraget, havde vi næsten rettet hældningen
op, men i den store iver efter medaljen blev
der padlet så hårdt at hældningen blev vendt
til den anden side med en så voldsom kraft
at end ikke gamle Odin kunne have reddet de
stolte vikinger. Den stolte skude gik ned
med mand og mus. Den vendte faktisk bunden i
vejret. Vi var tre der svømmede i land,
resten brugte tiden og kræfterne på at holde
Erik Bjerregård oven vande. Alle blev dog
reddet og man snakker allerede nu om at gøre
et nyt forsøg næste år.
Vi har haft besøg fra Sønderborg, Ester og
Jørgen havde fundet vej til den gamle hule i
det sydlige. Det var hyggeligt, vi takker
mange gange og håber de er kommet vel til
Danmark. På trapperne er de nye vedtægter
til støtteforeningen Zürich's Venner. Mere
om det senere. Den 1. okt. har vi genåbning
af Backpibers. Samme dag holdes aupair træf
samt fødselsdagsfest for vikingedrikken
GI.Dansk. Redaktionen ser ingen grund til
udeblivelse.
29.okt. er der Raclet- aften.
12.nov. er der Mortens aften.

Hilsen Lars.

Århus

2/9 - Vi havde et godt hulemøde hvor vi fik
drøftet mange emner, bl.a. lovændring af
vore lokallove, samt vores vandretur i
september. Herluf kunne berette, at vi havde
fire repræsentanter fra Århus afd. som
deltog i Vejle afd. 75 års stiftelsesfest.
Og vi vil her i bladet benytte lejligheden
til at sige Vejle afd. tak for en virkelig
festlig- og vel tilrettelagt fest.
Kommende arrangementer:24.09 Vandretur.
7.10. og 21.10 Hulemøde.28.10 Kegling på Mercur.12.11 Stiftelsesfest

i håndværkerforeningens festlokaler.

S.E.Jensen.



Dør vi af alderdom?

- eller: hvordan skaffer man efterhånden
medlemmer ude i afdelingerne?

Jeg vil gerne 1 denne artikel berøre et par generelle problemer omkring den daglige
medlemssituation, problemer, som jeg tror har været oppe og vende 1 de fleste af vore afde¬
linger efterhånden. Jeg vil for nemheds skyld tage udgangspunkt 1 en række forhold, som
vi har set dem 1 Odense afdeling, og som vi ligeledes har måttet tage stilling til her.
1. Tilgangen af nye medlemmer!

Det er en gammel diskussion 1 C.U.K., om man enten skal holde på traditionerne, som de
har set ud engang 1 en efterhånden fjern fortid - eller, som man skal liberalisere optagel¬
sesbetingelserne, så de er Indrettet efter vore dages arbejdsmarked og vore dages transpor¬
tmuligheder. Fronterne har stået, og står, fortsat stejlt 1 denne diskussion, men efter min
mening er det på tide, at man gør op med sig selv, hvad det er man ønsker at opnå i frem¬
tiden.

I Odense har vi i den senere tid været udsat for enkelte forsøg på at stramme reglernefor optagelse så kraftigt op, at vi regulært har set, efter min bedste overbevisning vel¬kvalificerede ansøgere, der var interesserede i medlemsskab, give op, og trække deres an¬
søgninger tilbage - simpelthen fordi der fra visse enkeltpersoners side blev stillet så
nidkære krav til bl.a. uddannelse og ikke mindst til dokumentation af rejsetid, at det
regulært var umuligt for de pågældende, at blive optaget.

Min indstilling er den, at vi i tråd med efterhånden mange andre afdelinger bør væreforholdsvis liberale. Det kan ikke være rimeligt at nægte en ansøger optagelse, når han påden ene side kan bevise at han har den forskrevne rejsetid; men på den anden side ikke lig¬
ger inde med samtlige lønsedler for hele perioden - især da ikke når man tager i betragt¬ning, at forholdet ligger helt tilbage til 50'erne. Det forekommer mig, at de pågældendeenkeltpersoner, med deres særdeles strikse, nærmest logeprægede opførsel, simpelthen skræm¬
mer potentielle medlemmer væk, ansøgere, der har haft de bedste intentioner om at deltagei et hyggeligt og utvunget samvær med andre Naver; men som ikke gider stå skoleret bare
fordi de en gang er kommet til at kassere en lønseddel.

Man kan i det uendelige diskutere hvilken principiel indstilling H.B. bør tage til etspørgsmål som dette, men så længe vi befinder os 1 en brydningstid med hensyn til hvilkenhest vi egentlig skal spille på, og så længe arbejdsforholdene ude omkring er sådan skruet
sammen, at det efterhånden er blevet vanskeligere at overholde de klassiske rejsetidsbestem
-melser, mener jeg, at vi i lokalafdelingerne skal anspore nye medlemmer - i stedet for at
være så forstokkede, at der i hvert fald ikke er nogen, der hverken kan, eller vil, søgeoptagelse - medlemmerne står jo i forvejen ikke i kø for at komme ind. Og et faktum er det,at C.U.K.'s fremtid i sin helhed, og de små lokalafdelinger i særdeleshed, må og skal base¬
res på nye, yngre medlemmer - ellers dør de enkelte afdelinger simpelthen af alderdom.

2. Hjælp til unge der vil ud.

I C.U.K.'s love, paragraf 23 hedder det bl.a. "Det er lokalforeningernes pligt at virke for
at de unge kommer ud at rejse".

Her i Odense har vi netop startet et større tiltag 1 denne anledning. Dette ved hjælp affremskaffelse af materiale fra bl.a. ambassader, konsulater, arbejdsformidlingen m.v. Dette
gør vi af flere grunde - for det første fordi C.U.K.'s love pålægger os at gøre det, for
det andet fordi det er en forholdsvis sikker måde at skaffe de hårdt tiltrængte nye medlem¬
mer på. Kan vi hjælpe de unge til en god rejseoplevelse, vil de også henvende sig når dekommer hjem.

Jeg har ikke overblik over den praktiske efterlevelse af denne, efter min mening megetvigtige paragraf, på landsplan, og jeg kunne derfor godt tænke mig at høre fra andre afde¬
linger om, hvornår de sidst har sendt unge ud, og hvordan de 1 det hele taget tilrettelæg¬
ger deres arbejde med dette.

Ole Bøvig, Odense afdeling.
Formand.
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HOVEDBESTYRELSEN KØBENHAVNS AFDELING

FORMAND:

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF "DfS".,

DEADLINE.

Pia Nielsen
Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby
Tlf:.. 33 63 39 61 Arb.

36 44 36 16 Prv.

Frode Zachariassen
Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68.

Dann Eland
Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54.
Den 10. i måneden.

Vor gode naverbror Karl Nielsen,
Østergade 3, 4880 Nysted, er den 19.
august draget ud på sin sidste
rejse. Karl blev 75 år. Hans sidste
år var præget af sygdom, derfor så
vi Ikke noget til ham i klubben.

Æret være hans minde

Nysted Naverklub

HULE: Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92

MØDER: Se her i bladet under København.

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

arb. tlf: 42 45 32 22

MILEPÆLE

November

1.11. Verner Petersen
Hostrupvej 29
3400 Hillerød
Medlem af CUK i 40 år

2.11. John E. Nielsen
Løget Høj 8 D
7100 Vejle 50 år

2.11. Niels Knudsen
Grønager 23, Gevninge
4000 Roskilde 50 år

23.11. Bent Clausen
Krogen 15, Virring
8660 Skanderborg 50 år

December

2.12. Bent Vils
Hedebyvej 7
8600 Silkeborg 60 år

2.12. Gerda Gilberg
LI.Mommarksvej 3, Sarup
6470 Sydals 60 år
åbent hus i hjemmet fra 8:00 - 12:00

75 års fødselsdag

TAK

Jeg sender alle en hjertelig tak for breve
og telegrammer. Tak til alle som besøgte mig
på min 80 års fødselsdag. Tak til alle
moselanere for gave og hilsen.

Børge " Skæg " , Odense.

En hjertelig til alle som beærede mig med
gaver, blomster og telegrammer i anledning
af mit 25 års jubilæum, tak til HB.

Karl Jensen, Hillerød.

Må jeg udtrykke min hjerteligste tak for
telegrammer, gaver og højt humør fra nær og
fjern, til min 50 års dag.

Peter Poulsen, Silkeborg.

Vor gode naverven og mangeårige medlem i
Herning afd. maler Eigil Nielsen,
Hernlngsholmvej 23 i Herning, rundede de 75
år den 16. september 1994. Vi i bestyrelsen
beklager dybt, at dit navn ikke var med
under milepælene i sidste nr. af Svenden;
men vores hyldest og gratulationer er ikke
af denne grund mindre velmente. Rigtig
hjertelig tillykke, Eigil, ønskes du af alle
klubbens medlemmer.

Gunnar.

JULEFROKOST

Holbæk afdeling afholder julefrokost lørdag
den 26. november kl. 11:30 1 hulen, Jernba¬
nevej 16, Holbæk.
Sidste frist for tilmelding til julefroko¬
sten er søndag den 20. november til Helge på
tlf:-fax: 53 43 87 65. Kuvertprisen er 60,-
kr.

Helge Nielsen, Holbæk afd.



JUBILÆUM I HERNING MOSELTREFFEN 1994

Program for festligholdelse af klubbens 30-
&rs fødselsdag fredag den 2. decemberl994■

Kl. 11:00 - 14:00 er der receptlon 1 hulen,
Ole Rømersvej 7, hvor et par godbider og
en kop øl vil blive serveret.

Kl. 18:00 - 24:00 er der festaften 1
Snedker- og Tømrerforbundets lokaler,
Fyensgade 44.

MENU: Fiskepaté.
Kalvesteg stegt som vildt med
årstidens tilbehør.
Islagkage.
Kaffe og kransekage.

Pris pro persona kr. 125,00.
Herudover kan øl og vin erhverves efter
behag. Under middagen underholder "MUSI¬
KALSKE VENNER" og herefter spilles op til
dans. Aftenen slutter med natmad, hvis der
endnu er "en rest tilbage".
Det skulle glæde os at se navervenner til
såvel reception som til festaften, dog er
tilmelding nødvendig om man måtte ønske, at
være med om aftenen.

Tilmelding senest den 20.11.1994, til:
Formand, Flemming Laugesen tlf: 97 22 25 88
Kasserer, Erling Jørgensen tlf: 97 22 24 81

Med Naverhilsen Bestyrelsen

STIFTELSESFEST

Berejste Danske Tømrere Inviterer hermed
samtlige Naver- Kammerater med ledsager, til
foreningens store årlige stiftelsesfest
lørdag den 26. november kl.17:00 præcis.

Festen afholdes i fagforeningens lokaler
Mølle Allé 26, Valby.

MENU: Flæskesteg / Islagkage / Kaffe
Dans til levende musik.
Alle drikkevarer serveres til
Hulens populære priser.

PRIS: Kr. 125,- pro. persona.

Tilmelding sker ved indbetaling på:

GIROKONTO 649-6180
Foreningen For Bereiste

Danske Tømrere
Bjelkes Alle 18, st.th.
2200 København N

Sidste frist for tilmelding: onsdag 16. nov.

Eventuelle forespørgelser sker til:
Formand, Børge Andersen tlf: 31 85 23 48

Fredag ankomst i spredt orden, Jydebussen
ca. 18:30, og de sidste kl 0:30, og hvilken
glæde ved at se gamle venner igen.
Lørdag mødes vi igen. Fanerne føres ind. Det
danske flag er meget smukt, vi sang nr.28.
Finn byder velkommen til treff nr.25. God
mad og fin betjening. Verner har fået
tjener, en ung mand der hedder Allan, som
mestrede det engelske sprog, det er jo godt
for danskerene, der ikke er så gode til det
tyske. Da vi havde spist Margits gode mad,
kom der to traktorer med prærievogne efter
og kørte os op i vinmarkerne, gennem skoven
til en udsigt over Beilstein. Der er meget
smukt ved Mosel, kun synd at der var tag
over vognene, men senere kom regnen, og alle
var glade for taget. Der var sang og ly¬
stighed, men Verner havde også sørget for
leverance af vin undervejs. Festmiddag,
Margits gode mad, sang og taler, højt humør,
uddeling af gaver til gæst nr.1300 som var
undertegnede, med Moseltreff 15. gang uden
afbrydelser. (Tak til komiteen). Senere på
aftenen bliver tjeneren opfordret til at
komme til Finn Leth, der takkede, på tysk,
for god betjening, men pludselig slår han
over 1 dansk, og det viser sig at Allan er
dansker og kommer fra Bornholm. Det var en
overraskelse især for dem der havde brokket
sig på engelsk, fordi øllet ikke kom hurtigt
nok. Hyggeligt samvær til langt ud på
natten.

Søndag, rolig morgenmad for de vågne, kl.12
mødtes vi atter til endnu en gang god mad.
Moseltreffen har jo også en slutning, vi
sang Der er et yndigt land.., fanerne blev
båret ud. Med et så dejligt Moseltreff,
ønsker jeg at vi alle ses igen i 1995.

Med kno, Ib Larsen, Holbæk afd.

Lørdag den 1.oktober samledes deltagerne fra
busturen til en sammenkomst i naverhulen 1
Århus, med spisning og optagelser fra turen,
som blev vist af Ole Bøjstrup. Kaj Lind¬
skjold havde lavet maden. Vagner havde en
hilsen fra Verner, som takkede deltagerne
for, at alt var gået så godt og uden pro¬
blemer af nogen art, vi er meget velkomne
næste år igen. Det blev vedtaget at vi næste
år vil leje dobbeltdækkerbussen og Torben og
Ole vil gerne køre for os.
Det skal undersøges om vi kan få en sejltur
om fredagen og det blev pålagt Vagner og
Børge at finde ud af noget. Børge havde
komponeret nogle Mosel T-shirt, der var så
flotte at der straks kom bestillinger på
nogle, vi vil også forsøge at få nogen til
at lave de røde huer. Hvem kan hjælpe os?.
Næste års træf er den 24 - 28 august.

Med naverhilsen Børge og Vagner.

FORENXIMGSMEDDEEELS ER

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

FREDERIKSSUND

14 svende var mødt til orienteringsmøde den
7.10. Formanden bød velkommen, i sær til
vores gæster Ester og Jørgen fra Sønderborg
og Jytte og Svend Age fra København, som kom
med vores længe savnet understang til fanen,
en stor tak til Svend Age. Vi sang nr. 28,
hvorefter Tonny fortalte, hvad der var



foregået siden sidste generalforsamling,
bl.a. om vores nye køkken, for nu mangler vi
alt den frivillige arbejdskraft, som var så
villige, da vi fik lov til at lave køkkenet
om. Der blev også snakket om, hvad vi kunne
gøre for at få nogle flere kammerater til at
komme til hulemøderne, og vores andre
arrangementer. HAR I NOGLE FORSLAG??. Vi gik
over til spisningen med glaseret skinke, det
var bare guf guf. Der blev snakket og sunget
hele aftenen. Svend Åge luftede et par gode
historier, som vi grinede meget af. Men der
blev også lagt mærke til Jørgen, mon han har
fået nye tænder, for nu kunne han bide
snapsen over, hvad han aldrig har gjort før.
Efter nogle hyggelige timer, sang vi min¬
derne, og vi sluttede i god orden. HUSK
næste hulemøde d. 4-11-94. Vi ønsker Carsten
tillykke med fødselsdagen i november.
HULEMØDE D.2-12-94. ER BLEVET FLYTTET TIL
LØRDAG NEMLIG D.3-12-94. KL. 13.00, HVOR
BESTYRELSEN AFHOLDER JULEFROKOST MED DAMER,
HUSK AT SÆTTE KRYDS I KALENDEREN.

Med naverhilsen Dorrit.

FREDERICIA

9 svende + damer mødte til hulemøde den
5.10.94. Formanden bød velkommen og vi sang
nr.28. Derefter gik vi over til generalfor¬
samlingen. Formanden gav en beretning om
året der var gået, og de ture vi havde været
på samt pinsestævnet. Vi mindedes også vores
sørgelige tab af vores hulemor "Birthe", vi
savner hende meget. Kassererens regnskab,
formandens beretning og formandens hule¬
regnskab blev godkendt. Under aktiviteter
har vi en udenbys tur, men det er lidt
usikkert endnu. Under eventuelt diskuterede
vi afløser til pasning af hulen om lørdagen
mellem kl.10 - 13 og det blev løst indtil
videre. Vi bestemte os for at holde jule¬
frokost den 10.12. kl.18 i S.T.- lokalet.
Dirigenten kunne slutte GF i god ro og
orden. Derefter stort 'ta selv bord1. Frank
Ravns fødselsdag blev fejret med sang og
spin, også > den gamle gartner < Jens Skov
gav sit besyv med. Vi sluttede af med
minderne og Monas dejlige suppe ved 23.ti¬
den.

Med naverhilsen Tage.

HERNING

Søndag den 19/9 var vi inviteret til Silke¬
borg, som havde arrangeret en tur med
rundvisning til det gamle Silkeborg Kurbad.
6 svende, heraf 2 med påhæng, tog turen
derud herfra og fik sammen med øvrige
deltagere en udførlig forklaring om det
store renoveringsarbejde, der er i gang i de
gamle bygninger, en udfordring til enhver
håndværker med respekt for sig selv og sit
fag. Efter et par timer ude på badet, hvor
det forøvrigt var mere bevendt med gummis¬
tøvler end badetøj, var det tid at køre til
hulen, hvor der var sørget for, at sulten
kunne blive stillet med et par stykker mad
til en overkommelig pris og hertil en lille
en til at varme snuden med. Efter at have
fået rusten løsnet kom der gang i sangbogen
og hertil gav Edderkoppen den rigtig på
luftkassen. Det blev en dejlig og hyggelig
søndag i gode kammeraters selskab og en stor
tak skal derfor lyde til Silkeborg- naverne
fra Herning.

Med naverhilsen Gunnar.

HILLERØD

Fredag den 9. september var vi over 20 til
hulemødet. Men pas på når I tager linie 701
herud, der skal stå ULLERØD på den. Til
ålemessen den 24. var vi også over 20
fremmødte, så det går fremad. Pragtfulde ål,
alle blev mætte. Om eftermiddagen kom en
dame fra Frederiksværk med en del effekter,
billeder, kort og emblemer fra Marius, som i
mere end 25 år var ansat som snedkersvend i
deres firma. Han døde for 10 år siden i en
alder af 90 år. Blandt effekterne var et
askebæger, som Marius fik til sit 25 års
jubilæum i CUK, og på dette er der en
latinsk indskrift: "ANGLORUM ET SVIMILITES
EQVITANT AD BOSHA", og det betyder: "Englene
og deres soldater ridder på hestene til ???,
ordet BOSHA har jeg ikke kunnet få oplyst.
Ved ålemessen fik vi ajourført medlemsli¬
sten, og vi er 30 naver og 12 navervenner.
Undertegnede har glemt at skrive om Erland
Grøn Vilhelmsens optagelse i hulen. I følge
listen er Erland optaget den 1. august i år,
men som jeg kan se i protokollen var det den
10.juni. Det beklager jeg meget. Erland er
fra Fredensborg og blikkenslager, har
arbejdet 4 år i USA og Canada.
Den 11.november har vi huleaften. Her tømmes
bødekassen. Håndmadder og kaffe til 25,- kr.
Til lørdagsmessen den 26.november serveres
julefrokost til en pris af 80,- kr. Tilmel¬
ding til lørdagsmessen er senest 8 dage før
til Mona på tlf: 42 81 81 62. Husk alle
lørdagsmesser er kl 13:00 og huleaftnerne er
kl 19:30.
Den 1. november har malermester Verner
Petersen 40 års jubilæum i CUK, Hillerød
afd. VI ønsker tillykke med den runde dag.

Med kno i bordet Bodensøgartneren.

KOLDING

Endelig er vi nået så langt at hulen igen er
blevet brugelig og fredag den 30. var 9
svende og piger mødt op til hulemøde, hvor
det blev til en virkelig hyggelig aften,
hvor alle tilstedeværende havde nogle små
historier at fortælle, og sangbogen blev
flittigt brugt. Desværre har der igen været
oversvømmelse i lokalet, men alt er i orden
igen. Vi i bestyrelsen håber at mange af de
medlemmer vi ikke har set i lange tider,
snart vil komme til vore hulemøder. Det er
stadig den sidste fredag 1 måneden vi mødes.

Med naverhilsen Peter.

KARREBÆKSMINDE

Efter bestyrelsesmødet kl. 18, mødte 11
medlemmer frem til det månedlige hulemøde,
og havde en god og medrivende snak om bl.a.
opsumering af ålefesten, som var en flot
aften, med et stort deltagerantal, og med et
overskud på kr. 2.034,50. Det blev også
drøftet om en regnskabsoversigt vedr.
hulemøderne, en gang i kvartalet, og dette
var der enighed om. Ole Bro oplyste at
forsikringen af indboet i møllen er i kraft,
der skal dog sættes endelige tal på. Der var
en snak om den kommende julefest, og den er
fastsat til den 25.nov. kl. 19:00 1 møllen,
der vil blive sendt indbydelser ud i god
tid. Formanden lovede at sætte en udv.lampe



op mellem trappen og møllen, da det på denne
årstid er meget mørkt 1 dette område.
Formanden fortalte ligeledes om det kommende
møde i Odense den 6.nov, og hvad emner der
evt. kunne komme på tale. Udover alt dette
Indeholdt aftenen selvfølgelig, sang,
hyggeligt samvær, lidt til hals og mave 1
den sædvanlige gode atmosfære 1 vor gamle
mølle.
Mød nu talrigt op til det næste møde den
28.okt., så vi i fællesskab på god navervis
kan få Julefesten endelig på plads.

Med kno Tut.

KØBENHAVN

Til søndagsmessen den 18.09., fik vi endnu
et besøg af 2 fra Næstved afd., der ikke
havde mulighed for at være med på deres
fælles udflugt til hovedstaden. Dejligt at
mærke interessen for hinandens afdelinger.
Alle bør ikke alene være tro mod deres egen
Hule, men absolut aflægge et besøg, når man
kommer til en by hvor Naverne findes!
Vore uundværlige Navervenner afholdt lørdag
den 24.09. en - som altid - pragtfuld
skovtur, d.v.s. vi kørte ned til Vallø Slot,
og returnerede senere til Hulen, for at nyde
bordets glæder. Der var fest- og naversange,
pilespil og dans. Sikke en aften det blev.
Vi var omkring 20, men kunne sagtens være
flere!
Til Svende-hulemødet den sidste tirsdag i
måneden var der pænt besøgt, og dog. Vi var
en 15 stykker, bl.a. kom vor "nye" 25 års-
jubilar, Flemming, og det tegner jo godt.
Til gengæld var mødet den 6.10. meget
skuffende for lille mig. Vi var siger og
skriver 4, der havde fundet vejen til
Hulen!!! Hvor F var I andre henne???
Klokken blev alligevel hen ad 22, før vi kom
hjemad, for der er jo klister på stolen, når
man først får sig sat. Måske er det årsagen
til den manglende tilslutning. Er der noget
galt, hører bestyrelsen gerne herom!.
Den 3.11. og 22.11. er der atter Svende-
hulemøde, der må kunne slå ovennævnte
(bund-)rekord. November bliver ellers
forholdsvis rolig, da vi skal varme op til
julens glæder. For allerede lørdag den 3.12.
har vi vort KÆMPE, flotte og overalt kendte
Andespil, der starter kl.15:00. Ænderne vil
flyve omkring ørerne, foruden alle de andre
fine gevinster vi sætter på spil denne dag.
Plastikposer udleveres!. Klokken 18:00 får
vi så en prøvesmagning på ænderne, ikke dem
fra spillet, men samme slags, der lystigt
vil syde i ovnen undervejs. Der skal til¬
meldes til spisningen, hvor sidste frist er
den 27.11. Prisen er lavt- flyvende, og vi
kan kun være 30!

Arrangementer:
3.11. + 22.11. kl.19:00 Svende-Hulemøde
6.11. + 20.11. kl.10:30 Søndagsmesse
9.11. + 16.11. + 30.11. kl.10:30 Midt-

I-Ugen
13.11. + 27.11 Lukket
3.12. kl. 15:00/18:00 Andespil og Steg

Med kraftige Naverhilsner fra Niels"2m"

LOS ANGELES

Det er ikke meget nyt jeg har her fra Los
Angeles; men jeg vil prøve at sætte lidt
sammen selv om det er vanskeligt for mig, da
jeg har været udenfor Californien siden 15.
maj .

- Alt går ved det gamle, vi har haft mange
skovbrande i sommer; men heldigvis fik vi
ingen brand i nærheden af Naverdalen. Vores
månedlige møder har været godt besøgt selv
om der var mange i Danmark i år, jeg tror
til vores september møde var der ni af vores
medlemmer i Danmark. Ved vores picnick i
august var der 49 der kom, men vi havde en
forfærdelig varme, der var over 40 grader i
skyggen den dag. Jeg kom tilbage den 7.
september og lavede middagen til mødet den
9. september; men de havde ikke sultet
medens jeg var hjemme fra.
Jeg har 1 sommer været oppe i Washington
State som Camphost i en State Campinggrund,
men vi blev evakueret derfra i midten af
august på grund af store skovbrande, over
200.000 tønder land brændte deroppe.

In Naver Spiret Bill Knudsen.

NYSTED

Hulemøde afholdtes den 3. oktober. Vi var
mødt syv svende til kyllingsteg, og det blev
et hyggeligt og godt møde, hvor vi fik en
god diskussion om det nyligt overståede
valg. Jeg beklager skrivefejlen i sidste
nummer vedrørende datoen. Næste hulemøde
afholdes den 7.november som sædvanlig kl.
19:00, hvor vi serverer gule ærter, samt
pandekager med is. Til dette møde inviterer
vi vore damer eller andet påhæng. Det er
nødvendigt med tilmelding, der kan ske på
telefon 53 87 14 99 eller 53 87 12 71 -

senest den 4.november.
Jeg håber på god tilslutning. Undertegnede
vil som sædvanlig tilberede måltidet.

Med hilsen og kno Bent
skatmester og laugsskriver

NÆSTVED

Når disse linjer læses, er oktober med en
række aktiviteter overstået, men i skrivende
stund er der intet andet at gøre end at håbe
på at der i næste nummer kan berettes om
nogle festlige forløb.
Oktobers huleaften var særdeles velbesøgt
med deltagelse af to nye, mulige medlemmer.
Den ene havde arbejdet i det østlige Tysk¬
land og den anden i Sverige. Kopier af HB's
skrivelse angående formands- og
kasserermødet blev omdelt, studeret og
diskuteret, og der blev taget stilling til
de deri indeholdte forslag, så vores delta¬
gere har noget at tage med til mødet. Jes og
Henrik stillede hver en spændende flaske på
bordet i anledning af fødselsdag, Trine
producerede forloren skildpadde og bødekas¬
sen blev tømt for det formidable beløb af
823,- kr. Gert, vores tidligere kasserer
gættede nærmest på indholdet og vandt den
udsatte flaske, som meget hurtigt fordampe¬
de. Så det blev en hyggelig og festlig
aften.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen.

ODENSE

Den 24.09. havde vi 81 års stiftelsesfest.
Ole havde lavet 3 lækre retter mad, Bent
skrællede kartofler til 30, men vi var kun
9. Flere havde skrevet sig på men udeblev.
Kære Naver telefonen i Odense ER opfundet,
så ring hvis du er forhindret. Vi havde en
god aften med sang og sjov.



Inge havde købt en ny mundharpe, så Inge og
Bruno spillede duet.
Den 6.10. var der generalforsamling. Gen¬
valgt blev formand Ole Bøwig og hulefar Poul
Ritscel. Det blev besluttet at kontingentet
fremover skal betales over Giro. Ellers var
der ikke mange ting at drøfte og mødet
sluttede i god ro og orden. Vennerne kom og
madpakkerne kom frem. Børge "Skæg" var mødt
op. Han fik overrakt en naverfigur, i
anledning af sin 80 års fødselsdag. Det var
et længe næret ønske som blev opfyldt. Vi
sender Kjeld Ploug en hilsen og ønsker ham
god bedring. Det er ikke for tidligt at
tænke på Julefrokosten. Vennerne holder den
9.12. og Naverne den 10.12. Mere om det
senere.

I forbindelse med formands- og kasserermøde
er der hulemøde lørdag den 5.11., der kan
bestilles smørrebrød ved Ole.

De bedste hilsener "Pigen fra Fyn".

RANDERS

Fredag d. 7.10. var vores J årlige general¬
forsamling. Formanden bød velkommen til de
fremmødte, og udbad om et forslag til en
sang, efter sangen blev Ib Jensen valgt til
dirigent og oplæste dagsordenen. Formandens
beretning handlede om sidste i års aktivi¬
teter og om hvad der var i støbeovnen
fremover, mere om det senere. Stemmeudvalg
blev Bitten og Erik. Så kom beretningen
under hammeren, og det var jo dejligt for
alle kunne de godtage den, man skulle tro at
de ikke ville høre mere på ham HA! HA1 Så
var det kassererens tur, og regnede med at
der skulle nu gøres vrøvl, men alle var
total målløse, for det var simpelt hen så
flot, at der findes ikke så mange roser i
hele landet, som det fortjente. Tak for det
Henning. Regnskabet blev godkendt med
applaus. Ingen indkomne forslag. Alle valg
var genvalg. Så var der eventuelt, det vi i
CUK kalder ævletiden, vi havde ingen pro¬
blemer, så ikke mere om det. Formanden og
dirigenten takkede af for en god og saglig
generalforsamling. Men, Men, så skulle vi jo
have det kulinariske klaret og det er jo
traditionen tro gule ærter m. flæsk og pølse
og det vi ikke skriver om, men det var der.
Det var ud på de små timer inden vi kom
hjem, en god aften var slut.
Med kno i bordet Arni.

ROSK X I_.DE

Vi holdt vores kortspilaften den 11.09. og
som sædvanlig kom spillerne med deres
medbragte mad, godt humør, og stor spille¬
lyst. Fredag den 30.09. mødte rigtig mange
naver op i hulen. Vi fejrede vores fødsels¬
dag. Gæster kom der også i dagens anledning,
Else og Ebert fra Holbæk kom for at gratu¬
lere. Formanden bød velkommen og takkede
samtidig for alle de gaver vi fik til hulen.
Vi modtog flere udenlandske øl til vores
samling samt en meget fin naverplatte fra
Ulla og Kurt. Vi fejrede samme aften vores
10 års jubilar Bjørn Sørensen. Festudvalget
havde arrangeret en fortræffelig menu, så
selv TV -kokkene ville blegne. Tak til jer
alle for det store arbejde. John havde en
stor flaske klare dråber med, og NANUARAK
slog på klokken. I løbet af aftenen havde vi
masser af sang og lotteri med mange flotte
præmier. En rigtig dejlig naveraften, som
sluttede omkring midnat med minderne.

Aktiviteter 1 november.
Søndag den 13.11.94. kl. 17:30 Kortspil.

(medbragt mad)
Fredag den 25.11.94. Kl. 19 : 30 ...Generalfor-

samling (uden skorper)
Hulevagt: Per Rosén.

Ved fugleskydningen den 2.10.94, blev Ingrid
Nielsen, Marielyst, Skyttekonge og Erna
Nielsen, Roskilde blev Fuglekonge. Der blev
brugt 641 skud før fuglen faldt. Skydningen
på trekantskiven blev vundet med 44 point af
50 mulige.

Med naverhilsen Ib.

SILKEBORG

Ja her går det godt, der sker meget i vor
Naverklub i Silkeborg. Vi siger tak til
Peter og Britta for en herlig dag i hulen.
Tillykke til Finn Lorentzen med de 60 år,
Bent Vils 60 år og Gaston med de 80 år.
Søndag den 18.09. var vi sammen Herning,
Randers og Silkeborg afdelinger ude at se de
gamle tysker -bunkers på Silkeborg Bad, vi
sluttede 1 hulen til en bid brød, tak til
Herning og Randers for det store fremmøde.
Gaston fejrede sin 80 års i hulen, onsdag
den 12.10.. Bent Vils fejrer sin 60 års dag
1 sit hus på Hedebyvej 7 den 2.12. kl.
15:00. Hulemøde fredag den 30.09., 5 raske
svende havde fået udgangstilladelse, 1 drak
kaffe, 4 fik en øl, båndspilleren sang for
os, vi gik hjem kl. 21:00. Det er for
dårligt svendel Husk vores hulemøder.
Generalforsamling den 28.10.94.
Se nu her. Vi skal have "Gule ærter" fredag
den 25.11.94. Kl. 19:00 med damer. Tilmel¬
ding i hulen.
Vi ønsker Herning tillykke med de 30 år.

Hilsen med kno i bord, "Farmand".

SLAGELSE

Hulemødet den 7.10. blev åbnet af H.J.
Frandsen, som på Jennys vegne takkede for
blomster og anden venlig opmærksomhed 1
forbindelse med hendes sygeleje. Da vi alle
ved at vor formand er "Numismatiker", og
dyrker denne hobby med stor entusiasme,
glædede det os meget at Jenny havde givet
ham penge med til en omgang til svendene,
men han fortalte med nogenlunde troværdig¬
hed, at hun nok havde forgrebet sig på
kostpengene, og ud fra dette gætter vi så
på, at det sikkert var derfor han ikke havde
fået nogen madpakke med, således at nogle ud
fra deleprincippet ikke blev helt mætte.
Nå spøg til side, vi takker Jenny, og ønsker
hende alle fortsat god bedring. Ang. F + K
-mødet i Odense fik vore 2 delegerede div.
mandater 1 henhold til den modtaget dagsor¬
dens 10 pkt. Det undrede os noget, at der i
dagsordenen ikke var afsat noget pkt. ang.
valg af ny formand til HB.
Vi havde glædet os til at overrække vores
malersvend Karin Skov Andersen en lidt
forsinket; men til gengæld meget velment
gave i anledning af hendes indtrædende i
rækken af "Pebermøer". Undertegnede har
kontaktet hende og hun har lovet at møde
frem til næste Hulemøde, - som vi glæder os
meget til. - Mødet sluttede som vanligt i
god ro og orden med "Minderne". For god
orden gøres opmærksom på at lørdagsmøderne
er 1 gang, og Hulefar forventer stort
fremmøde.

Vel mødt og med kno i bordet, Arne Rafn.



STOCKHOLM VEJLE

Midt 1 høstrusket med storm og regn, ser vi
tilbage på den herlige varme sommer. Vi
havde mange gæster på Torpet, til og med fra
Equador kunne de hitte Torpet. Helge og
Kirsten fra Holbæk kom på en lynvisit med
sine slægtninge fra Sydamerika. De besøgte
"Gamla Stan", men de foretrak naturen rundt
om på Ingarö, de var meget fascinerede af
vor flotte natur. - Undertegnede var
surströmningsfest ude på en lille
skärgårdsö, sammen med gode venner. Inden
man spiser, åbner man surströmningsdåserne
udenfor huset, de lugter skrækkeligt.
Herefter går man til bords og ruller
surströmningerne ind i en "tunnbrödsrulle"
sammen med kartofler og rå løg. Dem der
forstår sig på det, synes det smager gud¬
dommeligt. Altsammen skyldes ned med en
"Stor" en. Surströmning er en tradition fra
Nordsverige, som bruges meget her. Efter en
tid gik nogle udenfor, de sagde de skulle
ryge, mon det var lugten de ikke tålte? Da
de kom ind igen, troede de, at de var havnet
på 'das'.
Husk den 12. november har vi gåsemiddag om
aftenen og ikke som tidligere sagt kl 13.
Er der nogen udefra, som behøver overnat¬
ning, så meld jer til Høvdingen, Eli, på
tlf: 294183 el. 57 02 86 29. Ang. middagen,
ring til Otto Madsen 57 02 87 65.
Vi har svendefest den 26. november.

Med Naverhilsen Aase.

SØNDERBORG

17.09. atter en dejlig aften i hulen, 35 m/k
var mødt op til vores høstfest, som vi
indledte med at synge nr. 42. Tunanretningen
smagte dejligt. Medens vi ventede på hoved¬
retten sang vi "Naver kæk..." Så var vi klar
igen til at nyde bordets glæder. Wiener¬
schnitzel m/tilbehør. Det var dog utroligt
med al den mad, vi var lige ved at "kløj's"
i det. Mon vi spiser for at leve - eller
lever vi for at spise? Hele herligheden
kostede 40 kr. 1 fl. vin 30 kr. Denne aftens
seriøse indslag var Anders Toftemarks dåb,
forrettet af formanden, der oplæste ritualet
og bød Anders kruset, som han tømte til
bunds - ham skal vi nok få glæde af
velkommen i afd. Anders. Inge og Arno havde
fået "pynt" på ringfingeren, det kostede en
omgang for Arno - han kunne jo bare have
holdt sig væk fra Mosel I. Til hulemødet den
7.10 mødte 22 m/k. Det fungerer godt med kun
eet hulemøde om måneden, mødeprocenten er

høj, og det er jo glædeligt. Der var intet
nævneværdigt på mødet, så for at fylde
pauserne ud, blev sangbøgerne flittigt
brugt. Ole har foræret afd. en gammel, men
stadig funktionsdygtig sekstant. Den bruges
ikke mere, og har sidst været til kontrol i
1938. Der var stor interesse for dette
velbevarede værktøj, der nok skal få en fin
plads i hulen. Tak til Ole. Gert Petersen,
der har arbejdet på Grønland i 14 år, har
søgt optagelse i afd. Vi konstaterer en jævn
tilgang af nye medlemmer, og det er jo ikke
så dårligt.
Nu er tiden inde til, at appetitten over¬
vælder os igen:
Julefrokost den 2.12. i hulen kl. 19:30
(hulemødet udgår). Tilmelding senest 25.11.
i hulen eller til H.P. på tlf: 74 42 55 35.

Med Naverhilsen Gerda.

Generalforsamling den 7. oktober 1994. 20
svende var mødt. Inden generalforsamlingen
havde vi en optagelse, Poul Erik Christensen
- kaldet Foxen - som har arbejdet næsten
overalt på Grønland som indkøbschef i 22 år.
Hans første handling var da også at indkøbe
en omgang. Tak for det, og velkommen Poul
Erik. Derefter GF. Dirigent blev Klaus fra
orienten. Formandens beretning: Formanden
takkede alle, der havde hjulpet med alle de
arrangementer, vi har haft siden sidste
generalforsamling. Den 17. september havde
vi ålegilde. Annette og Jytte lavede maden,
klarede opvasken og alt det andet, så en
stor tak til de to. Der var 25 deltagere til
festen. Formanden sluttede sin beretning med
det ønske, at samarbejdet måtte fortsætte
til glæde for CUK, for Vejle afdeling og for
os alle. Punkt 2 var regnskabet, det blev
godkendt med akklamation. Valg: Ny
skramleriforvalter, Edmund Poulsen. / Ny
fanebærer, John E. Nielsen. / øvrige valg
var genvalg. Dirigenten kunne takke for god
ro og orden.
Næste arrengement 1 Hytten er gule ærter den
19. november kl. 13:30. Tilmelding kan ske
ved næste møde den 4. november eller til
Bruno på tlf: 75 83 10 55 eller til Johnny
på tlf: 75 82 80 42. Jens DSB vil for 10.
gang klare ærterne for os. Der vil være
transport som sædvanlig fra Borgerkroen kl:
13:00 og fra banegården kl. 13:15. Bussen
kører retur fra Hytten kl 19:00.
John E. Nielsen, der bliver 50 år den 2.
november, inviterer til åbent hus den 29.
oktober fra kl. 13:00 og så længe lager
haves. Adressen er sønderbrogade 38, Vejle,
(lokalerne under Vejle Taxa's kontor).

Med Naverhilsen Store Hans.

ZÜRICH

Der er både set, sket og oplevet en masse
her i det sydlige I Så meget at jeg bliver
nødt til at indskrænke mig til et minimum af
ord til genfortælling af de forskellige
ting, for nu ikke at trætte Dann Eland alt
for meget, når han skal presse det hele Ind
i "Den farende Svend". - Nå, men så i gang
da. Den allerførste september var, som de
fleste ved en torsdag, og dermed en rigtig
naveraften. Indmeldelser og dermed optagel¬
ser blev det da også til hernede. Een enkelt
ny kunne det blive til denne gang. Det er
dog heller ikke meget, i betragtning af,
hvor mange der på det sidste er taget hjem
til gode gamle Danmark. Men vi er selvføl¬
gelig glade for hvert nyt medlem, der søger
optagelse i vor gamle naverflok, så derfor
byder vi hjerteligt velkommen til ingen
ringere end, den sjællandske gulvsliber af
Dronningens nåde udlærte, herr Claus von
Moesdal. - Søndag den 4. blev så det euro¬
pæiske klub keglemesterskab afviklet. Med
rimelig tilslutning, dog kun fra Schweiz,
meldtes der mig om en ret så hyggelig dag
blandt venner. Hvis jeg må være så fri, vil
jeg gerne have lov til at henvise til
omtalen 1 det nye nummer af "ZüriCHviis", et
absolut læseværdigt kvartalsmagasin. - Den
18. blev et af de første Marguerite træf
afviklet. En vandretur fra Meilen til
Pfannenstiel på cirka 6 kilometer med en
højdeforskel på 800 meter, i opadgående
retning, var noget der kunne sætte farve i
kinderne på de 21 friske deltagere. Så meget
at børnene, der gik lidt for sig selv,



åbenbart gik forkert, selvfølgelig til stor
opstandelse for de ramte forældre. I disses
utrættelige higen efter genforening med
deres afkom, gik det dog ikke værre eller
bedre end at også forældrene gik hen og blev
væk. Da nu alle således var blevet væk, var
der jo ikke nogen til at lede; men til alt
held blev de, som ved højere magters hjælp
pludselig fundet igen, alle som en. Af hvem
vides ikke. En mærkværdig historie, mine
damer og herrer, men sålunde blev den mig
berettet og hvorledes kan jeg da tillade mig
at fortælle den anderledes?? - Den 20. var
for os arrangeret en spændende tur til
>Zürichs kriminalmuseum. Over tyve havde mod
på dette hverdagsaftens eventyr ind i
politiets gemmer af kuriositeter fra for¬
brydernes verden. Aftenen startede godt nok
med en meget tør lysbilledfremvisning, som
lod en del tilbage at ønske. Men derefter,
jøsses, fortalte vores rundviser, en stadig
fungerende kriminalbetjent, historier om alt
hvad der fandtes på museet.

Og det var bestemt hverken lidt eller
kedeligt. Højst ærede herr Erik Kjærsgård
kunne personligt ikke have været med i det
bramfrie ordvalg. Og så er han jo også mere
langhåret. Nå men det var altså en yderst
interessant og lærerig aften, måske især for
de, som måtte dvæle ved et ufuldbårent ønske
om selvstændig forbryderisk beskæftigelse
som hovederhverv. - Den 1. oktober startede
vi igen i "Backpibers". Dagen faldt sammen
med 30 året for "Gammel Dansk" plus vores
Au-palr pige træf, så det blev jo ikke nogen
dårlig dag, vel?? Fuldt knald var der på det
lille Backpiber team, som måtte udskænke øl
og dramme i hidtil uanede mængder. Stor
hjælp dik de af Lisbeth og Inger, som havde
sat ild i og under en enorm grydefuld Chili
Con Carne. Det er muligt at de føromtalte
au-pair piger stadig lider af et såkaldt
kulturchok. Et står fast, vi gjorde, med
brask og bram, hvad vi kunne for at byde dem
velkommen på vore måde. - Husk nu kære
venner, den 26.11. er der juleklip og gåtur
i Zürichskovene. Og den 10.12. er der den
årlige juletræsfest, som vi selvfølgelig
håber der vil være mange tilmeldinger til.
For uden juletræ er der ingen pakker, uden
pakker er der ingen jul, uden jul er der
ingen juletræ og sådan går det hel bare i
ring og det gider vi da ikke, vel?.

Hilser og ønsker I har det godt, gør
"Old Red" Lars.

AALBORG

Der var mødt 13 svende til vores hulemøde
den 5.10.94. Vi havde besøg af en fotograf
og en journalist fra Aalborg stiftstidende,
fotografen tog en del billeder og journali¬
sten tog en masse notater om naverne, så der
kommer forhåbentlig en god artikel om
naverne i avisen. Villy berettede om åbent
hus arrangementet i Håndværkerhuset og
hulen. Til sidst berettede han om vores
økonomi, som er forholdsvis god i øjeblikket
da vi har modtaget et tilskud fra Aalborg
kommune. Vi har købt et konferencebord til
hulen. Per foreslog, besøg af en pensioneret
politibetjent i hulen en lørdag formiddag i
november. Han vil gerne fortælle om inter¬
neringen af politiet i 1944. Bestyrelsen er
godt i gang med at få julelotteriet op at
stå, Villy spurgte, om der var nogle med¬
lemmer, som kunne skaffe annoncører eller
ville sponsorere en gevinst.

Thorkild og Anders meldte sig som sponsorer.
Så først i november er det med at møde op
for at købe eller være med til at sælge
lodsedler. Til sidst vil jeg gerne oplyse,
at vi holder vores årlige julefrokost den
3.12.94. kl. 17:30 i kantinen i
Håndværkerhuset. Sidste tilmelding er den
29.11.94. Husk en pakke til bankospillet (en
pakke pr. person).
Jeg skal hilse alle de Naver, som kender
Frank fra Hamburg. Han skal giftes den
8.10.94. Anders og jeg er inviteret til
brylluppet, så jeg tager en hilsen med til
ham fra jer alle sammen.

Med Naverhilsen Irene.

AARHUS

Til huleødet den 16.09. m/ledager, var vi 22
svende + 6 gæster. Formanden bød velkommen
til de fremmødte. Vi havde en virkelig
hyggelig aften sammen med vore gæster,
stemningen var fin, og hulefar havde kræset
lidt ekstra sammen. En vellykket aften
sluttede med minderne. Vandreturen lørdag
den 24. september blev ikke overrendt. Der
mødte 7 deltagere og dertil kom en ung dame
fra Iran, som skulle deltage i en anden tur,
men kom for sent, så hende tog vi med. Ole
B. havde lige investeret i en ny video¬
optager, så nu kan det vises hvad vi går
igennem på sådan en tur af erfarne vandrere.
I det flotte vejr travede vi ad de før så
flotte naturstier, nu var der kun natur
tilbage. Der var selvfølgelig drikkevarer
til den medbragte madpakke som de fleste
havde medbragt. Der blev fortalt oplevelser
og historier undervejs og efter fire timers
traven vendte vi trætte tilbage til start¬
stedet. Der var ikke den store tilslutning
til mødet den 7.10. Da formanden var mødt op
fik vi halsen skyllet og vi kunne gå i gang
med de ting som skulle behandles på mødet.
Det første vi tog fat på var vores
årsprogram. Vi kan nu gå i gang med at
trykke vores kalender for 1995. Dernæst
drøftede vi vores stiftelsesfest som finder
sted lørdag den 12.11. Festen afholdes i
Aarhus håndværkerforenings lokaler i Klo¬
stergade. Maden får vi leveret fra restau¬
rant Lillevang Skov med følgende

menu: Rejecocktail m/flutes

Farseret kalkunbryst m/bønner og
marinerede gulerødder i tomat
dressing, Waldorfsalat
Tyttebærsyltetøj og smørstegte
kartofler, hertil flødesovs.

Islagkage

Vi håber på god tilslutning. Vore ældre og
enker bliver inviteret med til festen, og
menuen til dem betales af foreningen. Vi
hyggede os resten af aftenen .

Arrangementer:28.10 kegling
4.11 hulemøde12.11 stiftelsesfest
Vi håber vi ser Bent Clausen i hulen så vi
kan fejre ham på sin 50 års fødselsdag.

Med Naverhilsen S.E.Jensen.
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Glædelig Jul og
godt Nytår

DECEMBER ARG

Hovedbestyrelsen for sC.U.K. ønsker alle
sine medlemmer, abonnenter og venner rundt
om 1 alle afdelinger en rigtig glædelig Jul
samt et godt og lykkebringende Nytår: Idet
vi udtaler vor tak for den store interesse
der er blevet os udvist i det forløbne år.
Vi må håbe, at det nye år vil vise os den
gunst, at være lige så positivt som dette
har været, og vi håber interessen for C.U.K,
vil blive ved med at have de unges interes¬
se.

Trods tidernes ugunst, har det dog været
muligt, at sende unge svende ud, og vi håber
at det i det kommende år skal lykkes at få
endnu flere afsted, til de glæder og ople¬
velser som vi andre ikke ville være foruden.

På hovedbestyrelsens vegne Dann Eland
redaktør

Vort modersmål
eir dej ligt —

det tales ofte med besværlighed!

JUL
i

Stuttgart 1 9 1 "7

Juleaften, oh hvor er du sød
bare faar vi ingen Risengrød.
Flæsk og surkaal har vi masser a1
Æbleskiven dufter langvejs fra.
Knas og Godter kan man ikke faa,
Julelysene er ganske smaa.
God er heller ikke denne Sang,
trøst jer, den blir bedre næste Gang.

Ja vi lever i en Krigens Tid,
det er smaat med baade Rim og Vid.
Der er Kort paa baade Flæsk og Kød,
Kort paa Havregryn og Kort paa Brød.
Det er skralt med Øllet som er tyndt,
Snapsen slutter før man faar begyndt.
Men vi har en Masse godt Humør
og i Skabet fire Kilo Smør.

Se hvor Juletræet straaler smukt,
Sukkerstadsen har den Søde slugt.
Han er Formand for den Kommite',
som har lavet Festen kan man se.

Hulen Gerhardt pyntet har med Grønt
og det synes jeg nu er saa kønt.
Sørensen slog Mønt hos hver Konsul,
de skal ogsaa vide, det er Jul.

At flertal af mand er mænd - ikke mænder,
er svært at forsti, når én tand bli'r til tænder.
Skønt flertal af and som bekendt hedder ænder,
så harer man aldrig, at spand bli'r til spænder.
En anden mærkværdighed er hertillands:
I tredie person er det han, ham og hans.
Er det så sund logik - ja derom spø'r jeg kuns-
man ikke om damer si'r hun, hum og huns?

At synge i datid på dansk hedder Bang,
men gynge's imperfektum er ikke gang.
Og hvem kan forstå, hvorfor springe er sprang,
når bringe det ikke i datid er brang?
Korrekt hedder datid af bringe jo bragte,
hvor er så logikken, når man siger bagte
på basiB af infinitiven at bage?
Et andet eksempel: Det hedder "at tage".
Det bøjes til datid ved, at man si'r tog.
Sku' bage så ikke i datid gi' bog?
Når bringe er bragte, sku' bagte vær' binge,
men så måtte ragte vær' datid af ringe.
Og ragte det findes på dansk faktisk ikke,
derfor må vi hel're la' spørgsmålet liggel

Mens vi samlet er til Julefest
vil vi byde ind en Mindegæst.
Mindet om vort Hjem i højen Nord,
som vi freder overalt paa Jord.
Drag kun tavse Tankefugl afsted
og tag alle gode Ønsker med.
Bær vor Tak paa Sangens Vinger hjem
for hvert Minde i vor Tankes Gem.

Denne aften vil vi mindes Børn,
til vi er saa skaldede som Sørn.
Julen er en skøn og herlig Tid,
den gør Naven baade god og blid.
I Forening gaar vi stedse frem,
enkeltvis en Gang vi drager hjem.
Og da vil vi sikkert huske paa,
hvad vi alle skylder C.U.K.

Erasmus
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HOVEDBESTYRELSEN KØBENHAVNS AFDELING

FORMAND:

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF "DfS".

DEADLINE.

Pia Nielsen

Scharlingsvej 16, 4.tv.
2500 Valby
Tlf:.. 33 63 39 61 Arb.

36 44 36 16 Prv.

Frode Zachariassen

Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68.

Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund
Tlf: 42 31 49 54.
Den 10. i måneden.

HULE: Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V. tlf: 31 21 00 92

MØDER: Se her i bladet under København.

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

arb. tlf: 42 45 32 22

MILEPÆLE

December

4.12. Erling Lindgren...(NRHF) 60 år
Elbagade 33, 3.th
2300 København S

7.12. Aage Viggo Jensen 75 år
Skovstræde 8
4880 Nysted

8.12. Finn Pedersen 50 år
Morbærvænget 13
4 7 00 Næstved
åbent hus i hulen kl. 13 - 17

10.12. Bertil Klitte 70 år
Ndr. Fasanvej 37 A
2000 Frederiksberg

11.12. Ameli Vejen 50 år
Vesterled 32
2970 Hørsholm

12.12. Viggo Dreyer 75 år
Snuderup 4
4450 Jyderup

30.12. Ernst Liljenskjold 50 år
Aalborg afd.

30.12. Kirsten Pedersen...(NRHF) 50 AR
Prags Boulevard 6, 3.tv
2300 København S

Januar

1.01. Poul Jørgensen 60 år
Elleorevej 12, Veddelev
4000 Roskilde

4.01. Kirsten Petersen...(NRHF) 65 år
Ved Voldgraven 2 F, 2.
2610 Rødovre

TAK

Alle som betænkte mig til mit Jubilæum siger
jeg tak. En særlig tak til H.B., Polarbage¬
ren 1 London. Vejle naverne og sidst men
ikke mindst Th.Rasmussen.

Hilsen Pudseren.

Hjertelig tak for telegrammer, breve,
blomster og gaver og for at der var et så
talrigt fremmøde på min 75 års fødselsdag.

J.P."Marokko"Jensen.
Næstved.

Jeg vil her igennem DfS. takke alle Naver
som har besøgt Navertorpet på Ingarö i
sommer, i den skönne skärgaards Miljö, en
ekstra hilsen til Silkeborg - Aarhus -

Odense - Holbæk - Frederikssund - Roskilde -

København og Hillerød.
Hermed de bedste hilsener til alle Naver nær

og fjern, om en god Jul og et godt Nytår.
Ønsker Naverne fra Ingarö Eli.

Tak for opmærksomheden ved min 80 års
fødselsdag i hulen det var hyggeligt.

Gaston Szcsiirbak.
Silkeborg

Hjertelig tak for telegrammer fra hulen,
hovedbestyrelsen og gratulanter, i anledning
af min 50 års fødselsdag.

Niels Knudsen.
Roskilde.

JULEHILSEN FRA LONDON

Ja, så er det igen tid at sige glædelig Jul
og godt Nytår, til alle Naver og navervenner
rundt om på kloden. Speciel hilsen til
Herning afd. og "Ballonskipperen".

Med naverhilsen Polarbageren
Holbæk afd. p.t. London.



75 åre fødselsdag

Aage Viggo Jensen,
Skovstræde 8, 4880
Nysted, fylder ons
dag den 7.december
1994 75 år.
Viggo, som vi kal¬
der ham, blev født
i Albøge ved Grenå.
Skolegangen foregik
på "Kærby Universi¬
tet" i 7 år - hver
anden dag. Om vin¬
teren måtte man hen
lægge forelæsning¬
erne på den tid,
der var dagslys, da
der ikke var indlagt elektricitet det
pågældende undervisningssted. Viggo stoppede
studiet som 14- årig uden at opnå
embedseksamen. Viggo kom herefter til
landbruget, som skik var dengang. Han fik 75
kr. i halvårlig løn første år, men - som han
siger - jeg fik dog kost og logi. Viggo var
6 år ved landbruget, rejste herefter til
Ålholm Gods i Nysted som daglejer.- Senere
begyndte han som erhvervsfisker, og blev i
1949 gift med fru Anni, fik arbejde på
Nysted El-værk, uddannede sig til elektriker
og arbejdede forskellige steder i
landsdelen, bl.a. med opsætning af
TV-antenner. Han stod uden arbejde i 1962,
tog til Kiel og blev hyret som
skibselektriker. Det var de tider, hvor man
kun var hjemme hvert andet år. Kom senere
til det norske rederi "Texaco Norway" med
hjemstad i Trinidad, så Viggo kender jo til
"de brunøjede", ting jeg ikke skal komme
nærmere ind på ved denne lejlighed. Han gik
i land i 1983. Ja, Viggo kunne fortælle, så
jeg kunne fylde hele bladet. I det daglige
har Viggo sin gang 1 Nysted Bødelaug, hvor
han passer ølsalget.

Onsdag den 7. december vil Viggo give
morgenkaffe kl. 9:00 i Nysted Bådelaug,
måske også en Gammel Dansk og en øl.

Jeg vil på klubbens vegne ønske Viggo
hjertelig til lykke med den store dag, hvor
du sikkert vil få besøg af nogle
Naverbrødre.

Med naverhilsen og kno
Bent.

■KmLi

BORGER^tROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

6 O &r-

I anledning af min 60 års fødselsdag giver
jeg en bid brød og en kop øl ved åbent hus
arrangement i Roskilde Naverhule
Kamstrupstien 2, lørdag den 17. december fra
kl.13:00 til kl.17:00. Håber vi ses!!

Med naverhilsen
Peer Rosén.

EFTERLYSNING

Til det forrige F&K møde, lånte naverne en
rejsebeskrivelse af en dame i Odense. Efter
hvad jeg har fået at vide af hendes søster,
som er sekretær i den danske klub herovre,
har damen endnu ikke fået bogen tilbage.
Hvad er der blevet af bogen???? Hvis nogen
ligger inde med oplysninger, der kan føre
til opklaringen, bedes man kontakte Polar¬
bagerens kone på tlf: 59 27 75 46.

På forhånd tak Polarbageren.

Forenlnqameddeleiser

FREDERIC XA

Først en stor tak til "Polle" i Vejle for
fødselsdagsfesten. Vi havde nogle hyggelige
timer. Fra Vejle kørte vi på besøg på Stouby
Kro, som er overtaget af naversøster "Sol¬
veg" fra Vejle og vi fik en skøn modtagelse
og blev fint beværtet, tak for det Solveg.
Vi kommer en anden gang.
Til hulemødet den 2.11.94, mødte 9 svende
m/damer. Formanden bød velkommen og vi sang
nr.69. En ny nav blev meldt ind i foreningen
han hedder Folke Settergren, Folke har
arbejdet 1J år på Cypern og 10 måneder i
Jugoslavien. Han takkede for optagelsen og
gav en omgang. Så blev der ellers udvekslet
erfaringer fra det store udland. Poul Erik
Vagner er også kommet hjem fra Tyskland,
vores formand var ellers med Poul Erik en

tur til Leipzig; men han havde nær fået
tarmslyng af at køre på de øst- tyske veje.
Ellers diskuterede vi vores forestående
julefrokost og tømte vores bødekasse og den
indeholdt 1327 kr. Vi fik en lille en til
halsen og fik brugt sangbogen. Osa sørgede
for den faste føde, hun serverede fine gule
ærter med flæsk og pølse, tak for det Osa.
Et godt hulemøde sluttede med minderne ved
23:30 tiden.



Lørdag den 5.11.94 havde vi besøg af de gæve
vejlenaver og det kan nok være der kom gang
1 forretningen, der var flere som fik blæren
og ølhatten på, tak for besøget Vejle.
P.S. husk at sidste tilmelding til julefro¬
kosten er den 7.12.94.

Hermed vil Fredericianaverne ønske alle
naver og venner nær og fjern, en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Med naverhilsen Tage.

FREDERIKSSUND

Ved hulemødet den 4.11.94 var det småt med
fremmødet 7 m/k svende. Formanden havde
meldt afbud, der er jo også langt fra
Skotland, og næstformanden lå beklageligvis
i sengen med halsbetændelse. Efter at
sekretæren havde budt velkommen, sang vi
nr.28, og da der ikke var sket meget den
forløbne måned, gik hulemor i gang med at
servere hulemadder sammen med Alf, da den
anden halvdel af hulevagten udeblev uden
afbud - (fy-fy Steen L). Men det blev et
hyggeligt og godt møde, selv om Inge frøs så
meget at hun sad på radiatoren det meste af
aftenen, men vi har for fremtiden sikret os,
at der nok skal være tændt for varmen. Vi
fik en snak om vores køkken og om nogle nye
aktiviteter i det nye år, bl.a. vil vi
gentage vores fisketur, som nogle friske m/k
svende var mødt op til den 15.10. De sejlede
med Tina fra Helsingør, og fik fanget en hel
del sild og torsk, det havde været en rigtig
sjov og hyggelig tur. Jeg beklager meget, at
annonceringen af vores julefrokost den 3.12.
kan misforstås, for selvfølgelig er det ikke
kun bestyrelsen der skal spise, det er for
alle medlemmer m/damer. Hvis i ikke har
tilmeldt jer, kan i måske nå det, så ring
til Lone 47503052 eller Dorrit 42124814. Vi
ønsker HENRIK ARNESEN hjertelig tillykke med
sit 10 års jubilæum den 6.12.94, som medlem
af CUK. - VI vil også ønske Inge Henriksen -
Frank Ventrup - Carlo Ventrup - Erik
Sennenvaldt - Anders Rosted og Jette
Callesen hjertelig tillykke med fødselsda¬
gene .

Husk programmet:
Hulemøde den 2.12. er flyttet. Julefrokost
den 3.12. kl.13:00.
Julehyggetræf den 30.12. ved bestyrelsen.
Husk tilmelding til Lone 47503052 el. Dorrit
42124814.
Hulemøde den 6.1.95: Kogesild serveres af
Frank og Tolderen, der vil være underhold¬
ning af "DE KÆLDERKOLDE" fra Slagslunde.
Hulemøde den 3.2.95 ved Dorrit og Kaj og der
vil også være underholdning.
Ja, året er ved at gå på hæld, og inden
længe starter vi på et nyt og forhåbentlig
godt år. Frederikssund afdeling vil hermed
ønske alle sine medlemmer, afdelinger ude
som hjemme, og dets medlemmer en god jul og
et rigtig godt nytår.
Med kno i bordet Dorrit.

HERNX IMG

Så er svendene ved at vende hjem fra ferien,
det sås tydeligt i Hulen til vores søndags-
møde den 16/10, 11 svende mødte op, eller
rettere 50% af vore medlemmer, flot. Karl
havde haft fødselsdag, han faldt over
klokken da han trådte in ad døren, tak for
det Karl.

Hulemødet den 19/10, 10 svende fandt vej til
Hulen, vi fik drøftet forskellige ting
vedrårende F-K mødet i Odense, vi var vel i
store træk enige om det meste, ligeledes fik
vi de sidste brikker sat på plads, angående
vores 30 års fødselsdagsfest, så nu mangler
vi kun at se masser af glade gæster. Vores
eneste "Høne" i reden, Hanne Kok, mødte
overraskende op med en stor pande "søslan¬
ger" som vi fortærede med stor appetit + de
fik deres sidste svømmetur i det fineste
"kartoffel juice" importeret fra Aalborg,
stor tak for det Hanne, det blev vel omkring
midnat før den sidste forlod Hulen, en
rigtig hygge aften.

Med knoslag

HILLERØD

Til huleaftenen den 14. oktober var vi en
snes stykker. Til messen den 29. var vi 16,
så det går fremad. Vi nød Monas dejlige
oksekødssuppe. Den 9. december har vi
traditionen tro gløgg- aften/pakkefest. Husk
at medbringe en pakke til min.værdi kr. 25,-
Gløgg og kaffe er gratis denne aften.
De af medlemmerne, der besøgte Ingarö,
takker vore svenske naverkammerater for en
dejlig uge. Husk tilmeldingen til lørdags-
messen senest en uge før til Mona på tlf: 42
81 81 62.
Hermed ønskes alle en god jul og et godt
nytår.

Med kno 1 bordet "Bodensøgartneren".

HØRNING

12 Naver, 5 navervenner og en gæst, bænkede
sig i hulen den 14.oktober til den halvår¬
lige generalforsamling. Den plejer ikke at
være kedelig og denne aften var ingen
undtagelse. Formanden, Picasso, kunne
videregive ikke færre end 12 indkomne
forslag til dirigenten, politiassistent Otto
Westergaard. Det lykkedes at færdigbehandle
alle selv om Frank der blev valgt som ny
formand kom til at stemme imod sit eget
forslag. Det måtte han høre meget for den
aften. Formand blev Frank Lukassen, næst¬
formand Otto Westergaard, sekretær Jan
Fagerlund og som hulefar selvfølgelig Jens
Hansen. Vi måtte tage afsked med vores
hidtidige formand Peter Andersen (Picasso),
der ønskede at trække sig tilbage. Der faldt
mange rosende ord for hans hyggelige og
kompetente måde at lede møderne på. Picasso
har en stor viden og mange kontakter, så han
lovede den nye formand at støtte og hjælpe.
Tak til Picasso for lune og god naverånd og
velkommen til vores nye formand Frank.
Hørning afd. vil gerne være med til at skabe
julestemning og åbner 26.nov. og 10.dec. den
gamle mølle i Hørning - byens vartegn - for
offentligheden. Det bliver med gløgg og
æbleskiver, neg, nissemænd og lys ud af de
gamle rider og selvfølgelig stiller Picasso
med lirekasse og rumsterstok. Der bliver rig
lejlighed til at lufte navertøjet også.
Borgmesteren har spurgt om det ikke er
muligt vi kan stille med en rigtig
møllersvend. Vi leder med lys og lygte, så
hvis nogen kender en, der vil ofre et par
timer, hører vi gerne fra jer. Det bliver et
rigtigt Jule-Naver-arrangement.

Fagerlund.



holbæk

Siden sidste referat har vi haft hulemøde
den 19/9, hvor Ebert fortalte om sin som¬
mertur til Ålandsøerne, og et møde den
21/10, hvor det væsentligste var en større
debat om de punkter der skulle fremlægges på
F-K mødet i Odense den 6/11. Efter debatten
fortalte Torkild om handværkeruærlighederne
der førte til ophævelsen f mesterrettigheder
(laugsvæsen), hvilket bl.a. gav svendene ret
til fri bevægelighed. Dette blev indlednin¬
gen til at svendene rejste ud for at dyg¬
tiggøre sig. Naverbevægelsen var startet.
Foreningen ønsker alle foreninger og med¬
lemmer af CUK en rigtig glædelig jul og et
godt 1995.
Kommende møder:

10.dec Hulemøde med gløgg og æbleskiver
6 . j an Seniormøde
21. jan. . . Hulemøde

Viggo Dreyer fylder 75 og i den anledning
holder han åbent hus søndag den 11.12. fra
kl. 14 - 16.
Mandag den 12.12. er forbeholdt familien.

Niels.
KARREBÆKSMINDET

Ved hulemødet den 28.10. kl.19, var 7 mødt
frem, deraf et evt. nyt medlem. Da formanden
var fraværende bød Jønsson velkommen, og
åbnede mødet. CUKs dagsorden på mødet i
Odense var til drøftelse, samt referatet fra
sidste bestyrelsesmøde. Indlæg og optagelser
i Den farende Svend skal fremover telefaxes,
med hensyn til fødselsdage, jubilæer o.l.
skal afdelingen selv sende disse til redak¬
tøren, dersom de ønsker det bragt i
"D.f.S.". Man enedes om at kommende medlem¬
mer bør have de rette kvalifikationer, og at
de/de personer som anbefaler optagelse, har
et godt kendskab til vedkommende. Overskud¬
det ved sidste hulemøde udgjorde kr. 281,25
og fremover er der til at købe god mad til
den beskedne pris af kr. 10,-. Efter dette
gik aftenen så ellers med god mad og drikke,
mange sange og vitser, og som sædvanligt en
rigtig god og varm stemning, men I I mød dog
nogle flere frem til hulemøderne, det er kun
1 gang i måneden, og hyggen stiger i kraft
af antal tilstedeværende, så ud af busken,
og ind i møllen.
Husk julemødet, i har alle fået besked.

Med kno

kolding

Tut.

Med naverhilsen

København

Peter.

Sildebordet gik absolut ikke i fisk, selv om
der var rigeligt af den dejlige spise. Endnu
engang tak til de mange bidragsydere, der
gav det hele et extra pift. Vi var omkring

20, så der var plads nok til at slå mave.
Svende-hulemøderne er stadig op og ned, hvad
mødeprocenten angår. Desværre mest ned. Vi
var godt nok 15 den 25.10., men sølle 7
inkl. huleparret den 3.11. Øv siger jeg
barel Så oktober og starten af november
måned er bogstaveligt gået stille af.
Torsdag den 15.12. siger vi god jul og godt
nytår til alle, der har lyst til - og hvem
har ikke det - at nyde æbleskiverne og
gløggen, som Hulen traditionen tro er vært
ved. Kom og få en dejlig aften samt energi
til julens strabadser. Den nye Københavner¬
nav vil udkomme denne dag, så der er absolut
noget at komme for. Ikke at forglemme
bødekassen, der vil blive tømt, og ih' hvor
er den altså tung. Vi afholder et rask
vædemål om dens indhold. Vi ved at det
(forhåbentlig) er penge, men hvor mange??
Onsdag den 21.12. holder Hans sit spøjse
Midt-i-ugen-jul/sul. Mon formanden dukker
op? Dagen er den sidste vi har åben i det
gamle år. Næste gang bliver søndagsmessen
den 8.januar. Forøvrigt er det sidste gang
Hans holder M-i-u, så kom og gør det til en
god dagl
Jeg vil til slut gerne ønske alle der på den
ene eller anden måde støtter C.U.K., en
glædelig jul og et rigtigt godt nytår. Jeg
ser frem til endnu flere dejlige timer
sammen, der jo støtter et godt formål.
ARRANGEMENTER:

30.11. + 7.12. - kl.10:30 Midt-I-Ugen
3.12.
4.12.
11.12.
15.12.
21.12.

kl.15:00/18:00. .

+ 18.12. + 25.12
kl.10:30
kl.19:00
kl.10:30

Med Julekno i bordet

nysted

...Andespil- og steg
+ 1.01 lukket

Søndagsmesse
Julehulemøde

.Midt-i-ugen-Jul/sul

Niels "2m".

Til hulemødet den 28. oktober var 9 medlem -
mer mødt. Udover de gængse sager, drøftedes
forløb og menu til Jule- spisningen den 2.
december og det tegner til at kunne blive en
rar og hyggelig aften, så bestyrelsen håber
på god tilslutning af medlemmerne. Der
bliver intet hulemøde i december måned, da
sidste fredag i denne måned falder på et
noget uheldigt tidspunkt. Men på gensyn
fredag den 2. december.

Hulemøde afholdtes den 7.november, 22 naver

og navinder samt gæster var mødt til gule
ærter med tilbehør. En hyggelig sammenkomst
med sang og bægerklang. Vi er i klubben
meget tilfredse med det gode fremmøde. Jeg
håber, at naverbevægelsen stadig vil fort¬
sætte. Jeg har med interesse læst indlægget
fra Odense afdeling i sidste nr. af Svenden,
og det er noget, der giver stof til efter¬
tanke. Vi er nødt til at slække på kravene
for optagelse af nye medlemmer. I vores
afdeling er gennemsnitsalderen ret høj. En
ting er sikker, vi gamle dør. VI må derfor
have nye unge til at overtage. Vi vil på
næste møde drøfte dette. Næste hulemøde
afholdes den 5. december kl. 19:00 i hulen
som sædvanligt, hvor klubben er vært med
gløgg og tilbehør og en øl eller to.
Mød venligst op til en som sædvanlig hygge¬
lig aften.

Med naverhilsen og kno

næstved

Bent.

Oktober blev som forudset i sidste nummer

fyldt med megen festlighed. Først stiftel¬
sesfesten den 15.okt. med stor deltagelse og
højt humør. Dagen efter, søndag den 16.,
fejrede Niels "Proppen" Andersen 50 år med
åbent hus i hulen. Det vrimlede ind med
venner fra nær og fjern, og da han jo er
noget af en madkunstner, var der rigeligt af
de bedste af bordets glæder og skyllemiddel
manglede ej heller. Til alle de mange som
mødte op og hjalp mig med at festligholde



min 75 års fødselsdag vil jeg sige en
hjertelig tak for alt og gentage min tid¬
ligere opfordring: "Sørg nu for at holde Jer
i god form, så vi kan ses igen på 80 års
dagen"!. På hulemødet i november drejede en
hel del af diskussionen sig om kontingent¬
restancer. En del af sagerne var blevet
afklaret, men der var enkelte som ikke endnu
havde reageret på henvendelsen. De vil nu få
tilsendt en sidste rykker. Vi har endnu ikke
fået endelig besked fra kommunen om hulens
fremtid eller eventuelle alternativer. Så nu

tager formanden atter kontakt og så må vi
blot afvente 1 spænding på en afgørelse.
OBS1 Efter hulemødet fredag den 2.dec. vil
der være mulighed for at få rigelig indre
varme med Chili con Carne til 30 kr.

Med naverhilsen J.P."Marokko"Jensen

ODENSE

Til hulemødet den 3. havde 18 naver og
venner fundet frem til hulen. Det var rigtig
dejligt at se så mange. Det må i gøre om en
anden gang. Ploug og Gerda kikkede ind
senere på aftenen. Det går bedre med Ploug.
Hulefar serverede nogle dejlige pølser med
"tvebakker" til. Der var en vis herre som

glemte brødene. Som nævnt skal kontingentet
betales over Giro. Det bliver marts og
september. Kassereren ser gerne at al
restance er betalt inden da. Kassereren
meddeler at der er flere som skylder i
kontingent. Det er for dårligt. Når man
melder sig ind i en forening skal der altid
betales kontingent, også i C.U.K.. Vi ved
godt at vi har haft flere forskellige
kasserere og at han ikke altid har været
tilstede, men i kan altid betale til for¬
manden. Så se at få bragt det i orden. TAK.
Så til det sjove. Fredag den 9.12. kl.18 har
vennerne julefrokost, alt hjemmelavet.
Naverne er også velkomne, i skal blot have
en pakke med ca.20 kr. Lørdag den 10.12.
kl.18 er der jule-sule-svende-gilde. Ven¬
nerne er også velkomne. Sidste tilmelding
den 1.12. til Ingrid på tlf: 66 10 58 15 el.
Ole tlf: 65 90 44 16. - Den 30.12. bliver
Anders Skovsende 9 0 år. Anders har været
medlem i 49 år, men har desværre meldt sig
ud her 1 1994, da han er på plejehjem og
ikke kan komme i hulen mere. Vi i Odense
afd. ønsker dig et stort tillykke på dagen.

De bedste hilsener "Pigen fra Fyn".

RANDERS

Hulemødet den 4.11. startede som vanlig med
en sang. Formanden berørte lige mødet i
Odense den 6.11. men ingen kommentarer. Så
skulle vi den 4.12. have været på Fregatten
Jylland og spise gule ærter, men der er gået
fløjten, og det var ellers vores julearran¬
gement, så vi har fået travlt nu, og så
håber vi på at svenden er ude inden den
2.12. for vi laver nemlig et pølsebord, hvor
vi inviterer vore damer med, og det sker i
hulen fredag den 2.12. kl.19:00 prisen??
Så vil vi gerne ønske Inge tillykke med
fødselsdagen den 1.12. og håber at hun
befinder sig godt i sit nye arbejde. Vi
ønsker også Herning afd. tillykke med 30 år.
Til slut ønsker vi alle i nær og fjern en
rigtig glædelig jul samt et godt og lykke¬
bringende nytår, her fra os .

Arni.

N.B. Husk vores nytårs komsammen
den 31.12. kl.10:00 i hulen.

ROSKILDE

Den 2. oktober afholdt vi vores årlige
fugleskydning, 27 skytter var mødt op, der i
blandt vores friske venner fra Hillerød. De
skød sig, som sædvanlig til flere præmier.
Det var en meget vellykket dag, og vi håber
alle, at vi kan holde traditionen ved lige.
Kortspillet d.16. oktober blev afviklet
omkring tre borde. Opvasken var John med til
at klare. Det har han gode evner for. Til
vores hulemøde d.2. oktober bød Per Skilt
velkommen. Han havde et dejligt brev med fra
Sanne 1 Holland. Hun har fået en arving, og
nu ønsker alle hjertelig tillykke. Vi havde
en rigtig hyggelig og sjov aften. Sangbø¬
gerne blev flittigt brugt. En gang Imellem
var tonen måske lidt dyb, men det klarede
Inger. Hun fik os trukket op med sin klare
lyse røst. Vi sluttede med minderne.
Program for december:

Søndag d. 11. kl.15:00... Gløgg + æbleskiver
derefter spilleaften, m/medbragt mad.

Fredag d. 30. kl.18:30 (bemærk tidspunktet),
gule ærter + dessert + kaffe = kr. 40,-
Tilmelding senest den 27.12. på tlf:42361068

Med naverhilsen ib

SAMSØ

Ja, her på Samsø går alt bedre og bedre. Vi
fejrede jo vor formands 25 års jubilæum
d.14.10., hvor han havde den glæde at se
Erik- Ole og Polle fra Vejle afd. Tak skal 1
have. Vi havde også den store fornøjelse at
kunne optage to nye medlemmer, det er
brødrene Aage og Leif Juul Christensen, som
har rykket teltpælene op i Esbjerg og købt
hus på Samsø. Velkommen til jer begge. Vi
har fået en hilsen så langt fra som New
Zealand, hvor en Århus Nav er bosat, det er
Niels Nielsen fra Auckland som sendte både
mønter og New Zealands flag. Tak skal du
have Niels, vi håber at se dig når du kommer
hjem igen. Formanden har haft møde med
kommunen hvor vi fik lovning på at vi måtte
udvide vor hule så det håber vi at kunne få
lavet 1 foråret. Nu slut for denne gang med
mange Julehilsener til alle afd. verden
over.

Med kno og hilsen Samsø.

S XLKEBORG

Generalforsamling fredag d.28.10.94, kl.
19:00 i hulen. Formanden, Hans Padborg, bød
velkommen, vi sang nr. 48, herefter startede
vi med skipperlabskovs. Peter P. blev valgt
til dirigent og oplæste dagsordenen som blev
godkendt. Formandens beretning, protokol og
kasseregnskab blev godkendt, alle valg var
genvalg, dog var der forslag fra Egon Maler
om at vi skulle vælge et medlem mere til
bestyrelsen så vi buder Bent Wils velkommen,
og efter forslag fra Niels Østergaard,
ansøger vi Danmarks- samfundet om en fane.
VI havde en god debat om sagerne til for¬
mands og kasserer mødet. Karsten slog med
klokken, vi sang et par sange til Peters
Harmonika, også kassemester Søren havde fat
1 pinglen. Kl.22:30 kunne Peter Edderkop
slutte med tak for god ro og orden, og så
kom 11-12 glade Naverpiger, som havde været
ude at spise fint. De sidste forlod hulen
kl. 02:00 dut.

Hilsen med slag "Farmand".



STOCKHOLM

Her i Stockholm går alt ved det gamle, men
vores Høvding har det ligesom bjørnene, han
er nemlig gået 1 hl. VI har Ingen månedsmø-
der 1 december; men vll på minde om
Luciafesten med julebord den 10 december.
Husk tilmelding til Aage og Karin på tlf.
nr. 7175145. Det samme gælder til nytårs-
messen den 7 januar 1995.
Vi vil ønske alle afdelinger en god jul og
et rigtig godt nytår samt takke for det
gamle.
Med Naverhilsen Aase

Her lægges der ned, det sidste arbejde på
den nye toiletbygning.

Arthur.

- Kan du slakta en höna, det är vår 30 års
bröllopsdag.

- Nej, Inte ska en höna straffas för, vad
som hände då.

SLAGELSE

Formanden åbnede mødet, og efter en sang
overrakte han Karin en gave, som hun faktisk
skulle have haft noget før i anledning af at
hun er gået hen og er blevet "Pebermø" - men
sent er jo bedre end aldrig. Julestemnings-
mødet blev fastlagt til lørdag den 17.12.
kl.14:00, og man enedes om at hver deltager
(ikke børnene) medtager en gavepakke til en
mindste værdi af ca. kr. 20,- dog gerne
højere, som så på en eller anden måde vil
blive omsat 1 kontanter til "Fluekassen".
Formanden kommer som sædvane med æbleskiver

og syltetøj, og skulle nogen som vanligt
have lyst til at medbringe lidt hjemmebag,
vil det blive modtaget med stor glæde.
Tilmelding med antal voksne og børn må af
hensyn til arrangementet ske senest 14 dage
før på tlf: 53 52 97 24 el. 53 52 23 27.

Angående optagelse af nye medlemmer mener vi
i Slagelse afd. nok at man kommer til (enten
man kan lide det eller ej) hen ad vejen at
lempe lidt på reglerne, så vi ikke om få år
må se vore afdelinger svinde betydeligt ind,
til fordel for større og større sideordnede
vendekreds-foreninger. Det er vort håb at
vore 2 delegerede til F+K- mødet, kan
fortælle os noget om dette til vort næste
Hulemøde.

Med kno i bordet, og en kammeratlig hilsen
til samtlige naverbrødre, hvor de end måtte
befinde sig

På Slagelse afd. vegne
Arne Rafn

SØNDERBORG

Lørdag den 156.10. mødtes 19 m/k i hulen kl.
09:00. I samlet trop gik vi til havnen og om
bord på det gode skib Thor Viking. Efter at
vi - til nogen forundring for de øvrige
passagerer - havde sunget en sang, fik vi en
stor flot morgencomplet. Derefter blev det
grundigt undersøgt, hvad kiosken havde af
spændende varer. Vi hyggede os med sange og
naverspind. På hjemturen blev der serveret
luxus koldt bord m/varm ret. Humøret var

meget højt, og alle var enige om, at det
havde været en pragtfuld tur. Kl.16 var vi i
hjemlig havn, hvor vi takkede af og gik hver
til sit. Inden for samme tidsrum havde 2

unge Naver, Judith og Anders, lovet hinanden
huld og troskab. De festede i hulen med
deres familie. Et medlem , der vil fejre
mærkedag, kan leje hulen for et mindre
beløb, til dækning af lys og varme.
4.11. Hulemøde. 2 3 medlemmer var mødt, en
kom dryssende lidt senere. Formanden ringede
med klokken til den - troede vi - traditio¬
nelle velkomst. Men nej - han startede med
"at pudse", ret bisset - men det gav godt
til "Sputnik". VI sang nr. 28. Hulen er
blevet malet, utrolig flot. Ove fik megen
ros for sit arbejde. I uge 46 skulle de nye
vinduer til 1. sal blive leveret. H.P.

oplyste, der findes et skandinavisk flag,
som han prøver på at finde. Det skulle sidst
være set i Randers. Såfremt vi kan samle 25
pers. til julefrokosten, får vi levende
musik denne aften. Flere havde ordet og bød
vores formand velkommen hjem fra et ufri¬
villigt hospitalsophold. Vi siger tak for
hilsenen fra Frederikssund afd. Anders
takkede på ægte navervis for opmærksomheden
til brylluppet. Mødet afsluttedes med nr. 32
Så var det hulemors tur - hun fik også
travlt med at servere en gang gule ærter med
diverse. En fin aften sluttede ca. midnat.
Sønderborg afd. sender naverkammerater i
ind- og udland de varmeste ønsker om en
rigtig glædelig Jul.

Med naverhilsen

ZÜRICH

Gerda.

Den 1.oktober aupair pige træf sammen med
genåbning af Backpibers plus 30 års jubilæum
for Gammel Dansk. Aupair pigerne fik så vidt
vides en masse ud af deres sammenkomst, de
har i hvert fald holdt et nyt træf siden.
Gæsterne på Backpibers fik en stor del ud af
flaskerne, Gammel Dansk måtte af med cirka
lige så meget af sine flasker, så det var
alt i alt en grandiøs dag, som bør udelades
af den gamle glemmebog. Torsdag den 6. okt.
var den månedlige Naveroptagelsesaften i
Vikingehulen.



To stolte danskere, fra hver sit hjørne af
Danmark, stod for optagelsen. Jyden, der
jydskere end bare jydsk, Erik Fisk
Bjerregaard, smed fra Hwidsager manden der
stod for Iltningen af Zürich søen 1
sensommeren 1994. Et ufrivilligt frisk pust
fra Djursland, om man således tør antyde.
Sjællænderen, som tager pis på alt og alle
undtagen sig selv, Erik Gram Petersen, der
efter sigende døjer med at montere et stik
på en kabelrulle, uden at være til fare for
sine kolleger, ihvorvel han dog besidder
elektriker eksamen. Disse to's små fejltrin
taget i betragtning, blev de dog under en
sporadisk jubel optaget. Tillykke og vel¬
kommen. Den 29.oktober havde Yvonne og Lars
Christensen arrangeret en meget flot Raclett
aften. Det blev en meget hyggelig aften for
de deltagende. Der havde for arrangørerne
været lidt problemer med en lidt sen til¬
melding på ti personer, men det klarede
Yvonne i stiv arm og havde fuld kontrol over
situationen fra start til slut. Hun håber
dog at folk for fremtiden vil snøvle sig til
at melde sig til lidt før for fremtiden. Tak
til Yvonne og Lars for en rigtig rar aften.
At huske først i det nye år, er Wetzikon
marchen den 8.1.95 samt bingoaften med Hanne
og Inger den 9.02.95. I december har vi jo
også den 10.julefesten, som jo plejer at
være værd at gæste. For jeres gamle gråhå¬
rede redaktør er der nu kun tilbage at ønske
jer alle en rigtig glædelig jul og skal i
til Danmark, så pas på jer selv på rejsen,
og lad os alle være enige om at få et
rigtigt godt nytår, det kunne da være sjovt,
ikke?.

Hej Frits, jeg skal nok se efter dine numre,
men vi er blevet enige om, at offentliggøre
de udtrukne numre i mit næste referat i
Svenden. Håndværkshusets værksteder og
fondsbestyrelsen afholder julefrokost,
fredag den 2.12. klokken 18 i
håndværkshuset. Husk også vores julefrokost
den 3.12. kl.17:30 i kantinen i
håndværkshuset. Prisen er 50,- kroner pr.
person og husk en pakke pr.næse til
bankospillet. Sidste tilmelding den
29.11.94. Vores generalforsamling har vi
rykket til hulemødet i februar, fordi vi
ikke kan Indvarsle den med 14 dage i sven¬
den.

Generalforsamling afholdes onsdag den
1.2.95. kl.19:00, forslag til generalfor¬
samlingen skal være formanden i hænde senest
14 dage før. Husk at betale kontingentet up
to date, er man i restance har man Ingen
stemmeret. Vi starter med at spise gule
ærter.
Huset har ansat en mand, som er 1 gang med
at lave vores nye depot. Efter nytår går vi
i gang med at rive skillevægen til det gamle
depot ned, for at få mere plads.
Vi vil ønske alle Naver i ind- og udland en
glædelig Jul og et godt Nytår.
Hej Ernst tillykke med fødselsdagen fra os
allesammen, håber du får en god dag.

Med naverhilsen Irene.

Mange hilsener fra Lars.

VEJLE

12 svende var mødt til hulemøde den 4.
november 1994. Siden sidst har John E.
Nielsen holdt 50 års fødselsdag, og i den
anledning trakterede han med lidt klokke¬
klang. Han havde holdt en god fest med sang
og musik - lidt brød og øl var der vist også
- så tak for festen, øllet og tillykke med
dagen John. Belært af det lille uheld med
gardinerne ved Aase og Edmunds fest har vi
nu endelig fået anskaffet en ildslukker.
Bussen kører lidt senere fra Hytten nu. VAT
har uden at spørge formanden lavet ny
køreplan. Så vores køreplan er fremover
afgang fra Borgerkroen kl. 19:00, Banegården
kl. 19:15 og retur fra Hytten kl. 22:45.
Vejle afd. ønsker alle naver, koner/mænd,
kærester og venner i ind- og udland glædelig
Jul og godt Nytår!
Nyt medlem: Poul Erik Christensen,

Fredericiagade 22, 7100 Vejle

Med naverhilsen Store Hans.

AALBORG

Der var mødt 11 svende. Villy fortalte, hvad
der var sket siden sidst og præsenterede Ib
Hartmann Jensen, uddannet tømrer, som har
været kasserer i Tømre- Snedker forbundet
her i Aalborg 1 mange år. Ib Skal optages
som Nav ved vores hulemøde i december. Så
blev der delt lodsedler ud, som vi skal
sælge. Jeg er stolt, at jeg 1 løbet af 2
dage har solgt 35 lodsedler, men Poul slår
alle rekorder, han har i løbet af 2 dage
solgt 75 lodsedler, og var oppe i hulen i
dag efter en ny forsyning.

AARHUS

21.10. hulemødet var godt besøgt, 23 svende
var mødt, vi fik debatteret livligt, bl.a.
fik vi planlagt vores stiftelsesfest, en
hyggelig aften sluttede med en af vore gode
naversange. - 28.10.afviklede vi vores
årlige kegling på hotel Mercur i Viby. Der
blev dystet på livet løs, og efter et par
timers forløb, fandt vi frem til vinderne:
Pokalen, Pia Strange 52 point. Ole Bjelgart,
1.præmie. På banen var det Lis Sørensen der
blev dronning, og Else Lindskjold fik
1.præmien. Efter en spændende dyst mødtes vi
i hulen til et stykke mad og hyggeligt
samvær. - 4.11. Vi var igen samlet til
hulemøde, 18 svende samt en gæst, Bent
Jensen. Vi havde den glæde at have besøg af
et af vore medlemmer, Bent Clausen, som vi
sjældent ser 1 hulen på grund af at han
arbejder som montør i flere forskellige
lande. Bent var så heldig at han var hjemme
på sin 50 års fødselsdag, og det fejrede vi
naturligvis på behørig vis. Formanden gav
ordet til vores gæst, som fortalte om sit
rejseliv, og det var vældigt interessant at
høre om. Bent befandt sig særdeles godt i
vores selskab og ønskede at blive optaget
som medlem snarest muligt. - Festudvalget
kunne melde alt klar til stiftelsesfesten
den 12.11. Efter en særdeles hyggelig aften
sluttede vi af med en sang.
Kommende arrangementer:
2.12 Hulemøde med gløgg og vafler.
16.12 Julehulemøde.

VI sender hermed de bedste ønsker om en
rigtig glædelig Jul samt alt godt i det nye
år - til alle Naver - Navervenner - samt
deres familie.

Sekretær S.E.Jensen.


