FORMAND

NY

FOR

HB

Jeg har d.17/11-94 modtaget et brev fra

KU,

Sluttelig vil jeg hermed gerne sige tak

hvori

med

alle

flere

forhold

1

forbindelse

generalafstemningen til
formandsposten på
tales. Da
fremgangsmåden -og selvfølgelig
resultatet- vedrører os alle, har jeg
valgt
besvare

at

på det

kritikken her,

så alt kan

komme

for de personlige
hilsener til
resten af HB, der var indlagt med en
stemmesedlerne.

ikke har talt med Finn i tidsrummet fra
stemmesedlernes udsendelse til optælling.

foreninger lægges stemmesedlen i
portofri kuvert og indsendes til revisions
firma, der optæller stemmerne.
Dette ville ikke have været umuligt at
gøre, men meget dyrt. Hvert brev ville
veje mere end tyve gram, de ekstra
kuverter koster et mindre beløb, desuden
er der portoen på retur kuverterne plus
betalingen til revisions firmaet.
Endvidere skal bemærkes, at vores egne
revisorer skulle være gode nok og at vi
I

andre

ikke

er

"en

anden

for HB

Afstemnings

resultat.
789

stemmesedler

Der

er

udsendt,

Der

er

returneret

15

774

Antal

mulige stemmer
Modtagne stemmer
stemmeprocenten er 38,6%
Disse

299

stemmer

Ole Bøwig
Finn Leth
Finn Pedersen

fordeler sig

299
således:

196 = 65,6% af afgivne stemmer
67 = 22.4% af afgivne stemmer
34 = 11.4% af afgivne stemmer

2 =

Ugyldige

I

uåbnede.
-

Nielsen

Ex-konatitueret formand

0,7% af afgivne stemmer

forening".

Kuverterne skal åbnes af revisorerne med
en bisidder fra HB.
Brevet fra KU kom så sent, at de fleste
stemmesedler var modtaget og åbnet. De
resterende er så vidt muligt forblevet

-

af

Med Naverhilsen
Pia

-

og

del

rene.

Jeg skulle være i et afhængighedsforhold
til Finn Leth, fordi han er vicevært i den
ejendom, hvor jeg bor.
Dette er ikke tilfældet, da jeg har en
helt normal lejekontrakt og iøvrigt end

-

til

mig

skulle samle min post i den på
gældende periode og/eller jeg skulle ikke

alt

299

=

100,0%

konstateres, at Ny formand for HB
1/1-1995 er OLE BØWIG.
Resten af HB ønsker Ole tillykke med
valget
og
ser
frem til
et godt og
effektivt
samarbejde til gavn for hele CUK.

Hermed kan
pr.

Posthuset

åbne min post.
Dette

kunne

selvfølgelig ikke lade sig

Jeg har en del vigtig personlig
korrespondance, og der ankommer også breve
fra afdelinger og personer i foreningen,
gøre.

der

skal

behandles

snarest.

kasserer

jeg

mødet,

hvor

fremgangsmåden

nye formand for
end dette; men

måske senere
får vi
ham

bemærke, at det
sikkert
kunne gøres anderledes og bedre, men at
der
ingen
Indvendinger var
på formands
og
Generelt kan

Redaktionen ligger desværre
et nyere billede af den

blev

forelagt. Desuden blev arbejdet med afstem¬
ningen foretaget af HB i løbet af tre
dage,
så vi var under et vist tidspres. Det
kunne
have været
undgået, hvis ansøgningsfristen
ikke var
blevet forlænget;
men så
er
det
ikke sikkert, at vi havde haft en ny formand
i dag. De tre ansøgninger ankom Indenfor tre
dage før den nye frist (31 oktober).

to

up
date.

HB

ikke

inde

med

SKANDINAVISK

CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K.
GIRO

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND:

NAVERNE

—

2X43399

HULE:

Ingerslevsgade 108 kid.

MØDER:

Se

FORMAND:

Niels

.Ole

Bøvig
Strynøgade 7

5000 Odense C
tlf-fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

1705 København V. tlf: 31 21 00 92
her i bladet under København.

Kraglund
Rørholmsgade 20,
1352

.Frode

HOVEDKASSERER:

REDAKTØR AF

.Dann

"DfS".

Den

DEADLINE

31

51

12

68.

Modtag

l.th.

med

Hermed

27

24

hjerteligste tak
for
gaver,
telefonopringninger i anledning
fødselsdag.
Tak
til
Sønderborg

og

afdeling for fanen.

Frederikssund
42 31 49 54.
10. i måneden.

86

min

hilsener
af
min

Eland

hilsen

og

gaver til min
Naversvende.

Ib Strange
Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf:

33 15 09 85

TAK

KONTROLUDVALGET
FORMAND:

tlf:

Kastrup

Rosenvænget 1,
3600
Tlf:

st.th.

København K

Zachariassen

Borgbygård Allé 36
2770
Tlf:

AFDELING

KØBENHAVNS

Hilsen med

60

kno

i

naverhilsen
Gerda.

tak
for
telegrammer
og
års dag til alle de herlige
bord.

Bent

Wils.

Silkeborg.

80
Døds fald

CCEG

REDAKTØR:

.

års medlemsskab
af CUK,
og i
en
89
år, er vort
trofaste
medlem
Henry W. Larsen den 25.11. draget ud på
sin
sidste rejse. Henry var uddannet
specialar¬
bejder, og kom hyggelig
som han altid
var,
lige til det sidste i hulen når den kaldte.

BLADET

—

Efter
alder

Leif

Brygger Olsen
Platanvej 6, 13.th.

,

1810
Tlf:

København V
31 23 23 42

65
af

ÆRET VÆRE
MILE PÆLE :
Een

4.01.

Kirsten
Ved
2 610

14.01.

af

NRHF-

JANUAR

Pedersen,

(NRHF)

Voldgraven 2F,

65 år

2.

Rødovre

Ernrich

65

Jacobsen

år

1.12.94. Gudrun nåede en alder af 94 år,
og
deltog trods svigtende helbred de senere
år
i næsten alt fra tøndeslagning til fastelavn
og bankospil.
Endnu en dejlig pige vil blive savnet.
Tak til Stockholm
afd. København afd.
Hillerød afd.
ÆRET VÆRE

60 år

Jens Pejstrup
Wildvestvej 8

MINDE

vor afdelings mest kendte og skattede
piger Gudrun Schoer, er gået bort
den

Grejsdalsvej 68
7100 Vejle
24.01.

HENRYS

Niels

Kbh's

"2m"
afd.

GUDRUNS MINDE

Erland

Hillerød afd.

9310 Vodskov
27.01.

50 år

Erik Ole Hansen

Skyttehusgade 32
7100 Vejle
10.01.

"Lotte"

Pedersen,

25 år

17,

vor

gode

naverven

sin sidste rejse.
Eigil blev født den 16.
kunne således for kort

75

mdl.af NRHF i
25

Vinkelhusene
2770 Kastrup

har mistet

og

mange¬

årige medlem, Eigil Nielsen, - i daglig tale
Eigil maler, der den 10. december tog ud på

Viggo Dreyer, mdl.af CUK i
Snuderup 4
4450 Jyderup
Ebba

Vi

år

6.tv.

års

fødselsdag.

Herning afd.
gennem alle
her. Eigil

godt

Han

siden

blev

fejre

indmeldt

og
sin

i

1.
november 1967
og
har
årene bevaret
sit
medlemsskab

den

kort tid siden en
han tilsyneladende
desværre
stødte nye

gennemgik for

vanskelig operation,
kom

september 1919
tid

over,
men
til.

som

komplikationer
Februar

3.02

ÆRET VÆRE

Ebert Christensen

65 Ar

EIGILS

MINDE
Herning Naverne.

Nekrolog

HERNX NG

Den

5. december 1994 mistede vi desværre
en
god og trofast naverbroder.
Helge E. Clausen var faglært tømrer og var i
sin
rejsetid bl.a.
beskæftiget i
såvel

30
års
fødselsdag/jubilæum blev
en
virkelig festdag. Dette såvel i
forbindelse
med
receptionen
som
den
efterfølgende
festaften. Herfra skal
bringes en stor
tak

Grønland, som
på Gotland i Sverige,
inden
han tog ud på sin sidste rejse i en alder af
63 år.
Vi vil mindes Helge
som en god og
hjælpsom
kammerat, altid i godt humør med et lyst
og

til

venligt smil,
ikke mindst på det sidste,
hvor han måtte
Igennem nogle meget
vanske¬
lige og pinagtige
operationer. På trods af

magtede Helge alligevel
at være
spillemand med såvel sin harmonika som
basun, så
ofte
der var behov.
Helge

vor

dette

sin

var

og
tog med stor glæde imod
kammerater i sin egen private
han med god grund var meget

meget gæstfri,
sine

venner

"Hule",
stolt

som

og

af.
ÆRET VÆRE

HELGES MINDE

Slagelse afd.

H.J.Frandsen

farende
1ndbunden

"Den

Svend"

Vores

navervenner

vore

fra

Ålborg,

Århus,

Fredericia, Odense og Holbæk,
at
i ville gøre turen hertil og være med til at
fejre dagen, men takken
skal også lyde til
de mange, som i anledning af jubilæet sendte
Silkeborg,

Festaftenen forløb
som
en
Maden var i top,
musikken
og underholdningen
ligeledes og sådan kan
der hurtigt brændes et par timer af.
Danse¬
gulvet fik sin tur og snart var vi nået frem
til natmaden og derefter
afskeden og et på
gensyn, efter
en herlig
aften. Men et af

os

en

hilsen.

sådan helst skal.

indslagene vil særligt blive husket. Tre
af
medlemmer blev, efter at have medvirket
ved foreningens start i
194 og et 30-årigt
medlemsskab, udnævnt
til
æresmedlemmer
af
Herning
afdelingen af
C.U.K.,
idet
et
æresbrev
blev
overrakt
Hans
Brødsgaard,
Henry Pedersen
og
Karl Jacobsen af vores
formand, medfølgende gode
ord om en aldrig
svigtende interesse for
foreningen og dens
arbejde.
vore

Ønsker Du/I at efhverve de

årgange af "Den

sidste

5

farende

Svend"

Giv

venligst

indbunden.

besked til
han

hovedkassereren,
så
kan
få
fremstillet

det

rigtige antal.

Godt

Nytår

Fra

venstre:

Hans

Karl Jacobsen

FREDERICIA
tak til Vejlenaverne for den fine
guleærtefest i naverhytten. Dernæst en
stor
tak til Herningnaverne for
jubilæumsfesten,
det er dejligt
at mødes med
alle de mange
naver der var kommet
fra nær og fjern.
Tak
Herning. Jeg håber at Hans fra Silkeborg har
modtaget den brune sangbog.
Hulemøde den 7.12.94.,10 svende og damer var
mødt, formanden bød velkommen og vi sang nr.
69. Jens
"Kvashugger" elsker
den sang,
vi
skyllet efter og Mona anrettede med
smørre¬
brød, Tak Mona. Julen er
jo over os så
det
store emne er jo vores store julefrokost som
vi holder
her sammen
med vejlenaverne,
de
har jo lukket hytten af for i vinter, så
vi
glæder os til at se dem her, vi har jo holdt
mange fester i Vejle igennem årets løb,
som
vi siger
mange tak
for,
og vi
glæder os
allerede til næste
sommer.
Det
var en
god
aften og vi
sluttede med minderne ved
23Allerførst

tiden.

Fredericanaverne

ønsker

godt nytår til

alle

afdelinger nær og fjern.
Med naverhilsen

Henry Pedersen

Brødsgaard

FORENINGSMEDDELELSER

Tage.

Fiirgaard bragte en hilsen fra Århus afd. om
et fortsat godt virke i Herning, - men
også
en personlig hilsen,
idet Fiirgaard deltog i
indledende

det

møde

i

forbindelse

med

afdelingens oprettelse i Herning, der i
høj
grad
skete under
medvirken fra
Århus.

Fiirgaard gratulerede de nybagte æresmed¬
lemmer og ønskede dem et fortsat godt
virke
i naverbevægelsen. Helge Lind Nielsen fulgte
op med en hilsen
fra Holbæk og ikke mindst
en personlig hilsen med
tak for mange
gode
sammen
en
sådan
festdag
kræver
en
arbejdsindsats. Der
skal lyde
en stor
tak
til Erling og
Preben og deres
medhjælpere.

timer

Uden
Med

dem havde vi

ikke

kunnet

naverhilsen

feste.
Gunnar.

FREDERIKSSUND
Julefrokosten hos naverne i Fr:sund, blev
i
år afholdt den 3.12.94,
der var mødt
mange
kommerater og venner op,
som vi ikke
havde
set længe, det var dejligt at se dem. Det er
også dejligt med gæster. Holbæk var nemlig
også repræsenteret.

Vi

havde

nogle hyggelig timer, med den gode

julemad, som Lone (hulemor) havde

stået for.

blev holdt aktion over nogle fantastiske
flotte Juleblomster,
og man
skulle tro at

Der

aktlonshal, man kunne
at kammeraterne skulle
have en blomst med hjem. Alt 1 alt en rigtig
god julefrokost med julesange og naverspind,
som vi
håber, at
vi kan
gøre om
1 1995.
Vores nye køkken bestod også
generalprøven,
der manglede bare det varme vand, men pyt vi
klarer det
hele 1
en håndvending.
Fr:sund
foregik
1
en
rigtig se
og høre,

det

afd.
ønsker
Dorrit
og
Kurt
hjertelig
tillykke med deres fødselsdage 1 januar. Ja,
så er det på den
tid, hvor et endetal skal
skiftes ud 1
årstallet og vi
må belave os
på,
at
skulle skrive
1995. Det
bliver
forhåbentlig
et
godt
år
med
bedre
mødedeltagelse i
hulen og med tilgang til
CUK i det hele taget. Så i forventningen
om
et godt år blandt navere, ønskes alle
såvel
nær
som
fjern
et
rigtig
godt
og

lykkebringende 1995.
Programmet:

6.1.1995 Kogesild serveres
af
Tolderen,
der vil være underhold¬
ning af "DE KÆLDERKOLDE" fra Slagslunde.
Hulemøde D. 3.2.1995 ved Dorrit og Kaj.
Per
Bogart vil vise
nogle billeder og fortælle
om en af sine rejser,
udi det fremmede.
Hulemøde D. 3.3.1995 bliver bødekassen tømt,
og Lone og Tonny har hulevagten.

Hulemøde D.
Frank

Med

og

kno

i

Dorrit

bordet

HILLERØD
Huleaftenen den 4.
Til julefrokosten

november var godt besøgt.

den 25.

var

vi

Fin

25.

underholdning fra Københavner- naverne,
som
udgjorde ca. halvdelen af de fremmødte. Hvis
der kan gives mere end 5 kokkehuer,
tilfal¬
der de Mona
for den pragtfulde
hjemmelavde

julefrokost. Den 13. januar er der huleaften
og den 28.
messe med
bankekød til 60,-kr.

Generalforsamlingen
er
februar kl.18:30 præcis,

10.
får

den

fredag

hvor vi først

før det går løs.
tlf: 42 81 81 62
I hulen er der
fremlagt en liste med hule¬
arrangementer for 1995.

gule ærter med
flæsk,
Tilmelding til Mona på

Med

kno

i

"Bodensøgartneren".

bordet

Siden
sidste
referat
har afd.
hulemøder og
2 seniormøder.
Ved
d.17.11. gav formanden,
Helge, en

holdt

2

hulemødet
oriente¬

ring fra FK- mødet, og gav herunder en kort
præsentation af de tre ansøgere til posten
som formand for CUK.
Aftenen omfattede
også
optagelse af
en ny
nav. En
optagelse der

ikke
forløb
helt
som
påregnet. Den der
skulle have
været optaget
var blevet
syg,
sad i rullestol og ventede på operation,
det må
vente til
en anden
gang. I
stedet
blev det
en gæst
der har besøgt os

så

nogle

ville være
medlem,
der
kom
gennem
den ceremonielle
optagelse. Den pågældende,
der er kendt af
og som

julefrokost med fremragende stemning hele
blot alle giver et nap med
borddækning,
underholdning og
det normalt
sure
efterarbejde,
så bliver
resultatet så
godt at man allerede glæder
sig til næste
gang. Tak
for indsatsen. Nu
sidder jeg så bare og
glæder mig til at vi
over gløgg,
æbleskiver og julehygge skal
ønske hinanden
glædelig
jul.
Holbæk
afd.

dagen.
Når
madlavning,

sender
alle
medlemmer
familier ønsket
om
et

udtalte at han godt

flere medlemmer,

har

arbejdet

i

Somalia,

Ekvador og 2
år i
Algeriet.
velkommen til Ole Puggård.
En
hyggeaften med mange sange.
Og så har vi
afviklet vores julefrokost
d.26.11. med 45
deltagere, her 1 blandt gæster fra Roskilde,
Fr:sund
og
København.
Maden var,
efter
Tyskland,
Hjertelig

fordeling, lavet
hjemmefra af medlemmerne
(eller deres partner). Maden var
simpelthen
fremragende og der var nok af den.

af
CUK
og
rigtigt
godt

deres
1995.

Nytår.

Godt

Niels

KARREBÆKSMXNOE
23 var mødt til årets
i møllen, deraf 5 fra
blev i år leveret af

Julefrokost den 25.11.
Næstved afd. Julemaden
Bråby Kro, og det var

både godt
og
der var rigeligt. Der blev
holdt amerikansk lotteri, som indbragte
580
kr. takket
være at
Finn, hovmester,
satte
sin hovedgevinst på
aktion. Aftenens over¬

på det kulinariske og det vederkvægende
Jens byg
ligger på den gode side af
3.000,-kr. så det blev en glad aften som vi
vil mindes med glæde. Vi har fået lov til at
låne et af de runde borde, som i
øjeblikket
er huleløse,
og
vi skal
selvfølgelig nok
passe godt på det. Møllen får besøg af nogle
skolebørn den 14.
dec. og det
er jo
altid
rart at kunne vise noget pænt og godt
frem.
Og med ønsket
om en glædelig jul, samt et
godt nytår til
alle Naver- og Navervenner,
deres familie og bekendte
nær og fjern,
og
et på gensyn den
27. januar 1995 i møllen,
udtaler bestyrelsen
et tak for året
1994,
skud

mener

samt

HOLBÆK

gange,

Freddy gjorde sit yderste for at få delta¬
gerne til
at
spise op,
og
det lykkedes
næsten (bortset fra
frugtsalaten). Kaj
fra
Kbh. afd. sørgede med sin harmonika for
god
stemning til sangene,
og den
af Torben og
Peter planlagte og afviklede
underholdning,
var absolut god og
faldt i alles smag.
Jeg
vil nøjes med at nævne 2 af indslagene.
Det
første var fremstilling af
juledekorationer
på tid.
Til det
blev udtaget
de
4
tilstedeværende afdelingsformænd. Resultatet
blev pænt.
Den afsluttende
konkurrence.
3
damer fik lagt hver en mand på skødet, og så
skulle de sy en
stor lap på hans
buksebag,
medens
han
havde
bukserne
på,
det
gav
virkelig munterhed, både
hos deltagerne og
hos alle
i
salen. En
god
og
afvekslende

til
kun

et nytårsønske om at flere
hulemøderne 1 det
kommende
til festerne.

vil møde op
år, og ikke
Tut.

Med kno

KOLDING
Til hulemødet den
5 svende dog nok

25.

november

var

kun

mødt

til at klare

tilrettelæg¬
gelsen af
julebespisningen fredag den 2.
december, og sende
indbydelser til de ikke
fremmødte. Til festligheden
den 2.dec.
var
mødt 13
svende og piger, og
da ingen var
overtroiske gik
man
straks til det smukt
pyntede bord,
hvor der blev serveret en
virkelig fin platte med diverse våde vare. I
de
mange
pauser
blev sangbogen flittigt
brugt og sluttede med minderne, en
virkelig
god og hyggelig

aften.

går mod årets slutning sender
Kolding afd. de bedste
ønsker for 1995 til
Nu

da

alle

det

Naver-

hulemøde
er

Med

er

kammerater
nær og fjern.
Næste
fredag
den 27.januar.
Adressen

Agtrupvej 111.
naverhilsen

Peter

Hørning Navernes åbent
mølle arrangement 2
lørdage
op
til
jul blev en
forrygende
succes.
Byens
borgmester Carsten Jacobsen
roste
1
sin
tale
naverne
for det gode
initiativ og

kommunens støtte

lovede

mindedes

Senere i
tionelle naver- komsammen

bog:

frem¬

helt nostalgisk og
den
gamle møllers
smukke datter.
møllen deltog Carsten i det
tradi¬

Borgmesteren blev

over.

fandt

I hulen jeg

-

i

vores

det gode det

gamle

og skrev

for Herning
Naverne
Flemming
Laugesen,
Børge, Mutter og Ole
Mathisen fra Århus, lagde turen omkring
med
en hilsen.
Og selvfølgelig kom også Doris og
Aage fra Sønderborg - Aage i naverdragt. Tak
til dem
og alle
de andre gode Naver,
der
humør.

Formanden

-

besøgte

os.

26.

-

underholdt

november

med lirekasse,
naversang og
som han er
kendt for. Formand

Pi-Kasso

doter,

spillede på harmonika og der var
bægerklang i den gamle mølle.
december
slog
Thule Naverne til.

julemanden

hundeslæde i
Otto

Grønland

fra

skikkelse

Westergaard. Han

anek¬

Frank
sang og

Sål

10.

Selve

i

drønende

kom

af politiassistent
vakte stor jubel hos

barnlige sjæle. - Og der
færre end 700 mennesker
besøgte de
to lørdage Navernes jule mølle
Glædeligt nok også en masse børn. Så det var
flere end vi
havde drømt om.
- Det var
da
også en glad primus motor og hulefar Jens
Hansen, der sluttede arrangementet med løfte
mange børn
og
var mange.
Ikke

de

om,

bliver en årlig

at det

begivenhed.
gamle mølle.

-

tilbagevendende

Naverne satte

Jo,

liv i

den

Fagerlund.

KØBENHAVN

besøget.
Lørdagen den 3.12.
havde
kæmpe
andespil- og
steg, der
igen
kæmpe
succes! Et
overflod af præ¬
mier, og der var vidst mad nok til alle
37,
der skulle spise bagefter. Mandelgaven
blev
vundet af
Kaj "Sømand"
og Sonja
Fischer's
søster.
Man
blev
helt
misundelig.
Flot
klaret
piger
(altså køkkenet)!
Første
åbningsdag i
det nye
år, er søndagsmessen
den 8.01.,
lørdag den 14.01.
afholder vi
stiftelsesfest, der
jo
altid er populær.
Denne dag er der i sær rift om pladserne, så
har du
endnu
ikke tilmeldt
dig,
kan det
måske nås
endnu!
3
retters
menu
til en
yderst rimelig penge, men vi kan altså max.
være 40.
Kom
og hyld
din dejlige,
gamle
afdeling. - Torsdag den 21.01. har vi
årets
første Svende- hulemøde, som du
naturligvis
må komme til,
thi det er
faktisk det vig¬
tigste møde af alle. Tænk på hvor
"højtide¬
lig" sådan en aften var i "gamle dage".
Det
skulle
vi
gerne
have
tilbage,
selv
om
tiderne naturligvis her
ændret sig. Vi
ses

på

englebyen,

her fra

meget godt

vi

fejrede

novembermøde

vores

Carl

Chri¬
sekre¬

70 årige fødselsdag og vores
Richard Schaller
blev 60 år,
ja som
i
kan se har vi mange "teenager" i vores klub.
Vi er alle sammen kommet godt over sommeren;
men det
er meget
vanskeligt at
forstå at
stensen

tær

engang
står for døren, nogen
er fordi man
bliver ældre at

julen endnu
siger at det
tiden flyver

så

november havde vi
vi herover kalder

19.

Den

mortensgilde, eller
hvad
"Thanksgiving", vi var
75

aften,

medlemmer den

afsted.

hurtigt
og

regel

som

for

vi

men man
bliver ret hurtig træt af
når man også
får det til jul, så
medlemmerne stemte for
at de hellere
ville
have flæskesteg,
så jeg trakterede med et

kalkun,
kalkun,

derefter

stykke

smørrebrød,

flødeis

vasket ned med

en masse

flæskesteg,

vin,

efter

middagen havde vi
banko spil, hvor medlem¬
merne havde givet mange
fine gaver, og dem
som
ikke
kunne
lide
bankospillet
fandt
hurtig kortene frem for at spille poker.
I vinter skal vi
have installeret et
bedre
køleanlæg i hulen,
om sommeren
er det
for
varmt indendørs,
vi kunne
også bruge lidt
mere plads,
således at man kan være min.
75
personer når vi holder
fest. En gang havde
vi over 100
personer, man
kunne slet
ikke
røre sig og
en del måtte
sidde udenfor og
spise. Det er lidt vanskeligt med
nyhederne
herfra, som regel er de gamle før de
kommer
i "Den farende Svend". Vi holder vores møder
omkring den 10.-12.
1 måneden,
så der går
mindst 1
måned yderligere
før medlemmerne
får det.
herover

I

Naver

glædelig

alle Naverne en

ønsker

med held og lykke

jul samt et godt Nytår
det nye år.

i

Bill Knudsen

Spirit.

NÆSTVED

for

vi vort
blev en

ik'?.
Til slut

ønskes

alle

fra nær

og

fjern

et

Arrangementer:
1.01.
8.01.
11.01.
14.01.
26.01.

29.01
22.01.
kl.10:30
kl.18:00
kl. 19: 00
+
+

I

denne
har

Det

kl. 10: 30

kraftig naverhilsen

lukket
søndagsmesse

midt-i-ugen
stiftelsesfest
svende-hulemøde
Niels

"2"m

søde juletid må man sig ret fornøje.
vi da også gjort vores bedste for at

Da vi mødtes
til hulemødet den 2.
stod hulen med et nyslebet og flot
lakeret gulv, takket
være Kaj Albertsen
og
et par flinke fyre,
som havde præsteret
et

opfylde.

december,

fint

godt hjulpet af Trine
nogle fridage på

arbejde og også

hulemor,

som

ofret

havde

det praktiske. Ved hulemødet havde vi så
glæden af at genoptage vor tidligere kasse¬
rer, Gert
Christensen, som havde holdt et
alt

års
pause.
flasker god

Han

med

det

alt

medbragt et antal
her er det så nød¬

havde

rødvin,

vendigt
at bryde
princip om ikke at

og

med

sædvanlige

vores

gå alt for meget 1 dybden

kulinariske.

Men

det

er

jo

julemåned. Så vinen passede ganske glimrende
til
den
Chili
con
carne,
som
månedens
gæstekok producerede.
Allerede dagen efter
var der
julefrokost med
28 deltagere og
franske poularder med meget mere. Og tro mig
ret!

8.

den

sig at

rigtigt godt nytår.

Med

går

Alt

Vi

fodbold, var vi
15 til Svendehule¬
mødet den
22.11., så
det
var flot
i
sær
fordi min
kollega fra
Vejle -Johnvar
i
byen.
Som bekendt
en
hyggelig fyr,
der
absolut ikke holdt sig tilbage. Endnu engang
Trods

tak

ANGELES

LOS

HØRNING

december

fylde 50

tilbehør.

Hulen

var

Pedersen
og alt
sprækkes
af

tillod Finn

åbent hus

år med
ved

at

gratulanter, og alle var enige om at
fød¬
selsdagsbarnet syntes at have nået skels
år
og alder i rimelig god stand. Hulemor
Trine
lovede at levere gløgg og æbleskiver den 23.
december, og
Lis vil
optræde som gæstekok
til
januars
hulemøde
med hamburryg
og

grønlangkål (pris 30 kr). Så hermed
om et glædeligt nytår til alle.
Med

naverhilsen

ønsket

J.P."Marokko"Jensen.

NYSTED

Fredag den 25.
holdt vi generalforsamling;
startede dog først med brunkål. Derefter
gik vi
i
gang
med
generalforsamlingen.
Kristian Sørensen blev valgt til dirigent og
formanden oplæste sin beretning.
Regnskabet
blev godkendt, og vi gik over til valg af ny
bestyrelse. Formanden Per Rosén ønskede ikke
genvalg. Bestyrelsen blev sammensat således:
Formand, John
Nielsen. - Næstformand,
Per
"skilt" Jacobsen. - Kasserer, Erna
Nielsen.
Sekretær, Poul Erik Bøggild. - Bestyrelses
medlem, Inger Willumsen. - Revisorer,
Bjørn
Sørensen / Per Rosén.
- Fanebærer og
fane¬
vagt, Karl Nielsen / Per Rosén. Supplean¬
ter,
Ib
Mortensen
/ Poul
Rzenno.
Skramleriforvalter, Poul Rzenno.

men

december. Vi var
med tilbehør.
Jeg
siger tak til fru Åse, for det gode
trakte¬
ment. Vi
havde
en indgående
drøftelse af

Hulemøde afholdtes den
5.
mødt syv svende til gløgg

kriteriet for
optagelse af
nye
medlemmer.
Jeg gør opmærksom på, at
gennemsnitsalderen
i vor
afdeling er
62 årl
hvis afdelingen
skal overleve, må vi have nye, unge
medlem¬
mer.
Svendene bedes derfor gøre en
Indsats.
Næste hulemøde afholdes mandag den 2.
januar
1995 som sædvanlig
kl. 19:00,
hvor vi vil
skabe
hvor

lidt
glæde ved
at åbne sparebøssen,
vi
som
sædvanlig
udlodder
\ flaske

snaps til
den heldige vinder.
Menuen er
endnu
ikke
bestemt
men
vi vil gerne
overraske. Jeg vil
her benytte
til at
ønske
medlemmerne og
glædelig jul
samt et godt
nytår, altså vi mødes
den 2. januar 1995 kl. 19:00

lejligheden

mandag
Bent.

naverhilsen og kno

Med

-

Aktiviteter 1 januar:
15.01. kl.17:30

Kortspil (medbragt mad)
Nytårskaffe + banko.
(uden medbragt mad)
Husk at medbringe en pakke ti ca. 20 kr. til
bankospillet. Hulevagt Ib.
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår.
27.01.

kl. 19: 30

Ib.

Med naverhilsen

SAMSØ
ODENSE

18.11. hvor
vi igen havde
den
glæde og fornøjelse at optage et nyt medlem.
Det drejer sig denne gang om kok,
hovmester
og restauratør, senest
hotelejer på Samsø
Navnet er slet
og ret H.P.
og han
stammer
fra Ærø. Så nu
er alle medlemmer på
samsø,
det som her
på øen kaldes tilflyttere.
Vi
håber snart at få nogle ægte Samsinger med i
vor afd.
Hulemødet var
jo som sædvanlig en
Hulemøde den

Hulemødet den
1.12.
var
godt besøgt,
19
naver og venner havde
fundet på noget bedre
end sidde hjemme og se tv. Vi havde besøg af

Nielsen som ønskede

Jørgen

optagelse. Jørgen

Der

sejlet i mange år, men er gået i
land
good. Jørgen har også boet i Sverige en
år, så der skulle være store muligheder.
var en livlig snak og et par sange.
Keld

og

Carl

har
for
4-5

fortalte
De

Møller.

Lorenz

om

deres

to kan

kendskab

altid

finde

nogle sjove ræve historier.
Eva blev 86
den 2.12. så hun gav en omgang. Tak Eva.
havde

24.11.

vi en slags

besøg

vi havde
m.fl. Vi

fik

til

på

år

Den

indvielse af hulen,

af Tømrer og malerforbundet
check i
stedet for blomster.

nogle gode fl.vin. Vi siger tak
begavede os denne dag.
Poul
smørrebrød,
øl og snaps. Vi
fik
nogle hyggelige timer
sammen. Poul takkede
"personalet" som hjalp til ved FK-mødet.
Vi

Vennerne

gav

til alle
serverede

som

overrakt en gave. Tak.
Vi har
bingo søndag
den 22.01.95
husk madpakke, så spiser vi sammen
Sæt kryds 1
kalenderen nu til
den 18.02. kl.18.
Vi ønsker alle et godt nytår.
alle

fik

De

3

bedste

kl. 15.
bagefter.
torskegildet

RANDERS

stod i julefestens tegn. Vi
damer med, 15 perso¬
ner; men
vi kunne godt have været nogle
flere; men der er jo travlhed her op til jul
men vi hyggede os
bravt. VI fik et dejligt
julebord med alt hvad der til hører og
Fredag den 2.12.
havde

inviteret vores

lokale bryggeri
for det. Det var
små timer inden vi kom hjem. Vi er
at forberede vores 50 års jubilæum

behørigt skyllet ned. Byens
havde sponsoreret lidt. Tak
hen

på de

igang med
som

er

den

17.06.95.

med

skipperlabskovs.

blev støvet god af, denne aften
af
H.P.
og
vor
sekretær der skulle
fejre
fødselsdag
på Sjælland.
Vi
sender
vore
tanker til
Aage
Juhl, som er indlagt på
Aarhus kommune hospital,
vi håber snart
at
se dig tilbage Aage,
men en god jul samt
et
godt nytår ønsker vi
dig hermed. Vi ønsker

også

en

god jul samt et godt nytår til

alle

afdelinger og medlemmer verden over.
Med kno

og

hilsen

Else, Samsø.

SLAGELSE

10 svende var mødt frem
stille og
rolig aften
uden de store armbevægelser, bortset fra
de
armbøjninger vi
nødvendigvis måtte tage i
brug, for
at tømme den flaske snaps som
hulefar havde medbragt i anledning af sin 63
års fødselsdag.
Per Rosén
fra
Roskilde
afd. fylder
60
år, og vi vedtog i den
anledning at sende
Per en hilsen fra Sla¬
den 2.12.,
forholdsvis

Hulemødet
til

"Pigen fra Fyn)

hilsener

hyggeaften

rigtig
Klokken,

en

gelse afd. hvor han
jo tidligere har været
tilmeldt en del år. - Vor næstformand,
Erik
Andersen,
har
besøgt
Helge Clausen
og
henstillede at vi
successivt aflagde nogle
ikke for lange besøg. - Under henvisning til
nekrologen
andet steds
i bladet, må vi
desværre se bort fra dette, da vi i går
den
8.12.94 deltog ved Helge Clausens
bisættel¬
se

.

sluttede aftenen som altid med "Minderne"
til
forandring
foredrog H.J.Frandsen
samtlige vers, mens
vi andre sang omkvædet

Vi

men

Med

kno

Arni.

i bordet

efterfølgende.
ROSKILDE

Slagelse afd.
I

november havde

vi

kortspil d.13. og

spillerne kom, som sædvanlig, med
højt humør og stor spillelyst!

mad,

alle

medbragt

til samtlige
befinde sig.

sender ønske om et godt
naverbrødre, hvor de end

nytår
måtte
Arne.

lykønskningerne fra naverne, kom der

Foruden

SILKEBORG

en fra Radio Als, hertil er knyttet
et
lille interview, hvor jeg fik lejlighed
til
at
slå
et
slag
for afd.
og
CUK,
samt

også

det meste af 1994.
25.11. kl.19:00. Det
var et rigtigt
svendemøde, vi startede med
nr.47, dernæst
aflagde Hans "Padborg" et
referat fra FK- mødet
i Odense, vi fik nok
en sang og gik over til en gang gule
ærter.
Vi siger tak til hulemor Dorthe. John Reiche
kom sammen med en rejse kammerat. John
slog
på klokken og fik "blæren". Vi sluttede ud

så
har
vi
brugt
Hulemøde, fredag
den
Ja

på de små timer.

vi var ude og ønske Herning til¬
lykke med de 30 år og samme dag var vi
hos
Bent Wils der rundede de 60 år. Vi siger tak
for god
behandling, begge steder. Vi har
2.12.94,

julefrokost inden det nye blad udkom¬
så vi
starter det nye år, fredag den
27.01.95 kl.19:00,
svende møde med "Brun¬
kål". Husk det svende. Silkeborg afd. ønsker
alle ude som hjemme en glædelig jul og
godt

holdt
mer,

nytår.

"Farmand".

Med naverhilsen

STOCKHOLM

fortælle at
1995.
Samme
hulen.
Her

Sønderborg har
pinsestævnet i
aften havde
vi julefrokost
i
var
tilmeldt
25.
Det
var

ensbetydende med levende

musik, leveret

af

skabte
stemning.
Den gode mad, historierne og vore naversange
dannede
ramme
om
en
dejlig aften,
der
sluttede med
minderne. Efter
en
ordentlig
"Bolværksmatroserne",

det

oprydning, kunne hulemor også komme
hjem.
var en lang lang dag I.
Et godt nyt
år ønskes alle naver, hvor de
end måtte befinde sig. Og et godt nyt år med
fremgang for CUK ønskes.

Det

Gerda.

naverhilsen

Med

TORSHAVN
Naverne

sende

en

og et

i Torshavn afdeling vil gerne
hilsen med ønske om en glædelig jul

godt og lykkebringende
nytår til alle vore
venner og farende svende,
vi tænker i sær på
Peter "Tegner" Andreassen og hans viv, sidst
vi vidste
hvor
de
residerede
var
i
Syd

Trods slud og
regn er der
sket en hel del
med vores toiletbygning. Døre og vinduer
er
sat
i
og
bygningen
har
fået en herlig
Faluröd färg, så
den passer
sammen med
de
andre bygninger. Der er også begyndt på
det
indvendige. Vi glæder os
alle til den dag,
hvor vi kan tage det i brug. Hvem mon bliver
den første til at prøvesidde toilettet? Skal
vi have en højtstående person til at
klippe

Spanien, og så er der Jonhard Dahl Jacobsen,
kommuneingeniør i Upernavik,
Nordgrønland,
og "Polarbageren" fra
Holbæk afd. sidst vi
vidste, med ophold og arbejde, i London.
VI
havde den glæde
at have ham i blandt os
I
Torshavn
afd.
for
få
år siden.
Gid
i
allesammen må have en god jul i det
fremme¬

bygningen
skal indvies,
selv? Eller skal vi have
hjælp udefra? Der er også blevet gravet rør

Med

båndet over,
eller
og

når

.

kraftig naverhilsen og kno i bordet.

klarer vi det

ledninger ned

fra selve

hovedbygningen,

over
græsplænen.
Som alle
sikkert
forstår, er der fuld fart i det gamle torp.

tværs

er ikke
gået i stå heroppe i det kolde
nord, selv om naturen tilsyneladende
hviler
sig inden forårets strabadser.
Gåsemiddagen gik
fint, 16
personer
gjorde
hvad de kunne
for at
tage kål
på de fine

Vi

gæs.

de

Som

fremgår af

dette, hverken

eller tørster vi her på Ingarö.
om at der
er nytårsmesse den

sulter

Vi påminder
7. januar og

torskegilde den 28. januar, husk tilmelding
til hulefar Aage 717
51 45. Den 4.
februar
vi årsmøde.
ønsker
alle afdelinger
en god
telse på det nye år, samtidigt som
for det gamle.
har

fortsæt¬

Vi

vi takker
Aase.

Med naverhilsen

SØNDERBORG

13 svende var mødt
1994. Siden sidst:

gang

gule

ærterne
Der

var

havde øl

med til

svendene!

Men der

var

at fortære
Fredericia.
Sønderborg, Pia

til

fra

Kbh.afd.. Tak for det. Især tak til Pia
Kbh.afd. for at have taget sig pænt af
vor aldrende
formand under hans eskapader
i
København.

Kassereren

meddeler,

at

det

aldrig i hans
uendeligt lange karriere som
kasserer i Vejle
afd., har været dårligere
med medlemmernes
vilje til
at betale
kon¬
tingent.
Der vil
nu
igen blive udsendt
indbetalingskort, og reagerer man ikke,
må
man forvente
at blive
slettet. Det koster
afdelingen ca.
100 kr årligt til HB pr.
lommerne 1

hyggeligt i "stuen" og masser af
naver¬
sang.
Fredag d.2.12.
startede
dagen
fra
morgenstunden, hvor vi med fanen i
spidsen
drog
til
Sarup,
hvor
Gerda
ventede
med
rundstykkerne og "en lille en".

26

og
og

medlem,

var

ærter.

til hulemøde den 2.
dec.
Jens
DSB lavede for
10.

deriblandt
gæster
hilsener fra gi.Ole,

og

mindre vi

afd.

VEJLE

Til

lørdagstræf d.19.11. mødte 24 m/k.
Arno
Inge kom på fransk
visit, de var på
vej
til
Tyskland.
Nygifte Anders
skulle
på
langfart
og
er
ikke
hjemme
i
julen
og
nytåret. Formanden omtalte kort F/K- mødet i
Odense - ingen kommentarer.
Tømrer og murer
har været i
gang i
hulen,
der er
sat nye
vinduer
i på
første
sal,
hvilket var hårdt tiltrængt, og hvor har det
pyntet på
facaden.
Der er
lavet
et
pænt
stykke arbejde, måske
ligger det
1 at der
ikke var megen "trafik" på trappen, idet
vi
var forment adgang
til arbejdspladsen,
med

Torshavn

f.d.

Chr. Reinert Petersen
J Lågni 16
F.R.100 Torshavn

så

vær

så

venlig

at

komme

til

Vinterfesten: Skynd
jer med
tilmeldingen.
Der er 60 pladser.
Stedet vil være
festlo¬
kalerne 1
Løget Høj,
og tiden
er den
21.

januar 1995
kl. 18:00. Musikken kender vi
også fra tidligere - de hedder
Ditto.
Tilmelding til Bruno på tlf: 75 83 10 55 el.
Johnny på tlf:
75 82 80
42. Indtil den 7.
januar kun tilmelding for naver og
ledsa¬
gere,

og

derefter

til den

14. januar

også

gæster. Borgerkroen er
igen i år spon¬
sor, så tik til
Isa og Jørgen. Johnny,
vor
næstformand, der jo lige er blevet gift
med
Maria,
sluttede
mødet med at ringe med
klokken. Tillykke begge to og tak for øllet.
VEJLE AFDELING ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR.
for

Med

naverhilsen

Store Hans.

ZÜRICH
Når

i

det her nedskrevne, kære Ziirichhar
I
forhåbentlig været
Igennem
utallige ganske danske dejlige julefrokoster
læser

navere,

tilhørende
uhmm... med
mere og
bliver
formodentlig aldrig trætte af det. Jeg håber
da, at I på et eller andet tidspunkt kom til

med

AALBORG

bestyrelsesmøde lånte Ejler Kløve

sidste

at

Ved

referat af
svært det

afdelingen en Naver- dragt fra England.
Han
har i forvejen en fra Tyskland, som hænger i
hulen. Jeg har fået strenge ordre fra Ejler,
til at
oplyse her
i bladet, om at begge
dragter må bruges
af medlemmerne i Aalborg
afdeling,
ved
passende
lejligheder.
I

falde i staver over mindet om den
fanta¬
stiske Mortensaften
den 12.
november.
Jeg
vil
her
prøve
at
nedfælde
et
fortjent
den
end

begivenhedsrige aften,
hvor
måtte
være.
Nøjagtig hvor
mange, der var
til stede
har jeg desværre
Ikke tal på,
men efter larmen
at dømme
må

af
Ejlers
død,
tilfalder
dragter foreningen, med mindre der er
tilfælde

vel
have
været
et
tusind
stykker.
Spørger man
barpersonalet, vil
de sikkert
sige, mindst
to
tusind efter opvasken af
brugte glas at
dømme. Der blev
serveret
andesteg som næsten
blev spist op
(levnin¬
gerne har
Axel
vist smidt
helt ud nul).
Herefter auktion
over de
medbragte
gaver.
Auktionarius
var
som
sædvanlig
Carsten
Sprællemand. Det er dog utroligt at den mand
ikke er blevet
til noget her
i livet,
men
det er han
vel egentlig
også. Ikke engang
Kermit the
frø's
stemme kan
nå
de
samme
ivrige overtoner, Ekstremt 1
Alt blev solgt
til formidable priser, som sikrer et
solidt
grundlag for vor gode gamle klub. Det
meste
blev
købt
af
et
bestemt
firkløver
fra
Adliswil. Tusind tak for det drenge. Jeg
må
her gøre opmærksom på at man også kan
sende
penge anonymt
til klubben.
Så behøver man
heller ikke slæbe alt det skrammel med hjem,
vel?? Resten
af
aftenen
forløb
under
et
gevaldigt humør. Unge
som gamle morede
sig
som i
en rus,
hvilket vel
heller ikke er
meget
forkert
udtrykt.
De
fleste
havde
spenderevesten på og fik
også hældt en del
ind under den. Der blev danset en hel
masse
og alle
hyggede
sig gevaldigt.
Et enkelt
slagsmål blev det næsten også til.
Men
urostifteren bestemte sig
dog til at
banke
tre overfrakker i stedet for, de holdt
også
kæft resten af
natten, så det
var da
godt
nok. Vores gamle lysekrone faldt søren jense
mig også ned, men til alt held greb jeg den
inden den ramte gulvet,
hvilket gav en del
det indtryk at jeg rent faktisk rykkede
den
det

Det

julelotteri blev udtrukket og gevin¬
faldt på følgende numre.
Gevinst nr.: 1-321, 2-465, 3-611, 4-320,
5-684, 6-115, 7-453, 8-586, 9-653, 10-236,
11-030, 12-340, 13-141, 14-345, 15-455,
16-388, 17-397.
Til
hulemødet
d.7.12.94
var
der mødt
9
svende.
Villy
refererede fra FK-mødet i
Odense
og
fra
sit og Anders's besøg i
Herning. Ib Hartmann Jensen blev optaget som
medlem. Vi byder hjertelig velkommen i vores
forening. Ib har, 1 mange år, været kasserer
sterne

svær

at

selsdagen den 24.01.95, håber du
dag.
Aalborg afd.
ønsker alle naver
udland et godt nytår.
Med

i

god

ind-

og

Irene.

naverhilsen

hånd med.
18.11. Hulemøde, velkomst v/formanden,
referat fra FK-mødet 1 Odense. Vi havde
en invitation
fra
Hørning, de
ville

en

gamle ting i Hørning gi.

kort

fået
vise

mølle. En god aften

16
bustur til Tyskland.
Start kl.
8 hjemkomst
kl. 18.
En god tur
hvor vi nød frokosten om bord på færgen
fra
Åbenrå til Langballigav. Den 2.12.
hulemøde
m/gløgg og vafler. Ole åbnede mødet, Herluff
var i
Herning til
stiftelsesfest. Vi sang
nr.
28.
Helmuth
fremlagde
kalenderen for
1995, som
blev godkendt.
En stor tak til
alle 1 køkkenet for
deres indsats. Det
var
sent før de sidste
gik hjem. Lørdag den
3.
var
Svend
E.
hos
Ceres
for
at
aflevere
ølkapsler, som vi havde samlet, 4500 stk som
indbragte 450 kr.
pengene er øremærket
til
det nye
Naverskilt som er sat op ved
indgangen, der
er lys
i, så vi altid kan
finde hulen, også 1 mørke.
sluttede med minderne.
naver med piger var på

overgå.

Tilbage for mig er der kun at ønske Jer et
fortsat godt nytår, det er jo lige
begyndt.
Om de kommende arrangementer bedes 1 slå
op
i nyeste
nummer af
ZiirlCHviis, som formo¬
dentlig er Jer
i hænde
på nuværende tids¬
punkt.

BORGBR^OEN

Kommende

Lørdag den 26.11.

arrangementer:

6.januar 95. hulemøde hvor
sildebord.

der serveres

Århus afdeling siger tak til Herning for
et
godt og veltilrettelagt 30 års jubilæum.
Her fra Århus afd. sender vi, til alle naver
og navervenner,
vore
ældre og enker, de
bedste ønsker om et godt nytår.

Vestergade 37 - Vejle
og

får en

Lørdag
d.12.11.
stiftelsesfest i
Århus
håndværkerforenings
lokaler.
En vellykket
fest, fin menu,
amerikansk lotteri,
flotte
præmier, dans og musik. Tak til alle som gav

også

naver

Vi

fød¬

Århus

idiot og prøve
på
alt var det jo en
vellykket mortensaften, svær, meget

Stedet hvor

og
Snedkerforbundet, Aalborg.
Jens Pejstrup
tillykke med

i Tømrervil ønske

der skulle komme en anden
at lege Tarzan. Nå men
i
særdeles

lotteri.

sisk
Vores

godt være at den
ikke
var
endnu, hvilket egentlig
vil
sige at jeg var hurtigere
en den og det
er
da ikke
så dårligt
vel?
Pede og
jeg har
lovet
bestyrelsen et renovere den gamle
lampe samt at hænge den forsvarligt i
fald
kan da
faldet helt

ned.

begge

andre,
der gør krav på dem.
Den 3.12. havde vi en
festlig
og
hyggelig julefrokost med
33
deltagere, obligatorisk bankospil og
kine¬

andet godtfolk mødes

Svend
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Her*
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CUK,s

nye
formand
hovedbes t. ^ jrr e X s en

Århus afd
de
at
Herluf

17/2-95
40
års
medlem

har

vores

den

-

ARG

så £

han

er

9 3

19 9 5

F E BRUAR

2

for

(HB)

glæ¬

formand

Fiirgaard
den
kan fejre sit
jubilæum
som
af

CUK.

Herluf

kan

jo
se tilbage
på
en
lang karriere inden
-for
Naverbevægelsen.
Han rejste efter udst-ået læretid
mekaniker til

fin¬
Schweiz

som

11954 og blev indmeldt
i Zürich afd.17/2-1955
Opholdet i
Schweiz blev
en stor
oplevelse
for ham, hvor
han fik mange
nye venner
og
kammerater som han stadigvæk har forbindelse
med. Efter
sin hjemkomst
til Danmark blev
Herluf indmeldt 1
Århus afd.
som har
nydt

utroligt godt af den
har

ydet

store indsats som
han
afd.
og
for CUK på
Indtrådte i bestyrelsen i

for

vores

landsbasis. Herluf
i 1962 og
blev sekretær, en post
han
bestred Indtil 1973. Han
blev i 1975
valgt
til formandsposten som han varetog med
stor
interesse og dygtighed
indtil 1986. Blev
i

Århus

1991

igen valgt til
formand for Århus
afd.
post som han stadig bestrider. Herluf har
beklædt
posten
som
sekretær
1
CCEG
fra
en

1988-93,

lang årrække
medlem af
kontroludvalget. Det skal også nævnes at
Herluf i 1989 af Århus afd. blev udnævnt til
æresmedlem. Og ved vores
75 års jubilæum
i
1991,
CUK.

i

var

blev
Der

en

han

udnævnt

jo

er

til

æresmedlem

tlf:

Svend

I* Anses tævnet

E.

Jensen.

BUS

TIL

Holbæk
at

og København vil i
arrangere bustransport

stævne

44
44

C
16
71

i

hænde

senest

til:

den

1.

fællesskab forsøge
til
årets
pinse¬

.

vil

være

kr.

ca.

400,-

t/r ved

40

personer. Opsamling i
Holbæk, København
og
Roskilde ( Q8 ). Udtur via
Rødby/puttgarden
med indkøbsmulighed 1 Flensburg. Retur
over
Storebælt. Nærmere program senere.

inden

Forslag der ønskes behandlet på beslutnings¬
dygtigt
delegeretmøde,
skal
være
HB

90
16

SØNDERBORG

Depositum på

1995.

indsendelsesfrist.

for

Odense

Annonce:

Prisen

april 1995.

Strynøgade 7
5000
65
40

Tlf/fax
Mobil

Bøwig

8/4-1945

af

hulen.

formanden

ole

Født
Adresse

nok ikke nogen

der er
i
tvivl om at Naverne
har været en
hjertesag
for Herluf og at hele
CUK har nydt godt
af
hans store erfaring og
indsats. Vi her
fra
Århus vil benytte lejligheden til at
bringe
dig en stor tak for det store arbejde du har
ydet for vores afdeling
og hele CUK og
for
din rolige og saglige måde at styre
tingene
på. Et hjertelig tillykke med dit 40 års
jubilæum fra alle medlemmer i Århus afd.
Vi får nok også lejlighed til at hylde dig i
-

Navn

1.04.

kr.

200,-

pro.

på

Indbetalt

person,

GIRO 9

00

bedes
17
78

Københavns Afdeling
Kaj Dyrberg
Hedelyparken 118
2670

Venligst

Greve

strand.

påfør

indbetalernavn

samt

PINSE-BUS,
telefonnummer.

tydelig

SKANDINAV I SK

C ENTRALUNDE

C.U-K-

NAVERNE

—

GIRO

HOVEDBESTYRELSEN

RSTØTTELS E SK AS S E

2 14 3 399

KØBENHAVNS
HULE:

Ingerslevsgade 108 kid.

MØDER:

Se

FORMAND:

Niels

.Ole

FORMAND:

Bøvlg
Strynøgade 7

5000 Odense C
tlf-fax: 65 90

Mobil

tlf:

40

København V. tlf: 31 21 00 92
her i bladet under København.

1705

44 16
16 44 71

Kraglund
Rørholmsgade 20,
1352

København K

Zachariassen

.Frode

HOVEDKASSERER:

AFDELING

arb.

st.th.
tlf:
tlf:

33
43

15

09

85

23

03

00

Borgbygård Allé 36
2770
Tlf:

REDAKTØR AF

.Dann

"DfS".

Kastrup
31

51

12

Eland

Rosenvænget 1,
3600
Tlf:
Den

DEADLINE

68.

l.th.

Frederikssund
42
10.

31 49 54.
i måneden.

KONTROLUDVALGET

DØDSFALD

Ib Strange

FORMAND:

Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf:

CCEG

.

27

24

naverkammerat,

Leif

Brygger Olsen
Platanvej 6, 13.th.

.

1810
Tlf:

10

dage inde i det nye år, er vor
gode
Henning
"Spjæt"
Sørensen
draget ud på sin
sidste rejse,
kun 64
år
gammel. Det er med stor sorg, at skulle sige
farvel til en kær
person, der virkelig
har
vist sin trofasthed overfor naverbevægelsen.
"Spjæt",s lune og især humoristiske sans var
i særklasse, hvilket bl.a.
kan ses i
gamle
optegnelser over
teaterstykker,
hvor hans
navn ofte
var nævnt.
"Spjæt" var uddannet
maskinmester, og
blev
medlem af
C.U.K,
i
Bare

80

BLADET

—

REDAKTØR:

86

København V
31 23 23 42

1957.
Broen

er

gået

ÆRET
Niels

Kbh.

op

VÆRE

og

1 for sidste gang.

"SPJÆT",S MINDE

"2m"
afd.

MILEPÆLE
TAK

FEBRUAR

12.02.

Katrin Lundberg, medl.
Stora Barnviksvägen 39
130 35 Ingarö

af CUK i 30 år

Sverige
13.02.

Med

Regnar Jørgensen

Herluf

Fiirgaard, medl.af CUK i 40

Skolebakken 5,
8000 Århus C

23.02.

7100
23.02.

Rudolf Toftlund

60 år

11 D

Odense M

Finn C.
Næstved

Pedersen.
afd.

Hjertelig tak ti
CUK, Naver og navervenner
for opmærksomheden til min 60 års fødselsdag
og en særlig
tak til Roskilde afd. for en
uforglemmelig dag 1 hulen, nytårsdag.
Med

75 år

Vejle

Bramstrupvej
5230

år

st.tv.

Asger Rasmussen
Fabersvej 4

naverhilsen

60 år

Truenbrovej 19, Arnbøl
6400 Sønderborg
17.02.

alle, der tænkte på mig med hilsener
og
besøg i anledning af
min 50 års fødselsdag
den 8.12.94, sender jeg min varmeste tak.
Til

venlig hilsen

Poul

"Ølmand".

Hjertelig tak for alle de dejlige gaver som
jeg modtog den 16/12-94 hvor jeg havde åbent
hus. Tak til
Mona og Kaj
fra Hillerød som
hilste på, tak
for telegram fra H.B.,
tak
til Slagelse
som sendte
en platte
kort
sagt - mange tak til alle som fejrede min 60
års

dag sammen med mig.

MARTS

Med naverhilsen
16.03.

Arne

Munk

50 år

Peer Rosén.
Roskilde afd.

Nekrolog

3.

Hovedkassereren
Det

med
sorg vi modtog
besked om vort
æresmedlem Victor Madsens død d. 27.12.1994.
Victor var i sin tid sammen med en halv snes
andre
raske
svende
initiativtager
til
Det

var

i

flyttede
Kokkedal,

Victor for nogle år siden til
hvor han til sin død boede
sammen
Indtil
da var han
særdeles

i

han

ejendommen Fruegade

36 den

man

døbte

"Navernes

erhvervelse

1.06.1957,
vi til

Hus" hvor

Der

VÆRE

VICTORS

af
som

%

revision
kl. 11.00.

hos

anmoder

Kassereren

Frode

om

den

21.

indkøb af

januar

en

ny

printer, da den gamle, som blev overtaget
fra Helge, ikke længere fungerer tilfreds
-stillende. Pris og type undersøges af
Rasmus og Frode.

sta¬

har haft møde med revisoren i
Roskilde vedrørende de 2.000 kr, der
endnu ikke er tilbagebetalt. I følge
revisoren har han rent faktisk revideret
det pågældende regnskab. Bilag
Rasmus

foreligger. Derfor er det nu en sag
og Per Rosén, da han
uden HBs godkendelse.

mellem foreningen
har brugt pengene

MINDE

På Slagelse afdelings vegne:
H.J.Frandsen - Arne Rafn.

slips

DfS.

er

1995

dighed har vor hule.
Victor glædede sig
meget til
sin 90 års fødselsdag,
som
han
allerede for
et
år siden
inviterede
alle
sine naverbrødre
til; men
det skulle
des¬
værre ikke være sådan.
Vi der
kendte Victor,
vil til
enhver
tid
huske ham som en god og ærlig kammerat,
med
et lunt blik i øjet når han brugte sit
eget
specielle slogan - ser du vel - ser du vel.
ÆRET

i

averteres

med megen ildhu i alt hvad
Naverbevægelsen. Sammen med
mangeårige
formand
og
æresmedlem

H.J.Frandsen deltog

stk

blev vedtaget at lave 25 stk af DfS
indbundne for de sidste 5 år. Prisen
bliver 75 kr. til afdelingerne. Der

med sin datter.
aktiv og deltog
der kunne gavne
vor

50

Det

årsager

helbredsmæssige

bestille

at

De skal være blå.

mødet kostede i alt
en flaske snaps til
Ingerlise Boye som tak for hjælpen med
referatet, der er modtaget.

oprettelse af Slagelse Naverklub under
CUK.
22.11.1942.
Desuagtet
Victors
store
arbejde for
sagen
er han af
lidt uklare
årsager først registreret som medlem den
Af

besluttet

Formands og kasserer
12.374 kr, inklusive

den

6.11.1943.

er

Herning.

jjfx
fe"

% i jt

4.

Internt

5.

Eventuelt

møde er fredag den 13. januar 1995
Ingerslevsgade 108 kl. 19.00

Næste

i

HOVEDBESTYRELSESMØDE D.
Pia,

stede:

Til

kom

Kontingent I

HB

FRA

NYT

Frode,
senere.

6/12-94 KL.

19:00

Rasmus
Dann

og Kaj. Karl
havde meldt

afbud. Per Bogart meddeler,
han ikke ønsker at deltage

møder så

længe Dann
suppleant indkaldes.

Dagsorden:

1.
2.

Protokol

3.
4.
5.

Hovedkassereren

er

med.

at

i HBPers

På HB møde

i

oktober

1994

blev

det

besluttet

at

HK-kontingent i
1995 fastsættes til
kr.
250,- det
første halve
år for
nytilgåede.
Ellers kr. 500,- pr. år.
Udlandsdanskere, uden nærhed af afdeling
er
kr.

år.

250,- pr.

Annoncepris

for

1995

til

fastsat

standardstørrelse
400,- pr. år.

er

for

kr.

Beretning

og

Redaktøren
Internt

Eventuelt

og

mødet i

januar

Annonce

Kaj tager referat i dag.
1.

GI.danske

postkort
og
frimærker
købes
jernbanemærker - Bypost gi. breve
samlinger

Protokol og beretning

foreligger stadig intet referat fra
møde. Rasmus lover at få bragt det
orden snarest mulig.

Der

sidste
i

afsendt brev til

Der

er

til

Otto

Karrebæksminde og

Wiesler, Køge om køges runde
de sørger selv for afhentningen.
Pia har holdt foredrag 1 foreningen
Norden i Lyngby. Det gik udmærket.

bord,

2.

m.m.

Send

foto

kopi

eller

original

med

pris

forslag til:
Søren

Hvejsel
Vesterlundvej 106. Virklund
8600 Silkeborg
Tlf:

86

83

74

11

Redaktøren
Det

er

for

dårligt, at generalafstemnin¬
i DfS. Ikke

gen ikke var nævnt med et ord
engang Indsendelsesfristen.

Redaktionen ønsker
Gert
tillykke
lille ny, (måske en kommende Nav).

med

den
Dann

)

Thorshavn,
vember

primo

no—

19 94

Endelig lykkedes det. Længe har vi naver her
1
Thorshavn
haft
planer om at
gøre
en
udflugtstur til den vestligste af de faerøske
øer, der hedder Mykines.
Men der har altid
været et
eller andet
i vejen.
Sommeren
i
fjor gik i forgæves venten efter sommervej¬
ret, som jo aldrig kom, og næstsidste sommer
kunne vi ikke få samlet tropperne. - Men
nu
1 år, da jeg havde sat mig for, at nu skulle
det være, selv om
jeg så skulle tage
derud
alene, nu viste det sig, at vi snildt
kunne
få arrangeret turen. (Jeg havde selv
aldrig
været på
Mykines
før og var
derfor lidt
spændt på at gøre turen derud). Hvordan det

gik for

sig,

forklare.
hvor den
skitseret

skal jeg

Vi
havde
blev
sat
og

hermed

forsøge

at

turen
på dagsordenen,
under
debat,
planlagt,

detaljeret.

Det blev

så

be¬

sluttet, at
vi
skulle tage afsted fredag
morgen fra Thorshavn, medbringende sovepose,
tandbørste, fotoapparat og film, samt en god
del optimisme. Så
ville vi spadsere, vege¬

fotografere og feriere ude i Mykines i
tre dage
og
komme tilbage til Thorshavn
søndag aften. - Det viste sig, at Jonhard
kendte nogen,
der
havde et lille hus
i
Mykines, som han gerne ville leje os de par
dage for
en
billig penge.
Peter
(Tegner)
organiserede provianten til turen og under¬
tegnede sørgede
for oplysninger vedrørende
billetter, priser,
afgangstider m.v..
Det
viste sig, at vi var 4 Naver, der var friske
tere,

derud. Det blev så Jonhard,
Peter "Tegner",
H.J.Ronny-Hansen og under¬
tegnede. Det blev
ikke om fredagen vi kom
afsted, desværre, men
ganske tidlig lørdag
morgen,
da
kørte vi
fra Thorshavn
til
Vestmanna i Jonhards minibus. Vi kom så over
sundet med bilfærgen "Ternan", kørte
videre
til Sørvåg, hvor der blev fourageret. Vi gik
til

så

at

om

øernes

tage

bord i
m/b "Sulan", kl.
mindste rutebåd),
der

10.00,

(Fær¬

sejlede os

ud

Mykines, med pak og sæk (rygsæk). Vi gik
så op til
huset bærende vores udstyr,
det
var først
op ad
en lang
stejl trappe fra
landingsstedet, så op
ad bakke ad den nys
asgalterede sti,
der fører op til bygden.
"Vores" hus lå
midt i
bygden lige overfor
kirken. Vel ankommet i hus, følte vi os lidt
forpustede efter
at
have båret
alt vores
grej op til huset. Men da vi havde pakket ud
og fået orden 1 tingene, lavede Peter middag
til os, der
bestod af gule
ærter og
flæsk
til

med

hvide

Efter at
hvilet os

kartofler,
der

var

og kaffe
vasket op

bagefter.
og

vi

Til

julefrokosten den
10.12.94, var vi
41,
de 21
kom i
bus fra
Vejle. Formanden bød
velkommen og takkede Vejle- naverne for alle
de fester vi
havde været med
til i
Vejle.
John Fønss takkede for de smukke ord, og
så
blev der
serveret. Et
første klasses
bord
til kun 65,- kr.
kuverten. Der var
levende
amerikansk lotteri, mange præmier
og
stadig øl ind, der blev danset sunget
og festet, og de bar stadig øl ind, ca. 1.00
da vi havde
sunget minderne kørte
vejlena¬
verne hjem.
En stor tak, til Polle fra Vejle
som promotor,
også en tak til Arne som
finans og øldlrektør, også
tak til dem som
musik,
de

bar

leverede

bratte
fjeldskråning og fører til en
gangbro, der går fra
øen Mykines og ud
til
Mykines Holm over Atlanterhavet.
Så vidt
vides, den eneste
bro der
går over Atlan¬
terhavet. Broen er ca. 40 m lang og ca.
det
samme over havet.
Den er af
nyere dato
og
ser solid og velholdt ud.
Efter denne lange
vandringstur, hvor der var så
meget at se
på, var der rig lejlighed til at fotografe¬
re.
Der
var
en
masse
fugle
især lunder
(søpapegøjer) at se over alt både til lands,
til
vands
og
i
luften.
Og
især
H.J.Ronny-Hansen fik
taget en masse fine
naturfotos med sit
super kamera og
teleob¬
jektiver.
den

næste

nr.

arbejde, også
Vinteren er over

stort

et

dagen efter.
den 4.01.95,

rengøringen

os, hulemøde
10 svende + en ny nav var mødt.
Formanden bød velkommen, vi sang nr.69. Alle
-

godt ind i det nye år; men de var
tørstige,
3
fødselsdage
skulle
så de ringede med klokken så man

kommet

var

stadig
fejres,
skulle
kaldte

at

tro

til bøn.

det
var Michaeliskirken
Mona gav lidt brød, tak

der
for

aftenen gik livlig med sang og spin

det,

sluttede med minderne

ved 23 tiden.

Med naverhilsen

og

Tage.

FREDERIKSSUND

Julehygge d.30-12-94,

formanden bød

beklagede det

men

og
svende.

Nå

frisk

velkom¬

dårlige fremmøde,

10

mod,
til
næste
år
prøver vi
igen, og hvem ved,
måske
dukke
nogle af vores før
så ellers aktive svende
op igen.
Vi
havde en hyggelig aften som
altid. Ost
og rødvin
blev fortæret og vi
sluttede med
minderne,
jeg havde i hvert
fald haft en dejlig og mere oplivende aften,
end den foran fjernsynet, det følte jeg,
da
jeg slig knoen i bordet og sagde GODT NYTÅR.
Kaj .
Nytårsmøde med kogesild 6.01.95.
Dette

svende

besøg
Lissi

års

men

første

hulemøde

havde

samlet

35

gæster,
vi havde traditionen tro
af borgmester Knud Christoffersen,
og
Frits
fra
LO.
Snedker
og
og

tømrerforb.

var

Christoffersen.
overraskende
Stockholm af

repræsenteret
af Poul
Endvidere
havde
vi

Erik
et

meget glædeligt
besøg fra
Kaj og Aase, det er dejligt
at
se nogle
gode kammerater
så langvejs
fra,
Else og
Ib fra
Tølløse og
forhåbentlig 3
og

svende

også

på besøg.
Under¬
kælderkolde"
for.
Formanden bød velkommen og oplyste at
Carlo
der i anledningen af sin 60 års dag, gav
en
flaske snaps, og
at Poul Erik
også gav en
flaske af de klare til de kogte sild, og
da
så Lissi ringede på klokken var det jo
bare
helt
fuldendt,
vi
siger
mange
tak
til
giverne. Efter fortæring af
de 15 kg.
sild
(der var kun 6
halve tilbage) stillede
"De
kælderkolde" op, og jeg skal love for at
de
sang
og
spillede,
det var
lige
før
at
vinduerne
blev
trykket
ud,
de
var
bare
rigtig gode, Inge havde skrevet en ny sang
kommende

havde

et par
timer, spadserede vi
en
lang tur. Nogle af os var helt ude i Mykines
Holm, hvortil man kommer ad en fjeldsti, der
går i højden op over fjeldet,
over på
den
anden side af øen, hvor den så drejer
rundt
til venstre, hvorpå den så siksakker ned
ad

forts,

FREDERICIA

holdningen

til

stod

Fr:sund afd.

var

"De

det

var

bare noget vi kunne

tak
Inge.
Kaffen og
hjemmebagte
småkager blev serveret i pausen, og det var
meningen at
underholdningen skulle slutte
bruge,
kl.

23

med Minderne,

men

da vi

er

et

sang¬

glad folkefærd
fik vi dem til at spille
mange
ekstra nr.
Vi siger tak til
"De
kælderkolde"
for
deres
bidrag til denne
festlige aften, som først sluttede ud på
de
små

timer.

med

tillykke

Kaj

ønsker

afd.

Fr:sund

fødselsdagen.

Torsdag den 15.12.94,

Programmet:

Dorrit

i bordet

H X I_.LE

RØD

Pakkefesten den 9. december var godt besøgt.
havde
en
hyggelig aften med gløgg og

Vi

æbleskiver, og Carl
maler var
som alle
de
andre år en fantastisk auktionarius. Vi
har
snart været i vores ny hule et år, i det
vi
den 26. februar 1994 havde indvielse.
Husk
generalforsamlingen fredag den
februar. Det
er
kl. 18.30
præcis
og
serveres

først

gule

ærter,

Bindende tilmelding

gang.

42 81 81 62. med stegt flæsk
af kr. 50,-.

Med kno

før

10.
der
går i

vi

til Mona på

25.februar

Den

er

og persillesovs

1 bordet

der

tlf:
messe

til en

pris

"Bodensøgartneren".

Hørning
Traditionen
tro
holdt
vi
d.6/1-95. Desværre
kunne der

"Nytårstaffel"

kun komme
13
deltagere omkring det fint dækkede bord, med
de herligste
lækkerier som
hulmor og Else
havde fremtryllet
og
så oven i købet
til
discount
pris.
Der
blev
sunget
og
fortalt
de
mest
utrolige
oplevelser
fra
fordums tider
på valsen så vi morede os
herligt indtil det blev tid til at bryde op,
( i følge hulefar
blev de sidste lempet ud
kl. 01,30 ) .
NÆSTE MØDE:
Alm. Hulemøde

den 3.

KARREBÆKSMINDE
stille

en

julemåned i

møllen,

julemøde jo

november.

i

let

været

som bekendt blev
afvik¬
Lidt aktivitet var der
dog,

nemlig da en flok børn

var

på hulebesøg

14.dec. kl.10.15, hvor
de efter
så julemanden komme
ned gennem

ellers,

den

velkomsten

loftlemmen,

Når vi næste
gang har hulemøde i
møllen,
nemlig den
27.januar,
håber vi
på stort
besøg, så
vi sammen kan ønske det nye
år
1995 velkommen, og evt. kan drøfte hvad
det
kan bringe. - Hermed et godt nytår til
alle
-

ud

over

venner

hele

vort

udenlands,

land, men
også til vore
et stort
på gensyn 1

og

1995.
Med

kno

vist

for

den
nok

det

indeholdt kr. 3.051,50,
ikke
bøder
det
hele,

det
men

alligevel utroligt flot. 3 kom meget tæt
på
1 gæt, men den kære Hans kom nærmest med
et
overgæt på sølle
kr.11.50. Mon han er vor
nye kommende
kasserer/pengemand??
Samme
Hans var igen 1 år på spil onsdag den 21.12.
hvor
årets
sidste
Midt-I-Ugen
i
dagens
anledning var omdøbt til M-I-U-Jul-Sul. Ikke
alene hans fik sved på panden. Hans over
de
mange deltagere, og vi andre fik det af
den
megen dejlige mad, vi "måtte" Igennem. Ih du
milde for en eftermiddag, og jeg
garanterer
for

ikke

at

een

gik
trillede sgu'.
Se

det

var

linier,

er

af

de

sultne

værende,

ca.

fra

25

til

borde.

stede

Næh

vi

gamle
år. Når I læser disse
1995 godt i gang, og forhåbentlig

det

med masser af glæder som altid. Februar
2 STORE datoer: Svende-hulemødet tirsdag

har
den
14.02. der forhåbentlig vil hidkalde
mindst
lige så mange medlemmer, som til
førnævnte
Julehulemøde. I
skulle vide,
hvor skøn
en
følelse det er. Og så skal der slåes et slag
( ! ) for
alle
tiders fastelavn
søndag
den
26.02.
(naturligvis). Denne
gang skulle
vi
igen gerne have brug
for 2 tønder mine
HrGrev- og Klædeskaber.
Kom og
nyd den med¬
bragte humpel
under
Overblærerens
kyndige
hånd (og ører), og
HUSK at een eller
anden
form
for
udklædning er obligatoriskl
Vi
spiser kl.11 og slår til søren kl.ca. 12.30.
OBS 1 Kun for
medlemmer, hjemme som udefra!
Mon svenskerkongen fra '93
i år tør
komme,
for sidst
"turde" han
ikke? Ingen
tilmel¬
ding. - Til sidst vil jeg lige minde om vor
utrolige "Sønderjysk Awten" lørdag den 4.03.
kl.18.00. For kun 50,-kr. kan vi atter sætte
bisserne i Anne og Erling's .... jeg mangler
ord...
grøøønlaaangkååål.
MUms!!
Sidste
tilmelding den 26.02.
P.S. undskyld til "Lotte" for den
manglende
i

sidste

nr.

Arrangementer:
5.02.
8.02.
12.02.
14.02.
26.02.

19.02.

+

kl.

kno

Søndagsmesse
Midt-I-Ugen
Lukket

19.00...
11.00
18.00

4.03.
Med

10.30
10.30

...

i

Svende-Hulemøde
Fastelavn

Sønderjysk Awten

bordet

Niels"2m".

NYSTED

da

julemanden selvfølgelig bor
oppe på møllens loft. Han berettede
hulehi¬
storier for
børnene,
og
uddelte
slik
og
frugt, og det et rigtigt vellykket
arrange¬
ment. - Formanden har besøgt Anker, som blev
begavet med
en
kurv i
anledning af
hans
sygdom. - Der blev afholdt
bestyrelsesmøde
den 28.12.
hos formanden,
hvor flere
ting
var til drøftelse,
men mere om dette senere.
hvor

tak

bødekassen,
var

dato

februar.
Birte.

Det har
da vort

sagde hulen og klubben
gamle år, og som altid
med gløgg og æbleskiver. Vi var søreme
hele
29, heriblandt
Inge fra
Randers, der
p.t.
gør nytte
på et københavnsk hospital.
Det
var også dagen for den halvårlige tømning af
officielt

D.3-2-1995
vil
Per
Bogart
fortælle
om
en
af
sin
rejse
samt
vise
billeder. Dorrit og Kaj har hulevagten.
Svendeaften D.3-3-1995
står Lone og Tonny
for hulevagten,
bødekassen vil blive tømt
denne aften,
og Nancy
og Eva
AAbjerg vil
underholde os med viser og fællessang.
Ordinær generalforsamling D. 7-4-1995.
HUSK
forslag der ønskes behandlet skal
tilsendes
skriftlig til formanden
senest 8 dage
før.
Bestyrelsen har hulevagten.
Svendeaften

Med kno

KØBENHAVN

"TUT"

Hulemøde afholdtes den 2.januar
mødt syv svende
til stegt sild

1995. Vi var
i eddike
til
Inge
for
det. Vi
havde
en
lang
drøftelse
om
det
forestående
jubilæum.
Undertegnede
vil
tale
med
kunstmaler
om
etiketter, og Kurt
med bogtrykker om
tryk¬
ning.
I
øvrigt
efterlyses
forslag
til
afvikling af jubilæet,
1 det
vi skal
have
det endeligt vedtaget til
generalforsamlin¬
gen
i
marts.
Næste
hulemøde
afholdes
mandag den 6.februar, hvor Willy vil servere
en rød sild og
gammel ost. Vi talte
spare¬
bøssen
op.
Den
indeholdt
1.010
kr.
Den
heldige vinder af snapsen blev undertegnede.
Det blev
vedtaget at afholde
generalfor¬
samling 1 marts med sædvanlig dagsorden.
tak

-

Med

naverhilsen

og

kno

Bent.

Erik

BORGERKROEN
naver

og

den

au

han hedder rejser stadigvæk og
han
men ikke så køn som
undertegnede,
sveg.
Erik er
kunstmaler
og

gamle

restaurerer

slotte.

25.02.

Lørdag

vi fastelavnsfest i hulen kl.
18.00,
medbring selv mad
resten finder
vi ud
af,
alt er
ikke
gratis. Vi
har omsider fået
standet det runde bord, tak til Søren M.
og
Chris. Og tak fra mig også.

Vestergade 37 - Vejle
Stedet hvor

som

maler,

er

holder

andet godtfolk mødes

MØD OP SVENDE- OG INDER.

N.B.

Arn i

NÆSTVED

Lillejuleaften blev der som lovet serveret
gløgg og æbleskiver for en stor og julestemt
flok, og dagen
før nytårsaften holdt
hulen
åben så
trætte gavebyttere
havde mulighed
for afslapning
og
for at
lægge bund til
nytåret. Det
nye år
startede godt,
i det
Bendt på
januars hulemøde
kunne oplæse
en
skrivelse fra kommunen,
hvoraf det
fremgår
at

vi kan blive i hulen
endnu. Og så får vi

i

hvert

fald i

lang

på et tidspunkt nyt
tag
og
fjernvarme.
Ovenpå den glædelige
meddelelse besluttede
bestyrelsen at
inve¬
stere i et nyt
komfur, da det gamle efter¬
hånden har gispet lidt
længe før det kunne
beslutte sig at sætte gryderne i kog.
Viggo
havde haft fødselsdag og stillede
forfrisk¬
ninger på bordet, og hulemødet sluttede
med
at Lis fremtryllede fremragende hamburgerryg
og grønlangkål. Vi gentager den
traditions¬
rige fastelavnsfest
lørdag den 25/2. Mor¬
genbord kl. 09.00, derefter tøndeslagning og
frokost.
Pris
pr.
deltager 50,- kr.
og
tilmelding
senest
lørdag den
18/2.
Mød
talrigt op og husk papnæse og andet
nødven¬
tid

digt tilbehør.
Med

J.P."Marokko"Jensen.

naverhilsen

ROSKILDE

julemåneden

der travlt, vi har haft
fødselsdage 60, 70, og 60.
Peer, Karl og Poul,
foruden to ædegilder
i
hulen, gløgg og
æbleskiver før kortspil og
gule ærter med pandekager før nytårsaften,
næsten for meget,
formandens mave
begynder
I

at

På hulemødet den

de

ville

høre om

berejste
møde os,

optagelsesbetingel¬

godt kunne tænke
sig at være
1 Odense
afd.. Kjeld Ploug
fortalte
Anders Skovsendes
90 års fødselsdag
den

serne,
medlem
om

januar var deltageran¬
taget i betragtning af

12 var mødt,
foruden de 2
De var
interesseret 1 at

vejret.
gæster.
fordi

5.

ganske godt,

Zürich 1927.
hulefar
Poul
fra sygehuset
og
havde det godt nu,
hulen som hidtil.

Vor

Ritschel

var

kommet

hjem

kunne fortælle,
at han
så han fremover vil passe
Rudolf Toftlund,
Aunbøl
fylder 60 år
den 23. februar og har åbent
hus
i
hulen
for
Naver
og
Navervenner.
Tidspunktet for festen hører vi nærmere om
til
hulemødet.
Huskl
Lørdag den
18.
februar kl
18.00
er der
hulen. Skriv jer på listen
Ole Bøwlg.

torskespisning
og mød op.

i

RANDERS

mødtes vi sædvanen tro kl.
gløgg solbærrom og æbleskiver,
vi
hyggede os. Vi siger
tak til Yrsa. - Hulemøde 6.01.95, vi startede med en sang og det
kunne konstateres at alle var kommet normalt
ind i det nye år, for stemmerne fejlede ikke
noget, ha! VI
har haft besøg af en der er
interesseret 1
vores
arbejde og vil
også
gerne optages, det
er vores udstilling der
bærer frugt nu og det er jo glædeligt.
Lørdag 31.12.94,
10.00

til

3

Måneden
startede med
ligesom
for
at
få

et

besty¬

den

nye

bestyrelse rigtig konsolideret
og få
akti¬
viteterne på plads for
det næste halve
år.
II i 12 var der så gløgg og æbleskiver,
med
stor deltagelse også til kortspillet
bagef¬
ter. 30 i 12 stod den så på Ernas gule ærter
og pandekager, et
hele
syv
gæster

Hillerød ud af

34

rigtig tilløbsstykke,
udefra,
fra Holbæk
deltagere,

med
og

festlig
og
fornøjelig aften som sluttede ved 23
tiden,
endda at have startet

efter

en

en

hel

time

før

sædvanlig.
kortspil 12-2: medbragt mad.

februar;

1

Sker

Hulemøde

24-2:

på posten ønskede Peer Rosén
Men
femten år på øretævernes
holdeplads er også
lang tid,
for lang tid
mener jeg,
man gror let fast i nogle
vaner.
Efter 15
år
ikke genvalg.

har da meget at
sige
er jo ham der
sammen
med Karl,
genåbnede afdelingen og ham som
stod for indretningen af hulen, foruden
den
energiske indsats
han har ydet op gennem
årene. Vi håber
da at vi
stadig må se
ham

vi her i Roskilde
for til Peer, det

osl

blandt

da de

30.
december,
der
var
blevet fejret på
behørig navervis. Vi
har i Odense afd.
en
anden stor fødselsdag, som vi ser frem
til,
det er Karl Mortensen der den 25. april 1995
fylder 90 år. Karl Mortensen blev indmeldt i

strutte.

relsesmøde,

tak

tallet

er

travlt,

ekstra

Men

ODENSE

.

Kno

i

Poul Erik.

bordet

SLAGELSE

Hulemøde den
Vor

6.01.95.

gode og trofaste formand i

alder H.J.Frandsen

så

fremme,
snittede

har

haft

på

kirurgerne

lidt

1

den,

men

til panik,
for man har
fremover vil
være mere
belvand" end
tidligere,

der

en

næsen

menneske¬
lidt langt

centralsygehuset
er ingen
grund

lovet

ham,

at

velegnet til

den
"sna¬

men han
måtte
på
desværre melde
af¬
bud.
Vort gode gamle 25 års medlem, Hugo
Sverreng, aflagde til
stor glæde for alle,
besøg i hulen, og det er så vort håb, at han
snarest igen må
være at finde
i den
faste
stab, så vi kan
trække på hans store
viden
og indsigt
i naverbevægelsen.
En skam
var
det at vi lige den aften måtte notere
noget
der ligner en bundrekord i fremmøde. En
del
af årsagen
til
dette skyldes
jo
nok,
at
medlemstallet også
er
for
nedadgående på
grund af
dødsfald og udmeldelser, jeg har
netop i skrivende stund modtaget besked
om,

grund

af

frostvejret

at vort æresmedlem
Victor Madsen er
afgået
ved døden
den 27.11.94.(se
nekrolog andet
steds i bladet).
Angående medlemstallet er

det

tanke,

vor

at vi til

fremkomme med diverse

dette,

næste

hulemøde

alle er velkomne med gode og

forslag.

vil

forslag til bedring af
seriøse

Per Jensen rejser med
hele sin familie til
Nepal i 2 år for at skabe bedre
telefonfor¬
bindelse bl.a. med omverden; men da vi
ikke
af den grund kan ringe billigere til
Nepal,
sender vi "Den farende Svend" hver måned, så
han løbende kan følge med i hvad vi
foreta¬

ger os her hjemme.
Hulefar gør
opmærksom

tanterne.

Sluttelig ønsker
Slagelse afd.
Ole Bøwig
tillykke med valget som vi er overbeviste om
vil
være
til
glæde og gavn
for C.U.K,
fremover.

i bordet

kno

Arne.

SILKEBORG
Lørdag den 17.12.
kl.
svendinder
deltog
i

13:00,
vores

24 svende og
traditionelle

julefrokost. Kassemester Søren udtrykte
velkomsten,

-

ingen kritik

af maden, da

ved
vi

jo selv medbragte alle retterne. Overdådigt.
Formand Hans Padborg var fraværende på grund
af et mindre trafikuheld. Det gik med
sang,
spind og bægerklang. Der var øl fra Kristian
på "Hesten" og John Reiche, en fl.snaps fra
Poul Jul, solbærrom fra
Ester og Søren
fra
Randers. Det
gav
et
lille overskud,
som
næsten rakte til
microovn til vort
køkken,
et længe næret ønske fra Naverpigerne.
Hulemøde 30.12.94, årets sidste vor 2 svende
afsluttede 94
nemlig
Egon Maler
og
Peter
Edderkop, hver gav 2 omgange det gav 9 kr. i
overskud, flot
klaret. Men
husk så
lørdag
den 18.02.
kl.17:00 "Torskegilde"
m/damer.
Vi byder Ole Bøwig god vind som formand.
Hilsen med

"Farmand".

slav

STOCKHOLM
en
stille og
fredelig jul
og
nytår
tager vi med stor energi fat på det nye
år.

Efter

høvding forlod sit hi og stillede til en
dejlig julefrokost
med alt,
hvad hjertet
kunne
begære.
Den
4.
februar har vi

Vor

generalforsamling, mød
Naver.

ingen kommentarer

var

fra

kassereren,

lille krusning i mundvigen, kan
sige
mere end
ord.
26
medlemmer
sluttede
med
minderne
kl.
14.
Hulemødet
den .6.01.95,
samlede
25
m/k.
Det
indledtes
med:
Jeg
elsker hver
naverhule og
et velkommen
fra
en

der fortsatte med at orientere os
Jørgen
Schaffer har nedlagt
sin

formanden,

på,

at det
faldende
medlemstal også er årsag til, at vor
reser¬
vebeholdning af ildvand
næsten er opbrugt,
så hvis vi ikke holder nogle flere
fødsels¬
dage el. lignende
må vi snart ty til kon¬

Med

Der
men

op

alle

Stockholms

Den 18.
februar har
vi hulemøde
og
marts månedsmøde. Den 12. februar vil

at

om

bestyrelsespost
og
suppl.
Ejnar
Jensen
(smeden)
var
indkaldt i stedet.
For at
hjælpe på fordøjelsen sang vi: Naver Kæk I
til

inde

Tiden var
mod årets

begivenhed

net.

I

bus,

musik,

store

træk er

udflugt

at

rette blikket

fremad

i Sdb.afd.
Pinsestæv¬
det på plads.
Lokaler,
o.s.v.

men

en

sidste

afpudsning er nødvendig,
og
ligeså lidt
frivillig arbejdskraft,
her råbte vi ikke
ligefrem i munden på hinanden, men vi
lader
optimismen leve,
og tror
på det falder i
hak. Kassereren
fremlagde
en
økonomisk
oversigt og gav en redegørelse
for vores
finanser. Der
var
en fremgang
i
kassebe¬
holdningen, det er rart, men det må nok også
nævnes, vi har
gode sponsorer, en medlems¬
fremgang på 7
i 1994, og en fin fin mødeprocent. Flere
venter på
optagelse. Alt i
alt: Det går godt i Sønderborg.
Gerda.

naverhilsen

Med

VEJLE

Hulemøde

den

6.januar 1995.

Formanden bød velkommen og ønskede
år til
15
fremmødte svende
især

nyvalgte HBsne

kuld

og

kolde

denne

sin

godt

nyt

til

vor

formand Ole
Bøwig, der
trods
havde fundet vej
til hytten
vinteraften.

Formanden

udtrykte

Vejle afdelings tilfredshed og glæde
valget
og håb
om et
godt
samarbejde

og

over

Så velkommen Ole både til mødet og
formand.
Fredericia afdeling
holdt
julefrokost med
fremover.
HB-

som

deltagelse af nogle Vejle naver. Sikken en
dag: Eva brækkede
armen, og
Slambus var i
kamp med en tjørnehæk
med det resultat,
at
han kom hjem
med blod over
det hele,
uden
jakke, og et udvalg af Knor suppe havde
han
også sat til. Måske skulle man i Fredericia
tage lidt
ved lære
af historien
og
næste
gang strø halm
i gaderne. Nå pyt med det.
Tak til Fredericia afd. for en trods alt god
julefrokost.
Solweig kom med et
par
trøstende ord om vinterfesten, så det skulle
i

orden

alt

sammen.

vor

være

Med

Det svirrer med rygter. Nogen skulle
i
fuldt alvor have foreslået, at referater til
DFS skal være maskinskrevne og skal
indsen¬
des pr. telefax. Rent bortset fra, hvad
det
koster at
anskaffe disse
apparater, så
må

naverhilsen

Aase.

SØNDERBORG
Det

var

skuffende,

at kun

10 m/k + 3

gæster

mødt
til
juleafslutning med
gløgg og
æbleskiver. Vi siger tak til Karins mor, der
havde haft ulejligheden med at agere
bager¬
var

jomfru. Efterhånden
det

er

ikke det

'kender vi

store

sortiment

Naverjulen'
af

jule¬

sange, sangbogen byder på. Formanden
opfor¬
drede kraftigt til at møde op til
hulemødet
i januar. 31.12.
nytårstræf, afd. var vært
ved et stykke sildemad. "Blærerøvene" var på

plads og hilsener fra Oxie i Sverige, Anders
(på langfart), Inge og Arno p.t.
Tunesien.
Sputnik blev
tømt og
optalt af
Dorris og
Lars, det gav et pænt beløb til afd. kasse.

-

Brita,

4.
vi gratulere
Katrin Lundberg,
bedre
kendt
under navnet TUT, med hendes 30 års jubilæum
i CUK. Vi
bliver altid
så godt
behandlet,
når vi kommer og hilser på hende og får også
altid en øl. Tak,
Tut, for din store
gæst¬
frihed og tillykke med dagen.
den

uundværlige hulemor,
bliver (jeg tror det
er) 40 år den 25. januar. Så herfra et stort
tillykke og ønsket om en
god dag og en lys
og

lykkelig fremtid.

Med

naverhilsen

Store Hans

DFS:

også til fremtidige

generalforsamlinger
opstiller til
sekretærvalg,
for deres evner ud
i behandlingen af
disse
nymodens indretninger.
Med
andre
ord
hr.
redaktør: Ned på jorden igen I Ved en
hurtig
gennemgang af adresselisten
viser det
sig,
at der er 5 afdelinger med under 20
medlem¬
mer.
Disse
afdelinger må
jo
imødese
en
udgift på
300-500
kr. pr.
medlem
for
at
tilfredsstille redaktøren. Det er vist knapt

man

teste

helt

dem,

der

realistisk.
Store

Hans.

Vejle afd.

Det

ikke
en redaktionel
fejl at
oven¬
ikke kom med i sidste nummer af Dfs.
Men kun for at "Store Hans" kunne få tid til
at tænke
over
hvad
det
er
han
skriver.
Debatten angående telefax
er blevet
debat¬
var

stående

på delegeretmøder/formands-

teret

kasse-

og

reremøde, derfor må
jeg svare "Store
Hans"
da han åbenbart ikke har andet fornuftigt at
skrive

om.

SVAR TIL
Det

er

"STORE

med

har

+ 1 gæst, som
gerne
optages som medlem. Vi havde en hyggelig
aften, diskussionen
gik
ind
imellem højt

beklagelse at
i Vejle
afd.

informeret korrekt
ren

af

sin

"sekretæren"
ikke bliver

formand.

på noget

aldrig

Redaktø¬

tidspunkt sagt

at
afdelinger
skulle
have
en
af
disse
nymodens indretninger, som for i øvrigt blev
opfundet i 1842
og for alvor
taget i
brugher
i
Danmark
i
1970.
(oplysninger
fra
teledanmark).
Jeg
forstår
ikke
dette
sure
opstød
fra
"Store Hans", som åbenbart ikke kender
spor
til Telefax. Jeg kan oplyse dig om at
nogle
af referaterne,
som
jeg modtager på min
Telefax, er håndskrevne. Sådan virker disse
nymodens indretninger også kære Hans. Pas på
med at kaste dig ud i for
store
regnestyk¬
ker. Jeg beder ikke om, at afdelingerne sæt¬
ter sig i udgift for at tilfredsstille mig.
alle

Godt

Hulemøde den 4.01.-95.
Der var mødt 14 svende
vil

HANS"

stor

(læs hans kone),

AALBORG

vedr.

og kasserermøde, pinsestævne
struktur. Vi vil gerne sige tak
til
Pia for de 2 spande spegesild, Thorkild, der
er fiskemand på torvet i Aalborg og samtidig
den glade giver
af de
2 spande
spegesild,
marinerede dem, og så bliver de spist til en
huleaften. Vi skal
nok tænke
og skåle
for
dig Pia.
25 medlemmer af arkitektforeningen
for Nordjylland var på
besøg i hulen,
hvor
byggeriet og de
gamle håndværksfag
livligt
blev
skud

Dann Eland.
redaktør.

%
■

tam.

diskuteret.
til
hulen,

Besøget
gav et pænt
over¬
desuden
var
arkitekterne
flinke til at
spytte i
bødekassen. Vi
vil
også gerne ønske vores nye formand for CUK,

Bøwig, tillykke med
godt. samarbejde. Til,
alle Aalborgs Naver om
ralforsamling afholdes
klokken 19. Kontingent

Ole
et

to

nytår

formands-

og CUKs

date,

er

man

valget. Vi håber på
sidst vil jeg minde
at den årlige
gene¬
onsdag den
1.02.95
skal være betalt up
har man

i restance

ingen

stemmeret.

Irene.

naverhilsen

Med

ÅRHUS

Den

første

december

1994

havde

vi

vores

månedlige naveraften. Oven i købet

særdeles
svende og
svendinder
og fjern,
alle stemt til muntert
lag. Og det
blev der. Der blev snakket
og
nlflet i et væk hele aftenen. Og midt i
det
hele blev der tid
til en optagelse.
Maler¬
svenden "Lange" Martin
Jensen fra
Slagelse
blev ved denne lejlighed æresprivilegeret
medlem af den
danske naverforening. Det
er
ham der søger en lejlighed 1 såkaldt
rolige
omgivelser. Den
tiende december blev der
bakket op om den traditionelle julefest. Der
blev mig
fortalt at
det var et vellykket
arrangement med masser
af glade deltagere.
Jeg måtte desværre
melde fra med et uvel¬
komment hekseskud
og måtte
lade min
pligt
som
julemand
fare.
Den nye
julemand blev
Axel, som sikkert klarede det bedre end
jeg
ville have gjort. Men hvor om alting er,
et
vellykket arrangement
med god mad og til¬
fredse deltagere, så mon ikke succes'en
med
held kan gentages til næste år. Jeg har fået
godt besøgt.
fra

en

Der var

nær

intern

meddelelse

fra vor

formand

Flem¬

ud på
at der
her i Schweiz
skal
søges
velkvalificerede tømrere
til
vellønnede stillinger. Der har i tidens
løb
også været mangel
på andre danske håndvær¬
kere udlærte
som ufaglærte,
så skulle der
være nogen blandt
læserne, der har interesse
i eventuelt at tage arbejde 1 Schweiz, kunne
I da
prøve at
kontakte Flemming.
Han har
ming. Den går

telefonnummer

0041

1

321

28

julehulemøde

Vi

kvitterede

med

med æbleskiver
og
glæde at optage
et
nyt medlem, Bent
Jensen, som tidligere
har
været
gæst
i
hulen.
Formanden
foretog
optagelsen og
bød velkommen
til Bent,
som

"

ZÜRICH

16.12.-94,

solbærrom.

23.

Tilbage for mig står der vist kun at
ønske
på genlæs
i næste
nummer af
"Den
farende
Svend".
Lars

han

havde

at

den

fortælle

alle

om

de

steder

havde

arbejdet.
Formanden bragte
en
hilsen fra
Herning afd.
i forbindelse
med
deres 30 års
jubilæum. En god og
hyggelig
aften hvor stemningen var helt i top.
Vores
nye kalender var klar
og kunne uddeles
til
medlemmerne. Tak til Helmuth, som har
lavet
kalenderen, fint stykke arbejde. Vi vil også
byde velkommen
til vores
nye medlem,
Bent
Jensen. Vi håber at
du vil få godt
udbytte
af

dit

medlemsskab.

6.01. årets første
hulemøde. Formanden
bød
velkommen til de fremmødte,
26 svende og
2

gæster. Formanden
havde forskellige oplys¬
ninger og der
var hilsen fra
vores nye
HB
formand,
Ole
Bøwig
samt
Ole
Bøjstrup.
Formanden gav ordet
til aftenens 2
gæster,
som

Svend

Sørensen,

E.

havde

inviteret

værktøjssliber,

til mødet. Kent
om
sin

fortalte

baggrund som håndværker og selvstændig. Lars
som en meget spændende person,
der havde
oplevet
en utrolig
masse
ting.
Lars er skibstømrer
og byggede
i 1971
sit
eget skib som
han har sejlet jorden rundt
med, forliste
efter 5
år i det Røde Hav.
Lars
opfylder rigeligt
betingelserne for
optagelse. Vi
håber snart at kunne optage

Aby viste sig

ham.

Hulefar

blev

også

serverede mad

tid

vellykket og
med minderne.

i topklasse.
Der
til et par
naversange.
En
hyggelig aften,
som
sluttede

Arrangementer:
3.02. Hulemøde.
17.02. Hulemøde med ledsagere.
25.02. Gule ærter med lotteri

-

pakkefest.

Svend

E.

Jensen.

NR

-

3

PINSESTÆVNE

Sønderborg

-

SØNDERBORG

smukt beliggende på begge sider af Aissund

9 3

19 95

MARTS

danner

-

Arg

19 9 5

rammen

1995.
I 1334 nævnes
Sønderborg første
slottet som værn mod Venderne.

om

pinsestævnet

gang som by men allerede i 1169 byggede Valdemar d.Store
Hertug Hans gav byen markedsføring i 1590, det gav
købstadsrettigheder. På daværende tidspunkt talte byen ca.400 skattepligtige borgere. I
1600 tallet oprettes:
Skipper- Smede- Bager- og Skomagerlaug. Største arbejdsområde var
havnen med 67 handelsskibe.
"Helligkilden" ved Havbogade, hvorfra der blev indlagt
vandkunst på slottet gennem udhulede træstammer, var stedet hvor det
spøgte; ligeså ved
"Rønhavs Dam" og Puklings hus, der lå hvor rutebilstationen
ligger i dag.
Gabestokken kunne stadig ses foran rådhuset i 1800 tallet.
Ligeså havde byen sin egen
skarpretter. Dette embede var ikke ophævet endnu 1 1947.
Mangen turist har kigget forbavset, når toget fra
Sønderborg til Mommark færge kørte
gennem et af byens mest befærdede strøg. I årenes løb gav det
mange gener for den øvrige
trafik. Så efter ca. 30 år, nedlagde man Mommarkbanen
og lod busser overtage driften,
sidste tur med
toget kørtes 27.maj 1962.
I dag kører
toget i Polen.

TILMELDINGSBLANKET

Program.

Navn

Lørdag den 3.06.
Adresse

_Afd._
Kl.11.30

Antal

Tlf:

deltagere_

Ankomst

Hulemøde
Bustur

75/"_

åbner, og her afregnes med

kassereren.
Kl.16.00

Optog med faner gennem byen.

Kl.18.00

fra rådhustorvet til
festlokalerne i Kvickly.
Hulemødeaften.
Start

_Afrejse_
Pris:

Hulen

Lørdag Søndag lait

X

Menu:

Kl.24.00
Kl.00.30

m/frokost...100,

Bøfstroganoff m/kartoffelmos
siger godnat og tak for i dag.
Bus til vandrehjemmet.

Vi

Søndag den 4.06.

Delg. møde m/frok..100,Kl.07.45

Stævnemiddag
Stævnemrk.
Kroner

i

oblg

Kl.08.00

175,50,-

X

Kl.09.00
Kl.09.30

alt
Kl.09.30
Kl.18.30

Sidste tilmelding 20.maj.
Ved tilmelding betales 50%
Naverne CUK Sønderborg afd

Arbejdernes Landsbank,
Kasserer.

af beløbet til:
9397-7717418
6400 Sønderborg.

Hougård Nielsen tlf. 74431259
Ringbakken 19 C, 6400 Sønderborg.
Bent

Bus

fra

vandrehjemmet.
Morgenkomplet i Kvickly
(35,- kr.)
Fotografering i anlægget v/Kvickly
Bustur, afg. fra Kvickly,s
parkeringsplads.
Delegeret møde med frokost.
Festmiddag i Kvickly,s lokaler.

-08.50

Dans til kl.01.00.
Bus til vandrerhjemmet

kl.01.15

Mandag den 5.06.
Kl.08.00

Morgenkaffe kan købes i hulen.
Slukefter

OVERNATNING.

Sønderborg Vandrerhjem tlf: 74 42 31 12 bestil selv / afregn selv. Fortæl du er Nav, så
25kr. til gæstekortl Bestilling senest 1.april. Pris: 4 prs. 320,-kr. - 3
prs.

sparer du

290,-kr. - dobbelt rum 240,-kr. - enk.rum 190,-kr. - Værelse delt med andre 80,-kr.
(alt
nat). Leje af sengelinned pr.sæt 40,-kr.
Hotel Ansgar tlf. 74422472 - Scandic Hotel tlf. 74421900 - Hotel Garni
tlf. 74423433 Hotel Arnkilhus tlf. 74422336 Sønderborg Camping tlf. 74424189.
pr.

SKANDINAV!SK

CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K.

GIRO

HOVEDBESTYRELSEN

FORMAND:

NAVERNE

—

2X43399

KØBENHAVNS

Ole

Bøvlg
Strynøgade 7

Annonce

5000 Odense C
tlf-fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

BUS

Frode

REDAKTØR AF "DfS"

stævne

Borgbygård Allé 36

Prisen

Kastrup

Tlf:

31

51

12

3600
Tlf:
DEADLINE

Den

68.

2670

Svend Aage Rix
Magleparken 170, 2.th.
2750 Ballerup

70 år

Sonja Fischer

75 år

HB-formand

75 år

18:00.

København

Henning Olsen
Orøvej 15, 4300 Holbæk

14.03.

Otto

8000 Århus C

Erling Trans
6, 47 00 Næstved

60 år

Kæret

Hans

Emborg
Højtoft 8, 7100 Vejle

50 år

23.03.

Bent Nielsen

60 år

Christiansberg 27,

7000 Fredericia

Ferdinand Christensen
6451 - 121 A Street

Surrey,

75 år

British Columbia V3W 0Y4

Canada

APRIL

Inga Pedersen
Smiths
13 239

person,

GIRO 9

00

bedes
17

78

strand.

Greve

påfør
samt

PINSE-BUS,

tydelig

telefonnummer.

Bøwig.

Jensen

Är

anledning af min 70 års fødselsdag den 4.
1995 holder jeg
åbent hus søndag den
5.marts
1995
kl.13
til
18 hos berejste
danske
tømrere,
herberget
i Faxegade 8A
st.th. 2100 København 0.
Svend Aage Rix.
I

TAK

Jeg vil gerne takke
de Naver, der støttede
mig ved valget som HB formand, foruden dem
der skriftlig og
telefonisk har ønsket mig
tillykke med valget.
Ole

Bøwig.

bestyrelsen for den dejlige aften
I
gav mig i Hulen, lørdag den 14.01.,
grundet
min fødselsdag og 25 års jubilæum den 16.01.
Tak til
bestyrelsen
for telegram,
og
til
alle der gæstede mig på dagen.
Tak til

Lotte.

60 år

Väg 6
Saltsjö Bo, Sverige

Per Michael

pro.

marts

en
hjertelig tak
for venlig
gelse ved Henning "Spjæt" Sørensen,s

Hermed
velse

2.04.

200,-

Ole
Bøwig,
fylder 50 år den
8.april. For Naver og venner er der åbent
hus
i
selskabslokalet
"Skovsbovænget",
skærtorsdag den 13.april
fra kl. 11:00 til

7 O

22.03.

1.04.

kr.

Ole

50 år

Arne Munk

Mindebrogade 2,

29.03.

40

65 år

Andersen

Lötsjövägen 33, 2tr.
17 24 3 Sundbyberg, Sverige

Ved

t/r ved

Ar

5 o

3300 Fr:værk

12.03.

Karlo

400,-

program senere.

inden 1.04.
indbetalt på
til: Københavns Afdeling

indbetalernavn

1

kr.

ca.

Nærmere

Depositum på

Venligst

NRHF

21.03.

være

Kaj Dyrberg
Hedelyparken 118

Arrenakkevej 20 A,

16.03.

vil

Storebælt.

MARTS

6.03.

.

l.th.

Frederikssund
42 31 49 54.
10. 1 måneden.

MILE PÆLE

4.03.

fællesskab forsøge
til
årets
pinse¬

personer. Opsamling i
Holbæk, København
og
Roskilde ( Q8 ) . Udtur via
Rødby/puttgarden
med indkøbsmulighed i Flensburg. Retur
over

Dann Eland

Rosenvænget 1,

SØNDERBORG

og København vil i
arrangere bustransport

Zachariassen

2770

-

Holbæk
at

HOVEDKASSERER:

TIL

AFDELING

delta¬

begra¬

.

50 år

"Tulle".

Koldkærvej 81, 9370 Hals
Til

8.04.

(HB- formand)
Strynøgade 7, 5000 Odense C

Ole Bøwig

50 år

Holbæk,s Naver og navervenner sendes min
for gaver,
sang og
fane¬
march ved min
65 års
fødselsdag, også tak

hjerteligste tak
til

CUK.

Ebert, Holbæk afd.

Regnskab

DEN FARENDE SVEND

1994

HOVEDKASSEN

Indtægter
Indtæqter

45.310,00
16.836,75

Kontingenter
Varesalg
Porto varesalg
Renter

Salg af obligationer

Kontingenter

46.943,56

Porto

29.987,75
312,50

Annoncer

507,25
3.945,63
93.560,00

3.900,00

Abonnenter
Indtægter lait

81.143,81

Udgifter

160.159,63

Indtægter lait
Udqifter

Trykning

33.654,75

Avisposten

13.911,64

Porto

Udlæg Hovedkassereren

4.500,00

Porto trykkeri

11.962,50

Administration

250,00

5.000,00

1.564,75

Telefax

1.746,00
450,00

Udgifter ialt

3.881,00

1.274,00

Forsikring
Lokale
Revision

H.B.-møder

795,00

Udlæg redaktør

Porto

Generalafstemning
Formand/kasserermøde

3.285,00

Porto CCEG bladet

307,00

Administration

Brevpapir/kuverter

4.467,25

udland

65.244,64

2.613,50

15.899,17

12.374,00
4.314,00

=========

522,25

varesalg
Bestyrelsens udlæg
Porto

5.950,00

REJSEFONDEN

5.550,00
122,75

Pinsestævne

Gaver-kranse

5.771,50

Rejser
Kontroludvalget
Boksleje

Indtægter

500,00

Modtaget f.rejsefonden 5.000,00
Renter
160,38
Indtægter ialt

875,00
1.562,50
13.388,00
144.943,11

Kopimaskine
Computer

Obligationer

5.160,38
42,00

Udqifter
VAREKØB:

3.280,00

Emblemer

Overskud
Kassebeholdning

Udgifter ialt

223.570,86

UNDERSKUD

-63.411,23

5.118,38
12.713,10

1.01. 1994

17.831,48

Kassebeholdning 31.12.1994

SAMLET

STATUS

PR.

OVER/UNDERSKUD

31.12.1994.
Hovedkassen
Den farende

KASSEN
CHECK
BANK
GIRO
REJSEFOND
FRIMÆRKER
OBLIGATIONER K/123,5 (1032)
DEPOSITUM KARL JENSEN
DEPOSITUM KONTROLUDVALGET
UDESTÅENDE VARER
UDESTÅENDE PORTO
UDESTÅENDE KONTINGENTER
UDESTÅENDE D.F.S
UDESTÅENDE PORTO
UDESTÅENDE REVISOR ( 1992)
VARELAGER
ZÜRICH BANK

124,75
3.301,94
17.567,90
22.291, 16
17.831,48
425,00
127.452,00
400,00
2.000,00

IALT

310.946,59

955,00

15,00
24.158,00
22.995,00
16.679,25
2.000,00
51.074,31
1.675,80

Regnskabet revideret 21.1.1995,
fundet

i

31.12.1994

og

-63.411,23
15.899,17

svend

5.118,38

Reisefonden

-42.393,68
103.510,91

Samlet over/underskud
Kassebeholdninq 1.01.1994

61.117,23

Kassebeholdning 31.12.1994

=========

GI.danske

postkort
og
frimærker købes
- Bypost gi. breve
samlinger

jernbanemærker
m.m.

send

foto

kopi

eller

original

med

pris

forslag til:
Søren

Hvejsel

Vesterlundve 1 106.
8600 Silkeborg
Tlf: 86 83 74 11

Virklund

Forenlngsmeddeleiser

orden.

forudbetalt, men ikke godkendt
revisionsgebyr på kr. 2000,- stadig

Dog er
ikke

indbetalt,

Hans

Rindom

(vedr.

FREDERIC XA

1993).

Niels

Kraqund

det fine vejr fik svendene op af sofaen, der
mødte 10 veloplagte
svende, Folke kom
lidt
senere for
han
skulle først
finde
ud
af
datoen. Formanden bød
velkommen og vi
sang
nr.69.

Mona

kan

den
Det

kom med
en flot
messingklokke og
høres over hele
lokalet, tak Mona.

aften med masser af
bægerklang og Mona serverede en
fin anretning, tak Mona. Så lige et par
ord
til "store Hans"
i Vejle:
Vi overvejer at
lave
et
kort
som
viser vejen fra S.T.

var

en

rigtig hyggelig

historier og

så "Slambus"

lokalerne til parkeringspladsen
ikke skal forcere de flotte rosenbede,
vil jeg
foreslå at næste gang tager

og

så

I en
handicapbus med lift i stedet for de mærke¬
lige Vejlebusser med kun 1 trin op 1 bussen.
Halmen bruger vi i træskoene. Husk svende vi
afholder
generalforsamling
den
kl. 19. Dagsorden ifølge lovene, og

5.04.95.

da vi har
stor spisning bedes I
skrive jer på listen
og tilmelding er bindende. I kan også
ringe
til Mona
tlf: 75
92
59 68.
Kirsten skal
giftes og hvis ikke hun fortryder skal det
stå

i

juni.

FREDERIKSSUND

D.3-2-95 var der mødt 15 svende
Efter Formandens
velkomst, sang vi nr.
Per Bogart var
mødt op med sit lysbil¬
ledeapparat, jeg kan
kun sige, at det var

Ved hulemøde
op.
28.

synd for De
svende, der ikke var op denne
De gik i hvert fald glip af en
meget
oplevelserig og interessant fremvisning af
billeder fra
Grønland,
især Nordgrønland.
Billederne
var
meget
flotte og det var
aften,

interessant at
høre
Per fortælle
om
sine
oplevelser deroppe. En tak til Per for dette
gode indslag. Hvis der er andre svende,
der
ligger inde med nogle gode oplevelser
eller
noget andet, som De
vil fortælle om, er De
meget velkommen til
at kontakte formanden.
Efter fremvisningen gav Kaj og jeg en omgang
revlsben med
brød
i anledningen af vores
fødselsdage, så
det blev også fejret, med
slag på klokken.
KL.23 sang vi "Minderne",
men aftenen sluttede først over midnat.
Ved
næste hulemøde D.3-3-95 har vi optagelse
af
et nyt
forhåbentlig aktiv medlem, nemlig
Tømrer Thorkild Niemenen, så gode svende mød
op og byd ham velkommen.
Programmet:
Svendeaften D.3-3-1995.
Bødekassen skal
tømmes, Lone
og Tonny har
hulevagten, og
Nancy og Eva Aabjerg vil
underholde os med viser og fællessang.

Ordinær generalforsamling D.7-4-1995.
HUSK
forslag der
ønskes behandlet
tilsendes skriftlig til
formanden senest

skal
8

Bestyrelsen har hulevagten.

Huleaften D.5-5-1995.

denne aften af Alf og
vil blive underholdt af nogle

Hulevagten overtages
Bent,

og

friske

vi

piger a la

Med naverhilsen

og

"Bakkesanger-inderne".

Dorrit.

kno

dygtige

til, at
en sang

søndag eftermiddag
gjorde i et
aktivitetscenter for pensioni¬
ster her 1
Herning og
dette må formentlig
have været så
godt, at andre gerne vil
se
os, for i sidste uge var vi en aften igen på
1

"DfS"

farten,

om

et besøg vi en

ca.

sange og

oplevelser under
har

fremstillet

kendeste

herefter gik det slag i
beretninger om navernes
fremmede himmelstrøg. Vi
lille saghæfte

et

med

så også tilhørerne

naversange,

de
kan

følge med i sangene,
- det virker godt.
Og
er faktisk på et nyt sted i slutningen af
april. Måske kan det medvirke til, at
flere
får kendskab
til hvem
naverne er
og
her¬
igennem flere medlemmer i vores forening.

vi

Med

naverhilsen

Gunnar.

HILLERØD

13.januar mødtes vi for at ønske

den godt nytår.
vi hyggede os.
da der kun var

VI

var

Messen

hinan¬

desværre kun 9, men
den 28. blev aflyst,

tilmeldt ganske få.
Tilmel¬
dingerne til Mona
skal være afgivet senest
en uge
før messen,
af hensyn til indkøb af
madvarer. Den
10.
marts er
der hulemøde.
Messen er lørdag
den 25.marts, hvor menuen
står på dyreryg/kølle
til en pris af 80,kr. Husk tilmelding til
Mona på tlf: 42
81
81 62. Iøvrigt ligger
der sedler med samt¬
lige
hulearrangementer i hulen for hele
1995. Menu og
pris er påført. Den 4.marts
fylder Svend Aage Rex
70 år. Hillerød afd.
ønsker tillykke med den runde dag.

"Bodensøgartneren".

i bordet

Med kno

HOL, BÆK

første møde var et seniormøde 5.01. og
første hulemøde
var 2 0.01. hvor
Holbæk
lokalradio var
tilstede
for at optage
en
huleaften.
Aftenens
optagelse
vil
blive
kødet sammen med en optagelse af en
samtale
med formanden, og resultere i en
udsendelse

Årets
det

måned.
Formanden bød velkommen,
første
time (af
hensyn til
radioen)
blev brugt
til afsyngelse
af
naversange
og
almindelig hygge. Der var
derefter optagelse
af et nyt medlem,
Bent
Jensen, der har
arbejdet 4 år på Grønland
samt 1
England og Holland. Vi
byder Bent
hjertelig velkommen.
Viggo Dreyer
blev
derefter hædret for 25 år medlemsskab af CUK
i

marts

hvorefter den

års nålen.

og fik overrakt 25
Viggo takkede
og fortalte lidt fra sin tid 1 østen, her
i
blandt en munter
historie. Resten af mødet

sang. Kl.23 blev minderne
hvorefter lokalradioen takkede af og

gik med hygge og
sunget,

forlod mødet.
Der var
derefter almindelig
snak indtil
kl.24,
hvor vi
ønskede Peter

tillykke med de 30
Der

afholdes

år.

generalforsamling

fredag

kl.19.30.
Indkomne forslag
formanden ihænde 8 dage før.

17.03.95.

den
skal
Niels

underholde
sig selv
og altid
her
parat, at
kaste sig ud i,
er der masser af
eksempler
på, men at de også kan bruges til under¬
holdning af andre, er
for os her i Herning
en ret ny situation".
Vi fortalte sidste år
er

naverne

tiderne og

slag med

være

HERNX IMG
"At

gennem

Den

Tage.

Med naverhilsen

dage før.

halvanden og
så iøvrigt bagefter deltog i
pensionisternes bankospil - en herlig aften.
Forløbet var sådan,
at vi efter
velkomsten
startede med en
sang, så fortalte vores
formand kort om naverne og
naverabevægelsen

30

km

nordpå

til

Sognegård, hvor vi underholdt i en

Feldborg

time til

KARREBÆKSMINDE
Ved hulemødets start
den 27.januar, lå
ved en
tom plads
en buket
og et
lys

så efter at næstformanden havde

der
var

budt
velkommen
til
det
første
møde
i
1995,
udtalte han mindeord om Anker, hvorefter der
var et minuts
stilhed til hans ære, og efter
et
æret
være
Ankers
minde,
fortalte
en
bevæget Leif om sit lange venskab med Anker,
og om det gode menneske han var.
tændt,

Vi

der vil savne ham, da han med
gode humør og ligefremme væsen satte sit

er

sit

mange

præg på hulemøderne, Leif
et æret være Ankers minde.

udtalte

ligeledes

de
11 fremmødte
meddelelser om diverse
ting,
bl.a.
om
det
overståede
formandsvalg,
referat
fra
mødet
i
Odense hvor 2
fra
afdelingen
deltog.
Ligeledes
nævntes
forskellige ting vedr. udv. og i møllen. Det
blev besluttet at flytte generalforsamlingen
fra
den
26.maj
til
den
19.maj.
Jens
berettede om
julemødet,
og
endte med at
konstatere et overskud på kr.2.097,- hvilket
må anses at være flot. Leif afleverede nogle
flotte ting til ophængning i møllen, og
fik
fortjent tak herfor. Jønsson bød et evt. nyt
medlem velkommen, og Ole Haaber Christiansen
præsenterede sig selv, og gjorde et godt
indtryk. Den første aften i år,
havde
flere spendable
fremmødte, Finn & Tut var
blevet et år
ældre, og næstformanden havde
også pungen fremme, og Ole Haaber bød på
indkitning, og det
havde ingen noget imod.
Så blev der
også spist, da Jens Byg havde
medbragt mad, og så blev der som
sædvanligt
sunget, bl.a. nr.20 og 28 og flere til.
Det
blev som altid,
en god
og hyggelig
aften,
men miljøet i møllen
lægger jo også op til
dette, og vi
ses så igen
til hulemøde den
24.februar. Vel mødt så mange som muligt.
Med kno

Så

gav Jønsson

"Tut".

i bordet

for
12

Beviset
bevare.

at CUK
er
unikt, og værd at
glade sangstemmer understregede

vigtigheden af svende- hulemøderne. Har du
tilmeldt dig til Sønderjysk Awten lørdag den
4.03. kl.18??
Hvis ikke,
kan undertegnede
kontaktes om eventuelle ledige pladser.
Der
bliver
'kål'
på
denne aften.
Månedens
Svende- hulemøde afholdes torsdag den 16.03.
kl.19. Foråret står for døren, så spring
ud
og kom en tur i
hulen. Det er her det sker
kære venner! Næste
møde bliver tirsdag
den
4.04.

Indkaldes
hermed til
NRHF,s
årlige
generalforsamling lørdag den 8.04. Dagsorden

Der

ifølge love.
Eventuelle forslag
formanden i hænde
senest 8
dage

skal

være
OBS1
omstændigheder
er
før.

grundet
særlige
generalforsamlingen fremrykket til kl.11,00.
Vel mødt. Til sidst en god nyhed, salget
af

OBS 1

hulen er endnu ikke faldet helt på plads, da
der hele
tiden
kommer
nye
aspekter.
Men
indtil videre er
vi kommet så
vidt, at vi
har fået betalt vort lån til
kreditforenin¬
gen ud.
faldet

omkostninger

Det betyder at vore
drastisk.

Men

mere

herom

til

er

de

kommende generalforsamlinger.
Arrangementer:
4.03. kl. 18. 00
Sønderjysk Awten
5.03. + 26.03. + 2.04
Lukket
8.03. kl.10.30
Midt-I-Ugen
12-03. + 19.03 kl.10.30
Søndagsmesse
16-03. + 4.04. kl.19.00
Svende-Hulemøde
8.04. kl.11.00
NRHF,s Generalforsamling
Med

Niels "2m"

i bordet

kno

KOLD X IMG
ANGELES

LOS

første hulemøde var fredag den
Tilslutningen var der
ingen grund

Årets

27.jan.

til

at

prale med, men der var dog mødt 7 medlemmer,
man må jo håbe,
at når foråret kommer bliver
der lidt mere fut i medlemmerne. Verner
var
igen vendt hjem fra sit sædvanlige ophold
i
Schweiz, og
hans
gensyn
med klokken var
næsten
rørende,
og
mødet afvikledes
med
sædvanlig hyggelig naverånd.
Der
afholdes
ordinær
generalforsamling
fredag
den 28.april
1 forbindelse
med
hulemødet. Dagsorden ifølge love.
Bestyrel¬
sen håber på god tilslutning.
Med

Peter.

naverhilsen

KØBENHAVN
Stiftelsesfesten gik bare
derudaf. Man ku1
ikke mærke på stemningen, at vi er blevet 96
årl for en gang skyld var der ikke "udsolgt"
hvad kuverterne angik. Synd for dem der ikke

udsøgte 3
retters menu,
som
Marianne stod for. De er ellers
"berygtede" ude omkring.
Tak for en vidun¬
derlig aften
til
køkkenet,
deltagerne og
bestyrelsen. Klokken blev som i "gamle dage"
mange. Også tak til gæsterne udefra:
Torben
og Carl-Otto fra Holbæk (sidstnævnte med
et
ben i hver lejr) samt Inge fra Randers,
der
jo p.t. gør et længere behageligt ophold her
fik

smagt den

Nancy og

i hovedstaden / afdelingen. Svende-hulemødet
den 26.02. var en af
de bedre i nyere
tid.

Ikke fordi vi "kun" var 12, men fordi een af
dem var
en kærkommen
optagelse. En herlig
mand lydende navnet Jørgen Wulff meldte
sig
atter under CUK,s faner. Jørgen er tidligere
Stockholm
Nav.
Selv
om
tidligere
ligger

Jeg håber
1
alle
sammen
er
kommet godt
igennem julen og nytåret, og vi håber 1 alle
få et
godt og lykkeligt
nytår. Alt går

må

ellers ved det gamle herovre undtagen at
har fået en masse regn, vi svømmer over

jeg har haft
besøgende fra Danmark i
hver eneste dag styrtregnede det
meget kedeligt for dem, de
kunne
ikke
engang
komme
i Disneyland.
Vores
dfecember møde
var
godt besøgt.
Vi havde
vfares årlige generalforsamling
med valg af
en ny
bestyrelse.
Den aften
fik de alle
julemiddag: Smørrebrød,
flæskesteg, medis¬
terpølse,
rødkål,
kartofler,
sovs,
vine,
kaffe, ris
a
11 amande og
kage,
alle var
veltilpasse da vi skulle vælge en ny
besty¬
relse. Det var en lang valgaften, der var en
større
tovtrækning
mellem højrevingen og
fløjen
fra
venstrevingen,
det var langt
efter midnat før vi kendte valgresultaterne.

hele,
to

uger og
så det var

Der

væk

fra CUK i

en

periode.

mange som klagede over det var "fix"
så mange, der ville ind i bestyrelsen,
købt en hel del drink til de
forskel¬

var

siden
havde

lige medlemmer for

at få

deres stemme,

de

medlemmer gik ikke fra hulen
før kl. 03:30
om morgenen stadigvæk
disku¬
terende
valget.
Ved vores
december møde
af

sidste

havde

vi

vores

en

jeg aner ikke

Danmark, fra Knebel,
hvor Knebel er men jeg tror

gæst fra

det er i nærheden af
Erik Eriksen,
hvis

Vorbasse,

hans navn var

nogen
kommer ned
hilse ham. Vi fik også to

til

så må 1
nye
medlemmer, Werner
Nielsen og Børge Chri¬
stensen,
ved
samme
møde valgte vi Kurt
Møller ind som
Honorary medlem, Ed
Belknap
Knebel

lykønskningstelegram i anledning af
årige fødselsdag. Vores nye bestyrel¬
Præsident,
Kurt Møller.
Sekretær,
Richard Schaller.

fik et
sin 55
se:

temmelig mange år tilbage, viste han,
at
intet var
glemt. Sjældent har jeg
set et
"nyt" medlem ærgre sig så meget over at have
været

vi
det

Kasserer,
In

Naver

spirit

John Kristensen.

B.Knudsen.

1 Vejle
den
21.01.
undertegnede til Odense
i
forrygende snestorm.
Der var bankospil
i
hulen. Der var ikke
mange som var mødt
op.

NYSTED

den
6.februar.
Vi
var
sild og
gammel ost + et
par snapse - tak til Willy. Det er et
stort
fremmøde ud af 15 medlemmer.

Hulemøde afholdtes
mødt 9 svende
til

Vi

1995 KL.

6.MARTS

DEN

ved
dette
Revisorerne Svend
18:00.
er

naverhilsen

Med

og

Willy

og

gevinster, til
os, der
var sponsoreret
af
forskellige forretninger.
Vi
spiste vores

19:00

mad

kl.

bedes møde

Bent.

kno

vinterfest

var måske et held,
for vi fleste af
os
fik mange
flotte gevinster med hjem.
Poul
havde næsten slidt
sine sko op,
for at
få

sammen

efter spillet.

Fåborg

- Gelting
senere.

bladet

traktement.

intet

møde
og

Ole

HUSK 1

Dagsorden ifølge love.
Der

endt

kørte

Det

vedtog at afholde generalforsamling:
MANDAG

Efter

.

Generalforsamling den 6.april kl.18:00
m/madpakke.

HUSK 1

De

den 22.april, tider i

hilsener

bedste

Pigen fra Fyn.

RANDERS
Hulemøde fredag den 3.02.1995.
Formanden bød velkommen til de fremmødte
og
vi startede som altid med en sang. Der er jo
ikke sket de store
ting siden sidst vi
var
samlet; men
aftenen gik da alligevel.
Vi
snakkede lidt om den
25.02. hvor vi jo har
en lille
fest, så det bliver jo nok hyggelig
nok. Vi
talte også
lidt om vores
50 års

NÆSTVED

velbesøgt.

i februar var særdeles
19 deltagere
fik en grundig
kommunens sidste skrivelse om

Hulemødet

orientering
om
byfornyelsesprojektet,
hvoraf det fremgår at
vi
foreløbig er holdt udenfor. Bendt og Jørgen

De

ville kontakte den
ansvarlige
for at få oplyst, hvad de

ved

kommunen

forskellige nævnte
paragraffer betyder.
Det har de efterføl¬
gende gjort, og alt er under kontrol - ingen
problemer.
Der kom forslag om at ændre
kontingentbetaling til hel- el.
halvårligt.
Det skal nu forelægges
generalforsamlingen.
Jes undersøger muligheden
og priser for en
fælles transport til
pinsestævne i Sønder¬
borg, så vi kan få et overslag til hulemødet
i marts. Mødet
sluttede med at Finn frem¬
tryllede kogt torsk med alt tilbehør
(der
blev faktisk til plukfisk
der havde
været et
par
det også på stemningen.

dagen

efter) og da

fødselsdage, hjalp
Jørgen har lovet at

et eller
hønsehusene
Husk lige tilmelding
senest en
uge før..
Som man vil se under
"Milepæle", fylder Karlo Trans 60 år den
21.marts og holder i den anledning åbent hus
hjemme fra kl.13:00.
NB 1. GENERALFORSAMLING
FREDAG D. /. APRIL
KL.19:00.
Dagsorden vil tilgå i løbet af

være

gæstekok

i

marts

andet), så
husk lige
forsvarligt
aflåst.

(høne

at holde

i

-

marts.

J.P."Marokko" Jensen.

Med naverhilsen

ODENSE

Vi
han
se

2.02.

var

godt

besøgt,

bygningsmaler,
ville

fik
besøg af
Ole Olsen,
havde set vores skilt 1 vinduet og
hvad vi var for nogle. Det var en

mand,

berejst

havde

arbejdet

på

de

amerikanske

malet
Elfenbensky¬
jorden rundt
med rygsæk og sin kone, de var væk i 8
mdr.
en spændende herre,
som vi håber at se mere

baser,
Cuba,
Bermuda, Assorerne,
rustne tankskibe i
Afrika
sten. For 3 år siden rejste han

ved

til.

Poul

serverede pølser.

17.06. og vi er 1
at stå for det
på rigtig navervis,

er den

mere

men

det senere,

om

op

så

var det

møde slut

gå over til det kulinariske

og vi kunne
tilbehør
til,

og

de

små

med

løgnehistorier

manglede heller ikke; men en god aften blev
det. Til slut, hav
det godt ude i afdelin¬
gerne og pas
fra os her i
kno

Med

godt på jer

Kronjylland.

hilsen

selv, med

Arni.

1 bordet

ROSKII_.DE

Igen en

hyggelig navermåned er gået. Dog har

formand
haft
næseproblemer
i
den
sidste
uges
tid.
Kortspillet den 15.01.
tiltrak sytten aktører. Efter en del
hygge¬
snak
og
klemmespisning, kom der gang i
kortspillet, 15 var aktive, medens 2
valgte
at sidde
over,
men
alle gjorde sit til

vores

bryggerienes fortsatte eksistens. Nytårsfest
den 29.01. hyggelig aften med 25
fremmødte,
deraf 3 gæster (potentielle medlemmer).
Der
blev
langet til
fadene med fin indkøbt
smørrebrød, også flaskerne var der god
gang
i Poul "ølmand" fik kasketten. Der var
også
bankospil med fine gevinster. Stemningen var
dog lidt
trykket,
fordi vi savnede vores
formand, som
var
røget på hospitalet med
næseblod. Hvor han har fået den blodtud
fra
vides jo ikke,
men selv om han lå og blev
tør i halsen, ved
tanken på vores fest,
så
skyldes
hans pendulfart mellem hjem
og
sygehus måske lige

18
naver, venner
og gæster
havde fundet frem
til hulen. Ole havde
et regnskab med,
hvad
det havde
kostet at
sætte den
nye hule i
stand. Det er mange penge, når vi ingen har.
Så kære Naver mød talrigt op og støt hulefar
det er os der er med til at betale huslejen.

Hulemødet den

jubilæum som jo

fuld gang med at
få det
skulle jo gerne markeres

så meget visse

sygeple¬

jerskers tiltrækningskraft. Det forlyder nu
at blødningerne er stoppet, men er
sygeple¬
jerske tiltrækningen også?
Vores tre gæster
henholdsvis englands og grønlandsfarere,

var

og

vi vil

med kyshånd

(el.måske øl)

ønske

medlemmer.
Vi kunne
godt
tænke os en kampagne, for at tiltrække flere
naver.! Estrid og Ib var hulevagter og
sled
som små asner.

dem

velkomne

som

Aktiviteter
12.03. kl.17:30
31.03. kl.19:30...Hulemøde

kortspil

foredrag
og
quiz, ved museumsleder Lars
Sørensen,
fra
Landbo
museet
"Lundekrogen"
emne:
med

Brugskunst/Landbrug!
Med naverhilsen

Poul

Erik.

STOCKHOLM

SAMSØ
Hulemøde den 3.02.

godt besøgt med 3

som var

gæster hvoraf
2 søgte om optagelse, den
tredje gæst som er fanebærer i Århus
regner
vi med vil
være medlem hos
os, da han
har
bosat sig her på
øen. Udover gæster var
vi
syv af vore egne
så det var godt fremmødt.
Vort sidste nye medlem H.P. bestod med glans
sit første engagement
som kok
i hulen med
kogt torsk uden ben 99.9% for Børge fandt et
på 3 mm.
Vi holder generalforsamling den
24.02. da vi
skal optage
2 nye medlemmer,
inden søen igen kalder
på Børge og det nye
medlem

Iben.

Hilsen

sekretæren

Else.

nu
gjort
sit indtog her i
med masser af
sne-og alt ser
ud
på julekort. Vi er ellers kommet godt i

Vinteren
som

i det nye år. - 7.01. var vi samlet til
med god mad og alt gik med godt
humør. - 21.01. var vi 19 stykker som var på
besøg på Vin
og Sprithistorisk museum,
det
var vældig
interessant;
men vi
fik ingen

gang

Nytlrsmesse

smagsprøver, så
vi var tvunget at gå på
yærtshus bagefter og det
blev til en ekso¬
tisk middag på en Thailandsk restaurant, det
var god mad
og alle var
glade og fornøjet
med dagen. - 28.01.
var vi igen samlet
til
torskemiddag, 16 personer mødte op og nød af
Aages fine torsk og ikke mindst af hans fine
suppe,

S

den

havde

aflagte juletræ,
smagte virkelig

ILKEBORG

Hulemøde fredag den 26.01.95.
Da formand Hans "Padborg" var fraværende bød
Jørgen
Kran velkommen til de
fremmødte
svende og foreslog at vi startede med nr.47.
sangen stillede vor søde hulemor Dorte
pragtfuld gang brunkål på bordet, med det
resultat at
mangen
en svend,
dyne hængte
oppe under loftet,
vi siger tak til Dorte

Efter
en

for den måde at du hygger om naverne. Og
så
gik hulemødet sin gang med sang, spind og
bægerklang. Vi har stort fremmøde til vores
onsdag og søndagsmøder,
så hvis andre afd.
har lyst så kik blot ind.

Hilsen med kno

har

Stockholm,

han nemlig kogt på
tro det om i vil; men

godt.

Aage stiller

sit
det
sikkert

byder på opskriften.
Vores toiletbygning skrider
godt fremad og
vi regner med
at tage det i brug når som¬
mersæsonen begynder, vi glæder os til at
få
revet de gamle "Bekvemmeligheder" ned og
få
vores
gamle
fine Härbre
frilagt.
Vores
program for marts bliver den 4/3 månedsmøde,
den 11/3 eventuelt
en aktivitet på
staden,
den 18/3 hulemøde og den 25/3 svendeaften.
op og

Med

naverhilsen

Poul, vikar/skribent.

"Farmand".

i bord

SØNDERBORG
SØNDERBORG AFDELING BYDER ALLE VELKOMMEN TIL
FORHÅBENTLIG ENDNU ET DEJLIGT PINSESTÆVNE
JUNI 1995.

SLAGELSE
Ved
hulemødet
d.3.
februar
bød
formand
Frandsen velkommen og efter en sang mindedes
vi vore
2 afdøde
brødre Helge
Clausen og
vort æresmedlem
Victor
Madsen, og
vi
gik
straks efter
over til
fastlæggelse af
vor

generalforsamling

3.marts

den

gule ærter m/div. tilbehør til en
fornuftig
pris, som
formand H.J.Frandsen tilbød at
betale, og at vi som vanligt Inviterer Ella,
og Svend.
Vi havde besøg af Per
på vor opfordring gjorde rede for

Niels
som

som

vi

hidtil

ikke

havde

Rosén
nogle

nærmere

kendskab til. Per medbragte en flaske snaps,
hvilket også H.J.Frandsen gjorde i anledning
af sin 86 års
fødselsdag, og da Per
Jensen
med sin
familie befinder
sig i
Nepal
når
dette nr. af "Svenden" fremkommer mente
han
der var god grund til også at fejre dette på

måde, tak til
alle 3.
- Luffe
og
aflagde besøg, og alle troede nok at de
ønskede at
blive genindmeldt, med det var
samme

Hans

beklageligvis ikke tilfældet,

så vi må

nok

henstille til dem,
at deres sikkert velme¬
nende
besøg
fremover
må henlægges
til

lørdagsmøderne indtil de igen er fuldgyldige
medlemmer. Angående materiale for tilgang af
medlemmer arbejder sekretæren videre med
sagen. Man
vedtog at sende Ella,
"Skovsø
Bodega"
en
opmærksomhed i anledning
af

nye

hendes
Med

50

års

fødselsdag.

kraftig naverhilsen

pinsestævnet. Det går trægt med den
frivil¬
lige hjælp, kun to meldte sig. Gert
Peter¬
sen, der har arbejdet indenfor
oliebranchen
i
10
år
på Grønland,
blev optaget som
medlem. Vi siger velkommen til Gert. H.P.
opfordrede til at huske generalforsamlingen
den

17.03.

OBS 1-OBSi

kl. 19:00. Dagsorden ifølge
Læg mærke til tidspunktet.

love.

kl.19:00.

Blandt meget andet
enedes man om at Børge
"hulefar" tager
sig af
fremstillingen af

ting

Hulemøde den 3.02.95.
20 m/k
var
mødt.
Formanden
bød
specielt
velkommen til
Bente
og Frank
fra Hørning
afd.
der
var
på besøg.
Snakken gik om

Arne

Rafn.

Med

Gerda.

naverhilsen

VEJLE

Hulemøde den 3. februar 1995.
13 svende var mødt.
Det er jo

ikke
impone¬
opfordring til at møde
op.
møderne,
at
fremtiden
bliver debatteret - også for Vejle afdeling.
Efter
en
fornyet
gennemgang
af
bybus¬
køreplanerne blev det
besluttet, at
bussen
kører fra Hytten kl. 23.00 på
mødeaftnerne.
Så kan man nå de sidste bybusser. Erik
Ole,
der jo lige er blevet
50, måtte op og røre
klokken. Det
samme
gjaldt
for
Brita.
Så
tillykke begge to og tak for øllet.
Vinter¬
festen blev en succes igen i år. Pladsen var
så hermed en
Det
er
jo på

rende,

måske

lidt
trang,
hinanden lidt mere

men
så kommer vi
ved. Vi
havde besøg

jo
af

nyvalgte HB formand og nogle Fredericia
og
vi
siger
tak for
besøget.
Borgerkroen var igen sponsor, så tak til Isa
og Jørgen. Regningen er p.t. ikke gjort
op,
så man ved endnu ikke, hvor stort
overskud¬
det er.
Tak
til
festudvalget
Solweig og
Carsten og tak til alle, der hjalp til.

vor

naver,

Mødet
stiller
sig uforstående
over
redaktøren.
Manglende
Information

så

ikke,

for
eller

ikke, at det er
redak¬
manipulere
med
Vejle
afdelings mening. Husk, at
vi den 7.
april
har generalforsamling, så mød talstærkt
op,
også fordi Vejle afdi den dag er vært ved en
tørens

mener mødet

at

opgave

bid brød.

Forslag til generalforsamlingsbe¬
slutning skal være formanden i hænde
senest
8 dage før.

Med

naverhilsen

Store

Hans.

ZÜRICH

Torsdag den femte januar blev der under stor
deltagelse,
afholdt
naverindlemmelsesfest.
Og
to
helt
friske,
hidtil
ubemærkede,
danskere
havde
begæret
optagelse i
vor
stolte forening. Deres
ønske blev vor
lov,
uden nævneværdig kommentarer. De være hermed
særdeles velkomne i vor flok. Det drejer sig
for i øvrigt om ægteparret Birgitte og Niels
Andreasen, samt deres to prægtige unger
fra
København. Birgitte er af profession
sekre¬
tær og Niels er konsulent. Tillykke med det.
Så er
der
sket
noget helt
andet på det
sidste. Der fødes børn som aldrig før. Edith
og Tommy
Nielsen er, den
12.01.95 blevet
forældre til
ingen ringere
end "Kevin the
Great".
Lone
og
Kenneth Hayden har den
1.02.95 fremtryllet Michael Connor, til Kens
da han nu endelig har noget nyt
fortælle
på "Twisten".
Til Lones også,
idet hun nu igen kan passe sine sko. I hvert
tilfælle tillykke til de implicerede
foræl¬
dre.
Der meldes
forøvrigt om en vellykket
skitur til
Flumserberg. Der
var masser
af
sne.
Faktisk så meget at det var et
absolut
tilfredshed,
at

fåtal, der

overhovedet

vovede

sig

på

ud

skiene. Det var sådan at
de der fik ski
på
fik ondt i
benene, med de
der fik skid på
fik ondt i hovedet. Dog var folk
tilfredse,
så det var vel i grunden godt nok. Man er nu

begyndt at snakke om hundred
som jo
først er i året 1999,
planlægges skal
det selvfølgelig i god

i bestyrelsen
års jubilæet,
men

tid. Derfor bedes folk, der måtte sidde
med informationer omkring klubben melde
Det være
sig historiske
optegnelser,

inde

sig.

bil¬

fortællinger,
en eller
anden
forslag til hvordan vi
afholder

ledmateriale,
viden

eller

et
forsvarligt
jubilæum.
Kort sagt: Alt
muligt 1 En velkomsthilsen opsendes
hermed
til den nyvalgte
naveristiske formand, Ole
Bøwig, samt tillykke med valget og gid at
det må gå ham vel, og
gå ham vel og gå ham

vel....
En stor

tak rettes

selvfølgelig også til Pia

Nielsen, som jo
måtte holde styr på stum¬
perne 1 overgangs perioden. Det var
sikkert
ikke letII Det er da
godt, at der er nogle
der

kan

og

vil.

Lars.

Mange hilsner fra

BORGERKROEN
Vestergade 37
Stedet hvor

naver

og

-

Vejle

andet godtfolk mødes

AALBORG
Den

1.02.

afholdt

vi vores

årlige

ordinære

under

Caspar

der

generalforsamling,

kyndige ledelse forløb i god ro
og orden.
Der var mødt
16 svende. Efter
beretningen og godkendelse af regnskabet var
der valg til bestyrelsen. På valg var Villy,
der ikke
ønskede genvalg
som formand,
men
var villig til at
fortsætte som menig best,
medlem og Ejler
Kløve, som medtog genvalg.
Steffensens

Michael
kasserer og
Per

og

ønskede

ikke

at

fortsætte

som

hulefar
valgtes Per

Kurt Olsen trak sig som

best.medlem.

Til

formand

Michael, Irene trækker
sig fra sekretærpo¬
sten, da hun blev foreslået og valgt som
ny
kasserer for 1
år. Til bestyrelsen
valgtes
desuden
Villy
Jørgensen,
Ejler Kløve og

Suppleant blev Sven Erik
Thorkild Andersen valgtes
til
revisor, da
Karl ikke
ønskede genvalg.
På
foreningens vegne vil jeg her takke Karl
og
alle bestyrelsesmedlemmer for deres
indsats
og jeg
håber på godt samarbejde fremover.
Til
sidst
blev
bestyrelsens
forslag til
vedtægtsændringer af Aalborg afd.
vedtægter
godkendt. Caspar sørger
for at vedtægterne
bliver renskrevet
og sendt
til kontrolud¬
valget til
godkendelse. Til sidst vil vi
Danielsen.

Gunnar

Jensen,

takke

og

Pers

kone Annemarie

for

tilberedelsen

vi

af de
gule ærter,
som vi
spiste inden
startede
generalforsamlingen,
de
smagte

godt, især Ib roste dem. Til vores hulemøde
i
marts
får
vi
besøg
af
sangforeningen
"Aftenrøde", et damekor som vil synge med os
og gerne vil lære nogle af naversangene.

Irene.

Med naverhilsen

Århus
Hulemøde d2n 20.01.95.

til trods for det hårde vintervejr,
fremmøde,
vores
formand
Herluf
Fiirgaard, havde meldt
afbud på grund af
sygdom,
så
det var
næstformanden
Ole
Bjelgart der ledede mødet vi havde ikke
noget vigtigt på programmet
- men det
blev
en rigtig god
hyggeaften, hvor vi
sluttede
af med at synge minderne.
Der

var,

pænt

ARNE

MUNK,

50

AR

har her i
Srhus en af vores naverkamme¬
rater der runder de
50. Arne er indmeldt
i
Århus afd. 3.11.78 og
har i sine unge dage
VI

arbejdet på Grønland, Norge, Saudi

Arabien.

udlært som
tømrer,
men har
i
de
senere år haft et
job som vicevært for flere
erhvervsvirksomheder. Det er jo ikke så ofte
vi ser ham i hulen; men han var mødt op
til
vores
sidste
hulemøde sammen
med sin
kone
Tina og modtog bryllups bægeret i
anledning
af deres giftemål. Arne er altid en hyggelig

Arne

er

være sammen.
VI
fra Århus afd. et hjertelig
tillykke med dagen.
og slagfærdig
sender dig her

KOMMENDE

kammerat at

MØDER
3. og 7.

marts.
Generalforsamling den 7.04.95
Skiveskydning den 21.04.
Hulemøde

Svend E.

Jensen.

PINSESTÆVNE
SONDERBORG

1995

TX LMELDINGS BLANKET

X

Navn
I svenden
Det

jeg at pinsestævnet foregår i Seinderborg.
får mig til at tænke på, da jeg var på valsen gennem
ser

Danmark med snuden rettet mod

Schweiz.

provinsbyer var der dengang i tyverne svendehjem, med
billig mad og logi, 50 øre inkluderet aflusning, hvis det
tiltrængtes. Til fods kunne man kun komme til Sønderborg ad en pontonbro, og det kostede 10 øre, at passere
broen; men tog man og strøg topsejlet og viste bog til
brovagten, fik man som regel lov til at passere uden
betaling.
I Sønderborg var der intet svendehjem eller "Arbejde
adler" hvor en farende geselle kunne overnatte. Men der
var Steffens
Marinecafé, hvor man kunne få en seng
uden linned for 35 øre. Der var 4 værelser, de 3 for
sprittere og bumser, og et for svende med bog og ædru.
Med renligheden var det så som så. Der var billard og et
larmende falsk selvspillende klaver, der for en femøre
afspillede 3 af datidens danse melodier. Om aftenen når
der var mange gæster, blev der drukket tæt, og spillet
kort og billard. Var der "tøser i ruffet" blev der danset
vrikkedans, "Hvad gør du med dit knæ lille Hans". Kom
de dansende for nær de billard spilende, kunne det godt
ende med en gang tæv på tapetet.
I Tandslet, eller deromkring, fik jeg arbejde hos sme¬
den, der var i tidnød med et stykke arbejde. Så i 3 uger
bankede jeg løs på et gitter og lågeparti med løvefødder
og gesvejsninger.
C gsngivelss
Chris

±

af

o-vens-tJköriclQ

Thailand,

kommer

fra.

en historisk egn - en by vi er
Kom selv at se og opleve! . - Kom og vær
velkommen til Pinsestævne i Sønderborg 1995.
-

Antal

Tlf:

deltagere_

Ankomst

_Afrejse_

Sidste tilmelding 20.maj.
Ved tilmelding betales 50%
Naverne

CUK

af beløbet til:

Sønderborg afd 9397-7717418

Arbejdernes Landsbank,

6400 Sønderborg.

Program.

1984)-

Sønderborg i dag:
En driftig by - en køn by i

stolte af

_Afd

Adresse

I de fleste

.

Lørdag den 3.06.
Kl. 11.30

Hulen

åbner, og her afregnes med

kassereren.
Kl.16.00

Optog med faner gennem byen.
fra rådhustorvet til
festlokalerne i Kvickly.

Start

Sønderborg Vandrerhjem tlf: 74 42 31 12, bestil selv

Kl. 18.00
-

afregn selv. Fortæl du er Nav, så sparer du 25,-kr. til
gæstekort! - Bestilling senest 1. april.
Pris:

4 prs
3 prs
dobbelt

320,-kr.
290,-kr.
240,-kr.
Værelse delt m/andre. 80,-kr.
(Alt pr. nat).
Leje af sengelinned pr. sæt 40,-kr.
rum

Hotel Ansgar
Scandic Hotel
Hotel Garni
Hotel Arnkilhus

tlf: 74 42 19 00
tlf: 74 42 34 33
tlf: 74 42 23 36

Sønderborg Camping

tlf: 74 42 41 89

Hulemødeaften.
Menu:

Kl.24.00
Kl.00.30

Bøfstroganoff m/kartoffelmos
siger godnat og tak for i dag.
Bus til vandrehjemmet.

Vi

Søndag den 4.06.
Kl. 07. 45
Kl.08.00
Kl. 09. 00
Kl.09.30

tlf: 74 42 24 72
Kl.09.30
Kl. 18. 30

Bus

fra

vandrehjemmet.
Morgenkomplet i Kvickly
(35,- kr.)
Fotografering i anlægget v/Kvickly
Bustur, afg. fra Kvickly,s
parkeringsplads.
Delegeret møde med frokost.
Festmiddag i Kvickly,s lokaler.

-08.50

Dans
Bus

til kl.01.00.
til vandrerhjemmet

kl.01.15

Mandag den 5.06.
Kl. 08.00

Morgenkaffe kan købes i hulen.
Slukefter

SKANDXNAVX SK

OENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C

.

TUT

_

K

.

GIRO

HOVEDBESTYRELSEN

NAVERNE

—

2X43399

KOBENHAVNS

AFDELING

Niels Kraglund
Rørholms gade 20, st.th.
1352 København K

Formand:
Formand:

.Ole

Bøwig
Strynøgade 7

Tlf: 33 15 09 85
arb.: 43 23 03 00

5000 Odens C

Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71
Hule:

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

.Frode Zachariassen

Hovedkasserer:

Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

Se

Møder:
afd.

under

KeSbenhavn

Dann Eland

Redaktør af "D.f.S.":

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

Deadline:

MILEPÆLE
APRIL

KONTROLUDVALGET

1.04.

Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

Inga Pedersen
Smiths

Ib Strange

Formand:

Väg 6,

2.04.

Per

Michael

9370

3.04.

anledning af mit 25 års jubilæum den 16.01.1995 som
naverven i Københavns afd.,
holder jeg åbent hus i

med lidt godt til maven
halsen, søndag den 23.april fra kl. 14 til kl. 17

hulen, Ingerslevsgade 108, kid.

Lotte Pedersen

Jensen

50

år

50

år

50

år

30

år

80

år

70

år

60

år

81,

Hals

HUS
Peter

Larsen

Grønningen 7, Horn,

I

og

år

Sverige
Koldkærvej

ÅBENT

60

13239 Saltsjö Bo

8882

Fårvang

,

8.04.

NRHF, Københavns afd.

anledning af min 80 års fødselsdag den 10.april 1995,
jeg reception i vor dejlige hule, Ingerslevsgade
108, søndag den 9. april fra kl. 11 til kl. 13.

I

8.04.

Bøwig
Strynøgade 7,

5000

Odense C.

Lars

Christiansen

Mejerivej 5,

afholder

2690
10.04.

Elsa Jensen

Ole

Karlslunde

Elsa Jensen

Rosengade 3,
1309

333,

København K.

TAK

14.04.

hjertelig tak til alle der kom til min åbne hus dag
i Faxegade og tak til alle for hilsener, en særlig tak til
Berejste Tømrere for logi.
Jytte og Svend

17.04.

Åge Rix.

John Jønsson
Karrebæksminde

Ejgil Jensen
Møllegade 51,
6400 Sønderborg

50

år

20.04.

Leif Ove Nielsen

50

år

50

år

50

år

Formands- og Kasserer
44 16

Bremersgade 20, 2.tv.
2300

Odense

afd.

20.04.
EFTERLYSNING
Der er glemt en strik/trøje ved
mødet den 5.11.1994.
Henvendelse til Ole på tlf: 65 90

Svend Poulsen

Kongeleddet 19, 2.th.
4970 Rødbyhavn

Hermed

København S.

afdeling.
22.04.

Oluf Møller Jensen

Bækvejen 8, Haslund,
8900

Randers

ANNONCE
Købes

-

GI.

danske

postkort og frimærker, jernbane¬

mærker, bypost gi.breve, samlinger m.m.
Send fotokopi eller original med prisforslag til:
Søren Hvejsel

Vesterlundvej 106, Virklund
8600 SUkeborg, - tlf: 86 83 74 11

MAJ

1.05

Karin

Jensen

Møllegade 51,
6400

Sønderborg

Thorshavn
70 Års
fødselsdag

fortsat fra februar

nr.

aftenen, da vi var kommet tilbage fra fjeldvandrin¬
gen, var der arrangeret et mægtigt set.hans bål, hvor
vi Naver samledes med de øvrige bygdefolk og hvor vi
hjalp til med at synge om bålet. Det var vældig hyggeligt
med det store bål, den fælles sang, aftenstemningen i
den storslåede natur og sidst, men ikke mindst, de
nybagte pandekager med hjemmelavet rabarbarsyltetøj
Om

og varm nybrygget kaffe på termokande. Ved midsom¬
mertid er det så lyst på Færøerne, at man kan se at læse
avis selv midt om natten. Så der var måske ikke noget at

sige til, at det blev ret sent, inden vi kom i soveposer¬
Alligevel var vi relativt tidlig oppe søndag morgen,
for vi nåede en lang travetur østover øen, langs den
høje kyststrækning, hvor der også var meget at se på af
uberørt natur, inden vi kom hjem og spiste middag, der
bestod af øens specialitet: Kogte Lunder med kartofler.
Derpå gik vi i kirke. Det var en lille stenkirke. Prunk¬
løs, hvidkalket. Der var ingen præst og ingen organist.
Alligevel var der gudstjeneste, hvor kordegnen læste
bønnen, evangeliet og prædiken og samme mand var
forsanger. En enkel og dog køn gudstjeneste, hvor der
var god genklang ved salmesangen i den lille kirke. Efter
gudstjenesten var det tid at bryde op. Vi ryddede op i
huset, pakkede vores grej, og da m/b "Sulan" kom kl.17
stod vi klar til afgang, alle mand.
Efter at have sejlet til Sørvåg, kørt tværs over Vagar til
Oyragjögv, sejlet over Vestmannasund og kørt til
Thorshavn, var det blevet sen aften, vi følte os lidt
trætte, men var dog glade for en vellykket Mykinestur.
ne.

Svend Poulsen, Kongeleddet 19, 2.th. 4970 Rødbyhavn,
fylder den 14. april 1995 70 år. Svend har alle årene ført
et omkringfarende liv. Blev fe5dt i Birket ved Bandholm,
hvor han også gik i skole, herefter i lære som maskin¬
arbejder. Stak til søs i 1943 til 1946. Herefter på maskinmesterskole i København. Han arbejdede som maskin¬
mester i 18 år i norsk rederi og sluttede i rederiet
"Skov", hvorefter han gik i land i Kiel, hvor han drev
selvstændig forretning. De seneste 5 år var han ansat
ved politiet i Kiel som våbenmekaniker.

indmeldt i CUK i 1968 og nyder

Svend blev

i Rødbyhavn.
Vi i klubben ønsker

Med naverhilsen og

nu

sit otium

dig hjertelig tillykke med dagen.

kno, Bent, skatmester

og

laugsskri-

Med naverhilsen fra

ver.

Færøerne, C.P.

Finsestævnet

1995

SØNDERBORG

Forslag til som ønskes behandlet på beslutningsdygtigt
delegeretmøde, skal være formanden for HB i hænde
senest den 1. april 1995.
OBS

OBS

OBS

Tilmelding til stævnet bedes sendt til:
Formand

H.P.Hansen

FORENINGSMEDDELELSER

Ahlmansvej 19
6400 Sønderborg
IKKE, som tidligere annonceret, til kassereren.

BUS

TIL

Holbæk og

SØNDERBORG

København vil i fællesskab forsrige at
årets pinsestævne.

gere bustransport til
Prisen vil være ea.

400,-kr.

arran¬

t/r ved 40 personer.

Opsamling i Holbæk, København og Roskilde (Q8). Udtur
via Rødby/Puttgarden med indkøbsmulighed i Flens¬
borg. Retur over Storebælt.
Depositum på 200,-kr. pr.person, bedes inden 1.04.
indbetalt på GIRO 9 00 17 78 til: Københavns afdeling
Kaj Dyrberg, Hedelyparken 118, 2670 Greve Strand.
Venligst påfør PINSE-BUS, tydelig indbetalernavn samt
telefonnummer.

CALGARY
.

1995.

stort
X
kalenderen

Sær
i

Her i Borås er alt ved det gamle, det vil sige stille og
roligt. Rolig både på dansk og svensk. Vi har hvor
hulemøde hver tredje uge, og her løser vi alle Borås
CUK problemer og andre verdensproblemer, på det
bruger vi gerne ca. 2 minutter. Så går vi i gang med at
spille Whist, for at få penge i klubkassen. Vi slutter af
med en bedre frokost, med naverspin (et meget mildt ord
for løgnehistorier).
Den 17.02.-95, var hele bestyrelsen, dvs. mig og
Hartvig, til hulemøde i århus. Der blev vi taget med på
en tur jorden rundt, i form af et godt foredrag med
lysbilleder. Vi fik også løst et par små problemer an¬
gående Århus besøg hos os til Kr.Himmelfartsdag, et
besøg vi her i Borås glæder os til.
Med Naver hilsen, OTTO.

Moselbussen
körer den 24

aug^ist

BORÅS

Moselgruppen
i Århus

Naverklubben i Calgary har haft et godt år. Et gennem¬
snit af ca. 50% af medlemmerne kommer til møde en gang
om måneden.

Camping turen i juni var meget vellykket med Rafteture
på floden. Bill Schertiger måtte svømme lidt af vejen.
Gæster fra Danmark morede sig vældigt. The Stampede
havde fint vejr med 1 million mennesker som gæster.
Paraden var set af mange folk fra Danmark. Mange af
dem besøgte The Danish Canadian Club i Calgary.
Gåsegildet den 5. november samlede 50 personer til en

meget fin aften, hvor de gamle traditioner

mindedes. Mad

drikke var af den bedste kvalitet. Vinteren har ikke
været særlig slem. Mange har haft en chance til at nyde
en fantastisk god ski sæson oppe i bjergene. Ice Hockey
var sent med at begynde, fordi spillerne strejkede. Nu
går det fint, the Calgary Flames klarer det godt. De
fleste af Naverne har det godt, og de arbejder ihærdigt.
Nu venter vi på foråret, og vi ser frem til en dejlig
sommer. Generalforsamlingen skal afholdes den 6.april.
og

Med

Naverhilsen, Peter Larsen.

Moselbussen kører igen den 24. august, og
sætte et stort X i kalenderen.

husk

nu

at

Moselgruppen i Århus.

HILLERØD

Generalforsamlingen den 10. februar forløb i ro og
var klaret på 3 kvarter. Vi startede med gule
ærter, så der blev lagt en god bund, før det gik løs. Vi
var
21 fremmødte. Mona efterlyste tilmeldinger til
ærterne. Til dirigent valgtes Mogens Norlin. Ole Vejen
aflagde beretning for det forløbne år, og Erland frem¬
lagde det reviderede regnskab. Begge dele blev god¬
kendt. Ole Vejen afgik som formand, og som ny valgtes
Leif Ohblom. Mogens Norlin blev valgt til næstformand,
Erland fortsætter som kasserer, undertegnede modtog
genvalg. Best .medlemmer Karl og Richard, genvalgt. Ny

orden. Den

FREDERICIA
Først

en

forsinket tak til Vejle for den

fine vinterfest.

Til hulemøde mødte der 8 svende samt en ny svend,
formanden bød velkommen og vi sang Jenses nationalsang
nr.69. Så havde vi optagelse af den nye svend og det

forgik efter lovene og vores husregler, han takkede for
optagelsen og slog på vores nye klokke, vores nye
medlem hedder Erik Philipsen og han har arbejdet i
Tyskland i 91-92-93 og 94. Der var flere som gerne ville
prøve vores nye klokke, selv Poul Erik Vagner var
kommet helt fra Vejle for at prøve klokken. Mona ser¬
verede

varme

frikadeller og kartoffelsalat

med tilbehør

vis, vi har også nogle
deltagelse. Resten af
sluttede med Minderne

og det blev skyllet ned på behørig
fine lørdagsmesser med udenbys
aftenen gik med sang og spin og
ved 23.tiden.
Med

Naverhilsen, Tage.

i

bestyrelsen blev Margit Norlin. Amely Vejen forlod
Samme aften blev Richard udnævnt til

bestyrelsen.

æresmedlem.
Til messen den 25.

februar bar vi 13, der nød Monas

stegte flæsk. Der var mange

blærerøve, så vi gik ikke

tørstige derfra. Hulemødet den 14.april er aflyst grun¬
det påsken. Til messen den 29.april serveres der Osso
Buko til en pris af 60,-kr. Den 3.marts var vi 18 til en
bid brød. Det var alle, der havde opbevaret hulein¬
ventar og været med til at stable den nye hule på be¬
nene. Aldrig er der blevet sunget så meget som denne
aften.

FREDERIKSSUND
Med kno i bordet,

Hulemøde d. 3-3-95 blev igen en pragtfuld aften i
selskab med 19 fremmødte navere og gæster. Formanden
bød velkommen, og vi gik over til aftenens program, med
underholdning af Nancy og Eva Aabjergs smukke mando¬
lin-guitar, sang og spil. Og man må sige at selv om
Blomsterkvintetten jo er svundet ind til 2 medlemmer

tryllebandt de forsamlingen med deres dejlige melodier.
I pausen serverede hulemor og formanden en herlig gang
varm leverpostej. B «idekassen blev tømt og talt op, og
det var kassererens kone Inga der leJb af med den halve
flaske, som hun straks og rundhåndet delte ud af. Så
havde vi en optagelse af den brave
Torkild Niemenen, der fortalte fra sit
år på de syv have, et smut til Island -

håndværkssvend

14ende år om de 5
Grønland - «ist og

hvor han også ind
han arbejdede
på spændende restaurerings arbejder for det engelske
kongehus. Ja, en nav med den rigtige ånd. VELKOMMEN
Thorkild. Udenlands beseig havde vi også, Børge
Mortensen fra Canada nærmere fra provinsen "Ontario",
havde efter eget udsagn en pragtfuld aften og som han
sagde "så herlige mennesker finder man, når man
vest Tyskland - 12 år på Færøerne,
imellem fik tid til en tur til England, hvor

i Græse gamle skole og at han havde
og sidste gang blev det ikke". Jo
en fin fin huleaften,
tak til de mange fremmødte. Vi
ønsker tillykke til Tonny med fødselsdagen d.27-4-95.
Naverne i Fr:sund afd. vil ønske vores alle sammens
gode kammerat Alf hjertelig tillykke med de 60 år, og jeg
skulle hilse og sige at han vil være glad for at se alle til
ÅBENT HUS d.4-4-95 fra kl. 14.00 i "Klubhuset" og det
ligger på Kyndby værket.
Programmet:
Ordinær generalforsamling d 7-4-95
Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsam¬
lingen skal tilsendes skriftlig til formanden senest 8 dage
kommer hos naverne
været der en gang

før

før. Bestyrelsen har
Huleaften d 5-5-95:

hulevagt.

Hulevagten overtages denne aften af Alf og
af nogle friske piger a la

vil blive underholdt

gerinder".
Pinsestævne: d

3-4-5-/6-1995 i Sønderborg

Svendeaften d 9-6-1995:

Hulevagten denne aften har

Erik/Poul.

Dorrit.

Bent, og vi
"bakkesan-

"Bodensøgartneren".

KARREBÆKSMINDE
11 mødte op til hulemødet den 24.02., der i blandt Ole
Christiansen for anden gang, så en optagelse er snart på

vej.

Formanden bød velkommen,

og

efter nogle få

indledende ord, fik næstformand John Jønsson ordet, og
han berettede at kirken havde været fuldsat ved Ankers

begravelse,
hædret

vor

Derefter

og at Karrebæksminde Naverne
afdøde ven med en flot krans.

havde

redegjorde han om forsikringerne, og ansvars¬

forsikringen er i orden, men inventarets forsikring skal
lige vendes en gang før den kan accepteres. Til sidst
fortalte John, at Næstved Naverne afholder fastelavns¬
fest d.25.02.
Ole Bro afleverede en flaske til fælles nydelse fra Gerda,
som tak for deltagelsen omkring Ankers sygdom og død,

hun skal have en stor tak for sin gestus.
kom frem at Holbæk afd. evt. 1.april agter at
aflægge møllen og vores afd. et besøg, og de skal
selvfølgelig være velkomne, så Ole vil evt. stå for det
og

Det

kulinariske.
Vi holder generalforsamling den
deraf er hulemødet den 26.maj

begynde at glæde os til

19.maj, og

som følge
aflyst. Vi kan også

stiftelsesfesten den 16.juni,

men

17.april bliver John Jønsson
60 år, og indbyder til et arrangement kl. 12 i DUIs
lokaler på Enø, mød op og vær med til at hylde var
næstformand, og så fylder Jens Byg 55 år den 25.april,
mere om

dette senere. Den

og ser gerne at vi møder op
mellem kl. 17.00 og 19.00,

på Digtergårdens Bodega

og vi er alle velkomne.
Ligeledes blev det meddelt at der er stævne i pinsen 3-45-juni i Sønderborg, hvis der blandt vore medlemmer er
interesse for at deltage.
Som det er tradition blev der selvfølgelig gjort flittigt
brug af sangbogen, bl.a. nr. 20, 28 og 73, og ligeledes
var der som sædvanen tro fællesspisning. Det var som
altid en hyggelig aften, selv om vi nemt kunne have
været flere, nå men bedre held næste gang, som er den
31. marts. Til sidst skal Ole have tak for at vi nu er klar
med lyset udenfor, så vi alle kan forlade møllen uden
risiko for liv og lemmer. Vi ses igen den 31.marts.
Med kno "Tut".

KOLDING

Gene Thuesen

samlet 7 medlemmer, ikke
dog 50% af medlemstallet. Det blev dog, som
altid, en aften med den gode stemning og det ditto
kammeratskab. En masse emner blev også drøftet, og
klokken blev også flittigt brugt. Blandt andet blev der
gjort kraftigt opmærksom på, at generalforsamlingen
bliver afholdt i forbindelse med hulemøde den 28. april.
Hulemødet i februar havde
mange, men

Bestyrelsen håber på god tilslutning. Efter den store
vandgang er hulen nu brugbar igen, og forhåbentlig kan
hulen

nu

undgå de grimme overs væmmelser.

Med Naverhilsen, Peter.

august, og husk nu at

Moselbussen kører igen den 24.
sætte et stort X i kalenderen.

Moselgruppen i

som

blev 95 år. Vi siger tillykke.

hvordan han vil gebærde sig til vores jubilæumsfest i
april, hvor vi fejrer vores 61 års fødselsdagsfest.

Angående lidt privat; min 24 årige søn skal på Kalø
sprogskole for at lære dansk, jeg tror den begynder den
1. oktober. Han rejser hjem til Danmark 1. juni for at
deltage i en familiefest, og så håber han at han kan få
lidt arbejde derovre i ca. fire måneder, måske kun for
kost og logi eller hvad han er værd. Han er ikke bange
for at tage fat på lidt af hvert. Hvis nogen har et job til
ham og ellers vil være behjælpelig, så send venligst et
par ord til mig, min adresse er:
Bill & Vivian Knudsen
10249 Coachelle Canal RD.# 338

Niland, Calafornia 92257-9583

Århus.

Vi ønsker Jer alt det bedste fra os her i Los
In Naver

KØB ENHAVN

Svende-hulemødet den 14.02. kommer ikke til at stå i
nogen historiebeiger. En altid
samværet blev nydt i en mindre

samme

kreds. Sunget blev der

mærke som Holbæk afd. og os, vi havde med til

år. Næsten alle

var som

udbedt, udklædt

på den ene eller anden måde, en skam vi ikke nåede at
præmiere den bedste, Mona fra Hillerød (hulemor) blev
kattekonge, og vor egen hulemor Anny dronning. Ak ja
disse m/k tider. De blev begge fejret på behørig vis.
Overblæren sørgede for rigelige bidrag (læs: Bøder) til
brug ved næste års "bordpynt". - Lørdagen efter stod
Anne & Erling for en suveræn Sønderjysk Awten. Guf
siger jeg bare. Godt nok var det ikke en børnefødsels¬
dag de 2 afholdte, men sikke et køkken-team.
Tirsdag den 4.04. har vi igen Svende-Hulemøde, der
forhåbentlig også vil præge den forårsstemning vi alle
har ved denne tid. Hulen kalder, venner.
Der indkaldes endnu engang til NRHF's generalforsamUng i hulen lørdag den 8.04. kl. 11.00 bemærk tiden!
Dagsorden i flg. love. Eventuelle forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før. Husk også, at
hulen har åbent enkelte onsdage om formiddagen. Se
under arrangementer.

Arrangementer:
2.04. + 9.04. + 16.04. + 30.04.:
Hulen lukket
4.04. klokken 19.00:
Svende-Hulemøde
8.04.
11.00:
NRHF Generalforsamling
12.04.
30.04.

-"-

Midt-i-ugen
Søndagsmesse

10.30:
10.30:

spirit William Knudsen.

NYST i: I)

Generalforsamling afholdtes den 6. marts 1995. Vi var
mødt 10 svende. Oldermanden åbnede mødet og bød
velkommen. Niels Andersen valgtes til dirigent. Older¬
mandens beretning blev enstemmigt godkendt. Regn¬
skabet blev oplæst, det balancerede med 11.591,12 kr.

sluttede med en kassebeholdning på 6.249,26 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Oldermanden
blev genvalgt, Svend blev genvalgt som revisor. Det
blev vedtaget at markere klubbens 40 års jubilæum den
16. oktober 1995. Festudvalget kom til at bestå af Kurt,
Niels og undertegnede.
Næste hulemøde afholdes den 3. april kl. 19.00, hvor der
og

serveres

sild. Vel mødt.

Med naverhilsen og

LOS

"2m".

kno, Bent, skatmester og laugsskri-

ver.

ODENSE
Den 18.02. havde vi torskegilde med alt hvad der hører
til. 16 var mødt til denne herlige spise, som Poul, Ole og
Bent stod for. Senere havde vi auktion over de pakker
vi havde med. Der var flere som havde glemt deres

pakke. Bruno satte en øl på højkant, den gik for højeste
bud, 25,- kr. så hulefar fik et pænt overskud. Det var

god og hyggelig aften.
Den 23.02. havde Rudolf åbent hus i hulen ved sin 60 års

en

dag. Vi blev hurtig klar over at vores nye hule er for
lille. Det strømmede til fra nær og fjern, og først da der
ikke var flere øl i hulen, forlod vi dem .Det var en rigtig
dejlig dag,

Med kno i bordet, Niels

Angeles.

hyggelig aften, hvor

absolut også. Herligt!
Fastelavn blev afholdt i den absolutte rette ånd. Måske
bortset fra tønden, der syntes at vi skulle have noget
for pengene. Puh ha for et arbejde, men det var jo også
Odense sidste

Vores

nye fest- chairman og bartender, Tom Bristle troede, at
eftersom vi havde så mange gæster denne aften, at det
var fordi han var bartender og at han måske kunne
tiltuske sig en gratis drink. Men nu får vi snart at se

som

vi siger dig tak for Rudolf.

hulemødet besøgt af 15 naver og venner.
Jørgen Nielsen blev optaget i vores kreds, under en
højtidelig ceremoni. Vi sang velkomst sangen, og Ole
overrakte Jørgen hans jomfrubajer. Den første og måske
Den 2.03.

ANGELES

den sidste

var

gratis øl i hulen. Jørgen ville straks prøve

klokke og gav en omgang. Tak. Ole havde fået en
hilsen fra Lars i Zürich, vi sender dig mange hilsener
zurück. Vi vil prøve at lave en film aften den 4.05. kl.
19.30. Poul har film fra den gamle hule og andet, Ole har
film fra mosel. Vi håber der kommer mange. Poul ser¬
vores

Alt

går ellers ved det gamle her

ovre

i Los Angeles. Til

februar- møde havde 39 medlemmer fundet vej ud
til Naverdalen hvor de nød en middagsmad bestående af
vores

kyllingesuppe med kødboller, hakkebøf med løg, kaffe
og kage + de forskellige drink før middagen samt øl og
snaps til middagen. Jeg havde ikke regnet med sådan et
stort rykind, så der var kun een bøf tilbage efter at de
havde spist. De siger som regel at Bill løber aldrig ud af
maden til vores møder, han hælder som gerne 1 liter
vand mere på suppen for hver bil der kommer mere ind,
end han havde regnet med.
Til vores februar møde blev vores præsident, Kurt
Møller, med diplom udnævnt til æresmedlem. Vi fejrede
også et vore yngre medlemmer med hans fødselsdag,

verede

pølser.

Den 23.04. kl.12.15, Gelting- turen fra
Dannebrogsgade.
HUSK!! - Generalforsamlingen den 6.04. kl.18 m/mad¬
pakke .
Ole bliver 50 år den gamle dreng. Han holder åbent hus
den 13.04. (skærtorsdag) i Skovsbovængets selskabs¬

HUSK!!

lokale fra kl.11.00
De bedste

-

18.00.

hilsener, "pigen fra Fyn".

NÆSTVED

Han fik blærekasketten og

18 feststemte folk fattede køllen til tøndeslagning
fastelavnslørdag, og Henrik - nys ankommet fra Norge
og med fornyede kræfter efter tilbagevendingen til
civilisationen - blev kattekonge og bar med synlig
stolthed den forgyldte krone resten af dagen. På hule¬
mødet i marts blev elektriker Jess Aage Jensen optaget
som medlem - velkommen til. Der er nu anskaffet hynder
til stolene, og det blev besluttet at hæve fodstøtten ved
baren og montere håndliste og kroge til dametasker.
Jørgen havde præsteret en forrygende gang høns i
lækker sovs, og da der havde været en del afbud og
desværre kun kom 14 til hulemødet, var der rigeligt til
bespisning også om lørdagen. Når dette læses skulle
dagsordenen for generalforsamlingen være udgået til
medlemmerne, men for en ordens skyld gøres opmærksom
på, at den finder sted fredag den 28. april kl.19.30 og
kl. 18.00 er foreningen vært ved en gang gule ærter.

Med

naverhilsen,

J. P. "Marokko"

Jensen.

ih hvor han blærede sig.
Henning Keilding berettede om udviklingen i dansk
landbrug gennem ca. 40 år, hvordan man som (bydreng)
bliver bondekarl, gårdejer og arbejdsmand, om at være
inkarneret venstremand og dog blive tillidsmand for
arbejdskammerater. Selv om Henning startede som
landbrugselev og derved havde vise privilegier, måtte
dog dele toilet med køerne med fare for ubehagelige

han

overraskelser. Om hvordan man risikerer øretæver hvis
ikke man kender sin plads på dansegulvet, men kommer
for tæt på pigerne, han fortalte om sortbrogede grise,
hvor farven næsten smittede af på smagen, hvordan den
store afvandring fra landbruget op gennem 70erne var
forløbet forbavsende smertefrit. Selv om Henning var på

flere

gårde, blev han dog aldrig "herregårds-

store

bisse" ! Poul Folketsen forsøgte at definere begreberne
skål og akvavit for os, skål stammer fra hinne tider hvor
man drak mjød af et hovedskal, akvavit sammenlignede
han med en dejlig kvinde, som skulle nydes med anstand.
Det blev en lang aften, minderne sang vi ved ti tiden,
men det blev over midnat for hulevagten kunne låse af
efter de sidste.

Hulevagt i februar: Birte og John.
Aktiviteter i april: Kortspil
Huleaften "28" 19.30

EFTERLYSNING
Der er glemt en strik/trøje ved Formands- og
mødet den 5.11.1994.
Henvendelse til Ole på tlf: 65 90 44 16

Odense

Kasserer

afdeling.

d. 16. kl. 17.30 vel mødt

Kno i bordet Poul Erik.

SAMSO
Så holdt vi endelig generalforsamling her på Samsø.
Herefter vil det blive med flere møder da vi nu har en

RANDERS

Lørdag den 25.02. var vi 13 personer som kom med deres
medbragte mad, i forbindelse med fastelavn. Vi sang og
hyggede os med det der hører til og amerikansk lotteri
var også, og for første gang havde formanden heldet
med sig og det var noget han kunne bruge. Aftenen
sluttede med minderne, og syntes at det var noget man
kan bruge og at vi gerne ser nogle flere af vores med¬
lemmer til vores arrangementer. Hulemødet d.3.03. var
jævnt godt besøgt. Formanden bød velkommen og vi sang
selvfølgelig en sang. Han fortsatte med at tale om festen
vi havde d. 25.02. den var som sagt var det en dejlig
aften ikke mere om den. Så gik formanden over til det
mere alvorlige. Den 17.06. har vi jo 50 års jubilæum og
det er nu i faste rammer. Og det foregår på følgende
måde, at hulen er åben fra kl. 10.00 til 14.00 og adressen
er udbyhøjvej 150 i gården om aftenen har vi festmiddag
og en masse god hygge med musik og ellers hvad en nav
kan finde på. Og der er tilmelding på til om aftenen for
vi håber da på et der vil komme nogen og hilse på.
Spisningen om aftenen foregår på adressen Sjællandsgade 21 og det er nær ved banegården. Og denne aften
starter kl.18.00. Vores priser er gode, festmiddag
kr.125,00 - øl 10,00 kr. vin 60.00 kr.flasken, vand 5.00
kr. Og tilmeldingen skal ske senest d. 4.06. Tilmeldingen

kraftig tilgang af nye medlemmer. Indtil d.d. 4 nye, så
i kan se der er fremgang på vor lille ø.
Formanden læste op af protokollen og kom med en mindre
beretning, alt blev godkendt. Derefter fremlagde
kassereren regnskabet, som viste et mindre overskud,
så det blev også godkendt. Derefter gik vi over til valg.
Formand, kasserer og bestyrelsen blev genvalgt.
Revisoren øndkede ikke genvalg, så Leif Juul Chri¬
stensen blev valgt. Derefter eventuelt, hvor vi drøftede
udvidelse af hulen, så hvis der er nogle afdelinger som
ligger inde med effekter, som de ikke har plads til,
modtager vi gerne sådanne med tak. Generalforsamlingen
slut, hvorefter vi gik over til optagelse af et nyt medlem
som er stewardesse, Iben Person også kaldet " Djæv¬
lerokken
som er kendt af både formand og kasserer,
så alt er ok. Hun kvitterede derefter mange klokkeslag,
som gled ned sammen med det kulinariske, som Iben og
formanden stod for, tak for en god aften.
Vi har haft besøg igen af Vejlenaver som sejlede herover
i Erik Oles båd med Polle som gast; men måtte sejle hjem
i stormvejr, tapre svende. Så har formanden haft besøg
fra Hillerød af Karl Lindgren og fru Bodil, tak for
besøget. Hulemøde den 31.03. fredag, med optagelse af
nyt medlem.
Med kno og

hilsen, Else sekretær

skal ske til Arni Lorentzen

Nørresundby vej 10. 2.
8900 Randers

tlf: 86418021 efter kl. 18.00

Og så har vi ikke mere her fra Randers denne gang til
slut har i noget godt at sige så sig det til andre er der
dårligt så sig det til os eller personen.
Med kno i

bordet, Arni.

ROSKILDE

Søndag den 12/2 havde vi igen kortspilaften med 20
fremmødte, som nød fællesskabet med skorpeskrin og
våde varer, ordet skål blev flittigt benyttet og kortspil¬
let forløb ivrigt, til hulevagten gjorde opmærksom på at
intet varer evig, så vi sluttede ved 10 tiden, der skulle
jo også ryddes op, en hyggelig aften.
Hulemøde den 24/2 en helt næsten fantastisk aften med
høj stemning og hele 30 fremmødte. Vores formand var
heldigvis tilbage i fuld vigør (dog uden viv).

SILKEBORG

Lørdag den 18.02. mødte 26 svende og svendinder op til
vort traditionelle torskegilde. Dorte og Mormor Lissi var
som

sædvanlig på opgaven, som lykkedes til fuldkommen¬

hed. De fik da også sangen om "Fiskerkonerne". Tak til
de 6 omgangsgivere. Der blev sunget den ganske aften,
både kor og solo. Søndagsmessen var besøgt af 14
svende til plukfisk.
Hulemødet fredag den 24.02.1995 skulle have været

særligt da der skulle optages 3 nye sven¬
måtte vi nøjes med kammeratligt sammenda vores gode bestyrelse udeblev, med undtagelse

noget ganske

de. Desværre
vær,

- Ja,! det var skü en flov en, håber de har
god undskyldning. Optagelsen blev udsat til senere
på året.
Søndag den 5.03. -95 var vi samlet 20 svende og svendin¬

af Bent Vils.
en

der i hulen, hvor vi fik optaget 3 nye svende som alle
havde bevis for deres rejsetid. Formanden, Hans Pad¬

borg, holdt en fin tale om Naverne og alle 3 kvitterede

med at få "Blæren", så vi

byder velkommen til: Kjeld
Kjær, Bent Hansen og Regnar Pedersen. Klokken 11 fik
vi varme æbleskiver med tilbehør. En varm tak til Dorte,
ja det er bare skønt at vi får nye svende blandt Naver¬
ne.

Se nu her

svende, vi skal lørdag den 8.04.-95 kl.9.00

Århus og Silkeborg afd.
Fregatten Jylland, og husk også vi skal have ge¬
neralforsamling fredag den 28.04.-95 kl. 19.30 i Hulen.
sammen

med Herning, Randers,

til

METAL-SENI0 R-ÖR K ESTE 1 i

STOCKHOLM

Årsmødet den 4/2 under Otto Madsens kyndige ledelse

ingen forandringer i Styrelsen, så alt fortsætter i de
gamle spor. Tre vintergæster har kæmpet sig gennem
sne og is for at komme op og hilse på os, alle tre fra
København, Nan, Jens og Jørgen Wulff. Jørgen Wulff er
en gammel bekendt fra 1948; men han har været usynlig
siden, men nu er han dukket op igen for at genopleve
sine ungdomsminder, vi som var med på den tid mindes
endnu da Jørgen og Svend Finboda under et juleophold
på Ingarö, fik den lyse idé at de skulle rive det gamle
komfur med den store bageovn ned. Da vi andre kom ud
for at skulle nyde en week-end, så kokkenet ud som om
der havde været et bombenedslag, murbrokker og sod
overalt, så det blev ikke til nydelse, men et større
oprydningsarbejde. Vi takker disse gæster så mange
gange for deres besøg og håber på snarlig gensyn.
Lørdag den 25/2. var vi samlet til svendefest med den
traditionelle slåen "Katten af teinden" Med stor deltagel¬
se og efter tre omgange slog Michaela Madsen det af¬
gørende slag på den firkantede tønde og blev kåret til
årets Kattedronning.
Program for april:
gav

.

8.04. Månedsmøde
14.04. Den traditionelle

Langfredagsfrokost. HUSK
tilmelding til høvding Eli på tlf: 294183.

28.04. Svendefest.

Med Naver hilsen,

vikarierende skribent, Poul Mark.

SONDERBORG
Pinsest æ vnet

Undertegnede

står med banjoen og som står for
spillet sammen i 15 år. Vi er et 9mands underholdningsorkester, som fortrinsvis har
ældre dansk populærmusik på repertoiret.
Vi optræder overalt, men specielt gerne i sniorklubber,
på plejehjem etc.
Kontakt: Børge Simonsen
Vesterled 29, 8600 Silkeborg, tlf: 06 82 39 88
som
smedeorkestret har

Hilsen og

grund af fejl ang. vort regelsæt er generalforsam¬
lingen fastsat til fredag den 7.april kl.18.00, hvor vi
selvfølgelig venter stort fremmeide. Vort tidligere gode
medlem Lauritz Heim kom
m.v.

OBS

Formand

H.P.Hansen

Ahlmansvej 19
6400 Seinderborg
som

tidligere annonceret, til kassereren.

VEJLE

På

Kruså

OBS

Tilmelding til stævnet bedes sendt til:

IKKE,

med knoslag i bordet, " Farmand "

SLAGELSE

i USA og

OBS

på beseSg, og efter en hel del år
einsker han igen at blive medlem

snarest.

Angående pinsestævnet i Seinderborg blev Karin Skov,
som den absolut flotteste pige i Slagelse afd., valgt som
fanebærer og delegeret, andre eventuelt kvalificerede vil
blive valgt på vor generalforsamling.
Festudvalget

underseiger div. muligheder angående sommerudflugten.
Arne Glyholt gjorde opmærksom på at han i sine år i
Zürich ofte benyttede sig af charterfly, når han tog hjem
på beseig, og til ganske rimelige priser. Måske en god
idé til arrangeirerne, i så fald er han gerne til rådighed
med sine erfaringer desangående. - Ved hulemødet den
5.maj vil Henning Brogaard vise tidligere omtalte rejse¬
film. - Vi har d.d. modtaget et langt og godt brev fra
Per Jensen, som er ankommet til Patan, Katmandu i
Nepal, med kone og beim, og er installeret i et hus på
ca. 300 kvadratmeter, 3-4 badeværelser samt privat¬
chauffør. Man forventer indflytning den 1 .marts år 2051
( det er årstallet netop nu i Nepal ).
-

Vi sluttede hulemødet

med gule ærter,

som

Hanne og

Børge havde sammensat til alles tilfredshed, og vor
formand H.J.Frandsen betalte. Som sædvanlig deltog
Niels Carlsberg og Svend Beckmann, Ella var desværre
forhindret, men sendte en fl.snaps, og den gode idé
havde andre også fået, og vi takker meget for dette.
Med kno i bordet, Arne

Rafn.

Hulemøde den 3.

marts

1995.

-

13

svende

var

mødt.

Vejret var jo heller ikke for godt, så det må vel tjene som
undskyldning for det lille fremmøde denne gang. Ellers
er det da for sløjt!
Formanden bød velkommen - især til Karin, der kom hjem
samtidig med kortet, som hun og Slambus sendte fra
Hong Kong.
Leo har foræret os en ny lås til havedøren, så vi endelig
kan opfylde forsikringsbetingelserne. Han vil også
montere den, så tak til Leo.
Husk, at vort næste møde den 7.april 1995 er generalfor¬
samling. Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal
være formanden i hænde senest 8 dage før. Så mød op!
Med naverhilsen

Store Hans.

ZÜRICH
Hvad der dog ikke hænder i Zürich.
Februar blev

en måned med ikke så lidt knald
på her i
det lille danske Schweiz. Vi var alle indbudte til
bingoaf¬
ten med Hanne og Inger den 7. Det var ellers nær blevet

aflyst på grund af visse udgivelsesproblemer af ZüriCHviis'en, men blev til alt held gennemført til alle til¬
stedeværendes fulde tilfredshed. Alle gevinsterne blev
vundet, det var jo atter Hannes uovertrufne hjemmelave¬
de leverpostejer, der stod på højkant. Måtte denne
skønne danske mørkblonde kvinde i tide sørge for en
ordentlig overlevering af den himmelske recept, da må
dansken sig sandt fryde derved.

Vores klublokale

er nu

atter blevet

en

smuk stambords-

lampe i hænde. Pede og Lars har efter god og grundig
overvejelse, fremtryllet noget nær et kunstværk af en
smedejernslampe, som skal smykke vor klub de næste
hundrede år. Den eneste dårlige kommentar til dato kom
fra Mikael Porno! "Hvorfor har I lavet den selv, stum¬
perne kan man jo købe færdige i byggemarkedet"! Men
hvad kender han

også til håndværk!

.

Vores

kontor og en del af køkkenet er også
frisket op med en gang maling på initiativ fra

blevet
Inger,

Lone, Pede og sandelig Carit. Carit er ny i Schweiz og
man påtænker allerede at optage ham som naver, for¬
modentlig i håbet om at han vil holde op med at brokke
sig så meget. Hvorom alting er, male kunne han; faktisk
bedre end han står på ski. De fire friske malere takkes
naturligvis for deres flotte indsats. - Vi havde ellers en
aften i Backpiber's med rigtig fuldt hus i februar. Der
blev godt og dygtigt kommet hinanden ved i mange timer.
Pede kom faktisk sig selv ved helt til næste morgen, da
han vågnede på en af vore træ bænke helt mutters alene.
Han lovede da sig selv at det aldrig skulle ske igen, og

Vores hulemøde den

1.03.95, blev alle tiders aften. Vi

havde besøg af sangforeningen "Aftenrøden", som er en
blandet sangforening. Mødet blev åbnet og ledet af vores

formand Per Michael. Hulen har gennemgået en
udvidelse, som er forestået af Per, Willy og Ejler, og nu
mangler vi kun lidt elektrikerarbejde.
Som nyt medlem blev Preben Adriansen på behørig vis
optaget, så glasstøvlen kom endnu en gang i funktion.
Vi må have mere gang i den igen, så vi kan få nogle flere
nye

medlemmer.

Sangforeningen gav nogle gode numre fra deres egen
sangbog, og vi kvitterede med at synge et par stykker
fra Naversangbogen. Det blev en meget hyggelig aften,
og det blev sent inden vi forlog hylen.
Program for huleaftenerne:
5.04.95. Foredrag af politibetjent Henry Jensen, som
fortæller

om

besættelsen.

3.05.95. Chr. den 4.s

det har han holdt

lige indtil
.vores julefrokost den 25.feb. Se det var et rigtigt
herregilde, som man siger i Jylland når der er nok piger
til stede. Vi må nok se i øjnene at vi danske ikke tåler

7.06.95. Videofilm

om

laug kommer på besøg.
Håndværkerhuset vises.

...

helt så

egentlig

meget snaps som vi

gerne

ville. Dertil

jo også vor nye drink "Michael Jackson" (kendes
også i Danmark under navnet "Sort svin".). Nå men
disse to fine vine blandede med en tilpas del øl, kunne
skabe en eventyrlig snakkesalig og velmenende for¬
samling. Totte havde sørget for underholdning ud over
det sædvanlige. Alle deltog, alle havde det fedt. Fed
kom

fest!
Den 16.01.1995 rundede

vor

næstformand Claes Ohlin sit

tyvende år som naver. Med dette ønskes han selvfølgelig
hjertelig tillykke i håbet om at han holder os ud i mange
år endnu. Han ønsker foreivrigt at aftræde sin post som
næstformand fra den 1.04.1995, men vi kan vel håbe han
når at ændre standpunkt inden da. - Nu vi er ved
lykønskningerne, skal bestemt nævnes at vor udmærke¬
de auktionarius Tommy har haft stort held med sin
Daniela. Efter længere tids knælen og tryglen har hun
definitivt besluttet at tage ham til ægte den 17. marts
1995 klokken 16.30. Med denne store beslutning ønskes
de begge tillykke for livet.
Kære

naver

ønsket

om

et

og fjern, jeg vil hermed slutte med
dejligt forår til jer alle.

nær

Med naverhilsen fra

Zürich,

LARS.

Gunnar

ÅRHUS

17/2.

Der

var

stort bifald til Lars for hans levende

foredrag med billeder, og foreningen takker alle som var
mødt op til en vellykket aften, en særlig tak til de
udenbys naver som kom fra Borås, Herning og Hørning.
Vi hyldede Fiirgaard for hans 40 års jubilæum i CUK.
Sven E. overrakte gave fra Århus Naverne og takkede
ham for hans store indsats for hele Naverorganisationen.
Formanden takkede Lars for en god oplevelse og vi
sluttede med minderne.
Hulemøde 3/2. 25 svende var

mødt. Herluf åbnede mødet

og bød velkommen til svendene og rettede en særlig
velkomst til Arne Munk og hans hustru, Tina. De er for

nylig blevet gift og fik overrakt foreningens bryllupsbæger. Tina kvitterede omg. med at slå på klokken.
Formanden mindede om at vi afholder ordinær generalfor¬
samling d.7.04. med dagsorden iflg. love. Desværre er
der sket en fejl, så vores generalforsamling ikke er
kommet med på vores kalender; men husk datoen og mød
op, det er her du kan være med til at præge foreningens
beslutninger. Herluf slog på klokken og den lyd kender
enhver naver - det betød en omgang til hele forsamlingen
i anledning af hans 40 års jubilæum i CUK.
Den 25.02. Gule ærter. 27 svende med ledsagere var
mødt. Herluf bød velkommen og en særlig velkomst til
vores nyvalgte formand for HB . Ole Bøwig. Der var også
besøg fra Hørning afd., Picasso og Jens deltog i mødet.
Picasso havde et kassettebånd med om de Berejste
Håndværkere, som vi sendte til de Berejstes afd. i
København, sammen med et telegram, i anledning af
-

BORGERKROEN
Vestergade 37
Stedet hvor

naver

og

-

Vejle

110 års Jubilæum. Efter at Picasso havde haft
ordet, gik vi over til de gule ærter, som Kaj havde lavet.
Efter spisningen havde vi stor fornøjelse af bankospillet
deres

andet godtfolk mødes

med

ca.

30

gevinster. En hyggelig aften hvor snakken

gik livligt.
AALBORG

bestyrelse ser nu således ud efter den noget
specielle generalforsamling: Formand, Per Michael. Næstformand, Willy. - Kasserer, Irene. - Skramleriforvalter, Ejler. - Sekretær, Gunnar.
Den nye

Sommerudflugten er nu allerede fastlagt, og den skal i år
gå til Tyskland. Vi tager med en luksusbus ned gennem
Jylland og Fyn til Langeland, hvor vi sejler fra Bagen¬
kop til Kiel. Fra Kiel kører vi gennem Sydslesvig til
grænsen og op gennem Jylland. Du kan se det udførlige
program i hulen.
Vi skal af sted søndag den 11.06.95, og prisen for det
hele bliver kun 80,- kr. pr .person. Hvis du vil være
sikker på at komme med, så tilmeld dig allerede nu, for
der bliver rift om pladserne.

Birkerfbd

Den 3.03.95. 10 svende blev budt velkommen af Herluf.
Vi fik sat en meget intens og positiv diskussion i gang om

foreningens struktur og fremtid. Herluf sluttede debat¬
ten og udtrykte håb om at vores nye HB-formand kan få
styr på nogle af de problemer vi havde drøftet. Et meget
positivt møde sluttede med minderne.
Generalforsamling 7/4-95. Dagsorden i henhold til
lovene. Indsendte forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Lørdag den 8.04. arrangerer vi sammen med Herning og
Randers naverne en tur til Ebeltoft, hvor vi skal besøge
fregatten Jylland, derefter samles vi i marinestuen.
Tilmelding til Svend E. Jensen på tlf: 86 13 77 52.
Skiveskydning den 21.04.1995.
Hulemøde den 5.05.1995.

bogtryk/o ffset

S.E.J.

PINSESTÆVNE
SONDERBORG

1995

TILMELDINGSBLANKET

X

Navn

I svenden
Det

jeg at pinsestævnet foregår i Sønderborg.
får mig til at tænke på, da jeg var på valsen
gennem
ser

Danmark med snuden rettet mod

Schweiz.

I

Afd.

Adresse

de fleste

provinsbyer var der dengang i tyverne svendehjem, med
billig mad og logi, 50 øre inkluderet aflusning, hvis det
tiltrængtes. Til fods kunne man kun komme til Seinder¬
borg ad en pontonbro, og det kostede 10 øre, at passere
broen; men tog man og strøg topsejlet og viste bog til
brovagten, fik man som regel lov til at passere uden
betaling.
I Sønderborg var der intet svendehjem eller
"Arbejde
adler" hvor en farende geselle kunne overnatte. Men der
Steffens Marineeafé, hvor man kunne få en seng
uden linned for 35 øre. Der var 4 værelser, de 3 for
sprittere og bumser, og et for svende med bog og ædru.
Med renligheden var det så som så. Der var billard
og et
larmende falsk selvspillende klaver, der for en femøre

Antal

Tlf:

deltaqere

Afrejse

Ankomst

Pris

Hulemøde

( gong Ivo H_ s o
af
o-vens tående
Chris
i
Thailand,
1984)_

Sønderborg i dag:
driftig by - en køn by i

En

stolte af

-

.

Kom selv at

fra.

historisk egn - en by vi er
og opleve!
- Kom og vær
Sønderborg 1995.

en
se

velkommen til Pinsestævne i

Kære

kommer

.

stævnedeltagere!

MED BAD

ENK.VÆR.
DOBB.VÆR.

i Sønderborg?
maj.

UDEN BAD

248 KR

378 KR

x

Delg. møde m/frok..100,-

x

Staevnemiddaa
Stævnemrk.
Kroner

i

PRISEN ER INKL. OVERNATNING M.SENGELINNED OG
MORGENMAD.
TAGER I SELV SENGELINNED MED
SPARER I 40 KRONER PR. PERSON

3<r

50,-

oblq

X

alt

Sidste tilmelding 20.maj. Ved tilmelding betales
beløbet til: NAVERNE CUK SØNDERBORG AFD.
5397-7717418 ARBEJDERNES LANDSBANK, 6400
DERBORG.

50% af
SØN¬

Program.
Lørdag den 3.06.
Kl.11.30

Hulen

åbner, og her afregnes med

kassereren.
Kl. 16.00

Optog med faner gennem byen.
Start fra rådhustorvet til
festlokalerne 1 Kvickly.

Kl.18.00

Hulemødeaften.
Menu: Bøfstroganoff m/kartoffelmos
Vi siger godnat og tak for i

dag.

Bus

til

vandrehjemmet.

Søndag den 4.06.
Kl. 07.45
Kl.08.00

Bus fra vandrehjemmet.
-08.50 Morgenkomplet i

Kvickly

(35,- kr.)
Kl.09.00
Kl.09.30
Kl.09.30
Kl.18.30

Fotografering i anlægget v/Kvickly
afg. fra Kvickly,s
parkeringsplads.
Delegeret møde med frokost.
Festmiddag 1 Kvickly,s lokaler.
Bustur,

Dans
Med

175,-

BEMÆRK!!!

198 KR
336 KR

x

m/frokost... 100,-

Bustur

Kl.24.00
Kl.00.30

Nåede I tilmeldingen på
vandrehjemmet
Ellers læs her. Tilmelding senest den 20.

Lørdaq Søndag lait

75,-

var

afspillede 3 af datidens danse melodier. Om aftenen når
der var mange gæster, blev der drukket tæt, og spillet
kort og billard. Var der "tøser i ruffet" blev der danset
vrikkedans, "Hvad gør du med dit knæ lille Hans". Kom
de dansende for nær de billard spilende, kunne det godt
ende med en gang tæv på tapetet.
I Tandslet, eller deromkring, fik jeg
arbejde hos sme¬
den, der var i tidnød med et stykke arbejde. Så i 3 uger
bankede jeg løs på et gitter og lågeparti med løvefødder
og gesvejsninger.

:

venlig hilsen, VOLLERUP VANDRERHJEM

Bus

TLF: 74 42 39 90

til kl.01.00.
til vandrerhjemmet

kl.01.15

Mandag den 5.06.
Kl.08.00

Morgenkaffe kan købes i hulen.
Slukefter
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AFDELING

KOBENHAVNS

HOVEDBESTYRELSEN

Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.

Formand:
.Ole

Bøwig
Strynøgade 7

Formand:

1352 København K
Tlf: 33 15 09 85
arb: 43 23 03 00

5000 Odens C

Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Ingerslevsgade 108 kid.

Hule:

Hovedkasserer:

.

.

1705 København V
Tlf: 31 21 00 92

Frode Zachariassen

Borgbygård Allé 36
2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68
Dann Eland

Redaktör af "D.f.S.":

Rosenvænget 1, 1. th.
3600 Frederikssund

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
Deadline:

.Den 10. i måneden

Formand:

.Ib

Strange
Bakkedraget 4
8270 Højbjerg
Tlf: 86 27 24 80

under

København

BLADET

Leif Brygger Olsen

Redaktør:

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

Milepæle
MAJ

Møllegade 51

Karin Jensen,
6400

Bogtryk

Toftebakken
3460

CCEG

1.05.

Trykning
Birkerød

Se

Møder:
afd.

50 år

Sønderborg.

2

Birkerød

Finn Sørensen,

1.05.

t-ILfr 42810456

8600

50 år

(naverven)

12.05. Harriet Fabrin
Talt

Solsortevej 31

Silkeborg
80 år

Fælledvej 7, Odense.

Tak til CUK for udvist opmærksomhed ved min 75 års
fødselsdag den 23. februar. Særlig tak til Vejle afd.

Asger Rasmussen
Fabersvej 4, 7100 Vejle.

27.05.

Inge Almind (naverven)
Bodilnedergårds vænget 7, 5493 Søhus.

31.05. Karen Oppelstrup, Bandhagsvägen
12242 Enskede, Sverige.

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 50 års fød¬
selsdag.
Hans Emborg
Vejle afd.

37

60 år
60 år

Guldbryllup

mangeårige

Vores
Gunnar

gode

naverkammerat

(tolderen)

Christensen og ikke mindst hans kone Jytte

guldbryllup d.6-5-1995. Vi fra Fr:sund afdeling
hjertelig tillykke med den stor
dag, vi ønsker jer alt muligt held og lykke fremover, og
håber vi har mange flere glade timer tilgode sammen med
jer endnu. Hjertelig tillykke begge to.
holder

Hjertelig tak for gaver og telegrammer og til vennerne,
som besøgte mig og glædede mig på min 60 års fødsels¬
dag.
Karlo Trans

Næstved afd.

ønsker tolderen og Jytte

Medlemmerne i Fr:sund afd.
Tak til alle der tænkte

på mig med hilsener, telegrammer,

og gaver i anledning af mit
Sender jeg de varmeste tak.

40 års jubilæum i CUK.
Herluf Fiirgaard.

Tusind tak til hovedbestyrelsen for telegram
års dag den 14/3-95. En tak til de Naver og
som i bus besøgte mig på dagen. En herlig dag
med

Med

færgen hjem til København.
behørig Naverhilsen,

TAK.

på min 75

Navinder,
til Oslo og

Emanuel Jachs.

Småland

D<A(1

ti

f"ii 1 cl

Vi må med sorg
Pedersen

meddele at

vores naverven Lise-Lotte

sovet stille ind efter

lang tids sygdom. Lisekærligt og meget hjælpsomt
menneske, som vil efterlade et stort savn hos os alle....
og især hos hendes ægtemand, som hun kun nåede at
være gift med i 2 måneder.
Lotte

er

kendte

vi

Lise-Lotte døde i

som

en

et

alder af kun 49 år.

ÆRE VÆRE LISE-LOTTE'S MINDE

Hørning afdeling

tf

NYT

FRA

I I li

Annonce

Hovedbestyrelsesmøde 17/3-95 i Ingerslevsgade 108
Til stede:

Ole, Pia, Frode, Dann, Rasmus og Karl lidt
Niels Chr. udeblev.

senere.

Dagsorden: 1) Protokol og beretning.
2) Redaktøren.
3) Hovedkassereren.
4) Internt.
5) Eventuelt.

ad 1.

protokol

og

Ledig Stilling

:

.

Søges: En god Naverkammerat der er villig til at over
tage et interessant job i "Moselkomiteen".
Løn:
Mindst en bragende klapsalve om året.
Da Finn Leth Nielsen af private/personlige grunde ikke
længere ønsker at arbejde for CUK søger jeg en Naver¬
kammerat der gerne vil hjælpe mig med at organisere og
gennemføre " Moseltreffen ". - Eventuelle personlig,
skriftlige eller telefoniske ansøgninger skal være mig i
hænde senest den 31.juli 1995. - Min adresse er:
Geert Stage
Gilamstrasse 9 G

Küngoldingen
CH. 4665 Oftringen 2

beretning.

Schweiz

ingen kommentarer til protokollen.
Bent Ravn, Næstved afd. er ikke truffet hjemme ang.
fanefødderne. Henning Hansen, tidligere Løgumkloster
er heller ikke truffet - ang. Løgumklosters effekter. Ole
har været til Berejste Håndværkeres 110 års jubilæum og
Der

var

lejlighed hilst på formændene fra de andre
foreninger. Det er konstateret, at der vil være højta¬
leranlæg til stede under delegertmødet i Sønderborg.

Mit telefon

nummer

privat fra kl. 20 til 22 er:

062/97 91 67

26./ 27. august 1995

26. Moseltreffen i Mesnich

fik ved den

samme

Servazi

Werner. Og igen i år er
"udenlandske" tjener Allan (Bornholmer).

Stefani, Margit

og

Lørdag

specielt at bemærke. Birkerød bogtryk må for
fremtiden forsyne bladet med trykkested. Postvæsenet
forlanger dette.
Intet

ad 3. Hovedkassereren.

Slips: Den allerede indgåede aftale kan ikke udføres.
Derfor har vi fået et nyt forslag. Af de forelagte prøver
blev det ensfarvede mørkeblå valgt. Leveringstiden er
6-8 uger.
Der er bestilt revision

d.20/5 hos Frode. Hele bestyrel¬

møder for gennemgang af gamle numre af DfS osv.
Der skal bestilles nye omslag til medlemsbøger. Matrice
er fundet.
Underskriftsblade til GiroBank er blevet
underskrevet.
HB's medlemmer modtog tilskud til
sen

pinsestævnet. Fuldt ophold plus transport er 1300 kr.
■

Zensen hos

der den

ad 2. redaktøren.

ad 4

Traditionen tro mødes vi i Weinhaus Restaurant

kl. 12.00

Med "Kalte Platte".

Udflugt med prærievogn, i håbet om at
presenningen kan blive hjemme. Turen går
til, ????????????????????????
kl. 19.00 Festmenu med 3 retter af Margits de bedste,
kl. 23.00 Vi synger minderne; men det betyder ikke
ubetinget sengetid.
Søndag
kl. 12.00 Skal du være frisk igen til middagsmaden,
kl. 15.00 Den officielle afslutning på det 26. "Moseltref
fen", dog er Werners vinkælder stadig åben.
Prisen bliver ca. den samme som sidste år; men med
indbetaling på postgiro i DM. til Mesenich nummeret

kl. 14.00

kommer i næste nr. af "Den farende Svend".
Med kno i bordet og på glædeligt gensyn ved Mosels
bredder, den ene halvdel af moselkomiteen "farfar" Geert

Stage ogMesenicherne Stefani, Margit, Verner og Allan.

internt.

ad 5. eventuelt.
Næste HB

møde

er

fredag den 21. april i Ingerslevsgade

108 kl.19:00.

Moselbussen
körer den 24

august
Sær

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle
Stedet hvor

Ren

som

naver

i

.

1995.
X

stort

kalenderen

Moselgruppen
i

Århus

og andet godtfolk mødes

Jomfru

en.

ANNON C" E

stærk

og

som

en

toejler,
Købes

det

hed

som

der

hamrer

hjerte,

-

GI.

danske

postkort

og

frimærker, jernbane¬

mærker, bypost gi.breve, samlinger m.m.
Send

kølig
der

som

mod

kilden,

vårhimlen

sådan,

dit,

min

spe

fotokopi eller original med prisforslag til:
Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg, - tlf: 86 83 74 11
Søren

jler:

-ven,

FORENINGSMEDDELELSER
er

en

dansk

aquavit.
Fredericia

Generalforsamling 5-4-95.
Hans

Hartvig Seedorff.

Der mødte 11 friske svende og det var meget fint, med
det er også ved at være forår så de er gået af hi. For¬
manden bød velkommen og vi sang nr.28, så gik vi over
til generalforsamlingen, Jens Skov blev valgt til diri¬

gent, men han skal lige øve sig, han takkede

for valget.

Dagsorden: Sekretæren oplæste protokollen og den blev
godkendt. Formandens beretning, oversigten om hvad
der var sket i det forløbne år, og takkede Vejle for de
mange fester og håbede at kunne gentages i år. Be¬
retningen blev godkendt. Kasserer, Frank Ravn gen¬
nemgik regnskabet og oplyste at vi havde en fin kasse¬
beholdning og det blev godkendt med applaus, tak
Frank. Formanden gennemgik huleregnskabet og der var
også et pænt overskud, men vi har også nogle meget fine
lørdagsmøder, så kom vi til valg: Næstformanden Bent
Askov ønskede af fratræde så Kirsten Cordts blev valgt
som ny næstformand.
Frank Ravn blev genvalgt som
kasserer.

Revisor blev Bent Askov.

Revisionskontrol

valgtes Poul Erik Vagner. Jens Skov blev valgt til
hulefar og Mona til hulemor. Alle takkede for valget og
der blev ringet med klokken. Så diskuterede vi pin¬
sestævnet i Sønderborg samt alle vores andre aktiviteter
i løbet af sommeren også Kirstens Bryllup på Samsø i
juni, vi vedtog at holde hulen lukket i ferien fra den 7/6
til 9/8 og skulle der komme besøg bedes de kontakte
Arne Hansen tlf: 75 92 76 79 eller kasserer Frank Ravn

Generalforsamlingen var slut og
for god ro
og orden. Og så kimede klokken og der var også en
fødselsdag at fejre, da Bent Nielsen er blevet 60 år og
takker hermed for telegrammer og gaver, og de blev ved
med at bære øl ind. Mona sørgede for bordets glæder og
det blev behørigt skyllet ned Mjød og Ildvand. Minderne
blev sunget ved 22:30 tiden; men nogle ringede først
på tlf: 75 92 51 36.

-

formanden takkede for det store fremmøde og

solen ned ved 23:30 tiden.
P.S. Hulen

Hulen

Med

er

er

lukket fra den 7/6

lukket

til 9/8-95

pinselørdag.

Generalforsamling 7-4-1995.
Formanden bød velkommen og beklagede at der ikke var
mødt flere op, 11 svende. Frank blev valgt til dirigent,
hvorefter protokollen og formandens beretning blev læst
og godkendt enstemmigt. Regnskabet blev også
godkendt enstemmigt. Af indkomne forslag var der
kommet et, angående en underafdeling af navervenner,
det blev vedtaget og oprettet. Punkt 7-19 valg: Alle blev
genvalgt, nyvalgt suppleant til bestyrelsen Thorkild fanebærer Thorkild - medlem til HB, Niels-Christian suppleant til HB, Flemming. Alf kom i festudvalget i
stedet for Morten, og Tonny og Thorkild steger lammene
i år. Under eventuelt spurgte Flemming, hvad vi havde
af kontakter, herhjemme som ude, når man vil hjælpe
unge til udlandet, Per Bogart vil være behjælpelig med
dette. Festudvalget efterlyste ideer til aktiviteter, og
der kom nogle stykker, så de har lidt at arbejde med.
Bestyrelsen oplyste at drikkevare stiger med 1 kr.
Frank sluttede GF. med at takke for god orden. Der blev
serveret oksehaler m/mos, en rigtig dejlig middag.
Snakken gik og der blev sunget, når vi altså kunne
finde melodien, blæren var også med et par gange eller
tre, Lone og Tonny havde haft fødselsdag og bryllups¬
dag samtidig. Besøg havde vi også, Claus som gerne vil
være medlem af vores forening, så til næste hulemøde,
kom og vær med til at byde Claus velkommen, når han
bliver optaget. Husk der er også underholdning af
"Bakkesangerinderne" næste hulemøde. I maj fylder
Lone W - Per Nyberg - Poul Berg - Henrik Arnesen år,
så vi ønsker dem alle hjertelig tillykke.
op

Program:

hulevagt Alf og Bent, underholdning

kesangerinderne" .
3-4-5/6-1995 Pinsestævne.

Naverhilsen, Dorrit.

årlige generalforsamling blev afholdt i
fredag den 7.april. Formanden bød velkommen og
udtalte herefter mindeord over Eigil Nielsen, der i
december måned drog ud på sin sidste rejse. De forsam¬
lede svende rejst sig og man mindedes sammen Eigil.
Traditionen tro overtog Hans Brødsgaard hvervet som
mødeleder og efter at have konstateret generalforsam¬
lingens lovlige indvarsling, gav han ordet til formandens
beretning. Flemming gav herefter en udførlig redegørel¬
se for årets hændelser og fremhævede i denne forbindel¬
se pinsestævnet i Næstved, hvor Herning afd. havde
været pænt repræsenteret, - besøget i Vejle i anledning
af 75 års jubilæet, - aftensejlturen på Ringkøbing Fjor
med "Sorte Louis", - besøget sammen med Silkeborg afd.
ved det gamle "Silkeborg bad", der er under reno¬
vering, - Besøget i Århus i anledning af Fiirgaard's
jubilæum og endelig vort eget 30 års jubilæum i decem¬
ber, hvor godt 50 naver besøgte os ved receptionen og
hvor vi var godt 40 med til festaftenen. Et medlem har
meldt sig ud og en ny er kommet til, Valdemar bager, der
tidligere har været med i Roskilde. Yderligere et medlem
er på vej ind og optages formentlig i løbet af april el.
maj. Flemming omtalte slutteligt dramatikeren Niels
Stockholm's besøg i hulen ved et søndagsmøde, for dels
at søge konkrete oplysninger om naverbevægelsen, dels
at opleve samværet blandt Naver. N.S. er i gang med at
skrive et lille skuespil, der omhandler de berejste
håndværkeres liv og færden. Skuespillet forventes
opført i det kommende efterår, men det hører vi nærmere
om. - Beretningen godkendt.
Erling gennemgik herefter det reviderede regnskab, der
sluttede med et pænt overskud, omkring de 3 tusinde, et
fint resultat eftersom et jubilæum trods alt koster nogle
hulen

Regnskabet godkendt. Kontingentet bevares

kroner.

-

uændret

30,-kr. /måned. Valg af kasserer og sekretær:

Erling Jørgensen,

Frederikssund

9-6-1995 hulevagten Erik/Poul.
7-7-1995 Grill-aften hos Anna og

ordinære

Den

genvalg. Efter 10 år på posten

ønskede Gunnar Nielsen ikke genvalg. Ny sekretær,
Preben Jensen (montagen). Ny best.suppleant, Gunnar
Hansen. Revisorerne Jens Hago og Knud Fjordside,

Naverhilsen, Tage.

5-5-1995

Herning

Frank

af "Bak¬

genvalg. Fanebærer, Vilfred genvalg. Og så kunne man
gå i gang med middagen, gule ærter m/tilbehør.
Den 8.april kørte "Naverbussen" med Flemming som
chauffør fra Herning via Silkeborg, Randers og Århus
til Ebeltoft, hvor 54 i alt skulle besøge Fregatten Jyl¬
land,
Med

-

men

herom senere. (se under referat fra

Århus).

naverhilsen, Gunnar.

Hillereid
Til huleaftenen den 10.marts var vi 14, så der var en del
det til messen den 25.marts, her

tomme stole. Bedre var

vi 38, og alle blev mætte. Der var heller ingen, der
gik tørstige herfra. En stor tak til Mona og co. for en
dejlig dyreryg med tilbehør. Der var mange blandt de
fremmødte fra Holbæk, Roskilde og København. Vores
nyvalgte formand Leif Øhblom bragte en frisk fax-hilsen
fra Erland, som er på ferie i Florida. Det blev sent, før
vi sluttede. Der er intet hulemøde den 12. maj, da det er
Store Bededag. Til messen den 27. maj serverer Mona
røget ribbensteg til en pris af 50,- kr. Lad os håbe, at
der ikke bliver flere busstrejker, for vi er da nogle
stykker, der tager bussen fra stationen til hulen. Der er
som sædvanlig tilmelding til messen på tlf: 42 81 81 62
senest 8 dage før til Mona.
var

Med kno i

bordet, " Bodensøgartneren "

Holbæk

Lørdag den 1. april kl. 09.30 startede 24

naver med

på en besøgstur til hulen i Karrebæksminde.
Turen gik dog først til Storebæltscenteret, hvor vi først
fik en glimrende gennemgang af hele byggeprogrammet
og dels imponerende tal og størrelser (foredrag med
lysbilleder, virkelig interessant), og derefter bese
udstillingsområdet.
damer

Så gik turen sydpå ad de smukke vestsjællandske veje til
Karrebæk. Her ved den gamle vejrmølle stod naverne
klar til at modtage os, og efter en hjertelig velkomst,
blev vi budt på sildemadder og på heSns i asparges

(virkelig god mad).

Eftermiddagen gik hurtigt med

snak og flittig brug af sangbogen, hvortil for¬
manden, Store Kalle, acompagnerede på violin, ligesom
han senere viste, at han også spiller på savblad. Alle
der havde lyst, fik lejlighed til at bese den gamle frede¬
de mølle fra top til tå, et ejendommeligt men absolut
hyggeligt sted for en naverhule. Og så var det afgangs¬
tid, men fra Holbæk- Naverne skal der lyde en virkelig
stor tak til Karrebæksminde afdeling, for en dejlig
eftermiddag blandt Naverkammerater, der gjorde hvad
de kunne, for at vi skulle feile os velkomne.
megen

Niels.

Hdrning
Der var pæn tilslutning til hulemødet d.3/3, hvor vi
havde den glæde at optage Anna Christensen som
medlem. Anna, som er en lille fin ældre dame, er en

rigtig schweizer- Nav i det hun har været "Pilletriller"
i Winterthur. Det er næsten et år siden Anna kom hos os
fyrste

gang;

men

hver gang vi har villet foretage

optagelse er der kommet "en mand med en slæde i vejen",
så hun blev så glad over at det endelig lykkedes, at hun
kvitterede med en blid klokkeringning.
Den 7/4 skulle vi have generalforsamling. Den annullere¬
de vi imidlertid på grund af for ringe fremmeide, (kun 6
Naver + 2 Navervenner), i stedet holdt vi almindelig
hulemøde, som startede med at vi mindedes vores
Naverven Lotte, som den 4/4 sov stille ind efter en svær
og langvarig sygdom. - Ære være hendes minde Formand Frank lod os vide at han - hvis alt går efter
planen - i den kommende tid skal arbejde i Tyskland og
han ville sikre sig at vores næstformand er parat til at
tage over under sit fravær. Naverven Grethe fortalte at
hun efter et familiebesøg på sjælland var kommet hjem til
hovedlandet under politieskorte. Det viste sig dog at
hun bare var med samme færge som alle de betjente der
havde været i Kbh. under den store konference. Hun
var meget imponeret over det store opbrud af motor¬
cykler, og så kom snakken til at dreje sig om disse 2
hjulede køretøjer, som flere af de tilstedeværende i
ungdommens år havde været i besiddelse af. Hulefar ville
sandelig ikke stå tilbage - så han kom trækkende ind med
sit nyerhvervede køretøj, en gammel knallert som han vil
til at gøre køreklar. Meidet sluttede kl 22.30 for halv¬
delens vedkommende. Den anden halvdel fortsatte et par
timer mere.

Ref. Birte.

Karrebæksminde
31/3 meidte 13 op til en god aften i mallen.
Formanden beid velkommen, og denne gang overraskende
med sin egen reist, som selvfeSlgelig vakte stor glæde.
Ved hulemeidet

nogle indledende bemærkninger, fortalte han at der
seigt om en fane, samt at ansvarsforsikringen er i
orden. Ole bro berettede om det nye indbrud, som denne
gang kun kostede en ramme eil, og at døren nu er
beheirigt etableret med forstærkninger af jern. Endvi¬
dere havde Ole & John opsat mere lys udenfor. Ole gav
ligeledes besked så alle må have fattet det, at der skal
ordnes også udenfor, og omkring meillen. Inde skal
ordnes d. 1 /4 da vi får beseig af Holbæk afd. og gerne vil
vise vor hule frem fra sin bedste side. Det blev også
bereirt om en ny beidekasse, som Ole lovede at klare,
samt at de opkrævede midler skal gå til noget fornuftigt.
Efter al den snak var der optagelse af 2 nye medlemmer,
og det stod Store Kalle samt Ole Bro for. Feirst optog
man Ole Håber Christiansen, som arbejdede i USA 197576, og derefter som naverven Torben Drejgård. Blandt
deltagerne i aftenens meide var John Marner Henningsen
som meidte feirste gang, og som berettede om sig selv,
bl.a. mange år på Greinland. Endvidere skal det poin¬
teres at gæster kun er med til fester eller når de bliver
Efter

nu er

vore hulemeider er lukkede meider. Der skal
endvidere skrives i bogen hvis hulen beseiges uden for
de ordinære meider. Den 5.-6. skal René evt. fremvise
meillen for et militært feilge, og det blev taget til efter¬

inviteret, da

Der var efter alt dette spisning, med flere
indkitning- bryllupsdag m.m. , og selvfeilgelig
blev der sunget bl.a. nr. 28-70-73, men også til violin¬
musik ved formanden i hyggeligt samvær. Som altid en
god aften i hulen, og til dem som ikke kommer 1/4,
retning.

omgange

velkommen til næste hulemeide den
Der blev sendt

en

28.april.

repræsentant fra vor afd. til reception

hos en af vore sponsorer, nemlig Kanalkroen lørdag
formiddag 1/4. Og så kl. 13.30 fik vi besøg af 22 med¬
lemmer fra Holbæk afd. som formanden bød hjertelig
velkommen, også til de 8 fra vor egen afd. der mødte op
til at hygge om gæsterne. Efter sang nr. 28 gik vi over
til det kulinariske, sildemad samt høns i asparges, og
det stod Ole bro for, i den sædvanlige fine stil, rigeligt
mad, som fortjent fik ros. Poul stod i baren og sørgede
for det flydende. Vi blev begavet med en flot kasse gi.
værktøj til ophængning i hulen, og med et stort tak for
det, som også formanden Store Kalle udtalte, tog vi dette
til os med taknemlighed. Der blev helt naturligt sunget,
muciseret og talt og det var i det hele taget en god og
fornøjelig eftermiddag i møllen, som jo selvfølgelig blev
beundret af gæsterne, som vi alle var glade for at få
besøg af. Til sidst skal det meddeles igen at generalfor¬
samlingen er d. 19.maj, og at hulemødet d. 26.maj er
aflyst, og endvidere at vi afholder stiftelsesfest den
16.juni... .Husk dette.
Vi ses, og

med kno, "TuT"

København
I marts måned samlede vi kræfter til forårets

begyndel¬

Svende-hulemødet den 16.3. blev afholdt
absolut rette Naverånd. Sang, spind og hygge.
skønt at være i CUK!
se.

i

den

Det

er

Tirsdag den 4.4. lagde vi ud med et Svende-hulemøde ud
det sædvanlige. Vi var næsten 20, der i stearin¬
lysets skær, havde en pragtfuld aften. Hvorfor? Joh,
strømmen gik såmænd ud i hele bydelen ved 20-tiden,
der gjorde, at vi virkelig kom hinanden ved. Da vi er lys
i os selv, kunne vi sagtens synge og more os uden at
over

det vi alle

savne

er

så forvente med: Strøm (El). Utro¬

ligt

som man er afhængig af dette, der dog som nævnt
ikke kunne slå os ud. Man blev helt blød i knæene af alle
de levende lys. Mødet sluttede i god ro og orden allerede
kl.

22, da alle naturligvis var fyr og flamme efter at

komme

ordentlig hjem. 19 glade personer, herligt. !
Tirsdag den 4/5 har vi atter Svende-hulemøde. Jeg
indrømmer blankt at datoen er temmelig malplaceret, men
vi holder alligevel åbent, med dyb respekt for datoen.
Lørdag den 6/5 kl. 18 siger Peter "Bogholder" og under¬
tegnede igen "Salü samme". Schweizeraften, med alt
hvad dertil hører. Dem der endnu ikke har prøvet at
deltage i dette pragtfulde arrangement, har virkelig
noget til gode. Minderne fra det skønne Schweiz vælter
bare frem. Spitze!!. Pris kr. 75,- sidste tilmelding er
den 30/4, spørg formanden om eventuelle ledige pladser.
Onsdag den 17/5 kl. 19.00 indkaldes hermed til CUK
Kbh's ordinære generalforsamling. Dagsorden i.flg.
lovene: 1) Valg af dirigent, 2) Protokol, 3) Formandens
beretning, 4) Klubbens regnskab, 5) Hulens regnskab,
6) Byggefondens beretning og regnskab, 7) Valg til
klubben, 8) Valg til byggefonden, 9) Valg til HB,
10) Valg af delegerede til Sønderborg, 11) Indkomne
forslag, 12) Eventuelt. - Eventuelle forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Arrangementer:
4.5
kl. 19.00, - Svende-Hulemøde
6.5
kl.18.00, - Schweizeraften
7.5.
10.5
14.5.
17.5

Med

+

+

21.5.
28.5..

-

Lukket

kl.10.30, - Midt-I-Ugen
.kl.19.00, - Søndagsmesse
kl.19.00, - CUK, generalforsamling

kraftige Naverhilsner,
"2m", København afd.

Niels

Kolding
Til hulemødet

Odense

var

mødt 7

piger og svende, det var rart
på dupperne igen, vi har jo

i

15 deltog i generalforsamlingen den 6/4-95. Vi fik ny
næstformand, Mogens Malmos.
Regnskaberne blev
godkendt. Bent og Ingrid og Inge P. vil give en hånd
med i hulen ved rengøring og andet. Inge fik en nøgle.

hule.

ingen der ville tage posten som sekretær, så
skriver pige. Festudvalget blev
Bent, Inge A og Kirsten. Mødet sluttede i god ro og
orden med vores madpakker. Det blev oplyst at "Børge
Skæg" er kommet på plejehjem. Kjeld havde en bøn, han
ville gerne have et gelænder ned til hulen; men Carl (90
år) syntes det var bedre med et når vi skulle hjem. Inge
Almind bliver 60 år den 27.maj og holder åbent hus på
adressen fra kl. 10 til 15.
Husk blå tur den 25. maj.

at

Per ved at

se

være

oppe

lang tid måtte undvære hans selskab. Lars havde et
eventuelt nyt medlem med sig, det er en svend der har
arbejdet på Grønland, det ville jo gavne med nogle flere
medlemmer, men det ligger meget tungt her i omegnen.
Aktuelle emner blev også drøftet, der i blandt også
pinsestævnet i Sønderborg. Som altid var der den gode
stemning og godt kammeratskab som altid findes i vores
Med

Naverhilsen,

Peter

Kolding afd.

Los

Angeles

havde, til vores februar meide, fundet vej
Vi havde en gæst denne aften nemlig Søren
Christensen. Vi holder gang i vores nye festformand og
bartender med vores drinks. Erik Leisner fejrede sin
38 medlemmer

Der

var

Kirsten fortsætter som

De bedste hilsener,

"Pigen fra Fyn".

til hulen.

gav en omgang øl, bare for at
ældre ud. Vores Naverette klub

vise at
fejrede
jubilæum. 50 kom der til festmiddag og

fødselsdag så han
han ikke
deres
banko.

6

ser

års
Til vores

møde i marts havde 30 medlemmer

fundet hulen, og denne aften havde vi to gæster, Børge
Christensen og Henry Englying. Erik Leisner fik over¬
rakt et Navertelegram i anledning af sin 70 års fødsels¬

dag. Tom Bristing fik også Navertelegram for sin 70 års
fødselsdag. Tom Bristing gav en omgang drinks til alle,
ja, nu har han råd til det efter at være blevet bartender,
og altid vinder en masse penge i poker. Tak Tom, vi
håber du må

være

bartender i mange

år endnu, så vi

Randers

Generalforsamling 7/4-95.
Efter at have indledt mødet med en sang, havde vores
formand den ære, at kunne indmelde 2 nye medlemmer i
vores forening. Det drejer sig om ingeniør Torben Møller
Jensen som har arbejdet mange år i Tyskland, og maler
Torben Smith, som vi jo kender som tidligere nav fra
Zürich. De som var med på busturen ved stævnet i
Zürich, vil huske ham som en flimrende fremviser af det
dejlige landskab. De fik selvfølgelig begge vores vel¬
komstsang, og

kvitterede ved at ringe med klokken. En

stadig kan få mange gratis drinks. Ved mødet i marts
optog vi Søren Christensen som nyt medlem. Vi har haft
den store sorg at miste to af vores medlemmer, som er
draget ud på deres sidste rejse, Alfred Munck medlem
siden 1970 og Peter Breum medlem siden 1982. ÆRET

god start før vores generalforsamling. - Som første
punkt på dagsordenen blev Børge Jørgensen valgt til
dirigent. Valg af stemmeudvalg gik til Oluf og Bitten.
Derefter beretning af formand Arni Lorentzen, som kort

VÆRE DERES MINDE.

periode, og lidt orientering om

april skal vi fejre vores jubilæumsfest med medis¬
terpølse og rødkål, samt bankospil efter middagen.
Den 8.

In Naver

Spirit, B.K.

være morsomt, om vi næste gang den 1 .maj på kampdagen
kunne møde alle 15. Jeg vil stege sild og lægge i eddike,
så mød venligst op mandag den l.maj i hulen kl. 19, som

sidste mødedag, da vi som sædvanlig
juni, juli og august.

sæsonens

Med naverhilsen og

kno,

Bent, laugsskriver og skatmester.
INI æstved

april kom mest til at dreje sig om det kom¬
pinsestævne i Sønderborg, og Bendt opfordrede
kraftigt til at så mange som muligt deltog. Jørgen har
undersøgt diverse transportmuligheder, og den bedste
løsning er togtransport. Forudsat at der er mindst 10
deltagere, kan prisen holdes ned på ca.kr. 420,- pr.
Hulemødet i

mende

person. Bestyrelsen har foreslået at foreningen dækker
udgiften til selve rejsen samt delegeretfrokost for den
stemmeberettigede delegeret. Når disse linjer læses er
dette forslag forhåbentlig vedtaget på generalforsam¬
lingen. Sidste mulighed for tilmelding til rejsen er ved
hulemødet den 5.maj, så man bedes skriv sig på listen i
hulen. Den dag er jo ikke alene en festdag på grund af
50 året for Danmarks befrielse, men også 6 års dagen for
hulens indvielse, så man må da håbe at festudvalget har
lagt sig lidt ekstra i selen.

Med

de

begivenheder der var sket i den forgangne

det kommende stævne i
stiftelsesfest. Formanden havde
netop modtaget referat fra F-og K mødet i Odense, og på
opfordring oplæste han det i sin fulde ordlyd, hvilket
Sønderborg, og vores

fremkaldte et par udbrud

referat, og et par enkelte

Hulemøde afholdtes den 5.april. Vi var mødt 11 svende
til sildebord. Jeg er tilfreds med et så stort fremmøde ud
af 15 medlemmer, vi har det jo også hyggeligt. Det kunne

holder lukket

om

fra Zürich Torben, om hvor

mange vers formanden plejede at synge
halsen. Godt nok Torben. Efter det

Nysted

bliver

fortalte

naverhilsen, J.P."Marokko" Jensen.

til

afstemning

og

før han skyllede
fyldestgørende

spørgsmål, kom beretningen

blev godkendt. Kassererens regnskab

blev, efter et par

små ord dueller angående huleregn¬

førelse, ligeledes godkendt. Der var 3 indkomne
forslag. Solveig stillede forslag om at starte vores møder
kl.19.30, da hun syntes tiden sammen var for kort, for
skabets

som skulle nå sidste bus hjem. Der var bred enig¬
hed, og et nyt mødetidspunkt blev fastsat til kl. 19.00
præcis. Erik Sloth stillede forslag om at ændre antal i

dem

bestyrelsen fra 5 til 3. Dette blev nedstemt med 7
stemmer mod 4, en undlod at stemme.
Søren Munk
stillede forslag om at vores koner/kærester måtte komme
med på traveturen Kr. Himmelfartsdag. Dette var et ømt
emne som vi har haft oppe flere gange. Det endte med et
ændringsforslag lydende på at vi på næste travetur vil
prøve at have koner/kærester med hvis de har lyst, og
så skal spørgsmålet tages op igen på næste GF. Dette
forslag blev vedtaget med 9 for og 3 imod. Valg til
bestyrelsen. Formand Arni Lorentzen ønskede at træde
tilbage, men efter anmodning fra et medlem af bestyrel¬
sen, med opbakning fra samtlige deltagere i generalfor¬
samlingen og ved vedvarende klapsalver, lykkedes det
at få Arni til at fortsætte endnu en periode. Søren Møller
og Søren Munk blev begge genvalgt. Til bestyrelsessuppleant blev Solveig Sørensen valgt. Erik Sloth var på

valg som revisor. Dette skabte en del debat, i det Erik
var til stede, og ikke havde tilkendegivet skriftligt
han var villig til genvalg. På trods af at flere be¬
styrelsesmedlemmer og en revisor havde h rt at Erik
godt ville modtage valg, ville vores dirigent ikke aner¬
kende dette. Det endte dog med at Erik blev valgt, og at
det fremover skal stå i dagsordenen, om vedkommende er
villig til genvalg. Under eventuelt blev musikken til
vores stiftelsesfest dr ftet, og kassereren skal sætte sig

ikke
at

i

forbindelse med kulturudvalgsformanden og militæret,

angående deres salg af "Tøjhuset" . De har nemlig et lille
krudthus, som naverne godt kunne bruge til hule.
Herefter havde formanden ordet for en afsluttende

bemærkning,

og

generalforsamlingen sluttede med gule

ærter.

Tak til Herning, Silkeborg og Århus for en vellykket fur
til Fregatten Jylland, dagen efter vores generalforsam¬

Henning.

ling .

Roskilde
12/3 havde vi kortspilaften, igen en hyggelig aften,
selv om nogle havde meldt forfald på forhånd, vi blev i
alt tretten, så godt at nogle både kan spille bridge og
Den

Whist, så er det lettere at sætte hold. - Hulemødet den
31/3 var en virkelig fin aften. Først var der optagelsesceremoni for to nye naver, Anne Lise Johnson og Poul
Folketsen. Velkommen til begge. - Efter spisning gik vi
over til quiz. Under mottoet, "Kend den fortid og forstå
den nutid", stod Lars og Søren fra Lundekrog, og på
skift løj for os, medens den ene sagde sandheden
forsøgte den anden at binde os noget på ærmet, så måtte
vi jo gætte på hvem der havde ret, om det funktionelle
ved de fremviste redskaber, ud af 20 (19) mulige, var
der søreme nogle som havde 16 rigtige, utroligt, men da
der var flere, måtte de trække lod om dusøren. En
festlig, fornøjelig og lærerig aften, hvor der var 30
fremmødte, (foruden quizlederne, deraf to fra Køben¬
havn ). Det blev en lang aften, klokken var næsten et
før vi kunne låse af og gå hjem. Hulevagt, Karin og Poul
Erik med hjælp fra alle andre. - Vi vil gerne takke
Hillerød afd. for en fornøjelig eftermiddag, med spisning
af god mad, ikke mindst til Mona og Kai, men også til
andre for samværet; vi var 8 her fra Roskilde og havde
en fin messetur lørdag den 25. marts.
Aktiviteter i maj:

Fredag den 26/5- kl.19.30.
Med naverhilsen,

. .

.huleaften.

Poul Erik.

Hulemøde den 31.3. 9 medlemmer var mødt op, så det er
rart at vi er blevet mere interesseret i vor lille afd.

Optagelse af nyt medlem blev der også, da der er flere
og flere der har fundet ud af at Samsø er en skøn plet
her i Danmark. Denne gang var det Åse Heimly, Norge,
som også er kendt af naverne i Århus som en lystig pige
der ikke har allergi over for klokkeklang. Åse Heimly er
tidligere plejehjemsassistent, så vi får en særlig pleje
her på øen. Velkommen Åse. Formanden har talt med
kommunen om udvidelse af hulen, dette er blevet god¬
kendt, men kun vis vi selv betaler og laver arbejdet, så
vi er enige om at starte efter påske, så vi kan være klar
til 10 års dagen for oprettelse af Samsø afd. som er den
21.05.-95, hvor der er åbent hus; men da den 21. er en
søndag holdes der åbent hus lørdag den 20.05. i stedet.
Hulen holdes lukket indtil da.

Silkeborg
fremmøde i hulen. Vi
rejsemontør gennem 22
år, Svend Nielsen er blevet medlem pr. 1.04.95. Vel¬
kommen i vor midte. Som
oplæg til generalforsamlingen

formiddagsmøde

med den samlede be¬
flere

og revisorer. Vi fik ordnet

interne ting og kunne konstatere at kontingentet og
restance er ganske små. - Hulemødet den 31.3. var

besøgt af 14 svende. Der var ikke væsentlige indlæg;
men en
rigtig hyggeaften med sang og spind. Kasseme¬
ster Søren havde fat i klokkeknebelen. Vi
siger tillykke
til Finn Sørensen der runder de 50 år den 1.5.95.

Hilsen med

den

7.april afviklede

vi den årlige

faktisk skulle være afholdt
3. marts, hvor man desværre havde forpasset tidspunktet
for rettidig udsendelse af dagsorden. På grund af
fællesspisning er mødetidspunktet sædvanligvis frem¬
skudt til kl. 18, dette var desværre forbigået flere af
medlemmerne, men med en god times forsinkelse kom vi
da i gang. Formandens beretning såvel som kassererens
regnskab blev efter nogle få spørgsmål godkendt. Ang:
Indkomne forslag, (som skal være bestyrelsen skriftlig
1 hænde senest 7 dage før) vedtog man fremover at vælge
2 revisorer og 1 suppleant, ligeledes vedtog man at
som

referat fra hulemøderne oplæses ved det efterfølgende
hulemøde. Et forslag om reduktion af antallet af be¬

styrelsesmedlemmer kunne ikke imødekommes, - ud over
dette var samtlige valg genvalg. Ang. delegerede til
pinsestævnet blev Karin ved forrige hulemøde valgt som
fanebærer, og deltager i øvrigt sammen med Henning ved
delegertmødet, med samtlige omkostninger betalt iflg.
bilag. - For at lette kassereren ang. diverse beløb til
runde fødselsdage m.v. forsøger Ejner selv at udregne
et fast beløb til disse, som så pr. 1.jan. 1996 vil blive
opkrævet månedsvis sammen med kontingentet. - Inden
vi gik til den "falske" skildpadde blev "Fluekassen" tømt
og den viste sig at indeholde kr. 4.155,00, som så
sammen med beholdningen fra sidste år vil blive anvendt
til den årlige sommerudflugt, som der senere vil blive sat
dato på. - Hans Frederiksen tilbød at stable en ekstra
sommerfest på benene i Drøsselbjerg d.l2.aug. i år, og
det glæder vi os meget til. - Som tak for opmærksomhed
efter endt sygehusophold havde Linda givet Hansemand
valuta med til en omgang til svendene, som vi takker
meget for. - Ejner og Jens gav ildvand hvilket vi selv¬
følgelig også takker meget for. - Arne Glyholt måtte
melde afbud da Ritta var kommet slemt til skade ved fald
i "Netto" med grimme skrammer, og ikke mindst tab af 56 tænder som følger, vi føler meget med hende, og håber
på snarlig bedring. - Julestemningsmødet er fastlagt til

Med

lidt sent, men

begyndte

naverhilsen, Arne Rafn.

Stockholm
var vi forsamlet til månedsmøde som
forløb uden større problemer. Vi har igen haft besøg af
vores Naverbror Jørgen Wulff, denne gang havde han

Lørdag den 4/3

hyggede sig en uges
18/3 afsluttede vi deres besøg
Karin og Aage serverede os en
god middag. Vi takker Jørgen og Sanne for deres besøg
og ønsker dem velkommen igen når de får lyst.
Lørdag den 25/3 havde vi svendefest med efterfølgende
bingospil og om søndagen var vi 13 stykker som var på
taget sin dame Sanne med sig og de
tid og om lørdagen den
med et hulemøde, hvor

her fik vi en lille forsmag på foråret og
samtidig lidt tips til vores udemiljø som vi skal se om vi
kan få til at passe ind i vores nybygning, som snart er
klar til indvielse. Vi vil gratulere konsul Karen Oppelstrup med de 60 år den 31. maj og ønske alt godt
fremover.

Så gik marts måned med
pænt
havde endnu en optagelse i det

styrelse + suppleanter

hulemødet

generalforsamling

havemesse,

kno, Else sekretær.

har vi haft et

Ved

den 17. december.
Mødet sluttede som det
i god ro og orden.

Sm m ti </>

Hilsen og

Slagelse

slag, "Farmand".

Program for maj:
Fredag den 5.maj
Månedsmøde
Fredag den 19.maj
Hulemøde
Fredag den 26.maj... .Sæsonafslutning med Ålemiddag
Med

naver hilsen,

Poul.

S«4nderborg
17/3. Generalforsamling, 23 medlemmer mødte op.
valgtes enstemmig til dirigent, og konstaterede

Lars

generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Dagsordenen
godkendt. Under beretningen oplyste formanden bl. a. at
vi har haft

en

tilgang på 7 medlemmer

og

2

er

rejst.

Beretningen godkendt. Efter spørgsmål og supl. op¬
lysninger kunne kassererens regnskab godkendes.
Valg: Kasserer, Bent ønskede ikke genvalg. Lars
Jepsen, Teglparken 70, 6320 Egernsund, overtog
posten. Bestyrelsesmedl. Gerda Gilberg - Ove Jørgensen
suppleant, Conrad Nielsen - revisor, Henning Phil.
Dirigenten afsluttede - formanden takkede for god ro og
orden. Vi sang nr. 13, afdelingen var vært med et
stykke smørrebrød.
3/4. Trådte den nye bestyrelse sammen. Der blev
udarbejdet program frem til ferien. Flere interne ting
-

blev drøftet.
- 14 var mødt.
Bestyrelsen melder alt på plads til pinsestævnet. H.P.
fremviste stævnemærket. Program uddeltes til med¬
lemmerne. Jørgen påpegede, der ikke stod noget om
hulemøde den 2 .juni. Det kommer så her: Fredag den 2/6

7/4. Hulemøde. Ikke den store tilslutning

hu lemeide kl. 19.30.
Ole havde taget turen

"hjem" fra Rødby, hvor han sejler
dagligt til Puttgarten, og han var dybt skuffet over,
ikke at kunne få et glas rødvin. H.P. havde sørget for
lidt mundgodt. "Medisterpølse og røde piger".
4/4. Havde Ejnar og H.P. været på "Skrænten" og holde
foredrag om Naverne. Kontakten etableret gennem
Gerda. Det havde været en succes, og kendskabet til
CUK
Med

er

blevet lidt

mere

udbredt. Skade kan det næppe!

.

naverhilsen, Gerda.

V ejle

lokalet

-

så mød op.

Gunnar.

Århus
var god tilslutning til vores møde hvor der
lagt planer for de kommende arrangementer. Vagner
kunne oplyse at der er nogle Århus- naver der har
arrangeret en tur til Borås Kristi Himmelfartsdag. Herluf
kunne oplyse at der var 8 svende der havde været til
reception hos Arne Munk, i anledning af hans 50 års
fødselsdag. Efter en god og positiv aften sluttede mødet

17/3. Der

blev

7/4. Afholdt vi vores årlige generalforsamling, som blev

generalforsamling. Det er det
dårligste fremmeide, jeg kan huske. Selv med busstrejke
og andre undskyldninger er det for dårligt! - Formanden
bød velkommen, i sær til "Slambus", der jo er kommet
hjem fra søen. Valg af dirigent blev Helge Gjerding.
Formandens beretning: Formanden takkede alle, der
siden efterårsgeneralforsamlingen havde ydet en ind¬
sats: Jens DSB, der for 10. gang lavede gule ærter, Fredericia afd. for julefrokosten, hvor de havde været
så venlige at invitere Vejle afd. - Solveig og Carsten for
vinterfesten
samt de øvrige, der hjalp - Hulemor og
hyttevært for deres utrættelige indsats - hytteudvalget,
der jo altid sørger for, at hytten er i perfekt stand.
Derefter udtrykte formanden ønsket om øget aktivitet i
hytten og godt samarbejde med CUK. Beretningen blev
godkendt. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
Indkomne forslag: Der var forslag om, at telefonen
skulle åbnes for indgående samtaler.
Efter megen
diskussion blev forslaget nedstemt med 7 stemmer mod 6.
Bevilling til pinsestævnet: Vejle afd. har 2 delegerede,
formanden og kassereren. De får rejse og ophold betalt.
Valg: Alle valg var genvalg undtagen bestyrelsessuppleant Helge Gjerding, og til festudvalget valgtes Carsten
Munk (genvalg) og Hans Emborg (nyvalgt). Kassereren
er utilfreds. Aldrig har så mange været i restance, siger
han. Så vær rar, find lommerne og betal kontingentet til
var

mødt til

tiden.!

Forårsrengøringen nærmer sig - lørdag den 27.maj. - Så
læg bare vejen forbi. Det er slet ikke så anstrengende,
som man skulle tro. Selv formanden har en gang klaret
en hel dag.
Med

tilmelding til sommerudflugten - senest den 1 .maj.
afsted til Tyskland den 11.juni. Er der endnu
ledige pladser efter l.maj kan du tage en gæst eller to
med til den fordelagtige pris af 120 kr. /stk. Du skal selv
kun betale 80 kr., hvis du tilmelder dig inden 1 .maj.
Den 1. april havde Per Michael stor fest - han rundede
det skarpe hjørne - og i den anledning takker han CUK
og Aalborg afdeling for opmærksomheden. En stor tak til
Pia Nielsen, Valby, for de 2 spande gode sild, som du
forærede os i forbindelse med julelotteriet. De blev på
behørig vis fortæret på hulemødet 5.april.
Til slut en lille opfordring til alle medlemmer: Vi kan fint
være i hulen alle sammen på en gang efter udvidelsen af
Vi tager

kl. 23.00.

Generalforsamling den 7.april 1995.
13 svende

Husk

naverhilsen,

Store Hans.

Ail 1 bo r~['

Til hulemødet den 5.april havde vi besøg
værende politibetjent Henry Jensen, som
besættelsen. Det

var

et

af forhen¬
fortalte om

meget personligt foredrag, i det

Henry Jensen blev taget af tyskerne, sammen med hele
politistyrken og sendt i koncentrationslejr. Det virkede
meget stærkt - i sær på os unge, som ikke rigtigt
oplevede besættelsen. Henry Jensen fortalte om det
barske liv i de forskellige lejre, han blev flyttet rundt i
indtil han kom tilbage med de "Hvide Busser" og sendt til
Sverige og endelig hjem efter befrielsen.

afviklet efter den dagsorden der forelå. Med 11
Arne Munk blev valgt til dirigent. Formanden

punkter.
kom i sin
beretning ind på, at der i det forløbne år, havde været
god aktivitet i foreningen og rettede en tak til bestyrel¬
sen
for godt samarbejde. Ole Bjelgart ønskede ikke
genvalg til bestyrelsen, og til nyt best.medlem blev
Knud Jensen valgt. Til fanebærer blev valgt Ole Linde¬
borg - Johansen og til suppleant - for Ole - blev Jørgen
Falsten valgt. Kasserer og lokaleinspektør blev gen¬
valgt. Til suppleant til bestyrelsen blev Arne Munk
valgt. Til ny revisor blev Ole-Bjelgart valgt. Under indkomne forslag havde bestyrelsen foreslået priserne på
øl - snaps - gi.Dansk - forhøjet fra 7 kr - 8 kr pr -

genstand. Forslaget blev vedtaget. Formanden sluttede
generalforsamlingen og takkede for god og positiv
opbakning. Derefter gik vi over til det kulinariske hvor
Kaj serverede braiserede oksehaler som smagte - helt
fantastisk godt - en stor tak til Kaj for den fine middag.
8/4- Tur til Fregatten Jylland - Ebeltoft.
Som vi tidligere havde annonceret i svenden vedr vores
tur til Ebeltoft - lørdag den 8-4- kan vi oplyse at turen
virkelig blev en succes. Der deltog 57 naver fra -

Herning-Silkeborg-Randers-Århus. Flemming-Laugesen
Herning havde lejen en bus - som han selv var
på. Og han kørte rundt og samlede op i de
forskellige byer. Da vi nåede Ebeltoft kl 12.00 stod der
en guide klar fra Ebeltoft marineforening som modtog os
og viste os rundt på Fregatten Jylland. Der jo er
utroligt imponerende og interessant. Da vi havde brugt

fra

chauffør

-

timer på fregatten - og var godt for frosne kørte
vi i bussen til marineforeningens restaurant - der ligger
ved havnen - og der var så dækket op til en dejlig
frokost. Hvor vi hyggede os et par timer - med sang
harmonika - vi sluttede af med at - danne kæde - om
deres store runde bord og sang så minderne. Dernæst
et par

gik turen til Århus - hvor vi var fremme kl 18.00 da de
øvrige deltagere jo havde et godt stykke vej at køre før
de var hjemme havde Århus - inviteret til en gang
skipper - lapskovs øl - og en dram. Det bekom dem vel kl 19.30 startede bussen igen - og vi tog afsked med 35
glade- naverkammerater og vi var enige om at det havde
været en rigtig hyggelig tur.
KOMMENDE ARRANGEMENTER.

7/5- Hulemøde 11/5 Varme hveder i hulen
hulemøde. 3-4-5/6

pinsestævne

-

Sønderborg.

Svend E. Jensen.

19/5+2/6

NFl

.

JUNI

6

9 3. A Ft <3

19 9 5
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STOCKHOLM

Der

ad 1

var

ingen kommentarer til protokollen.

Beretning: Ole har desværre været ude for en
bilulykke 24. marts, men er heldigvis i bedring.
Ole har haft en god 50 års fødselsdag med mange

gæster. Der er kommet ny
deling - Lars Kristensen.

formand i Zürich af

Der sendes tre ekstra eksemplarer af DfS til
agitation i Roskilde afdeling.

ad 2

Slips: Vi så et stk. prøve-eksemplar af slipsene

ad 3

med emblem. Det ser meget nydeligt ud.
Det føres hermed til protokol, at de 2.000,- kr.
betalt til en revisor for revision af 1993 regnskabet
må afskrives.
Desværre er der stadig afdelinger, der ikke har
betalt for andet halvår 1994. Der udsendes rykkere
med 25 kr. i
ad 4

Internt.

ad 5

Næste

gebyr.

HB-møde, fredag 19. maj i Ingerslevsgade

108 kl. 19.00.
?±sl

nielse

sekretær

Langfredags frokosten kunne naverne i Stockholm
ønske Anthon Paulsen tillykke med posten som formand
for Stockholm afd. en post han har bestyret i 20 år.

Ved

Redaktionen tilslutter sig ovenstående og ønsker foi
Stockholm afd. at Anthon Paulsen må forblive son
formand endnu i mange år. Hjertelig tillykke.

Nyt fra

HB

Redaktionen önsker på
hovedbestyrelsens
vegne
alle Naver en rigtig god
—

Sommer

—

Hovedbestyrelsesmøde 21/4-94 i Ingerslevsgade 108
Til stede:

Ole, Pia, Dann, Niels Chr., Rasmus lidt
senere, Karl afbud.

Dagsorden:

1)
2)
3)
4)

Protokol og beretning
Redaktøren
Hovedkassereren
Internt
A. Brev fra Zürich
B. Aalborg
C. Næstved
D. Løgumkloster
E. Indkomne

'

"S ^

forslag til pinsestævnet

F. KU
G. PC til formanden

5) Eventuelt

-t(LM.

\Au

C EISITRALUND E RS TØTT E L, S E S K A S S E
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C.U.K.
GI RO

2X43399

HOVEDBESTYRELSEN

KOBENHAVNS

AFDELING

Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.

Formand:

Ole Bøwig
Strynøgade 7

Formand:

NAVE RNE

—

1352 København K
Tlf: 33 15 09 85
arb.: 43 23 03 00

5000 Odens C
Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Ingerslevsgade 108 kid.

Hule:

1705 København V
Tlf: 31 21 00 92

Frode Zachariassen
Borgbygård Allé 36

Hovedkasserer:

2770 Kastrup
Tlf: 31 51 12 68

Redaktør af "D.f.S.":

Se

Møder:
afd.

under

København

Dann Eland
Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
Den 10. i måneden

Deadline:

Ib

Lønstrup

MILEPÆLE

Juni

Ib Strange

Formand:

Bakkedraget 4
8270

Højbjerg

4.06.

Bent J. Jensen,

medlem af CUK i
Toldbodgade 16 st. 1253 København K.

40 år

5.06.

Kaj Hübsmann, NV i Hillerød
Søndervangen 41, 3460 Birkerød

60 år

medlem af CUk i
Hvidovrevej 452, 2. 2650 Hvidovre

40 år

Tlf: 86 27 24 80

BLADET

CCEG

Leif Brygger Olsen

RedakteSr:

15.06.

Ib Lønstrup,

18.06.

Niels Ove Nielsen

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

60 år

Banegårdsplads 19, 5600 Fåborg
"Pudseren"
Havvejen 60 A, 8305 Samsø.
Åbent hus 24/6 kl. 14 - ?? på adressen

65 år

22.06. Erik Nielsen

NYT

FRA

Indkomne

HB

forslag til delegeretmødet i

afdelingsformænd, sådan at man
forslagene inden pinsestævnet. Det vil
være en fordel for afviklingen af delegeretmødet, hvis
de delegerede hjemmefra er ordentligt orienteret om hvor
nu

er

22.06.

Kurt

"Frys" Skotte Larsen
Rytterdammen 23, 2650 Hvidovre

70 år

26.06.

Solveig Sørensen
Ullersvej 18, 8900 Randers.

65 år

Sønderborg

udsendt til alle

kan diskutere

dan de skal stemme.

TAKL
IIB-

formand, Ole Bøwig

Hjertelig tak til Nysted naverklub for opmærksomhed ved
fødselsdag den 14. april.

min

Jeg vil hermed sige tak til dem der i anledning af
fødselsdag deltog eller sendte telegrammer,
m. m. til mig i dagens anledning.
års

HB-

!•'

min 50
gaver

formand, Ole Bøwig.
redaktören

Svend Poulsen,

Rødbyhavn.

Hjertelig tak for opmærksomhed ved min 50 års fødsels¬
dag den 22/4-95. En særlig tak til naverne i Randers for
at medbringe et herligt humør til festen.
Med kno i bordet, Oluf M. Jensen, Randers afd.

nummeret af Den farende

Hjertelig tak til alle som glædede mig på min 80 års
fødselsdag. En særlig tak til hovedbestyrelsen, Holbæk
og Frederikssund og Berejste. Tak til Erling og Anni for
kærlig omsorg.
Med naverhilsen, Elsa Jensen.

ikke
til gavn og

Tusind tak til Naver og Navervenner der stillede op

r-u

Hvis

korrekt adresseliste i august
Svend, bedes de afdelinger som
har indleveret, sørge for at få dette bragt i orden,
man

ønsker

en

glæde for alle parter.

min store

hulemor,

Trykning

Bogtryk
Toftebakken
2
34.60
Birkerød
tlf =
4.2
31
04
5©
Birkerød

på

dag i Hulen 23/4-95. En tak til hulefar og
som

stillede op på trods af Frodes sygdom.

dag varmede mig meget, at se den store skare af
venner der var til stede.
Denne

Hilsen fra navervennen,

Lotte.

TAG

Kiingoldingen

jeg = "farfar" Geert Stage, har en¬
stemmig besluttet at efterkomme en forespørgsel fra
Vagner Sørensen.
Vagner ville spare Naverne for flere tusinde kroner, og
det har han jo ret i, Moselkomiteen vil også understøtte
dette forslag, men kun hvis pengene bliver medtaget til
Mosel og forevist komiteen. For at gøre denne korte
indledning lidt længere, vil jeg nu proklamere Vagners
forslag som lyder således. - Indbetalingen til Moseltref¬
fen skal ikke ske til Tyskland men til en konto i Dan¬
mark. Se der sparer hver enkelte deltager ca. 35,kroner, og det er ikke at foragte (jeg har vist været
forlænge på valsen, for det vidste jeg ikke) "skam dig
Geert, skam dig"! Nu var problemet jo bare, hvordan
opretter jeg en sådan her fra Schweiz. Nu er det sådan
at ham Vagner han er smæk fyldt med ideer, så han
foreslog mig at spørge vores HB- formand, da han er

det er alle HB- formænd
regel, og søreme om ham Vagner ikke fik ret igen.
Den nye indbetalingskonto lyder således:
noget nær altvidende,

som

5000 Odense C

Girokonto 7 58 24 71

problem løst; men "vent" det er for tidligt
for Vagner er ikke færdig endnu, godt
syntes han at det er tip top at vi starter lørdag kl.
12.00, og en tur med Prærievognen i solskin heller ikke
er at foragte, (men hvor den starter og hvor den slut¬
ter, ved ikke en gang Vagner), men en ting kan jeg sige
allerede nu, der bliver en vanvittig lang vandretur på
(for en Nav der tidligere har travet alverden rundt på
sine flade konvolutter næsten er en fornærmelse, tid¬
ligere udtryk af Edgar>) ca. et kvarter til tyve minutter
uden drikkelse. - Vagner syntes at fototerminen skulle
ændres og det syntes komiteen også. Det bliver lørdag
aften kl. 18.30 før festmiddagen hvor alle er festlig
påklædt. - Søndag eftermiddag "påstår Vagner" er der
nogle der gerne vil have lidt mere tid, OK så strækker vi
også den. Vagner får tilladelse til at holde viserne på
det

at ånde lettet op

tid måske lidt mere hvis han kan holde til

det.

Programmet ser nu således ud:
Lørdag
kl. 12,00 Velkomst ved Moselkomiteen derefter

spisning "Kalte Platte"
14,00 Afgang "ud i det blå"
kl.17/17,30 ankomst, tid til at behandle vabler eller lign.
kl.

også udtørrede halse kan

-

m/overnatning
m/2 extra overnatninger

300,- Dkr.
440,- Dkr.
700,- Dkr.

Jeg vil ønske alle en god sommer og på glædeligt gensyn.
P.S. Ein Moselgruss von Stefani, Margit
måske en kommende Nav, Allan.
P. P. S.

internationale; dvs. en
uanset nationalitet,
hudfarve, politiske eller religiøse overbevisninger; blot
han respekterer menneskerettighederne. Foreningens
hovedsæde er i Hamborg og omgangssproget er tysk,
ligesom de fleste herberger befinder sig i Tyskland og
Schweiz dog også i Skandinavien og sågar i USA er der
"Gesellschaft", som foreningens lokale afdelinger kaldes.
Herberget, som for det meste består af en kro med
overnatningsmulighed, er de rejsende svendes "hjem".
Værten og værtinden tiltales som "Vater" og "Mutter",
personalet som "Schwester" og "Bruder". Her mødes
svendene regelmæssigt med de der fastboende svende,
som efter endt rejsetid stadig er medlem af foreningen.
På "håndværkssalen", et lukket foreningslokale, ordnes
alle foreningens lokale anliggender samt holdes for¬
skellige gamle håndværkertraditioner i hævd. Svende på
rejse "tilrejser" på herberget og bliver her modtaget og
"udskænket" af de der arbejdende svende. - "Tilrejste"
har ret til 1 gratis overnatning og i vintermånederne
ligeledes en dags forplejning.
Foreningerne
kan

er

optages

Hejst?tiel og£ måde
på valsen som fremmedskreven håndværkssvend
er en gammel tradition,
som stammer helt tilbage fra
middelalderen, og som praktiseres den dag i dag i næsten
uforandret form. Rejsetiden er som altid 3 år og 1 dag og
i den tid må den rejsende svend ikke komme sit hjem
nærmere end 50 km, med undtagelse af dødsfald eller
alvorlig sygdom inden for den nærmeste familie. Rejsen
foregår til fods; offentlige transportmidler er dog tilladt
over kortere strækninger, men ikke velset.
At tage

eklædning

Den fremmedskrevne svend bærer i hele

rejsetiden, på
på rejse altid "Kluft", dvs. en tysk
håndværkerdragt som bestå af: Den sorte hat: Bowler,
høj hat eller den bredskyggede "Schlapphut". Hvid
kraveløs skjorte (Staude) med det sorte slips (ærbar¬
hed) tegnet på at han er fremmedskreven, bundet i den
øverst knap. Bukser med stor fodvidde, vest og jakke i
fløjl eller velour. Tømrer og snedker i sort, murer og
stenhugger i evt. hvidt eller gråt. Sorte sko eller
støvler. Desuden kan han bære en urkæde og en ørering
med håndværksvåbnet. Al anden "pynt" på klædedragten
som

,

Middag "Mosel-Spezial" .
Minderne og afslutning på det officielle program
(hvis Vagner ellers kunne holde til det).

Priserne bliver som sidste år:
Arrangementet u/overnatning
-

eksisterende "Zünfte":
dvs. håndværkerlaug, hvis
formål det er at fremme og organisere unge svendes

arbejde

Søndag
kl. 12,00
kl. 13,45

"

"Rechtschaffenen fremde Zimmer- und
Schieferdeckergesellen" og "Rechtschaffenen fremde
Maurer- und Steinhauergesellen" er de ældste endnu
Foreningerne

B
er

lyd på filmen).
kl.19,00 Festmiddag,
kl.23,00 Vi synger minderne.

"

og færdige bygningsdele er ved at gøre den dygtige og
alsidige håndværker overflødig, er det vigtigere end
nogen sinde at unge svende tager ud i verden for at lære
andre bygningsformer og håndværkstraditioner at kende
og samtidig give sit bidrag til international forståelse og
samarbejde.

repareres.

kl.18,30 Fotografering (du må gerne grine højt, der

-

valsen?
Jamen det var da noget man gjorde på bedstefars tid, vil
de fleste nok mene. Nej, netop i dag hvor elementbyggeri

håndværkersvend

Bøwig
Strynøgade 7

-

NU

du ung svend;
tømrer, snedker, murer eller
stenhugger; har Du lyst til at lære mere i Dit fag, og
samtidig lære andre lande, deres særpræg og traditio¬
ner, at kende? Er det måske noget for Dig at tage på

rejseliv.

Ole

uret en times

-

1 dag

Er

Moselkomiteen og

nu var

VALSEN
3 år og

"Mosel News"

Så

I» A.

und Werner og

Også en hilsen fra min hustru "momse" Annemarie

Med kno i

bordet, "Farfar" Geert Stage.

er

ikke tilladt.

Bagage
Alt hvad den

rejsende svend har med på rejsen rulles til
en ca. 30 cm tyk og 70 cm lang bylt, som ombindes med
et farverigt klæde med motiver fra "Kluftskræderen",
kaldet "Charlottenburger" eller "Berliner". Det skal
oplyses, at der i udlandet sjældent forlanges at svenden
selv stiller med værktøj, så oppakningen indskrænker
sig for det mest til et sæt arbejdstøj og det nødvendige
skiftetøj. Den rejsende svend rejser med en "Stenz",
som er en slangeformet, i naturen dannet, vandrestok.

i?A

"Hvad

vel

er

FARTEN

livet"?

-

"1

.

sivet

et

pust"!

står der Jo skrevet,
kun et monument, men de derfor just
således

BORGERKROEN
Vestergade 37
Stedet hvor

naver

og andet

-

Vejle

godtfolk mødes

gælder det, at have levet.
Slid dig da løs fra din daglige dont
søg at få udvidet din horisont
rejs for at prøve din lykke
hele

blæs

verden et stykke.

du en kammerat på din vej,
følge med ham, - vær ej bange.
Vejen det letter, og skader dig ej,
og veje kan tit være lange.
Har han humør, og hans livssyn er sundt,
Træffer

slå

røs g* £ é £ S

£ i?«

^

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86591722
hvor

Stedet

Naver

far
Sent

når

nyd,

og

gi. danske postkort og frimærker,
jernbanemærker, bypost gi. breve, sam¬
linger m. m.
Send fotokopi eller original med prisfor¬
slag til:
-

Sören

Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74 11

kun trøstig i verden frem
benyt dine dage

har skønhed og pragt
forbi øjet du drage

alt

som

i sit

gem

nyd og tag lære af alt hvad du så
lær at begejstres og lær at forstå;
men, - lad dig aldrig forknytte,
det er til ingen nytte.
det at

Sker

Kdbes

du

Stævn

lad

mødes

da med ham hele verden rundt.
vil du glemme de dage,
siden du vender tilbage.

alt ej mager sig ret

og det kan ofte passere, husk du er ung da, og tag dig det let
lad det dig ikke krepere.
Har du en mester,
som knuder dig gør,
-

gå ej og tab da dit gode humør.
Nej, fiv ham døden og fanden
gå så og søg dig en anden.
Og vender du atter

hjemad mod nord

hjemad mod "Bøgenes Rige",
hjem for at gense din gamle mor,
hjem, for at favne din pige.

da at hun sveget dig har,
tag det da bare gemytligt min far,

Hænder det
lid

fortræd på forstanden,
simpelt en anden.

ej

tag ganske
Olaf

Breuning./1906

NAVERNE

4^
J*

FORENINGSMEDDELESLER

S
4,

ARIIUS
21/4

hulemeSde, hvor vi afviklede vores årlige pokal
skydning, som forleib helt planmæssigt, BeSrge Andersen
blev pokalvinder. 1. præmien gik til Ole Bjelgart, 2.
præmien fik Jens Buhelt. Vi havde den glæde at have
besdg af Preben Neeser som arbejder i Brasilien.
Vi havde

//
V

4>

5/5
meidt 18 svende til vores
meidet og gennemgik de

hulemeide, formanden
indkomne forslag til
delegeretmødet i Sønderborg. Vi havde en hyggelig
aften, Jens havde medbragt en dejlig gravad laks, som
Der

var

åbnede

vi så fik sat til livs med en dram.

Program.
JLJ.

,

V

i hulen, for at feilge traditionen med
at spise varme hveder, som bageren er specialist i at
lave. Der var mødt 18 svende samt 4 gæster, det blev en
rigtig god aften hvor alle hyggede sig og vi sang nogle
af vore gode naversange, og sluttede af med at synge
Vi

var

samlet igen

minderne.

Kommende arrangementer:
2/6 Hulemøde
3/6 Pinsestævne
16/6 HulemtSde

3-4-5/6-95 Pinsestævne i Sønderborg
9/6-95 Svendeaften og denne aften har Erik og Poul
hulevagten.
7/7-95 Grillaften hos Anna og Frank, og det står
tolderen og

Frank for.

Hulevagten Alf/Morten

4/8-95

Dorrit.

Med kno i bordet,

HERNING

Fregatten Jylland (se DfS maj, under

Tur til

Svend E. Jensen

Huleaften den 19/4, stod vil næsten
havde besøg af TV Midt Vest, og mon

AALBORG

op

1995.
så det lykkedes ikke denne gang
at få afprøvet, hvor mange medlemmer der kan være i
vores "nye" hule.
På grund af de mange festligheder, der er blevet afholdt
i forbindelse med den 4. maj, kunne Chr. den IV's laug
ikke komme til vores huleaften, men de har lovet at
besøge os ved en senere lejlighed. På grund af tekniske
vanskeligheder fik vi ikke annonceret i sidste nummer af
Hulemøde den 3. maj

Sommeren er over os,

svenden, at Anders

Andersen har rundet de 65 år den

maj. Vi sender derfor en dobbelt lykønskning til dig.
Der er endnu få ledige pladser til sommerudflugten den
11. juni, så tag bare vennerne med. På næste hulemøde
den 7. juni viser vi en videofilm om Håndværkerhuset.
27.

Husk

-

hulen er lukket

Med naverhilsen og

pinselørdag den 3. juni.

kno i bordet, Gunnar.

FREDERICIA
Hulemøde den
Det var en

3/5-95.

fin sommeraften og

der mødte 9 svende, nogle

Formanden bød velkommen og vi sang nr.69.
serverede en fin anretning og det blev også skyllet

med damer.
Mona

ned med

Mjød og det

stærke. Vi fejrede også en fødsels¬

"Den Canadiske Mureske" Frits Tvilum som
klokken selv om det var med tårer i øjnene,
men tak for det Frits. Så gik det ellers slag i slag med
sang og rundt i verden kom vi også, vi sang minderne
ved 23 tiden, for der var nogle hvis nattegn var ved at
udløbe; men resten fortsatte festen som sluttede ved
01.30 tiden. En tak til alle for en dejlig aften.

dag, det var

ringede med

Århus).

i festens tegn, vi

ikke svendene var

af lænestolen, 13 svende af 20 mulige var mødt op,
flot, 2 var vel lovligt undskyldt, "Buster" er igen i Søen
for at lave mad til sultne sømænd og "Boss" har jo langt
til hulen, da han er bosat i Bangkok. Vi fik overrasken¬
de besøg af 4 svende der havde taget turen fra Silke¬
borg for at besøge os, tak for det, det er altid hyggeligt
at få besøg ude fra. Efter at formanden havde budt
velkommen til TV og de 4 svende fra Silkeborg, sang vi
vårsolen og så gik det der udad med sang og spin. Vi
optog et nyt medlem, nemlig Jens Lange, som har arbej¬
det som murer i Australien og Canada, efter at han
havde fået velkomstsangen, kvitterede han omgående
med en omgang, som selvfølgeligt gav ham blæren, mon
ikke TV fik noget i kassen som kan bruges, efter at de
havde filmet og stillet spørgsmål i hele 5 timer, mon ikke
også muligheden for nye medlemmer skulle være tilstede,
når de 4-5 minutter det hele bliver klippet ned til, bliver
udsendt.
Niels Arne, som

jo er en sjælden gæst i hulen, han skal
jo passe sit arbejde så vi kan komme tørskoet over
Storebælt, viste sig fra sin pæne side og gav klokken et
ordentlig dask, tak for det. Omkring midnat meldte TV
at det var på tide de skulle hjemad, så vi sluttede af med
minderne, klokken var ikke ret mange da de sidste forlod
hulen.

gjorde vi det igen". 25/4 satte 8 raske svende
sydpå, hele 5 km ud ad landevejen, nemlig til
Lind plejehjem, for at fortælle de lidt ældre om vore
rejseoplevelser, vi håber de fik et par hygge timer, det
er dejligt at vi kan glæde andre med vore minder og
herlige naversange.
"Så

kursen

Med kno

slag, "Montagen".

HILLEROD
Med

naverhilsen, Tage.

FREDERIKSSUND
hulemødet den 5/-95 var der mødt 21 naver og
gæster op, der i blandt besøg fra Holbæk. Formanden
Ved

bød velkommen og vi sang nr.28 hvorefter vi gik over til
aftenens program, med underholdning af "Bakkesan-

gerinderne", som var 4 flot udklædte piger fra Slagslun¬
de, samt deres pianist, de sang bare så godt, og på
mange af sangene kendte vi jo omkvædet, så vi fik også
sunget en hel del, og da blomsterpigen sang sin sang,
regnede det ned med mønter over pigerne. Da de var
igennem halvdelen af deres program, fik vi velsmurte

kaffe, vi fik også klaret endnu en op¬
tagelse af et nyt medlem. Det var blikkenslager Claus
Frederiksen som startede på Færøerne i 1973, tog
derefter til Østtyskland er års tid, hvor han reparerede
den halve landsby "Laase", og hvorfra han fortalte om
nogle gode og sjove oplevelser, vi siger hjertelig vel¬
kommen "bliktud".
Da maden og kaffen var blevet fortæret, fortsatte
underholdningen med sange og vits, og der blev grinet
meget. Vi siger mange tak til pigerne og deres pianist
for en rigtig god aften med pragtfuld underholdning. Kl
23 blev minderne sunget, men aftenen fortsatte til langt
ud på de små timer. Medlemmerne i Fr:sund afd. ønsker
Morten Andersen og Poul Hesselkjær tillykke med fød¬
selsdagene i juni måned.

Langfredag var der intet hulemøde. Men lørdag 29/4 til
messen gik vi ikke sultne fra Monas osso-buko. 5 kokke¬
huer til alle, der stod ved kødgryderne.
I juni er programmet således at vi mandag den 5.juni (2.
pinsedag) starter med åbent hus hos Mona og Kaj på
Søndervangen 41 i Birkerød, i det Kaj (hulefar i Hillerød
afd.) på denne dag fylder 20 år for tredje gang. Det kan
man ikke se på ham. Fredag den 9. juni har vi huleaften.
Så er der sommerferie, og vi møder så igen friske og
veloplagte til "lam/vildsvin" den 29.juli. Det er til en
pris af kr. 80,-. Tilmelding til Mona på tlf: 42 81 81 62
som er bindende senest 8 dage før.
Med kno i

hulemadder og

bordet, "Bodensøgartneren".

HORNING

Hulemøde den 5/5.
Vi var 10 naver/navervenner forsamlet. Havde den glæde
at se Gerhard i vor kreds igen efter ca. J års pause.

Formanden, som var hjemme på week-end besøg fra
Tyskland, bød velkommen, men overlod i øvrigt ordet til
næstformanden
Derefter tog vi

fat på de fremsendte forslag til dele¬

geretmødet,

efter

og

som

startede

nogen

med

at

mindes

Lotte.

diskussion afkrydset de

rigtige steder på "smørrebrødssedlen" (godt der ikke
var flere forslag, for så havde der ikke været bogstaver
nok i

alfabetet).

Da det var overstået blev et brev, formanden havde
modtaget fra vores sekretær Jan Fagerlund, læst op. Der
var flere ting Jan er utilfreds med, hvilket vi har taget
til efterretning.
Da der ikke var flere punkter på "dagsordenen" rejste
hulefar sig og bekendtgjorde på Gerhard's vegne at
Lotte havde givet udtryk for, at hun gerne ville give en
sidste omgang til svendene. - Den øl var svær at drikke.
Efter at have gjort et godt indhug i hulemors lækre
madder sluttede meidet ved 22 tiden m/minderne, i det
flere af deltagerne skulle tidligt op lørdag morgen.

NRHF's generalforsamling den 8.04. måtte desværre
aflyses, grundet pludselig afbud fra bestyrelsen. Ny
generalforsamling er skriftligt blevet indkaldt til den
17.05.-95.
Ellers var resten af

april måned rolig, thi påsken be¬
slaglagde jo en del dage. Nævnes skal det dog, at hulen
var udlånt søndag den 9.5. hvor Elsa fejrede sin 80 års
fødselsdag, og den 23.05. hvor Lotte markerede sit 25
års jubilæum i NRHF. Herligt at se hulen være fyldt op,
søde damer.
Svende-hulemødet den 4.5. var jo meget dumt planlagt.

især til ære for de 2

Aktiviteter:

23/6

K C> li ENHAVN

afdelingen indbudt til at deltage i Herning og
Jagtforenings Skt .Hans fest kl. 18.30. Tilmelding
Westergaard på tlf: 86 92 18 03.

Besøget var naturligvis derefter. Så vi 6 der var til
stede, kunne mageligt nå hjem og tænde lys i vinduerne
inden mørket faldt på.

2. juli eampingtreff i Langå. Pladsbestilling Langå
Camping på tlf: 86 46 13 02. Tilmelding Jens Hansen (af
hensyn til bespisning) på tlf: 86 92 25 31.

nød de dejlige specialiteter fra
Alpelandet, som Peter "Bogholder" bl.a. stod for. Peters
årlige gæsteoptrædende vakte jubel, for ikke at nævne
de herlige "Zugerkirschtorten", som mesteren Kaj Chri¬
stensen stod for. Man skulle holde godt fast i sit tildelte
stykke! !
Når i læser disse linier, er sommeren (forhåbentlig)
kommet. Vi fik en smagsprøve i skrivende stund. Vores
sidste aftenarrangement inden badebukserne tages frem,
er feriehulemødet torsdag den 15.juni.
Smut en tur i
hulen, og mød kammeraterne, hvoraf nogle sikkert har
sjovt at fortælle fra årets pinsestævne i Sønderborg.
Kedeligt er det jo aldrig!! Til mødet kan du ligeledes få
udleveret "Københavnernaven" for resten af året. Jeg
vil slutte med at ønske Sønderborg held og lykke med
stævnet, samt alle fra nær og fjern en god sommer.

er

omegns
til Otto

Schweizeraftenen
1. og

Generalforsamlingen den 6/10 kl.19.30 er flyttet til den
13/10 kl.19.30
Ref. Birte.
KARREBÆKSMINDE
Der mødte kun 9 op,

da vi afholdt hulemøde den 28.04.
det er alt for få; men formanden bød alligevel vel¬
kommen, hvorefter vi sang nr. 73. Det blev så meddelt at
vi er blevet bevilget en fane, og at den skal indvies på
behørig vis den 17. juni kl.16.00 (bemærk den nye dato)
og

da vi efter faneindvielsen afholder vor stiftelsesfest kl.
18.00. Husk tilmelding, som er bindende. Vi skulle meget

samlet på denne dag. Huleudvalget
vedr. menu m.m., og Tut sørger for
udsmykning. Ole klarer alt vedr. avisdækning, således
at det kan blive en flot og god fest. Også generalforsam¬
lingen er flyttet, nemlig til torsdag den 18.maj kl. 19.00,
men det fremgår af det tilsendte brev. På generalforsam¬
lingen skal der udover det faste program, endvidere
vælges fanebærer og vagter. Der var en tak fra Holbæk
afd. for den fine dag vi havde i mallen tilsammen, og det
er jo rart når noget bliver påskønnet, og efter lidt snak
afsang vi nr.69. Jens byg serverede derefter koldt
bord, som bl.a. blev ledsaget af Jonssons taksigelse, og
det bekom os vel. Der blev sunget en hel del denne
aften, nr. 41-20-6 og til sidst nr.21. En rar aften i
meJllen, men med for få deltagere.
I den forløbne måned, var en del mødt frem til en fin og
velbesøgt 60 årsdag hos Jønsson i Karrebæksminde den
sidste påskedag, og ligeledes mødte mange frem da Jens
byg fejrede sin fødselsdag den 25 .april, og begge steder
blev vi beværtet stort og flot.
Husk festen den 17.juni.
gerne blive mange
går nu i tænkeboks

succes.

36

var

i al beskedenhed endnu engang en

personer

Arrangementer:
4.06. + 25.06
11.06. + 18.06. +
14.06
15.06

lukket

søndagsmesse kl.10.30
midt-i-ugen kl. 10.30
f eriehulemøde kl. 19.00

2.06

Med kno i bordet,

Niels "2m".

NYSTED
Sæsonens sidste hulemøde afholdtes l.maj, hvor vi var
mødt 9 svende til stegt sild. Vi havde drøftelse af det

forstående jubilæum i oktober.
Vi slutter møderækken og holder lukket juni, juli og

august. Vi

mødes igen mandag den 4. september. Jeg vil

hermed ønske medlemmerne en
Med naverhilsen og

god

sommer.

kno, Bent, skatmester

og

laugsskri-

ver.

NÆSTVED
Med forårshilsen og

kno, TUT

KOLDING
Hulemøde kombineret med generalforsamling blev afholdt
fredag den 28. april. Der var mødt 6 svende og 2 piger,
ikke mange men nok til at generalforsamlingen var
forhandlingsdygtig.
Dagsorden: Valg af dirigent = Per valgtes. - Formandens
beretning, blev taget til efterretning. - Sekretærens
beretning, godkendt. - Kassererens og hulefars regn¬
skab blev godkendt. - Formand, sekretær, hulefar og
revisor var alle genvalg. Ny i bestyrelsen blev Harald.
Under eventuelt blev det oplyst at beboerforeningen i
den såkaldte Hesteskoen, som alle er pensionister,
ønskede at leje hulen til møder og lignende, mod en årlig
afgift af 500,-kr. derom var der fuld enighed, nu skal
dette behandles i AAB's administration. Aftenen sluttede
med afskedtagen med Verner, som nu tager sin sædvan¬

lige tur til Schweiz, med tilhørende klokkeklang og
hyggeligt samvær.
Med

naverhilsen, Peter.

Generalforsamlingen er vel overstået. Vi startede
traditionen tro med gule ærter, med alt hvad dertil
hører. Grundet et par medlemmer har været heldige at få
arbejde, er det sket en ændring i bestyrelsen: Ny
formand, Finn Pedersen - næstformand, Jes Jensen kasserer, Lis Pedersen - sekretær, Jørgen Presutti PR-mand, Jes Jensen (Haslev) - hulefar, Bendt Ravn.
J.P."Marokko".Jensen blev takket for godt arbejde
gennem 6 år og modtog lidt, der kan varme hals og
hænder.
Til hulemødet den 5.maj
medlemmer nogensinde -

var

mødt det laveste antal

8. De fleste var nok stadig
trætte efter generalforsamlingen. Man aftalte at hulen
skal kalkes inden pinse. Frivillige har meldt sig, og
Storm P. stilladset fra sidste år findes stadig. Andre
småtterier udbedres i uge 19. Snakken gik en del om den
kommende tur til Sønderborg. Da det var den særlige
dag - 5.maj, og samtidig 6 år for hulens indvielse,
sluttede vi med smørrebrød, øl og snaps. En utrolig
hyggelig aften der først sluttede kl.23.
Med naverhilsen,

Jørgen M.P.

.

ODENSE

Hulemødet den 4.05. havde lokket 15 naver og venner til
Det var ellers et flot vejr og der var megen
festivitas i byen, det var jo den
Ole åbnede laden, og det betyder faktisk at vi
holder mund, det glemte vi vist denne aften.
Carl Mortensen blev 90 år den 25.04., flere var ude at
hulen.

4.maj.

andre

indmeldt i Zürich den 26.03.1927.
af hans dejlige
stykker. Carl
var formand i 25 år i Odense afd.
Der er ikke mange
hulemøder hvor "mig" og Eva ikke kommer. Hans gode
humør slæber han også altid med. Carl og Eva var vært
med en bid brød og de små klare. Vi siger tak. Den
15. maj holder Eva og Carl krondiamantbryllup. Vi ønsker
jer hjertelig tillykke.
Den 13/4 havde vores formand, Ole, åbent hus. Han
påstod han blev 50 år. Der var mange mødt op, bl.a.
hele marinen, hvor Ole r medlem. Det var en god dag.
Klokken 18 kørte vi og alt rillet ud i hulen, hvor vi
på. Carl blev

hilse

Carl er kunstmaler. Mange hjem er præget
malerier. Han har også givet hulen nogle

fortsatte med at

udrydde det gode eil. Men vi havde

også havde han købt for meget. Vi
siger tak for en god dag, Ole.
Den 22/4 havde vi Geltingtur. Kun 13 var med, vi havde
en god tur. Venner gav maden også til naverne. Arno
fra Sønderborg ville gerne overflyttes til Odense afd.
den 1/7, da han nu er bosiddende i Odense. Vi tænker
stadig over det. Senere på aftenen fik vi besøg af en
ung fyr, Lars. Han havde set lys hos os. Han havde
arbejdet som tømrer på Færderne bl.a. med Sanne som
har været medlem i Odense afd. Det viste sig at han
boede i samme hus som naverne. Han havde kun været
hjemme 1 uge, ellers havde hans lejlighed været frem¬

forregnet os, eller

lejet .

Frode god

De bedste

hilsener fra,

slået næsten ihjel et par gange,
knogler, eneste af syv eventyrere som
havde overlevet sin tredive års fødselsdag, han var på
sin hidtil sidste eventyrrejse i ultra let fly, til to perso¬
ner i efteråret 94, med en masse strabadser, og selv om
han har passeret de tres år, uden synlige mén, så har
han stadig mod på oplevelser, og har skrevet flere bøger
om sine rejser, sidste eksemplar foreløbig forærede han
hulen. Han havde som mål at besøge alle lande i verden,
det har han dog ikke nået endnu. Men siden 1988, har
han siddet hjemme og pludselig været 20 lande mere, så
meget er verden gået i opløsning, jo i sandhed en
eventyrer, der kan en stakkels Nav jo ikke hamle meget
op. Vi blev så betaget af beretningen at vi nær havde
glemt minderne; men vi fik da bremset afgangen så vi

meget andet, er blevet
brækket alle

kunne slutte af

på behørig vis, da var kl. blevet godt

elleve, og hulen lukkede kl.godt
Lilian endelig få fri.

12. Så kunne Poul og

Aktiviteter i juni.

Kortspil den 11.06. kl. 17.30
Hulemøde den 30.06. kl. 19.30

Hulevagt: Inger og Lars Peter Willumsen.
sidste beretning, kaldte han
til Pyramiderne"! - I sandhed en tur

P.S. Poul Folketsens hidtil

"Fra Toldbodgade
med forviklinger.

afgår fra Ringstedvej 13,

Husk at bakketuren den 1.07.,
klokken 13 præcis.
Med kno i

bordet, Poul Erik.

SILKEBORG

bedring.

Vi ønsker

af sine eventyrlige oplevelser, og det var ikke småting
han havde preivet, samtidig var han en god fortæller,
som forstod at sætte kolorit på. Bjergbestiger, sejler og

Generalforsamling den 28.04.-95, kl. 18.30.

"Pigen fra Fyn".

Vi

22 svende der startede med en gang

var

forloren

skildpadde, det smagte dejligt, tak til Egon.
Klokken 20.00 bød Hans Padborg velkommen og vi valgte
Peter Edderkop til dirigent. Protokol og beretning samt

Hulemeide den 5.05. -95.

ha' sunget Peter Knop, fortalte formanden kort
4.maj meidet hvor naverne deltog med fanen. En
bevæget aften hvor mange deltog, og lod tankerne gå 50
år tilbage. Derefter blev svendene orienteret om at vores
hule er lukket mellem hulemødet den 7.07. og hulemødet
Efter at
om

den

4.08.-95.

forslag som HB havde modtaget,
skal behandles på pinsestævnet. Vi blev enige om
at kopiere dem så svendene hver i sær kan studere dem,
og derefter tage stilling til hvad vores delegerede skal
stemme. Til sidst orienterede Henning om at der måtte
være faldet et par linier ud i sidste referat. Der mangle¬
de omtale af endnu et forslag til generalforsamlingen.
Erik Slot havde foreslået at vi skulle have støttemed¬
lemmer. Dette blev nedstemt med 7 mod 4. Efter endnu et
Formanden oplæste div.

og som

og den sammenkogte ret, med hvad der til
blev referenten afhentet, så derfor slut for

par sange

hører,

med et stort TILLYKKE med de 65
glade for at du igen kommer i hulen Solveig.

denne gang

Med naverhilsen,

år. Vi er

Henning.

ROSKILDE
Vi havde

kortspil søndag den 9.april (grundet påsken).

kun 7 fremmeidte, nok til et bridgehold, vi tre
andre gik så og lavede småting og planlagde nogle
småting, så nu skal vi så have lavet lidt om på belys¬
ningen, se om vi kan skabe lidt hygge, eller lidt mere
hygge, men det (nye)gulvtæppe i gangen frisker da godt
Der var

op.

regnskab for CUK og hulen blev
godkendt med applaus. Valgte til delegeretmødet til
pinsestævnet i Sønderborg blev, Søren og Peter Edder¬
kop, med udgifterne betalt efter regning plus 200 kr. i
lommepenge. Indkomne forslag: Vi vedtog at bødeskri¬
nets indhold skulle gå til en fane fond, beløbet var
1.471,- kr. - Et gæt på indholdet og dermed en j flaske
brændevin gik til "Farmand".
Vi havde atter den glæde at hilse på Karsten fra Middel¬
fart, han havde fået duka ter med til kassemester Søren.
Vi siger tak til GyHas - Henning for omgangen, vi satte
blærerøvskasketten på "Detonatoren" og sang blæren.
Kl.22 kunne Peter takke for god ro og orden. Og her¬
efter blev hulen invaderet af 11 Naverpiger, der havde
været ude at spise med kniv og gaffel, og så gik der
rigtig hold på sangbogen.
Onsdag den 19.04. drog 4 svende med toget til hulemøde
i Herning; men taxaen havde glemt dem da de skulle
hjem, så de invaderede taxa- kontoret så den stakkels
dame troede at det var et røveri og slog alarm, dette
medførte at 7 taxaer stillede i løbet af 1 min. således at

kassemester Sørens

RAN DER. S

Fyrrummet har også fået en pyntelig omgang.

Hulemeidet den 28/4 med 18 fremmeidte. Efter spisningen
berettede Poul Folketsen om alle (eller i hvert fald nogle)

alle 4 blev kørt

hjem.

indbydelse fra Sonja og Søren. Stor
midsommerfest fredag den 23.06. kl. 18.00, i medbringer
selv grillmad, senere en tur op ad åen og måske Silke¬
borg bad og teater med Herning. Også vi her fra Silke¬
borg siger tak for en god tur til Fregatten Jylland.
Silkeborg afdelings hule er åben hele sommeren hver
onsdag og søndag fra kl. 10 - 12 så alle Naver er velkom¬
Se

nu

her svende,

ne.

P.S. Har lige været en tur i
svende var til stede. Dagen
op ad åen, hvor
Nu skinner solen og det

sejltur
Med

hulen til onsdagsmøde, 11
før var jeg på en 6 timers

vi spillede for 90 pensionister.
bliver sommer, Hurra, Hurra.

naverhilsen, "Farmand".

Er der så mere

"go" i os, har kvindekrisecentret spurgt

frivillig hjælp til istandsættelse af deres nye hus.
Jo,! der er altid arbejde nok - til dem der vil arbejde! !
Ute og Chresten blev døbt - vi byder jer velkommen som
CUK medlemmer. Chresten har foræret afdelingen et
krus til N.V. dåb, det fik vi indviet med det samme, i
det vi optog Jenny Jepsen som N.V. Også velkommen til
om

Hulemødet den 5. maj havde samlet 10 svende, og
formanden H.J.Frandsen åbnede meidet, som vi indledte
som sædvane med en af vore gode naversange, hvorefter
vi mindedes 50 års dagen for den 5. maj 1945.

Derefter

gennemgik vi et brev fra CUK omhandlende bl.a. dele¬
geretmødet i Sønderborg, hvor vi som tidligere meddelt
sender 2 delegerede samt fanen. For at imødegå eventu¬
elle misforståelser vil de selvfølgelig få alt betalt, såvel
rejseomkostninger som ophold og hvad dette i øvrigt

færgerejse angår vil dette
selvfølgelig blive honoreret med de til enhver tid gæl¬
dende priser, uanset hvordan man har tænkt sig at blive
transporteret. Men af hensyn til kassereren, og vort
regnskab i øvrigt, må det vel være ganske rimeligt, at
der udarbejdes en eller anden form for bilag.

medfører.

Med

Hvad

tog

og

naverhilsen, Arne Rafn.

dig. Alle 3 takkede pænt for optagelsen!
Et fremlagt brev fra HB resulterede omgående i 3 fra¬
meldinger til delegeret mødet. En sådan "mundkurv"
kunne ikke accepteres. Mon vi får mere af den slags??
Hulemor serverede stegte sild - dejligt. Aftenen sluttede
med "Minderne".
Med

naverhilsen, Gerda.

VEJLE
Hulemøde den 5.maj 1995.
16 svende var mødt. Formanden bød velkommen - især til
Ole Brøndum, der er vendt hjem fra søen. Der var ikke
sket så meget siden sidst, så det blev en kort
Efter en lang og møjsommelig gennemgang
til behandling på delegeretmødet i Sønderborg,

beretning.
af forslagene
kunne vi

nyde Polles udmærkede fiskeanretning.
Husk at vi den 27. maj har rengøring af hytten. For¬
eningen er vært ved en gang biksemad og en øl til de
aktive.

Pinsemorgen den 4. juni sidder hyttefar- og mor klar
med kaffe, gammel dansk og andre fortræffelige skylle¬

STOCKHOLM

rundstykker og anden form for fast
medbringe det.
Den 17. juni er det vor traditionelle travetur fra Danmarksgade kl. 13.00 til hytten. Der vil være en de¬
potvogn med på turen, så vi ikke går til af tørst under¬
vejs. Når vi når frem, er der tændt op i grillen. For¬
eningen giver salat, brød og andet tilbehør, og vi
medbringer selv det kød, vi vil grille (kan transporteres
med depotvognen).
midler. Vil man have

på Ingarö havde fået forårsfornemmelser, men når
vi kiggede ud af vinduet om morgenen den 28.april,
forsvandt hurtigt forårsfornemmelserne. Det væltede
nemlig ned med masser af sne, der kom ca.9 cm og de
stakkels trækfugle havde meget svært ved at klare sig i
kulden, der var jo ingen insekter til dem, så en del af
Vi her

dem omkom.

Heldigvis, trods det dårlige vejr, kom folk til en god
er imidlertid optimister her i Sverige og
glæder os til en god og fin sommer. Der er kommet
tilmeldinger fra Naverkammerater, som ønsker at komme
op og hilse på os i løbet af sommeren. Alle er hjertelig
velkomne, vi skal nok finde et sted at anbringe alle.
Ring til høvdingen, Eli, hvis i ikke allerede har gjort

føde, må man selv

svendefest. Vi

toilethus, med træk og slip samt bad, er
Det er så fint at man næsten skal skifte
vaske hænder, inden man går ind.

det. Vores nye
blevet færdigt.

sko og
Vi havde

en dejlig langfredagsfrokost, hvor vi ønskede
Inga Pedersen tillykke med de 60 år. Samtidig fik vi
lejlighed til at takke Anton Paulsen med de 20 år som
formand for afdelingen. Han er den første formand som
har siddet på posten i så mange år her i Stockholm afd..
Vi håber at han vil fortsætte i samme stil i mange år
endnu. Anton har udført et utroligt stort stykke arbejde
på Ingarö. Vi siger tak til Anthon. Han fik nogle flotte
blomster, som formandinden blev glad for. Vi fejrede

også Valborgsmässoafton den 30.april med et flot bål,
bagefter gik vi ind i vort hyggelige køkken og spiste
pølser.
Vi gratulerer Lilian Riel, som fylder 75 år den 21 .juni og
vi håber hun må få en god fødselsdag.
Naverne i Stockholms afdeling ønsker alle afdelinger en
dejlig sommer.
Med

naver

hilsen, Aase.

SONDERBORG
Formanden kunne byde velkommen til 20 fremmødte på
hulemødet den 5/5. Han overbragte en hilsen fra Eli,

Flemming og Arni - vi siger tak!
Afdelingen har modtaget 18 nye stole, de kunne beses på
1. sal, hvor der også er blevet malet og tapetseret. H. P.
havde alene ordnet dette, men
een

efterlyste hjælp til maling

udvendig, da det var for stor en
mand - på kort tid.

af huset

mundfuld for

Med naverhilsen,

Store Hans.

ZÜRICH

Nyt fra Alperne:
Generalforsamlingen blev holdt den 1/4 i hulen, med en
tilslutning man kunne forvente, nemlig for lidt. Ca. 20
svende og svendinder havde fundet vej, den skæb¬
nesvangre dag, da stort set hele den gamle bestyrelse
havde bestemt at den ikke ville lege med længere. En
stor tak skal derfor lyde for det store arbejde der er
blevet lagt for dagen af den afgåede bestyrelse. En stor
tak skal

også lyde til vores hulefilosof, Back

Pibers

redaktør, nemlig
multitalentet Lars Bissgaard. Tilsyneladende har Lars og
Inger kun et i hovedet (og maven), nemlig at komme op
på Mors og rode og reagere med landstedet.
Den nye bestyrelse kom til at se sådan ud: Formand,
medstifter, samt Zürichwiis skribent og

- næstformand, Peter Bæsen - kasserer,
sekretær, Monika Ursprung - materiale¬
forvalter, Erik Bjerregaard - l.sup. Majlis Moergeli 2.sup. Svend Erik Henriksen. Vi takker for valget og

Lars Kristensen
Per

Nygaard

-

håber vi er i stand til at løfte arven.
Den 2/4 afholdtes traditionen tro klubmesterskaberne

i

kegling, med desværre alt for lille tilslutning. 3 par
havde fundet op i Ziegel Hytte, og fordelingen af pladse¬
rne blev som følger: 1.Flemming og Helle, - 2.Claes og
Susan, - 3.Frank og Inge.
Straks den 6/4 måtte undertegnede i gang med formands¬
jobbet, der var naveraften med 2 optagelser, det gik
efter sigende fint, godt blev jeg også understøttet af
næstformanden. En hyggelig og vellykket aften med sang
og bægerklang.
Den 13-14.maj går det løs i Bern, der tager vi jo hvert
år ned og spadserer 2 x 20 km - sådan bare for sjov.
De bedste hilsener

til alle, Lars Kristensen,

Zürich.

NR

.

JULX
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3.ARG

i stigende omfang, at disse
helt selvfølgeligt optages når de kommer hjem,

mellemrum. Tendensen er
naver,

delegeretmøde på pin¬
der tydelige tegn på, at
mange af de tilstedeværende gik ind for forskellige
former for nytænkning i forbindelse med CUK og CUK,s
love og regler. Det er derfor tanken, at starte en serie
artikler, - ca.10 - der behandler en række nøgleemner
for foreningen i tilknytning til vores lovændring, og som
vi på denne måde gerne vil bringe til DEBAT Nav og Nav
imellem ude i afdelingerne.
Ved det netop overståede
sestævnet i sønderborg var

De 10 artikler bliver:
1. Optagelsesreglerne.
2.
3.

Kontingent.
HB,s arbejde.

4.

HB, s medlemmer (konstituering)

5.

Forretningsorden til delegeretmøde.
Agitation/nye medlemmer.

6.

.

7. FBSH - CCEG - REJSEFONDEN.
8. Arkivet.
9. ????????? (forslag fra afdelingerne).
10.
- " - " Vi lægger her ud med en redegørelse for hovedlinierne
i nr. 1. Spørgsmålet består egentlig af to dele - den ene
handler om rejsetid - den anden om, hvad en håndvær¬
ker egentlig er.

den udvikling mener vi, bør fremmes. Hvis vi holder
til de gamle regler vil det være indlysende, at for¬
eningen, så at sige, vil dø af alderdom, - fordi det
simpelthen ikke vil være muligt at skaffe nye medlem¬
mer, der overholder reglerne.

og
os

-

I denne forbindelse er

"hjemmeforeningerne" i Skandinavien og deres meget

restriktive krav til bl.a. rejsetid, der skaber pro¬
blemet. Vi mener i denne forbindelse, at der må et
revideret - liberaliseret - syn på optagelsesbetingelser¬
ne

til, der må i det mindste ske en ensretning, således
til enhver tid ved, hvad de har at rette sig

at naverne

efter.

fortsattes side 4

Grilldag i Holbæk afd.
Der afholdes

15.00

REJSETID

overflytningsreglerne væsent¬

lige. Zürich er det klassiske eksempel på en afdeling,
der lever op til sit oprindelige formål; nemlig at være en
forening for derboende skandinaver. Hele optagelsesproblemet kan derfor siges at kunne dateres til dannel¬
sen af den første skandinaviske forening i Skandinavi¬
en, nemlig afdelingen i Oslo (1912). Det er modsæt¬
ningen mellem de oprindelige skandinaviske foreninger
ude i Europa og deres optagelsesbetingelser - og

hos

grille -dag søndag den 13. august kl.
og Viggo Dreyer, Snuderup 4,

Kirsten

Jyderup.
Hovedfronterne i

-

er ret nemme at få øje
mener, at regelen om en

spørgsmålet

på. Den "konservative" fløj
rejsetid på eet år og een dag skal overholdes strengt.
Dette fordi man ellers vil fjerne foreningens traditionelle
formål, og derefter langsomt udvande hele naverbegre¬

Vi starter med eftermiddagskaffen, medens stegen
mørnes. Dertil serveres kartoffelsalat, flutes & salat.
Prisen for denne herlighed er 60,-kr. pr. /kuvert. 01 og
vin til hulepriser.

bet.

Tilmelding til grille -dagen er senest
gust til Viggo og Kirsten på tlf: 53
valgets vegne. Torben.

Den mere "liberale" fløj mener, at hvis man blot har
rejst i det fremmede, og har klaret sig igennem med sit
erhverv - kan, og bør, man optages i foreningen.

Med

lørdag den 5.au¬
46 85 11. På ud¬

-

Vi

lempelser i de klassiske regler
udvanding af det oprindelige naverbeg¬
reb, men vi er samtidig af den opfattelse, at det i dag
vil være så godt som umuligt at værne udelukkende om
denne type rejsende håndværker.
-

medgiver

vil medføre

gerne, at

naverhilsen, Markus. S.H. Holbæk afdeling.

GRILL

FEST

I

HILLEROD

en

Der er i takt med udviklingen sket ændringer i for¬
holdene for de enkelte rejsende, og disse ændringer har
i de senere år været endog meget markante. Allerede i
-

slutningen af forrige århundrede accepteredes det at
naverne
tog toget, hvem har f.eks. ikke hørt om
"Naverekspressen"? I dag er begrebet "Charternav"
ganske almindeligt, og med god grund. Transport¬
mulighederne har ændret sig, og det har arbejdsmarke¬
det også. Når man er i udlandet, er man ikke længere
væk i over et år ad gangen, man kommer hjem med jævne

Lørdag den 5. august 1995 vil Karl spidstege både lam
og vildsvin, kom og deltag i dette festmåltid.
Prisen er så lav, så vi må bukke os for at komme ind,
kun 80,- kr. pr. person.
Husk tilmelding, som er bindende, til Mona på tlf: 42 81
81 62 senest 8 dage før.

FR

:

SUND

AFD

.

KALDER

Naverne i Frederikssund afholder
nelle festaften med spidstegning

igen i år den traditio¬
af hele lam, i Græse
gamle skole. Den 12/8-1995 kl. 18.00.

Prisen

er stadigvæk 100,- kr. pr. person.
Sidste tilmelding FREDAG den 4/8-1995 til Niels Chr. på
tlf: 42 17 94 28 eller Tonny tlf: 47 50 30 52. VENNER,
mød op og få en rigtig festlig aften i navernes ånd.
Dorrit.

SKANDINAVISK

CENTRALUNDERSTØTTELSESKAS S E
C.U.K.

—

GIRO

HOVEDBESTYRELSEN

NAVERNE

2 14 3 3 9 9

KØBENHAVNS

AFDELING
Niels Kraglund

Formand:
Formand:

•

Ole

Rørholmsgade 20, st.th.

Bøwig
Strynøgade 7

1352 København K
Tlf: 33 15 09 85
arb: 43 23 03 00

5000 Odens C
Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Ingerslevsgade 108 kid.

Hule:
Hovedkasserer:

•

1705 København V
Tlf: 31 21 00 92

Frode Zachariassen

Rustrupvej 26
8653 Them

Se under København

Møder:

Tlf: 86 84 92 68
Dann Eland

Redaktör af nD.f.S.n:

CCEG

BLADET

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

Leif Brygger Olsen

Redaktör:

Tlf:/Fax: 42 31 49 54

1810 København V
Tlf: 31 23 23 42

Milepæle

tak:

Tusind tak til Naver og navervenner med påhæng,
kom til min fødselsdag den 5/6 - (2.pinsedag).

Hilsen

Platanvej 6, 13.th.

.Den 10. i måneden

Deadline:

der

5.07.95

Villy Jørgensen
Georginevej 8

65 år

9310 Vodskov

Kaj hulefar, Hillerød afd.

Hjertelig tak for de mange dejlige hilsener til vores
guldbryllupsdag.
Mange hilsener fra, Jytte og Gunnar Christensen

5.07.95

Søren Munk

60 år

Stoubyvej 46, Ø.Tørslev
8983 Gerlev

"Tolderen" Fr:sund afd.

8.07.95 Lis Pedersen

Hjertelig tak til alle naver og naver-venner som gav mig
en uforglemmelig 80 års dag. En særlig tak til Bruno som
var så flink at tænke på mig på dagen. Tak til Jytte og
Sv.Åge for hilsenen.

4700 Næstved

Kirsten og

15.07.95

Kirsten Nielsen

18.07.95

Årets

begivenhed i

Sønderborg,

pinsestævnet,

Sidst,
deres

Med

ikke mindst,
kæmpe indsats.
men

en

stor tak til vore hjælpere for

50 år

Poul Møller Sørensen

50 år

Holbergsgade 20
9000 Aalborg

er

afviklet. En stor tak til 136 stævnedeltagere, fordi i
bakkede os op. Tak for et godt afviklet delegeret møde.
Tak for alle de flotte gaver, afdelingen har modtaget.

sølvbryllup

Cikorie vej 13
4300 Holbæk

telegrammer.
Inge Almind
Odense afd.

Helge Nielsen
Cikorievej 13, 4300 Holbæk
Morgenkaffe kl.07.00

11.07.95

Harriet Fabrin
Odense afd.

Hjertelig tak til naver og naver-venner for opmærksom¬
heden til min 60 års fødselsdag. Tak for gaver og

50 år

Skyrervej 33, Fensmark

September
9.09.95

Holbæk afd. 75 års jubilæum, herom
i august nr.

nærmere

naverhilsen/Gerda, Sønderborg afdeling.

Hovedbestyrelsen siger tak til Sønderborg afdeling for
godt og veltilrettelagt stævne.

NYT

FRA

HB

et

Vi

ses

i Holbæk 1996.

Fane

1 stk.

fane, ikke broderet, næsten ny og ubrugt, kan
ved skriftlig henvendelse

erhverves i hovedbestyrelsen
til formanden.

Trykning

Birkerød

Bogtryk

Toftebakken
3460
tlf:

2

Birkerød
-42

81

04

58

Stemmesedler
Stemmesedler er udsendt i juni,
ikke bedes man henvende sig

Bøwig.

alle har modtaget, hvis
til HB,s formand Ole

Milep ;r> 1 e

Lørdag den 15. juli 1995 fylder Willy
Jørgensen, Vognmandsmarken 2,
4880 Nysted, 50 år.
Willy er stimand. Han blev født i
Malung på Java, hvilket man kan se
på hans gode kulør. Som 1-årig
flyttede han med sine forældre til
Vordingborg. Som 6-7 årig flyttede
familien til Nysted, hvor Willy havde
sin skolegang.
Som 14- årig påmønstrede han en galease, og kom senere
til rederierne Ø.K. og Progress, hvor han sejlede på
langfart. Det forekom derfor naturligt, at han aftjente
sin værnepligt ved søværnet. I 1970 gik han i land,
hvor han blev ansat ved D. S. B., hvor han stadig er
ansat

som

matros.

Vi har megen glæde af Willy i klubben. Han er kritisk
revisor og har dertil talent for en rigtig god krydder¬

sild.
På fødselsdagen er

Willy at træffe på bopælen om for¬
middagen til et par genstande, hvor der sikkert vil
meide gode venner op.
Kære Willy, vi i klubben ønsker dig hjertelig tillykke og
velkommen i N.P.-klubben.
Med naverhilsen og

kno

Bent, skatmester og laugsskriver.

2

x

40

Københavns

Man må altså stadig ryge i bussen, men ikke om

igen.

natten.

der foreslået at vi skal til Koblenz, der starter vi
morgenkaffen når vi kommer dertil fredag morgen,
der skulle også være toiletter, den smuttede sidste år.
Programmet for fredagen er endnu ikke fastlagt, men
efter morgenkaffen er der mulighed for at se byen, vi
kan få en guide til at vise de ting som byen er kendt
for, herefter er der ønske om en sejltur på Mosel af
kortere varighed. Vi skulle gerne være i Mesenich sidst
på eftermiddagen, så det vil vi prøve at lave program¬
I år

er

med

met efter.

Fredag aften kører vi ind til Beilstein, hvor vi er et par
Lørdag formiddag er der tid til en lille udflugt,
måske skulle vi køre til en af de idylliske vinbyer langs
Mosel. Søndag aften skal vi selvfølgelig til vinfest i
Cochem, det er et af højdepunkterne på hele turen.
Der har været en forespørgsel om at have sine børn
med, ja, hvorfor ikke det, de vil jo få oplevelser som de
aldrig glemmer. Børn kører gratis med bussen, prisen
for opholdet i Mesenich for dem skal aftales nærmere,
det er afhængigt af børnenes alder.
Det er vigtigt at man tilmelder sig i god tid og vi tror at
der kommer mange med bussen i år, men vi stopper
tilmeldingen ved 40 personer, og prisen for busturen er
som sidste år excl. entre og sejltur på Mosel.
timer.

600,OO

årige
afdeling kan med stolthed præsentere Bent

J. Jensen og Ib Lønstrup, der begge har været medlem
i CUK gennem 40 år. Henholdsvis den 4/6 og 15/6.
Bent har arbejdet sig gennem en lang række lande, der
virkelig kan gøre een misundelig.
Ib holdt sig mere til Sverige, men ikke mindst Grønland,
hvor han og Bent rendte sammen. De var med til at
starte Julianehaab afdeling omkring 1960. Desværre fik
afdelingen ikke lang levetid, men fornøjelsen af d'herrer
har vi stadig.
Bent og Ib er uddannede som malere, hvorfor deres
kunnen og viden har været til gavn for klubben. Af
større opgaver i klub regi, har Ib været kasserer i 5 år,
hvor alle pengesager

blev ført med hård hånd.

Bestyrelsen takker jer begge for det lange trofaste
medlemsskab, og vil fejre det behørigt den 12. oktober
kl. 19.00. - Håber vi ses endnu oftere i hulen.
Med kraftig
Niels "2m"

Turen starter fra Musikhuset i Århus torsdag den 24.
august 1995 og vi er hjemme igen mandag aften den
28.august. Vi samler Naver op i Vejle, Fredericia
banegård og efter et ophold hos "Otto Duborg" i Flens¬
borg, går det direkte til Mosel med nogle ophold under¬
vejs for rygerne om natten, vi er faktisk kommet godt
ud af det med dem sidste år, så der er håb for at det går

naverhilsen

kr.

Beløbet bedes indbetalt senest den 28. juli 1995 på GIRO
865-2652 CUK ÅRHUS, BØRGE ANDERSEN, ST.BLI
CHERSVEJ 88, 8210 ÅRHUS V. tlf: 85 25 33 99
Som

noget nyt så kan opholdet i Mesenich betales

sammen

med bussen.

Opholdet i Mesenich koster 700,00 kr.
Det

er

inklusive 2 ekstra

overnatninger.

Med

venlig hilsen
Moselgruppen
Vagner Sørensen tlf: 86 98 55 90

vi

tager forbehold med prisen, for busturen er afhængig

af

deltagerantallet.

formand

MOSELTREFFEN
Til nye og

95

.

gamle mosellanere.

er der bus til Mosel igen i år. Det er 26 år
siden, at et par naver blev enige om, at mødes på dette
vidunderlige sted, som i alle de år har været besøgt af
mange naver på samme tidspunkt hvert år. Vore værter
står parate til at forkæle os med god mad og den herlige

Selvfølgelig

moselvin.
er det Geert og Verner der står for arrangementet i
Mesenich. Finn Leth er trådt tilbage og har ikke mere
Nu

noget med Moseltreffen at gøre.
Vi har igen lejet dobbeltdækkeren fra sidste år med
sovesæder, som var en succes, man ligger helt plant og
sover, måske får man en fod eller andet i hovedet, men
rart er det ihvertfald, i stedet for at sidde op og sove.
Ellers er der selvfølgelig toilet, aircondition, video,
minikøkken med køleskab og kaffemaskine i bussen.

En

dejlig udsigt

vinstokkene

over

Mesenich,

set fra

toppen af

HÅNDVÆRKS# EGREB ET
I det oprindelig koncept for skandinaviske foreninger
Europa var det ikke et krav, at man skulle være udlært
håndværker, for at kurine blive medlem. Det er for¬
-

i

eningerne i Skandinavien, der har skærpet på dette
punkt. Mange af vore afdelinger i dag, holder fortsat på
en meget streng bedømmelse af ikke alene rejsetid; men
også svendens uddannelse vurderes meget kritisk. Lige
såvel som rejseforholdene, har også uddannelsesfor¬
holdene ændret sig væsentlig gennem årene. Mange
forskellige typer uddannelser træder nu i stedet for den
oprindelige mesterlære, og det er ikke længere blot
håndværkere, der har tradition for at rejse ud - også
folk med andre uddannelser arbejder i stigende grad i
udlandet.

I mange

-

S6S20 Jføcntaf /stf-ricf

HfcYé/o/i

Programmet ser nu således ud:
Lørdag
kl.

12,00 Velkomst ved Moselkomiteen derefter

kl.

14,00 Afgang "ud i det

spisning "Kalte Platte"

blå"

kl.17/17,30 ankomst, tid til at behandle vabler eller lign.

også udtørrede halse kan

afdelinger bøjes reglerne allerede til ukende¬

lighed, for at skaffe nye medlemmer, og tænk sig - de
mennesker man får ind på denne måde, viser sig som
ganske udmærkede naver, der fuldt og helt går ind for
de gamle naver ideer, også selv om de har arbejdet
udenlands med noget, der ikke i klassisk forstand er
håndværk.

Også her mener vi, at der må liberaliseres i forhold til
herskende praksis - liberaliseringen er allerede på vej
ind - lad os få den ensrettet, så vi kommer på forkant
med en uundgåelig udvikling, og så vi sikrer, at vor

4S ffO

repareres.

kl.18,30 Fotografering (du må gerne grine højt, der er

lyd på filmen).
19,00 Festmiddag,
kl.23,00 Vi synger minderne.
kl.

Søndag
kl. 12,00
kl. 13,45

Middag "Mosel-Spezial".
Minderne og afslutning på det officielle program
(hvis Vagner ellers kunne holde til det).

-

forening ikke stagnerer (medlemstallet er faldet støt de
seneste år), men derimod blomstrer op på tidens nye
vilkår.
-

Og tænk så lige på, at i langt de fleste afdelinger,
der er knyttet en kreds af "navervenner",

holder både

naver

og

"venner" hulemøde sammen!!

- en

lempelse af reglerne, der ville have været utænkelig for
år tilbage - men indrøm det - det går da over al for¬

ventning

-

-

-

-

emne

300,- Dkr.
440,- Dkr.
700,- Dkr.

god sommer og på glædeligt gensyn.

Moselgruss von Stefani, Margit und Werner og
måske en kommende Nav, Allan.
P. P. S. Også en hilsen fra min hustru "momse" Annemarie
P.S. Ein

Med kno i bordet,

"Farfar" Geert Stage.

ikke sandt.

Snak om det, og lad os
brev til svenden.

Nyt

-

Jeg vil ønske alle en

hvortil

-

sidste år:
Arrangementet u/overnatning
"
m/overnatning
"
m/2 extra overnatninger
Priserne bliver som

höre hvad i mener. Send et

i næste nummer af "DfS".

Med naverhilsen. HB.

NYT

FRA

HB

Hovedbestyrelsesmøde 19/5-95 i Ingerslevsgade kl. 19.00
Til stede:

Ole, Pia, Frode, Dann,
Niels Chr. og

Dagsorden:

ad 2.

Det er sat i "DfS", at de indkomne forslag er
udsendt til samtlige afdelinger, så alle enkelt
medlemmer er opmærksomme på dette.

ad 3.

Nye omslag til medlems bøger kommer til at koste
1.882,- kr. + moms ved 200 stk. Disse bestilles,

Karl lidt senere.

Rasmus afbud.

1. Protokol og beretning.

desværre kunne

2. Redaktøren.

bruges; men

3. Hovedkassereren.

1990-1994 er nu indbundet. Dann tager nogle ek
semplarer med til pinsestævnet. Randers har 50
års jubilæum den 17/6. De får en fremmedbog.
Frode har indhentet tilbud fra P&T om udsending
af "DfS" til udlandet. Det er alt for dyrt.

4. Pinsestævnet.
5. Internt.
6. Eventuelt.

ad 1.

protokollen.
steder. Det er

Der var ingen kommentarer til
Ole har haft prøve-slipset på flere

ad 4.

godt modtaget.
Aalborg afd. har indsendt forslag til lokalved
tægtsændringer.
Der er afsendt brev til KU angående forslag til
blevet

Irene fra

fra Næstved.

modtaget en del

delegerede til Sønderborg.

angiveler af

forslag er afsendt til alle afdelinger.
Effekterne fra Løgumkloster afhentes sandsynlig
De indkomne

vis næste uge.

Der laves 6 sæt stemmesedler til evt. skriftlig
afstemning. Desuden laves røde og grønne
stemmekort til oprækning. Desuden laves 50

eksemplarer af de fremsendte forslag + kopi af de
nuværende vedtægter, så der også er til til
hørerne. Det har vist sig vanskeligt at finde en
øvet dirigent. Som alternativ tager Pia posten og

delegeret mødet.
H. P. Hansen i Sønderborg har modtaget effekterne
Der er allerede

eksisterende værktøj ikke

emblemet kan affotograferes. "DfS"

Aalborg tager så referat.

ad 5.

Internt.

ad 6.

Næste HB møde er torsdag den 8. juni i Inger
slevsgade 108 kl. 19.00.

ås9
I©

&■
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DØDSFALD
Vi må med sorg meddele,
Carl ("Calli") Carstensen

Der

at vor gode naverkammerat
efter lang tids sygdom, er

taget på sin sidste rejse.
"Calli" blev født den 4.12.1927,

og var

nogle forfattere der ikke kan skrive på
Det kan jeg godt!

en

uddannet

skorstensfejer. Trods "kun" 5 års medlemsskab i vor
afdeling, havde vi utrolig stor gavn af "Calli", der

yderst sjældent sagde nej til at give en
i bestyrelsen.
"Calli" gik bort i pinsen, og blev bisat

er

tom mave.

hånd med. Selv

den 10.06.95.

FREDERICIA

tak til Seinderborg for den gode fest, det
jo noget meget fin mad der blev serveret, det var
l.st klasse, tak til kokken og pigerne for den fine
service, men ellers var jo lidt "sne på skærmen" engang
imellem, det var godt at det var så fint vejr især da
"Melodien blev væk", til gengæld fik vi et teglbrænder¬
kursus på 4 timer og det er vist en af de ting vi aldrig
glemmer Sønderborg for; men tak for festen og fortsat
en god sommer dernede.
Hermed mange

var

ÆRET VÆRE

"CALLI"S MINDE

Niels "2m"
København

gode ven og
Nielsen, feidt den
Vor

draget ud

naverkammerat Jørgen Gundersen

7/2-1927, indmeldt den 1/1-1976 er

på sin sidste rejse den 25/5, Jeirgen blev 68

år.

alt for tidligt at
måtte sige et sidste farvel
Det var

naverkammerater med fanen

den 1. juni.

ÆRET VÆRE HANS

MINDE

HulemeSde den 7/6-95.
Der meid te 9 svende plus damer, det var regnvejr
det var alligevel godt fremmeide. Formanden beid
kommen og vi nr.35. Vi fejrede Osa,s feidselsdag,
blev 60

men

vel¬
hun

år, hun ringede med klokken og gav en omgang

for det Osa.
giftes på
vielsen skal foregå ude midt i

og serverede lidt godt til maven, tak
Kirsten gav også en omgang for hun skal

Herning afdeling.

leirdag på Samsei og
havnen og foretages af borgmesteren. Tillykke Kirsten.
Derefter teimte vi beidekassen og den indeholdt 1.270,kr., meget fint, klubben gav også en omgang med
ønsket om en god sommer, ellers talte vi om pin¬
sestævnet og meget andet, og vi sluttede med minderne
ved 23-tiden.
Husk hulen er lukket til den 2/8-95.
Hermed ønskes alle en dejlig sommer.
Med naverhilsen

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle
Stedet hvor naver og

andet godtfolk mødes

Tage.
FREDERIKSSUND
Hulemøde den 9/6-95.
Formanden bød velkommen til 19 fremmødte svende + en

■a»

wff* iik js* s.a. o. ai

s*?

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86591722

hund, der i blandt gæster fra Færøerne, formanden
fortalte lidt fra pinsestævnet i Sønderborg, hvorefter
Gunnar takkede Jytte for at hun havde holdt ham ud i 50
år, og takkede for opmærksomheden og ilede op og
ringede med klokken. Vi fik en let omgang bestående af
Antonius luxus frikadeller + kartoffelsalat, serveret af
Poul og

Erik.
Thorkild

Deltagerne fra Fr:sund afd. takker Sønderborg for et
dejligt velfungerende stævne. Kammeraterne i afd.
ønsker Axel, Steen Holm, Willie og Eugen tillykke med
fødselsdagene i juli.
Program:

Stedet hvor Naver mødes

Købes - gi. danske postkort og
frimærker,
jernbanemærker, bypost gi. breve, sam¬

linger

m.m.

7/7-95 Grill aften hos Anna og Frank kl.19, og det
foregår på Vængetvej 47, Jægerspris, hvor tolderen og
Frank har tændt op i grillen.
4/8-95 Hulevagten Alf/Morten
12/8-95 Lam på spid
26/8-95 Sejltur, nærmere herom i august
1/9-95 Hule vagten Per/Per
Dorrit

Send

fotokopi eller original med prisfor¬
slag til:
Sören Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74 11

HERNING
Huleaftenen den 17/5 var en vellykket og herlig aften,
10 svende mødte + et muligt nyt medlem. Vi fik drøftet
de forskellige indkomne forslag fra de respektive

afdelinger, som skulle tages op ved delegeret møde i
Sønderborg, og var vel stort set enige om det meste.

Vi fandt sangbogen frem og fik gang i sangstemmerne og
sluttede med minderne klokken ca. 22.30. Murer Jørgen
var lidt sur over det tidlige opbrud da han først havde
ordret lukket vogn til kl. 24, men faldt dog tilføje da han
fik kørelejlighed hjem, havde vi vidst det skulle blive

Jørgen,s sidste huleaften havde vi nok holdt

åben til

den

lyse morgen.
Undertegnede gav et par stykker ostemad, på den
betingelse at de for en gang skyld ikke måtte moppe
mig, hvad de også overholdt til osten var gledet på
plads, så kunne Hans ikke holde sig længere, men en
herlig aften som altid når vi samles
7 svende mødte op til søndagsmødet den 21/5, vi fik et
par hyggetimer ud af den formiddag. Formanden havde
lovlig frafald, da han var taget til Samsø med "trine" og
den ivrige familie, og samtidig hilse og lykønske Sams«!
naverne med deres 10 års fødselsdag.
Også vi her fra Herning vil sige Sønderborg afd. tak for
et vellykket stævne.
Med knoslag
"Montagen"

KARREBÆKSMINDE
Hulemøde den 17.05.-95.
Der var indkaldt til generalforsamling den 18. maj, men
dette var rykket frem til den 17. maj, hvor 9 mødte
frem. René blev valgt til dirigent, og efter at have fået

generalforsamlingen var an¬
grundet forskellige sammentræf, og der var
enighed om at indkalde til en ekstraordinær generalfor¬
samling fredag den 30.juni kl.19.00 samme sted, og at
den siddende bestyrelse fortsætter indtil denne dato.
Rene afsluttede, og gav formanden ordet, som derefter
bød velkommen til hulemøde, efter sang nr.28, be¬
ordet, meddelte han at
nulleret

sluttedes det at

græsset skulle

slås omkring møllen den

også nødvendigt, da møllen meget nødig
skal forsvinde i den nye grønne bølge. Vi spiste der¬
21/5, det

er

efter sammen af det af Jens medbragte kolde
efter nogen snak over bordet sang vi nr.20,
vi i god ro og orden gik hver til sit efter en

bord, og

hvorefter
hyggelig

aften,

men

med andet indhold end det planlagte.

Med kno
"Tut"

HILLEROD
Først et forsinket tillykke til Lilian Riel, som den 21.
juni fejrede sin 75 års fødselsdag. St.Bededag den
12.maj var der intet hulemøde. Messen den 27. var godt
besøgt, og vi nød Monas røgede ribbensteg. Det
annoncerede lam/ vildsvin den 29. juli er forskudt en uge
således, at det i stedet bliver lørdag den 5.august,
hvor indvielsen af "Karls Plads" finder sted. Pladsen er
lagt af formanden og undertegnede. I skrivende stund
mangler vi overdækningen, men den kommer.
Husk den bindende tilmelding til Mona på tlf: 42 81 81 62
Prisen er stadigvæk kr.80,-.
Med kno i bordet
"

Bodensøgartneren"

HOLBÆK

årlige Ø-udflugt, og traditionen
vejret godt og turen gik til Enø ved Karrebæks¬
minde. Igen en god oplevelse til trods for at Ø-udvalget
ikke kunne deltage, men det var der måske ikke noget
at sige til, for da vi ankom til planlagte område, måtte
Torben kontakte en bondekone, for at spørge om vi
måtte passere deres kreaturfold for at komme til stran¬
den. JO-JO svarede hun, men der var jo det, at et par
af tyrene ikke var helt pålidelige, hun sagde det var på
eget ansvar, det ansvar ønskede vi ikke at tage, da
netop Ø-udvalgets standhaftige "TYR" ikke var med, vi
fandt et andet område med kun egne medbragte tyre, de
var rolige, til trods for godt blikfang fra stranden. Her
kunne vi så indtage de medbragte kulinariske perler,
det blev en god og munter tur. Torben cyklede de 130
km. hvilket er godt præsteret.
Husk ferie i juli. Alle naver ønskes en god sommer.
Den 28/5 havde vi den

tro blev

Holbæk afholder 75 års
nærmere

jubilæumsfest lørdag den 9.sep.

i svenden i august.

Med kno
Ib.

HORNING
Her i

juni sker der ikke ret meget i Hørning afd. bortset

fra Set. Hans aften, hvor Hørning jagtforening inviterer
til bål m. m. og det plejer at være hyggeligt. Jo, det skal

lige fortælles her i bladet at hulefar fik en forespørgsel
den 16/5 om en skoleklasse fra Kuusamo i Finland måtte
og høre om Naverne her i Hørning og
samtidig se byens vartegn, Møllen, indvendig. Selv¬
følgelig, dagen efter var hulefar guide i hulen og i
møllen for 21 finske skoleelever og 3 lærere i ca. 2
komme og se

tilbagemelding fra skolen og kommunen
om at det var alle tiders, for de unge skoleelever og om
skolen må komme igen og var svaret Ja.
Husk: Campingtræf den 1. og 2. juli, på Langå Cam¬
ping. Se "DfS" juni nr.
timer. Der kom

Ref: Jens

KLO B ENHAVN

Maj måneds store begivenhed var, som

altid vor årlige

generalforsamling, der blev afholdt den 17.05. - Kl. 18
startede vi med NRHF, der forløb stille og rolig. Der¬
efter stod slaget om CUK, og det var atter ikke helt let
at besætte alle poster, men det gik. Undertegnede
fortsætter som formand, og Carl Otto blev såmænd
næstformand. Mange emner var oppe at vende, men i det
store hele forløb generalforsamlingen i god ro og orden.
Endnu en gang takket være Pia.
Pinsen stod på stævne i sønderborg, som jeg hermed
gerne vil sige TAK for et pragtfuldt arrangement. I kan
være stolte. Det var lig til H.P. og kryds og slange! Meget mere er der desværre ikke at berette, da sommer¬
ferien er i fuld gang. Vi har derfor kun enkelte Søndags-messer, hvor i kan blive kølet lidt af, når vejret forhåbentlig - bliver dejligt varmt.
Arrangementer:
2/7 + 16/7 kl.10.30
-

Alle andre

Søndags-Messe

dage i juli har vi lukket grundet

ferie.

Med kno i bordet
Niels "2m".

ODENSE
Til hulemøde den 1/6 havde 12 fundet hulen. Det blev
vedtaget at Jørgen Nielsen skulle være delegeret til
pinsestævnet. Inge A. ringede med klokken, hun havde
lige haft fødselsdag, vi takker. Der blev talt om de
sidste fester vi havde haft. Den 25/5 havde vi Blå Tur.
Kl. 10 var vi 16 der kørte i 4 privat biler ud i det blå.
Turen gik til Helnæs kro, hvor vi fik dyrekølle, så
kørte vi videre til Bøjden kro hvor vi fik kaffe og
kringle. Vi sluttede med en øl og en naversang for
kromutter. Jo vi havde da også øl pauser på turen. Vi
sluttede i hulen med fælles spisning. St.Bededag havde
Harriet 80 års fødselsdag, så vi tog vores gode tøj på og
var ude til kaffe og diverse.
Tak for en god dag.
Harriets ben har det ikke godt for tiden, så vi ser ikke
meget til hende i hulen, Harriet er ellers et meget
trofast medlem i hulen. -IngeA. blev 60 år den 27/5. Vi
var mange til at hylde Inge, som gav en bid brød og en
lille en el. to. Hun fik forresten hjælp i køkkenet af en
"Sønderjysk heste maler". Vi siger tak for en god dag.
Vi var 8 som var til pinsestævne i Sønderborg. Vi siger
tak for et godt stævne og tillykke til Holbæk med stæv¬
net næste

år.

have den 5.august kl. 13 med
medbragt madpakke. Haven ligger: Martinsminde 166
gang 4. Bus 11 og 12 kører lige til havekolonien.
Husk: Kom ud i Kirstens

Med hilsen

"Pigen fra Fyn".

LOS

ANGELES

En hilsen til alle Naver, og Naver på valsen
verden fra Los Angeles Naver Club.
Nu har vi fået sommer, vore vinter og forår har
-

-

ude i

været

keiligste vi har haft i flere år, og vi har fået mere
regn end normalt, hvad vi trængte til.
Bill er på ferie i Danmark, vi håber han finder sine
streimper, som han glemte sidst han var hjemme. Når
han kommer tilbage, tager han og Vivian til Staten
Washington som Camphost.
det
-

Vores forste

-

stadig

sidste måned men da det
vi ikke så mange samlet. Efter vi

picnic begyndte

keiligt var
havde spist vores medbragte frokost, inde i hulen, kom
solen og vi flyttede udenfor, hvor vi hyggede os. Vi har
picnic hver 3. søndag i måneden fra maj til oktober.
Vores melder er godt besigt trods den lange vej for
mange af vore medlemmer, 216 km for nogle; men jeg
var

tror de

kommer

-

Bill,s
måned fik vi ribbensteg og æblekage.

for det gode kammeratskab og

kogekunst. Sidste

meget varm om sommeren; men ved hjælp af
Olsen, der har givet os et køleanlæg og Naveretter¬

Hulen er

Ken

har givet os 500 Dollar til hjælp, får vi det nok
installeret. Sidste år gav Naveretterne også 500 dollar
til hjælp til asfaltering af vores vej ned til hulen,
kan nok forstå at vi er glade for vores Damer.
ne

så i

Angelo kirchheimer, som har været medlem af Naver¬
klubben i 31 år, har sammen med sin hustru Polly fejret
deres guldbryllup den 21. maj 1995. Polly er uddannet
som sygeplejerske og Angelo lærte malerfaget hos sin far
Lauritz Kirchheimer (Paven). Lauritz var en af med¬
stifterne af vores Naver Club i 1934.
Med naverhilsen og kno i bordet
Kurt E. Meiller.

RANDERS

medhjælper, vi var over 20, med tre beirn og en "Cana¬
dier" på hjem visit, en skein tur, tak til Chr. og Co. Den
26. havde vi så hulemeide med rimelig fin tilslutning, vi
meinstrede i alt 18 stk, med gæst Poul Rezon og Gitte +
junior. Det blev igen halvt sent feir Erna og Karl kunne
låse efter den sidste.

Hulevagt i juli er Birthe og John!
Aktiviteter:

l.juli Bekketur
16.juli Kortspil
26.juli Hulemeide
Med naverhilsen

Poul Erik

SAMSO
Så oprandt dagen hvor SamseS lille afd. kunne fejre
års jubilæum, og for de svende og gæster som var
stede tror jeg det var en dag man vil mindes i mange

10
til
år.

Samsei afd. sender vor varmeste tak til medstifteren af
vor afd.
Th.Rasmussen, tidligere hovedkasserer for

CUK, som tog
hustru Jenny.

den lange rejse fra Kbh. sammen med sin
Tak til jer begge. Vi havde beseig fra de

jyske afd. Vejle og Århus og som det efter hånden er
tradition var Vejle meidt talstærkt op med Skipper Erik
Oles gode Skib " .Lobe af Vejle", hele 5 mands besætning
og alle ædru, så de viste Vejle- fanen frem med god
maner.
Århus afd. var repræsenteret ved Hanne og
Helmuth Madsen, fra Samsei kommune, viceborgmester
Einar Madsen, - som overrakte en flot gæstebog - samt
vor formand forkulturen, Vagn Fransen, begge kommu¬
nale var forundrede over at de aldrig havde heirt om vor
eksistens her på eien; men vi laver jo heller aldrig vreivl
eller ballade. Viceborgmesteren, der selv erteimrer, var
så benovet over vor nye hule, at han her i pinsen
overrakte formanden en bred-bil fra år 1902 samt andet
gammelt værkteij. Tak til Einar.
Festaften med lidt til ganen og maven både vådt og
teirt særlig vådt. Aftenen gik med sang og spin, Leif
brugte sit nye maveorgel med megen flid og Robert
Hansen sang nogle lystige viser, godt gået Robert,
trods dine 78 år på bagen kan du stadig huske alle vers.
Vi havde optagelse af et nyt medlem, einsenbinder
Sigfred Japsen Brande, samt 2 navervenner fra Vejle,
Ingelise fra Borgerkroen og Jeirgen Mortensen. Den
store overraskelse var da Poul kaldet Polle og Ole
Breindum begge Vejle blev steittemedlemmer, uden
-

12 svende + 4 af vores respektive, troppede op og
i vores årlige travetur Kr. Himmelfartsdag med

deltog

træk¬

vognen langs gudenåens vande. Der i blandt 2 trofaste
svende fra Århus. Vi havde som sædvanlig en dejlig tur
med godt vejr, sange og hyggesnak. Ja efter vores

afstemning på generalforsamlingen, blev det altså til 4
personer der benyttede sig af tilbuddet om at komme
med som gæst på traveturen. Nu må vi så se hvad der
sker på næste GF.
Hulemeide 2/6, vores formand kunne byde velkommen til
10 svende denne aften, der i blandt 2 svende der var

hjemme fra deres udlandsfærd nemlig Bjarne som er på
orlov fra Thule, og Ingolf som er hjemme fra seien.
Hyggeligt af ha' jer i blandt os. Formanden gav en kort
orientering om valdemarsfesten, hvor vi jo som sædvan¬
lig stiller med fanen. Endvidere lod han et telegram gå
rundt, som vi havde lavet på Kr.Himmelfartsturen.
Derefter gik vi over til gennemgang af de mange punk¬
ter til

delegeretmeidet. Vore svende havde i forvejen

mulighed for at læse dem, så det skabte ikke de helt
store problemer at blive enige om hvad vores formand
skulle stemme til pinsestævnet. Der var ikke yderligere

haft

hjem i ordentlig tid,
efter lidt lunt fra
hulefar, og lidt til at skylle ned med, sluttede meidet i
god ro og orden. - 5.Juli fylder vores hulefar Seiren
Munk 60 år. Tillykke skal lyde med tak for den indsats

til meidet, og formanden ville gerne
så han var frisk til pinseleirdag, så

i bestyrelsen de
Med naverhilsen

sidste syv år.

Henning.
ROSKILDE

meddelt, ingen kortspil i maj måned, men
var
hulerengeiring den 20.maj, 10 voksne og to beirn
gjorde en fin indsats, og Niels var også et smut indenom
Der
der

var som

for at få de sidste forbindelser til den nye belysning på
plads, så nu virker vores hjullys perfekt og skaber

hygge, ligesom lyset i "spisestuen" også er blevet
bedre. Torsdag den 18. maj var vi til stor fødselsdag
hos Gitte Rezon, hvor gæsterne var utallige og festen
umådelig. 25. maj var vi så på skovtur med Christian og

art, så der var jo et frygteligt kaos
gyldne klokke. Robert Hansen Nordby bad om
genoptagelse hvilket blev godkendt i stedet for klokken
overrakte Robert 500 kr. til byggeriet af huleudvidel¬
sen, tak Robert. Vi her på eien må hermed sige tak til
feilgende for gaver og telegrammer: Th.Rasmussen og
hustru, Herlev. Hanne og Helmuth, Århus. Vejle afd.
v/Erik Ole - Polle og Ole Breindum. Herning afd, Århus
afd. Vejle afd. Kbh.afd. og Samsei kommune.
Med hilsen og kno

stemmeret af nogen

foran

vor

Samsei afd.

SILKEBORG

Fredag den 2/6, stort
raske

svende,

som

sommerhulemeide, til stede var 4

opfordrede alle naver til at sende en

god naverhistorie el. en god oplevelse til redakteiren.
Her en lille oplevelse: "Jeg på job,på en boreplatform
100 km nord for Tronhjem, stod mandag morgen i 23
graders kulde da en nordmand spurgte om jeg ville heire
et digt, som han havde skrevet, jeg sagde ja og efter
han havde læst digtet klappede jeg meget, mest for at få

efter den tid skaffede nordmanden alt
bruge, thermotefj og værkteij".
Og så en lille opsang til de naver i Silkeborg, husk vore
hulemeider, Egon maler sidder der og venter på jer.
KL. 22 sang vi "Så viden om..." for Kurt.
Vi var 8 der deltog i pinsestævnet.
Vi einsker Jens tillykke med kaffevognen. Og se så her Hulen er lukket onsdag den 19/7 og seindag den 23/7.

lidt varme, så
hvad jeg skulle

Hilsen med

"Farmand".

slag

ZÜRICH

SLAGELSE

svende, og da sekre¬
ganske kortvarigt på grund af
der som følger ikke særlig meget at re¬

Hulemefdet den 2/6 havde samlet 8
tæren kun var til stede

sygdom, er
ferere. Kladder til foreningens protokol vil i den takt
det er muligt blive indfort.
En tak til Per som
evnet at sende en flaske snaps helt inde fra Nepal, uden
at den var smadret, eller havde tabt smagen, det er den

havde

slags folk vi kan være tjent med at sende ud
(Hej til hele familien).
LeSrdagsmøderne er suspenderet indtil videre

i verden

meddeler

Alt vel ombord. Hanne Boel var på turné, og gav bl.a.
koncert i Winterthur. 35 "Rød hvide farver" var blandt
tilskuerne. Bare fantastisk.

-

Berner- marchen drukne¬

de i regn, dvs. alle årstider var repræsenteret. 27 var
meldt til og 24 kom i mål. Bare fantastisk i det vejr. Vi

taget afsked med Lars Bisgård, som desværre
rejst tilbage til DK. Stor fest - alle overlevede!!

har fået
er

Hulen
til

jer,

er

sommer månederne, og på gensyn
smutter sydpå. I skal være hjertelig velkom¬

også åben i

som

ne.

"Hulefar".
Med naverhilsen

Majlis.

A.Rafn

AALBORG

STOCKHOLM

Der

til hulemødet den 7/6, så da
nr.32 lød det ikke særligt godt, vi er nogle
stykker som ikke er så gode til at synge. Da vi var så
få, blev vi enige om at udsætte fremvisningen af video¬
filmen om håndværkerhuset til en senere lejlighed. Vi
manglede vores formand Per Michael, som var indlagt på
Gråsten sygehus, men vi håber at han snart er tilbage.
Vi har haft besøg i håndværkerhuset af en journalist,
som har givet os en pæn omtale i avisen. Vi fik en frisk
hilsen fra Fritz i Schweiz gennem Irene. Vi har også fået
en hilsen fra Kurt Olsen som nu arbejder i Norge.
Så
oprandt den store årlige begivenhed, "bødekassen
skulle tømmes".
Der var spænding om resultatet,
gættekonkurrencen om beløbet blev vundet af Thorkil,
hvis gæt kom nærmest de 1225 kr. Thorkil omsatte
straks præmien til en omgang. Anders, som lige har
rundet de 65 år, havde en dejlig flaske gi.Dansk med,
og han skænkede flittigt rundt. Vi fik som sædvanlig en
god aften.
var

kun mødt 5. s vende

vi sang

5.maj hvor vi bl.a. dis¬
angående det delegerede meide ved.
pinsestævnet i Sønderborg. Der blev udnævnt 2 dele¬
gerede til at repræsentere Stockholm afd. - 12 med¬
lemmer deltog i stævnet og vi takker Seinderborg for et
udsøgt flot stævne. Ved månedsmødet blev der også
fastsat en dag til rengøring af torpet. Ved middagen
Vi har haft månedsmøde den

kuterede skrivelsen

maj fik vi et nyt medlem, Johannes Thiesen,
byder hjertelig velkommen i vor forening.

den 28.
vi

som

er stået
tak for hans
enorme arbejde han har udfeSrt i foreningen i over 20 år.
Han har skaffet mange unde arbejde og bostad i Schweiz
Eftersom Zürich- naven Flemming Wilhelmsen
af som formand, vil vi herfra sige et stort
-

skaffe arbejde, men
med godt humør.
Vi måtte have amerikansk hjælp med det sidste arbejde
på toilet bygningen. Henry Frølund stillede op med
arbejdskraft.
Grete Henriksen fylder 75 år den 13 juli og vi ønsker
hende hjertelig tillykke med den store dag.
Vi håber alle afdelinger rundt om i verden må få en
Det har ikke altid

været lige let at

han har klaret skærene
-

-

dejlig sommer.
Med naverhilsen
Aase.

SØNDERBORG
vores Set.Hans fest, hvor vi har vildsvinespis¬
ning. Derefter holder afd. ferie.
HUSK: Første møde efter ferien er den 4/8 kl. 19.30

Husk

Med naverhilsen
Gerda.

VEJLE

Hulemøde den 2. juni 1995.
Formanden åbnede mødet med

optagelse, tømrer

kno i bordet, Gunnar.

ÅRHUS
Hulemødet den 19.05. Herluf indledte mødet, og kunne
oplyse at vi skulle bruge aftenen på at gennemgå de
vedtægtsændringer som vi havde modtaget fra HB, og
som vi skulle behandle på delegeret møde i Sønderborg.
Den 25/5 var vi 8 fra Århus afd som havde arrangeret en
tur til Borås i Sverige, hvor vi var inviteret af Otto. Vi
blev indlogeret i Otto,s fritidshus, som har en vid¬
underlig beliggenhed lige ud til en stor sø. Vejret var
særdeles fint, og det blev en helt uforglemmelig tur,
som vi alle nød. En dag var vi inviteret ud til Hartvig og
hans familie til en dejlig grill- aften. Vi slappede af,
sejlede, gik tur og hver aften gik mændene i sauna, med
efterkøling i søen, til stor fornøjelse for alle. En stor

Hartvig, for deres enestående store

tak til Otto og
en

Jørgen Lauridsen. Velkommen til Jørgen, en lærenem
sjæl, for næppe var optagelsen overstået, før han ville
prøve både at slå i bordet og ringe med klokken. Så
også tak for øllet. Formanden takkede de 8 svende, der
var mødt til rengøring af hytten. Så man må da håbe, at
interessen for at nyde er større end for at yde, ellers
tegner det da skidt for foreningen. Den første søndag
i juli, august og september vil der som noget nyt være
fælles spisning i hytten fra kl. 11.30 til kl. 13.00. Pris
ca. 15 kr. pr. person. Menuen er ikke fastlagt endnu.
Vor næstformand Johnny Lindskjold,s kone, Maria,
nedkom med en datter under mødet (ikke i hytten!).
Tillykke med det!
Pinse i hytten: En dejlig dag med solskin og varme. Der
var mødt ca. 35. Nogle kom til morgenkaffen og andre
senere med madpakker, så stemningen var helt i top.
Med naverhilsen
Store Hans.

Med naverhilsen og

gæstfrihed.

Hulemødet den 2/6 samlede fuldt hus og Herluf takkede
det fine fremmøde og bød velkommen, en særlig
velkomst til vore gæster, formanden for Næstved afd,
Finn Pedersen, Thorvald Jespersen og Rita fra Bern,
Karl E. Behrens Larsen fra hjortshøj, som ønskede at
blive optaget som medlem hos os, endvidere Margrete
for

Berg fra Hjortshøj. Og på behørig vis sang vi
komstsangen for vore gæster. Til pinsestævnet i

derborg deltog

vel¬
Søn¬
9 fra Århus. En stor tak til Sønderborg

for et godt og veltilrettelagt stævne.
Kommende arrangementer: Som en service
har vi åbent i hulen hver fredag i juli.

for tilrejsende

4/8 + 18/8 + hulemøde. - 19/8 fugleskydning. - 24 -28/8
moseltreff.
NB. Til alle møder i juli er det tilladt at tage familie og
med.
Sekretær
Svend E. Jensen

venner

FREMTIDSVISIONER
(v/Frode

(2)

Zachariassen)

I fortsættelse af "Den farende Svend"

juli har hovedbe¬
styrelsen valgt at behandle kontingentet til Hoved¬
kassen og kontingentet til "Den farende Svend".
Med

henvisning til "Den farende Svend" marts 1995 hvor
regnskabet for 1994 er offentliggjort, der kan man
tydeligt se hvad kontingentet til Hovedkassen og "Den
farende Svend" bliver brugt til.
Hovedbestyrelsen stræber efter at holde udgifterne
på et niveau så alle kan være med, og den eneste
måde vi kan blive ved med det er, at medlemmerne i alle
afdelinger arbejder på at skaffe nye medlemmer, - så det
er op til medlemmerne om vi skal (og kan) holde ud¬
gifterne nede.
nede

kontingentet er der indeholdt forsendelse
farende Svend" til udlandet, d.v.s. at vi i
I

af "Den

hos ham.

Konklusionen af det hele er, at medlemmerne betaler
deres kontingent til tiden, meddeler deres kasserer når
de flytter, bestiller varer med CUK- Logo og skaffe nye
medlemmer.

HB selv

pakker Svenden til udlandet, da det Danske Postvæsen
skal have for meget for at sende bladene for os, samtidig
har vi

fremgår af regnskabet, har HB også et vare¬
er varer som medlemmerne kan keSbe gennem
deres kasserer i den afdeling man tilhører. HB udsender
hvert halve år, sammen med regningerne, til afde¬
lingernes kasserer, en revideret vareliste.
Disse varer med vores Logo kan bruges som agitation ud
ad til over for nye medlemmer, og husk, hvem er det der
skaffer nye medlemmer??.
Husk næste gang du kommer i hulen, spørg din kasserer
om du må se varesortimentslisten og bestille dine varer
Som det

salg. Det

også tilmeldinger og afmeldinger samt adresseæn¬

om det, og lad os høre hvad i mener, da det også
jeres forening. Send et brev til "Den farende

Snak
er

Svend".

dringer af "Den farende Svend".
Det er derfor meget vigtigt at medlemmerne meddeler om
flytning til kassereren i den afdeling hvor man er
tilmeldt, da der fra HB,s side bliver brugt meget tid på
at få disse adresselister

HB

havde sidste år 100

KAR li EBÆK

MOLLE

ajourført hele tiden.
adresseændringer eller med¬

delelser fra postvæsenet på medlemmer der var flyttet
uden at have opgivet en ny adresse. Det er også vigtigt
for afdelingerne og HB at have medlemmernes korrekte
som f.eks. da vi sidste år havde en generalaf¬
stemning om en ny HB-formand.

adresser,

Derfor, husk adresseændringer, det hjælper både jer
selv og os.
Med

hensyn til Hovedkasseregnskabet

et halvt

år bagud

så er afdelingerne

med indbetalingerne af kontingent til

"Den farende Svend". Og det er korrekt da
ftirst skal have kontingentet ind fra
medlemmerne, inden de kan betale til Hovedkassen
HB- og

afdelingerne

er det vigtigt at medlemmerne giver kassereren
afdelingen adresseændringen hurtigst mulig, således
at kassereren kan få kontingentet ind rettidigt og
han/hun kan betale Hovedkassen dets tilgodehavende
når regningen kommer.
Begrundelsen for ovenstående er at der ind imellem er
regninger der bliver betalt meget sent, og da HB
allerede har haft udgifterne er det meget vigtigt at vi
får regningerne indbetalt snarest.
HB mener at den sene indbetaling eventuelt nok skyldes
at nogle medlemmer ikke har betalt deres kontingent
rettidigt, selv om der i vores vedtægter er en paragraf

Derfor

i

der omhandler restancer.

Dannebrog til

naverne

Det er en Naver-tradition, at der én gang om måneden
holdes festligt meide for at mindes tiden på farten. I
Karrebæksminde sker det for små tredive "rejsende"
håndværkere i Karrebæk gamle mølle. På deres meide

forleden, var der dog en ekstra anledning til at feste,
idet Danmarks-Samfundet var på pletten med Danne¬
brog. Ved

en højtidelighed blev fanen overrakt og fik
traditionelt slået sine sidste tre søm i - hos Naverne var
det borgmester Henning Jensen, formanden for kulturelt

udvalg Gert Olsen og Naverformand Karl Krabenhøft,
der slog søm i for henholdsvis Dronningen, fædrelandet
og for Karrebæksmindes Naver.

SKANDINAVISK

CENTRAH.UNDE RSTØTTELSESKAS SE
C.U.K.
GX RO

HOVEDBESTYRELSEN

—

NAVERNE

2 14 3 3 9 9

KOBENHAVNS

AFDELING
Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.

Formand:
Formand:.

•

Ole Bei wig

Strynøgade 7

1352 København K

5000 Odens C
Tlf: /Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Tlf: 33 15 09 85
arb: 43 23 03 00

Ingerslevsgade 108 kid.

Hule:
Hovedkasserer:

•

1705 KeSbenhavn V
Tlf: 31 21 00 92

Frode Zachariassen

Rustrupvej 26
8653 Them

Se under København

Møder:

Tlf: 86 84 92 68
Redaktør af "D.f.S.":

Dann Eland

CCEG

BLADET

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

Leif Brygger Olsen

Redaktør:

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
Deadline:.

Platanvej 6, 13.th.

.Den 10. i måneden

1810 København V
Tlf: 31 23 23 42

TAK

MILEPÆLE

Hjertelig tak til naver, navervenner, Københavns afd.
hovedbestyrelsen, der enten mødte op eller sendte
mig en hilsen på min 70 års fødselsdag.

August

samt

Med
Kurt

4.08.

"Frys" Skotte Larsen

Erik, "Pudseren af Samsø", siger hermed tak for alle

på min 65 års fødsels¬
Vejle for den største
overraskelse, at i selv kom med den mægtigste gave af
alle som helt tog pippet fra mig. Tak til Ise "Borgeren".
Hilsen og tak til alle.

20.08.

8900 Randers

24.08.

2500

Valby

24.08.

Ib

Sindberg
Frydenslund Plejehjem, Grønnegade 10
8600 Silkeborg

60 år

27.08.

Kaj Dyrberg
Gersagerparken 125, 4.

70 år

overraskelse"

Herning, som indkaldte til et ekstraordinær søndagsmøde, hvor jeg fik overrakt diplom og medalje.
Også en stor tak til de andre naverkammerater for de
mange gratulationer pr. telefon og telegram.

50 år

Finn Leth Nielsen

Scharlingsvej 24, 3.th.

Pudseren Samsø.

Jeg vil gerne takke for den ære, som jeg føler der er, at
blive udnævnt til ÅRETS NAV.
Jeg var jo desværre ikke tilstede på selve festaftenen i
pinsen. En stor tak skal lyde til mine naverkammerater

50 år

Erik Slot

Nørrebrogade 7A

hilsener og gaver, som jeg modtog
dag, en særlig tak til vennerne i

"En stor

70 år

Harald Matthiesen

Stenbjergparken 7B, 2.th.
6400 Sønderborg

naverhilsen,

2670 Greve Strand

fra

September
9.09.

Holbæk afd. 75 års

jubilæum.

Med naverhilsen

Flemming Laugesen.

DODSFALD

Den 16.06. mistede vi vort medlem Eva Hammeleff, der
efter svær sygdom, sov roligt ind.
Eva blev begravet den 21.06.-95 i Ulkebøl kirke.

Trykning

Birkerød

Bogtryk

Toftebakken

Birkerød

13-Cz

4.2

e 1

ÆRET VÆRE DIT MINDE

2

3460

04

5 e

Sønderborg afdeling.

naverkammerater

STIFTELSESFEST

års

75

-

afdeling afholder 75 års stiftelsesfest i foreningshuset Jernbanevej 16 lørdag den 9. september

med

påhæng

-

Holbæk

klokken 12.30.

Kuvertprisen er 145,00 kr. incl. levende musik.
Sidste tilmelding er den 27. august til:
PÅ TLF: 57 80 33 37 el.
PÅ TLF:
53 43 87 65

MARKUS
HELGE

Holbæk afd.

O

Helge.

rillclap, i Holbæk afd..

grille -dag søndag den 13. august kl.
og Viggo Dreyer, Snuderup 4,

Der afholdes

15.00

Kirsten

hos

Lørdag den 16. september, opføres der et skuespil, om
berejst tømrersvend. Stykket hedder " Ærlige
Svende " og er skrevet af dramatiker Niels Stokholm fra
Hvidbjerg.
Det foregår i Skærum Mølle, ved Vemb.
Hvis der er nogle som er interesseret i at deltage, kan
i henvende jer til Herning afd.
Vagner Sørensen, fra Århus afd., vil arrangere bus fra
nærliggende afdelinger. Hvis der er interesse herfor,
vil vi finde et hyggeligt sted til en bid mad, inden
forestillingen.
Nærmere besked om tidspunkt og pris, kommer i næste
nr. af "Den farende Svend", samt blive udsendt til de
interesserede afdelinger.
en

På

Herning afd.s vegne FLEMMING LAUGESEN.

Jyderup.
Vi starter med eftermiddagskaffen, medens stegen
mørnes. Dertil serveres kartoffelsalat, flutes & salat.
Prisen for denne herlighed er 60,-kr. pr./kuvert. 01 og
vin til hulepriser.

Tilmelding til grille -dagen er senest tørdag den 5.au¬
gust til Viggo og Kirsten på tlf: 53 46 85 11. På ud¬
valgets vegne. Torben.
Med

naver

hilsen, Markus. S.H. Holbæk

grill

fest

i

afdeling.

Lørdag den 5. august 1995 vil Karl spidstege både lam

:

SUND

AFD

igen i år den traditio¬
af hele lam, i Græse

gamle skole. Den 12/8-1995 kl. 18.00.
Prisen er stadigvæk 100,- kr. pr. person.
Sidste tilmelding FREDAG den 4/8-1995 til Niels Chr. på
tlf: 42 17 94 28 eller Tonny tlf: 47 50 30 52. VENNER,

få

en

rigtig festlig aften i

navernes

ånd.

Lørdag den 26. august kl. 10 præcis. Pak en madkurv og
tag med på en forhåbentlig uforglemmelig tur ud på
Roskilde fjord.
TILMELDING ER EN NØDVENDIGHED, så fat telefonen
og

ring til Kaj på tlf: 42 12 48 14 eller til
Tonny på tlf: 47 50 30 52

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
FRODE

(

DEN 28. AUGUST 1995.

«««««««««««««««««<««««<«««

mosel

Glostrup

turen

Børge Andersen tlf: 86 25 33 99
T-shirt med MOSEL 95 motiv sælges
Fås i størrelser: S-M-L-XL-XXL

for kr.80,-

Bestilling modtages ved tilmeldingen?
MOSEL-eftertræf:

lørdag den 14. oktober 95.

"Mosel-Gruppen".

««««««««««««««««««««««««««<

!!!!!!!!!

Københavns afd. holder ex. søndagsmesse
mellem kl. 11.00 - 16.00, hos:

den 27/8-95

SYDVESTVEJ 37, 2600
TLF: 43 96 97 80

GLOSTRUP

Grill m/kartoffelsalat,

flute, salat samt kaffe, 60,- kr.

pr/kuvert.

hulepriser!!! ! !

Tilmelding senest den 20/8-95 til hule"far"
43 96 97 80 (her kan være telefonsvarer).
Tilmeldingen er bindende!!!!!!!!!!!!
Husk badetøj og håndklæde!!!!!!!!!!!
Med kno i bordet Anne

Manden til tolderen ved Kruså:

igen,

og så har jeg tasken fuld
Hvis De lader mig gå igennem,

- I
morgen kommer jeg
af cigaretter og whisky.
skal De få to flasker og

400

ANNE & CARL-OTTO

Drikkevarer til

—

frikadeller

Söndags — grilii

ZACHARIASSEN, (HOVEDKASSERER)

HOLDER FERIE FRA DEN 5. AUGUST TIL

HUSK!
/Restaurant mlfl har og "V.
kokkehuer der - hva' ar
)
S der nu galt mæ lillemora J

\J~_.

fjorden

KALDER

.

Naverne i Frederikssund afholder
nelle festaften med spidstegning

mød op og
Dorrit.

i»a

hille rod

og vildsvin, kom og deltag i dette festmåltid.
Prisen er så lav, så vi må bukke os for at komme ind,
kun 80,- kr. pr. person.
Husk tilmelding, som er bindende, til Mona på tlf: 42 81
81 62 senest 8 dage frir.

FR.

sejltur

& Carl-Otto.

eller på tlf:

cigaretter.
Tolderen, hidsigt: - Hvad bilder De Dem ind! Tror De,
jeg kan bestikkes??? Se så at komme af sted, inden jeg
anmelder Dem for forsøg på bestikkelse.
Næste dag kommer manden som lovet igen.
Tolderen stopper ham og forlanger at se, hvad der er i
hans store tasker. Da tolderen ser, at taskerne er
fyldt
med bøger, siger han: - Nåh, det var godt. De turde
alligevel ikke smugle.
Manden: - Det gjorde jeg da i går!
««««««««««««««««««««««««««<

8. Randers 50 års jubilæum.

NYT

Dette

11 Ii

FRA

lavet

HOVEDBESTYRELSESMØDE 8/6-95

Ole, Pia, Niels Chr., Dann og Rasmus. Karl

Til stede:

lidt

Dagsorden:

Frode afbud.

senere.

1. Protokol og beretning.
2. Redaktøren.
3. Hovedkassereren.

jubilæum er 17/6. Frode og Ole deltager. Der er
en

fremmedbog

som gave.

9. Eventuelt.

NÆSTE MØDE ER TORSDAG DEN 10. AUGUST I INGER-

SLEVSGADE 108 KL. 19.00, OG NÆSTE IGEN ER FRE¬
DAG DEN 8. SEPTEMBER.
God
Pia

sommerferie

til alle

Nielsen

4. Pinsestævnet.

sekretær

5. Debat i DfS.
6. Div. effekter.

MOSELTREFFEN

1995

7. Internt.
8. Randers 50 års

jubilæum.

9. Eventuelt.

Sidste nyt om Moseltreffen. Lis og jeg
ved Mosel i 14 dage og fik samtidig

har været på ferie
de sidste ting på

plads.
vist sig at inden svenden kom ud med juli
var turen faktisk overtegnet og vi måtte
skrive til alle dem som var interesseret i at komme med
Det

1. Protokol og

har

nummeret

beretning.

var ingen kommentarer til protokollen.
Beretning: Pinsestævnet gik over al forventning, og vi
fik en meget positiv modtagelse af vores forslag. Der
følges op med en generalafstemning snarest mulig.

Der

i år, at nu måtte vi have endelig besked fra dem, hvis
de ville med bussen.
Vi havde en snak med Verner og Stefanie om hvordan
det hele skulle forløbe.
Det er glædeligt at der igen er
stor en

så

interesse for

Intet til redaktøren.

treffet og vi må meddele, at vi helst ikke skulle være
over 70 deltagere, ellers bliver der for mange problemer
hen af vejen med spisning, værelser og transport.

3 Hovedkassereren

trieht, et

2. Redaktøren.

vi på en udflugt til Bad Bervidunderligt flot sted som ikke kan beskrives

Søndag eftermiddag skal
■

■

Udgået, da hovedkassereren ikke var til stede.

skal opleves. Ellers har vi faret Mosel rundt for at
få det hele til at klappe, et værre arbejde; men vi tror
det hele vil lykkes. Vi fik en masse hilsener fra alle

4. Pinsestævnet.

dernede, de glæder

men

sig til at vi kommer så mange i år.
også en kraftig hilsen fra bornholmeren Allan. En
ting har vi konstateret, at dem som ikke skal med
bussen, det er ikke nævnt hvor de kan betale. - De kan
Der

Der sendes brev til alle

afdelinger med afstemningssed-

ler til generalafstemningen. De udfyldte sedler sendes
til Niels Kraglund - HB,s revisor. Indsendelsesfristen
bliver 1/10-95, med offentliggørelse i DfS november.

er

sende pengene til BØRGE
33 99 - GIRO 856-2652.

ANDERSEN, han har tlf: 86 25

afdelinger.

de røde huer, vi vil forsøge at få nogle
syet et sted, står du nu og vil have en som os andre, så
ring til mig og bestil en og helst størrelsen.

5. Debat i DfS.

Hilsener fra Lis og

af

Referatet

delegeretmødet udsendes også til alle

oplæg til det første emne i en række
artikler, hvori vi vil tage emner op til diskussion, så vi

Vi har talt om

Vagner Sørensen tlf: 86 98 55

90

Ole har lavet et

kan få medlemmernes

CERES

række emner,
inden vi laver udkast til det nye samlede lov kompleks.
Oles forslag vil blive bragt, med et par ubetydelige
ændringer sammen med den følgende liste over frem¬
tidige emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

meninger

UTÆT

om en

isfbkM

Ws H
-i

Optagelsesreglerne.
Kontingent.
HB,s arbejdsområder.

-

...

HB,s medlemmer.

Forretningsorden til delegeretmøder.
Agitation/nye medlemmer.
FBSH, CCEG, Rejsefonden.

Der

var

'A

K

rigtig meget øl, siger svenskeren

Arkivet.

6. Diverse effekter.

Ole har hentet effekterne i Løgumkloster den 23/5. Der
var 1 fane uden broderi og en collage. Det runde bord
var helt faldet fra hinanden og er ubrugeligt. Der var
heller ingen mønter i. Fanen kan eventuelt gives til en

afdeling der ingen fane har. Når det er sket sendes
brev til Danmarkssamfundet, der oprindelig har givet
fanen til Løgumkloster.

Mandag oplevede Ceresbryggeriet årtiers største
øludslip. Det skete efter en nedsmeltning af to bryg¬
kamre, hvor næste års klasse B-øl gærede.
Resultatet var, at Den Gamle By blev oversvømmet af
øl i så store mængder, at de tilrejsende turister måtte
drikke sig ud. Det var der dog ikke mange, der havde

noget særligt imod.
Ich bin nicht böse, udtaler
-

-

en krofatter fra Hamburg.
Tilbage står så kun spørgsmålet: Hvorfor skete det??
Jeg er som regel skidefuld allerede midt på formidda¬

gen,

så jeg opdager aldrig noget, før det
brygmester S.K.Humle.

Køges runde bord skal hentes straks hos Iris Wiesler,
der har det i øjeblikket. Hun skal flytte snarest.

udtaler

7.

(en

Internt

■

-

Men måske
værre

skyldtes det

en

er

for

sent,

eksplosion, tilføjer han.

historie, bare det snart sker igen).

CENTRALUNDERSTØTTELSESKAS S E

SKANDINAVISK

C.U.K.

—

NAVERNE

ÅDRES S EL. I STE

DANMARK

HOVEDBESTYRELSEN
.Ole Bei wig

Formand:

Strynefgade 7
5000 Odens C
Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

HERNING.
FORMAND:

.Frode Zachariassen

Hovedkasserer:

Rustrupvej 26

KASSERER:

8653 Them
Tlf: 86 84 92 68

Redaktör af

Dann Eland

"D.f.S.":

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

HULE:

MØDE:

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
.Den 10. i måneden

Deadline:

MEDL:

( 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 møder i juli måned.
23

HILLERØD

(

ESBJERG
( 19.
FORMAND:

september 1979 )
Erling Knudsen

KASSERER:

Østparken 109
6840 Oksbøl
Tlf: 75 27 22 18
Leo Lassen
Ringen 54,

MØDE:

Leif

)

Øblom

Kovangen 710
3400 Fredensborg
42 28 27 41
Erland Nielsen

Tlf:
KASSERER:

Kovangen 705

l.th.

6700 Esbjerg
Tlf: 75 13 58
HULE:

FORMAND:

-

19.marts 1937

92

Fredensborg
48

47

51

69

MØDE:

Frederiksværksgade 85
2. fredag 1 måneden.

MEDL:

28

HULE:

Ringen 54, l.th.
Sidste tirsdag i måneden.

3480
Tlf:

MEDL:

HOLBÆK.

FREDERICIA
( 15. marts 1920 )
FORMAND:

KASSERER:

Arne

FORMAND:

Hansen

Skovbakken 28 A, l.th.
7000 Fredericia
Tlf: 75 92 76 79

4300 Holbæk
KASSERER:

MØDE:
MEDL:

lørdag, messe,

Tonny

MØDE:
10

-

13
MEDL:

15

FREDERIKSSUND
( 21. juni 1971 )
FORMAND:

HULE:

Sjællandsgade 17 C.
1. onsdag i måneden
Hver

Ventrup

Tlf:

42

17

94 28

MØDE:

gi. skole.
1. fredag i måneden.

MEDL:

40

HULE:

Tlf: 57 80
Holbæk gi.

33

37

tekniske skole.
Jernbanevej 16.
3. fredag i måneden.
Ingen møder i juli
30

(
FORMAND:

12. december 1991 )

Frank Lukassen

Jebjergvej 44
8870 Langå

3630
Tlf:
KASSERER:

65.
Hansen

HØRNING.

Tuevej 4

Jægerspris
47 50 30 52
Niels Chr. Jensen
Klokkevej 8
3650 Ølstykke

Tlf: 53 43 87
Markus Sikker

Solvænget 16
4296 Nyrup

Frank Ravn

Søndermarksvej 78
7000 Fredericia
Tlf: 75 92 51 36
HULE:

( 31. august 1920 )
Helge Lind Nielsen
Cikorievej 13.

36 44 50 19
Erik Hansen

KASSERER:

Tlf:
Jens

HULE:

Adslevvej 35
8362 Hørning
Adslevvej 35
Tlf:

Græse

MØDE:
MEDL:

1.
9

86

92

25

31

fredag i måneden

ODENSE

KARREBÆKSMINDE.
FORMAND:

(

22. JUNI 1990 )

(

FORMAND:

Karl Krabbenhøft

5000 Odens C.
tlf-fax: 65 90

4700

Menstrup
Tlf: 53 72 90 20
Ole Andersen

HULEFAR:

Alleen 38
4736 Karrebæksminde
Tlf: 55 44 23 95
55 44 20 45 (Brohuset)
HULE:

MØDE:
MEDL:

september 1913 )

Strynøgade 7

Frederiksvej 4

KASSERER:

23.

Ole Bøvig

Karrebæk Mølle.
Sidste fredag i måneden.
23+3 navervenner.

44

16

Poul Ritschel

Nielsensvej 9

Rasmus

5000
Tlf:

Odense C.
66 12 72 48

Fåborgvej 9

HULE:

5250

Odense

SV

1 torsdag i måneden.
20

MØDE:
MEDL:

RANDERS
KOLDING-

FORMAND:

8 Juli 1942 )
Jakobsen
Ødisvej 146
(

FORMAND:

KASSERER:

Ervind B.

8900
Tlf:

Christiansfeld
75 59 84 56
Borg Henriksen
Violvej 4 st.th.
6000 Kolding
Tlf: 75 53 15 02
6070
Tlf:
Lars

KASSERER:

MEDL:

17

24

ROSKILDE
( 17.

Kaj Dyrberg
Gersagerparken 125,

4.

Strand
43 69 07 57

Greve

HULE:

Ingerslevsgade 108 kid. tv.

MØDE:
MEDL:

1705 København V.
Se Svenden under København
50

N.V.

16

(

HULE:

Jernbanegade 10
4880 Nysted
Tlf: 53 87 14 99
Den gamle stationsbygning.
4880 Nysted
1. mandag 1 måneden kl. 19:00,
dog ikke i juni, juli og august.
18

NÆSTVED

KASSERER:

26

SAMSØ
FORMAND:

4 7 00 Næstved
tlf: 55 54 66
Lis Pedersen

47 00
Tlf:

19.30

-

( 21. maj 1985
Erik Nielsen
Havvejen 60 A.

)

Samsø
86 59

HULE:

16 06
Alice Lind Forsmark
østerløkkevej 31.
8791 Tranebjerg
Tlf: 86 59 22 69.
?

MØDE:

Sidste fredag i

MEDL:

10

måneden.

SILKEBORG( 9. oktober 1937 )
FORMAND:
Hans Kunø Christensen
Mosevej 6.
8600 Silkeborg
Tlf:

KASSERER:

-

11. oktober 1985 )
Finn C. Pedersen
Morbærvænget 13, Fensmark

Søren

86

82

72 54.

Hvejsel

MØDE:

Skolegade 19. 1.
Sidste fredag i måneden, messe
onsdag og søndag fra 10 - 12

MEDL:

34

HULE:

97

Skyrervej 33, Fensmark
Næstved
55 54 71 07

HULE:

Kompagnistræde 1

MØDE:

1. fredag i måneden
lørdage 11:00 - 17:00
26

MEDL:

MEDL:

Vesterlundvejvej 106, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf: 86 83 74 11

(

FORMAND:

MØDE:

16. oktober 1955 )

Bent Hansen

68.

Kamstrupsti 2.
Sidste fredag i måneden kl.

HULE:

Kurt Leth

KASSERER:

MEDL:

Erna Nielsen
Rønøs Alle 5.
4000 Roskilde
Tlf: 42 36 10

KASSERER:

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

MØDE:

KASSERER:

Roskilde

8305
Tlf:

NYSTEDFORMAND:

februar 1927 )

John Nielsen
4000
Tlf:

København K.
33 15 09 85

2670
tlf:

-

Hejrevej 9

12 januar 1899 )
Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.
(

1352
tlf:

90.

MEDL:

KØBENHAVN

KASSERER:

Randers
86 44 15

MØDE:

FORMAND:

FORMAND:

21

Udbyhøjvej 150 i gården.
Første fredag i måneden.

HULE:

Agtrupvej 121
Sidste fredag i måneden.

Randers
86 41 80

)

Henning Dalsgaard
Lindbjergvej 54
8900
Tlf:

MØDE:

HULE:

( 17. juni 1945
Arnl Lorentzen
Nr.Sundbyvej 10

««««««««««««««««««««««<<««««
Den unge pige manglede en fyr at komme sammen med,
så hun satte en kontakt-annonce i avisen under billet¬
mærke
.

Hun fik en masse svar og sagde begejstret til sin mor:
Se mor, næsten 30 breve. Og der er endda også et fra
-

far.

FÆRØERNE

SLAGELSE.

15. november 1942 )
H.J. Frandsen
(

FORMAND:

THORSHAVN-

4200
Tlf:
KASSERER:

53

13

53

Eirargardur 8

63 38 89

MEDL:

27

SØNDERBORG
( 5. november
Hans

Fr.

Lars

-

-

116.

Thorshavn.

1966 )

GRØNLAND
THULE

Jepsen

44

12. november 1984 )

(

Finn Frederiksen postboks 85
3970 Pituffik
Nis Bondesen, Postboks 266
3970 Pituffik
Thule afd. Naven SP box 117.

FORMAND:

Egernsund
74

-

13 83
KASSERER:

MØDE:

Æblegade 7.
1. fredag i måneden kl.19.30, +
3.lørdag kl. 11.00 messe.

MEDL:

31

MØDE:

1.

MEDL:

23.

HULE:

100

Peter Hansen

Teglparken 7 0
6320
Tlf:

401.

12.

MEDL:

Ahlmansvej 19
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 55 35
KASSERER:

-

Thorshavn.

100

-

Jan Ehlers

KASSERER:

Fruegade 36.
1 fredag i måneden.

FORMAND:

Fr.

Sorø

MØDE:

HULE:

Eirargardur 6

52 09 92.
Einar Petersen
4180
Tlf:

Reinart Petersen

Chr.

FORMAND:

Slagelse

Solbakkevej

1. oktober 1974 )

(

Fisketorvet 2.

HULE:

mandag i måneden.

CANADA

CALGARY.

(
VEJLE
FORMAND:

-

44

Canada

75.
HULE:

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

MØDE:

1.

75

83

10

Vejle

VANCOUVER.

1• fredag i måneden.

(

BERN

( 13. november 1913
Herluf Flirgaard
Th.Thårupsvej 18

CH. 4665 Oftringen
Tlf: P. 062/979167
Fax:

HULE:

MØDE:
MEDL:

)

FORMAND:

20

12

27

KASSERER:

Blichersvej 88
Århus

V

86

33

25

99

Orla Lehmanns Alle 7. Parterre
1. - 3. fredag 1 måneden, kl. 20
43

G.

062/441037

062/441104

juni 1880 )
Kristensen

CH-8404 Winterthur
Tlf: + 41-52-242-50-11

Åbyhøj
86

Lars

G.

2

Guggenbühlstrasse 115

Børge Holm Andersen
8210
Tlf:

63.

KONTAKTM:

ZÜRICH.
( 5.

St.

Jespersen

KÜNGOLDINGEN.
Geert Stage, Gilamstrasse 9 G

Vodskov

Kattesundet 20
1. onsdag i måneden
32

8230
Tlf:

KASSERER:

Th.

Winkelriedstrasse
CH. 3014 Bern.

78

ÅRHUS.
FORMAND:

.

KONTAKTM:

35

)

SCHWEX Z

Irene Andersen
Koldkærvej 81, St.Tingbakke 6
9310
Tlf:

MEDL:

Hals
98 29

26. november 1958

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

FORMAND:

56

9370
Tlf:

MØDE:

Kl. 20:00

Naverhytten, Navervej 3

ÅLBORG( 1. januar 1919 )
FORMAND:
Per Michael Jensen
Koldkærvej 81

HULE:

torsdag i måneden.

55.

pinse til og med 3.weekend i
sept. åbent lørdag/søndag 10 - 17

KASSERER:

Mikkelsen

Heritage Dr. S.W.
Calgary, Alberta, Canada.

Fra

MEDL:

Hans

KASSERER:

Kikkenborg 12.
7100 Vejle
7100

MØDE:

83

SE

Bruno Lindskjold

Tlf:
hule:

75

januar 1958 )

Calgary, Alberta, T2C 3V7

( 19. juli 1919 )
John Fønss Bach
Lundevej 20.
7100 Vejle
Tlf:

KASSERER:

1.

Jens A. Kaack
133 Riverview Court

FORMAND:

Per Nygaard
Solmann str.
8006 Zürich
Tlf

31

HULE:

Ueberlandstrasse 87
Tlf: 01 / 322 57 66

MØDE:

Hver torsdag
59

MEDL:

kl.

20.00

-

24.00

SVERIGE

««««««««««««««««««««««<<««««

BORAS.
21.

(

Læreren til en elevs mor ved forældremodet: - Vi bliver
altså neidt til at tale alvorligt med Jens. Han har fået den

februar 1953 )

Otto Hansen

FORMAND:

MEDL:

Johannelundsgatan 13.
50 235 Borås. Sverige.

dårlige

6

Moderen:

-

Onanere?????

Læreren:

-

Ja, han sidder og leger med sin penis.

STOCKHOLM.

sidde og onanere i timerne.

29. august 1913 )

(

Anthon Poulsen

FORMAND:

vane at

Smedvågen 28.

Moderen, arrigt: - Nå, og hvad så! !
tage den fra ham, ikke??

14600 Tulllnge.
Tlf: 08 778 27 27.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

De kan vel bare

Einar Andersen

KASSERER:

VSrmlandsvägen 484.
123 48 Farsta.
Tlf: 08 64 18 45.
HULE:

Torpvägen 4, Barnvlkstorpet

MEDL:

5:12 Stora Barnvik 2
130 35 Ingarö
tlf: 08/570 286 29
Giro nr. 432 00 60-9
42.

BORGERKROEN

U.S.A.
LOS
ANGELES

Vestergade 37

april 1934 )

( 5.

Kurt E. Møller
9841 Noble Ave. Sepulveda
Ca. 91343-2405
Tlf: 818 893 2405
John Christensen
320 Genoa St.
Arcadia Ca. 91006.
Tlf: 818 445 1366.

FORMAND:

KASSERER:

Stedet hvor naver og

-

Vejle

andet godtfolk mødes

Naverdalen 616 Norumbega Dr.

HULE:

Monrovia Ca.
Tlf: 818 358

2.

MØDE:

6433.

fredag i måneden kl.

tos g1 £ s: Z

19.00

SJ

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
ligger og roder efter noget i rende¬
gadelygte.
betjent kommer forbi og spørger: - Hvad leder De

En beruset herre
stenen

En

under

Tlf. 865917 22

Stedet hvor Naver mrides

en

efter??
Manden:

-

Min

gadedeirsnrfgle.

Er De sikker på, at De har tabt den her?

Betjenten:

-

Manden:

Nej, jeg tabte den derovre, men hvem fa'en

kan

se

-

så langt væk

Kefbes - gi. danske postkort og frimærker,
jernbanemærker, bypost gi. breve, sam¬
linger m.m.
Send fotokopi eller original med prisfor¬
slag til:

fra lygten.

«««««««««««««««««««<«««««<««

Sören Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74

11

UDFLUGT

Onsdag den 12. juli, efter

hjemsendelse fra Frederikss¬

sygehus og 6 dages indlæggelse med blodtryk
240/165 og besked, ferien inddraget (kontrol på syge¬
huset), besluttede jeg mig for at keSre til Helsingtir og
vise min kone Helsingør Naverklub.
Vel ankommet og fået hilst på flere af de gamle Helsingefr-naver, sidder vi godt bænket med en herlig tår kold
Wibroe, hvem træder så ind ad ddren - overrasket Bente og Frank Lukassen fra Herning afd.
Det blev til lidt mere eSl, i byen og spise Lunch. Kort
fortalt det blev til nogle dejlige timer i selskab med et

und

par

pragtfulde naverkammerater.

En pragtfuld

slapning, som beordret, derefter hjem og
farende Svend", med lidt ny energi.
Med sommerhilsen,

Dann Eland (redaktør).

af¬

lave "Den

FORENINGSMEDDELELSER

FREDERIKSSUND
Fredag den 7. juli 1995, grillaftenen hos Anna og Frank
havde samlet 17 svende m/k og vi havde gæster fra
Holbæk og Hillerød, som blev beværtet af Frank med den

herligste grillmad med diverse tilbehør. Efter maden
skulle vi jo holde traditionen med den faste travetur til
havnen og nyde den
pragtfulde sommervarme og ud¬
sigten over Roskilde fjord.

Da vi kom tilbage var
Anna fremtryllet de

kaffebordet dækket og igen havde
lækreste lagkager, som måtte på
skift mellem os alle mere end en gang Ik' "Ib og Flem¬
ming" ! !!
Som altid et vellykket arrangement og en
rigtig hyggelig aften som rundede af omkring midnat.
På delegeretmødet i Sønderborg blev der vedtaget 11
forslag som nu skal til generalafstemning.
.

AFDELINGEN INDKALDER HERMED TIL MØDE FREDAG
DEN 1. SEPTEMBER 1995 KL.20 I HULEN.

Mød

talrigt op, det er nu det gælder for CUK,s fremtid.

Med

naver hilsen

Hulemor.

Flemming, Sei ren, Per, Bent, Erik, Steen L. og Thorkild
ønskes tillykke med fødselsdagen fra kammeraterne.
Program:

4/8
12/8
26/8
1/9

6/10

Hulevagt Alf/Morten
Lam på spid - HUSK TILMELDING.
Sejltur på fjorden. Læs andet sted i bladet.
Hulevagt Per/Per - Frank viser billeder og
fortæller om sin rejse.
HULEOPRYDNING, vagten har bestyrelsen.

Med kno i bordet

DORRIT.

HERNING
Der blev kaldt til extra søndagsmøde den 11/6, og mon
ikke svendene kom op af lænestolene da jeg pr. telefon
rundt til samtlige medlemmer meldte at der var en

overraskelse i hulen, hele 12 svende og 3 svendinder
mødte op, det er måske det der skal til for at få dem ud
af røret??
Overraskelsen bestod af at jeg ved

pinsestævnet i Sønderborg fik til opgave at overrække
Flemming Diplom og medalje, da han var blevet kåret som
årets Nav. Dette blev fejret med maner og lidt vådt fra
formanden. Tillykke Flemming!
Sidste søndagsmøde før ferien var ikke så godt besøgt,
men 6 svende og 2 svendinder mødte dog op, og mon
ikke vi fik gang i klokken. "Ballonskipperen" og "Lille
Far" havde scoret 2.præmien i Lotto, så der faldt lidt af
til svendene, "Valde Bager", "Kaskelejen" og "Gamle
Hansen" kunne heller ikke holde hånden i ro da de kom
forbi klokken, så mon ikke vi hyggede os et par timer,
en tak skal lyde fra os som bare kunne nyde.
Huleaften den 21/6 var også lidt tyndt besøgt, 7 svende
mødte + Bjarne som muligvis vil ind i varmen, formanden
havde meldt afbud, da den mellemste af hans piger
havde fødselsdag. Vi fik, overraskende, om efter¬

middagen besøg af Solveig fra Vejle, så vi måtte åbne
hulen et par timer, da hun ikke kunne blive til huleafte¬
nen. Men rar som hun jo er, lagde hun "finanser" så
svendene kunne nyde en tår om aftenen. Jeg skal hilse
og sige Tak.
Vi måtte åbne hulen torsdag den 6/7 selv om den skulle
være lukket hele juli. Årsagen var at Silkeborg har fået
Fane, og da de skal have broderet Logo, var de jo
nødsaget til at komme til byen hvor trådene knyttes. 3
svende og 2 svend-inder ankom, og vi måtte i hast sende
bud til de af vore medlemmer som endnu ikke er draget
på ferie, og mon ikke vi endnu engang fik dem op af
lænestolen, hele 9 svende, flot!! - Det blev til et par
hyggelige timer, og Silkeborg måtte konstaterer at Taxi
servicen kan
Med

fungerer, også her i byen.

knoslag "MONTAGEN"

HILLEROD
Til hulemødet den 9.

Petersen,

en

af

vore

Vores

campingtræf i Langå den 1.- 2. juli var meget
vellykket og samlede 20 voksne og 2 søde små piger, de
tog hjem sammen med deres far hen på eftermiddagen. Vi
havde 4 gæster fra Sønderborg, 2 fra Odense og 2 fra
Jebjerg, som har arbejdet mange år i Sverige og som
måske vil være medlemmer hos os. Under frokosten fik
vi den glædelige meddelelse at Hørning kommune ser
meget velvilligt på vores ansøgning om at etablere hule
i nederste stokværk i den historiske gamle mølle, som er

byens vartegn. Selvfølgelig er der meget lang vej inden
vi når så vidt men det er dog det første lille hanefjed.
Da den værste glædesrus havde lagt sig startede vi en
meget munter kroket-turnering som varede et par timer
inden vi kunne hædre den ædle vinder. Efter middagen
blev "Bødemanden" tømt. Forinden havde vi tippet på
indholdet så det var spændende hvem der kom nærmest.
Han viste sig at indeholde lidt over 1.400,- kr. Bl.a. lå
der en flot 500 kr. seddel, og vi siger rigtig mange tak
til den generøse giver. Da vi ikke ved hvem det er, er
dette den eneste måde vi kan sige vedkommende tak.
Festen fortsatte til lidt over lukketid, Frank spillede på
harmonika og vi andre sang med på melodierne. Søndag
formiddag blev der tid til en lille skovtur ned til Guden¬
åen og derefter stod der hjemrejse på programmet. En
dejlig week-end med tak til arrangørerne.
Næste møde er fredag den 4.august kl. 19.30. Vi skal
på en lille udflugt til Hørning og omegns Jagtforenings
klubhus, hvor vi får skyde banerne forevist. I tilfælde
af fugtigt vejr anbefales godt og velegnet fodtøj. Af
hensyn til bespisningen er der tilmelding til Otto
Westergaard på tlf: 86 92 18 03.
Referenten

BIRTE.

KARREBÆKSMINDE

Fredag aften den 16.juni var det store rengøringsdag i
møllen, og det både inde og ude. 15 mødte frem, og gav
hånd med, og da vi gik hjem kunne resultatet ses
tydeligt, og tak for dette. Grunden til denne indsats,
var selvfølgelig at 35-40 personer med
byens borgmester
Henning Jensen, kulturudvalgsformand Gert Olsen, EU
politikeren Freddy Blak, flere pressefolk, gæster, og
selvfølgelig Karrebæksmindenaverne i stort tal, skulle
være tilstede ved vor faneindvielse den
17.juni kl.16.Jønsson og Poul førte den nye fane frem, og Danmarkssamfundets repræsentant,
Kaj Høj, holdt en kort
lykønskningstale, og efter ordren rul fanen ud, slog
Henning Jensen det første søm i for Dronningen efter
nogle udvalgte ord om flagets historie, hvorefter Gert
Olsen talte om korset og dets betydning, efterfulgt af
slag nr 2 for fædrelandet, og til sidst slog formand Store
en

Kalle

det

sidste

efterfulgt af
sangen "Der

en

søm

i

for

Karrebæksmindenaverne

kort tale bistået af Ole Bro.

Efter

er ingenting
ceremonien med at vor nye

der maner.." afsluttedes
fane blev ført ind i hulen i
møllen, og sat på plads. I en god 11 times tid summede
det dels i møllen, men også udenfor, da vejret også
hædrede fanen ved at holde tæt ved en fin og flot
reception. Da gæsterne havde forladt os, blev der
dækket op til 22, da vi kl. 18 indledte foreningens 5 års
stiftelsesfest. Der var i dagens anledning pyntet med
flag og bøgegrene, og på de blå duge stod hvide margu¬
eritter, enkelt

juni var vi 15. Her blev Knud
tidligere formænd, udnævnt til

æresmedlem.

men smukt. Det kulinariske var helt i
top, og aftenen i gennem lød der musik og sang i møllen
til den helt store guldmedalje, og vor gæst Gert Olsen

livede

Den 5. august er der som tidligere
Den 11. august hulemøde og den

nævnt Lam/Vildsvin.
26. august serverer
Mona frikadeller m/spinat til 50,- kr. Husk
tilmelding til
Mona på tlf: 42 81 81 62, senest 8 dage før.
Fortsat god sommerferie.
Med kno i bordet

HORNING

"BODENSØGARTNEREN"

også op med sit gode humør. Det var en aften
hvor alt gik op i en højere enhed, og hvor vi modtog
bl.a. en gammel tremandsrubank af Gert Jensen. Tut og
Poul skænkede en ny miljørigtig-bødekasse med god
plads til alle bøderne fremover, og Ole Håber gav et flot
nyt bandoler til brug af fanen. Alle tiders dag sluttede
ud på aftenen, og alle drog hjem med mange gode
minder.

der indkaldt til extraordinær generalforsam¬
ling, og 11 mødte frem i det flotte sommervejr. Som
dirigent valgtes Poul Serup, og St.Kalle aflagde for¬
mandens beretning som b 1. a. indeholdt årets gang i
møllen, vore fester, arbejdet, indbruddene, faneindvi¬
elsen og selvfølgelig stiftelsesfesten, og alt blev god¬

30. juni var

fremlagde Ole Bro regnskabet, som med
ganske få kommentarer blev godkendt. VALG: Ny
formand John Jønsson. - Næstformand Terttu Ander¬
sen. - Kasserer Ole Andersen. - Sekretær Poul Ander¬
sen.
Best.medl. Karl Krabenhøft. - Peter Jensen,
Einar Andersen samt Finn Hansen fortsætter på deres
poster. Under eventuelt var der fra flere sider en tak
for den flotte fest. Karrebæk møllelaug ville have os ud
af møllen, men det får de naturligvis ikke, der blev
derefter drøftet interne ting og så serverede Ole Bro en
skøn dyreragout til alles tilfredshed. Vi fik efter

kendt. Derefter

generalforsamlingen besøg af 6 gæster, hvoraf de 4 var
Vejlenavere. Der var megen sang og musik lige fra nr.
20-28 og

NÆSTVED

vil gerne sige Sønderborg
Til hulemødet i juli var
mødt 14 medlemmer. Et flot antal i betragtning af
sommerferie og godt vejr.
Da Leif Rosenkvist havde
haft fødselsdag, gav han en kasse øl - et godt initiativ.
Lis P. - her kan du se opskriften - den er god!.
Slagelse afd. har meddelt at de vil aflægge os et besøg.
Det ser vi frem til med glæde.
Vi er begyndt at

Vi der deltog i pinsestævnet,
tak for 3 hyggelige dage.

planlægge vores 10 års stiftelsesfest i oktober, men
inden skal vi have den årlige skovtur, som bliver den
13. august. Husk at reservere denne dag, da det er en

hyggelig tradition.

Vi starter som sædvanlig med
dem som har lyst.

morgenmad i hulen kl. 8.30, for
Nærmere herom ved opslag i hulen.
Med naverhilsen

JØRGEN M.P.

70 til andre sange og musik af 2 guitarer, violin
numre lige fra Django Reinard til
med andre ord, sang og musik i

og sav, som gav flotte
flere kendte melodier,

fin aften i møllen som vil sætte sig
hulen er så den 28.
indtil da, en rigtig god sommer og på gensyn.

lange baner. En

fin

-

fast i hukommelsen.

juli, og

Med kno

Næste møde i

POUL.

ODENSE
Hulemødet den 6/7 var godt besøgt selv om vi er i
ferietiden. Tretten svende var mødt op og alle i godt
humør. Formanden bød velkommen og oplæste sin

beretning,

man

gennemgik de vedtagne forslag fra

pinsestævnet og der var
KOLDING

mødeantallet til

Sommertid- og ferie har sat sit præg på
hulemøderne i maj og juni. 26 maj var kun mødt 4
medlemmer til at hygge sig. Undertegnede havde
og
mønter til samlingen fra Spanien og Venezuela.
aften havde Jens og Kirsten som sædvanlig indbudt

øl
Set. Hans
til

grill og bål. Hulemødet den 30. juni havde dog fremmøde
af 6 medlemmer og her var det Ejvind der havde øl med
til samlingen fra Tjekkiet, det lader til at der stadig er
rejselyst i de ældre svende, det er vist noget som aldrig
går over. Bent og Karen berettede om deltagelsen i
pinsestævnet i Sønderborg, fra alle sider tyder det på
et vellykket stævne. Desværre måtte vi igen undvære
Per. Vi håber at ved juli-mødet må se ham og i øvrigt
mange af alle vore gode medlemmer.
Med naverhilsen

PETER.

KOBENHAVN
Sommeren er bare

i fuld sving og gør, at vore

aktivite¬

på et meget lavt blus. Når man sådan
er ude i solen under fri himmel (til tider under en
parasol), rykker det i manges fødder, og tankerne går
tilbage til den dejlige valsetid. Lysten til at opleve noget
vil altid være tilstede. Ung som "gammel" vil evigt være
nysgerrige, og har vi ikke længere mulighed for at rejse
ter i

klub-regi

er

landets grænser, er der en masse herhjemme
udforske og udfordre. Som H.C. Andersen
ud

over

at

sagde: "At

rejse er at leve", men en rejse behøver jo ikke være
langt væk.
Ferie-hulemødet den 15.juni var en dejlig aften, med
masser af glade mennesker der var vilde i varmen for at
ønske hinanden god sommer. Som sædvanlig, kom
undertegnede noget for sent. En måske dårlig und¬
skyldning for at komme og se hulen fyldt godt op. Thi
det gør nu et indtryk, at mange er samlet og stemningen
er i top.
Vort program er som nævnt noget udhulet
her i sommerperioden, men det betyder ikke at vi ligger
på den lade side! Efter at resten af året var programsat,
ligger vor ny kårne næstformand og frue ud med "søn¬

dagsmesse" i Glostrup, søndag den 27/8 Klokken 11 -16
mød op og få en herlig dag. S-tog lige til døren! Se
annonce andet steds i bladet! - Ellers byder august kun
på 2 søndagsmesser den 6/8 og den 20/8.
Fortsat

god

sommer.

Med kno i bordet NIELS

"2m".

debat om dem. Derefter blev

Sønderborg afd. til Odense
efter at han har fået
læste et brev op fra
på ferie i USA, de oplever en
mase ting derovre bl.a. havde de været i Las Vegas og
spille på roulet. Michael Tolderlund fortalte om sit
arbejde i Holland, hvor de renser forurenet jord. Der

Arno Frank

overflyttet fra

afd. hvilket er mere praktisk,
adresse i Odense. Formanden
Kirsten og Bruno, der er

blev

sunget nogle sange og

aftenen gik ganske godt.

På hulemødet den 2. august, er
om de nye vedtægter.
Med naverhilsen

der generalafstemning

OLE BØWIG.

RANDERS
Hulemøde den 7/7-1995.
Formanden åbnede mødet med at byde de tilstedeværen¬
de velkommen og vi fik en sang. Vi havde
at se måske en kommende nav, Kim der har arbejdet som

den fornøjelse

bogbinder i Grønland i 3 år, kontaktede os og ville
gerne se hvad CUK er, vi håber så at han træder ind i
vores rækker, det er jo rart at få nye impulser. Hulefar
Søren havde fyldt år og var vært med mad o.s.v. vi
siger tak og endnu engang tillykke.
Ja, så havde vi
vores
smertensbarn, foreningens 50 års fødselsdag
(jubilæum). Vi havde lagt op til en dejlig dag, og var på
dupperne fra kl. 10.00 til 14.00 med dejlig mad. Om
aftenen havde vi en dejlig festaften med 3 retters menu.

hvorfor jeg skriver, vores
han har kunne sove
nok, for han blev låst
sin valsetid, han går
bare og ved ikke hvor han går hen; men jeg kan trøste
med at vi kiggede til ham så han var under kontrol.
Vores aften gik godt og det tror jeg at alle der deltog er
enig med mig om. Vi vil gerne takke alle der tænkte på

en sidebemærkning,
sekretær ville lige se om den hund
i en bil, det var åbenbart godt
inde i bilen, han kan ikke glemme

Lige

den 17/6-95, udenbys afdelinger som er: Aalborg,
Hørning, Silkeborg, Aarhus, Herning og H.B. og
Holger Tjerrild fra personlig, tak til jer alle. I samme
forbindelse vil jeg takke for det vi fik op at stå, det var
dejligt, det være min bestyrelse (pralerøv); men ikke
mindst vores hjælpere, det være sig receptionen Yrsa,
Ruth, Kris for pudsning af vinduer og det runde bord,
Ester for rengøring, Zürich-Torben for kørsel af stole
os

borde og pynt samt et køleskab. Mere tak allesam¬
Til slut møde op på hulemødet i august da vi
har noget vi skal drøfte og det er meget vigtigt an¬
gående afstemning.

og

men.

Med kno i bordet reserven

(Arni).

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Manden ville

hygge sig lidt, da han

og

konen var kommet

SLAGELSE

svende velkommen.

Han:

for

Åh nej, ikke i aften, jeg skal meide allerede kl. 6.
Det betyder da intet. Jeg er færdig længe inden
og hvis ikke, så holder jeg bare op.
-

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

blev åbnet af formanden der bød 11
Henning Brogaard gav os et godt og

Hulemødet den 7. juli

i seng.
Hun: -

meget udførligt referat fra pinsestævnet som vi punkt
punkt tog stilling til. Angående bemærkningen om
vort medlemstal gør vi opmærksom på at vi i Slagelse
afd. på trods af vor hidtidige stillingtagen har fulgt
optagelsesreglerne meget nøje. Vi har op til flere
om optagelse som vi har måttet lægge i bero
indtil videre; men da vi mener at kunne mærke interesse
for visse lempelser rundt omkring er der måske lys
forude.
Den 12. august arrangerer Linda og Hans et
ekstra sommermøde på Apollonvej i Drøsselbjerg, hvor

anmodninger
ROSKILDE
Der mødte ingen til kortspillet den 11/6, så jeg kunne
hurtigt køre hjem igen.
Vi havde bestyrelsesmode
hos formanden, for at drøfte nogle foranstaltninger

hule-fødselsdag i september måned,
indbydelse følger, men afsæt bare den 29/11 til en
Roskilde tur.
Fredag den 30/6 havde vi hulemøde
med 18 fremmødte, slet ikke så dårligt, med ferietid og
festival; men på grund af festivalen var der blevet lidt
trangt om pladsen i vores gård, både motorcykel klub¬
ben og amerikanerbilerne (vores naboer) benyttede
festivalen til at score lidt i kassen. A-bilerne dispen¬
serede dog ved at give en omgang i deres flot indrettede
restaurant.
Estrid og Ib havde også givet en
vedrørende vores

i hulen, og måtte deles om kasketten.
Lørdag den 1. havde vi en særdeles vellykket bakketur,
som vi siger festudvalget mange tak for.
omgang

Aktiviteter:

13/8
Kortspil kl.17.30
25/8
Hulemøde kl.19.30
Hulevagt i august, Poul R. og Gitte.
Med naverhilsen

smørrebrød samt øl og snaps i
rimelige mængder, ekstra øl og vand m. v. kan købes til
særdeles favorable priser, selve arrangementet er sat til
kr. 50,- pr næse.
Den 9.september afholder vi den
der vil blive serveret

sommerudflugt på Postgården Reersø, hvor
udgifter, bortset fra ekstra
Hver især sørger for transport til begge
arrangementer og vi kan oplyse at der i begge tilfælde
afgår bus fra Slagelse busterminal kl. 11.50 og hjem¬
transport vil også i begge tilfælde foregå kl. 18.50.
Vi modtog et dejligt brev fra Per og familien i Katmandu
i Nepal, vi ønsker dem fortsat god vind.
Et mindre
godt brev fik vi fra Evald i Sorø, som vi modtog med
meget stor medfølelse. Vi ønsker såvel Evald som
Gudrund alt muligt godt fremover.
Arne Glyholt er
på sygehuset, og skal igennem en mindre operation, har
Ritta meddelt os pr.telefon, også Arne ønsker vi god
årlige

Fluekassen står for diverse

"Drinks".

bedring.
Som vanligt sluttede vi mødet med
efter vi glade og tilfredse gik hver

POUL ERIK

Med naverhilsen

"Minderne", hvor¬
til sit.

ARNE.

SAMSO
ikke har holdt hulemeSde i juli er der ikke noget
særligt at berette; men jeg kan dog oplyse at vor nye
hule havde besøg den 11/6 af gæster fra Kirstens
bryllup, 35 i alt, så vor nye hule bestod sin prøve.
Næste hulemøde sidste fredag i august.
Da vi

Med kno og

hilsen, sekr.substitutten.

SAMSØ

STOCKHOLM

til midsommer, fra København
Hillerød, de havde bare glemt at ordne noget godt
vejr. Men der blev alligevel en dejlig midsommerfest med
dans rundt om midsommerstangen, de hoppede rundt og
forestillede små frøer, "små grodorna, små grodorna, så
lustiga att se", den synger man både når man går rundt
Vi har haft mange gæster
og

om

d.15/6 fik vi efter
ansøgning en fane fra Danmarkssamfundet, meget
højtidelig overrakt i Alderslyst kirke, 43 faner deltog.
Ja, vi

er

meget aktive, se nu her

senere i hulen.
10 svende på sejltur med det gode skib "Claudia
af Silkeborg" en 7 timers tur med god mad og drikke.
Tak til skipper Henry, Carsten var god ved roret og

Faneindvielse bliver der

17/6

var

Kjeld

var

god på bunden, dog kun med et ben.

18/6 havde vi en rigtig søndagsmesse, vi var 23 svende
og svendinder. Vi siger tak for besøget til Ole og
Connie fra Århus og til Ole Bøwig. Herligt sådan at
mødes om det runde bord.
23/6 var vi til en rigtig
god midsommerfest med grill og alt til faget hørende og
vi siger tak til Sonja og Søren.
30/6 hulemøde,
formand Hans Padborg bød velkommen til 8 svende og vi
sang nr.57. Vi talte en del om det nye der er ved at ske
inden for naverne og ellers var det et stille hulemøde.
Vi var 6 der deltog i pinsestævnet. Vi siger tak til
Sønderborg afd.
Peter Edderkop spandt et video¬
bånd
Vi ønsker Randers tillykke
Husk hulen er lukket søndag d.23/7.
.

med de 50 år.

Søndagsmesse den 2 / 7. Som kompensation for manglende
deltagelse ved månedsmødet fredag aften, mødtes 28
svende til søndagsmesse kl.10.-.
vi siger tak til
Niels "Miav" og Niels smed og Lise for fødselsdags øl.
Tak til Dorte for æbleskiver.

Bedre før end forsent

hulemøde.
Fredag den 29. september,
vedtægtsændringer.

generalafstemning

Hilsen

med slag "FARMAND".

midsommerstangen og

ligeledes når

man

går rundt om

juletræet. Ketti bød på en dejlig middag i anledning af
hendes 20 års jubilæum som Ingaro-gæst, hvilket vi

SILKEBORG

for

takker hende for.
Vores halv-inventar,

Lilian Riel, havde frabedt sig al
opmærksomhed i Danmark angående hendes fødselsdag.
Da ører ikke er, hvad de har været, havde vi her i
Stockholm afd. ikke hørt dette, så da hun var "stukket
af" hertil Ingarö, var der en anledning til at fejre hende
og vi takker hende for den gode mad og vin. Hun blev
så rørt, at vi var lige ved at hente et vandfad til alle
hendes tårer. Vores fænomenale kok og kokinde ser¬
verede den dejlige middag de havde lavet og bager-Otto
havde lavet
I

en

smadderflot kransekage.

august har vi månedsmøde den

18. og i september har

vi årsfest den 2. kl. 19.00.
Med naverhilsen

AASE

SONDERBORG
Vores

Set.Hansfest

Maden

var

var yderst vellykket.
23 deltog.
tip top. Formandens tale ligeså. Naversange,
Midsommervisen og Als sangen var med til at løfte
stemningen helt i top. "Sputnik" havde en god aften,
men den er jo umættelig. Aage og Doris fortalte om deres
tur til Kuwait - en stor oplevelse. Bestyrelsen havde
lavet program frem til 15.marts 1996. Dette blev delt ud

til medlemmerne. Klokken 24 sang vi minderne; men der
var vist smurt lim på enkelte stole, og det forlyder at
det måtte være "kraftlim"!.

Første hulemøde efter ferien: 4/8-95, kl.19.30.
Med naverhilsen GERDA.

VEJLE
Hulemøde den 7.juli 1995.
15 svende var mødt. Formanden åbnede meidet med en
tak til Sønderborg for et godt stævne. Han gennemgik
de 11 punkter, vedtaget på delegeretmødet i Sønder¬

at der skulle være

borg, og som der skal være generalafstemning om på
septembermødet. Vejle afd. har indsendt nogle af
forslagene, så det er vigtigt, at der kommer så mange
som muligt til mødet i september,
da det kun er de
tilstedeværende, der kan stemme. Så mød op! Mødet er
den 1 .september, og foreningen vil være vært ved et
par stykker brød.

ære

Bent har været en tur i Karrebæksminde og Næstved, og
havde en hilsen med hjem derfra. Tak for det.
Arne har istandsat herretoilettet. Det må nu ikke

længere benyttes, uden at man tænder lyset, af hensyn
til de nye paneler. Bent holder haven i pæn stand. Så
tak til de 2.

Gåturen var igen i år en succes. 16 var vi på turen med
en fint pyntet depotvogn i spidsen. Jeg ved ikke, hvem
der har de gode forbindelser, men solen brød frem, da

afgik fra Danmarksgade. Ved ankomsten til hytten
grillen klar til vores medbragte kød, og inden dagen
var omme, havde vi været ca. 35. Selv Strit kom ikke
hjem før midnat, så man må da håbe, at der er lys på
den nye cykel.
1. søndag i august og september vil der igen være
fællesspisning i hytten fra kl. 11.30 til 13.00, pris 15
kr. pr. person. Lov-ordene om sidste arrangement ville
ingen ende tage, så mød bare flittigt op til de næste to
spisninger, så vi kan få økonomien til at hænge sammen.
Mange tak til Polle for initiativet og energien. Hyttevær¬
ten meddeler, at der som regel er ledige pladser i hytten
både lørdag og søndag, så der er ingen grund til at
blive hjemme. Johnny jr., der jo fik en datter under
juni-mødet, måtte op til klokken i den anledning. Så tak
for øllet og tillykke Johnny.
vi

var

Med

naverhilsen, "Store Hans".

Dagen efter lørdag havde Inger aftalt med vejrguderne,
fint vejr til vores Set.Hans fest på
Heiligberg. Frank havde taget den store "Klub Grill"
med, så vi var knap 40 der grillede og forsøgte at synge
midsommervisen, medens Per Poulsens fint snedkerede
heks blev sendt til Bloksbjerg. Da natten faldt på tog
mange til Nilsson Pub, hvor Frits Sørensen førte sig
frem som en på 20, så DJ spillede hele to "old timer's" til
for ham.

Ugen efter holdt Per Nygaard et brag af en afskeds
fest, den varede fra onsdag aften til lørdag morgen
hvor han skulle med flyet hjem til Danmark.
Det var alt fra os i Zürich by og omegn for denne gang.
Mange hilsener fra " FISKEN "
AALBORG

Sommerudflugten blev en vellykket oplevelse med masser
af sang, godt vejr og kammeratligt samvær, så de
svende der ikke deltog blev en oplevelse fattigere. Der
blev fortalt mange gode historier og nogle af dem var
endda sande. Vi kom, godt trætte og en oplevelse

rigere, hjem ved 22- tiden.
Vi starter igen efter sommerferien med hulemøde den
2.aug. hvor vi serverer pølser med tilbehør. Vi får
også et referat af pinsestævnet af Per Michael, og der
bliver nok at snakke om, vi skal heldigvis til at moderni¬
sere
naverbegrebet lidt (læs "Den farende Svend"
nr.7).
Med naverhilsen og

kno i bordet,

GUNNAR

AARHUS
om vi erfaringsmæssig ved at der ikke kommer
til møderne om sommeren når vejret er fint,
var der dog fint fremmøde. Herluf kunne oplyse, at vi
var ( fra Århus, som havde deltaget i den årlige valde¬
marsfest, hvor der bliver uddelt faner af Danmarkssam¬
fundet, på Århus rådhus. En god aften sluttede af med
at vi sang et par af vores gode naversange.
17/6, i anledning af at Randers afd. havde 50 års
jubilæum, var vi 6 fra Århus afd. der var på besøg for
at gratulere med dagen. En tak til Randers for et fint
arrangement .7/7 var vi igen samlet til hulemøde, Herluf
bød velkommen til svende og gæster, og velkomstsangen
blev sunget for vore gæster. Herluf kunne oplyse at vi
havde modtaget et referat fra delegeretmødet i Sønder¬
borg og at vi i afd. har besluttet at indkalde til et

16/6, selv
så mange

ZÜRICH
I den forløbene tid er der
i Zürich. På bestyrelses

sket

en

del udskiftninger her

møde 13/6 fik vi

mand I stedet for Pede Boesen blev
fra St. Gallen. Denne mand som af
.

ny

næstfor¬

valgt Kim Guldberg
profetion er flise¬

kom på samme bestyrelsesmøde til at åbne
hurtigt om flise mosaik og hvor flot
sådant noget var. Det resulterede i at han på stedet fik
til opgave at lave et sådant, med CUK logo og det hele.
Dette skulle bruges til den gyldende Nøgle, som vores
tidligere formand Flemming Vilhelmsen fik overrakt ved
en festlig lejlighed den 6/7.
Ved denne fest, som i
øvrigt samlede over 50 personer i hulen, blev Flemming
hyldet for sin uvurderlige indsats gennem 22 år i
bestyrelsen. Ved samme fest blev også Clas Olin, med
murer,

munden lidt for

stor forsinkelse

hyldet for sine 20 år, som medlem af

afslutning på aftenens hyldester blev der
overrakt præmier for klubmesterskabet i kegling, et
mesterskab som for i øvrigt KUN havde deltagelse af 6
personer, så der blev jo lige en præmie til alle. På
1 .pladsen kom Helle og Flemming Vilhelmsen - 2.pladsen
fik Susanne og Clas Olin tildelt og endelig på 3. og
sidste pladsen kom Inge og Frank Petersen. Denne
naver og hyldest aften blev afsluttet med
kaffe og
kagemand i fuld størrelse, bagt af vores dart spildende
lufthavns bager Sv.Erik. - På før nævnte bestyrelses¬
møde blev til kasserer valgt Monica Ursbrug i stedet for
Per Nygaard, som har valgt at tage hjem til Danmark,
for at udforske de Københavnske Ølhuse m.m.. Samme
CUK.

hr

Som

Nygaard stod også Set.Hans

aften for endnu en

fodboldkamp mod det Irske hold fra Oliver Twist Pub.
En kamp der trods stor anstrengelse, sprængte ledbånd

hvor vi vil behandle
afstemning på dele¬
geretmødet i Sønderborg, og med efterfølgende af¬
stemning. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at
møde op og afgive deres stemme, da det er vigtigt at vi
er med til at præge udviklingen i vores egen forening.
Vi her i Århus var meget skuffet over at forslaget om
nedlæggelse af KU blev vedtaget på delegeretmødet, da
vi mener at KU gennem de mange år den har bestået, har
vist sin berettigelse, derfor agter vi at stemme mod
nedlæggelse, og håber at der er andre afd. der har

ekstraordinær generalforsamling,
alle de punkter der har været til

samme

mening.

nr.
af svenden, kunne vi læse at HB har
vedtaget at starte en serie indlæg i bladet, der handler
om at skabe debat om aktuelle emner vdr. vores virke i
CUK. Vi vil her fra afd. gerne rose HB for dette initia¬
tiv, som vi mener der helt klart er behov for.
Vagner kunne oplyse, at han og Lis havde været en tur
i Tyskland hos Verner for at tilrettelægge Mosel- turen,
som nu er helt på skinner.

I

sidste

PROGRAM:
Hulemøde 4/8 +

18/8.

-

Fugleskydning 19/8 i Hinnerup.

- 1/9 Ekstraordinær
generalforsamling, vdr. forslag til generalafstemning.

og

brækkede håndrodsknogler på vort holds side og Per
Nygaards mange ihærdige bestikkelses forsøg mod den
Irske målvogter endte kampen alligevel med 10-7 i Irsk

23/9 Vandretur, tilmelding til Kaj.

favør.

S.E.Jensen
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på at holde styr på
via EDB) således at
korrekte regninger han udsender til af¬

Hovekassereren arbejder ihærdigt
medlemsskaren (dette gøres i dag
det

t liver

For at

delingerne to gange om året, og heri ligger at al
kontingent skal indbetales til HK (hovedkassen) pr.
30/6 og 31/12, hvor ikke anden aftale gælder, opgørelse
bliver tilsendt afdelingerne fra HK.

Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand,
hovedkasserer-, sekretær, redaktør og 2 bisiddere.

Hovedkassereren placerer, de fra
indkomne beløb som rentebærende
bank eller i sikre papirer.

H.B.s arbejde:

klarlægge HB s arbejde må vi først vide hvem og
hvormange der mødes til HB møde en gang hver måned.

Formanden:

at repræsentere CUK ved
f.eks. afdelingernes stiftel¬
sesfester,
fanenindvielser, jubilæer o.s.v..
Det
forekommer dog at andre medlemmer af hovedbestyrelsen
repræsenterer HB, i de tilfælde hvor HBs formand er
forhindret. Fortrinsvis ligger det dog således at, er
formanden forhindret, træder næstformanden til; mener
næstformanden også forhindret udpeges et medlem af HB
er forbandens pligt
officielle lejligheder, som

Det

som man

ved har tid til at udføre

jobbet.

Endvidere er det, i dag således at hovedkassereren
arbejder med alt hvad der hedder tilmelding, afmelding,
avispostkontoret herunder forsendelse af DfS o.m.m.

må, hovedkassereren også have med diverse
(indkøb og forsendelse) til afdelingerne at gøre,

Der udover
varer

og

jævnligt være i kontakt med afdelingernes kasserer.

Til jobbet som hovedkasserer er det nødvendigt at være
regnskabs minded og have masser god tid.
Vores kasserer, Frode, oor i Jylland og må tage turen
til København an gar.g

Det er ligeledes formandens pligt at indkalde og lede
HBs møder. Et fastlagt månedsmøde starter altid med at
formanden deler en dagsorden ud til samtlige til¬
stedeværende HB - medlemmer. Dagsordenen gennemgås,
ifald nogen skulle have yderligere tilføjelser.

Når

første

punkt

der skal

eller hvilke andre gøremål formanden
skal tage sis; af inden næste HB- møde.
Det kan somme tider næsten være et fuldttidsjob, da
mange af henvendelserne nødvendigvis skal være i
dagtimerne.
Det er ligeledes formandens pligt at underskrive bilag
hvor oelabet overstiger 1.500,- kr.
søges

hver måned.

fortsættes næste nr.

på dagsordenen er gennemgået
hvad og

og beretning), ligger det helt fast
hvem der skal ringes eller skrives til, eller om

(protokol

afdelingerne til HK
kapital, i en sikker

om noget

STILLINGSOPSLAG
I

følge

hovedkasselovenes

paragraf 9 citat:

HBs

hovedkasserer cg redaktør, skal være
vælges for 2 år ad gangen ved generalaf¬
stemning. Der er gensidig opsigelsesfrist på 6 mdr. til
et kvartalsskift for såvel hovedkasserer som redaktør,

formand,

bosiddende og

citat slut.

hovedforbundsformand, Ole Bøwig, bor i Odense
og må således tage turen til København en gang om
måneden, en tur hvor man først kan påregne at være
hjemme nss.e dags morgen. Formanden lægger mange
timer i arbejdet for CUK.
Vores

Hovedkassereren:
Hovedkassereren
s/;ai besørge al
vedrørende kassen i CUKs interesse.
Dat

er

hovedkassererens

korrespondance

pligt at udføre kassevæsenet,
indenfor samme.
føre kassebog og

samt "aistå a'.le ard. med deres behov

Endvidere

skal

ho"edkassereren

offentliggøre regnskabet i "Den farende Svend" en gang
årligt i revideret stand.

Stillingen som hovedkasserer opslås herved ledig og
besættelse 1.

til

april 1996.

Personer der ønsker at besætte posten som hoved¬
kasserer, skal gennem deres lokale forening fremsende
skriftlig ansøgning, som skal være HBs formand i hænde
senest 1. oktober 19a5.
Der kræves endvidere at personer der ønsker at besætte

posten som hovedkasserer, skal have været medlem
CUK i minimum 2 år, og have ren straffeattest.

Stillingen som redaktør af "Den farende
ledig og til besættelse 1. april 1996.

af

Svend" opslås

Personer der ønsker at besætte posten som

redaktør af

"Den farende Svend" , skal gennem deres lokal forening
fremsende skriftlig ansøgning, som skal være HBs
formand i hænde senest 1. oktober 1995.

Eventuelle

paragraf 9.

ansøgninger

vil

blive

behandlet

ifølge

CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE

SKANDINAVISK

C.U-K.
GI RO

HOVEDBESTYRELSEN

—

NAVERNE

2X43399

KOBENHAVNS AFDELING
Niels Kraglund

Formand:
.Ole

Formand:

Rorholms gade 20, st.th.
1352 København K
Tlf: 33 15 09 85

Beiwig

Stryneigade 7
5000 Odens C

arb: 36 86 38 00

Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Ingerslevsgade 108 kid.

Hule:
Hovedkasserer:

•

1705 København V
Tlf: 31 21 00 92

Frode Zachariassen

Rustrupvej 26

Redaktör af "D.f.S.":

Se under København

8653 Them
Tlf: 86 84 92 68

MtSder:

Dann Eland

CCEGr

BLADET

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

Leif Brygger Olsen

Redaktør:

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
.Den 10. i måneden

Deadline:

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

MILEPÆLE

ROSKILDE NAVERNES

15 års HULE FEST

September
1.09.

70 år

Otto Madsen

c/o NAVERNE

Torpvägen 4
5:12 Stora Barn vik 2
130 35 Ingarö, Sverige

Jtørdag d. 30.\ September 95
holder RoskildeNaverne
en

2.09.

7000 Fredericia
9.09.
19.09.

i tidsrummet fra

Holbæk afd. 75 års jubilæum.
Dann & Jette

Eland, sølvbryllup

Der er morgensang på adressen
3600 Frederikssund kl. 6:00 og

og drikkevare å libitum

Øl- vand - Vin - the - kaffe

65 år

Kongensgade 73

ISårsMulefødelsdag

der serveresJWäd

Jens Skov Jensen

Rosenvænget 1

morgenkaffe på danseskolen, torvet 6A kl. 6:30
29.09.

kl. 18.00 til kl 16.00

Bjelgart
Nygårdsvej 2, Gjesing
Ole

50 år

8300 Odder

Oktober

3pr. person

Pris:
-

men

alle mverer og navervenner er velkommen,

giv os en meldning om hvor mange i hmmer... ?
VJ 3* tb Li

Trykning

Bogtryk
2
Birkerød
42
81
04 50

BlrKortid

ToftebaKken
3460
tlf:

Ir

*/4 3l>!>'ool

lo hl

1.10.

Kirsten Corts Pape

Søndermarksvej 58, Fredericia

40 år

Vejle afd. har mistet et trofast medlem, Erik Vesth, der
den 24. juli 1995, 67 år gammel drog ud på den sidste
rejse.

DÖDSFALD

Erik blev meldt ind i
sidste været trofast

it i yvivi

ivi i

i im

Vejle afd. i 1966 og har til det
deltager til meider og fester i

foreningen.
Erik var sømand hele sit liv og har sejlet over hele
kloden, indtil han til sidst blev ansat på Juelsminde-

dyb sorg, jeg må
vores mangeårige
kasserer i Vejle afdeling, Bruno
Lindskjold den 12.08 1995, 71 år
gammel er draget ud på sin sidste
rejse.
Det

er

med

meddele,

«i, -

tå

at

Kalundborg overfarten.
Erik

vil blive savnet i

Vejle afd. for sit altid gode

humør.
ÆRET VÆRE ERIKS MINDE

Vejle afdeling / Store Hans

Bruno blev indmeldt i C. U. K. den

Han
boet

Vejle afd. har mistet et trofast medlem, Niels Jørgen
Olesen, i daglig tale "Gamle Ole". Den 27. juli, 78 år
gammel, drog han ud på den sidste rejse.

sig et stort tomrum i Vejle afdeling,
umulig at udfylde, han var aktiv i
bestyrelsen i mange år og i over 25 år en meget
respekteret, dygtig og reel kasserer, han var indbe¬
grebet af Vejle Naverne.

Vejle afd. i 1960 og har været
Vejle afd.. Han var næsten indbe¬
grebet af en Nav. Forskellige bestyrelsesposter har han
haft; men mest det at være hytte vært stod hans hjerte
nært, og hytten blev passet med flid og respekt. I sit
otium havde han et lille værksted, hvor forskellige ting
blev repareret af Gamle Oles snilde og altid ivrige
fingre.

14.12.1956 i Vejle afdeling.
er uddannet tapetserer, har
og

arbejdet

ca.

10 år i USA.

Bruno efterlader
som

Det

bliver næsten

ikke kun Vejle Naverne der neid godt af Brunos
indsigt i CUK spørgsmål, som han gladelig eiste ud
Bruno var meget respekteret i alle CUK kredse for
gode kammeratskab og sin saglige viden.
var

store

af.
sit

Jeg ved at mange naver over hele verden sammen med
Vejle Naverne sender mange medfølende tanker til
Brunos familie i disse svære stunder.

Gamle Ole blev meldt ind i

et aktivt medlem af

Ole var chauffør og keSrte turister og alt andet overalt
i Europa, indtil han omkring 1970 startede som taxa¬

vognmand i Vejle
Gamle Ole vil blive savnet i

Vejle afdeling.

ÆRET VÆRE GAMLE OLES MINDE

ÆRET VÆRE BRUNO,s

MINDE.

Vejle afdeling / Store Hans
På vegne

af C.U.K. Vejle afdeling

John Fønss Bach.

Ingen på. havet

På verdenshavenes slette,
hvor byger og sæl synker ned
og bølgerne får i et aldrig gentaget
mønster af ensomhed, der bør vi engang som deSde
dvæle med udieis te hjerter,

god Nav og ven, Svend Aage Rix, er draget ud på
sin sidste rejse. Han eiste af sit altid gode humør og
verden er blevet lidt fattigere ved hans bortgang.
En

ÆRE VÆRE HANS MINDE

prøve at
Erik og

.

på verdens hav,
ingen er der.

være

når absolut

Henning, Slagelse afdeling.

Piet Hein

TAK.

Hjertelig tak for telegrammer, gaver, blomster og
opringninger, samt et stort tak til alle der mødte op og
med til at gøre dagen festlig for os, på vores

var

Tak til alle der tænkte på mig til min "skæve
breve og telegrammer, en særlig tak til min

dag", med
Stockholm

afd., da de lagde lokaler til festen, og den store gave
jeg fik.
Med slaw,

Lilian Riel.

En stor tak til alle som var med til at gøre vores bryllup
til en uforglemmelig fest, en speciel tak til Erik Ole,
Polle og alle dem på Samsø, som gjorde at det blev så fin
en fest. Tak fo.- alle gaver og hilsener.
Kirsten og

Finn

sølvbryllupsdag.
Kirsten og

Tak kære navervenner for alle telegrammer og hilsener
i anledning af min fratrædelse som formand for Zürich
afd.
En speciel tak til flg.afd. Århus, Borås, Frederiks¬

sund, Herning, Holbæk, Hørning, København, Los
Angeles, Odense, Randers, Roskilde, Silkeborg samt
Zürich afd. Tak og på gensyn i Zürich pinsen 1999.
NB.! Onsdag den 20 september holder jeg åbent hus på
Überlandstr. 341 fra kl.8:00 til kl.13:00.
Med

Jeg vil gerne her igennem "Den farende Svend" sige tak
til alle der deltog i bisættelsen af Svend Åge Rix.

Helge, Holbæk.

kraftig naverhilsen

kno i bordet, FLEMMING.

Hjertelig tak for gaver, telegrammer og til dem der kom
morgenkaffe og glædede mig på min fødselsdag.

til

Jytte Rix.

og

Kirsten, Holbæk.

PRESSEMEDDELELSE

R U TM I}

FØDSELSDAG
7O

ÆRLIGE

SVENDE/NAVERNES LIV KOMMER

Den 1. september hejser vi her i
Stockholm flager for vores gode
Naverbror Otto Madsen, da han
denne dag runder de 70 år.

gode håndværk står i hzSj kurs på Folkeuniversitets¬
centret Skærum Mølle i den vestjyske by Vemb. Derfor
interesserer man sig også for håndværkssvendenes
rejser på valsen, hvor spændende oplevelser og ny
inspiration gik (og går) hånd i hånd.
Det

Man fik dramatikeren Niels

Otto

håndværkssvende
århundrede.

Stokholm, Hvidbjerg, til at

ondt:

farefulde ture i bjergene, barske løjer i
naverhulen, luse- og fnatparade i herberget og kampen
for at få arbejde. Men det handler også om familien og
kæresten hjemme i Danmark. Hvordan vil det gå, når de
unge svende møder spændende mennesker, også piger,
Spændende

og

indmeldt i Stockholm afd.

høvding på Ingarö under navnet
"Storfiskeren"

på valsen i begyndelsen af vort

Tømrersvenden Jørgen Andersen og hans navervenner
i Svejts møder rejselivets udfordringer på godt og

er

1954 og har været en aktiv Nav,
han
har
været
kasserer
og
formand i to omgange samt været

skrive et spil, så rejselivet kunne komme på scenen.
Det blev til skuespillet ÆRLIGE SVENDE, og det handler
om

ÅR.

PÅ SCENEN

Da Otto er udrustet med et godt
humør og en fin sang-røst, samt

repertoire med mange fine sange er han den
perfekte forsanger ved vores sammenkomster.
et stort

Det

siges at Otto vil fejre den store
fødeby Silkeborg.

dag tilsammen med

sin familie i sin

takke Otto for hans indsats og sige
hjertelig tillykke med dagen og ønske ham alt godt

i det fremmede?

Vi i Stockholm vil

Nogle kommer igennem rejsetiden med udbytte, men der
også dem, som må opleve sygdom, arbejdsulykker og
følelsesmæssige nedture.
Jørgen Andersens rejse bliver derfor også en udfor¬
dring for kæresten, Ane, der må regne med, at der vil
gå tre år og en dag, inden Jørgen kan vende hjem, som
færdigrejst.

fremover.

er

rejse- og kærlighedshistorie oplever personer¬
ne
at rejselivet ikke kun handler om at komme fra sted
til sted. Man lærer også nyt om sig selv, og hverken den
rejsende eller den, som venter derhjemme, er efter
rejsetiden helt de samme som før.
I denne
,

Spillets 14 roller fremføres af de dygtige amatørskue¬
spillere fra Jens Glob Samvirket i Thyholm kommune og
er

instrueret af forfatteren.

Skuespillet har premiere lørdag den 16.september kl. 16
på Folkeuniversitetscentret Skærum
Mølle, Skærum Møllevej 2-4, 7570 Vemb tlf: 97 48 13 22
Billetprisen er 45 kr. for voksne og 20 kr. for børn.

STOCKHOLM AFDELING.

30

ÅRS FØDSELSDAG

Et af vore gode medlemmer, Ole Bjelgart kan den 29.09.95 fejre 50 års fødselsdag.
Thule
afd. i 1986 og han var også formand i Thule i en perio¬
de. Han har i flere perioder arbejdet i Grønland - en

Ole blev indmeldt i

Tyskland. Han

uddannet

overgang har han arbejdet i
er
smed - men har også arbejdet i andre fag. Ole er et
trofast medlem - som er vellidt og respekteret i vores
kreds - han har været næstformand i vores bestyrelse
i de senere år - men ønskede ved sidste valg at blive
afløst for denne post samtlige medlemmer i Århus afd.
sender dig et stort tillykke med de 50

år.

i den store lade

S.E.Jensen

Venlig hilsen

75

års

STIFTELSESFEST

Niels Stokholm
Holbæk afdeling afholder 75 års stiftelsesfest i foreningshuset Jernbanevej 16 lørdag den 9. september
klokken 12.30.

Kuvertprisen er 145,00 kr. incl. levende musik.
Sidste tilmelding er den 27. august til:
PÅ TLF: 57 80 33 37 el.
PÅ TLF: 53 43 87 65

MARKUS

HELGE
I henhold til ovenstående pressemeddelelse, vedr.
Ærlige Svende. - Bustur fra Århus med opsamling i
Randers, Silkeborg, Herning, afhængig af tilslutnin¬
gen. Busturen arrangeres af Vagner Sørensen, Århus

afd. tlf: 86 98 55 90
Pris for bussen ca. 50

-

75 kr. afhængig

Holbæk afd.

af antal delta¬

Helge.

FRA

NYT

11 li

gere.
Et let aftensmåltid vil blive serveret, efter forestillingen
for bussens deltagere, da tidspunktet jo er rykket

frem

til kl. 16:00.

-

Pris for maden

ca.

50,- kr.

Tilmelding senest den 4/S-95 til Herning afd.
Erling Jørgensen
tlf: 97 22 24 81
Preben Jensen
tlf: 97 12 72 38
Flemming Laugesen
tlf: 97 22 25 88
Man kan

også selv kontakte Skærum Mølle.

På Herning

afd.s vegne, FLEMMING

HOVEDBESTYRELSESMØDE D. 10/8-95
Til stede:

Chr. og

Dagsorden:

Frode, Dann og Karl. Niels
Rasmus udeblev.

Ole, Pia,

1

Protokol og

beretning.

Redaktøren.
3. Hovedkassereren.
4. Internt.

5.

Nyt medlem.

6.

Eventuelt.

GODE

DET

FISKETUR MEID
SKIB TINA

1. Protokol og

beretning.

var ingen kommentarer til protokollen.
Beretning: Frode og Ole deltog i Randers 50 års
jubilæum. Det var en succes. Der var mange andre
afdelinger repræsenteret til receptionen.
Der er skrevet brev til Bjarne Kristensen på Thule. Ole
har bedt ham om at undersöge, hvordan det går med de

Der

igen i år fisketur,

Naverne i Frederikssund arrangerer
hvor der fiskes efter sild.

Lördag den 14.10.95

Dag:
Tid:

Helsingör Nordhavn
Mödetid kl.7:00 afgang kl.7:30

Hjemkomst:

Ca. kl.12:30

Sted:

140,- kr. pr. person.

Pris:
Der

er

i alt 20 pladser, fordelt på
17 - 37 og 20 - 36

følgende numre:

lokale navere deroppe.
Der er sendt brev til Zürich,

Lars Kristensen, for at få
nogle udestående oplysninger og en indbetaling til HK.
Vores bankkonto i Zürich er nu under nedlæggelse.
Det er for i övrigt önskeligt, hvis alle der skriver til HB
ville anföre afsender på selve brevet.
2. Redaktören.

Tilmelding og betaling, skal ske senest den 4.10.95. til
Erik Kragh, tlf: 42 31 68 42 eller til Tonny Venstrup tlf:

Der

er

kommet brev fra en skribent, der

anonym. Indlægget
henvendelser ryger

47 50 30 52

Med naverhilsen,

önsker at være
da anonyme

kan ikke bringes,
i skraldespanden.

ERIK KRAGH.
3. Hovedkassereren

Der er modtaget
Der indköbes en
nummerering af medlemsböger. Kontin¬
gentmærkerne vil udgå af vores sortiment. Ole, Dann og
Frode tager til FBSH möde den 9/9. Karl får udgifterne
dækket (700,- kr.) i forbindelse med transport af det
runde bord fra Köge og udstillingen fra Frederikssund

Los Angeles har indbetalt 630 dollars.
de årlige 5.000,- kr. fra rejsefonden.
nummerator til

til Odens.

BORGERKROEN
Vestergade 37
Stedet hvor naver og

-

Vejle

4. Internt

5. Nyt medlem.

andet godtfolk mødes

Gert Stage har forespurgt, om den danske tjener i
Mesenich kan blive optaget i hovedkassen. Svaret er ja.

6. Eventuelt.

NÆSTE MØDER ER:

FUNCHS
HOTEL
Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø

8.

SEPTEMBER, INGERSLEVSGADE 108 KL.

19:00

INGERSLEVSGADE 108 KL. 19:00
NOVEMBER, INGERSLEVSGADE 108 KL. 19:00

12. OKTOBER,
9.

PIA NIELSEN

(Sekretær)

Tlf. 86591722

Stedet hvor Naver mödes

Köbes - gi. danske postkort
og frimærker
jernbanemærker, bypost gi. breve, sam¬

linger m.m.
Send fotokopi eller
original med prisfor¬
slag til:
Sören Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tjjf: 86 83 74

FORENINGSMEDDELELSER

11

FREDERICIA

mödet selv om det var
steghed aften. Formanden böd velkommen og vi sang
nr.28; så blev der ellers ringet på klokken, for det var
da et mægtigt væsketab de forskellige havde; men det
blev der rådet bod på i aftenen og nattens löb, så det
blev en fin aften med masser af sang og spin, jeg husker
ikke hvornår festen sluttede med det var i hvert fald
noget henne på en ny dag. Hermed en naverhilsen til
Hulemöde 2/8-95. 8 friske svende

OBS

-

OBS

-

OBS

2 dygtige svende söges snarest. 1
murersvend samt 1 tömrersvend, til

arbejde i Tyskland i området Wislar,
Rostock.
Henvendelse til Frank Lukassen fredag
til lördag mellem kl. 19 - 22 på tlf:
86 44 50 19. eller til Arne på Romö tlf:
74 75 53 19.

en

alle friske svende.
Husk svende: Afstemning
Med

naverhilsen, TAGE

6/9-95,

HILLEROD

jo feriemåned, så her var hverken møde
19.juli mistede vi et af vore medlemmer
murer Richard Petersen fra Hillerød. Den 28 .juli mistede
vi ligeledes et andet medlem, maskinchef Svend Aage Rix
fra Nørrebro. ÆRET VÆRE DERES MINDE.
Juli måned
eller

var

messe.

5.august var vi 40 til lam/vildsvin på spid. Det var
lørdag eftermiddag. De fleste sad udenfor og
nød Karls, Monas og co., s dejlige mad.
Den 8. september har vi så hulemøde igen og messe den
30. hvor Mona serverer ål til en pris af kr. 80,Husk tilmeldingen senest 8 dage før på tlf: 42 81 81 62.
Den

alle tiders

FREDERIKSSUND
Huleaften den 4. august 1995, her havde Morten og Alf
smurt hulemadder til de 13 fremmødte svende, men da de
skulle lave kaffe gik det rent galt, 8 store skefulde
kaffe til 8 kopper vand, det var det rene tjære, men
ellers gik aftenen som den plejer, med sang og naver¬

spind, igen

en

KARREBÆKSMINDE

Husk, afdelingen indkalder til meide fredag den 1. sep¬
tember kl.20:00 i hulen, og at det gælder CUK,s frem¬
tid. Vi har også en optagelse af et nyt medlem, Jørgen
Jensen fra Jægerspris, og Frank
Vi einsker Hans, Niels Chr., Per

vil vise nogle billeder.
Bager, Kjeld og Birger

tillykke med deres fødselsdage i september.
Program:
1/9
Hulevagt Per/Per, meid talrigt op denne aften
der sker

en masse

HULEOPRYDNING, bestyrelsen har hulevagten
Fisketur med skibet Tina af Helsingør, se andet
sted i bladet.

3/11

Hulevagten har Inge og Karsten.

Med kno i

bordet, DORRIT

10 svende + 1 gæst mødte op på en fin sommeraften i
møllen, hvor vor nye formand John Jønsson bød
velkommen, og efter sang nr.69 og sandhedens lys var
blevet tændt, takkede Jønsson for valget, og bad om et
skub, så han får lagt kursen rigtig fremover. Der blev
gjort opmærksom på at der kan købes forskellige ting
gennem CUK, og der sættes et opslag op i hulen

desangående.
Holbæk afd. har

HERNING
var

hulen,

jo

feriemåned så der var stille og roligt i
så blev til gengæld vores feirste søndagsaugust en rigtig meide, hele 8 svende + 4

vores

men
meide den 6.

svendinder meid te,

fantastisk!

af 2 friske svende + en svendinde
Henning, Gyda og Niels "Miav" så
mon ikke hulen blev fyldt op, herligt! . Stemningen var
god lige fra starten som altid, men steg helt til koge¬
punktet, da Else og Karl diskede op med nyreigede
ørreder og hjemmebagt franskbrød, så mon ikke vi
Vi fik ligeledes beseig
fra Silkeborg, nemlig

"smovsede". Tak for mad.

særlig tak fra Gyda og Henning, til Else og Karl for
hyggelig formiddag. Dette er alt fra Herning i denne
omgang, men hvor er det herligt når så mange samles i
En

en

hulen. Håber det fortsætter.
Med

knoslag, "MONTAGEN".

jubilæum/stiftelsesfest i

og det skal selvfølgelig huskes. HB
skrivelse
vdr.
generalafstemning,

nær

fremtid,

har udsendt

en

ved næste
hulemøde 25/8 klares dette. Der blev talt om logo/bomærke til vor nye fane, og der laves et oplæg vedr.
og

dette.
Vort

Juli

"BODENSØGARTNEREN"

rigtig god huleaften, som sluttede ved

midnat.

6/10
26/10

Med kno i bordet,

årlige ålegilde afholdes 8.september og Jens Byg

arrangerer dette, og ligeledes klarer Jens julefroko¬
sten, som i år afholdes 24.november, og det er på en
ordinær huleaften, men der bliver udsendt brev vedr.
dette. Det blev vedtaget at sekr. udsender kort og

til medlemmerne. Vi har nu
ting, som skal hænges op i
møllen, og det klarer John og René i fællesskab. Der
blev talt om at besøge en nærliggende hule, og det var
telegrammer ved fødselsdage
samlet

en masse

der bred

gaver og

enighed om.

gæst (en fotograf) gav os en bunke flotte billeder
fra fanefesten, og det fik han stor tak for, også tak for
at han var den ædle giver af flere gange vederkvægende
dråber. St.Kalle havde en hilsen, og en gave med fra en
Vejle- nav ved navn Bent, og den flotte figur kom
Vor

straks på plads. Tak for den.
Efter sang nr.20 sluttede mødet

med en gestus fra
formanden, og da lysene var slukket, var det tid til at
nyde den varme mad, som Jens havde fremtryllet. Efter
spisningen sang vi nr.73, hvorefter Leif fra Næstved
naverne løsnede et blad, som straks blev omsat i noget
rart på en varm aften, og også han fik fortjent tak. Så
der ellers sang med hver sit næb, og sædvanlig
hyggesnak, til vi gik hver til sit efter en god og
hyggelig aften.

var

HORNING

4/8 holdt vi et lidt anderledes "hulemeSde". Vi
mødtes i hulen, og med nogen forsinkelse kørte vi i
samlet flok til skytteforeningens klubhus. Fik forevist
Den

skydearealet og kastemaskinerne til lerduer, samt
forklaring på hvordan de fungerer. Da der var mangel
på askebægere tog vi en håndfuld lerduer med tilbage til
klubhuset. Sad ude i den dejlige sommeraften indtil det
blev for

køligt for de bare arme og ben.
Der blev selvfølgelig talt meget om nederste stokværk i
møllen. Jens havde foretaget en opmåling og udarbejdet
en tegning over hvordan der kan indrettes en hule, og
der var også en beskrivelse over det forestående
arbejde. Begge dele kunne de tilstedeværende tilslutte
sig og det skal nu sendes til kommunen, hvor vi håber
på godkendelse af projektet, så vi kan komme videre

Med kno,

POUL.

KOLDING
Hulemødet den 28/7 havde samlet 6 medlemmer, ret godt
i ferietiden, det var glædeligt at se Per igen i god form,
måske er det det varme klima i syden, der giver godt
helbred. Per selv fejrede det med klokkeklang flere

med sagen. Efter både fast og flydende føde sluttede vi
aftenen med minderne, og så var det tid til hjemrejse.

fulgte efter, skønt få, blev det et hyggeligt møde. Vi
bliver nødt til endnu en gang at gøre opmærksom på
adressen på hulen er Agtrupvej 109 kælderen, og
medlemstallet er desværre kun 13, hvad vi en gang har
meddelt. Generalafstemningen angående ændring af
paragraffer sker i forbindelse med næste hulemøde
fredag den 29. september. - ALLE BEDES MØDE OP -

Med

Med

kno, BIRTE

naverhilsen, PETER

KOBENHAVN
Den eneste sved på panden juli måned gav, var det
utrolige gode vejr, vi har haft indtil nu. Kun 2
søndagsmesser var på programmet, da sommeren af
erfaring (naturligvis) lokker folk ud i det fri. Derfor
hurtigt over til vort efterårsprogram, der for alvor så
småt begynder i september, og der er noget vor enhver
smag! - Vi lægger ud med vore dejlige navervenners
årlige forrygende skovtur le! r da g den 16/9, vi mødes i
hulen kl. 15.30, for at blive rystet sammen. Kl. ca. 17:30

af en bus, der kører os til et eksotisk
sted, som kun gudinderne ved hvor er. Her skal vi
nyde: Velkomstdrink, 3 retter menu, kaffe med 1 cognac
el. Irish coffee. Pris v/25 personer: kun 130,-kr.p.p.!
bliver vi afhentet

Tilmelding senest 10/9 til Anni: 43 73 13 50, Marianne:
43 73 36 03, formanden eller i hulen. Mød talstærkt op og
få nogle uforglemmelige timer. Alle er naturligvis
velkomne. - STØT NRHF, SOM DE STØTTER OS!
Svende-hulemøderne starter først til oktober; men
førnævnte skovtur er absolut et must!. hertil kommer
søndagsmesserne, der jo heller ikke er at foragte, vel?
Arrangementer:
3/9 + 24/9 - kl.l0;30 søndagsmesse
16/9
- kl. 15:30 NRHF-skovtur
10/9 + 17/9 + 1/10 - lukket.

Bogbinder Kim Dideriksen, som har arbejdet i Grønland,
og som endvidere kunne fortælle, at han har været med
til at indbinde vores nye sangbog. Efter velkomstsangen
gjorde Kim sig minsandten også fortjent til at få blæren.
dig tilpas i blandt os. - Det var
meningen at vi skulle have stemt om de ændrede
vedtægter fra pinsestævnet, men vi bestemte os for at
vente til næste hulemøde, hvor vi håber på bedre
fremmøde. - Ellers et stille og roligt hulemøde, hvor vi
alle kom hjem i ordentlig tid.
Vi håber du vil føle

Med kno i

bordet, HENNING.

ROSKILDE

Søndag den 16. kom der igen gang i kortspillet! 15
fremmødte, Ib og Estrid havde taget feriebarnet med,
men

Lars Peter

.

Med kno i bordet,

NIELS "2m"

NYSTED
Ja, sommeren er

ved at

være

forbi, selv

om

det endnu

er

meget varmt.
Vi

starter

med

sæsonen

hulemøde

mandag

den 4.

september, som sædvanlig i hulen kl. 19:00 til et lettere
traktement.

VEL MØDT

!

Med naverhilsen, BENT HANSEN

svigtede

os

almindelige kortvendere og

over til bridgeholdet. Spillet ebbede ud efter kl. 21,
men mange blev dog hængende længe efter, det blev
først til lukketid ved 23 tiden. - Fredag den 28/7,
havde vi så hulemøde, og trods en del svigt, var vi dog
18 naver og venner. Vi havde besøg af pressen, en

gik

og en journalist, egentlig i
forestående hule-jubilæum, men også for

fotograf

anledning af

at skabe noget
PR omkring Naverbevægelsen, og forsøg på at kapre
nye medlemmer. Stemningen var god, mange historier,
der var optagelses- ceremoni for Karen Nielsen, som nu
er rigtig Nav. Vi havde også besøg af vores unge nav,
Karl (Den lange) fra Lübeck, som igen var en tur i
Danmark, han er blevet bedre til det danske, havde
planer om en turne i Sverige og Norge, uddannet tømrer
så han skal nok klare sig. Jo, en fin aften som sluttede
halvt sent.
Aktiviteter i

17/9
29/9
30/9

-

september:

kl.17:30 kortspil
kl. 19:30 hulemøde
kl. 13-16, hulejubilæum

Hulevagt i september, festudvalget!.
Med

ODENSE

4/8, sommer sol, varme og torsdag, hulemøde i en kølig
kælder, det kunne 13 naver og venner finde ud af.
Øllerne var måske knap så kolde. Vi havde generalaf¬

stemning og det hele gik fint i gennem. Vi var mange
som havde været på ferie, så det snakkede vi lidt om

ganske kort. Ole fortalte om en hæsblæsende ferie på
Ingarö i Sverige. Det går vist livligt til deroppe, (måske
skulle prøve det engang). Mange interne ting blev
drøftet, medens Laden stod åben. Kirsten havde fået
brev fra Brunos fan club i Holland, skulle hilse alle
ærede "vinhunde".
Clubben er en motorcykelklub
(motormusen) som vi har mødt de sidste par år når vi
har været til Moseltreff. Brevet var skrevet på smukt
dansk; men ved mosel kunne de kun tale hollandsk.
man

naver

hilsen, POUL ERIK

SILKEBORG

Hulemøde fredag den 28/7- kl. 20. Formand Hans
Padborg bød velkommen til de fremmødte svende, vi
sang nr.47. Niels "Miav" var hulefar. Der var hilsener
fra Stockholm. Vi siger tak til Herning for "Fane
mødet". Kjeld og Farmand slog på klokken og de fik
blæren. En del svende har været på Ingarö, Vagn Rør
og Lissi i Frankrig. Ja, sådan farer naven viden om, og
sådan sluttede hulemødet med en øl eller to. Husk så
svende hulemøde den sidste fredag i måneden.
Med

sommerhilsen, "FARMAND"

5/8. Havemøde i Kirstens have. Vi blev et pænt selskab

på 11. Vi sad naturligvis ude i det strålende solskin,
alle der ikke kunne tåle solen, fik hat på, så folk troede
vi holdt hattemøde. De sidste gik da den sidste øl var
drukket. Der blev også hentet penge ind til bødekas¬
sen, intet er helligt i Kirstens have. Forvirringen var
stor, der var 3 med navnet Kirsten, den dag.
Husk:
Første
hulemøde i september m/medbragt
madpakke.
De bedste

hilsener, PIGEN fra FYN.

SEAGEESE

den 4.8.-95. 10 svende mødte op til en
hyggelig aften. Hulefar har renoveret havemøblerne som
blev flittigt benyttet ikke mindst på grund af varmen.
Nu mangler vi så bare nogle raske svende til at få smurt
Hulemødet

noget træbeskyttelse

på.

gled ned i halsen var der ikke de
store armbevægelser. Til Linda og Hans's sommerarran¬
gement i Drøsselbjerg var der 24 tilmeldinger hvad vi
Bortset fra det der

syntes er vældig godt,
RANDERS

Hulemøde, 4/8-95.

-

9 svende kunne

vores

formand

byde velkommen, ikke mange men svendene er måske
ikke kommet fra sommerferie endnu. Vi havde dog den
glæde at kunne byde et nyt medlem velkommen i vores
rækker.

så

nu

håber vi så på at som¬

merudflugten til Reersø vil vise tilsvarende interesse.
Den 23. september prøver vi at arrangere en tur til
Næstved for at besøge naverbrødrene der, vi skal nok
give nærmere besked til Næstved desangående i god tid.
vi aftenen med Minderne.
sommerhilsen til samtlige
naverbrødre, hvor de en må befinde

Som sædvane sluttede

En

varm

sig i den store verden.
ARNE

STOCKHOLM
Vi har haft besøg af HB-formand med sein, (medsendte
foto var ikke af formanden).
Nu da vi er kommet med i EU må vi importere en masse

øl, så Silkeborg naverne havde en stor trailer med til at
transportere alle rillerne, men de blev drukket allerede
den forste dag. Egon har et fantastisk fotografiapparat,
ikke fungerer, men Stiren reddede
sit apparat, han havde bare ikke nogen

situationen med
film i. Der blev
en reprise af forrige års sejltur af Silkeborg naverne
rundt i den skanne skærgård, men Hans Padborg
foretrak at besøge Kaj Sørensen i stedet for, han havde
fået nok af sidste års sejltur, eller også manglede han
Marie til at holde ham i fadderne, hvis han skulle falde
over bord. Kaptajnen fik bedre hjælp af Søren i år, han
har måske trænet lidt på Silkeborg- søerne? Heldigvis
var Egon med som erfaren såmand. Vi har ligeledes haft
besøg af Helge og Kirsten med gæster fra Holbæk, som
efter strabadserne med sølvbryllup og 50- års fødsels¬
dag, var her oppe for at slappe af. Helge og Kirsten var
også med en tur i skærgården og Helge fik et lyn¬
kursus i navigation, mon han så selv kan finde hjem fra
en ø?? Der er bare 33.000 øer i skærgården. Fredens¬
borg og Roskilde var også repræsenteret i juli måned, så
som

der har været fuldt hus

vor

Mark, tlf: 715 27 76

gode naverbror, Otto Madsen tillykke med
september og håber han må få en dejlig

dag.

til hulemøde fredag den 1.september.
være generalafstemning om de 11
punkter, vedtaget på delegeretmødet i Sønderborg.
Vejle afd. har stillet nogle af forslagene, og man kan
kun stemme, hvis man er til stede (ingen fuldmagt eller
brevstemmer), så husk at komme. Foreningen er vært
ved et par stykker brød - og hvem ved, måske også en
Husk at møde op
Da skal der jo

øl.
Den 6.oktober har vi

generalforsamling, så da er det
også vigtigt, at du møder op. Det er jo her, afdelingens
fremtid bestemmes. Foreningen vil også denne dag være
vært ved et par stykker brød.
Med naverhilsen STORE HANS.

Så er vi startet igen efter sommerferien. 12 svende
mødte til det første hulemøde, til røde pølser med
tilbehør. Denne gang lød sangen nr.32 meget bedre,
"len vi havde også fået vores formand tilbage. Vi fik en
ired og fyldestgørende orientering om pinsestævnet af

farende Svend",
fremtidsvisioner - danne
;rundlag for mange diskussioner rundt omkring i landet
en kommende vinter.
Med hensyn til at skaffe nye
ledlemmer må det jo være en let opgave. Vi kommer jo
ra forskellige fag,
og vi kender alle sammen nogle
tykker, der har rejst i udlandet. Det eneste vi har at

■er

il

AASE.

SØNDERBORG

4/8, starten efter ferien blev

indledt med maner. Kl.

9:00 mødte 12 friske medlemmer op med
for at lykønske Harald på 70 års dagen.

fanen i spidsen

Vi blev utrolig

godt beværtet, og siger pænt mange tak, men vi var jo
nødt til at liste hjemad, så vi kunne være friske til
hulemødet samme aften. Her var det en fornøjelse at se
ikke mindre end 20 m/k mødte op. Formanden indledte kassereren gav en redegørelse over regnskabet fra
pinsestævnet.
Vi optog Majbrit, hun havde på forhånd vist sig som en
bod N.V. ved at tage en stor tørn i pinsen. Velkommen
1 afdelingen. En variant denne aften, hulemor havde
valgt at servere varmt øl, det bekom ikke alle lige godt,
så det dropper vi fremover. Men ellers en god dag.
P.S. jeg drak kaffe!!
NB. opfordring fra kassereren.!
Husk kontingent - der er for store restancer
2 måneder, ellers bliver du slettet.
Med naverhilsen,

transport fra Borgerkroen kl. 12:45 og kl.

Banegården.

AALBORG

de 70 år den 1.

Med naverhilsen,

være

13:00 fra

på torpet.

Program:
2/9- årsfest kl. 19:00
8/9- månedsmøde
15/9- udflugt, kontakt Poul
22/9- wihstturnering
29/9- svendefest
Vi ønsker

Der vil

-

fristen er

GERDA.

VEJLE
Formanden bød velkommen til 16 fremmødte svende. Han
udtalte herefter mindeord over Erik Vesth, der den 24.

Michael, og som vi kan læse i "Den
den

nye

artikelserie

-

;øre er, at alle møder med 1 nyt medlem, og så er vi
ludselig dobbelt så mange.
n stor tak til Willy for den gode flaske, han havde med
il hulemødet, og den sprøde lyd fra klokken er altid
ejlig at høre, så det blev igen en god huleaften.
[ed naverhilsen og

kno i bordet, GUNNAR.

\RIIUS
Herluf åbnede hulemødet den 14/7 og

bød velkommen
ærlig til 7 gæster som var mødt op, vi sang på behørig
is velkomstsangen for dem. Da det ikke var ordinær
ulemøde var der mulighed for at få en hyggesnak med
e mange gæster.
1/7 var vi igen samlet i hulen. Der var ikke det store
pemmøde men som sædvanlig god stemning, og vore 3
æster var vældig interesseret i at opleve en rigtig
averaften. Da formanden var fraværende, var det
æstformanden, Knud Jensen, der ledede mødet,
.hulemøde i juli den 28/7. 8 svende + 2 gæster var
mødt. Det mærkes at vi er i feriemåneden. Knud Jensen
havde været på ferie i Sverige og havde besøgt naverne
i Borås, hvorfra han bragte hilsener.
4/8 formanden var igen på sin post og efter at have
gennemgået forskellige ting, orienterede han om den

juli, 67 år gammel drog ud på den sidste rejse, og Niels
Jørgen Olesen (Gamle Ole), der den 27. juli, 78 år
gammel, drog ud på den sidste rejse. Vi rejste os,
medens formanden udtalte et "Æret være deres minde".
Vejle afd. var ved Erik Vesth's og Niels Jørgen Olesens
bisættelse repræsenteret af medlemmer og fane.
Fællesspisningen er stadig en uovertruffen succes, så
snyd ikke dig selv for den. Sidste chance er søndag den
3. september kl. 11:30-13:30. Prisen er stadig 15 kr. pr.

ekstraordinære generalforsamling, som vi har
til 1/9, hvor vi skal behandle og stemme om

person.

1/9 ekstraordinær generalforsamling
15/9 hulemøde med ledsager
23/9 vandretur - tilmelding til Kaj

Stegte ål

-

årets fest

- er

den 16.september kl.13:30.

Desværre kun for naver med påhæng. Prisen kendes
ikke endnu, men skynd dig med tilmeldingen der er kun
35 pladser.

indkaldt
de ved¬

tægtsændrings forslag der blev vedtaget på delegeret¬
Ib Strange bragte hilsener fra
fra Rie som de havde besøgt i den
forgangne uge. Vagner kunne oplyse at alt var klar til
fugleskydning 19/8 i Hinnerup. Mødet sluttede med
mødet i Sønderborg.
Stockholm naverne og

minderne.

Kommende arrangementer:

S.E.Jensen

FREMTIDSVISIONER

<3>

v/redaktøSr Dann Eland
HB ,s

en
ordens skyld repeteres her hvordan man
telefonerer til redaktøren.
Når man har kaldt nummeret 42 31 49 54 kommer der 2

For

arbejde.

fortsat

fra

september

nr.

gange en ringetone med faxlyd, efter sidste lyd kommer
normal ringetone, dette indikerer at man kan tale i
telefonen. Desværre har folk ikke tid til at vente længe
nok for at komme i forbindelse med redaktøren, men hav

Sekretæren:

en

referat af alle hovedbestyrelsesmøder,
offentliggøres i "Den farende Svend".

Sekretæren tager
som

dog tålmodighed, så ordner det sig.

Endvidere bistår sekretæren formanden med diverse
skrivelser til

afdelinger eller enkelt personer når dette
påkrævet. Det er ligeledes sekretærens opgave at
tilstille afdelingerne de informationer fra hovedbe¬
styrelsen der er nødvendige ved f.eks. generalafstem¬
ning, delegeretmøder, formands- og kasserermøde o.a.

er

hun fungerer også
hovedbestyrelse.

CUKs sekretær hedder Pia Nielsen og
som

næstformand i CUKs

Redaktøren behandler alt indkommet stof gennem sin
PC'er og sætter det færdige resultat op som et blad.
Dette blad i overstørrelse skal afleveres ca. den 15. i
måneden til >Birkerød bogtryk/offset<, for at med¬
lemmerne kan have det inden den 1. i måneden.
Redaktøren for "Den farende Svend",
Dann Eland og bor i Frederikssund.
fortsættes

næste

CUK, hedder

nr.

Redaktøren:
er redaktørens pligt at redigere bladet "Den farende
Svend".
At offentliggøre afdelingsadresserne 1 gang

Det

FANEINDVIELSE

I

SILKEBORG

årligt samt besørge al korrespondance vedrørende
redaktion i CUKs interesse.

Ved

en

Naver

Redaktøren modtager hver måned referat eller rejsebe¬
skrivelser fra afdelingerne som bliver offentliggjort i
"Den farende Svend".
Den

nuværende

redaktør

startede

sin

løbebane

i

hovedbestyrelsen i marts måned 1984 hvor han blev
sekretær og næstformand, senere efter Knud Lønstrups
død måtte han overtage redaktørposten, dette skete i
april 1988. Allerede efter det første nummer maj 1988 i
mit nye job som redaktør blev der indkøbt en PC'er, til
erstatning for den gamle skrivemaskine, dette var en
stor lettelse, senere er printeren blevet udskiftet med
en laserprinter, og flere programmer er indlæst (som
der nu kan være i en 286'er) til en stor lettelse.
Redaktøren har en deadline der hedder den 10. i
måneden. Det vil sige at alt stof som der ønskes sat i
"Den farende svend", SKAL være redaktøren i hænde
senest denne dato.
Ydermere er redaktøren blevet

udstyret med

en

at der den 10. i

telefax,

som

arbejder på sådan en måde

måneden kl. 23.59 ligger oa.

50 meter
papir hen ad gulvet, noget kan læses, noget er totalt
blankt (fordi man vender sit manuskript forkert ved
afsendelsen) dette resulterer i flere telefonopkald for at
spørge om det er korrekt det jeg har modtaget, eller
faxen virkede ikke må vi sende et brev om nogle dage.

højtidelighed i Alderslyst Kirke, fik Silkeborg
den 15. juni, af Danmarks Samfundet,

klub

en fane.
Efter at have fået broderet

overrakt

CÜK's logo

august 1995 klar til faneindvielse.

var

vi den 25.

Efter en smuk tale om

Hms. Dronning Margrethes betydning for Danmark, slog
hulefar Egon (maler) Pedersen det første søm i fanen.
Andet søm om fanens betydning for fædrelandet blev
slået i af CUK,s hovedkasserer Frode Zachariassen.

Formand, Hans "Padborg" talte om sammenholdet i
Silkeborg afdeling, hvorefter tredje søm blev slået i.
Hans

"Padborg", Silkeborg afd.

CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE

SKAND X NAV X SK
C

.

U

-

K

.

GIRO

NAVERNE

—

2X43399

KOBENHAVNS

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELING
Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.

Formand:
Formand:

•

Ole

Bøwig
Strynøgade 7

1352 København K
Tlf: 33.15 09 85

5000 Odens C
Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

arb: 36 86 38 00

Ingersle vsgade 108 kid.

Hule:
Hovedkasserer:

1705 København V
Tlf: 31 21 00 92

.Frode Zachariassen

.

Rustrupvej 26

Redaktør af "D.f.S.":

Se under København

8653 Them
Tlf: 86 84 92 68

Møder:

Dann Eland

CCEG

BLADET

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

Deadline:

Oktober
Kirsten Corts Pape

1810 København V
Tlf: 31 23 23 42

TAK

MILEPÆLE

1.10.

Leif Brygger Olsen
Platanvej 6, 13.th.

Redaktør:

40 år

Modtag min hjerteligste tak for
70 års dag.
Med kno, Harald Matthiesen
Sønderborg afd.

al opmærksomhed på min

Søndermarksvej 58,
7000 Fredericia
5.10.

Christian Schmidt

70 år

Bjellerupparken 1 e
8900 Randers

14.10.

Familien.

70 år

Otto Hansen

Johannelundsgatan 13
50235 Borås. Sverige
16.10.

mdl.af CUK i
Ovengaden o/v 4A, 3.tv
Werner Carstensen,

25 år

1415 København K
22.10.

Hjertelig tak for den store deltagelse ved Bruno Lind¬
skjolds bisættelse. Tak for alle blomsterne. En speciel
tak til Herning, Århus, Sønderborg, Odense og Vejle
afdelinger for fanevagten.

Kaj Håkansson
c/o Naverne, Torpvägen 4

Hermed vil vi gerne sige hjertelig tak til alle der var med
til at give vores far, Svend Åge Rix, en værdig afsked
den 3/8-95. En særlig tak til de fire faner der var med

tømrere,

65 år

tak for alle de smukke
tak til de berejste Danske
der velvillig lagde lokaler til, hvor vi så mange

til at pryde kirken. Tusind
buketter og kranse. En særlig
som

mulig var til stede.
alt, Jean - Kim

Tak for

-

Tommy og børnebørnene.

5:12 Stora Barnvik 2
130 35

23.10.

Ingarö, Sverige

Erik Wendelboe

65 år

Vardevej 80
7100 Vejle
30.10.

Erik B G. Petersen
.

Rantzausgade 37, 2.th
9000

Aalborg

50 år

kun lidt palaver fra Vejle. Derfor er der kun dårlige
undskyldninger for ikke at tage med i 1996!! Vi kører
igen den 22.august kl. 17.00.
TAK FOR TUREN I ÅR.
Vagner og Børge.

Grønland samt en stor
gæstfrihed til arrangementet hos Anne og Carl
Otto. Det var en sjov og hyggelig Grill fest, hvor
værten jo måtte en tur i baljen "man skal jo køles af en
gang imellem" ikk!!.
Rigtig mange tak for en god behandling.
Med kno i bordet, Claus Lønstrup + familie.
27/8-95. En hilsen fra Qaqortoq,

Trykning

Birkerød
2

3 46O

Birkerød

tlf

4.2

=

81

04

58

og

bus-fahrend, samt alle der ikke var med!
Igen forløb en dejlig Mosel tur, ingen reklamationer,

tak for

Toftobakken

fødselsdag festlig

Til alle

4961 Bandholm

Carsten Sørensen

gaver og breve gjorde min 70 års
uforglemmelig.
Kai Dyrberg, Københavns afd.

50 år

Blanshovedvej 6, Blans
31.10.

Hjertelig tak til alle naver, navervenner, HB, Roskilde
afd, kbh.afd., samt til Kbh's proppen, som ved besøg,

Æresmedlem

TAK

hjertelig tak for en herlig
telegrammer.
Med naver hilsen, Ib Sindberg
Hermed

i

Holbæk afd..

dag, tak for gaver og
Henning Olsen blev udnævnt til
æresmedlem af Holbæk afd. ved

Silkeborg afd.

afdelingens 75 års jubilæumsfest.
Henning har arbejdet som maler i
et år i Norge og et halvt år i

hjertelig tak skal lyde, til alle der var med til at geire
fødselsdag til en uforglemmelig dag, tak for
gaver, telegrammer og blomster, tak til alle.

En

Schweiz.

min 70 års

Marts 1955 blev

Med naverhilsen,

Otto Madsen

formand for afdelingen og dette
hverv bestred han til november

Stockholm afd.

1981, hvor Henning blev

Henning valgt til

Freddy, som netop
hjem fra Zürich.

var

afløst af
kommet

afdeling ønsker Henning hjertelig tillykke.

Holbæk

Helge.
jubilæum den 9. september 1995, var 50
tilmeldt. Det blev en rigtig god dag, med
repræsentanter fra mange afdelinger.
Under festlighederne fik 3 medlemmer, i Holbæk afd.,

Til

DODSl'ALD

Det er med sorg, jeg må meddele, at Vejle
mistet et trofast medlem. Finn Andersen,

afdeling har
kaldet Zone

Finn, drog den 30. august 1995, 57 år gammel, ud på
den sidste rejse. Finn blev meldt ind i Vejle afdeling den
28. september
i foreningen.

vores

75 års

personer

overrakt en naver statue i keramik,
indsats og interesse i vedligeholdelse
fra venstre mod højre:

for deres store

af hulen, det er

1970 og har siden været et aktivt medlem

chauffør hele sit liv, først som redder i
som exportehauffør, som turistbu¬
schauffør og senest som Taxa-vognmand i Vejle. Han
havde kørt over hele Europa og havde derfor venner
overalt. I sær tog han ofte på besøg i Jugoslavien. Finn
var altid hjælpsom og vil blive husket og savnet i Vejle
Zone Finn

Zonen,

var

derefter

afdeling.
Æret

være

Zone Finns minde

Vejle afd. Store Hans.
Det er med dyb sorg, jeg må meddele, at vores kammerat
Niels Boslev (trykkeren) drog ud på sin sidste rejse den

12/8-95. Niels var meget trofast over for CUK.
meget savnet omkring det runde bord.

Niels vil

være

Æret

Holbæk afd.

være

hans minde

Freddy.
Emil

Møllegård

-

Ebert Larsen

-

Henning Olsen

Holbæk afd.

siger tusind tak for alle gaver, telegrammer
blomster vi modtog, en tak til kokken samt en tak til
musikken, som gjorde det rigtig godt. Vi håber alle
gæster havde det ligeså godt som vi i Holbæk afd. Tak
og

V O

ÅRS

FØDSELSDAG

Hvor gode formand, Otto Hansen
bliver 70 år den 14/10-95.
Han blev medlem af CUK den

BORÅS

Johannelundsgatan 13,

2/5-57 i Borås afd.

til alle.

"Springeren"

Formand m.m. blev han den 22/4-64, og han tænker at
blive på denne post til året 2014 om han så skal anvende

bestikkelse, svinagtighed, tyvagtige kneb. Noget foto
af ham kan der desværre ikke blive til, da vi her i Borås
afd. er modstandere af alt "Skämselspropaganda".

-a O

ÅRS

JUB X LÆUM

NYSTED

Mandag den 16. oktober fylder Nysted Naverklub 40 år.

Otto

Hansen

I den anledning
fra kl. 15 - 18.

inviterer vi Naverbrødre til åbent hus

Stoppestedet har været så venlige at udlåne deres
lokaler, som ligger i samme bygning, som vores hule,
nemlig, den gamle stationsbygning.
Vi vil servere lidt til ganen og til halsen. Samme aften
kl. 19.00 inviteres medlemmer af Nysted Naverklub med
damer til hulen, hvor der vil blive serveret forloren

skildpadde. Tilmelding

er

nødvendig på tlf: 54 87 14 99.

Vel mødt kære venner!
Med Naverhilsen og

kno, Bent.

DET

FISKETUR. MED
SKIB
T 11STA

GODE

TIL

ALLE

FODBOLDFANS! !

igen i år fisketur,

Naverne i Frederikssund arrangerer
hvor der fiskes efter sild.

Efter det sidste nederlag har
besluttet at kfibe nye spillere

DBU

således.

LiSrdag den 14.10.95

Dag:
Sted:

Helsingør Nordhavn

Tid:

Modetid kl.7:00 afgang

Hjemkomst:

Ca. kl.12:30

Pris:

140,- kr. pr. person.

ANGREB

kl.7:30
2

jtider, fordi de ikke mere må forfølges.
MIDTBANE

Der

er

i alt 20

pladser, fordelt på folgende numre:
17 - 37 og 20 - 36

Tilmelding og betaling, skal ske senest den 4.10.95. til
Erik Kragh, tlf: 42 31 68 42 eller til Tonny Venstrup tlf:

1 neger, 2 kineser og 1 indianer
således at spillet bliver mere farverigt.

FORSVAR.

47 50 30 52
2

Med naverhilsen,

ERIK KRAGH.

basser, således at der kommer mere

tryk

bagfra.
I>Å MÅL
50
er

årig nonne, fordi der de sidste 30
gået noget ind hos hende.

år ikke

BORGERKROEN
Vestergade 37

-

Vejle
FORENING SMEDDELELSET*

Stedet hvor naver og

andet godtfolk mødes

ar5ET £ '2t.

FUNCHS
HOTEL

■

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 8659 1722

Stedet hvor Naver mtSdes

Kefbes - gi. danske postkort og frimærker,
jernbanemærker, bypost gi. breve, sam¬
linger m.m.
Send fotokopi eller original med prisfor¬
slag til:
Sören

Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74 11

OBS
2

-

OBS

-

Hejsa alle. Jo, der er liv os her i Borås. Formanden Otto
har fået nyt telefonnummer så vis man ringer fra Dan¬
mark er det: 46 33 41 54 89.
Under sommeren ligger hele virksomheden i klubben
nede, bort set
i tre tilfælde.

fra at vi har haft bestig af Aarhusnaver

Hele bestyrelsen har været med Aarhusbussen til
Moseltreff, på egen bekostning. Det var sjette gang vi
var med, og uden al tvivl, den bedste Moseltur af de

seks. Da man nu lover fra Moselkommiteen at næste tur
skal blive endnu bedre, kan bestyrelsen i Borås varmt
rekommander alle Naver at tage med i 1996.

OBS

dygtige svende stiges snarest.

murersvend samt 1

BORÅS

1

tømrersvend, til

Med

venlig naverhilsen, Otto Hansen.

arbejde i Tyskland i området Wislar,
Rostock.
Henvendelse til Frank Lukassen fredag
til lørdag mellem kl. 19 - 22 på tlf:
86 44 50 19. eller til Arne på Romø tlf:
74 75 53 19.

FREDERICIA
Til hulemødet den 6/9-95 mødte 9 friske svende og det
fint, resten er på arbejde. Poul Erik Vagner er i

var

Berlin, så det

er

jo lidt langt fra hulen. Formanden b tid

vi sang nr.69, derefter gik vi over til
afstemning af de forslag som var under debat på dele¬
geretmødet i pinsen. Afstemningen forløb stille og rolig.
Hulemor, Osa, serverede en fin anretning, også fordi
Jens Skov Jensen havde haft fødselsdag og takker
hermed for telegrammer og diverse, derefter ringede
han helt vildt med klokken og så kom der gang i snakke¬
velkommen og

på behørig vis, vi

og historierne blev skyllet ned
sluttede med minderne. — Husk svende:

tøjet

ling den 3/10-95
Med naverhilsen,

Husk mødet den 13. oktober kl. 19.30 og messen den 28.
oktober kl. 13.00, hvor Mona serverer suppe til en pris

af

50,- kr.

OBS!.

-

Den 10/11 tømmes bødekassen.

Reserver allerede

nu

-

OBS!

-

Julefrokosten den 25/11,

pris 80,- kr.
Husk altid tilmelding til Mona senest 8 dage før på
telefon 42 81 81 62.
Husk linie 701 kører fra stationen

lige til Hulen.

Generalforsam¬

så mød op.

Med kno i

Tage.

bordet, "Bodensøgartneren".

HOLBÆK

FREDERIKSSUND

august var hulen godt besøgt, Torben ønskede
ferien, og gav os information, om
hvad der var sket i sommerens forløb, og hvad der
Den 18.

alle velkommen efter

Ved hulemødet 1/9-95 var der mødt
manden bød velkommen, og vi sang nr.

13 svende. For¬
28. -- Generalaf¬

stemningen var hurtigt overstået, måske på grund af
det ringe fremmøde, - kammerater I er måske ikke
interesseret i CUKs fremtid. -- Carlo og Frank viste
billeder fra deres tid og arbejde på Grønland, som var
i 1957. Først en brandstation i Amasalik, og så gik turen
videre til Kumiut, et meget fattigt udsted med ca. 100
indbyggere og ca. 200 hunde, det var igen en oplevelse
at de flotte landskaber, men der var også jordhuler
endda bygget som rækkehuse, en stor tak til Carlo og
Frank for den gode fremvisning. — Per og Per (den ene
med et brækket ben, uha uha hvordan mon du har fået
det) stod for hulevagten, nogle gode hulemadder og
kaffe blev serveret, og så gik snakken ellers. Der blev
ringet på klokken, og vi sang for Bent. På trods af det
lille fremmøde var det en hyggelig aften, som sluttede
ved midnat. --Ved næste hulemøde den 6/10, skal vi
have en ordentlig oprydning, Per Bager har lavet en
plan, så vi hurtigst mulig kan blive færdig, vi skulle
nødig bruge hele weekenden, så VENNER MØD OP OG
GIV OS EN HJÆLPENDE HÅND.
Tolderen og Kurt Rasmussen er månedens fødselarer, vi
ønsker tillykke med dagene.
Program:

6/10
14/10
3/11
1/12
2/12

huleoprydning, bestyrelsen har hulevagten
fisketur med "Tina" fra Helsingør
hulevagt Inge og Karsten

hulemøde aflyst

julefrokost i hulen (se andet sted i bladet).

Naverhilsen, Dorrit.
HERNING
ÅRETS NAV HAR EVENTYRLYSTEN I BEHOLD!

I

Naverne i Danmark har udnævnt
formanden for den lokale Naver-

S

afdeling til »Årets Nav«. Blandt

g

andet fordi han har gjort en
uhyre aktiv indsats for at holde

I

liv i

naverbevægelsen.

Det

er

Med

naverhilsen, Freddy

(springeren).

HØRNING

1/9-95, 8 svende + 2 venner mødte op. Det
vældig fin aften. — Formanden fortalte om det
veloverståede Moseltreff. Som efter hans mening var et
af de bedste han har deltaget i. Alt vel tilrettelagt,
ingen sure miner (en fjer i hatten til arrangørerne). —
Jens fremviste en model, han har lavet, af det rum i
møllen, hvor vi regner med at få hule. Den var indrettet
med borde, køkkenregion og lidt udsmykning. Både vi
og i sær Hørning kommune har kun lovord til modellen,
Hulemøde

blev

en

og vores sag

stiger støt i graderne i det kommunale

regi, (kommunen er også begyndt at tale om hvad sagen
vil komme til at koste). — Pi-kasso aflagde beretning om
sin tilstedeværelse v/Bruno Lindskjolds bisættelse.
Efter den kirkelige handling havde præsten givet
udtryk for sin beundring over de mange faner, som
havde været repræsenteret. — 11 naver vil overvære
forestillingen i Skærum Mølle, 7 med bussen + 4 selv¬
kørende. — Bødemanden måtte næsten hele vejen rundt
p.g.a. manglende emblemer (føj da). Et par overraskel¬
ser! klokken ringede et par gange el. var det tre?, det
var nok fordi folkepensionen lige var indgået på bank
kontoen. Og så havde Grethe medbragt en usandsynlig
dejlig hjemmebagt hage til svendene, den forsvandt som
dug for solen. Hun skal aldrig høre et ondt ord fra os,
hvis hun finder på det en anden gang.
Kommende aktiviteter:
Den 13. oktober ser vi meget gerne alle afd. medlemmer
til generalforsamling, Adslevvej kl. 19.30, forslag skal
være Jens Hansen i hænde senest torsdag den 5/10

skriftligt. Tak.

—

Navernes julemarked m/gløgg og

æbleskiver afholdes i Hørning Mølle lørdag den 25.
november kl. 10-16. Vi ser gerne medlemmer fra andre

afdelinger på besøg.

lidt

nostalgi i det, når vi
sidder og mindes gamle dage i det
fremmede, erkender Flemming
Laugesen.
Men han understreger,
at
navernes love stadig overholdes,
og kommer der en nav til byen,
skal han bare henvende sig i
afdelingen. Så skal han nok få
den hjælp, han har behov for.
Her er Flemming Laugesen med medalje og diplom som
bevis på værdigheden. Og så skal man ikke lægge for
meget i, at medaljen er udformet som en øl-oplukker.
-

75 års jubilæum, derefter
gik snakken om hvad vi hver i sær havde oplevet i
sommerens løb, det var ikke småting der kom frem. —
Til dem som påtager sig hulevagten, sørger Emil for
normal indkøb af mad til hvert hulemøde.

fremover ville ske om vores

Ref .Birte.

KARREBÆKSMINDE

-

-

HILLEROD
Til hulemødet 11/8 og messen 26/8, var vi kun en
stykker hver gang. Der må være mange på
endnu.
snes

halv

ferie

Hulemøde den 25/8-95, 9 mødte op på denne blæsende og
regnfyldte aften, noget nyt oven på den lange varme
tid, men det er naturens gang, og det skal der ikke
laves om på. — Formanden bød velkommen, og efter
sang nr. 16, blev først generalafstemningen drøftet, og
med Ole Bro som dirigent blev pkt. for pkt. sat på plads
på stemmeseddelen. — Margrethe Eli erstatter Finn hov¬
mester som revisorsupl. — Logo til vores fane blev
fremlagt, og der var bred enighed om at forslaget var
godt, og Ole sender det videre til forarbejdning. — Da
Jens byg gerne ville fritages J år som hulefar, ind¬
villigede Ole i at overtage dette efter ålegildet den 8.
september. — Besøg i Næstvedhulen drøftedes, og der
var
enighed om at sigte efter 17. september, med
tilmelding omkring den 8. september.

Der mangler stadigvæk folk som vil hjælpe til ved vore
arrangementer, så kom nu ud af busken! — Ole har fået
lovning på service og bestik, som han så vil overdrage
hulen, og det skal han på forhånd have tak for. -- Efter
det mere officielle, gik vi over til fællesspisningen, og
efter et par sange og uformel samvær sluttede meidet,
der som altid foregik i en gemytlig atmosfære, og det

be!r då
Næste

også

være en

selvfølge.

hulemeide den 29. september.

Med kno og

på

gensyn,

Poul.

KOBENHAVN

August måneds store begivenhed var have-grill-messen
hos Anne og Carl-Otto den 27/8. Efter at Nancy og
Frode er draget til det jyske, er det bare skeint, at vi
allerede har fundet en afleiser. — Da det lige netop
denne dag var noget keiligt, havde værtsparret opsat en
del varme-ovne, der dog senere viste sig at være
engangsgrill, da vi selv skulle arbejde os til feiden. Der
gik en rum tid inden de virkede, så varmen fik vi af at
trippe omkring og pusle om keidet og de andre lækkeri¬
er. Hulefar, Erling, fik varmen ved næsten uafbrudt, at
seirge for at den indre også blev passet. 21 alt i alt
havde en pragtfuld dag, selv om poolen kun blev brugt
til legeteij og badedyr. Sidstnævnte bl.a. i kraft af
Carl-Otto, der absolut skulle bevise, at ikke alene hans
efjne kan sveimme, så i reig han med al klunset. (Aftalt
spil, med redakteiren)??? - Tak for beseiget til Vilfred
fra Herning, Dann og Jette fra Fr:sund og ikke mindst
Ib's sein Claus m/familie, der var hjemme en tur fra
Greinland.

5/9, (du læste rigtig) havde vi Svende-hulemeSde.
havde jeg i sidste nummer skrevet at feirste
meide var i oktober, hvilket var noget af en breiler. Som
Den

Desværre

fremgår af Kbh. -naven, havde vi naturligvis åbent.
Undskyld! Derfor var vi kun 5 denne aften. UHA!
Oktober måned byder på 2 store arrangementer. Feirst
og fremmest Svende-hulemeidet den 12/10, hvor vi skal
fejre adskillige jubilarer. Ib og Bent der rundede 40 år
i foråret, Werner der har 25 års jubilæum den 16/10, for
ikke at glemme naverven "Lotte", der havde 25 års
jubilæum den 16/1, kom og geir aftenen festlig for de 4
jubilarer. De fortjener det. Der vil blive serveret en
varm ret til en yderst rimelig pris. Hvor kan man fejre
4 jubilarer på een gang, hva'ba??.
Lørdag den 28/10 kl 12.00 er der dzSmt fisk!. Ikke
dermed sagt, at der ikke er styr på noget, men at vi
skal sætte vore bisser (!#ö?) i en "stor" del af havets
goder. Det er nemlig dagen for vort bereimte KÆMPE
sildebord, der kan nydes til en pris af kun kr. 50,- pr.
person. - Kom en tur i hulen, du vil garanteret kunne
sveimme hjem bagefter. Sidste tilmelding er den 22.
oktober i hulen eller til formanden.
Arrangementer:
1/10 + 15/10 + 29/10 lukket.
4/10+18/10+ 1/11
kl. 10.30 midt-i ugen.
8/10 + 22/10
kl. 10.30 seindags-messe.
det

kl. 19.00 svende-hulemride og
jubilaraften.
Sildebord

12/10
28/10
Med kno i bordet,

Niels "2m".

NÆSTVED

meidt 10 naver og 2 venner, nr. 28 blev sunget,
næstformand, Jes, aflagde beretning. Lis aflagde
beretning for regnskabet, som var tilfredsstillende. Jes
fra Haslev fyldte år i august, vi takker Lis, der også
har haft feidselsdag, begge gav hver en kasse eil. — På
forespeirgsel blev det oplyst, at navervennerne får
svenden; men ikke kan få deres portræt op at hænge i
lighed med naverne. — Torsdag den 24.aug. kl. 12, da
hulen dårligt nok havde åbnet, fik hulefar Bent plud¬
selig beseig af samtlige borgmestre (sådan så det altså
ud) fra hele landet. Vor egen borgmester, Henning
Jensen, spurgte heifligt om man måtte kigge indenfor.
Bent var unægtelig noget overrasket, indtil forklarin¬
gen kom: Der havde været borgmestermeide i Næstved,
hvor man altså lige havde aflagt beseig hos vor nabo,
Der

var

vor

Kompagnihuset, og så ville Henning Jensen ikke undlade
præsentere Naverhulen samtidig. — Vort æresmed¬
lem, Svend Nielsen, er fyldt 75, Svend var en af dem
der fik hulen op at stå. — Jes Jensen er fyldt 40 år. —
Seindag den 13.aug. Sommerudflugt til Nysted for 24
voksne og 2 beirn. Feirste etape gjaldt Ålholm automobil
museum. Det var et beseig værd og nogle tog også en tur

at

Herefter gik turen til Nysted naver¬
hyggelig og veludstyret hule, som ved steirre
beseig kan benytte et par tilsteidende lokaler. Nysted
gav en omgang eil & snaps, vi kvitterede med en flaske,
som Finn havde medbragt. I Næstved synger vi meget,
hvilket vi demonstrerede i Nysted, hvor man erkendte
at det ikke var på sangens vinger, man til det månedlige
hulemeide gjorde mest ud af. Vi havde selv mad med. Et
godt og hyggeligt beseig. Vi sluttede af i hulen i Næst¬
ved, og var enige om, vi havde haft en god dag. —
20 var meidt til hulemeide den 1/9-95, formanden er
bortrejst (på job), næstformanden var sygemeldt, så
Viggo måtte træde til som suppleant og gjorde sit
bedste. Vi sang nr.28 og protokollen blev læst. Vor nye
sekretær lovede at der fremover vil være indlæg i
svenden.
—
Leif Rosenkvist efterlyste planer fra
festudvalget vedr. hulens 10 årige stiftelsesfest.
Marianne oplyste at dette ligger klart om få dage.
Resultatet blev: Spisning i hulen, til en pris af kr.60.
Alle bedes medbringe en pakke i lighed med sidste år,
disse bliver solgt via den sædvanlige auktion. Lad os
preive at få et lige så smukt resultat som sidste år. —
Den årlige vintertradition: Den månedlige gæstekok ved
hulemeidet. Jeirgen Presutti meldte sig til feirstkommende
hulemeide, den forste fredag i oktober. Det glæder vi os
til J rgen. — S ndag den 17.okt. får vi bes g af
Karrebæk naverne til fælles frokost kl. 12 i hulen,
ligeledes påtænker naverne i Slagelse at aflægge os et
bes gi okt. herom nærmere.
med veteranbanen.

hule. En

Med kno i

bordet, Viggo.

RANDERS

fredag den 1/9-95. Formanden beid velkommen
fremmeidte, og foreslog at synge en sang, og det
blev Når sommeren er til ende, den syntes han passede
denne aften. Der var ikke de store ting på programmet,
Hulemeide

til de

rigtig er sket noget. Han orienterede om at
modtaget en bog om Randers Navernes historie,
den er fra 1913 til 1986 og ligger nu i hulen. Den er vi
meget glade for, tak til Ole Beiwig.
De 11 punkter til generalafstemning fik vi ordnet og
sendt til respektive person. — Vi havde en udmeldelse
af Erik Slot, han arbejder i Tyskland og mener ikke han
kan overkomme det i eijeblikket; men vi får se om han
ikke kommer tilbage senere. — Så har vi et feidselsdags
barn, det er Chr. som bliver 70 år den 5/10. Vi vil
da der ikke

vi har

NYSTED

Hulemeide afholdtes den 4. september, hvor vi var meidt
7 svende til sæsonens feirste meide.
Vi havde i august beseig af naverne fra Næstved, det

bægerklang.

blev en hyggelig eftermiddag med sang og
Vi siger hermed tak for beseiget.
Vi drøftede på hulemeidet det forestående jubilæum
16. oktober, som annonceret andetsteds i bladet.

håber, medlemmerne meider op.
Næste hulemeide afholdes som sædvanlig den 2.
til et lettere traktement.

Med naverhilsen og

kno, Bent Hansen

Skatmester

og

laugsskriver.

den
Vi

oktober

gerne her fra afdelingen rinske dig tillykke
og håber du må få en god dag.
Til slut minder jeg lige om, at vi har

med dagen,

generalforsamling
tjekke din

fredag den 6/10-95 kl. 19.00 og husk lige at
medlemsbog for restance.
Med naverhilsen og

kno i bordet, (Arni).

ODENSE
Hulemødet den
venner var

7/9-95 var flot besøgt, 19 naver og

mødt frem. Det var dejligt at se

så mange om

lange bord. — Vi startede med at rejse os og minde¬
des Benedikte og Rudolf, som omkom ved en brand i et
sommerhus den 13/8. Vi mindedes også Bruno, for som
Ole sagde, han var som en af vore i Odense.
Ole delte giro kort ud til os, så sparer vi portoen. Der
det

gik en liste rundt til vores stiftelsesfest den 23/9 i
hulen. Vi har fået en bødekasse så den fik også lov at
vandre. Arno og Inge er blevet gift den 23/8, de
ringede med klokken til en omgang. TAK. Valter havde
fået brev fra Sanne på Færderne. Sanne har før været
medlem i Odense. Hun er nu gift og har 2 børn, hun
siger de spiser meget fisk. -- Der var flere navere som
havde været ude at besøge Børge "Skæg" på sygehuset.

slagtede grisen, der var 619,75 kr. i den. Bents gæt
lå nærmest, Kirsten N.s var længst væk med 3.500,- ;
men hun var også gæst. — Ole gjorde lidt reklame for
Moseltreffen, som vi var flere der var med til. Det havde
været en dejlig tur. Vi siger Århus tak for et godt
program. Vi sluttede med vores madpakker.
SÆT allerede nu et kryds i kalenderen til vinter spis¬
ning den 4/11. — Husk generalforsamling den 5/10 kl.
18.00 med madpakke.

SILKEBORG

Søndag den 27/8-95 kl. 10.00 i hulen, var vi samlet ca.
25-30 svende og svendinder for at fejre Ib Sindbergs 60
års fødselsdag. Vi siger tak for det fine arrangement,
der var krus gaver og telegrammer til Ib. — Søndags¬
messe den 10/9-95. Stort fremmøde i hulen, vi siger tak
for besøget fra Hørning og Otto Andersen fra Stockholm
og husk så disse datoer:
7/10

Ålegilde

Hilsen med kno i

-

27/10 kl.19.00 generalforsamling.

bord, "Farmand".

Vi

De bedste

hilsener, "Pigen fra Fyn".

SLAGELSE
Hulemødet den 1/9-95 var en rigtig hyggeaften,
der ikke var de store ting på programmet. Vi var

hvor

lidt i
H.J.Frandsen

ang. generalafstemningen; men
påtog sig som formand, at få nærmere oplysninger
desangående. — Den 12.august havde Linda og Hans
arrangeret en ekstra sommerudflugt med lækkert
smørrebrød og hvad dertil hører. Det var ganske
simpelt tip-top, selv vejret var med os, ligesom det
glædede os alle at hilse på Frederik og fruen. Vi takker
alle for en meget vellykket dag som vi gerne ser gen¬
tvivl

taget næste gang lejligheden måtte byde sig. -- Den 9/9
tager vi til Reersø på den årlige udflugt hvor fluekassen
lejlighedsvis betaler det meste af arrangementet. --

Lørdag den 21. oktober genoptager vi lørdagsmesserne
15, og gør opmærksom på at vi meget gerne
ser at man tager gæster med, "hulefar" glæder sig til

fra kl. 12 til

ROSKILDE

stort fremmøde.

Kortspillet d.13. var stadig præget lidt af ferietid, der
var tolv fremmødte, med vores unge feriegæst, et hold
til Bridge og et til Whist, medens resten underholdt
hinanden med snak og diverse, det blev da heller ikke
sent lukketid. Den 18.- 19.- og 20. havde vi en pragt¬
fuld tur til Marienlyst, Estrid og Ib, s sommerresidens,

overnatning i to nætter, nogle havde
heldigvis selv taget soveplads med. En særdeles fin tur
med mad og drikke ud på de små timer. Nogle dyppede
tæer med mere i Østersøens rolige vand, andre najedes
med at skylle indvendig, det blev en varm tur, med 30
grader i skyggen. Vi skylder familien Mortensen en
meget stor tak.
Den 25. havde vi vores traditionelle hulemøde, med 16
fremmødte svende og svendinder. Vi gennemgik og
stemte om allerede vedtagne vedtægtsændringer fra HB,
som vi dog kunne tilslutte os.
Vi fik også noget nyt

vi

var

17 til

"gammelt" værktøj til vores samling. En hyggeaften med
øl og historier, som sluttede med minderne kl. ca. 23.
15/10 kortspil kl. 17.30
27/10 hulemøde kl. 19.30
Hulevagt i oktober: Per Skilt Jacobsen.
Med

naver hilsen,

Poul Erik.

SAMSO
Ja så gik sommeren på retur, så nu får vi her
bedre tid til vore egne geiremål inden for CUK,

udsmykning af

på øen
så som

vor nye hule. — Vi holdt huleaften den
8/9, hvor vi måtte sige farvel til to gode medlemmer,
Anne Phillipsen, som har været et godt og behageligt
støttemedlem og Børge Kjærullf, som nu begge flytter til
Køge. Men til gengæld havde vi den store glæde at
kunne genoptage snedker Robert Hansen. Robert, som
selv var medstifter af Samsø afd., er et meget skattet
menneske her på øen, så velkommen igen Robert. —
Huleaftenen gik som sædvanlig med god stemning indtil
kl. 1.30, så sagde vi pænt godnat.
Næste hulemøde 6/10-95??

Med kno og hilsen, sekretær

Med kno i

bordet, Arne.

STOCKHOLM

På årets varmeste dag, den 18. august, holdt vi månedsmøde på Torpet. Vi sad udenfor lige til det blev
mørkt. Vi var 18 personer plus Frode og Nancy fra

Silkeborg, som Anton bød hjerteligt velkomne. Vi holdt
tyst minuts pause for at mindes Bent Green, som
desværre var draget ud på sin sidste rejse. Anton
fortalte, at vi havde haft 28 gæster på besøg i sommer.
Vi er glade for, at torpet er så populært, at det er værd
et besøg. Arthur har revet de gamle toiletter ned, med
lidt nostalgi i tankerne, efter det stor arbejde, rejste
han til Danmark for at hvile sig efter strabadserne.
Aage og Frode kørte en masse skrammel på lossepladsen.
Anton spurgte, hvorfor de ikke havde taget tissekum¬
men med. Vi troede, det var en køkkenvask, svarede
Aage. Vi har fået hjælp af en berejst svend fra Nørrebro
med at isolere det gamle gæstehus og sætte nye vinduer
i, samtidig ændres på indretningen. Vor dygtige kokkeinde og hulemor, Karin Håkansson, fylder 70 år den
18. oktober. Vi gratulerer hende og takker samtidig for
det store arbejde, hun udfører sammen med kokken.
Hun er altid på plads med godt humør, når der skal
være fest eller hulemøde. Skipperen, Kaj Håkansson,
fylder 65 år den 22. oktober. Han har haft mange
tilrejsende med ude i sin båd for at vise frem den flotte
skærgårdsnatur. Han havde investeret i et nyt anker,
det var bare det, at flere gange faldt det ud medens han
sejlede, og han troede, der var fejl på motoren eller at
han var gået på grund. Det viste sig bare, at ankeret
havde slæbt efter båden uden at han havde opdaget det,
så nu garanterer han at der ikke findes nogle ubåde der
hvor han har sejlet. Vi takker Otto Madsen for den
dejlig fest han holdt da han fyldte 70 år. Han er altid en
glad prik og hjælpsom, når naboen behøver pasning af
blomster og katte.
Månedsmøde den 6.okt., whist den 13. og 20.okt.
et

svendefest den 27. okt..

substitutten.

Med

naver

hilsen, Aase.

SONDERBORG

1/9-95 havde kun 13 medlemmer fundet vej
hulen, heriblandt Arno og Inge, der fortalte om en
stor ulykke!. De har giftet sig!! Det gør man ikke
ustraffet, så Inge måtte slå på klokken. Tillykke begge
to. H.P. medbragte stemmesedler, så vi kan få uraf¬
stemningen overstået. Vi fik en beretning fra Moseltræffet. Harald forærede afdelingen 3 flasker "ædle drikke".
Tak for det. Da afdelingen ønsker at udbrede kend¬
skabet til CUK har vi arrangeret "åbent hus" den 21/10.
Dette vil blive bekendtgjort i dagspressen, og så håber
vi på stor respons. Afdelingen byder på kaffe og
småkager. Til vores årlige høstfest, der afholdes 16/995 håber vi også på god tilslutning - og som altid, når
naverne samles - godt kammeratskab og godt humør.
Til hulemødet

til

Med naverhilsen,

Gerda.

Dagen efter blev der
stillede op. Stillingen
3.Steinmaur.

afholdt EM i kegling hvor 3 byer
blev nr.l Zürich, 2.Winterthur,

tillykke skal lyde for Flemming Vilhelmsen som bliver
september. I den nærmeste fremtid ser
programmet ud som følger: lO.okt. besøg på Haldengut
bryggeriet, med alt hvad dertil hører af prøvesmag¬
ning. Søndag den 22.okt. kl. 18.30 i hulen er der
koncert med Hanne Jueel og Sid Jansen som kommer ned
fra Sverige. Et enestående arrangement, som er kommet
i stand ved et samarbejde med Nordisk Club Schweiz.
Det må man ikke gå glip af.

Et

50 år den 20

Hilsen, Lars Kristensen.

VEJLE
Formanden bød velkommen til 26 fremmødte svende. Han
fortsatte meidet med at udtale mindeord over Bruno

AALBORG

Lindskjold, der den 12. august drog ud på den sidste
rejse, og Finn Andersen (Zone Finn), der den 31.
august drog ud på den sidste rejse. Vi rejste os alle,
mens formanden udtalte et "æret være deres minde".
Vejle afd. var repræsenteret ved Bruno Lindskjolds og
Finn Andersens bisættelse - ved Brunos bisættelse også

Opfordringen i september bladet med hensyn til at
skaffe nye medlemmer, har allerede givet resultat. Per
Michael mødte op til hulemødet med det første nye
medlem. Så nu er det bare om at komme i gang for alle vi
andre. Det nye medlem er elektriker, Ørn Røsmann

med fane.

Vi har haft

mange

Helgason, som på behørig vis blev optaget.
besøg af en journalist fra "Hendes Verden",
hvor i der er skrevet om naverne og vist billede af Villy
i uniform, det bliver spændende om vi kan kende ham.
Så kan det ikke holdes skjult længere den 31. runder
Carsten 50 år. Vi ønsker tillykke.

og

Hele

Helge havde, sammen med 5 andre fra Vejle, været i
berettede derfra om et godt og fornøjeligt

Mosel og
stævne.

Han havde

også

en

del hilsener med hjem, så

tak for det. John havde været en tur i Stockholm
berettede derfra om hønsehus og fest og ikke mindst

gæstfrihed. En hilsen havde han også, så tak til
Stockholm for det hele. Derefter gik vi over til afstem¬
ningen om de 11 punkter vedtaget på delegeretmødet i
Sønderborg. Klaus blev valgt til dirigent, og Solveig og
Ole var stemmetællere, så proceduren blev overholdt til
punkt og prikke.
Husk næste møde den 6.okt. Generalforsamling. Så mød
op - ikke kun fordi foreningen er vært ved et par
stykker brød.
om

stor

bestyrelsen deltager i et stort foreningsmøde i
foreninger i Aalborg kommune
er repræsenteret, vi må jo ud og fortælle om naverne.
Ejler deltager i bygningskulturens dag. Vi har indkøbt
nogle nye sangbøger, så hvis du vil have din egen bog
kan du købe den for 45,- kr. men du skal skynde dig,
Stadionhallen, hvor alle

for de bliver sikkert revet væk.
På hulemødet den 4. okt. skal der ske noget spændende,
vi har nemlig besluttet at åbne den gamle kiste, for at se
hvad den i grunden indeholder. Er du lige så nysgerrig
som

Med

os,

så mød

op

for at se.

naverhilsen, "Store Hans".
Med naverhilsen og

kno i bordet,

Gunnar.

ZÜRICH
så den sommer, knap er ferien afsluttet, bliver
meldt om sne ned til 1300 m, alle de store pas
lukkede nogle dage, til man fik ryddet sneen væk igen,
Det

var

ÅRHUS

der

heldigvis er der varme i hulen. Det vidste Niels 2m
så han beærede os med sit milde
ansigt og et slag på klokken. Tak for det Niels, du får
lige blæren, som vi glemte at give dig - Blærer. . . har
du altid været Blærer... o.s.v. for han er en af vor
egne, en rigtig guttermand.
Hvordan starter man på et nyt år efter en dejlig sommer?
Vi lavede en herretur på Zürich søen. Til Rapperswil og
tilbage, med alt hvad hjertet begærede (og det var ikke
så lidt) og så var vi oplagte til at fortsætte i byen.
Weekenden efter, 2/9-95 var vi blevet indbudt til
"Drachenbothen rennen" for 3.gang. Som den flittige
læser af svenden nok kan huske gik det os ikke så godt
sidste år, vi væltede. Så i år gik vi ganske anderledes
seriøst til værks i første runde, og kom ind på en sikker
men

fra Københavns afd.,

lå flere genstande

men, men, andet løb
senere,
så da holdet indså at man umuligt kunne vinde, be¬
sluttede man sig for at sænke skibet og blev på det

3.plads;

skamligste diskvalificeret. Samme

eftermiddag havde en

medlemmer - Marquritterne - indkaldt til
vin-justering i Zürich,s 2.største vinlandsby Weiningen. Først en rundgang i vinmarkerne, hvor vin¬
bonden Vogler fortalte om arbejdet med de forskellige

anden gruppe

færdige resultat
vi selv på tungen, 8
forskellig vine smagte vi, fra den lette hvidvin til den
tunge røde, der helst skal ligge stille nogle år. Derefter
drue arter, fra de bliver sat, til det
hældes på tungen. Derefter hældte

bød

initiativtagerne,

gullasch.

Herman og Ann,

på

en

herlig

Hulemøde 15/8-95. Trods det vedvarende fine sommer¬

vejr var der 12 svende som havde fundet vej til hulen.
En hyggelig aften hvor vi fik alt klart til fugleskydning
i Hinnerup, lørdag den 16. hvor vi skal prøve om ikke
det er muligt at fravriste Vagner kongeværdigheden.
Fugleskydning i Hinnerup 16/8-95. Der var 12 delta¬
gere, som havde meldt sig til skydning (mon de over¬
levede).
Fuglekongen, Vagner Sørensen havde in¬
viteret til morgenkaffe /dram kl. 9.00 på Rønbækskolen.
Skydningen blev en hård dyst, hvor Vagner minsandten
løb med kongeværdigheden igen, det måtte vi selv¬
følgelig bøje os for, det blev fejret med en fin frokost.
Det blev en festlig dag. En stor tak til Lis, Vagner og
Grethe Strange for den fine frokost der blev serveret.
Hulemøde 1/9-95. 26 svende var mødt op til den eks¬
traordinære generalforsamling. Herluf Fiirgaard ind¬
ledte mødet og orienterede om de 11 vedtægts ændringer
fra delegeret mødet i Sønderborg - som vi skulle
stemme om. Ole Mathisen blev valgt til dirigent, der blev
diskuteret forskellige detaljer i forslagene, før vi kunne
afslutte afstemningen. Herluf sluttede mødet, takkede
for god ro og orden. Hulen var vært ved en gang bøfstroganof. En hyggelig aften sluttede med minderne.
-

Kommende

6/10
14/10
20/10
27/10

-

-

-

arrangementer:
hulemøde
mosel- eftertræf i hulen
hulemøde

kegling (Mercur Viby kl. 19.00)

S.E.Jensen

L^iaaia

.11

NOVEMBER

25
NYT

FRA

års

1995

9

3.Arg

ivi i:ij i,i;iviiviei«

HB

De indkomne stemmesedler fra

generalafstemningen er
optalt af HBs revisorer, H.Rindom og N.Kraglund med
folgende resultat:
Forslag

For

Imod

Undlader

A

206

14

14

B

215

4

15

E

222

2

10

K

219

3

13

M

139

89

7

N

227

1

6

Q

190

27

17

SVEND KLAUSEN

Svend Klausen er født den 9. august 1947 i København.
Han gik på Amagerbro skole. Efter endt skolegang gik
Svend i lære som typograf i 1964. Efter fire års læretid
fandt Svend arbejde i faget forskellige steder i Køben¬

havn, og aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret.
I 1970 blev Svend gift med en pige fra Irland. Det unge
par besluttede at søge lykken i Canada. De ankom til
Calgary den 27.oktober 1970. De mødtes med Harry
Skov, som var formand i Naverklubben i Calgary. Harry
så til at Svend blev medlem med det samme. Hari har
været et aktivt medlem lige siden. Svend har siddet i

bestyrelsen, og han har være sekretær for klubben i
tolv år.

arbejde ved en Calgary avis, The
arbejdede for The Albertan i et par år,
og derefter for Burnand Print. I 1974 fandt Svend
arbejde ved Calgarys største avis, The Calgary Herald.
Efter mere end tyve år er Svend der stadig, man fandt
dog tid til en syv måneders jordomrejse sammen med sin
kone i 1975. Besøget i Japan og New Zealand står som
een af de mere mindeværdige.
Svend er meget glad for sit arbejde, som han siger har
forandret sig meget gennem årene. Udviklingen til et
moderne computerized system har være meget kræven¬
de, men også meget interessant. Svend og familien har
taget flere rejser sammen, og forstår at få noget ud af
tilværelsen.
Svend spiller tennis, står på ski om
vinteren, og går på campingtrips ude i bjergene om
sommeren. Alt sammen et godt familieforetagende.
Svend er ved god helbred, og ser lyst på fremtiden.
Svend fandt snart

T

218

2

16

W

166

55

15

X

199

19

18

Y

138

24

73

Albertan. Han

Alle stemmesedler og kuverter er indsendt til KU for
kontrol. Der var to breve der var
poststemplet efter den
1/10. De er ikke åbnet og ikke medtaget i optællingen.

HANS W. MIKKELSEN

Han
Hans W. Mikkelsen kommer fra
Sønderjylland.
født den 15. januar 1948 i Skærbæk. Hans

Han blev
gik i skole i

Skærbæk. Efter skolegangen kom han i lære som murer.
Hans blev udlært i 1968, og
aftjente sin værnepligt som
soldat i Haderslev.
Hans besluttede at tage en tur til
Canada, og ankom i
Saskatoon den 7. juni 1969, hvor han straks fik
arbejde
som
murer.
Han arbejdede sener i Thompson i det

nordlige Manitoba. Han kom til Calgary den 16. august
1971, og fik med det samme arbejde som murer ved
firmaet Ib Jensen Masonry Ltd. Hans arbejder stadig
ved firmaet og har i dag en formandsstilling.
Hans blev gift i 1974. Han har i
dag hus og hjem i
Calgary og en familie med kone og to børn, en dreng på
20 år og en pige på 18 år. Hans har været i Danmark
flere gange på besøg. Hans er en rigtig udendørs mand
som kan lide at gå på
jagt. En Moose (ELG) er slet ikke
for stor for Hans.
Hans har været aktiv Naver i 25 år. Han har siddet i

bestyrelsen, og han har været kasserer i klubben i
Calgary i 17 år. Hans siger, han kan lide kammerat¬
skabet og kommer så vidt muligt til alle møderne. Han
ser fremtiden i møde med håbet om
mange flere gode år,
og sender hilsen til alle NAVER samt venner og bekendte
både i Canada og i Danmark.

sender

hilsen

til alle NAVER,

bekendte både i Canada og

25

samt venner og

i Danmark.

ÄRS JUBILÆUM I KOBEN-

HAVN
Den 16. oktober 1995, rundede Werner Carstensen de
første 25 år som medlem af CUK, Københavns afdeling.
Det er meget få personer på Amager og i
der ikke har mødt denne unikke person,

København,
hvis humør
næsten altid er i top. Grønland har en stor plads i
Werners hjerte, og det er jo ikke underligt med al den
tid han har tilbrat deroppe, og det der er fulgt med.
Her tænker jeg på familien, han fik stiftet, hvilket vi er
mange der misunder og forunder ham.
Werners hjælpsomhed kan absolut ikke beskrives her, da
det vil fylde alt for meget. Men trofastheden for CUK
kan siges med et ord: Suvereæn.
At være smmen med Werner er en oplevelse, og han
træner

gerne

og

ofte sangermusklen med og uden

opfordring.
er udlært elektrikker, og det er vist ikke for
meget at påstå, at han elsker at tage strøm på folk.

Werner

Niels "2m".
Københavns afd.
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AFDELING

KØBENHAVNS

Niels Kraglund
Rørholmsgade 20, st.th.

Formand:
Formand:

Ole

Bøwig
Strynøgade 7

•

1352 København K

Tlf: 33.15 09 85

5000 Odens C

Tlf:/Fax:

65 90 44 16

Mobil tlf: 40 16 44 71

Frode Zachariassen

Hovedkasserer:

Rustrupvej 26
8653 Them
Tlf: 86 84 92 68

Redaktør af "D.f.S.":

Ä

arb: 36 86 88 00

__

TAK

Tak kære navervenner for telegrammer og hilsener på
min 50 års fødselsdag.
En speciel tak til Kaj og Aase, som tog turen fra Stock¬
holm for at overraske mig på dagen, og det lykkedes
dem også, en tak også til bestyrelsen for Zürich afd.,

Århus, Holbæk, Herning

Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

Med

og

Stockholm afd.

kraftig naverhilsen og kno i bordet, Flemming.

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
Den 10. i måneden

Deadline:

Redaktøren og hans frue vil gerne sige tak
i Herning, Kolding og Hørning

til med¬
afd. for
telegrammer, en speciel tak til Naverne i Roskilde afd.
for de dejlige flasker rødvin, tak til Kettie i Kbh. tak til
Lilian for opmærksomheden, tak for en meget forsinket
hilsen fra Carl-Otto Københavns afdeling.
lemmerne

Dann og

MILEPÆLE
November

3/11

Poul E. Christensen " Boss

50 år

"

19-218 Sukurit Soi 1
10110 Bangkok
Thailand

14/11

gerne sige tak til alle der mødte op til Anders
Rosteds bisættelse, tak for de mange smukke blomster
fra alle dem som mindedes Anders.

Jeg vil

Emilie, børn, svigerbørn og børnebørn

Inge Pilegård, medlem af CUK

i

JULEFROKOST

Sigurd Christensen,
Vestergårdsvej 65, 2.tv.

75 år

HOLBÆK

Holbæk afdeling afholder julefrokost lørdag den 25.
november kl. 12:30 i hulen, Jernbanevej 16, Holbæk.

60,- kr.
tilmelding er torsdag den 16. november
Markus på tlf: 5780 3337 eller Helge tlf: 5343 8765

Kuvertprisen
til

er

p.b.v. Helge

DØDSFALD
Det er med stor sorg, at jeg må meddele at vor
Naverkammerat Elsa Jensen, torsdag den 12.

draget ud på sin sidste rejse.
Elsa blev født den 10. april 1915 i Stolk, Tysk¬
land, og savnet af hende vil blive meget stort.
Elsas humeir var uovertruffen, og hendes
væremåde ud ad til - især sprogmæssigt - var
virkelig noget særligt. Trods svær sygdom det
sidste år, var hendes stolthed og livslyst stadig

oktober er

den sidste tråd til et

ÆRET VÆRE ELSAS MINDE
Niels "2m" Kraglund
Formand Københavns

I

Sidste frist for

2600 Glostrup

i fyrste række.
Med Elsas bortgang er
CUK-tro par bristet.

afd.

100%

JULEFROKOST

I

FR

Trykning

Birkerød

Bogtryk

Birkerød

tlf:

42

BU-

04

58

SUND

Frokosten koster den fyrstelige sum af 65 kr. og til¬
melding er nødvendig. Kom og få nogle hyggelige timer
og noget godt mad.
Tilmelding til Lone på tlf: 47503052
Sidste tilmelding 27/11-95

Fr:sund afd.

MINDEORD

gode naverbror Anders Roste, Vasevænget 12,
september draget ud på sin
60 år. Hans sidste år var
præget af sygdom, derfor så ikke så meget til ham i
Vores

Frederikssund er den 20.
sidste rejse. Anders blev

ÆRET VÆRE HANS MINDE

2

3 460

:

Vi inviterer venner, bekendte og medlemmer til julefro¬
kost LØRDAG d. 2/12-95, kl. 13.00 i Græse gamle skole.

klubben til huleaftenerne

Toftebakken

.

25 år

Alles«! Norden 76
5270 Odense N

23/11

Jette Eland.

Fr:sund Naverne.

STIFTELSESFEST
I

ÅRHUS

I

Århus afholdes den årlige stiftelsesfest den

kl.

11/11-95

Århus Håndværkerforenings lokaler i Klo¬

18:30 i

stergade .
MENU

Selvfølgelig nød de fleste deres ferie her i landet, eller
de tog en lille tur ned i USA. Jens Kaack besøgte The
Grand Canyon in Arizona, og han tog også senere på
sommeren en kanotur på en flod ovre i British Columbia.
Karl Jensen havde een alle tiders oplevelse i sin ferie i
år. Han tog på en kano og rafttur på den vilde flod,
NAHANNI, oppe i Nahanni National Park i The Northwest
Territories.

Dampet rødspættefilet på broccoli- salat
bund, med tomat dressing og rejer.

Forret:

Han

berettede

om

white

water

og

en

storslået natur.

Calgary Stampede gik fint. The Danish Canadian Club
en første præmie for deres float i paraden. Naverne
Hovedret:
Kalvesteg med karotte- garniture,
hjalp til med at bygge den og deltog i festlighederne i
waldorfsalat og tyttebær, smørstegte
byen. George Hansen fra Chestermere Lake havde
krydderkartofler hertil vildt sauce.
Naverfest med morgenmad ude ved søen. En dejlig
komsammen. Til trods for oversvømmelserne blev den
Dessert:
Islagkage.
årlige Picnic ved Highwood River en succes med god
deltagelse. I år var det Harry Skov der måtte svømme.
Bølgerne var høje og raften vild.
Navermøderne har stadig god deltagelse fra med¬
FBSH lemmerne, men vi kan altid få plads for nye Naver, hvis
de er interesserede i at komme med. Den 5. oktober
BEREJSTE DANSKE TOMRERE mødes vi i hulen for aftensmad. Hakkebøf med løg på
dansk maner. Det glæder vi os til. Det er alt for denne
fik

-

JUB ILÆUMSFEST

gang.
Med naverhilsen fra Naverne i
PETER LARSEN.

Berejste Danske Tømrere afholder 130 års Stiftelsesfest
lørdag den 25. nobember 1995 kl. 17:00 i Fagforeningens
Hus, Mølle Allé 26, 2500 Valby.
Starlight Band ved Kurt og Tony vil underholde os
middagen, og til dansen senere, der vil blive
serveret følgende:

under

MENU

Kalvesteg stegt som vildt, brune og

hvide kartofler,

agurkesalat samt waldorfsalat.

vildtsovs, tyttebær,
DESSERT
Isrand med

frugter.

Prisen vil være 130,-

kr.

pr.

kuvert.

tilmelding skal ske til kasserer Jørgen Rasmussen ved
indbetaling af ovenstående beløb, senest den 14.
Al

november 1995, på Giro-Bank 649G180, Foreningen for
Danske Tømrere, Bjælkes Allé 18, st.th. 2200 Køben¬
havn N.

FREDERICIA

Vejle for ålegilde og formand Johns smukke
kåret til årets
bedste "udenbords fender", tillykke Erik Ole.
11
svende
mødte til generalforsamling den 4/10.
Formanden bød velkommen og vi sang nr. 69. - Dirigent:
Frank. - Formanden gav en beretning over sommerens
forløb, Frank gav en oversigt over vores kassebehold¬
ning. Under eventuelt diskuterede vi den kommende
julefrokost og enkelthederne afgør vi senere. Datoen
bliver den 2/12-95 kl. 18:00 i S.T. lokaler, Kongensstræde 81. FA. Kuvertpris 80,-kr. Eventuelle gæster
100,- kr.. Så aftalte vi en ordning om afløsning som
hulemor og Kirsten ville godt afløse Osa. Mødet sluttede
kl. 20:30, Frank takkede for god ro og orden. Så
ringede Frank på klokken og meddelte at Nordsø
Flemming var hjemme; men var forhindret p.g.a.
tandpine, så han gav en omgang in absentia. Tak til
Flemming. Derefter gik vi over til det kulinariske,
fødselsdagsbrunkål, så der blev ro i hulen. Tak for mad
Først tak til
ord.

Vi har hørt at Erik Ole er blevet

Kirsten.

DRØMMEN ER

velkomne.

GÅET I OPFYLDELSE

kommunalbestyrelsesmøde i Hørning blev
vores andragende, om at indrette "HULE" i møllekælderen, godkendt.
Indretningen af lokalet skal vi naturligvis selv stå for,
så der bliver nok at tage sig til i tiden fremover, inden
vi kan holde indvielse af " MØLLE-HULEN
(se også
På

kl. 01:30
Med

sidste

næste

nr.)

På de

glade Hørning- Navers vegne. Tante Møghe.

FORENING SMEDDELELSER

Sommeren

er

gået

og

efterårets farvepragt pryder

i al den skønhed. De fleste af Naverklubbens
medlemmer har haft deres sommerferie og er tilbage til
naturen

arbejdet igen. Nogen havde gæster fra Danmark, som vi
havde fornøjelsen af at møde i klubben. Andre besøgte
Danmark og kom tilbage og berettede om en dejlig tur til
det gamle land og fortalte om gensynet med familie og
venner.

Bagefter gik det for fuld udblæsning med
Festen sluttede med minderne.
en dejlig aften, de sidste gik

af klokkeklang.
En stor tak til alle for

masser

Medlemmer i C.U.K, naverne, er meget

Calgary,

naverhilsen, TAGE.

FRED ERIK. S S UND

Svendeaften den 6. okt. startede med

en kort orientering
formanden, hvor han desværre oplyste, at han
ønskede af afgå som formand til foråret, og at hulemor
også ønskede at fratræde samtidig. Så hvis nogle har
lyst og interesse så står pladserne altså fri ved næste
generalforsamling. Derefter gik vi over til en mindre
oprydning og omflytning i hulen, tak til Per Bager for
vores nye værktøjsholder. Hulemor havde lavet forloren
skildpadde, som blev spist med god appetit, og aftenen
fortsatte med hygge, sludder og sladder, igen en rigtig
hyggelig aften, men en 11-12 fremmødte er jo ikke noget
at prale med, når vi godt kunne være mange flere.
Med naverhilsen Kaj.
Afdelingen ønsker Karsten tillykke med fødselsdagen i

ved

november.

Program:
3/11
Hulevagt ved Inge
1/12
Hulemøde aflyst
2/12
Dorrit.

og

Karsten

Julefrokost i hulen, (se andet sted).

Med Ib som dirigent og resultatet blev
sendelse til HB. Stemmetællere, Bent og

HERNING

Seindagsmeidet den 3/9 var et stille og hyggeligt meide,
spin; men vi ramte igen det magiske
tal, 9 svende, "Bingo". Teimrer Seiren B. Hansen, der
har arbejdet på Greinland i 18 år, satte snuden ind i vor
kreds, håber han tager sig sammen og melder sig ind.
Jens Hago meidte igen efter sin sygdom, herligt at se
ham i fuld vigeir og i blandt os igen, men tag Paula med
til SeSndagsmeiderne, så det hele ikke skal gå op i
"RØG". Leirdag den 16/9 keirte vi til Skærum Mettle og så
skuespillet < ærlige svende > en oplevelse af de helt
store, flot og velopfeirt af herlige og gode amatørskue¬
spillere, synd at så mange af vore medlemmer bliver
hjemme foran " Flimmeren ", men dem om det vi som tog
med har ikke fortrudt. Seindagsmeidet den 17/9 var godt
besefgt, de 5 fra Odense og Holbæk skulle lige have
formiddagskaffen med feir de drog hjemad, efter week¬
end opholdet. Huleaften den 20/9. Vi havde indkaldt
samtlige medlemmer til at meide op, da der skulle være
med lidt sang og

generalafstemning om de 11 punkter der blev

vedtaget

på delegeretmefdet i Seinderborg. Efter formandens
velkomst til de 13 svende sang vi nr. 47. Valg af
dirigent: Hans. Efter afstemning af de feirste 3-4
punkter dukkede medlem nr. 14 op. Efter afstemningen
var hulen vært ved en tallerken "MAM", Kaj Helmuth,
som for tiden er på arbejde i Uganda, havde sendt en
skilling til "Lille Far" så svendene kunne skylle efter,
Tak for det Kaj. Vi sluttede meidet ca. 23.30.
Om vi er blevet berygtet eller populære hos de ældre
vides ikke, men tirsdag den 26/9 måtte vi igen ud af
hulen og tage på plejehjem, denne gang drog vi eist på,
nemlig til Hammerum, håber de hygger sig i vores
selskab, for vi nyder at glæde dem med vore sange og

rejseoplevelser. Vi måtte trække klokken
vores

lidt tilbage, da

"Sprechstaldmeister" havde fået sig plantet foran

T Ven, og lykkeligt glemt alt om Hammerum, men
med Anni's hjælp ham op af stolen, så med ca. en

gå igang, Gunnar klarede
sædvanligt med "bravur"!.
forsinkelse kunne vi

vi fik,
§ times

det som

vanskeligheder med at holde styr på stemmerne. Feir vi
punkt måtte Thorkild forlade os for at nå
sit tog. Inden dette nåede Polar Bagerens stedfortræder
at ringe på klokken på Bagerens vegne, det kom på et
meget passende tidspunkt, halsen var blevet teir, så
fugten var på sin plads.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til
formanden, der gik over til at tale om alm. hule¬
anliggender, herunder blev han og bestyrelsen pålagt
at påvirke HB om at formulere sig bedre næste gang.
Helge læste et brev op fra Polar Bageren, som anmodede
om at
hulemeidet i november må blive flyttet til den
10. no v., hvor han gerne vil være vært for en gang
forloren skildpadde i hulen, dette blev vedtaget og
Helge vil seirge for at give accepten videre. Blæren blev
kom til sidste

sunget til ære

knoslag, " MONTAGEN

HILLEROD

medlem,

Den 8. sept. var vi en snes til huleaften. Et nyt
mekaniker John Hansen, blev optaget. Han har arbejdet
i Nordafrika og beretter herom senere. Til
var

ålegildet

afbud grundet
sygdom. Mogens Norlin har sat en lampe op udendeirs og
Leif Öblom har lagt dræn omkring hele hulen, så nu
skulle fugten være væk fra gulvet.
Husk huleaften fredag den lO.nov., hvor beidekassen
teimmes. Leirdag den 25.nov. har vi julefrokost kl.
13.00. Det er til en pris af 80,- kr. - Fredag den 8.
vi

desværre kun

23.

Der

var

har vi traditionen tro
Husk at medbringe en pakke

dee.

mange

gleigg- aften/pakkefest.

til min. værdi 25,- kr.

Gleigg/Kaffe er denne aften gratis. Bindende tilmelding
til Mona på tlf: 42 81 81 62 senest 8 dage feir.
Et forsinket tillykke til Dann og Jette på deres seilvbryllupsdag den 19. september.

initiativ udbedes.
Formanden og hans

viv beid på eil og snaps til en gang
sild, de påstår det var rester fra deres div. fester, lad
os håbe de må holde flere af dem.
Silden var meget
lækker og snapsen ikke skadelig.
Meidet blev afsluttet med minderne, og

hjem efter et godt
Med naverhilsen

"

BODENSØGARTNEREN ".

HOLBÆK

Hulemefde og ekstraordinær generalforsamling 15/9-95.
Programmet var lagt, der skulle stemmes om div. forslag
om ændringer på paragraffer. 12 svende var fremmefdt

kendt stemmeberettigede. Oplægget fra HB blev deimt
værende uklar og dårlig, men efter megen dis¬
kussion om fortolkning, blev det med formandens hjælp
gjort klar til afstemning.

og

som

selskabet sivede

opbyggende meide.

fra Kinas Sein, VIGGO DREYER.

HORNING
fra Århus, Silkeborg, Randers, Herning,
Holbæk, Odense og Heirning, samledes leirdag den 16.
Ca. 60 Naver

september i Skærum Mettle,
forestillingen " Ærlige Svende ".

beskrivende fortælling om

hvor de overværede
Det var virkelig en god

de farende svendes

oplevelser på rejse i det fremmede i tiden omkring
århundrede skiftet. Der var både sorger og glæder, opog nedture, ikke blot for den rejsende svend, men så
sandelig også for familien og kæresten der hjemme. At
forestillingen gik naverne lige til hjertet er der ingen
tvivl om, idet alle sang med på de indlagte naversange,
bl.a. " Fra Arrilds tid ", " Væggelusen " og selvfeilgelig
var alle oppe at stå da stykket sluttede med " Minderne
Inden hjemturen var der fællesspisning for de
udhungrede Naver og de medvirkende amateirskuespillere, som alle var meget begejstrede for deres
særdeles medlevende publikum. På udturen gjorde vi
ophold i hulen i Silkeborg og på hjemturen i Hernings

dejlige hule. TAK for
Med

kno, "TANTE

gæstfriheden.

MØGHE".

KARREBÆKSMINDE

meidt til ålegilde. Og i år blev det
af feriekroen, da ingen havde
meldt sig frivillig; men kroen klarede det fint. Til dem
som havde tænkt på at komme! Det var synd for jer, for
det blev en fin og glad aften, med heijt humeir, mange
sange, alt i alt et godt ålegilde, som traditionen også
lægger op til. På gensyn når der igen kaldes til fest.
17 sept
Vi beseigte vore venner i Næstved i deres
flotte, hyggelige og rare omgivelser. Vi var samlet 20
pers. om det helt store kulinariske bord, og der blev
udtalt flotte velmenende ord af Viggo, på Næstved¬
navernes
vegne, og af John på Karrebæksmindenavernes
Et flot arrangement, som må at skal gentages.
Efter spisningen spillede Niels og St.Kalle den ene sang
og melodi efter den anden, og det endte i den helt store
sangerdyst. For dem som deltog var det en oplevelse, og
8.sept. 17 svende var
hårde arbejde udfeirt

■

■

Med kno i bordet,

for bageren, tænk at den mand nu skal

tilgå de voksnes rækker, godt at han holder åbent hus
i hulen, det er det bedste sted at hylde ham, især er det
ikke dårligt med 2 hulemeider på en måned. Man enedes
om at vor indsats for at få unge ind, har været for
dårlig og en fornyet indsats neidvendig, forslag og

og
Med

klart til ind¬
Kirsten havde

.

med, hvor var det synd, nå men så
jeres tur næste gang. En stor tak til Næstved¬
naverne for den fine dag.

for dem der ikke var
er

det

Hulemøde 29/9. 10 var mødt, heraf John Marner
ningsen for 2. gang, og vi glæder os allerede til

Hen¬

hans

optagelse. Formanden bød velkommen, og efter sang nr.
40 berettede han om en meget vellykket visit i Næstved¬
navernes domicil.
Ligeledes fortalte han om vor op¬
træden i forbindelse med 10 års stiftelsen i Næstved den
11. okt. Vi er blevet opfordret til at se ind i Næstved¬
hulen i besøgstiden, og det skal vi gøre brug af. Pris
på logo til fanen diskuteredes, og vi er enige om, at det
ikke haster mere, end at vi får det bedste tilbud inden
beslutningen tages. Kontingent restancer skal være væk
inden årets udgang, ellers medfører det sletning, så
find indbetalingskortene frem, og se at komme på
posthuset. Der udsendes indbydelser til årets julefro¬
kost, som finder sted den 24. nov. og da det er den
månedlige huleaften, forventes det at rigtig mange
meider op. Der skal laves et udvalg til at klare arrange¬
mentet, og fremover skal der nok deles lidt om arbejdet,
da det ikke altid bør være de samme heste som er spændt
for. I år skal tilbud og priser være klar til mødet den
27. okt., hvor det så vil blive fremlagt. Efter mødet
serverede Ole Bro en fin skipperlabskovs, som både var
god, men også passede til vejret, stor tak
til Ole for
dette. Efter at vi var blevet mætte, gik vi over til
hyggeligt samvær og sang bl.a. nr. 21 og 28, oh i pæn
tid gik vi så ud i den stjerneklare nat og hjem, efter en

hyggelig aften, selvfølgelig!
Med kno,

POUL.

været et par hulemøder der var så ringe, at det
bedst ikke at tale om dem, derfor var det så op¬
løftende at se at der til hulemødet den 29/9 var mødt 12
Der har

er

svende. Efter megen diskussion og afholdelse

kom så den rette naverånd frem, med
hyggeligt samvær og flittigt brug af sangbogen. Harald
måtte hilse på klokken inden han tager et smut til USA.
Der er blevet gjort et stort stykke arbejde, for at få nye
medlemmer. Byens 2 aviser har sendt både reporter og
fotograf, og beboerforeningen, hvor vi har hulen, har
også bragt oplysninger i deres medlemsblad, så vi må
sige at vi virkelig har fået god presse; og håber det
giver pote. I håbet om der vil blive et godt fremmøde til
de kommende hulemøder,
blev det så besluttet at
julefrokosten bliver 1. december kl. 19:00, sidste
tilmelding senest den 24/11, hvor der også er hulemøde.
af afstemningen

Med

naverhilsen, PETER.

NRHF.s skovtur den 16/9 bestod af et meget lille men
pænt selskab, 11 inkl. huleparret Mona og Kaj fra
Hillerød. Selv om en del af de ikke tilstedeværende
en

"gyldig" grund,

var

det især for arrangørerne

skuffelse med den absolut ringe tilslutning. Det
er jo ikke ligefrem noget der får lysten til at arrangere
en tur igen næste år.
Husk det er kun een gang om
året, Navervennerne arrangerer noget, så de fortjener
absolut bedre! Turen var som altid pragtfuld om end
anderledes. Vi hyggede os bravt, og klokken blev
en

BANKO!

Arrangementer:

1/11 + 15/11 - kl. 10:30 Midt-I-Ugen
5/11 + 19/11 + 3/12
Lukket
9/11
kl. 19:00 Svende-Hulemøde
12/11 + 26/11 kl. 10:30 Søndagsmesse
2/12
kl. 15/18:00 Andespil og Steg.
Med

naverhilsen, NIELS "2M".

NYSTED

kobENHAVN

havde

byder kun på Midt-I-Ugen, søndags¬
torsdag den 9/11. Svigt
Denne dag er et must! . Er
november rolig, er det for at varme op til december
måned, hvor jeg allerede nu skal slå på tromme for vort
berømte, storslåede og flotte Andespil lørdag den 2/12.
Kl. 15:00 lægger vi ud med Andespillet, der som altid
har mange fine præmier. Spillelysten kan rigtig blive
styret denne dag. Kl.ca. 18:00 skal vi nyde den herlige
andesteg, som man jo aldrig kan blive træt af. Prisen er
som
altid yderst rimelig. Sidste tilmelding til spis¬
ningen, hvor der desværre kun er plads til 30 personer,
er søndag den
26/11. Så hurtig tilmelding tilrådes.

og Svende- hulemøde
ikke dette altid vigtige møde.
messe

KOLDING

piger og

November måned

stor

Hulemøde afholdtes den 2. oktober. Vi var mødt
svende til sildemad.
I anledning af det forestående jubilæum havde

gede inkl. 5 fra bestyrelsen, så her kunne deltagelsen
også have været bedre. Det kombinerede
hulemøde og jubilaraften var en skøn aften på
mange måder. Bare det at være formand for en forening
med hele 4 Jubilarer på eet år! 2 x 40 år og 2 x 25 års
jubilarer er bare lækkert. Een af de sidstnævnte var
sågar Naverven Lotte, hvilket er en flot støtte. Alle 4
fik udleveret deres diplom, og Ib og Bent fik nydt deres
mønter (sådan da), der var kommet i det runde bord.
Den gyldne bog var selvfølgelig også fremme, så alle 40
tilstedeværende
sterværk
.

kunne

beundre

dette

unikke

me¬

vi

inviteret verdenspressen, det er - som tidligere omtalt
i svenden - den 16. oktober, hvor vi forventer stort ryk
ind.
Næste hulemøde afholdes som sædvanlig i hulen mandag
den 6. november kl. 19:00. I anledning af jubilæet vil
der ikke ved næste møde blive serveret gule ærter.
Denne servering udskydes til et senere møde.
Med naverhilsen og

kno, BENT, skatmester og

laugsskriver.

mange inden de sidste gik.
Den 27/9 var der extraordinær generalforsamling, med
bl.a. HK- love på programmet. Vi var 19 stemmeberetti¬

absolut
Svende-

7

NÆSTVED

Velbesøgt hulemøde den 1/9. Vi må stadig undvære vor
Nr. 28 blev som sædvanlig sunget,

formand Finn.
hvorefter Jes

bød

velkommen.

Lis

oplæste

hulens

regnskab, som måtte siges at være i udmærket balance.
Jes fyldte 40 år, hvilket han og konen fejrede i hulen
den 9. september. Det viste sig at blive en af de "store
dage". Ca. 70 gæster, her af en stor del af deres privat
venner, var med til at fejre Jes. Vejret var lidt "la,la"
I vores hyggelige gård var der rejst et telt, hvor der
bl.a. blev grillstegt et helt lam.
.

I hulen var der dækket op til det store kolde, som lune
bord, med tilhørende fadøl og vine. Det var en flot
fødselsdag, Jes. Den næste dag var der unægtelig en
hel del efterbearbejdning i hulen; men det gik fint
under hyggelige former. Den 10. september fyldte en af
de - gamle kæmper - Svend, 75 år. Jes og Viggo var på
hulens vegne ude og gratulere ham. Svend har det ikke
alt for godt i øjeblikket, men har bestemt ikke tabt
modet af den

grund.

Søndag den 17. september fik vi besøg af Navervennerne fra Karrebæk. 9 stk. med Calle i spidsen var mødt til
fælles frokost i hulen. Niels (proppen) spillede på
harmonika, og Calle strøg såvel violin som savblad.
Maden havde vores piger sørget for. 23. september fik
vi besøg af naverne fra Slagelse. De havde selv mad
med. Hulemøde den 6/10, 15 medlemmer var mødt. Nr.28

Jørgen som havde meldt sig som månedens
gæstekok havde hold i ryggen og kunne ikke kokkerere.
Som så ofte var det Trine der måtte træde til, bistået af
hulefar Bent. Også havde vi optagelse: Frank Petersen
(ægtemand til Lis) blev optaget som Nav, og var meget
velkommen. Det kneb måske lidt; men lykkedes dog
heldigvis at nedsvælge pokalen. Frank gav en omgang.
Ved næste hulemøde skal vi optage Leif Drejø Nielsen,
hans bagland er i orden; Algeriet, Tyskland og
Grønland. Det er Lis Olsen, der har bragt ham ind i
hulen. Samme Lis måtte udtræde af festudvalget på
grund af varierende arbejdstider. Vibeke fra Haslev

blev sunget.

trådte ind i stedet.
Vi gør opmærksom på vor

9/12. Prisen

er

årlige julefrokost lørdag den

i år 60,-kr. for maden.

Ole

Bøwig har skrevet en bog til Randers afd. Mange
tak for det. Lige et dementi ang. Erik Slots udmeldelse.
Erik har meddelt at han bliver. Det er da kun glædeligt.

4) Regnskab: Det var som sædvanlig i orden. 5) Skal
der permanent være påhæng på fodturen Kr.Himmel¬
fartsdag. Efter diskussion blev dette nedstemt. Naverne

have denne tur for sig selv. Naver fra andre
afdelinger er stadig velkomne til at trave med. 6)
Indkomne forslag:
Der var mange, så dette gav
anledning til nogen diskussion. Nogle blev forkastet,
andre hørte hjemme under eventuelt. Et forslag lød:
Protokollen skal altid forefindes i hulen. Naturligvis
skal den være til stede og til gængelig for medlemmerne
til hulémøderne og generalforsamlingen; men ikke om
søndagen, hvor der er gæster med. Der var forslag om
der kunne købes pølser i hulen om søndagen mellem 10
og 12. Det har vi prøvet før, men pølserne blev for
gamle og gik til spilde, men vores hulefar er jo en flink
fyr, så han er villig til at prøve igen. I skal bare huske
at sige til i god tid, hvis I ønsker at spise i hulen. Der
var forslag om at klubben holdt en lille reception med at
stykke mad og en tår over tørsten for de medlemmer,
der har jubilæum (fra 25 år). Dette kunne godtages.
Men det bliver kun for CUK medlemmer. Jubilaren må
dog tage sin "bedre halvdel med". 7) Valg til be¬
styrelse: Bestyrelsesmedlem, Bitten. - Revisorsupple¬
ant, Torben. Øvrige valg var genvalg. Under eventuelt
blev Henning spurgt om hvordan det gik med " Krudt¬
huset " som vi har lagt billet ind på. Endnu har vi intet
vil gerne

konkret hørt.

afd. er blevet lidt sløve til at møde
Nu kan i trygt møde op, for der er kommet en
telefonbog i hulen, med vejviser. Så I skulle jo nok
kunne finde hjem igen.
Generalforsamlingen sluttede af med sang og dejlige gule
ærter og lidt af det, der også hører sig til.
Naverne i Randers
op.

Med kno i bordet,

VIGGO.

ODENSE
16 var mødt til generalforsamling den 5/10.
Bent
Frederikssen blev overflyttet fra nv. til naverne. Han
har været medlem af nv. i flere år. Bent har været for
beskeden til at fortælle at han havde arbejdet både i

Sverige og Afrika, så hans papirer skulle være i orden.
blev valgt til ordstyrer. Regnskaberne blev
godkendt. Ole blev genvalgt. Arno havde 10 indkomne
forslag, som blev livligt diskuteret. Vi vil bla. prøve at
holde møde 1.fredag i måneden, forsøgsvis et j år, vi
har flere svende som arbejder ude og ikke kan nå hjem
til hulemødet torsdag. Bent Fr. blev valgt til kasserer
et I år. Det var glædeligt, da vi ikke har haft en
kasserer i lang tid. Bent vil ligeledes hjælpe Poul
hulefar det næste j år som afvikling, da Poul syntes
andre skulle til. Arno blev valgt til fanebærer. Valter
havde haft fødselsdag, så han gav en omgang. Bent
ville også prøve at rive i klokken. Tak begge to. Nv.
havde en gris som blev tømt, der var 697,75 kr. . Poul
var nærmest med 683 kr.. Vi fik besøg af en herre som
Arno

gerne

ville

være

medlem. Efter GF spiste vi vore

madpakker. Nv. gav snapsen. Tak. Vi fik besøg af en
pige, Inge med sin guitar. Hun har boet og arbejdet i
Canada. Hun spiste vore rester og gav et par numre på
sin guitar. Hun kan lidt af hvert og er da også muligt
nyt medlem. Vi drak alle hulefars øl.
23/9-95. 82 års stiftelsesfest. 15 deltog i et festmåltid,
som

bestod af:

Stjerneskud

Inge og Arno stod for

-

Enebærgryde

-

is. Bent,

herlighederne. Vi sluttede

kl.03:30.
Husk: Vinter Spisning 4/11
Husk: Hulemøde 1. fredag i

kl. 18 i hulen.

måneden. Første gang den

3/11.
De bedste

hilsener, PIGEN FRA FYN.

Med kno i

bordet, BITTEN.

ROSKILDE

Kortspillet den 15/9 var
alle de 16 fremmødte var

igen velbesøgt,

men dog ikke
lige spillegale, nogle foretrak

snakketøjet, men alle hyggede sig på bedste beskub

og
dørene lukkedes først ved 22.30 tiden.
Hulemødet den 29 var velbesøgt, 22 hoveder taltes der,
formanden åbnede mødet med en kort beretning om det
aktuelle og fremviste, samt takkede for indkomne øl
flasker til vores samling, lokal fra medlemmernes

forskellige feriedestinationer, samt kort, et med
anmodning om penge fra rejsefonden, så rejsen kunne
forlænges, men dette blev dog ikke imødekommet. Efter
indtagelse af medbragte klemmer og hulens lokale øl og
snaps, gik tiden med historie og sang, samt naturligvis
den obligatoriske knebren og snakkenmedlemmerne sig
imellem, som sædvanlig en hyggelig aften, uden
korporlig udsmidning lykkedes det at få lukket og
slukket ca. kl.22, vi skulle jo feste dagen efter igen.
Lørdag den 30/9 var der hulejubilæum, 15 år, med ad
libitum øl, vand og forloren skilpadde, formedelst 30,kr. en strålende fest med 42 fremmødte, men så var der
næsten også kun ståpladser tilbage. Vi fik mange gaver:
3 nostalgi øl fra Else og Ebert i Holbæk, 1 fl. snaps
Hillerød, en fl. gi. Dansk fra Holbæk afdelingen, 5
årgange af Den farende Svend, flot indbundet, fra
Hovedafdelingen, overrakt af vores landsformand Ole
Bøwig, desuden 100 kr. af Evy Føns Back, alle tiders
flotte
Sølvblækhus på brun marmorplade af Else
Andersen, en gave hendes far havde fået af Roskilde
naverne i 1935, som tak for flere års ihærdig indsats for
foreningens ve og vel; beklageligvis tilfaldt blækhuset
ikke den nuværende kasserer; vi fik en sjov velholdt

gammel kande/spand og en plejl fra en naverven. Erna

RANDERS

berettede om Navernes historie i Roskilde, helt tilbage
til 1927, februar måned, da man startede den første

afdeling her, den kørte så fint i mange år, men krigen
begrænsede jo rejseaktiviteten og interessen svandt,

Generalforsamling den 6/10-95. 11 medlemmer var mødt.
1) Dirigent: Ib. - 2) Stemmeudvalg: Solveig og Bitten. 3) Formandens beretning omhandlede: Tur til Ebeltoft.
Fodtur til Fladbro. Foreningens 50 års jubilæum. 3 nye

men maler Aksel Jensen holdt dog stædig hævd over
afdelingen og dens tilbehør, bla. skab og runde bord,

medlemmer.

i årene fremover.

STOCKHOLM

Så i 1979 blev Peer Rosén

opfordret af HB til at starte på

ny, den 13/9-79 kom der så atter gang i Roskilde, man
fik dannet en bestyrelse med Peer Rosén som formand,
Aksel Jensen som kasserer og Dorrit Bolinder som

sekretær, med tiden fandt man så også egnede lokaler,
nemlig i 1980, hvor man indtog den nuværende naver¬
hule, og efter udvidelser og ihærdig indretnings
arbejde, har vi i dag en dejlig hule, som vi er glade for
at kunne fejre vores jubilæum i.
Vi takker alle gæsterne for fin fremmøde og for alle de
fine gaver, som vi sætter stor pris på. Vi vil gerne sige
tak for alt. - Jeg skal lige hermed errindre om ge¬
neralforsamlingen den 24. november!! Aktiviteter i
november: Kortspil den 12 - 11 kl. 17.30
G. R. F. den 24

Hulevagt nov.
Nyt brev.

-

11 kl. 19.30

Karin og P.E.

tiden. Frits havde ikke læst i bladet at der

Korrigering og tilføjelse til det fremsendte referat for
september.
Vedrørende omtalte ølkrus, så er her nogle data at
tilføje, indføre. En litters krus med vippelåg, fra
K.G.L. Hof Brauhaus München, skænket til C.U.K.
Roskilde 11057, af C. Clausen 1933, igen en klenodie som
kommen tilbage.
Efter at de sidste gæster var gået, var der fin
se ved oprydning og rengøring,
vi kunne
slukke lidt før kl 21, og ingen sure miner.

er

deltagel¬

lukke

og

POUL ERIK.

SILKEBORG
Hulemøde og generalafstemning fredag den 29/9-95.

nr.48. Peter Edderkop valgte vi til dirigent,
bisidder og Bent til stemmetæller. Vi
gennemgik de nye forslag og fik stemt om ændringerne
til de nye love. Kl. 21 takkede Peter for en god debat og
for god ro og orden, og så gled vi ellers over til et
rigtig hyggeligt hulemøde. Vi sang en del sange, Peter
spillede på harmonikaen. Kl.22 mindedes vi Kurt med
"Så viden om". Silkeborg afd. siger tak for en herlig tur
til teaterforestilling med "Den ærlige svend". også en
hilsen til stifinder, Henning Tuborg, der er god til at
Vi sang

Vagn Rør til

finde en tisseplads.

Lørdag den 7/10 kl. 18 ålegilde. Vi siger tak til de
herlige Naverpiger for en rigtig omgang stegte ål.
Jørgen "Kran" havde 2 ålesange med, Peter og farmand
spillede til. Tak for besøget til Niels "2m". Og husk så
svende vi har stadigvæk onsdags- og søndags møde. Vi
skal have julefrokost lørdag den 16/12, kl. 13:00 i

hus fra 8

"FARMAND".

ikke noget stort fremmøde;

hvor vi dog hyggede os, Karin var blevet et år
ældre og havde medbragt en flaske fortynder, som i
øvrigt smagte ganske fortrinligt. — Vi havde en lille
snak om "Hulens" drift indtil næste generalforsamling,
men

som vi er sikre på blev løst på bedste måde. Vi har
aflagt besøg i Næstved afd. og hvor vi dog hyggede os,
blandt andet til dejlige melodier udført på maveorgel
under ledsagelse af en meget dygtig sav-fører. En stor
tak til Næstved for en rigtig hyggelig dag. — Den 9/10
har vi været ude at lufte fanen i anledning af Grethe
(Meyr) Andersens 50 års fødselsdag, og vi må nok sige
at det var noget af en oplevelse, selv om vi Naver
efterhånden har deltaget i noget af en hver slags.
Gavebordet
vi har aldrig set noget lignende, men vor
-

entre med fanen og dermed
op af ca. 200 velsyngende

gjorde det nok til

en

" Vi håndværkssvende" fulgt

gæster med klapsalver m.m.
Grethe altid vil huske, og

dag som

vi andre meget sent vil glemme.
Vi gør endnu engang opmærksom
er

i gang, og som

at

medtage gode

på at lørdags møderne

tidligere sagt er det meget velkomment
venner.

Med naverhilsen, ARNE.

åbent

har fået

en grill med svingarm til sin have.
De for¬
skellige gæster forventede sig selvfølgelig en ind¬
bydelse til grillfest. Han fik en sparegris fra med¬
lemmerne plus en halv flagstang, så skulle han selv
købe resten. Vi troede, vi skulle være med til at indvie
flagstangen, den var bare ikke kommet endnu, så gik vi
glip af den fest. Vi så derimod haven, hvor den skal
placeres. Flemming fandt ud af at vi skulle ind i klubben
om torsdagen, men den stakkels skipper var træt, han
havde fået det store hverv med at vaske op, trods at det
blev fortalt at han var diskvalificeret fra Ingarö. Så
skulle vi bagefter gå helt ind til klubben. Flemming gik
med lynets fart med sin kone i hånden ned gennem en
tunnelbane, måske for at ryste os af sig? Det er faktisk

sivet ind: Der stod i svenden at der
8-13 og

så

var

åbent hus fra

vi i 1999. Det er en pæn måde at sige det
på. Da vi skulle gå hjem igen, skulle vi på toilettet og
havnede på Kajs og Flemmings stamcafé, hvor vi bestilte
en kaffecrüterluz. Damen på caféen fik sneget sig til at
klippe en tot af Flemmings hår, hun lykkedes bare ikke
med det hele. Han når vel at blive klippet til 1999? Vi
Stockholms naver ønsker Flemming velkommen i NPses

klubben.
Vi gratulerer Svend og
CUK naverne.

Grete Henriksen med de 20 år i

Arrangementer

SLAGELSE
Vores huleaften fremviste

var

13, han kom kl. 14 og blev hele aftenen. Da
han skulle hjem kunne han ikke finde den rigtige
holdeplads til trammen, så Flemming sendte ham så med
taxi. Bare for at Flemming ikke skulle få for meget fred
og ro, stillede vi der igen dagen efter, han behøver jo
en langsom nedtrapning, den dag øste regnen også ned,
men Flemming havde vel ikke opført sig ordentligt. Han
-

3. november
11. november
18. november
25. november

hulen.
Med naverhilsen,

Skipperen og hans bedre halvdel havde fået en fiks idé
rejse til Zürich på et lynvisit for at overraske
Flemming Vilhelmsen den dag, han skulle blive voksen,
(bliver han nogensinde det)? Vi blev indlogeret hos
Geert Stage, som bød os velkommen med det kedeligste
regnvejr, han kunne opdrive, måske for at slippe for os
en anden gang. Sidst vi skulle besøge ham, var det også
regnvejr. Da var han bare ikke hjemme, han lå nemlig og
slikkede solskin med sin kone på Samos. Vi lejede derfor
en campingvogn,
det øste ned, eller var det måske
kragerne som dansede can can på taget. Flemming blev
meget overrasket, vi kunne dårligt kende ham, han tog
imod os celebre tilløbende gæster iklædt langt skæg, og
hippi hår. Det virkede som om der var mindst 1000
personer, som kom og gik og telefonen ringede hel
at

Med

månedsmøde

(fredag kl. 1900)

gåsemiddag (lørdag kl. 1800)
whist

(lørdag kl. 1300)
til Poul

film el. revy. tilmelding
Olsen - telf: 7152776

naverhilsen, AASE.

SØNDERBORG
Høstfesten den 16/9

var et godt gilde, hvori 21 M/K
deltog. H.P. holdt auktion over bordpynten, lyng¬
planter, så "Sputnik"havde også en god aften.
22/9 havde vi generalafstemning. Kun 14 CUK med¬
lemmer afgav stemme. Både formanden og undertegnede
beklagede det ringe fremmøde.
Den 6/10 mødte 16 M/K op. Velkomst og sang: Når
somren er til ende. I forbindelse med åbent hus har der
i ugeavisen været en pæn omtale af CUK samt billeder
fra hulen. Vi følger op med en påmindelse i Radio Syd og

Jyske- Vestkysten, og håber så mange er blevet
nysgerrige nok til at lægge vejen om i Navernes hus.
"Biskoppen" trænger vist til at blive "luftet", han
efterlyste en sejltur med "æ' spritte" inden jul. Der kan
naturligvis også være andre årsager til dette ønske! .
Fedtemadder med sild og ost afsluttede mødet.
Må jeg minde om, at udover hulemøde den 3/11 og
lørdagstræf den 18/11, er der ingen arrangementer i
november måned; men julefrokost den 1/12 kl. 19:30.
Med

kno, GERDA.

VEJLE

Generalforsamling den 6. oktober 1995.
Formanden åbnede generalforsamlingen med en velkomst
til 21 fremmødte svende. Til dirigent valgtes Tommy
Christiansen. - Formandens beretning: Formanden
takkede for en god sæson i hytten. Dog var han ikke
helt tilfreds med fremmodet til rengøringen, - 8 svende

jo heller ikke imponerende - men heldigvis går det
bedre med fremmødet, når der er fest! Pinsemorgen var
der ca. 35 deltagere og til gåturen lige så mange.
Fællesspisningen startede i det små, men blev sluttelig
en succes. Til stegte ål var der 30 deltagere. Derefter
takkede formanden bestyrelsen, alle udvalg samt alle,
der siden sidste generalforsamling har hjulpet til.
Beretningen blev godkendt. - Regnskabet blev fremlagt
af vor konstituerede kasserer Johnny Lindskjold jr. og
blev godkendt med akklamation. - Valg: Kasserer,
Johnny Lindskjold jr. - Næstformand: Kurt Dreier. Hytteudvalgsmedlem: Kurt Dreier. - Øvrige valg var
genvalg. Dirigenten kunne kl. 20:05 takke for god ro og
er

orden. Det må
Husk den 18.

ny verdensrekord "35
november kl. 13:30 er der

være

Jens DSB kommer for 11. gang og klarer
vil være transport fra Borgerkroen kl.
13:15 fra
Med

minutter".
gule ærter.

ærterne. Der

13:00 og kl.

banegården.

naverhilsen, " Store Hans

ZÜRICH

klokken, som han tilfældigvis væltede over i.
tiltrækningskraft mærkede Teusch også hele fem
gange ugen efter, jeg er overbevist om at der var nogen
der led svært af spritigitis dagen efter, anledningen til
det var, at han drager på ferie til efter nytår. Samme
torsdag måtte vi desværre også tage afsked med vores

omgangs
Denne

det sidste års tid. Peer Poulsen har

efter fire år her i Schweiz, at søge hjem til
Esbjerg. Hjem til lugten af fisk, den fede muld og den
grønne danske bøgeskov. Her fra CUK, Zürich afd.
skal der lyde en stor tak for din indsats gennem tiden.
valgt,

ferie fandt vores næstformand vejen
tilbage til Schweiz, efter en lille rundrejse over
Singapore, Phillippinerne til Danmark, hvilket må siges
at være lidt af en omvej når udgangs punktet er
Schweiz, men han prøvede også at bilde folk ind, at han
var i Asien for at fiske. Hvad han fiskede efter skal ikke
uddybes nærmere her. I Danmark mødte han så kokken
og sekretæren fra Danish Canadian Club i Calgary. Dem
tog han så med sydpå for at vise dem lidt af Schweiz.
Efter elleve ugers

september var det igen tid for ølfesten i München
og igen i år mødte vi talstærkt op (7 danske fra Schweiz
og Danmark) for at forsvare de danske farver i teltene.
Der blev da også brudt en rekord fra sidste år, da
Henrik fra København, allerede kl. 16:45 fandt vejen
hjem til hotellet (vi var i teltet kl. 14) men så var han
også klar til at tage i byen igen ved midnats tid. Håber
at vi ses der igen til næste år.
CUK var igen i år inviteret til års forsamling for
Gesellenzünfte. Det blev afholdt den 30.september i
Sidst i

af Luzern. Materialeforvalteren og
fik til opgave at repræsentere CUK

Wolhusen i nærheden

næstformanden

Zürich,

men

til mødet der

startede kl. 10:00, men de nåede da middagsmaden, som
bestod af kartoffelmos og benløse fugle, som i øvrigt
var særdeles velsmagende.
Ellers blev der diskuteret

ivrigt på fransk og lidt på tysk om, problemerne med at
få folk til at møde op til årsmøderne. Vi blev enige om at
vi skulle informere folk bedre om disse

årsmøder. Der

blev udtrykt ønske om, at flere danske ville tage
valsen. Det ville helt sikkert være en berigelse
håndværkerne i Europa. Efter mødet var alle med

på

for

på

besøg på spånplade fabrikken Kronospan i Menznau.
Det

var

Med hilsen og

alt fra

os

i Schweiz

kno, GULDBERG og FISKEN.

AALBORG

Hulemøde den 4/10-95, 12 svende og 3 gæster var mødt.
en stor oplevelse for vore 3 gæster i det vi

Det blev

en optagelse af maskinmester Allan Guldfeldt.
foregik på behørig vis. - Så oprandt det store
øjeblik hvor den gamle kiste skulle åbnes. Den indeholdt
en
masse
spændende læsning, nemlig nogle gamle
protokoller, papirer, blade og nogle gamle lærekontrak¬
ter, dateret helt tilbage til 1848. - En hyggelig aften
hvor vi nåede 10 sange inden vi drog hjem. - Bestyrel¬
sen og et par medlemmer deltog i et stort foreningsmøde

havde
Dette

Stadionhallen, hvor naverne også havde en flot stand.
Tiden flyver, det er snart jul og dermed også
kosttid. Derfor må du gerne reservere lørdag den 2/12
kl. 17:30 i håndværkerhuset. Prisen bliver ligesom
sidste år 50,- kr. pr. kuvert. - Til bankospillet med¬

i

Lørdag den 16. september, efter den ekstraordinære
generalforsamling, hvor vedtægts ændringerne fra
pinsestævnet blev diskuteret, havde vi en billard
turnering, hvor vores materiale forvalter havde æren
af, at være overdommer. Det eneste problem var at han
ikke kendte reglerne, men dem fik han så forklaret af
Teusch, som så gik hen og vandt skomageren. For¬
manden Lars udmærkede sig denne dag ved at vinde pool
turneringen.
Onsdag den 20. september blev vores afgåede formand
Flemming Vilhelmsen 50 år og i den anledning holdt han
så åbent hus, hvor der kom gæster fra nær og fjern,
selv hans brødre kom uventet fra Danmark, ja selv helt
fra Stockholm kom der gæster. Flemming tog dem alle
med i hulen om torsdagen for at understøtte vores
pengekasse, ved at konsumere rigeligt af de våde vare,
plus det siges at være en magisk tiltrækningskraft fra

hulemor gennem

Dette bevirkede at de blev lidt forsinkede

skæbnen ville at taktik mødet, som
trak ud til kl. 05:00.

aftenen før i Winterthur,

de holdt

julefro¬

bringer hver en lille pakke. Sidste

tilmelding lørdag den

25/11 i hulen.
27/09-95: Ekstraordinær
var mødt. Vi fik vedtaget
og

der var

generalforsamling. 18 svende
ændringer til vore egne love,
afstemning om CUK,s love.

Med naverhilsen og

kno i bordet, GUNNAR.

ÅRHUS
Til

vores

hulemøde den 15/9, var der mødt

15 svende

og

gæster. Herluf bød velkommen og rettede en særlig
velkomst til vore gæster. Efter forskellige oplysninger
om
kommende arrangementer, gav Herluf ordet til
Vagner, som orienterede om den planlagte tur til Vemb,
5

lejet bus, og at teaterstykket hed ÆRLIGE SVENDE,
handlede om håndværkssvende på valsen i begyn¬
delsen af århundredeskiftet. En fin tur som Herning
afd. havde taget initiativ til.
Fredag den 29/9 kunne Ole Bjelgart fejre 50 års fødsels¬
dag og i den anledning holdt han reception i hulen. En
hyggelig aften hvor vi hyldede fødselaren med sang og
i

en

som

taler.
Til hulemødet den

6/10,

var

der mødt 10 svende som fik

en overraskelse, der havde været indbrudstyve i
hulen natten til fredag. Det var et sørgeligt syn der

sig

mødte os. Tyvene havde slået en rude ind, stjålet nogle
af vores værdifulde ting. De havde fjernet ca. 100
mønter i vores runde bord samt noget af det gamle

som vi havde hængende på væggen. Vi fik
naturligvis travlt med at ringe til politiet og glarme¬
steren, så vi kunne få lukket for regn og blæst. Mødet

værktøj,

om sider i gang og vi fik færdiglavet vores kalender
for 1996 samt tilrettelagt nogle af de kommende arrange¬
menter. Det blev besluttet at lave en bustur til Tysk¬
land den 26/10. Turen starter fra musikhuset kl. 11:30

kom

og

vi skulle være hjemme kl.21:00.

Tilmelding til Vag¬

ner.

Kommende arrangementer:

27/10
3/11
11/11
17/11
26/11
1/12
Med

kegling på Mercur.
hulemøde.
stiftelsesfest (se andet sted i bladet).
hulemøde.
Bustur til Flensborg.
julehulemøde med gløgg og æbleskiver.

naverhilsen, S.E.Jensen.
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FREMTIDSVISIONER
v/redaktør Dann Eland

(3)

19 95

DECEMBER

Glædelig -Jul !
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Godt:
HB ,s

9

Nytår!

arbejde

fortsat

fra oktober

nr.

Udover

formand, hovedkasserer, sekretær og redaktør
består HB af yderligere 3 personer. Karl Jensen fra
Hillerød afd. som har det job i HB at sørge for at bladet
"Den farende Svend" bliver pakket og sendt til de
udenlandske
Rasmus

afdelinger.

Gerdes

fra Københavns afd. som bisidder,
bistår HB med råd og vejledning og som noget nyt er
Rasmus

udpeget til formand for et ude fra kommende
udvalg som skal revidere HB,s love.
Endelig har vi fra Frederikssund afd. Niels Chr. Jensen
som bistår HB med råd og vejledning.
Der afholdes møde i HB mindst 1 gang månedligt.

Vi ønsker alle medlemmer af C.U.K, en god og glædelig
jul samt et godt nytår med tak for det gode samarbejde
i det forløbne

år.

Særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne i de forskellige
afdelinger for godt udført arbejde i C.U.K.s interesse.
På hovedbestyrelsens vegne:
Olp Bøwie

Frode Zachariassen

Formand

Hovedkasserer

nytår ønskes alle "Den farende

Glædelig jul og et godt
Svend"s læsere og

annoncører, idet jeg takker for

samarbejde i årets løb med

Dann Eland

Redaktør
FREMTIDSVISIONER
v/redaktør Dann Eland

(4)

HB,s medlemmer (konstituering)

Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand,
sekretær, redaktør og 2 bisiddere.
(HB,s formand, hovedkasserer og redaktør vælges for
to år af gangen ved generalafstemning. Der er gensidig
opsigelsesfrist på 6 mdr. til et kvartalsskift for såvel
hovedkasserer som redaktør).
HB konstituerer sig selv 1 gang årlig vedrørende
hovedkasserer,

næstformand sekretær og

bisiddere.

Tanker

mod

.)

u

1 !

(stadig aktuel)

Konstituering:
Formand: Ole

Bøwig, valgt ved generalafstemning.

Hovedkasserer: Frode Zachariasen

neralafstemning
Redaktør: Dann

valgt, ved

ge¬

Snart er det jul, og tankerne går
tilbage til mine vandreår,
da rundt fra by til by man drog
og skønne minder med sig tog.

.

Eland, valgt ved generalafstemning.

Sekretær &

Næstformand: Pia Nielsen, ved konstituering.

Bestyrelsesmedlem: Karl Jensen, ved konstituering.
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Gerdes, ved konstituering.
Bestyrelsesmedlem: Niels Chr. Jensen, ved konstitu¬
ering .
Suppleant: Per Nordahl (København).
Suppleant: Kaj Dyrberg (København).
Suppleant: ??????????? (Frederikssund).
Suppleant: Erland Nielsen (Hillerød).

Et af de skønneste var

der i den

by hvor HB har sæde valgt 2
revisorer, som til enhver tid har ret til at foretage
revision af kassens bøger og formue, formanden
deltager i revisionen.
er

så klart i tankerne
som

genopstod

dengang, da vi det forlod.

hænde, en svend på valsen,
gæsted i julen, blev fyldt til halsen
med mad og drikke, fik skillemønt
og kom i seng og drømte skønt...

Det kü og
os

juleønske jeg her frembærer,

alle Naver sikkert nærer:
Gid snart vi fred på jorden kü
som

få,

så Naven igen kan på valsen gå!
Så glædelig jul da hver Nav herhjemme
og

Revisor: Hans Rindom.
Revisor: Niels Kraglund.

børn, i os tændtes en stjerne:
barndomshjem mod nord i det fjerne

Da blev vi som

Et

Endvidere

dog julen,

når Naverne mødte op i Hulen
for Julen at fejre på Navervis
ved julegås, spind og juleavis.

Vort

jer derude, jeg aldrig vil glemme!

Frederiksværk,
Jens

2

gange.

27 okt.

godt

afdelingerne ude og hjemme.

1939.
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KOBENHAVNS

Niels Kraglund

Formand:
Formand:

.Ole

Bøwig
Strynøgade 7

Rørholmsgade 20, st.th.
1352 København K
Tlf: 33.1.5 09 85
arb: 36 86 SS 00

5000 Odens C

Tlf: / Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Ingerslevsgade 108 kid.

Hule:

Hovedkasserer:

.

AFDELING

1705 København V
Tlf: 31 21 00 92

Frode Zachariassen

Rustrupvej 26
8653 Them

Se under København

Møder:

Tlf: 86 84 92 68
tak:

Dann Eland

Redaktör af "D.f.S.":

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund
Deadline:.

•

Tlf:/Fax: 42 31 49 54
Den 10. i måneden

Hjertelig tak til "Proppen" Københavns afdeling samt til
Jens og Nan for opmærksomheden ved mit
den dejlige fest i Hulen. Tak skal i have.
Ib

December

Henning Dalsgaard Andersen

år

Lindbjergvej 54

Hjertelig tak for en dejlig dag samt tak for gaver,
telefonsamtaler og telegrammer fra nær og fjern på min

8900 Randers
60 år

Viggo Holm
FR-480 Skåra,

70 år

Tage Prehn
Fredericia afd.

85 år

Åge Kjær
Langelandsvej 22

12.12.

9000

fødselsdag.
Kaj Håkansson, Stockholm afd.

Hjertelig tak til alle Naver, og navervenner som gjorde
min 70 års fødselsdag festlig og uforglemmelig.
Med naverhilsen,

Otto Hansen, Borås afd.

Aalborg

medl. i CUK i
Landevej 8, Mølholm
7100 Vejle

25 år

Mikkel Eriksen
Hillerød afd.

75 år

Jens Buhelt,

18.12.

65 års

Med naverhilsen,

Færøerne
9.12.

Lønstrup, Københavns afd.

"Polarbageren", Holbæk afd.

medl. af CUK i 25

5.12.

og

Jeg vil gerne sige tak til alle for opmærksomheden ved
min 50 års fødselsdag, i hulen i Holbæk afdeling. Tak
for en dejlig aften.

MILEPÆLE

4.12.

jubilæum

DØDSFALD

GI.

23.12.

er

sidste
60 år

Poul Erik Vagner

28.12.

med stor sorg at vi må meddele, at vor afdeling
mistet et medlem.
Jakob B. Jacobsen er den 3/10-95 draget ud på sin
Det

atter har

rejse. Jakob var uddannet bager, og blev født

den 21.

juni 1926.

Bisættelsen fandt sted den

Vinkelvej 20
7100 Vejle
31.12.

Mogens Hansen
Hillerød afd.

31.12.

Kristian Sørensen

ÆRET VÆRE JAKOB'S MINDE
60 år

TIL

Januar

Vagner Sørensen,
Egevænget 1
8382

Trykning
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Nielä "2m", København.

50 år

Sengeløsevej

20.01.

13. november.

medl. i CUK i

40 år

ALLE

AFDELINGER

For ikke at lave nogle misforståelser når fanen er i
brug, bør samtlige afdelinger erhverve sig det lille
hæfte som er udgivet af Danmarks Samfundet og hedder.

SÅDAN BØR MAN BRUGE DANNEBROG

(ring og bestil hæftet hos)
DANMARKS SAMFUNDET
IDRÆTTENS HUS
2605 BRØNDBY
TLF: 42 45 55 55 (den koster ca. 30 kr.)

JUBILÆUMSFEST
I
NYSTED

NEKROLOG
-

40

ÅR.
Med stor sorg og

Mandag den 16. oktober afholdtes jubilæumsfest. Vi
havde indbudt til åbent hus- arrangement og fik besøg
af hen ved 80 gratulanter, der fik serveret pindemad,
vin og øl.
Festlighederne startede kl. 15. Nysteds
borgmester aflagde besøg med en check til klubben, og
ellers bestod gaverne af flasker og telegrammer.
Om aftenen havde vi inviteret vore damer til middag og
festen sluttede kl. ca. 23 - det var en stor dag for
klubben.

Jeg vil gerne herigennem takke de enkelte medlemmer
og klubber fra ind- og udland for gaver og telegrammer,
der var med til at festligholde dagen for os. Lidt malurt
i bægeret var der dog: Trods annoncering i svenden og

vemod mødtes vi den 27. oktober i

Sorø

Kirke, for at sende murer Evald Sørensen ud på den
sidste lange rejse. Evald blev indmeldt den 20/12-1968
i Københavns afd., og den 1/1-1975 blev han overflyttet
til Slagelse afd., hvor han i nogle år med stor interesse
og god naverånd, var med til at præge den ånd som til
stadighed, er et godt kendetegn for naverbevægelsen,
og som han i øvrigt bevarede lige til det sidste. Evald
var en god kammerat som flittigt mødte op når der blev
kaldt, og meget gerne gav udtryk for sine meninger,
hvilket han til fulde evnede, ikke mindst som dirigent
ved vore generalforsamlinger de seneste mange år. Vi
der kendte Evald var aldrig i tvivl om hans trofasthed.
ÆRET VÆRE EVALDS MINDE.

personlig indbydelse til formand Ole Bøwig, hørte vi
overhovedet ikke fra hovedbestyrelsen.

Slagelse afd., Arne Rafn.

MOSELTRÆF

1995

deltagerne fra bussen samledes i naverhulen i
en snak og hvor man kunne udveksle billeder
Der var sørget for indkvartering til vore
udenbys gæster og Kaj Lindskjold havde lavet en skøn
kyllingeret, han får lov til at stå for den del til næste
år. Vagner bød velkommen og sagde det er glædeligt at
mange kan mødes igen fra turen i sommer. En kedelig
oplevelse var, at kort før turen mistede vi 3 kammeratér
som
havde tilmeldt sig til turen - Æret være deres
Alle

Århus til

fra turen.

minde.

-

Otto Hansen fra

Siddende
ved
bordet
fra
venstre,
borgmester Leo
Thorsen, oldermand Kurt Leth samt klubbens mangeårige
medlem Viggo Jensen.

blandt
taler.

Borås, som på dagen blev 70 år, var
deltagerne og blev hyldet med flotte gaver og

Børge og jeg vil takke alle deltagerne fordi de virkelig
gjorde deres til at alt klappede, vores chauffører for fin
og perfekt kørsel som altid, selv om de fik for mange
køretimer det bemærkede ingen. Det siges og skrives at
var den bedste moseltur til dato, det bliver svært
hvert år at gøre den bedre, men vi forsøger at give den
en
tand til igen. Fra Verner og Geerts side var

det

arrangementet tip top, værelserne var fordelt

på ingen

tid og

ÄR

25

Et af

vore

I

alle var tilfredse.
Børge og jeg samt Ole Bøwig havde et møde med Geert,
hvor vi blev enige om at Geert og Verner står for
arrangementet dernede og Ole Bøwig skal gå ind i
komiteen i stedet for Finn Leth, og modtager tilmeldin¬

C.U.K.

gerne fra Danmark.
Børge og Vagner planlægger
busturen sammen med gruppen som sædvanlig. - Til
næste år er der ønske om at vi skal til Rüdesheim, hvor
vi bl.a. skal se cognacfabrikken, ved Rheinen er der en

trofaste medlem¬

Jens

Buhelt, kan den
18/12 fejre 25 års jubilæum i

mer

C.U.K. Jens

tømrerfaget

er

uddannet i

dansk

efter endt
rejste han i 1958
Greinland og sluttede med
længere ophold på Island
og

til
et

har et hotel, det var måske en idé at

morgenkaffe for
foreslog Geert. - Geert og Verner undersøger om en
sejltur på Moselfloden. Der var forslag om at lade nogle
sæder stå om natten og det vil vi forsøge.
Vi havde bestilt dobbeltdækkeren, men da
mindre tilslutning end beregnet så aftalte vi

der

var en

med firmaet
at køre i en mindre bus. Ole Bøwig lovede at tale med
afdelingerne på Sjælland så der kunne komme nogle flere
med derfra, vi holder jo ved Fredericia banegård så det
er jo kun et spørgsmål om at organisere kørslen fra
Sjælland.
Mødet sluttede sent, men gæsterne havde vasket op så

inviterede ham
med i hulen i Århus og blev
her indmeldt den 18/12-70.
Senere
flyttede Jens til
Horsens, for at tage en
som

På opfordring
startede Jens en afdeling af
CUK i Horsens.
Det gik

uddannelse.

hulen

godt, sammen med Jørgen
spring, som lagde et stort arbejde i sagen, fik de et
medlemstal på 19. De holdt gode fester med deltagelse fra
hele landet, fester vi sent vil glemme. Jens har også
været medlem i Vejle afd. hvor han lavede et stort
stykke arbejde på deres Hytte, samt det runde bord. Nu
er det som om han er kommet hjem,
da han er blevet
medlem af Århus afd. igen, hvor han og Vagner sammen
lægger mønter i det runde bord. Jens har det bedst når
har er aktiv. Et stort tillykke skal lyde til dig Jens fra
alle

som

os,

i 1969. Efter sin hjemkomst
til Danmark traf han Ara¬

beren,

familie,

høre hvad de skal have for at servere

uddannelse

Århus Naver.
Sv.E.Jensen.

var

klar til at vi kunne fortsætte.

Næste for¬

middag stod de igen uden for hulen, det blev kun til en
slukefter og vi kunne tage afsked med vore gæster efter
godt eftertræf.
Vagner Sørensen

COWBOY

I»Å

TAGET
OBS

SLAGELSE: Er I ved at optage en western? Sådan lød
spørgsmålet gentagne gange fra forbløffede forbi¬
passerende, da de så herren her kravle rundt på et
villa-tag. Men de var helt galt på den. Manden på taget
er den 24- årige Karl Godt fra Lübeck.
Han er om¬
rejsende håndværker - en såkaldt Naver - og han har
arbejdet i mange lande med sit værktøj. Bl.a. har han
været med til at genopbygge et beboelsesområde efter
Tjernobyl-katastrofen.
Foto:

Thomas

OBS

-

OBS

2 dygtige svende søges snarest.
murersvend samt 1 tømrersvend,

1
til
arbejde i Tyskland i området Wislar,
Rostock.
Henvendelse til Frank Lukassen fredag
til lørdag mellem kl. 19 - 22 på tlf:
86 44 50 19. eller til Arne på Romø tlf:
74 75 53 19.

Krakau.

FORENINGSMEDDELELSER

BORÅS
Den 14. oktober var der

Mosel-eftertræf i Århus!

.

Ingen

holde Borås bestyrelse fra at
deltage. Så trods min 70 års fødselsdag gav jeg mig i vej
magt på jorden kunne

Århus. Det er nok det bedste, jeg har gjord på år og
dag. Ja, man kan undre sig om det var Mosel-eftertræf
til

eller fødselsdagsfest? Og alt for lille mig. ! Mange taler,
f.eks. Ole Bøwig, Vagner Sørensen, Børge Andersen,
Svend Jensen med mange flere. Og ikke at forglemme

alle gaver og invitationer til frokoster, middage og gud
ved alt!
I min takketale kom jeg helt ud af flippen, så
efter lidt sludder og vrøvl slog jeg på klokken. Da blev
.

alle så glade at de glemte at jeg skulle have
"blæren".
Det er uden den bedste 70 års fødselsdag
de

jeg nogensinde har haft.
Søndag den 29/10 havde vi hulemøde hos mig. Svendene
kom kl. 9, igen taler, blomster m.m. Hans foreslog at vi
skulle anslå en hel halv time til at råbe hurra for mig. Så
småt kom vi i gang med kortspillet. Klokken 12 kom
konerne, med blomster. Så gav jeg frokost som alle
opskattede, hvad jeg var glad for, til jeg så opva¬

BORGERKROEN
Vestergade 37
Stedet hvor naver og

-

sken. ! !

Vejle

Med

andet godtfolk mødes

venlig naverhilsen, Otto.

FREDERICIA

fe

Fvj
fv "V? g* j| £ T %

fr a

j"

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 591722

Hulemøde den 1/11-95. Der mødte 11 svende plus damer
så det var et fint fremmøde, godt svende. Formanden
bød velkommen specielt til en frisk maler pige som
hedder Helle og forhåbentlig snart bliver nyt medlem. Vi

diskuterede forskellige ting og sager.
over klokkestrengen og gav en
omgang, også på grund af sin fødselsdag. Nordsø
Flemming ringede også efter overstået tandpine. Poul
Erik Vagner, som bor ude på heden, var mødt og holdt
sig heller ikke tilbage, så der kom gang i historierne fra
sang nr. 69. Vi
Erik Phillipsen

faldt

det meste af

kloden, og fantasien fejlede ikke noget.
tarteletter og ost, tak Orsa. Det blev en
uforglemmelig aften, som sluttede med minderne ved
Orsa serverede

Stedet hvor Naver

mødes

24.30- tiden.
Med naverhilsen,

Købes

-

gi. danske postkort

og

frimærker,

jernbanemærker, bypost gi. breve,

Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74 11

FREDERIKSSUND

sam¬

linger m.m.
Send fotokopi eller original med
prisfor¬
slag til:
Søren

Tage.

Vort hulemøde

fredag den 3. november druknede i

sne

og is glat føre, hvilket før er prøvet, og nok kunne
afholde selv den mest habile trafikant for at vove sig ud

til den fjernt beliggende hule. Derfor var fremmødet
også meget beskedent. Vi som kom, fulgte tråden op fra
sidst ved at flytte rundt alting, og nu da der ikke var
så mange forskellige meninger, gik der rigtig hul på
bylden.

bekendte. - Afdelingen finsker tillykke med fødsels¬
dagen i december til Inge, Erik, Carlo, Frank og Jette,
samt alle nær og fjernt en rigtig glædelig jul.

repræsenteret Holbæk afd. ved et besøg
Nysted hulen, og medbragt en hilsen fra landets
mindste hule, vi takker. Henning Olsen takkede for
hilsner i anledning af sit jubilæum og klokken blev rørt.
Ebba ville høre klokken i anledning af sin fødselsdag,
tillykke Ebba.
Mødet gik med hygge og snak, fremmødet var pænt, 19

Program:

naver

batterierne var helt flade, og glæder
vise resultatet frem den 2. december, hvor vi

Vi borede huller til

til at
holder julefrokost
os

kl. 13.00 for medlemmer samt venner

og

Julefrokost i hulen kl. 13.00.
Huleaften med kogesild.
Huleaften.

2/12-95
5/01-96
2/02-96

Marcus havde
i

og venner.

Kinas søn.
I I <Z> It INI I INI c ;

Med kno i bordet

-

Inge.
Afholdt G.F. den 13. okt. 11

naver + 3 navervenner (2
gæster kom senere). Formanden bød velkommen og efter

HE RISTING

en

1/10 havde samlet 11 svende og 4
svendinder. - Hans kom anstigende med en kæmpe sav,
som vi slet ikke har plads til, men et forslag om at tage
loftet i brug, så var problemet leJst. Gunnar kom med en
flot reklame for "White Horse Whisky".
Søndagsmødet 15/10 var godt besøgt, 9 svende og 3
svendinder, vi fik besøg af 2 trofaste gæster fra
Søndagsmødet

Gyda og Henning, det blev til eet par

Silkeborg,

hyggetimer med masser af snak, men ingen sang, hvad
vi har lidt af når vi er samlet. - Huleaften 18/10 var lidt
mager besøgt, 7 svende, vi startede mødet med sang
nr.51 og efter en kop øl blev der stille i hulen, vi optog
2 nye medlemmer. Tømrer Søren D. Hansen, alias
"Søren Gummistøvle" og belysningsmester Peter Lind
Jensen, kaldet "Peter Lys". Efter at formanden havde
taget oplysninger på de 2 svende og kassemesteren
havde stukket emblemet i "brystet" på dem, blev de
budt velkommen i vor kreds. En rigtig hyggeaften, som
dog sluttede lidt tidligt med minderne da vi skulle hjem
foran flimmeren og se

"Ørnen" fra Herning blive nr. 2 i

seksdagesløbet.
Med knoslag,

"Montagen".

som

Med kno i

også pænt, så Jens fik
Valg, efter et enkelt
nyvalg ser bestyrelsen således ud: Formand Otto
Westergaard. - Næstformand Gerhard Pedersen. - huleregnskabet var
stor tak for god orden i tingene.

regnskab

Kasserer Jens Hansen. -Best.medl. Else

Best.supl. Freddy Pedersen.
sen.

-

-

Westergaard.

-

Sekretær Birte Ander¬

Revisor Niels Vase.. Brev fra kommunes tekniske

udvalg blev gennemlæst og diskuteret. Der er en del
ting som gerne skal klarlægges. Formand og kasserer
henvender sig til kommunen, for at få klarlagt bl.a.
husleje og lejekontrakt, som skal være på plads inden vi
investerer i indretning af Møllekælderen. Dekoration af
fanen var til debat og der var mange forskellige
meninger. Der blev nedsat et udvalg på 3 personer som
udarbejder forslag. Det blev besluttet at man fremover
starter
hulemøderne kl. 20.00.
Ordstyreren kunne
afslutte G.F. og takke for (nogenlunde) god ro og
orden. Hyggede os resten af aftenen m/klokkeklang,

Tant Møghe.

formand, Otto Westergaard, bød velkommen
speciel velkomst til bagermester Henning
Andersen fra Hørning Centerbageri. Bagermesteren var
inviteret, fordi han har lovet at komme til "Åben Mølle"
med

et

Afdelingen ønsker tillykke.
Hermed ønskes alle en god jul og et

siden sidste G.F.. Da dette ikke kunne modbevises,
blev beretningen godkendt. Kassereren aflagde et flot

Den nye

forsinket tillykke til vores formand Leif
den 4. nov. blev 65 år.
Den 13. okt. havde vi besøg af naver fra Roskilde, så
hulen var besat til sidste plads. Det er rart, at andre
afdelinger kan finde vej til vores hule. - Messen den 28.
okt. blev aflyst, idet der kun var 5 tilmeldinger. Vi skal
være mindst 10. - Sidste gang i det gamle år vi ses, er
til gløgg" aften/pakkefest fredag den 8.dec. kl. 19.30.
Husk at medbringe en pakke til min.værdi 25,- kr.
Denne aften er gratis. Bindende tilmelding til Mona på
tlf: 42 81 81 62, senest 8 dage før. - I december har vi
2 runde fødselsdage, i det Mikkel Eriksen den 23.dec.
fylder 75 år og Mogens Hansen den 31. dec. fylder 60 år.
Først

valgte vi Otto til dirigent. Formandens
var kort og koncis: Det er gået godt i afd.

håndmadder og naversange.
Hulemøde den 2/11.

hillerod

Öhblom,

sang

beretning

godt nytår.

bordet, "Bodensøgartneren".

holbæk
Hulemøde den 20/10-95.

formanden havde budt velkommen, gik snakken
kun afbrudt af nogle få sange. Polarbagerens
festdag blev diskuteret, og man blev enig om, at der på
hans festdag, skulle laves et banner påført følgende
vers, udarbejdet af og foreslået af Ebert, og vedtaget
af forsamlingen:
DU FARENDE SVEND, SOM REJSER SÅ VIDEN OM,
VI ØNSKER ET STORT TILLYKKE PÅ DAGEN SOM KOM,
DU SKAL HYLDES MED BRASK OG BRAM,
DU HAR VÆRET SÅ VENLIG MED EN DRAM.

en

den 25. Emnet i år
hvad kunne melet

er:

"Hvad blev der malet i møllen og

bruges til". Bagermesteren tilbød
div.
udstillingsplancher samt at bage Møllebrød
(Naverbrød) som vi kan sælge.
Naverne har et par gange været på Hørning og omegns
skytteforenings skydebane og Gerhard kom med forslag
om at arrangere fugleskydning. Mulighederne om dette
kan lade sig gøre vil blive undersøgt. Aftenen sluttede
med en god gang naverspind og langt over midnat med
Minderne.
Jens.

karrebæksminde
Til hulemødet

27/10-95

var

12 mødt, lysene blev tændt

og vi sang nr. 28. Jønsson berettede om deltagelsen ved
Næstved afd. 10 års stiftelsesdag. Vi talte om julefroko¬
sten den 24/11 som leveres af fiskehuset i Karrebæks¬
minde.
Kuvertpris 80,00 kr. med gavebytning og
amerikansk lotteri.

Efter at

Trappen fra parkeringspladsen til plateauet er i orden;

i gang,

men

TILLYKKE

"POLARBAGER" LARSEN MED DE 50 ÅR.

Opgaven blev overladt til Ebert. Hulen vedtog at
bageren skulle have 2 årgange af "Den farende Svend"
indbundet, vi vidste at dette var noget han havde
ønsket sig.

endnu engang har vandaler ødelagt lampen på
skråningen. - Ole Håber står for etui/kasse til fanen,
ligeledes vil Ole slå græsset en sidste gang. - De
manglende kontingenter skulle være på vej. - Vi havde
optagelse af John Marner Henningsen. Det var Jønssons

første sammen med Ole Bro. Marner klarede dåben med
bravur. Vi siger velkommen i Karrebæksminde afd. Efter sang nr.73, serverede Ole skildpadde. Aftenen

gik med kammeratligt samvær hvor vi sang nr. 20, 21 og
72. Vi siger på gensyn den 24/11 til julemøde.
Vi ønsker alle en god jul samt et godt nyt näverår. Vi
mødes så igen den 26. januar 96, hvor vi tager hul på et
helt nyt år, med forhåbentlig mange gode hulemøder og

oplevelser.
Med

kno, Poul.

ANGELES

KOLDING

H.OS

Hulemeidet 24/10 havde 7 deltagere, ikke så mange, men
dog trods alt 50%, desuden et vordende medlem Johan,
som er godt berejst og skulle så være kvalificeret til
medlem, tilsyneladende befandt han sig godt i selskabet.
Det synes ikke at den gode opbakning vi fik af den
lokale presse, har gjort megen indtryk på Koldingensere
der har opholdt og arbejdet i andre lande, vi kan jo kun
håbe. Den forstående julefrokost blev grundig dreSftet,
og vi venter en god og festlig tid, i gode venners lag,
der er jo endnu et hulemeide den 24/11 og så er det også
sidste frist for tilmelding. Meidet blev fejret med vanlig
hygge, flittig brug af sangbogen og ditto klokken og
med minderne sluttede en god og rar aften i gode
venners lag. Jeg oplyser at der ingen hulemeide er i
december, det er jo klods op af heijtiderne.

Ja, vi lever stadig her i L.A. - Jeg har været oppe i
Nord Californien for 3 mdr. siden som Camphost for
California State,
som
Camphost skal man hjælpe
skovridderne med hvad vi synes om, vi får ingen
betaling for det. Vi camperede mellem de store Redwood
træer, vejret var meget fint med ca. 22 graders varme,
hver eneste dag og ikke en dråbe regn. Det er min

Med

naverhilsen, Peter.

undskyldning for at i ikke har hørt fra os. Det går godt
i klubben, med god deltagelse hele sommeren.
Til vores meide i oktober lavede jeg gule ærter,
hamburgerryg, kartofler og greinlangkål, vi var 28
samlet denne aften. Ted Petersen gav en omgang eil i
anledning af sin feidselsdag, og Ken Olson for sit 10 års
jubilæum. 18. november havde vi mortensfest eller
Thanksgiving dinner, som vi kalder det herovre. I
sommer har vi lige sat et nyt keileanlæg i hulen, så nu
håber vi at det vil keile og at vi ikke får flere klager
over at det er for varmt derinde. Vi har haft en meget
varm sommer i år, temperaturen helt oppe på 128 F.
Vi havde en gæst som seigte om optagelse i Naverklub¬
ben; jeg forklarede ham at det var lettere at kravle
gennem et neiglehul end at blive optaget i klubben,
eftersom det kun er de bedste der bliver optaget, hans
navn er Stein Englejug. - Jeg skal lige sige at der ikke
var nogen der savnede mig de 3 måneder jeg var væk,

KQB ENHAVN

kun mine penge

Sildebordet den 28/10 var der virkelig ingen ben i.
Sådan at forstå, at det var en pragtfuld dag/aften med

In Naver

et kæmpe udvalg af retter. Vi var 26| deltager, der
feilte sig som fisk i vandet, så det var næsten kanniba¬
lisme!
På svende- hulemeidet den 9/11 skulle vi have
haft en optagelse, der desværre blev udsat grundet

Spiret, Bill Knudsen.

NYSTED
Den 6. november

.

sygdom. Men det var nok også det bedste, da vi kun var
10 tilstede. Så allerede nu vil jeg opfordre alle til at
dukke op næste gang (13/12), så vor nye kammerat kan
få en varm velkomst! Meidet gik derfor stille og roligt,
og vi mindedes Elsa, der havde betænkt os med graveil.
En del af beleibet gik i Fane-/Beidekassen.
December måned har jo mange spændende modedage:
2/12 lægger vi jo ud med vort kæmpe, morsomme, flotte,
forneijelige og overdådige andespil, med efterfeilgende
spisning af samme (ænder altså). Vi starter spillet
kl. 15.00, og det vil helt sikkert ikke gå stille af. Kom og
.

spillelysten styret, og man beheiver absolut ikke at
"profer". Kl.ca. 18.00 er det så tid til at sætte
der lifligt har sydet undervejs.
Mums, siger jeg bare! . Der er ikke tilmelding til
forspillet (hmm), men absolut til spisningen, da vi af
praktiske grunde kun har plads til 30. Hvis du endnu
ikke har tilmeldt dig så speirg formanden om der stadig
er plads,
selv om sidste frist var den 25/11. Men til
Brik- flytningen har vi masser af stole.
Onsdag den 13/12 har vi jule-hulemeide, der atter har en
del at byde på: Feirnævnte optagelse. Keibenhavnernaven udkommer og sidst men ikke mindst, skal vi jo have
tømt beidekassen! - kom og gæt dens indhold - medens
du nyder glöggen og æbleskiverne, som hulen traditio¬
nen tro er vært for. Hvem er den bedste spåkone m/k???
få

være

tænderne i kræene,

Kom ned i hulen og få med garanti som altid en minderig
aften. Og så står julen og nytåret jo for deiren, men
skal I nok komme. Onsdag den 20/12 har vi så årets
sidste arrangement, Midt-i-ugen-jul/sul. En herlig dag

ind

med masser af skeinne (jule-)retter, der geir at man må
trille hjem. Her er en del hjemmelavet af
lemmer - maden altså -, så der er virkelig guf for alle

nogle med¬

pengene. Kuvertprisen bliver virkelig beskeden.
Til sidst vil jeg ønske vore medlemmer især, men

ikke

mindst, alle afdelinger ude omkring en rigtig glædelig
Jul og et godt Nytår, med håb om en lykkelig fremtid.
ARRANGEMENTER:
2.12. kl. 15.00/18.00
3.12. + 17.12. + 24.12. + 31.12.
10.12. kl. 10.30.
13.12. kl. 19.00
20.12. kl. 10.30
Med

Andespil- & Steg.
Lukket.
Søndagsmesse.

Jule-hulemøde.
Midt-i-ugen-jul/sul.

kraftig naverhilsen, Niels "2m".

ved pokerspillet.

nyt medlem,

afholdt vi hulemeide, hvor vi optog et

greindlandsfareren Ole Krik, jeg byder dig

velkommen Ole.

Jeg indskærper samtidig meidepligten

-

eget eller deidsfald i nærmeste familie accepteres.
Næste hulemeide afholdes mandag den 4.december, hvor
vi serverer ostebrød og reidvin.
kun

Med naverhilsen og

kno, Bent.

NÆSTVED
Hulens 10 års stiftelsesfest 14/10. 27 var meidt. Formand
Finn Pedersen beid velkommen. 3 æresmedlemmer med
fruer var indbudt, Svend Nielsen, Harry Petersen og

formænd, Knud Rasmussen,
Kjeld Albertsen, Leif Rosenkvist og Bent Ravn, var
ligeledes inviteret. Stemningen var helt i top. Leif
Rosenkvist talte om hulens historie og Knud Rasmussen
feirte historien up to date. Begge fortjener en tak. Leif
overrakte 2 gaver en hammer m.seilvplade og inskrip¬
tion: AGORA, 31.10.1986, samt første exemplar af
Vilhelm Seirensen. Tidligere

regler og indkaldelse til første ordinære generalforsam¬
ling i 1986. En smuk sammenplantning var der fra
Naverne i Karrebæksminde. Traditionen tro holdt vi
auktion over medbragte gaver (pakker). Med Finn som
auktionarius, indbragte det et smukt beløb. Hulen gav

portvin, Niels underholdt på harmonikaen og vi sluttede

Et smukt kort, som alle skrev sit navn på
til Jess, som arbejder i nærheden af
Madagaskar. Birgit har senere fortalt at han blev meget
med minderne.

blev

sendt

glad for denne hilsen.
16 var meidt til hulemeide den 3/11. Finne beid vel¬
kommen, nr. 28 blev sunget. Vi optog Leif Drejei Nielsen,
Næstved. Jeirgen P. var månedens gæstekok. Næste
gang er

det Finns tur. Lis Olsen og Erling har begge

hospitalsindlagt, hvorfor det blev besluttet at
opmuntring i form af blomster. Erling
ringede senere og bad om en tak her i bladet, dette er
hermed gjort. Den 4/11, beseig af 9 gæster dels fra
Næstved dels Keibenhavn. Bent Rasmussen, der med
været

sende dem en lille

godkendelse fra hulen, havde inviteret gode venner til

frokost. Leif Rosenkvist fortalte om hulens tilblivelse.
Når disse linier læses, er der kun få dage til vor

traditionsrige julefrokost. Meid
hyggelig dag i venners lag.
Med kno i

bordet, Viggo

op

og

lad

os

få

en

ODENSE

Den tomme formandsstol

Hulemødet den 3/11
en

fredag. 11 var

blev, for første gang i 82

år, holdt

mødt. Hulefar Poul var syg; men Bent
P. gav en omgang som

klarede det fint, tak. Inge
forskud på jubilæet, vi blev
kaffe på dagen. To personer

alle inviteret til en kop

var mødt og ville gerne
tømrer, har arbejdet på
Kongeskibet, på Hawaii og i Norge. ca. 4 år. Hans,
snedker, fortalte om sin tid i Tyskland. To rigtige
træmænd. Der blev fortalt spind. Kjeld Ploug fortalte om
huleflytning, den skulle gå standsmæssigt til så alle,
skulle have sivsko på; men der var mangel på sivsko, så
alle fik kun til det ene ben, så gik man ellers i gåsegang
gennem byen, rundt om statuer, gennem taxaer til de
nåede den nye hule. Det hele stod i avisen dagen efter.
Der blev sunget en del. Vi sluttede så alle kunne nå den
sidste bus. Vi ønsker H.P. i Seinderborg god bedring.
Den 4/11 havde vi vinter- spisning, suppe og okse¬
bryst, en var syg, så vi var 13 til bords. Det var en
virkelig sjov aften. Inge, Bent og Kirsten klarede
hulefars pligter, da han var syg. Der var lidt tilovers
så vi serverede natmad. Alt dette for kun 50,- kr. Vi
sluttede kl. 03.00. Så meld jer næste gang vi har noget
være

medlem.

Carsten,

vores

alt var på sin plads. Vi havde optagelse
Mortensen fra Vejle, han har længe gerne
medlem af vores hyggelige lille afdeling her

af alle med optagelsesceremoni
hele. Efter intagelse af en lille anretning og
ringen med klokken og blæresang, gik alle hjem
da baren var tom.
Jørn.
10 svende var mødt til hulemøde med godt humør.
Flemming og Jørgen har igen været i gang med at lægge
mønter i det runde bord, så nu kan vi se fremgang også
på dette felt, alt anden udsmykning af hulen går også
fremad. Vi blev enige om at holde hulen åben den første
søndag i hver måned, med start den 5/11, og hvor 6
Han blev hilst velkommen

2 gæster var mødt. Vi
tilgang af nye medlemmer på denne
svende og

besluttede at holde julefrokost
Prisen blev ikke bestemt;
men
Vi

håber der vil blive

måde.

den 16/12- kl. 13.
bliver billig.

den

Tilmelding er nødvendig så ring venligst senest den
10/12 på tlf: 86591606 el. 86592269. Helst aften. Vores
sekretær har haft 10 års jubilæum, men det havde vi
overset, undskyld Else,
humør og

Julefrokost. Husk en pakke til ca. 20-25
kr. Tilmelding: 66187604 el. 65913538.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Tak til Århus for et godt efter- Mosel træf.

minderne.

De bedste

så
af Jørgen
ville være
på Samsø.

og det
diverse

i hulen.

9/12- kl.17.

for bordenden blev besat af

forhenværende formand, Robert fra Nordby,

du tog forglemelsen med godt

slog på klokken. Vi

Med kno og

sluttede aftenen med

hilsen, "Substitutten".

SLAGELSE

hilsener "Pigen fra Fyn".

den 3/11, indledtes med at vor formand,
H.J.Frandsen, i meget velvalgte ord mindedes vor gode

RANDERS

Hulemødet

På hulemødet den

3/11 var 10 medlemmer med til at fejre
fødselsdag. Han gav i den anledning mad
og drikke. Det siger vi dig mange tak for Chris. Yrsa
skal også have tak, da det var hende der stod for

og

Chris,s 70 års

steds). Ligesom på denne aften vil vi fremover komme til

afdøde naverbror Evald Sørensen (se nekrolog andet

at savne Evalds

Herefter

gik vi

madlavningen.

ter m.m.

-

Nytårsaftensdag den 31/12- kl. 10.00 holder vi som
sædvanlig sammenkomst med æbleskiver, solbærrom og
glögg, for at ønske hinanden godt nytår.
Vi ønsker vores gode kasserer Henning tillykke med 25
års jubilæet den 4/12.
Her fra Randers afd. ønsker vi alle rigtig god jul samt
et godt nytår.

kl.

Med kno i

bordet, Bitten.

ROSKILDE
13. oktober var vi 14 som tog til hulemøde i
Hillerød. Da vi var i flertal virkede man lidt reserveret,

Den

var de første som kom,
de sidste der gik, næsten, men vi fik da
oprettet kontakten og havde en hyggelig aften. Til
kortspillet den 15. var 14 mødt, man brugte munden
flittigt til spisning, skålning, hyggesnak og endda til
kortmelding. Hulen var tømt allerede kl.22.
17 var mødt den 27/10, formanden bød velkommen med
en oversigt over hændelser siden sidst.
Formanden
forsøgte at belyse forskellen mellem gilder og laug, helt
tilbage fra Kong Hans, meget interessant. Lukketid ca.
22.30. En hyggelig aften.
det var

måske forbavselsen, vi

næsten, og

Aktiviteter:

10/12.-

Gløgg og æbleskiver, kortspil,

med¬

bragte klemmer samt en pakke å 25 kr.
29/12.Fødselsdag.

Gule ærter, husk tilmelding.
Kristian Sørensen 50 år. På årets sidste
dag.

Med kno i bordet,

god jul, Poul Erik.

SAMSO
Hulemøde fredag den

29. sept. 1995.

Vi startede mødet uden vores

formand, der

gemytlige facon, og hans glade smil
til drøftelse af diverse arrangemen¬

over

Julestemningsmødet blev fastsat til den 16/12

14:00, og som tidligere medbringer alle voksne
deltagere en pakke til en mindste værdi af kr.25,- hvor
overskud som er = det totale beløb ved auktionen går til
Fluekassen. Skulle nogen have lyst og tid til at
medbringe lidt hjemmebag er dette meget velkomment. Eivind havde som gæst medtaget tømrermester Gert
Andersen fra Sorø, som fortalte om sin tid som rejsende
håndværker i såvel Israel som i Tyskland, og vi håber
så at han hen af vejen, og inden alt for længe må få lyst
til at blive medlem hos os. - Henning Brogaard, ville
gerne orienteres nærmere ang. Børges afgang som
Hulefar, og det blev tilsyneladende gjort rigtigt og
fornuftigt. Det blev i samme forbindelse pålagt næstfor¬
mand, Erik Andersen, at få udleveret Børges nøgle til
Hulen, da kun medlemmer af bestyrelsen må være i
besiddelse af en sådan. - Ejner og Karen har besøgt Per
i Nepal og her en hilsen med hjem, som han selv vil
overbringe til næste møde, da han var blevet syg af det
store

temperaturskift.

-

Erik Andersen bragte selv på

det i øvrigt var i orden at vi medbragte fanen
til Gretes 50 års fødselsdag. Efter lidt diskussion frem

bane

om

og tilbage, var det tilsyneladende overvejende at
fremover går ligeså, da det må betragtes både

man
som

måde at
repræsentere os selv på!. - Der var hilsen fra Arne
Glyholt med det gode budskab, at det går rimelig godt.
æresbevisning, men ikke minder som en værdig

Laurits Høm er syg, og skal opereres, og vi venter at
høre nærmere så vi kan sende en hilsen. Vi har fået
henvendelse fra Hashøj Lokal historiske arkiv, og

undertegnede er i gang med en indbydelse ang. Navens
liv og færden, i såvel udlandet, som mere lokalt, hvilket
Skt.Georgsgildet også fik ved besøg i Hulen den 24/10.
Vi har modtaget brev fra Evald Sørensens hustru
Gudrun, der medsender hans 25 års emblem samt
medlemsbog, hvor hun udtrykker ønske om at vi
anvender begravelseshjælpen til minde om Evald på en
værdig måde, som vi er overbevist om at han selv ville
ønske det.

var

ude at

rejse. Der var mødt 8 naver, desuden havde vi denne
aften 3 gæster. De 2 var Erik Ole og Jørgen fra Vejle,
og Iben havde inviteret John Drejø med.

Sluttelig sender Slagelse afd. en hilsen til samtlige
Naver hvor de end måtte befinde sig.
Med kno i bordet,

Arne Rafn.

SILKEBORG

Generalforsamling fredag den 27/10-95. Formanden bød
velkommen 2 gange, først kl. 19, hvor vi sang nr. 47 og
spiste en gang forloren skildpadde. Efter middagen bød
formanden velkommen for anden gang. Peter Edderkop
blev valgt til dirigent. - Formandens beretning blev
godkendt. - Kassemester, Sørens regnskab for CUK og
Hulen blev godkendt. - Da Søren beklagede sig over for
store udgifter, slog Tele Bent ud med hånden og gav
500,- kr. til hjælp. Tak til Tele Bent. Der var 3
indkomne forslag: Telefon til hulen - næste lovændring -

jubilæum

og

pinsestævne. Alle 3 forslag blev

godkendt.

valg til bestyrelsen var genvalg, plus at vi valgte
Niels "Mjav" til fanebærer. Under eventuelt slog Vagn
Rør til lyd for en støtteforening. Niels smed drak
sodavand og var ædru. - Peter Edderkop sluttede med
tak for god ro og orden.
Klokken 22 blev hulen invaderet af 15 herlige naverpi¬
ger, som havde været ude og fylde deres små maver og

Alle

kvitterede de med
en omgang til hulen.
- Og husk så: Hulemødet, Søndagsmessen, - Onsdagsmødet, - og julefrokosten
lørdag den 16/12 kl. 13:00 i hulen.
Vi sender en jule og nytårs hilsen til alle ude som
da svendene havde sendt en omgang,

hjemme.
Med

Hulemøde den 3. november 1995.
Formanden åbnede mødet med en velkomst
fremmødte svende - specielt Slambus, der lige er

til

13

kommet
hjem fra søen. Max Ejvind Dahl Larsen har foræret os en
"Navermand". Vi blev enige om, at hans fødselsdag i al
fremtid vil være den 3. november 1995. Hans dåb vil
blive næste mødedag, og navnet vil muligvis blive "Lille
Peter". Mange tak til Max maler for den fine gave.
Fredericia afd. har igen i år inviteret på julefrokost,
tak for det. Så håber vi bare, at det bliver knap så
dramatisk som sidste år. Eva kom hjem med et brækket
ben, og Slambus havde mistet er righoldigt udvalg af
Knorr supper, efter at have været i kamp med en
tjørnebusk, som man vist med vilje havde plantet midt
på fortovet.

var udbredt tilfredshed med, at de 11 punkter fra
delegeretmødet i Sønderborg blev vedtaget ved
generalafstemning. - Optagelseskreterierne blev også
genstand for debat. Bestyrelsen foreslog, at sejltid på
Danske Skibe i fremmed fart også skal være gyldig
rejsetid. Man enedes om at debattere emnet på møderne

Der

generalforsamling og så, dér, komme med et

indtil næste

forslag til gneralforsamlingsbeslutning. - Hytteudvalget
repræsenteret ved Bent Pilegård Larsen fik en del
kritik, fordi der ikke var lys på herretoilettet. Pæren,
altså den i lampen, var sprunget. Bent lovede at se på
sagen inden næste møde. - Vinterfesten bliver den
19.januar kl.
19:00 i Grejsdalens fritidscenter.
Musikken bliver Ditto, som flere gange har spillet for
os, menuen kendes ikke endnu. Men sæt bare dagen af

"Farmand".

naver hilsen,

VEJLE

til det.
STOCKHOLM
Vi har spist og drukket os igennem efteråret. Der er
nemlig blevet holdt nogle fødselsdage flere gange og til
og med andendagsgilde, det er ellers bare konfirman¬
der, der holder det, men vi er jo også ved at gå i
barndom. Vi takker Grete Henriksen, Otto Madsen,
Karin Håkansson og skipperen Kaj Håkansson for nogle
gode fester. Vi har skam ikke bare spist og drukket, vi
har også været kulturelle og har besøgt sommerfuglemu¬
seet, vi blev dog så sultne og tørstige at vi gik på

bagefter. Nu er vi i god træning til

kinarestaurant

julefrokosten og nytårsmessen.
Vi ønsker alle afdelinger en god jul og et rigtigt godt
nyt år samt tak for det gamle.
Arrangementer:
2.
9.
6.

20.
26.
3.

Vejle afd. ønsker alle Naver, koner, mænd, familie,
venner, afdelinger af CUK en rigtig glædelig Jul samt
et godt nytår.

-

Med naverhilsen,

AALBORG

begynder der for alvor at komme gang i hulemøder¬
den 1/11-95 var der således mødt 15 svende og 2
gæster. De to gæster kunne senere på aftenen forlade
hulen som rigtige naver, idet de på behørig vil blev
optaget. Det er tømrerne Harald Jensen og Knud V.
Mortensen, som begge har rejst i Canada. Den 12/12
fylder vort ældste medlem, Åge Kjær, 85 år.
Husk at der fremover serveres 2/2 med sild om
lørdagen uden beregning. Bødekassen er altid modtage¬
lig for bidrag, såvel store som små.
Husk julefrokosten den 2/12 kl. 17:30 i håndværker¬
huset. Sidste tilmelding lørdag den 25/11.
Husk at hulen er lukket den 23. december.
Nu

ne,

-

december, månedsmøde.
december, lucia og julefrokost.

januar, nytårsmesse.
januar, hulemøde.
januar, torskemiddag.
februar, årsmøde.

-

-

-

Med

naverhilsen, Aase.

ca.

20 gæster viste

interesse for hulen på "åbent

håber

ende", det skal med,

til, siger han. Selv om

det ikke

var

et

arrangementet tilfredsstillende.
Hulemødet 3/11. Kun 7 medl. mødte op. Måske på grund
af det dårlige vejr. Glat føre, og en isnende vind. Efter
en bid
brød og lidt snak, listede de første hjemad,
tilløbsstykke,

var

allerede før kl. 21:00.
-

Sønderborg afdeling sender alle Naver i ind- og
udland vore bedste ønsker om en glædelig jul og et
godt nytår.

Med naverhilsen,

Gerda.

generalforsamlingen onsdag den 7. februar 1996.
kno i bordet, Gunnar.

ÅRHUS

hus" dagen. Blandt dem et par berejste, som vi
vil melde sig ind i afd. - Spørgelysten var stor, og
"Smeden" havde en travl dag. Han er meget velorien¬
teret om CUK og samtidig underholdende og farverig.
Med glimt i øjet "Spinder han en
det hører Naven

Husk

Med naverhilsen og

SØNDERBORG
21/10

"Store Hans".

12 svende

var

mødt til hulemøde den 20/10. Formanden

oplyste at vi havde haft besøg af taksatoren, vedr.
indbruddet i hulen. Endvidere oplyste han at alt er klar
til stiftelsesfesten 11/11. En hyggelig aften hvor
snakken gik livligt.
27/10. Vores årlige kegling blev afviklet på keglebanen
på Mercur i Viby. Der blev dystet på livet løs, og efter
hård kamp blev de endelige vindere: Keglekonge,
Bageren. - l.pr. Børge Andersen. - På banen for
ledsagere vandt Else Lindskjold pokalen. - 1. pr. Lis

Lindskjold.

-

Svippræmien: Ib Strange. Vi sluttede

aftenen med et par stykker mad i hulen.
Arrangementer:
1.12.95
Hulemøde med gløgg.
15.12.95
Julehulemøde.
Svend E. Jensen.

