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Nekrolog

Det er med sorg, at jeg må meddele, at Cagry Naver Klub har mis¬
tet et trofast medlem. Harry Jensen døde den 18. oktober 1995.
Han blev 74 år gammel. Harry efterlader sig hustru, Eva Funk
Jensen, samt fire børn, to sønner, Gordon og Michael, to døtre,
Susan og Lisa, alle med familie. Harry havde elleve børnebørn og
to oldebørn.

Harry Jensen var født i Horsens i 1921. Her voksede Harry
op og fik sin skolegang. Han blev udlært som bygningssnedker i
1941 og arbejdede i faget et par år. Derefter gik Harry til Horsens
Engineering College og blev Civil ingeniør i 1946. Harry og Eva
blev gift og i 1951 flyttede det unge par til Canada. Harry fik først
arbejde hos Larwill Construction i Calgary, og senere blev han
antaget af et consulting engineering company og arbejdede i
mange år som civil ingeniør.

Harry blev hurtig kendt i the Danish Community i Calgary.
Han blev medlem afThe Danish Canadian Club, and the Danish
Canadian Soccer Club og senere præsident of the Danish Canadian
Club. Harry gjorde en stor indsats for the Danish Canadian Club
og blev givet et Life Membership i 1975. Harry var præsident for
klubben i 12 år og var chairman for mange af the Clubs
committees gennem årene for a total of 26 års service on the
Board ofThe Danish Canadian Club. I 1974 vas Harry given the
Alberta Goverment Achievement Award for his deltagelse i Ethno-
Cultural Activities i Alberta og i Canada. I 1992 blev Harry også
givet et Life Membership i The Danish Canadian Museum Society
for sit arbejde for dem.

Harry blev medlem afNaver klubben i 1979. Til trods for
et travlt arbejdsliv og de mange forskellige poster han var indvolve
ret i, fandt Harry tid til at deltage i de fleste afNaver klubbens
møder. Han var altid et velanset medlem.

Harry rejste en hel del rundt i verden Han besøgte
Danmark mange gange sammen med sin familie. Han var ikke
mere end lige hjemkommet fra en Danmarkstur, før end han blev
indlagt på hospitalet, hvor han døde i fred. Et stort følge mere end
fyldte Sharon Lutheran Kirke ved mindegudstjenesten for Harry.
Mange Naver var set i kirken.

Harry var een af Danmarks sønner, som rejste ud og gjorde
det godt i det fremmede. Han glemte aldrig fædrelandet og
modersmålet. Danmark kan være stolt af ham.

ÆRET VÆREHARRY,SMINDE

Peter Larsen, Calgary.

Et gammelt rejserim

Tre svende hen ad vejen drager,
en skræder, en smed og en bager.
En yndig jomfru forbi dem iler,
hun dem til deling et æble giver.
Ej, sagde bageren, slig en gave kan man ej dele:
lad os sove - og hvo som haver den bedste drøm,
skal have det hele som sin løn.
Og straks de kom til en lille skov,
hvor alle tre sig lagde ned og sov.

Da nogle timer hen var svundet,
begyndte de af deres søvn at vågne.
Ej, sagde bageren, hvi drømte i så?
Jeg, sagde smeden, jeg drømte, at jeg var
i helvedes ild og trak på bælgen for saten selv.
Og jeg, sagde skræderen, jeg drømte, at jeg var
så lille som en myg, der voksed' vinger
på min ryg, så fløj jeg op mod himlens port,
der var en skrædersal så stor,
hvor alle svende sang i lystigt kor,
jeg som skrædersvend sang med.

Ej, sagde bageren, hvi kunne vel sove i såden en skov,
jeg spiste s'gu æblet, medens I andre sov.

skoft.
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DØDSFALD MILEPÆLE

Det er med sorg jeg må meddele at Christian Hansen den 22.
november 1995, 71 årgammel drog ud på sin sidste rejse. Christian
havde i nogle år været skovarbejder i Sverige, hvor han boede med
sin familie. Christian blev i 1982 meldt ind i Vejle afdeling, hvor han
var en flittig gæst sammen med Mormor. Vi husker bedst Christian,
når han spillede på skeer og sang de gamle slagere. Christian vil
være savnet i Vejle afd

Æret være hans minde
Store Hans

Januar

8.01. Jørgen Bendt Ravn
Kæhlersvej 12
4700 Næstved

20.01. Egon Pedersen
Hostrupgade 9. 1.7.
8600 Silkeborg

65 år

75 år

TAK

Jeg vil hermed gerne sende en hilsen til mine naverkammerater
i Randers afd., som deltog i december- hulemødet, hvor jeg fik min
25 års jubilæumsnål. Tak til lokal afd. for maden og slips med guld¬
nål. Tak for gaver og godt humør, samt tak för telegram og jubilæu
msemblem fra HB. Til sidst, men ikke mindst, tak til vores trofaste
medlem Inge Haugesen, som for tiden arbejder i København, for
hilsnin på min jubilæumsdag.

Med naverhilsen. Henning Dalsgaard.

18.01. Birgit Lorentzen ( Bitten )
Nørresundbyvej 10, 2,tv.
8900 Randers - medl. afCUK i

20.01. Vagner Sørensen
Egevænget 1
8382 Hinnerup - medl. afCUK i

23.01. Børge Simonsen " Farmand "
Vesterled 29
8600 Silkeborg

Februar

25 år

40 år

70 år

Hermed vil jeg gerne sige tak til alle for telegrammer og breve og alt
det andet i anledningen afmin 70 års fødselsdag.

1.02. Børge (Skæg) Jensen
Næsbyhovedvej 7, 1. 0013
5270 Odense N - medl. af CUK i 25 år

Sekretær: Tage Prehn, Fredericia afdeling.

Trykning
Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2
3460 Birkerød
tILfr 4,2 81 O 4 58



40 års jubilæum

Vi har den glæde at kunne fejre en
40års jubilar, den 20.01.1996, sne
dkermester Vagner Sørensen. Vag
ner er godt kendt i Naver kredse.
Efter en god uddannelse i Århus
som møbelsnedker, fik han lyst til
at tage på valsen. Vagner valgte
Schweiz, hvor han arbejdede i et
par år. Efter hjemkomsten etable¬
rede han sin egen forretning i Århus
som han med stor iver drev i nogle år. Da han havde afhændet
sin møbelvirksomhed, fik han en stilling som pedel på Grønløkke
skolen i Hinnerup, hvor han i 1995 kunne fejre 25 års jubilæum.
Vagner har gennem en lang årrække været et særdeles aktivt
medlem i forenin- gen, både som hulebestyrer og håndværker når
hulen skal vedligehol
des. Det skal selvfølgelig også nævnes at Vagner har været en af
de flittige arrangører af det årlige Moseltræf.
Fra alle Århus Naverng_ønsker vi dig hjertelig tillykke med dagen
og samtidig skylder vi dig og Lis en stor tak for Jeres indsats
for Naverne. Vi far sikkert lejlighed til at fejre det jubilæum i hulen.

For Århus afdeling. Bestyrelsen.

Godt

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

Tri *(■;>: ? 4 is S* £
T % tø

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 8659 1722

Stedet hvor Naver mcides

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 - OBS - OBS - OBS

Schweiz kalder - Schweiz kalder - Schweiz kalder

2 unge smedesvende ( stagiaires ) søges omgående til
arbejde i Schweiz.
Den der søger godkendelse som stagiaires, må som
hovedregel ikke være over 30 år. Det er endvidere en
betingelse, at ansøgeren har en faglig uddannelse.
Godkendelse meddeles normalt for indtil 18 måneder.

ER DU INTERESSERET

Ring eller skriv til redaktøren af" Den farende Svend "
og få nærmere oplysninger.

Dann Eland

NYT FRA I I li

HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 10/11-1995

Til stede: Ole, Pia, Frode, Dann og Rasmus. Karl og
Niels Chr. afbud.

Dagsorden: 1. Protokol & beretning
2. Redakteiren
3. Hovedkassereren
4. Generalafstemning
5. Indkomne forslag til pinsestævnet
6. Internt

A. Flagregler
B. Indbydelse Nysted
C. Ny Sangbog
D. FBSH melde
E. Artikel til DfS
F. Udsendelse afændredevedtæg-

ter

7. Eventuelt

1) Der var ingen kommentarer og Dann havde fået
skrevet protokollen fra september.
Der er afsendt brev til Helge L. Nielsen, om at
det er en god ide at fortsætte afdelingenes
historie.

2) Vi kiggede på afdelingernes brevpapir. Der er
desværre nogle der bruger uacceptabelt
symbolik. CUK mærket skal være en del af
brevpapir- hovedet og med en fremtrædende
plads.

3) T-shirts er næsten udsolgt. For fremtiden kan vi
få lavet trøjer enkeltvis i Silkeborg. Der
indkeSbes en ny computer til Redakteiren. Den
nuværende er ca. 9 år gammel og stærkt forældet,
desuden kan den næsten ikke starte mere.

4) Der er kommet brev fra KU/Ib Strange, der
bekræfter optællingen. Desuden er indsendelses¬
fristen ved poststemplet kommenteret. Brevet er
kopieret til de to afdelinger, der indsendte for
sent. Det er et brud på KU,s tavshedspligt samt
en kompetanceoverskridelse. Der afsendes brev
til KU.

5) Der er indkommet forslag fra Silkeborg afdeling.
"Gode råd til pinsestævnet" er skrevet i feSrste
version. Kommentarer udbedes.

7) Meidet i december er aflyst. Næste meide er
torsdag 11. januar 1996iIngerslevsgade 108kid.
kl. 19.00.

Pia Nielsen.



FORENINGSMEDDELELSER HOLBÆK

FREDERICIA

Allerførst stor tak til Vejlenaverne for deres gule-ærte-gilde.
Julefrokost den 2/12. 35 svende og damer samt 2 prominente
gæster fra Odense. Formanden bød velkommen til en god fest, og
John fra Vejle takkede på gæsternes vegne. - Så startede vi
(her skulle have stået om alt hvad der var på bordet) Festen
sluttede med minderne ved 1.00 tiden, og der var ingen tilskade¬
komne i år.
Hulemøde 6/12-95. Der mødte 14 svende + damer. Vi har optaget
et nyt medlem der hedder Helle Wulff og er maler, Helle har
arbejdet i Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og rejsetiden er
dokumenteret. Formanden bød velkommen og vi sang nr. 28.
Formanden gav en orientering om julefrokosten, vi skal nok have
andre lokaler til næste år. Snakken gik lystigt. Manden fra heden
og ham fra nordsøen var begge mødt. Orsa serverede. En dejlig
aften som sluttede med minderne ved 23.00 tiden.
Fredericia- Naverne ønsker alle nær og ljern et rigtig Godt Nytår
med tak for det gamle og alt godt i fremtiden.

Tage.

Ekstraordinær hulemøde den 11/11-95. - Polarbagerens 50 års dag
blev fejret med maner, med servering af forloren skildpadde leveret
og serveret af datteren, Anne Katrine assisteret af en veninde. Der
kom sherry i retten, dog skete det under skarp kontrol, (om det var
for at sikre at Sherryen gik i gryden og ikke i ganen kan der kun
gisnes om), tilstede var de fleste af hulens medlemmer og alt kom
til at stå i bagerens tegn. Med sig i hulen havde han 2 gaver der
blev overgivet til Ebert som skramleriforvalter. Gaverne bestod af
en souvenir af BIG BEN, hvori klokken kunne virke og vise hvad
den havde slået, det andet var en gammel " Monkey Wrench "
forgængeren til svensknøglen. Der må nu søges en plads til
disse ting, vi har overvejet at forøge hulen med brædder. Hyggen
var som altid tilstede som den plejer her i hulen, der blev spundet
mange historier og sunget enkelte sange så aftenen gik på behørig
vis.Bageren fik overrakt et stort skilt. Der blev snakket så meget at
der næsten ikke var plads til sangene. Bageren sluttede med at
beklage at han ikke var i stand til at komme til det ordinære hule¬
møde, da han skulle være i London, for at glæde londenerne med
sit værk.

HERNING

Fredag den 11. måtte vi åbne hulen, 3 piger fra Thyholm havde
meddelt formanden at de kom for at aflevere de dragter de havde
lånt til skuespillet "Ærlige svende". De hyggede sig i 3 timer over
en kop kaffe og ostemad med kartoffel juice. 7 svende havde taget
imod formandens indbydelse.
Til søndagsmødet 5/11 holdt vi åbent hus for en lille skare pensio¬
nister fra Feldborg. Hulen blev fyldt, 24 fik vi proppet sammen, vi
sad lidt klemt; men "hvor der er hjerterum er der også husrum".
Dejligt at svendene møder op ved sådanne lejligheder. Pensionis¬
terne fik en god oplevelse og masser af naverspind som de kan
bringe videre når de kom hjem i pensionistklubben. Torsdag den
9/11 havde det lokale TV vist interesse for Naverne. Efter ca. 1
times optagelser og formanden i fortalte om CUK- Naverne forlod
de hulen. Dejligt vi er blevet mere kendte udadtil.
Hulemødet 15/11 var sløjt, 5 svende, det var for dårligt. Søren
"gummistøvle" slog på klokken til afsked, da han skal på farten
igen. Tak til Søren, vi håber du får god vind. Søndagsmødet den
19/11 var tyndt besøgt, måske var det Kong Vinter der holdt
svendene hjemme. Lørdag den 2/12 fejrede vi traditionen tro vores
fødselsdag, den 31. i rækken. Vi var samlet 10 svende og 5
svendinder, for dårligt at ikke flere møder når der bliver kaldt til
fest, vi er dog 23 medlemmer. Efter at formanden havde budt
velkommen til de fremmødte og forklaret grunden til at vi måtte
forhale til andre lokaler, gik vi i gang med maden Vi siger tak til
Jenny for dit store arbejde. Vi fik en rigtig god og humørfyldt fest
ud af den aften, klokken var ikke ret mange da de sidste forlog
gildebordet. NB: Oksebrystet havde forputtet sig under festen.
Alle i såvel ind- som udland ønskes et Godt Nytår.

Med knoslag. " Montagen

HILLERØD

Til huleødet den 10. november var vi desværre kun 9, men det var
en hyggelig aften. Til julefrokosten den 25. var vi 20. Det var en
lang frokost, og der blev ringet på klokkerne mange gange. Mona
& Co. skal have tak for det stor arbejde og den dejlige mad.
Den 12. januar har vi hulemøde, og den 27. januar messe, hvor
menuen er kogt torsk med tilbehør til dagspris. Vi håber alle er rut¬
sjet godt ind i det nye år.

Fredag den 17/11-95. Aftenen var imødeset med spænding, idet
Ole Puggård havde truet med en overraskelse, han havde fremstil¬
let en "Borch", en rødbede suppe. Da aftenen kom var der en gev¬

aldig snestorm og i stedet for 20 kom der kun 6 incl. Ole, dog var
der en fordel, der var masser af mad til de fremmødte, det var no¬
get synd for Ole, men han må gerne gentage tilbudet. Torben
havde trodset stormen, han skulle have sin 10 års plade i bordet.!
Aftenen gik med hyggesnak og fordøjelsen afmaden, der blev rost
i høje toner.
Til juletaflet var tilmeldt 31; men influenzaen havde startet, så der
blev enkelte åbne pladser. Flere af de fremmødte blev i tvivl om de
var kommet rigtig frem, nogle mente at de var landet på 'Bakken' i
sangerinde pavillonen. Straks efter de første sang steg stemningen
til de var ved at ramme højdekurverne i Alpelandet. Alle sang med.
Koret "SILDE OG SALATERNE" var afgjort en succes. Gæster
fra København og Roskilde morede sig godt og Karen fra Roskilde
kvad også en vise. - Gættelegen: Forsamlingen skulle gætte på an¬
tallet afmønter i de runde borde, dog for ikke at gøre det alt for
let, måtte det kun være rene danske mønter. Poul fra Roskilde gæt
tede det rigtige tal, hvorved han vandt en flot juledekoration,
efterfulgt afMarkus og Ebert der hver vandt en mindre gevinst.
Alt i alt en fin fest.
Holbæk afd onsker alle et Godt Nytår. Kinas Søn.

Jjlt fot'C HCtt . tueuti 'row rejfer $'<, ,f,„ 0„,
l/t ØH tit-/' el piorf htlyifie på poat
Ött Srfjat fttffdtp rnctt trask OJ irmm
,i!i« aftid har tftxrri Verthy ruret en Jh-trnt,

rén med c/r Sö /ir

Med kno i bordet. " Bodensogartneren



HØRNING

Den 25. november holdt vi åben mølle. Dagens tema var: " Hvad
malede møllen ". I samarbejde med bagermesteren fra Centerbage¬
riet fremstillede Jens plancer med de mange forskellige melsorter
som blev formalet på den tid møllen var i aktivitet. Bagermesteren
lavede også, i dagens anledning, en speciel slags grovkornsbrød,
"Naverbrød" som vi kunne sælge til vore gæster. Der var også
gløgg og æbleskiver oppe på 1. sal og på 2. sal sad nissen og
kiggede på de besøgende. Nede i hulen kunne man købe skiver af
Naverbrød med fedt og groft salt og dertil kunne man fa en øl eller
vand til at skylle efter med. Der var åbent fra 10-16, og der kom
ca. 250 besøgende.
Torsdag den 29/11 var der atter fuld fart på i møllen. 9 naver og 4
gæster + et større antal journalister, radio og TV- folk som bevæg¬
ede sig rundt med kameraer og mikrofoner. Og her i det østjyske
kunne vi se os selv på skærmen kl. ca. 19.40. Radioudsendelsen
kommer i æteren på et senere tidspunkt.
Fredag den 1/12 havde vi jule-hule-hygge-møde med gløgg, æble¬
skiver, Naverbrød og lidt til at skylle efter med, og ind imellem
blev der tid til at spille banko om de pakker vi hver især havde
medbragt samt auktion over nogle ekstra pakker. En hyggelig af¬
ten med besøg afArne fra Rømø (Sønderborg Nav) og hans søde
kone. lait var vi 12 deltagere.
Vi slutter dette herrens år 1995 med at ønske alle Naver, både ude
og hjemme, et rigtig godt 1996.
Kommende aktiviteter:
12. januar 1996 Nytårstaffel i SID's lokaler Møllevænget. Naver¬
venlige priser. Tilmelding inden årsskiftet til Otto Westergård på
tlf: 86 92 13 08.
2. februar. Hullemøde Adslewej 35, vi kigger video film bl.a. fra
Langå-treff - møllen og 1.

På Hørning Navernes vegne. Tante Møghe.

Godt Nytår

- Min kone er efterhånden blevet en virkelig god
ftigleimitator.
- Virkelig?
- Ja, hun våger over mig som en høg og skræpper op
som en gås.

KARREBÆKSMINDE

Igen i år var møllen rammen om vort årlige julemøde med bl.a.
julefrokost, der fandt sted fredag den 24/11-95. 19 heraf 7 gæster
var i år mødt frem til denne traditionsrige aften, og de blev absolut
ikke skuffede. Der var pyntet flot op afTut, Ole og John og tak
skal de have for denne indsats. Det kulinariske leverede fiskehuset
Enø, og var som forventet i topklasse, og så var der rigeligt til at
alle kunne spise sig mere end mætte, og selvfølgelig var der
tilbehør i form af vederkvægende dråber. Aftenen indeholdt også
julelotteri med flere gevinster, og minsandten om ikke også
julemanden havde fundet vej til møllen, hvor han delte gaver ud.
Så skal ikke glemmes en masse sang og musik, og apropos musik,
så var det i form afen flot trio, bestående af St. Kalle-Peter
sømand samt en gæst på bas, og alt dette gav selvfølgelig en flot
og fin aften frem til kolkken ca. 02.30 hvor sidste mand slukkede
og lukkede for den gamle mølle, som vil huske denne aften,
sammen med de øvrige fine ting den har oplevet. Nu skal så julen
overstås, og med et rigtigt godt nytår til alle navere og naverven¬
ner ud over det ganske land, et på gensyn i 96 den 26. januar, hvor
vi tager hul på endnu et år i møllen/hulen.

Med kno og godt Nytåe. Poul.

KOLDING

Til hulemødet den 24/11 var kun mødt 6 medlemmer og 2 vord¬
ende medlemmer som synes at falde godt til og som er velkomne.
Der blev drøftet den kommende julefrokost. Der var kun anmeldt
13 deltagere; men tilsyneladende var ingen overtroiske, thi der
var virkelig humør og glædelig stemning om det veldækkede,
overdådige bord. Formanden bød velkommen og med god brug
af de grønne og små klare, blev der høj stemning med sang og
naverspind, og det var just ikke små søde juleeventyr alle sam¬
men. Klokken 11 sang vi minderne, men dermed var festen ikke
slut. Det er egentlig uretfærdigt at 3 af vore skattede medlemmer
aldrig kan deltage, Jens og Kirsten pelser jo altid mink ved denne
tid, og Verner er jo ikke vendt hjem fra sædvanlige turnus i
Schweiz, og vi savner dem.
Kolding afdeling ønsker alle Naver, derude og herhjemme et
Godt og lykkeligt 1996.

Med naverhilsen. Peter.

KØBENHAVN

Siden sidst har vi kun haft vort formidable andespil med spisning af
samme lørdag den 2/12. Vi kunne godt have været flere til spillet,
men vi fik alle en fornøjelig eftermiddag. Spillene gik bare derudaf,
og der var præmier til højre og venstre. Gå ikke glip af denne op¬
levelse i 1996!. De efterfølgende ænder vi skulle sætte bisserne i,
var en drøm. Fantastisk at det kan lade sig gøre til så mange men¬
nesker. Endnu engang tak til Anny & Anni for en dejlig middag, og
ligeledes tak til dem der fjernstyrede nogle afænderne. Vi var fuldt
hus (33), da vi af praktiske grunde ikke kunne være flere. Flot !
Tak for besøget til Jette og Dann for deltagelsen Nu har du et helt
år til at øve dig i Dann, selv om du godt nok var rimelig " heldig ".
En herlig dag/aften hvor stemningen var i top . Alle var i gang fra
kl. 15.00 til ved 22.30 tiden, så vort dejlige hulepar kunne
an(d)vise de sidste døren kl. 00.30.



Og så skal vi atter i gang med et nyt år!. Januar er jo rammen om
vor stiftelsesfest, der i år bliver afholdt dagen efter dagen, nemlig
lørdag den 13.01, klokken 18.00. Kom og gør denne aften minde¬
rig för os alle, og vær med til at bekræfte vor eksistens. Vi har i år
en gæstekok fra " overthere ", der virkelig kan få gang i tingene. 3
retters menu til den uforskammede billige kuvertpris af kr. 75,-.
Hurtig tilmelding tilrådes (senest den 6/1 i hulen eller til
formanden), da vi max. kan huse 40, selv om der er hjerterum til
mange flere. Klubbens medlemmer med nærmeste ledsager har
derfor fortrinsret. P.S. Afdelingen bliver 97 år!!
Tirsdag den 23.01. har vi årets første Svende-hulemøde, der nok
skal blive hyggeligt. Smut en tur i hulen, og træf dine kammerater,
og nyd fællesskabet. Husk at; alle veje fører til Hulen! (eller
hedder det Rom). Under alle omstændigheder er denne aften en
meget vigtig del af vor målsætning som medlem afCUK!
Arrangementer:
7.01. + 21.01. Klokken 10.30, søndagsmesse
13.01. Klokken 18.00 stiftelsesfest
14.01.+28.01. Lukket
17.01. Klokken 10.30 midt-i-ugen
23.01. Klokken 19.00 Svende-hulemøde

Med kno i bordet og Godt Nytår. Niels "2m".

LOS ANGELES

Først ønsker vi herfra Los Angeles en rigtig glædelig jul samt et
godt og helsebringende nytår. Det er så vanskeligt at forstå at det
er ved den tid engang mere, ihvertfald hvor jeg bor, der har vi
stadigvæk 30 graders varme og ingen sne, derfor er det lidt vanske
ligt at komme i julestemning.
Vi havde kun 16 medlemmer til vores møde i november, der er
som regel mange andre ting der foregår i de forskellige danske
klubber, og mange gang griber de forskellige ting ind i hinanden,
men der var masser af mad tilbage efter mødet, da jeg aldrig ved
hvor mange der møder, må jeg lave til 40 mennesker. Vort medlem
Gene Thuesen, som bor i Solvang, sendte en flaske snaps for vores
middag. Gene Thuesen, vort ældste medlem, bliver 96 år den 2. jan
vi savner ham i hulen. Vi også en flaske snaps fra Ken Olson. Ved
vores møde i november fik Erik Møller owerrakt sin Navernål for
25 års trofast medlemsskab. Besøg af 3 gæster Brian Watson,
George Gunson og Mark Hanna, som vi håber bliver medlem af
Naverforeningen; men som regelen er, er det lettere at kravle gen¬
nem et nøglehul end at blive optaget i vor forening, fordi vi tager
kun de bedste.
Vi var 68 medlemmer og deres venner til Mortensfest den 18.
november. Oluf og Bonnie havde pyntet hulen meget smukt og
vores bartender Tom Bristig havde travlt hele aftenen, men som
Tom siger " når pengene i kassen klinger, straks kortene ud af
hånden springer - Til vores møde i december holder vi general¬
forsamling med valg af ny bestyrelse, så vi håber der ikke er for
mange sofastemmer. Denne aften vil jeg servere deres julemiddag
som er, suppe, flæskesteg, rødkål, ris å lamande med mandel, kaffe
og kage.

Glædelig jul alle sammen. Hill Knudsen.

NYSTED

Hulemøde afholdtes den 4. december. Vi var mødt 8 svende trods
vintervejr. Der blev serveret ost og rødvin,vi skal have "ryddet ud"
i flaskerne fra jubilæet. Der var ikke noget særligt på dagsordenen.
Næste hulemøde afholdes den 8. januar 1996, som sædvanlig i hu¬
len klokken 19.00. Der vil blive serveret kryddersild og snaps og
samtidig skal sparebøssen tælles op. Der vil som sædvanlig blive
udloddet en halv flaske snaps, så vel mødt!. Jeg vil samtidig ønske
medlemmerne og glædelig jul samt et godt nytår.

NÆSTVED

Hulemøde den 1.12.95., 13 var mødt op nr. 28 sunget, og protokol
len blev læst op. Hulefar Bendt redegjorde for hulens drift og regn¬
skab i den forløbne måned. Resutatet, som altid, tilfredsstillende.
Dog vil der nok blive tale om en mindre prisforhøjelse for madvar-
enes vedkommende. Dette blev vedtaget. Lis oplæste hulens regn¬
skab og økonomi, der igen var tilfredsstillende. Vi har været
heldige med at få en kasserer som Lis. Hun har styr på tingene.
Tak Lis. - Marokko stillede forslag om en samlet historie over
hulens tilblivelse. Dette blev vedtaget og et mindre, kompetent,
udvalg blev nedsat: Marokko, LeifRosenkvist og Flemming Rønne
Leif oplyste, han var i besidelse af "Svenden" 10 år tilbage, og
kunne ønske dem indbundet, evt. for egen regning. (Hvorfor ikke
kobe den i HB. vi har dem på lager). Leifville så forære hulen
samlingen. Der var enighed om, at dette var en god ide.
Jørgen oplyste vedr. vore lokallove at disse skulle revideres. Lis
oplyste at disse forlængst var indsendt til HB med forslag til
omtalte ændringer. Men indtil nu havde HB hverken svaret os eller
reageret. " Her rider man åbentbar ikke den dag man sadler ".
Marokko, alias major Jens Poul Jensen, udnævnt til æresmedlem.
Ved en smuk højtidelighed fik Marokko overrakt navernes æresnål
et indrammet diplom med udnævnelse på "tryk" samt en flaske
snaps. - Den ellers til hverdag ret så kølige major, var synligt rørt.
I en ret bevæget takketale oplyste han, det kom helt bag på ham og
afsluttede den lille tale med at ringe på klokken.
Den 8.01.96. fylder vor hulefar Bendt Ravn 65 år. Det glæder vi
os til Bendt. ( Ha) -
Vor gode naverbror, Erling, er desværre igen blevet indlagt på
sygehuset, hvor lægerne har været lidt hårde ved ham. Her er der
lejlighed til at vise den rette naverånd, og aflægge besøg til lidt
opmuntring. Erling kommer til at holde jul på hospitalet.
Et par rettelser: I sidste nr. af "Svenden" havde jeg forsynet vor
forhenværende formand Kaj Albertsen med et nyt fornavn, (Kjeld),
det beklager jeg. Endvidere mangler jeg i referatet, at jeg i forbind¬
else med omtalen afgaver og telegrammer til hulens 10 års
fødselsdag, ikke havde fået naverne i Stockholm nævnt og takket
for deres smukke hilsen. Dette være hermed %iort. Tak Stockholm.

Med kno i bordet. Viggo.

AALBORG

Traditionen tro blev julefrokosten igen en god aften med masser af
mad og skyllemidler. Ørn indviede os i den islandske kultur, idet vi
skulle smage den islandske snaps. Bankospillet forløb, som det ple¬
jer, med en stor-vinder, som straks af Ib blev udnævnt til Bingodr¬
onningen. - Ved hullemødet den 6/12-95 var der mødt 11 friske
svende. Willy havde overtaget rollen som mødeleder, idet Per Mic¬
hael var syg. Den første sang som Willy foreslog, var der ingen der
var i tvivl om, nemlig nr. 32. En hilsen med, en flaske snaps, fra
Casper som havde meldt afbud var en god idé, som godt må gå
hen og blive en tradition for alle. -1 anledning afÅges 85 års fød¬
selsdag den 12/12, havde han sendt 400 kr til en lille forfriskning.
Pengene vil blive brugt på et kommende hulemøde. Bingodronnin¬
gen havde også sendt en flaske Gl.Dansk, og da Ørn havde vundet
fjernsynet i vores julelotteri, var han også igang med klokken.
Vi holder stiftelsesfest den 27.01.96. klokken 17.30 i
Håndværkerhuset. Prisen bliver kun 50 kr. pr/person. ( Ja, du læste
rigtigt). Tilmelding i hulen inden den 20.01.96.
Husk generalforsamlingen den 7.02.96.

Med naverhilsen og kno. Bent. Med naverhilsen og kno i bordet. Gunnar.



ODENSE

Til hulemødet den 1/12, var 13 mødt op. Ole åbnede laden. Han
takkede først Inge Pilegaard, for det fine traktement ved hendes 15
års jubilæum den 14. november. Vi var en pæn flok som tog på Ian
det for at ønske tillykke. Det var en bedre frokost der blev sat på
bordet, der var alt, undtagen oksebryst!. Tak for en god dag Inge.
Vi gennemgik vores nye aktivitetsplan for 96. Der vil bl.a. i januar
komme Allen Andersen fra Metal. Der vil være smørrebrød at
købe i hulen den dag. Festudalget smurte ostemadder, så hulefar
måtte frem med snapseflasken. Lille Bent spurgte om der var nogle
der ville give en omgang! Det var der ikke, så han måtte selv op og
hænge i klokken. - Den blærehat klæder ham virkelig.
Michael var hjemme. Han arbejder i Holland, så det er ikke så tit vi
ser ham. 2 fra Odens takker berejste tømrer for en dejlig aften.

De bedste hilsner. Pigen fra Fyn.

Godt Nytår
RANDERS

På hulemødet den 1/12 fejrede vi Hennings 25 års jubilæum. 15
personer var mødt op, og efter overrækkelsen af slips og nål
m/guld, gav hulen et dejligt pølsebord samt 2 genstande. Ja, gen¬
stande manglede der bestemt ikke, for Henning sørgede for, at der
hele tiden var øl på bordet. Tak for det Henning. Vi takker dig
også for de foreløbige 17 år, du har været kasserer for Randers
afd. Endnu engang tillykke Henning med de 25 år, også en tak til
Yrsa for din indsats. Det var en dejlig aften, som først sluttede hen
ad morgenstunden for nogle af os.
Mandag den 4/12 var vi 15 personer på tur til Tyskland, hvor sejl¬
eren gik fra Åbenrå til Langballigau. En dejlig tur, hvor de øvrige
gæster i bussen fik at høre at Naverne findes endnu.
Under mærkedage har vi et 25 års jubilæum Den 18. januar har
Birgit Lorentzen (Bitten ) været medlem afRanders afd. i 25 år.
Randers afdeling ønsker alle et rigtig godt Nytår.

Med kno i bordet. Bitten.

Godt Nytår
SAMSØ

Ved hulemødet den 24/11-95 var vi samlet 9 svende + 1 fæst, som
senere på aftenen blev optaget. Der blev snakket og diskuteret lidt
frem og tilbage om julefrokosten, som når Svenden atter er i hånden
på dig, er blevet fortæret. Hvort ny optagne medlem, skolelærer Per
Wendelbo, har virket som instruktør ved idræts og andre fritidsak¬
tiviteter på Thulebasen. Per der er en god kammerat, er kendt af alle
her i afd. har arbejdet på Thule ca. 4 år, hvorfra vi fik en god og
fyldig beretning. Efter den sædvanlige optagelsesceremoni, med
deraf følgende klokkeklang som altid lyder godt i navens øre, gik vi
over til det kulinariske, som denne gang var ris i karry, fabrikeret af
H P. tak for god mad.
Efter megen snak og spind sluttede aftenen kl. ca. 24.
Vi fra Samsø afd. ønsker alle Naver afdelinger verden over, en rigtig
glædelig jul, samt et godt Nytår, med tak til alle for året der svandt.

Med hilsen og kno. Else Samso.

SILKEBORG

Hulemøde fredag den 24/11-95.
Formand Hans Padborg bød velkommen til de fremmødte svende, vi
var 9 der startede med nr. 47, herefter skulle vi optage 2 nye svende
og en overflytning skulle ligeledes ordnes. Første svend var Johnny
Møller, som er maler. Anden svend, montør Leif H. Kavcki. De fik
begge velkomstsangen og på behørig vis slog de på klokken og fik
blæren. Dernæst fik vi overflyttet vor hovedkasserer, Frode Zachari¬
assen til Silkeborg afd. også velkommen til Frode.
Vi har to fødselarer i januar, først Egon Maler der bliver 75 år og
lige efter kommer Børge "Farmand" som bliver 70 år.
Svende, husk nu vi skal have Gule Ærter fredag den 26.01.96. og
det er kl. 19.00, tilmelding i hulen. Ja, uha! uha! Det er koldt derude
godt vi har varme i hulen.

Hilsen med kno i bordet. " Farmand

SLAGELSE

ROSKILDE

Referat for november 1995!
12/11. Kortspil med 16 fremmødte. Medbragt mad og lidt vådt
indenbords. 12 spillede kort 4 hyggede sig alle gik hjem kl. 21.30.
15/11. Bestyrelsesmøde 4 var mødt.
24/11. Generalforsamling 24 fremmødt. Erna serverede brunkål.
Formanden havde modtaget 2 nye øl, den ene var drukket. Så gik
vi over til generalforsamlingen, Estrid og Ib gav en omgang. Kurt
Nielsen blev dirigent. Ingen dramatik, masser af genvalg. Ingen
øretæver til formanden, ej heller kassereren. Dirigenten havde lidt
for travlt. Kun fanevagt og en revisor er fornyet. Vi er glade for at
kassereren blev, selv om vi synes hun sidder lidt tungt på kassen.
25/11. 7 naver var en tur i Holbæk, meget fin aften.
1996 starter med kortspil den 13/1 kl. 17.30 - hulemøde den 26/1
kl. 19.30, husk gave til 25 kr!
Hulevagt januar. Estrid og Ib

Med naverhilsen PÅoul Erik

(dette referat er stærkt beskåret af redaktøren. - Referanten kan
ikke have været helt sober under udarbejdelsen af referatet).

Hulemødet den 1/12 var ikke en af de dage hvor vi sad lårene af
hinanden, og da der som regel gerne er ting der skal tages stand¬
punkt til, er det nok mest ærgerligt for dem som ikke er mødt frem
og årsagerne kan selvfølgelig være mere eller mindre velfunderede.
Men vær helt sikker på at vi savner hver eneste fraværende.
Efter formand H.J.Frandsens - som sædvanlig - altid gemytlige vel¬
komst med hvad dertil hører, tog vi fat i det p.t. aktuelle— I
Svenden har vi alle læst om en Cowboy der kravlede rundt på
tagene i Slagelse, hvilket vi undrer os meget over?!! - (dette
indlæg er indsendt af Fredericia afd. som udklipfra en avis )
Angående generalafstemningen er der ting vi ikke er helt klar over;
men vor næstformand, Erik Andersen, vil tage kontakt til HB ang.
dette. Ejnar og Karen har besøgt Per og Kitte i Nepal, og
Ejner fortalte meget interessant om dette. De kommer hjem på
juleferie omkring den 16/12, og vi glæder os meget til at hilse på
dem. Angående julestemningsmødet fik vi det sidste på plads. Erik
har sendt indbydelser til alle, og da dette er overstået inden
Svenden kommer næste gang, springer vi let og elegant videre, og
sender hilsen til Arne og Lauritz som stadig er sygemeldt
Sluttelig sender vi hilsen til samtlige "Naver" med ønske om et
Godt Nyt år.

Arne Rafn.



STOCKHOLM

Vi havde en dejlig gåsemiddag den 11. november. Gæster fra nær
og fjern var mødt på med et fantastisk humør. For Lilian Riels del
tog det en hel uge at komme over den gode fest, inden hun
vendte næsen hjemad igen. Det var et held, at gåsemiddagen blev
holdt den 11. november, thi torsdagen efter om natten kom der et
ordentlig snevejr med stormbyger på 17 - 25 sekundmeter Vi her
på Ingarö kom dog på arbejde, vi klarer os altid. Det var værre
med Gøteborg, der måtte de lukke skoler og børnehaver. Andre
steder måtte folk være uden strøm i adskillige dage. Alle- rede
ugen efter var al sneen væk, så vi nåede ikke at løbe på ski.
arrangementer:
6.01. Nytårsmesse
20.01 Hulemøde
27.01. Torskegilde
3.02. Generalforsamling

Med naverhilsen, Aase..

SØNDERBORG

Med indgangen til december måned, har vi taget hul på traditionerne
i forbindelse med den kommende højtid. Hernede i det sydlige, star¬
tede vi med julefrokost den 1/12. Lars og Gerda havde pyntet op og
Mogens fået ild i kaminen. Da svendene mødte op fredag aften oste
der afjulehygge Ove bød velkommen til 18 m/k heriblandt Ole som
lige nåede at blive udskrevet fra sygehuset, efter en arm- operation
(heldigvis kun den ene)! - Langt henne i spisningen dukked "Bolvær-
ksmatroserne" op. Det kunne ikke passe bedre, for så fik vi musikle¬
dsagelse til en medbragt sang, smukt emballeret i balloner, hvilket
gav anledning til en del morskab. "Matroserne" underholdt os på
violin, trompet og harmonika. Det gav stemningen et ekstra løft og
mange fik rørt benene.
Pludselig og ganske uventet dukkede formanden op. Vi troede vist
alle, han sad der hjemme og plejede helbredet; men hulen trak, han
vidste jo vi var der, og så kan det være svært at sidde hjemme. Det
var en glæde at se H P. så godt restitueret efter operationen, humør¬
et var som sædvanlig i top. Jo, han var med på løjerne. Kl. 23.45
kunne Petra ikke holde det ud mere, hun var ved at revne, derfor
bad hun om ordet og fortalte at Gerda fyldte år kl 24.00. Så blev
det pludselig til "happy Birthsday" og ikke mere glade jul. Kvitterin¬
gen faldt omgående. Minderne blev sunget med Jørgen som dirigent.
En dejlig aften var til ende.
Kassereren sender en speciel hilsen: Kig i jeres medlemsbøger, læg
mærke til, at der står, restance 2 nulr. Se nu at fa det ordnet, så jule
hyggen kan snige sig ud i alle krogene, og vi med god samvittighed
kan ønske hinanden Godt Nytår.

Med naverhilsen, Gerda.

VEJLE

Hulemøde den 1. december 1995. Formanden bød velkommen til
10 fremmødte svende. Han udtalte derefter mindeord over
Christian Hansen, der den 22. nov. 1995 drog ud på sin sidste rejse
Vejle afd. var ved hans bisættelse repræsenteret af en del medlem¬
mer samt med fanen.
Gule ærter blev igen i år en succes. Så tak til Jens og Bianca for
nogle som sædvanligt fortræffelige ærter. Jens har allerede lovet at
gentage successen næste år.

Lille Peter blev døbt på behørig vis. Foreningen gav på Lille Peters
vegne en omgang. Så tak til lille Peter og Horst.Vort aktivitetspro¬
gram har, uvist afhvilken årsag, en fejl. Vinterfesten er den 20. jan
1996 og ikke, som der fejlagtigt står, den 19 januar. Tilmelding
kan ske telefonisk til Johnny Lindskjold jr. eller sr. - tlf.75828042
og 75725626. Tilmeldingsfrist den 10. januar 1996. Så skynd jer
med tilmeldingen. Der er kun ca. 80 pladser. Priserne kendes ikke
endnu; men vil blive lave. 01, snaps, gi.dansk: 10,- kr. Vin: 40-45
kr.

Vejle afd. ønsker alle et godt Nytår

Store Hans

ZÜRICH

Siden sidst har vi haft forrygende travlt, ikke mindst i forbindelse
med den forestående julefest. Vi har dog taget os tid til at holde et
brag af en mortensaften. Vi var 50 personer til at spise afLars
"kok,s" fantastiske tilberedte ænder. En overraskelse var ris å
lamande, som Totters mor havde lavet, meget velsmagende, synd at
hun havde lavet til 70 personer. Aftenens højdepunkt var pakke
auktion. Ny aktionarius var Totter, som gjorde det så godt, at han
overvejer at opgive gipspladerne og gøre det til sit professionelle
job. Efter sådan en festivitas var det tiltrængt med et lille oprydnings
arrangement, det blev afholdt sammen med "Skotterne" så hele
hulen blev endevendt og rengjort på alle sider. - En for lille reklame
indsats fra egen side gjorde at der ikke kom nogen til at klippe
julepynt den 25/11, lidt synd for Flemming V. som havde arrangeret
en vandretur først; men som han sagde " så må jeg jo selv gå, og det
hjem". Heldigvis kom der senere på aftenen nogle som kunne
fortære både gløggen og æbleskiverne. - Vores film aften den 5.
december var nær gået sig en tur. Planen var at filmen skulle ses på
en stor skærm, med surround lyd og det hele, men anlægget
dukkede af endnu ukendte årsager ikke op. Heldigvis havde Axel en
video i sikkerheds beredskab, men nu duede vores fjernsyn pludselig
ikke. Så efter at havde efterlyst et andet fjernsyn i ca. en halv time,
vågnede Marianne og meddelte at vi kunne da bare hente hendes.
Som sagt så gjort, og vi kunne efter nogen morskab over forskellige
selvbestaltede teknikkers forsøg på fin justering, endelig til aftenens
højde punkt, filmen "Den russiske sangerinde" afLeifDavidsen.
Det var alt herfra og jeg håber at, når i læser dette har haft en rigtig
hyggelig jul og et fedt nyt år.

Hilsen, "FISKEN".

Århus

11/11, afholdt vi vores årlige stiftelsesfest i håndværkerforeningens
lokaler. En god og festlig aften. Formanden uddelte pokaler og
præmier til dem der havde vundet i fugle- og skiveskydning samt
kegling. Efter kaffe var der dans, og der gik rygter om at de sidste
gik hjem kl. 3 .00.
17/11. HerlufFiirgaard var fraværende. Kun 9 var mødt til en
hyggelig aften.
26/11. Vi havde arrangeret bustur til Tyskland. 20 naver og venner
deltog. Det blev en vellykket tur til Åbenrå, derfra sejlede vi til Lang
Balle Gau, i fint vejr. Efter indkøb lå bussen støt på vejen hjem. Vi
var nogle stykker der hyggede os et par timer i hulen da vi kom
hjem.
1/12. Traditionen tro serveredes der vafler og gløgg i hulen. 25
voksne + 3 børn, og alle fik så mange vafler det var muligt at
klemme ned + alt det gløgg man havde lyst til. - Tak til Kaj og
pigerne.
Vi sender her en hilsen til alle naver og navervenner, med ønsket om
en rigtig glædelig jul samt alt godt i det kommende år.
Arrangementer:
5/01-96 Hulen er vært ved en sildemad.
19/01-96 Hullemøde.
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SØHOLM KERAMIK!

Naver der ønsker eget drikkekrus m/navn bedes ven¬
ligst ringe til hovedkasserer, Frode Zachariassen, tlf:
86 84 92 68 for fælles indkøb. Pris indhendtes samme

sted.
Krus uden navn findes endnu på lager.

Med venlig hilsen, Hovedkassereren.

Årets Nav

Da KU ikke længere eksisterer, vil HB opfordre alle
medlemmer af CUK til at indsende deres forslag til HB
om hvem de synes skal være "Årets Nav". Giv en kort
redegørelse hvorfor, og HB vil sørge for overraskelsen
ved årets pinsestævne i Holbæk.

Med Naverhilsen. Hovedbestyrelsen.

TIL ALLE AFDELINGER!

HB har siden juli nr. af "Den farende Svend" haft
indlæg omhandlende Fremtidsvisioner, som næsten
hvergang sluttede med ordene - "Snak om det, og lad os
høre hvad i mener, send et brev til svenden". - Hvad er
der sket? Ikke et kuk fra nogen, derimod en masse be¬
klagelser over at redaktøren i flere tilfælde ikke har
skrevet om hvad, man har fået at spise (æde). Det er
således at mange afdelinger skriver, i februar nr. af
"Svenden", om hvad det var for herligheder man
mæskede sig med først i december.
Jeg har meget svært ved at se det konstruktive i disse
tilbageblik. Alt, alt for mange afdelinger har kun fester,
våde varer og kasketter at skrive om.

Selvfølgelig kan man annoncere om kommende arran¬
gementer, således folk ved hvad der sker i hulen.
Hvad med at lave nogle gode debatter på hulemøderne
som vi alle kunne fa glæde af.! Hav et nyt emne til
hvert møde.!

I marts nr. af "Den farende Svend", vil der højst
sandsynlig være en del som får deres referat beskåret.
Husk vel på at bladet "Den farende Svend" bliver læst
af Ambassader, håndværksmestre og andre.

Et kendt ansigtfylder 70
Vores meget afholdte æresmedlem
Hans Rindom, fylder 70 år den 20.
februar.Ordet mangekunstner dæk¬
ker vist nogenlunde alt det, han har
været involveret i, ikke mindst
inden for CUK.
Tiden i Schweiz (indmeldt den 11
december 1948) var starten til Hans |
store interesse for naverne, der sta¬
dig idag her en kær plads i hans
hjerte. Hans har med utrolig energi
besat en del bestyrelsesposter lokalt som i H.B. Især
som formand har Hans skaffet sig et verdensberømt ry
inden for naverne. F.eks. 9 år som HB-formand, hva'ba?
Man kunne bruge liere spalter på at fortælle om alle de
spor, der viser Hans' næsten "fanden i voldske" kærlig¬
hed for Københavns afdeling gennem tiderne. Indtil for
bare V2 år siden, stod han bl.a. for vore foredrag, og det
var mange! Man kan altid få råd fra Hans, og selv om
han ikke altid er enig med os "unge", bakker han os
100% op. Og som der blev skrevet i Svenden i 1988 ef¬
ter 40 års medlemsskab, kan han sør'me stadig ringe
folk op og rose dem!
Jeg vil runde afmed at takke en rar, trofast, villig og al¬
tid venlig Naverkammerat med de første 70 år, og et
hjertelig lillykke med dagen. Ligeledes en hilsen til hu¬
struen Else, der måske allermest ved, hvor meget Hans
har gjort for CUK. generelt, selv om der har været tid til
3 døtre Men heldigvis stiller Hans & Else altid op
sammen til fester o.lign., og det selv om helbreddet på
det sidste har skrantet lidt.

HIP - HIP - HURRA.

Niels "2m". Københavns afdeling.

Skulle vi ikke fremover prøve med
nogle kortere referater og i stedet
lave nogle gode debatter til gavn
for alle.

Med naverhilsen Redaktøren.
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DØDSFALD

Endnu en af vor afdelings brave Naver. Bent J. Jensen er den
26.11.95. draget ud på sin sidste rejse. "Maler-Bent" blev født
den 1.06.31, og som tilnavnet lyder, uddannet maler. Bent har
virkelig været på valsen (delvis på cykel), her bare i flæng:
Schweiz, Tyskland, Norge, for ikke at glemme Grønland, hvor
han helt tilbage i 1955, var med til at starte Julianehåb afdeling.
Dermed nåede Bent at få sit 40 års medlemsskab i CUK den 4.
juni i år. Flot.!
Et yderst behageligt menneske vil blive husket og savnet.
Bent blev bisat den 1. december,

ÆRET VÆRE BENT'S MINDE

Niels "2m". Københavns afd.

Det er med sorg at jeg må meddele, at vor trofaste naverkam¬
merat, Hans August Pedersen, den 3.01.96, er draget ud på sin
sidste rejse. Hans August blev født den 5.08.21, og var udlært
skiltemaler. Schweiz blev også for ham grundstenen til medlems¬
skabet i CUK, hvor Hans August fik 48 gode år som nav, ja
næsten 49.
Hans August's håndværk, humør og ikke mindst glæde for
Schweiz var unik. En ægte CUK'er er gået bort, og har efterladt
et stort savn

ÆRET VÆR HANS AUGUST'S MINDE

Niels "2m". Københavns afd.

Trykning
Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2
3460 Birkerød
tic: 42 e i o-a. 5 e

Februar

1.02. Børge (skæg) Jensen
Næsbyhovedvej 7, 1. 0013
5270 Odense N. - medlem afCUK i

13.02. "Trille" Knud Rasmussen
Tværvej 27
5240 Odense N Ø.

16.02. Kaj Sørensen
Tjustgatan 3, 3tr
116 27 Stockholm - medlem afCUK i

20.02 Svend Erik Akselsen
Lännerstagården 13
132 00 Saltsjö Boo - medlem afCUK i

20.02. Hans Rindom

Hyldemorsvej 40 B
2730 Herlev

25.02 Kurt Nørgaard
Charlottehøj 16
9000 Aalborg

28.02. Henry Pedersen
Slagelsegade 5
7400 Herning

TAK

Mange tak for gaver, telegrammer og hilsner i anledning afmin
60 års fødselsdag.
Godt Nytår til alle.

Med venlig hilsen, Mogens Hansen, Hillerød afd.

25 år

50 år

70 år

20 år

70 år

50 år

70 år



FIDUSERNE OVERLEVER HER
Tekst: Per Frederiksen
Foto: Håndværkerhuset

Kilde: Byg & Træ 12/95

" Minderne har man da lov at ha sang Liva Weel engang. De ca
35 gamle håndværkere, der bruger Håndværkerhuset i Aalborg,
synger ikke. Men de hæger om det gamle håndværk, og står en
håndværker - snedker, tømrer, smed eller maler - med et problem
og har brug for en fidus til at løse opgaven, er der hjælp at fa fra
de gamle håndværkssvende i Håndværkerhuset i Aalborg.
Den 6. december 1983 stiftedes "Den selvejende institution i
Håndværkerhuset i Aalborg", og i marts 1984 blev de sidste
rester af den gamle købmandsgård overgivet til Håndværkerhuset

Bestyrelse

Håndværkerhuset ledes af en fondsbestyrelse på fem medlemmer,
hvoraf én er udpeget afDansk Arbejdsgiverforening, én af fagbe¬
vægelsen i Aalborg, én af Aalborg Kommune, én af Aalborg tek¬
niske skole samt et medlem afHåndværkerhusets brugergruppe.
Huset bruges også af elever fra de tekniske skoler i forbindelse

med ekskursioner. Og eleverne far lov til at bruge det gamle
håndværktøj. Men ellers er det primært efterlønsmodtagere og
pensionerede håndværkere, der bruger huset.
De ca. 35 pensionerede håndværkere, der til daglig bruger

husets værksteder, løser specialopgaver på bestilling. Men det må
understreges, at de gamle håndværkssvende ikke udfører konkur¬
renceforvridende virksomhed. Derfor betaler en kunde nøjagtig
det samme for en arbejdstime i Håndværkerhuset, som hvis op¬

gaven var blevet løst af en lokal håndværksmester.
"Vi får de opgaver, som andre helst vil være fri for", siger

Casper Steffensen - tidligere afdelingsformand for ST-afd.
3/Aalborg - og understreger, at indtjeningen 1 Håndværkerhuset
bruges i de forskellige grupper. Desuden betaler værkstederne
administrations- og vedligeholdelsesbidrag til Håndværkerhuset.
Håndværkerhuset har lavet klokketårnet i Hasseris Kirke,

ligesom de gamle håndværkere er eksperter i vindfløje, og har
lavet en såden til Aalborghus Slot. En vindfløj er det vi andre for¬
står ved en vejrhane. Blot med den forskel at vindfløjen ikke nød¬
vendigvis ligner en hane.

Abejdsopgaver på video

De gamle håndværkere i huset i Aalborg har låbende kontakt
med Raadvad Centret i forbindelse med bevarings og restaure-
ringsopgaver. Og i øjeblikket søger styregruppen i Håndværker¬
huset penge til videooptagelser af gamle håndværkeres arbejde
med det gamle håndværktøj for på denne måde at være sikre på,
at eftertidens folk ved selvsyn kan opleve denne del af kulturar¬
ven.
" Det er vigtigt for vores kulturarv, at der rundt om i byerne

indrettes væresteder/værksteder for gamle håndværkere. Det er
også med til at holde de håndværkere i gang, som ikke har inte¬
resse i almindelige fritidsinteresser ", siger Casper Steffensen og
understreger, at mange håndværkere sætter en ære i at holde sig
selv i gang.

Værkstederne

Snedkersvend Leif Sørensen, som er 50 år, er ansat af den selv¬
ejende institutions bestyrelse til at sørge for orden i Håndværker¬
huset. Og det at arbejde med gamle håndværkssvende passer
snedkersvendens mentalitet, kan der ikke være nogen tvivl om.
"Jeg går og hygger mig med de gamle tømrer- og snedkersven¬

de på snedkerværkstedet. Og jeg har bl.a. også deltaget i et efter¬
uddannelseskursus, der handlede om restaurering af gamle møb¬
ler. Jeg lærer mere af at gå sammen med de gamle snedkersven¬
de, end jeg lærte på kurset" fortæller Leif Sørensen.

Leif Sørensen sørger også for, at Håndværkerhusets gamle
håndværktøj er i orden, ligesom han sørger for, at værktøjet
bliver placeret rigtigt i værkstedets skabe.

" Vi bliver tit ringet op af firmaer eller gamle håndværkere, der
ønsker at donere gammelt værktøj eller møbler til os. Så kommer
vi og henter det ", siger Leif Sørensen, der stolt kan tidvise
gammelt gelænderværktøj, en otte cm stor lommestødhøvl, der er
blevet brugt til listearbejde, samt en 100 år gammel bugthøvl.
Værkstedet råder desuden over gammelt karetmagerværktøj.

Trædrejer

Håndværkerhuset råder også over et trædrejerværksted, hvor den
77 årige trædrejer Erik Nielsen holder til. Erik Nielsens kunde¬
kreds findes i hele Nordjylland, og han arbejder egentlig som
selvstændig trædrejer.
Den gamle trædrejer har været selvstændig siden 1931, og han

betaler ca. 16.000 kroner i husleje om året.
I smedeværkstedet er den 70 årige Erik Bendtsen i gang med

en kobberkugle, der skal bruges til en vindfløj til Håndværkerhu¬
set. Han har arbejdet i husets smedeværksted siden 1988, og han
lægger ikke skjul på, at han kommer i huset fordi han stadig har
kærlighed til faget.
" Jeg glæder mig over, at der kommer så mange unge for at se

hvordan vi gamle arbejder. Og jeg har ikke noget imod at lære
fiduserne fra mig ", siger smedesvend Erik Bendtsen.
I den anden ende af smedværkstedet finder vi smedesvend Leif

Hattmann, som er i færd med at færdiggøre en speciel blomster¬
kasse med gesvejsninger til en kunde. Blomsterkassen kommer til
at koste mellem 600-700 kroner. Egentlig skulle blomsterkassen
nittes sammen, men da det er svært at skaffe de rigtige nitter
gemmes disse til de egentlige restaureringsopgaver, fortæller Leif
Hattmann.
Et gammelt, men velholdt malerværksted er også at finde i

Håndværkerhuset. Og her kan malerlærlingene se, hvordan man
kan få et stykke pap til via en malemetode at fremtræde som

rigtigt træværk eller marmor.



Naverne

Naverne - eller måske retteligt skandinaverne - holder til i Hånd¬
værkerhusets åverste etage. Her har de 35 medlemmer haft sin
hule siden 1988, og Deres udsendte havde den fornøjelse at træf¬
fe hulens formand Per Michael Jørgensen samt den tidligere
formand Villy Jørgensen og skrmleriforvalteren Ejler Kløve.

1 Naverhulen holder man møde en gang om måneden, og her er
alle håndværkere velkomne.
Hver lørdag er hulen åben, men som det sig hør og bør er uhø¬

visk tale samt politiske diskussioner bandlyst i naverhulen.
Naverhulen i Håndværkerhuset rummer minder fra hele verden.

Men det er en helt anden historie. Og dem har naverhulen i
Aalborg nok af.

"Naverhulen i Aalborg er en

naturlig del af Håndværkerhusets
aktiviteter", mener naverformand
Per Michael Jørgensen.

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

FUNCHS
c * HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 591722

Stedet hvor Naver mtides

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

1896 - Februar: Temmelig varm og meget tør.
Temperatur: 1,5 celsius grader. - Nedbør 10 mm
Tmax.: 10,0 celsius grader - Tmin.:-14,8 celsius grader.

Godt sammenhold

1896 var vejrmæssigt et år, danskere kan lide. Mild vinter - så
sparede vi på brænde, koks og kul. Og varm og forholdsvis tør
sommer. Århus og København var plaget af epidemier med kop¬
per, tyfus og skarlagensfeber og den kongelige livgarde af døde¬
lig menigitis. På landet var alt stadig idyl. Nok var affolkningen
begyndt, og industriarbejdet fristede landarbejderne; men en tje¬
nestepige kunne endnu fås for kost og logi. Til jul kunne der fal¬
de en juleplatte med lidt godter og et par nye træsko af. Løn tal¬
te man ikke om, men det sociale sammenhold på gårdene var

godt.

FORENINGSMEDDELELSER
/V»*V-w

FREDERICIA

Allerførst en undskyldning til Slagelse afd. for at vi har sendt et
avisudklip fra Ekstrabladet, det har også været i Hjemmet. Vi vil
selvfølgelig kontakte Slagelse afd. hvis tilfældet skulle opstå igen.

Hulemøde den 3.01.96.
Når redaktøren ikke vil skrive om alt det dejlige mad vi fik til
julefrokosten, ser vi ingen grund til at optage spalte plads

Med naverhilsen, Fredericianaverne Sjællandsgade 17 C.

FREDERIKSSUND

Hulemødet d.5.01.96, var som altid, når Anna og Frank serverer

kogesild og "De kælderkolde" underholder, godt besøgt.
Formanden kunne byde velkommen til 25 fremmødte, heriblandt
borgmesteren fra Fr:sund, Poul Erik fra snedkerne og tømrerne
og Winni fra LO. Et halvt hundrede (ca. 10 kg.) gode kogte sild
blev spist, Frits fra Jægerspris og Poul Erik havde hver taget en
flaske med, som vi kunne skylle sildene ned med. "De kælder¬
kolde" spillede og sang med en lyst, som aldrig før selv om
Svend havde glemt noderne, men det gik alligevel. En rigtig god
underholdning. Mange tak til Dem. Til kaffen havde Anna igen
overgået sig selv med 2 forskellige lagkager, som smagte som en
drøm. Winni var oppe og slå på klokken, så vi kunne skylle
kaffen og det søde ned. Klokken 23 sang vi minderne og efter en
utrolig hyggelig aften, begyndte folk at sive hjemad, for vi havde
jo ikke vejret med os, da det var meget glat.
Afdelingen sender en forsinket fødselsdags hilsen til Dorrit og
Kurt Jensen, semt et tillykke med dagen i februar til Kaj og
Claus.
Program:

2.02. Svendeaften. Inge/Karsten
1.03. Hulemøde. Lone / Tonny (bødekassen tømmes)
12.04. Generalforsamling. Bestyrelsen

Husk forslas skal være formanden i hænde senest 1 mdr.
før.

Med kno i bordet, Dorrit.



HERNING RANDERS

Hulemøde d.20/12. Formanden var traditionen tro vært med æble
skiver og gløgg og mon ikke vi fik de "skiver" vi kunne spise. 7
svende var mødt for at dele 100 stk, men ned kom de da. Jens
Lange hjalp godt til, hele 25 fik han proppet ned. Et stille møde
som sluttede ved 23- tiden.
Mit nytårsønske skal være at flere af vore medlemmer vil tage sig
sammen og møde op i hulen, det kunne være sjovt at komme
over det magiske tal 9.

Med knoslag, "MONTAGEN"

" Tjener, der er en flue i min suppe! "
" Ja, de er revnende ligeglade med hvad de spiser."

HILLERØD

Pakkefesten den 8. december var som altid forrygende god. Kan
det være anderledes, når Karl maler er auktionarius?
Der er generalforsamling fredag den 9. februar kl. 18.30.
Først spiser vi gule ærter, som foreningen er vært ved. Dernæst
begynder generalforsamlingen kl. 19.30. Bindende tilmelding til
Mona senest én uge før på tlf: 42 81 81 62. Når februar nr. af
Svenden udkommer, er der varslet generalforsamling pr. brev
senest 14 dage før.
Til messen lørdag den 24. februar serverer Mona- madmor en
sammenkogt ret til en pris af kr. 65,-. Vi lader os overraske.
Husk tilmelding!!!

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".

HOLBÆK

Holbæk hulen holdt møde den 15/12, 1995, hvor der på grund af
vejret var stort mandefald, grundet tåge, der var kommet direkte
fra naturen, og ikke som evt. dårligt tænkende fra flasker. Hulen
var pyntet op til jul og med juletræ og andre nisserier. Det var
måske heldigt at vi ikke var for mange, træet skulle jo være der.
Mødet blev åbnet med at vi sang nr. 28: Når samlet er vor naver
flok.. Vor formand var ikke i stand til at møde, så det blev
Torben der åbnede mødet, han fik som opgave at optage Kirsten
Dreyer blandt vore Navervenner. Hun måtte på behørig vis se
glad ud og ringe på klokken, hvorpå hun også fik blæren, efter¬
klangen havde næppe lagt sig før klokken blev rørt igen afEmil
og Knud, dette foranledigede, at nogen bemærkede, at det ikke
var julesangen "Det kimer nu..." men den blev dog sunget senere.

En af vore skattede Naverveninder, Else Larsen, betroede at hun
den 5. februar 1996 fyldte det runde tal 60 år og i denne
anledning ville holde åbent hus den 4 februar 1996. Her håbede
hun at se kammerater og venner.
Altså ÅBENT HUS hos ELSE LARSEN, ØSTERGADE 48,
TØLLØSE. Vi ønsker dig tillykke med dagen og vender
frygtelig tilbage.
Hulemødet gik sin gang og der var kaffe samt æbleskiver, det var
bare alle tiders. Mødet gik på hæld og efter et par julesange, der
skæppede godt i bødekassen sluttede mødet. Til slut vil vi ønske
alle et godt nytår og håbe på at alle før en særlig indsats så 1996
vil blive et år med stor tilgang afunge i alle vore afdelinger.

Adresseændring: Helge Lind Nielsen
Holbækvej 129
4450 Jyderup, tlf: 59 20 87 65

Godt Nytår fra Kinas søn.

Nytårsaftensdag mødtes vi traditionen tro for at ønske hinanden
godt nytår med æbleskiver og solbærrom. De lækre æbleskiver
var Yrsa mester for, tak for det Yrsa. Efter at have gjort et godt
indhug i æbleskiverne og solbærrommen, gik vi hver til sit for at
fejre nytårsaften hjemme.
Til hulemødet d. 5.01. var mødt 12 medlemmer. Selv om det
først var d. 18.01. undertegnede havde jubilæum, blev dette fejret
på hulemødet.. Efter at have faet overrakt slips og nål m/guld
samt telegram og diplom, var hulen vært ved dejligt pølsebord og
2 genstande. Jeg fik også overrakt et flot fad afOluf. Dette var
han selv mester for. Tak for det Oluf. I løbet af aftenen blev der
givet en del omgange; men desværre kunne jeg ikke rigtig selv
deltage, da jeg skulle på arbejde, så jeg nøjedes med en masse
sodavand, jeg kunne næsten hoppe på opstødende hjem.
HUSK: Den 17.02. Da er der kogesild i hulen; men der skal til¬
melding på. "Vedhæng" er også velkomne. Så kære medlemmer
mød op hurtigst muligt i hulen og skriv jer på.

Med kno i bordet, Bitten.

» Sex er li'som en karruseltur i Tivoli. Det ta'r en masse tid
inden man kan stige på og det er ovre før man aner det.«

KARREBÆKSMINDE

December mdr. har været meget stille i møllen, da vi afholdte vor
årlige julefrokost d. 24. november, og da der er mange som har
travlt i julemåneden, var der enighed om at slette hulemødet i
december. Dog var møllen åben for interesserede lørdag d. 9/12
og Ole & John havde besøg af 10 gæster, som hyggede sig
sammen i de julepyntede omgivelser, og i godt selskab går tiden
jo hurtigt.
HUSK, at næste hulemøde finder sted d. 26. januar 1996 kl.
19.00 og alle skal have et vel mødt til et nyt forhåbentlig godt år.

Vi ses, og med kno, Poul.

KØBENHAVN

Selv om julen forlængst er slut, skal jeg naturligvis lige nævne 95
sidste arrangementer. Julehulemødet der bød på gløgg og æble¬
skiver var rimeligt besøgt med 20 deltagere. Der var rigeligt, så
vi alle kunne "gå" derfra med æbleskivekinder og fin kulør i an¬
sigtet. Bødekassen blev halvårligt tømt, med det imponerende
indhold på kr. 2.846,-. Erik kom nærmest med et fejlgæt på søl¬
le 36 kr., flot! Anny og Foto-Børge blev nr. 2 og 3. Vi fik langt
om længe optaget et nyt medlem, så endnu engang et varmt vel¬
kommen blandt os til Christian Høj. Dig skal vi nok få glæde af.
Onsdag den 20/12, havde vi årets sidste arrangement, Midt-1-
Ugen- Jul/Sul, hvor en stor del af de 25 tilstedeværende med¬
bragte et bidrag til mavesækken. Desværre var jeg ikke slev til¬
stede, men jeg er sikker på at bunden blev lagt til julens glæder
de efterfølgende uger. En dejlig tradition der også er værd at
deltage i. Februar måned giver heller ikke mulighed for at undra¬
ge nogle hyggelige timer blandt naverne. Vort planlagte besøg til
Hillerød afd. den 9/2, må vi grundet deres generalforsamling sam
me dag, udskyde 14 dage. Vi vil derfor istedet aflægge visit
lørdag den 24/02, med samlet afgang fra Hovedbanegården ca.
klokken 11.30. Nærmere oplysninger i hulen eller hos formanden.
Bindende tilmelding senest den 18/02, da der vil blive spisning
Hver især sørger selv for køb af togbiletter etc. -



Onsdag den 14/02, afholdes det månedlige Svende-Hulemøde,
der som altid er et vigtigt møde at troppe op til. Kom og hyg
dig i muntert vennelag! - Søndag den 18/02, skal vi alle have
mulighed for at komme af med nogen af aggressionerne. Det er
nemlig fastelavn med alt hvad dertil hører. Kl. 11.00 spiser vi
vore medbragte knuder, "kærligt" overvåget afOverblæren og
hans Underblærer, kl. 13.00 går vi så til tønden, der gennem
de sidste par år har givet os mange spøjse oplevelser. I år vil den
næppe volde os større besvær. Husk een eller anden form for
udklædning, og at dagen kun er for medlemmer af klubben samt
andre afdelinger. Ingen tilmelding.
ARRANGEMENTER:

4.02. kl. 10.30 Søndagsmesse
7.02. kl. 10.30 Midt-1- Ugen

11.02.+21.02. Lukket
14.02. kl. 19.00 Svende-Hulemøde

18.02. kl. 11.00 Fastelavn
24.02. ca. kl. 11.30 Besøg i Hillerød (obs! ny dato).

Med kno i bordet, Niels "2m".

LOS ANGELES

Vi her i Los Angeles ønsker alle Naver et godt og lykkebring¬
ende Nytår. Den årlige generalforsamling løb af stablen den 8.
december, og vi serverede julemiddag (flæskesteg og ris å la
mande). Taget i betragtning af at nogle medlemmer har over 150
km hver vej, var 32 medlemmer mødt. Vi havde optagelse af et
nyt medlem, Steen Englyng. - John Kristensen og Harold Mathia¬
sen blev udnævnt til æresmedlemmer afLos Angeles Naver Club.
Lars Møller og Verner Nielsen blev optaget som Active medlem¬
mer. Til middagen denne aften gav Kaj Bjørn en flaske snaps.
Det er vel det samme i alle Naverklubber, vi bliver alle ældre,
selv om man ikke vil vedkende sig det. Så derfor havde vi tre
medlemmer som blev optaget i Naverklubben i himmelen i 1995.
Vi fik fem nye medlemmer i 1995.
Efter middagen havde vi valg til ny bestyrelse, det tog lang tid,
alle ville ind i bestyrelsen. Vores nyvalgte præsident holdt en læn¬
gere tale for at overbevise os om at han var den bedste mand til
posten. Det blev en lang aften, de sidste gik ikke fra hulen før
ved halvto tiden om natten, mumlende om at valget var FIX!.
Vores nye bestyrelse består af præsident, Kurt Møller - John
Kristensen, kasserer. - Richard Schaller, sekretær.

Godt Nytår, Bill Knudsen.

NYSTED

Hulemøde afholdtes den 8, januar 1996. Vi var mødt 8 svende.
Der blev serveret kryddersild og gammel ost med tilbehør. Efter
spisningen tømte vi sparebøssen, som indeholdte 706,-kr. Den
heldige vinder af den udloddede snaps blev undertegnede, men -
men, som den flinke fyr jeg er, sponsorerede jeg den til næste
hulemøde.
Ja, kære naverbrødre, I der ikke møder op, går glip afmeget. Vi
gamle svende er i stand til at styre denne by, denne kommune, ja
dette land, hvis man lyttede til os.
Næste hulemøde afholdes den 5. februar som sædvanlig i hulen
klokken 19. Ved dette møde inviterer vi vore damer eller andet
vedhæng med til gule ærter og som dessert Crepe Suzettes. Kære
venner. Mød venligst op og deltag i vort hyggelige samvær, ved
dette møde er tilmelding nødvendigt på telefon 5387 1499 senest
den 2. februar.
Det blev vedtaget at afholde generalforsamling mandag den 4.
marts, dagsorden bekendtgøres i næste nummer af "Svenden".
Revisorerne, Svend og Willy bedes give møde klokken 18.00.
Vel mødt.

Med naverhilsen og kno, Bent, (skatmester og laugsskriver).

ODENSE

Hulemødet den 5/01, var en aften lidt ud over det sædvanlige.
Ole som ellers er indlagt på hospitalet, havde fået udgangstegn,
åbnede laden og bød velkommen til 11 og Allan Andersen fra
Metal, som er udlært smed og maskinarbejder. Han fortalte lev¬
ende om sin tid som læredreng og svend, senere om sit arbejde
på Metal og sit virke med unge mennesker, for at de kunne fa
den rigtige akkord og løn. Han startede med at ringe på klokken
en rigtig smed er tørstig. Vi takkede for det fine oplæg. Vi havde
to optagelser: Karsten Sunding, tømrer og Erik Skov, murer.
Velkommen blandt os. Efter optagelsen måtte de dele jomfru¬
kransen, men de fik hver sin øl. Karsten og Erik måtte også op
og ringe med klokken, og prøve vores hat. Det kan være vi skal
have flere størrelser i hatte. De fik selvfølgelig blæren. - Lajer,
som vi ikke har set 1 år, var også mødt. Som noget nyt var der
kun 1 naverven denne aften. Det halve af festudvalget serverede
en bid brød, med lunt til. Vi havde alle en hyggelig aften.
HUSK: Torskegilde den 17/02 klokken 17, pris 75,- kr. Husk
en pakke til auktionen. Tilmelding på tlf: 66 18 76 04 eller på tlf:
65 91 35 38 eller i hulen.
Rettelse: Inge Pilegaard havde 25 års jubilæum, og ikke som
skrevet i sidste nr. 15 år.

De bedste hilsener fra, "Pigen fra Fyn"

ROSKILDE

Referat for december 1995!!
Søndag den 17. havde vi gløgg, æbleskiver og pakkehandel.
Meget hyggelig og fornøjelig. Vi var ganske vist kun 12 frem¬
mødte, lidt skuffende; men alligevel en ret fornøjelig eftermid¬
dag. Til kortspil og madpakke, skete der en udskiftning på 4, så
vi var stadig 3 spillehold. Vi slukkede og lukkede ved 22 tiden.
Fredag den 29/12, startede vi en time tidligere, jeg skal love for
at Ernas gule ærter er noget der trækker, hele 36 næser blev det
til, heraf 8 gæster. Ib tog mor med, til en lang og hyggelig aften.
Vi fik gammelt værktøj af en af gæsterne og Mogens kom med
en sjælden øl. Der var hilsen fra Ulla og Kurt, ligesom Kristian
gav en omgang, som forskud på de 50 år den 31.! Alle gjorde sit
bedste for at fa udryddet mad og drikke, men både Erna og Poul
holdt stand. Efter minderne ebbede det langsomt ud, lukketid ca.
klokken 23. - Hurra! Ikke mindst til Erna. - En festlig og farvel
til 1995!.
Aktiviteter i februar:
Søndag den 11. kl. 17.30. Kortspil
Fridag den 23. kl. 19.30. Hulemøde m/foredrag-

Hulevagt, Birte og John.

Med hilsen, Poul Erik.

SAMSØ

Så oprandt den store dag, hvor klubben for første gang holdt jule
frokost. Der var mødt 11 svende og 8 gæster. Alle der ikke var
pyntede, blev det til gengæld i løbet af aftenen. Det var en ual¬
mindelig god frokost som medlemmerne havde lavet en del af
hver især efter bedste evne. Sikkert er det, for vore gæster kla¬
gede ikke, derimod var det tæt på at klokken blev slidt op Ja,
der manglede intet, selv gammel ost var der nok af. Det er en jule
frokost der godt kan tåle gentagelse.
Vi siger tak til alle gæsterne, som havde musik og højt humør
med hjemmefra. Alt i alt en god aften som sluttede klokken?
Hermed indkaldes til generalforsamling, 23.02.96 (fredag)
Husk at tage medlemsbogen med hvis du er bagud, restancefris¬
ten er stadig kun 3 måneder. Eventuelle forslag bedes stilet til
formanden, 14 dage før.

Med hilsen og kno, Else.



SILKEBORG

Stor julefrokost lørdag den 16/12-95. Vi startede klokken 13 i
hulen, med alt til faget hørende og lidt til. Vi siger tak til Poul
Juhl, Bent og Bjarne, som alle gav en omgang og fik blæren. Vi
sang mangen en naversang og fik mange historier, så der var
rigtig hygge i luften. Efter 8 timers herligt samvær kunne hulefar
Egon maler slukke og lukke.
Til hulemødet fredag den 29/12-95 var vi 4 raske svende samlet
et par timer med sild, snaps og et par øller. Det var sidste møde i
1995 og vi ønskede hinanden og alle Naver at 1996 må blive et
godt år.
Husk så svende: "Torskegilde" lørdag den 17/02 kl. 17.00
tilmelding i hulen.

Med naverhilsen, "Farmand".

" Tjener, der er en død flue i min suppe!"
" Det ville jeg osse være hvis jeg spiste her!"

SØNDERBORG

Vores julehyggemøde den 16/12, samlede 11 m/k til gløgg og
æbleskiver. Stemningen var meget afdæmpet, da vi samme for¬
middag havde fulgt vores medlem Helmuth på hans sidste rejse.
Formanden udtalte et: Ære være dit minde.
31/12. Nytårsaften, traditionen tro var afd. vært med en sildemad
og en dram. Fanemærke (pinsestævne 1995) blev slået på, og vi
sang: Der er ingen ting der maner...
"Sputnik" blev tømt. Dette umættelige væsen rummede en net
sum, som vi gættede på Ove vandt en øl og en snaps, som Ester
måtte give. Vi takker for hilsner fra: Frank Lukassen - Inge og
Arno - Preben og Ferdinand. Stemningen var fin "Smeden" sang
for os. Vi råbte hurra for Ove og Karin samt H. P. da Jørgen
mente, de havde fortjent det, for deres indsats i afd.. Minderne
blev sunget, og præcis kl. 14.00 lukkede hulen, og vi gik hjem til
grønlangkålen/Nytårstorsken.
Første hulemøde i 1996. Heri deltog 16 medlemmer. Anders og
Judith sluttede sig til senere, rart at se jer ! - Vi talte om en ny
trappe til 1 .sal. Det skal Poul og Mogens se nærmere på. Vi
trænger til et gulvtæppe. Gerda undersøger mulighederne.
Regnar forærede afd. en ventilator, som han tilbød at montere,
således at overskydende varme kan blive udnyttet på 1. sal. Efter
indtagelsen af den sammenkogte ret, fortalte Poul om hans og
Martines tur til Thailand og Malaysia, hvorfra han havde mønter
med hjem til det runde bord. Vi fik et klart indtryk af, hvor store
problemer man kan have med at skaffe natlogi i Østen.
Vi ser frem til næste hulemøde og håber på god tilslutning.

Med naverhilsen, Gerda.

SLAGELSE

Ved julearrangementet den 16/12-95 var vi ikke så mange som vi
kunne ønske, men vejret var nu heller ikke med os og de som
ikke kunne deltage gik desværre glip af en rigtig dejlig eftermid¬
dag med gløgg, æbleskiver, kager og godteposer til børnene. Iris
stod i køkkenet og Gudrun havde bagt derhjemme. Tak for det
piger. Gaveauktionen ved samme arrangement, er tilsyneladende
"gået lige ind", for der blev budt flittigt, og der kom et stort, flot
beløb i fluekassen på 1.527,-kr.
Ved hulemødet den 5/1-96 bød formand H.J.Frandsen, velkom¬
men og ønskede alle et godt nytår, hvorefter nr. 28 blev sunget
og mødet blev åbnet. Henning har lavet et flot udkast til vedtæg¬
ter for Slagelse Naverne, men han mangler stadig en medlems¬

liste for at kunne gøre den færdig. Hans vil gerne gentage succe¬
sen med en sommerfest ved stranden, så der skal bare fastsættes
en dato så hurtigt som muligt. Per er i disse dage hjemme på jule¬
ferie fra Nepal og da han så mødte op i hulen gik snakken selv¬
følgelig en del om det "udenbys" liv i det Ejner jo har været der¬
nede og Henning påregner at tage derned til efteråret. Vi blev al¬
le glædelig overraskede da Laurits mødte op, for vi troede faktisk
at han lå på hospitalet, hvad han dog også havde gjort, men det
afholdt ham ikke fra at komme og tilbringe et par timer med os i
hulen - Flot Laurits. Sygdom havde også forhindret både Arne
Glyholt og Arne rafn i at møde frem, men De sendte begge en
hilsen og vi håber det går bedre når bladet her udkommer.
OBS! - OBS! -
Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i flg. vedtæg¬
terne fredag den 1/03-1996 klokken 18.00. I den forbindelse
havde vi nogle problemer med menuen, som dog blev lagt i gode
hænder hos fungerende hulefar, Hans.
Selve mødet sluttede vi af med at synge nr. 13, hvorefter vi gik
over til det mere kulinariske og spiste vore medbragte "klemmer"
fortalte lidt spind, godt at lyset ikke var tændt. Alle 11 fremmød¬
te var enige om at synge minderne da klokken nærmede sig
23.00.

Med kno i bordet, Erik.

STOCKHOLM

Aller aller først vil vi gratulere vores allesammens Søren med
hans 70 års medlemsskab i CUK. Er der nogen anden afdeling,
som kan slå denne rekord? Vi er stolte over at have en kammera
som har været medlem i så mange år. Uden Søren havde vi jo
ikke haft vort dejlige Torp på Ingarö, som han stadigvæk besøger
når helbredet tillader det. Søren har altid været glad for at spille
skak, og i særdeleshed kortspil, 66 som han kalder whist. Han vil
helst spille med hønsene, da klarer han sig bedst. Bagefter vil han
have kaffe med mazariner, dvs. tvebakker. Søren har altid set til,
at der blev hentet brænde hjem fra skoven, så der var varmt i
stuen. Der skulle sørme arbejdes, men bagefter blev man så budt
på lakridser, dog måtte man bare tage en. Man skal jo spare på
lakridserne. Søren kan jo også godt lide at læse kriminalromaner
og før i tiden, da vi havde de gamle dasser med to huller i, kunne
han godt lide at sidde længe på dasset og læse og en gang
imellem sad han sammen med en kammerat, med døren åben, og
snakkede, samtidig med at de sad og nulrede avispapir til wc-
papir. Man skal jo spare på papiret, sagde Søren og tænkte på
renterne. Søren har altid godt kunne lide børn, særligt pigerne.
Dem passede han ekstra på. Søren, vi takker dig allesammen for
alle de dejlige år, vi har været sammen med dig.

Samtidig gratulerer vi også Svend Erik Akselsen, populært kaldet
dobbelaksel, med hans 20 års medlemsskab i CUK Han gjorde
sig bemærket ved julefrokosten, idet han åbnede øllerne med
bestikket, hvilket ikke høvdingen så, da havde det jo kostet en
omgang.



Det var ikke små sager da vi 28 personer tilstede ved et dejligt
julebord med alt, hvad hjertet kunne begære. Vi takker vor
dygtige kok og kokinde for det store arbejde, de lagde ned. Vi
startede kl. 14.30, da vi ventede på at Inga og Per skulle lukke
deres forretning på Turex rör. De var her kl. 14.18, eksakt den
tid det tager at køre fra Lännersta til Ingarö. Der blev delt
præmier ud ved whistresultatet. Tre vindere havde vi: Otto
Madsen, Pusseren og Solbritt. Tillykke med resultatet.
Aktiviteter:

3.02.-96 Årsmøde
10.02.-96 Hemmelig aktivitet
24.02.-96 Svendeaften
2.03 .-96 Månedsmøde

Med naverhilsen, Aase

AALBORG

Til lwlemødet den 3/1-96 var der mødt 15 svende til en
hyggelig aften. Generalforsamlingen holdes onsdag den
7/2-96 kl. 19.00 i hulen. Der serveres traditionen tro
gule ærter med flæsk og pølse og dertil øl og snaps. De
nye love er nu kommet fra trykkeriet og kan afhentes i
hulen.
I forbindelse med årsskiftet skriver vores formand, Per
Michael, følgende:
- Da året nu udrinder vil jeg gerne igennem Svenden
takke Aalborg naverne for et godt 1995, en god tilgang,
et godt naversind, og sidst men ikke mindst en god
tilgang til hulemøderne. Må året 1996 blive
indholdsrigt, og til gavn og glæde for samtlige naver i
indland som udland. Godt Nytår.

Med naverhilsen og kno i bordet, Gunnar.

VEJLE

Hulemøde den 5.januar 1996. -Formanden bød vel¬
kommen til 10 fremmødte svende, især til Ole Seyer
Hansen, der blev overflyttet fra Sønderborg afd, og øn¬
skede alle et godt nytår. Formanden takkede Fredericia
afd. for julefrokosten, der jo som sædvanlig var uover¬
truffen. Blot var den mindre dramatisk end i 1994. Jeg
tror, alt gik efter planen, ud over at vi "glemte" en
enkelt på hjemturen. - Kassereren er utilfreds: Alt for
mange restancer, siger han. Så find lommerne ellers
risikerer man at blive slettet. - Mødedagene i april og

maj vil blive flyttet, da de falder på helligdage. Så s
venligst i bladet, hvornår der bliver møde i de to måne¬
der. Ole, der jo blev overflyttet, viste sig særdeles
lærenem. Der var vist ikke gået mere end en time, før
han havde fundet ud af det med klokken. Så velkommen
Ole, og tak for øllet.

Med naverhilsen, "Store Hans".

ZÜRICH

Siden sidst har vi fået klaret den stressede tid, kaldet
julen. Hernede startede vi julen med en optagelse af
endnu en "Axel dreng" nemlig Kenneth Møller som er
kommet til Höng (Zürich) fra Svendborg via Gravbiin-
det.

Det vides ikke om det var afmodstand for denne op¬

tagelse at, der kort forinden var begået hærværk mod
klublokalet, da en rude var slået ind; men vi optog ham
nu alligevel. Igen i år havde vi julefest i restaurant Fal¬
ken. Salen var pænt pyntet som nogle af gæsterne
senere også blev. Lars formand og skramleriforvalter
"Fisken" stod for pyntningen af borde og lokale, med
god hjælp af Verner Lauritsen, medens Mailis med
mand klarede tombolaen. Derefter var der gudstjeneste i
Martin Luther kirken v/Peter Stokholm. Til julefesten
bød Lars velkommen og holdt en kilometer lang tale fra
en køkkenrulle, andre mente det kunne være en telefax-
ralle. Som speciel gæst havde vi ambassadøren, Jan
Marcussen, som holdt en kort tale og takkede for invita¬
tionen. Vores materialeforvalter havde vi næsten mistet
i en rivende flod, sammen med et par biler, da han
prøvede at bestige et bjerg med bil med bil på slæb,
uden snekæder eller det der lignede; men han slap med
skrækken og en baglæns glidetur på et par hundrede
meter, men så gav han også op og kørte hjem for at skif¬
te bil og bukser.

Herfra et fortsat godt Nytår. - Guldberg.

ÅRHUS

Til julehulemødet den 15/12, var der som sædvanligt
fuldt hus. Formanden åbnede mødet og bød velkommen
til de fremmødte. Vi skulle i aften fejre Jens Buhelts 25
års jubilæum i CUK. Jens fik en fin indrammet bronce
platte og et par flasker, fra Århus afd. + telegram. Jens
fik ros for mange års trofast medlemsskab og den store
interesse for arbejdet i CUK. Efter et par sange serve¬
rede bageren og Kaj æbleskiver og der var rigelig med
solbærrom. Vi havde den glæde at have besøg afHans
Munk, som vi ikke har set i lang tid grundet sygdom.
Der var en fin stemning hele aftenen, og det var henad
de små timer før de sidste forlod hulen. Vi fik denne af¬
ten udleveret vores Naverkalender. Tak til Helmuth.
5/1. Ja så har vi taget hul på et nyt år og det er jo altid
spændende hvordan det nu vil forme sig. 1995 har
absolut været et godt år for afdelingen med masser af
arrangementer. Formanden bød velkommen med en sær
lig velkomst til aftenens gæst som kommer fra Græken¬
land og han fik på behørig vis velkomstsangen. Forman¬
den oplyste at det er ved at blive en tradition at hulen,
ved det første hulemøde i året er vært med et traktement
Endvidere havde vi faet anskaffet nye mønter til det
runde bord, til erstatning for de som var blevet stjålet.
Jens og Vagner er i fuld gang med at lægge de nye møn¬
ter i bordet. Der blev også tid til at synge et par Naver¬
sange. Det første møde i 96 blev en hyggelig og positiv
aften som sluttede ined minderne.
Kommende arrangementer:
2.02. Hulemøde
16.02.Hulemøde m/ledsager
24.02.Hulemøde m/gule ærter.

Svend E Jensen.
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Fremtidsvisioner

Juli måned 1995 var der på forsiden af" Den farende Svend " op¬
læg til debat. " Den farende Svend februar 1996 meddeles det
at ingen har reageret på opfordringen, jeg har lovet vor redaktør
mange gange at skrive; men helbreddet har været helt i bund, der
var ingen energi, nu går det lidt bedre, så lad os tage fat om næl¬
den.
I 1946 arbejdede jeg i Norge og Sverige, det var her jeg fik blod
på tanden og januar 1948 gik turen til Schweitz, Zürich. I Zürich
kom jeg i forbindelse med C.U.K . Der var kammeratskab. Vi
modtes på Hottinger Platz, derfra drog vi ud for at more os i
byen. Fra foreningens side begyndte man først i 1949 at fa dannet
en bestyrelse. Så kom der udflugter, fester ja selv pigerne fik nu
mulighed for at blive passive medlemmer, for de måtte ikke være
med i C.U.K.
Der skulle være kongres i København. Det var i 1952, vi havde
afstemning om delegerede. Vi unge, der var i stort flertal, valgte
en af de gamle og en af de unge. Hvad gjorde hovedbestyrelsen?
De underkendte vores afgørelse. Ny afstemning og alle medlem¬
mer i Schweiz skulle stemme om, der var de gamle i flertal. Se på
fotografiet fra kongressen, alle er de ældre medlemmer ingen
unge.
Dette har intet med fremtiden at gøre, nej; men historien gentager
sig.
København i halvtredserne, igen kamp mellem de unge og de
gamle, der mistede København mange medlemmer. De unge så
en fordel ved at købe et hus, det kunne benyttes til ophold lørdag
- søndag og i ferien. De unge lagde mange penge på bordet, de
gamle sagde nej. 3 år senere blev huset solgt til 10 gange den
værdi vi skulle give. - Hvorfor nu alt dette, sådan er det da ikke
mere.

Jo! Her i halvfemserne havde København en helt ung bestyrelse,
alle under de 30 - 35 år. Så blandede hovedbestyrelsen sig og vi i
Københavns afdeling mistede 5 unge medlemmer.

Hvordan bliver unge modtaget i afdelingerne?

Da jeg kom til København i 1950 blev vi ikke regnet for noget, vi
havde jo ikke gået på valsen. Tænk de gamle havde alle gået helt
til Schweiz, Paris o.s.v.. Sagde de! Så vi unge var ikke værdige
til at benytte ordet Nav.
Lovene er lavet om flere gange efter 1949. Den største ændring
er lige ved at være at nu kan pigerne også blive medlemmer, og
så hedder det ikke mere love men vedtægter.

Kære H.B. - Hvad er en Nav?

En Nav er en mand eller kvinde, der har
arbejdet i udlandet ca. 1 år. - Arbejde i
udlandet??. I Tyskland arbejder mange
bygnings- håndværkere, tænk de tager
hjem hver eller hveranden lørdag - søn¬
dag. Der bliver ikke oprettet afdelinger
på disse byggepladser, nej naturligvis
ikke; men disse mennesker skal have
mulighed for at blive medlemmer her i
landet, og der skal uddeles brochure,
som gør opmærksom på at C.U.K,
eksisterer.
Lokale love (undskyld vedtægter). H.B
i skal ikke blande jer så meget, som vi
gjorde da jeg sad i HB.. Dengang var
det også de gamle i H.B. der spærrede
for nytænkning.
Søens folk, mange har lyst til at se verden og selv om ikke alle
rejser som håndværkere har de valgt søen. Naturligvis skal disse
personer optages, selv om de sejler på danske skibe.
Pigerne, hvad enten de arbejder i huset eller på hotel, skal de
kunne optages, de har vist at de vil ud at se og opleve noget 1
dag gælder ingen faggrænser.
1 1899 da C.U.K blev stiftet var der ingen tog ingen flyvemaski¬
ner. - Vi skriver 1996, lad os dog følge med tiden, vi kan ikke
skrue tiden tilbage, vi må følge med. Det vigtigste er at holde
kammeratskabsfanen højt.

Mon ikke dette kan give nogle lyst til at skrive om deres
synspunkter. Gør det???

Med naverhilsen, Hans Rindom.

Kære venner så er bolden givet op; men lad os frem for alt være
nøgtern og sobre og bevare den rette Naverånd.

Redaktoren
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Formand: • Ole Beiwig
Strynrigade 7
5000 Odens C
Tlf: /Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Hovedkasserer: • Frode Zachariassen
Rustrupvej 26
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Formand: Niels Kraglund
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Tlf: 33J5 09 85
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Hule: . Ingerslevsgade 108 kid.
1705 København V
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MILEPÆLE

Redaktør af "D.f.S.":

Deadline:.

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

Februar

9.03. Verner Lauritsen
Pildamsvej 4
6000 Kolding

50 år

DØDSFALD
Vi har lige fået den sørgelige meddelelse at vores kære
naverven Erna Sørensen, Bentebjergvej 2, Haraldsted, er af¬
gået ved døden. Ema var et dejligt livsglad menneske, som
vi absolut vil komme til at savne. Hendes elskelige og stille
væsen, vandt alle omkring hende.
Erna blev indmeldt i hulen 27.09.85. Erna blev næsten 78
år, men bevarede sit ungdommelige sind. Et stort tab, ikke
mindst for Bjørn og den øvrige familie.

Æret være Ernas minde.

Naverklubben Roskilde.

Det er med sorg vi må meddele at vores sekretær, Peter
Larsen, er død den 31.12.95.
Peter var født i Torsted ved Egtved den 26.05.30 Han rejste
til Canada i 1952 og arbejdede ved landbrug og skovbrug
indtil omkring 1960. Han stod i lære som gasinstallatør og
arbejdede med det indtil 1975, da blev han udnævnt til gas¬
inspektør først i Peace River i Nord, Alberta, og de sidste 6
år her i Calgary. Peter gik på pension i marts 1995. Peter
var gift i nogle få år i Peace River, hans kone døde i 1988.

Æret være Peters minde.

Jens Kaack, formand i Calgary afdeling.

TAK

En stor tak til alle som mødte op for at fejre mit 40 års jubilæum i
naverhulen Århus. De gjorde det alle til en stor festdag for Lis og
jeg som vi altid må mindes. Tak for de flotte taler fra mine rejse¬
kammerater, de mange telegrammer fra ind- og udland, blomster
og gaver. Vi var helt overvældet over det store rykind; men tak¬
ket være hjælp fra Kaj og Jørgen klappede det hele.

Med naverhilsen, Vagner, Århus afd.

Hilsen og tak for lykønskninger på min 75 års fødselsdag fra
H.B. - Herning - Stockholm - Silkeborg m/flere.

Egon Maler.

Hermed tak for hilsner, telegrammer og gaver.
"Farmand".

Jeg vil hermed gerne sende en hilden og tak til alle de venner og
naverkammerater, der var med til at gøre mit 25 års jubilæum
festlig og uforglemmelig. Jeg siger Randers afd. tak for slipset og
festen. Særlig Ruth og Oluf samt Tove og Torben skal have tak
for gaverne. Tak for emblem samt telegram fra H.B.. Også tak til
Stockholm og Herning afd for telegrammer. Tak for hilsenerne
fra Inge Haugesen, Lillian Riel, Kirsten Rasmussen, Karin Hjelm
og sidst men ikke mindst Ejner Jensen.

Med naverhilsen, Bitten, Randers afdeling.

Milepæle

6.03. Kaj Albertsen
Yrsavej 3
4700 Næstved

60 år

Trykning:
Birkerod Bogtryk/Offset Aps - tlf: 42 81 04 58
Toftebakken 2 D, 3460 Birkenid

MEDDELELSER

Kejsergården i Randers åbner som museum for alle
danske håndværksfag. I den anledning er Naverne
inviteret til at deltage.
Det ville være ønskeligt om vi kunne vi blive rigtig
mange til optoget rundt i byen i uniformer og med faner.
I øvrigt henvises til referatet under Randers afd.

Bitten.



landsnaverstævnet i holbæk
pinsen 1996

Så er alt ved at være på plads til at modtage de mange
stævnedeltagere, som vil finde vej til Holbæk i pinsen
1996. Huleaftenen afholdes i foreningshuset Jernbanevej
16. Delegeretmødet om søndagen afholdes også i forenings-
huset. Festaftenen om søndagen afholdes i den gamle kost¬
forplejning på Holbæk kaserne, med indkørsel ad Artilleri¬
vej, her vil være opsat skilte.
Vi har 38 sengepladser i dobbeltværelser på glarmestersko¬
len, de sengepladser, som vi skal bruge derudover vil blive
indlogeret på vandrehjemmet, prisen er den samme; men
plus sengelinned. De som bliver henvist til vandrehjemmet
vil blive kontaktet personligt, angående sengelinned.
Overnatning på glarmesterskolen og vandrehjemmet
sker på tilmeldingsblanketten.

tilmeldingsblanket

Navn

Adresse afd

Antal deltagere Tlf:

Ankomst Afrejse

Pris Lørdag Søndag lait

Hulemøde 75.-

Bustur m/frokost 110.-

Deleg.møde m/frokost 75.-

Stævnemiddag 180.-
Dobb.vær pr/seng/nat
inkl. morgenmad 165.-

Kroner i alt

Deltagelse i pinsestævnet sker ved skriftlig henvendelse til:
Markus Sikker Hansen, Solvænget 16, 4296 Nyrup.
Ved tilmelding betales 50% af beløbet.
Der betales pr. crossede Check til ovennævnte adresse, eller
til Danske Bank, 4295 Stenlille på konto nr. 3516112778, -
med angivelse af afsenders navn og adresse.
Tilmelding senest 1. maj 1996.

Ønsker man overnatning andre steder, da sørger man selv
for tilmelding.
Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, tlf: 5343 0616.
Jernbanehotellet, Jernbanevej 1, tlf: 5343 4106
F.D.M. Camping, Dragerupvej 89, tlf: 5343 5064
Der forefindes hytter på campingpladsen.

Program følger i næste nr. af" D.f.s.

60 år

Vores unge sekretær, Aase Håkansson, fylder 60 år den
29 februar.
Efter at hun havde truffet sin Kaj her i Stockholm, drog
de sammen til Frankrig og Italien hvor de efter mange
kilometers traven, fik arbejde.
Aase holder rede på alt hvad vi siger under møderne,
siden renser hun alt unødig snak bort, og vi far en fan¬
tastisk protokol. Mange gæster på Ingarö har fået set
Stockholms fine skærgård, takket være Aase og Kaj, og
er der nogen som hitter rundt blandt de tusinde øer, så
er det Aase.
Vi ønsker Aase tillykke med fødselsdagen, som hun
fejrer på Madeira.

Med naverhilsen, Aage Håkansson, Stockholm afd.

fremtidsvisioner
V/Nysted afdeling

Ja, det der får mig til at sætte mig ved PC'eren er det udfald i
"Svendens" februar nummer fremsat af redaktør Dann Eland.
Jeg har gennem det sidste halve år med interesse læst hoved¬
bestyrelsens fremtidsvisioner, som jeg kan følge et langt styk¬
ke hen ad vejen.
Det er som om hovedbestyrelsens medlemmer ikke selv lever
op til visionerne. Jeg modtog brev fra hovedkassereren den 13.
juli - hvor han beder om, at al henvendelse skal ske skriftligt.
Han må vel som tidligere kasserer have en ugentlig telefontid.
I september nummeret oplyses, at det er formandens pligt at
repræsentere ved officielle lejligheder, herunder jubilæer m.v..
Vi hverken så eller hørte noget trods anmodning og skriftlig
indbydelse, - end ikke et telegram - men, men, vi klarer os
uden.
Det værste er dog redaktørens udfald i februar nummeret. Jeg
vil kalde det en grov nedvurdering af os ude i afdelingerne.
Hans job må være at trykke det, vi skriver (husk vi betaler for
bladet)!. Jeg vil minde om, at i Nysted har vi både håndværks¬
mestre og forhenværende mestre og svende. Til møderne har
vi et fremmøde på 60%, én af årsagerne er den, at - for at
bruge redaktørens egne ord - mæske os, og det har vi det
ganske godt med i Nysted. Mit indtryk er, at nogen betragter
CUK som en kamporganisation, den har nok mere præg af en
selskabelig forening. 1 Nysted får vi mange nyttige debatter i
forbindelse med det kolde bord. Jeg håber, at ovenstående må
give anledning til indlæg fra andre afdelinger.

Med naverhilsen og kno
Bent

Skatmester og laugsskriver

næstved + ålborg
Disse referater modtaget alt for sent. Håber at kunne bringe
noget af disse i næste nr. af "Den farende Svend".



FREDERICIA

Husk nu at sætte X i kalenderen til den 22. august 1996, så kører
vi igen til Mosel. Tag jer sammen og slut jer til de røde huer og
fa 5 dage som i aldrig glemmer.

Børge og Vagner.

Hulemøde. Der mødte 9 friske svende. Formanden bød
velkommen og vi sang nr. 28. Formanden fik ordet og lagde
op til en diskussion. Temaet var beskæring af vores
referater til "Svenden", som der var stor utilfredshed med
da vi mente der var forskelsbehandling i forhold til andre
udmærkede indlæg, f.eks. udeladelse af vores tak til pigerne
som gør et stort stykke arbejde ved vores hulemøder og
arrangementer. Så diskuterede vi det nye "opråb" til alle
afd. det var sætningen med spise (æde) debatten blev ikke
så lang for her i Fredericia afd. spiser vi med kniv og gaffel
og det er kun "svin" der æder; men er der en definition så
vil vi gerne at redaktøren udlægger den især da ambassader
og håndværksmestre læser bladet, angående de nye
temaaftener så mente nogle at indlæggene ville blive korte
så der ville blive mere plads til vitser og formentlig selvpor¬
trætter. Alt i alt en mægtig konstruktiv temaaften.
Husk svende på grund af påsken afholder vi
generalforsamling den 10-4-96 kl. 19.00. Dagsorden ifølge
lovene.

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

K »i* F\*j
r % V;

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 1722

Stedet hvor Naver mrides

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

Jeg har fået en forespørgsel fra en schweizer der gerne vil
prøve lykken i Danmark.

Navn: Balint Poesi
Alder: 18 år
Fritid: Synger (jazz, pop) musik, læser
Interesseret i musik, cabaret, teater.
Søger en familie at bo hos ca. 3 måneder i Københavnsom¬
rådet. Håber at finde et arbejde i/omkring showbisnes.
Kontaktadresse: Lars Kristensen, Guggenbühlstrasse 115 8404

Winterthur. - 041 052 242 50 11

Med naverhilsen. Fredericianaverne, Sjællandsgade 17B

FREDERIKSSUND

Fredag den 2.02.96. Formanden bød velkommen herefter
sang vi nr. 28. Afbud fra Inge (hulevagten) pga. hun skulle
til sodavandsbal, afbud fra Dorrit og Kaj. Sangermusklerne
blev flittigt brugt i løbet af aftenen. Vi sang nr. 35 (for Erik
Kragh den 18.02. blevfyrre-fed-færdig). Vi sang nr. 13 (for
Bente den 2.02.). Vi sang nr. 15 (for Axel det var længe
siden at rotterne havde faet en ordentlig dans). Der blev
debatteret om det ikke snart var tiden for Bente og Lise, at
blive "Naverveninder", Alf havde en kommentar til Lise:
"Jeg ser gerne, at du spørger mig først". I aftenens forløb
lod dette citat: Bedstefar's nye "ALMEREA" skulle vi ud at
se, men Per Bager syntes, det var bedre at Frank kørte den
ind i hulen, sådan at vi blev fri for at fryse. Vi sluttede
aften afmed at synge nr. 21.
Afdelingen sender en forsinket tillykke til Erik Kragh med
de 40 år, (sekretæren undskylder, men jeg havde ikke den
rigtige dato).
Program:
1.03.96 Hulemøde (bødekassen tømmes) Lone/Tonny

12.04.96 Generalforsamling Bestyrelsen
HUSK FORSLAG SKAL VÆRE FORMAN¬
DEN I HÆNDE SENEST 1 UGE FØR.

10.05.96 Svendeaften Dorrit/Kaj.

Med kno i bordet Dorrit.

HERNING
Årets første søndagsmøde, eller om man vil, Nytårskuren,
var overordentlig godt besøgt, 11 svende, 3 svendinder og
en gæst fra Århus, Jørgen Falsted, mødte op. Hulen var den
glade giver af en sild og en dram. Jørgen var ikke kommet
over julehumøret, så han snuplede over klokken. Tak. Ellers
ikke de store armbevægelser. 7 svende var mødt den 17/1 et

magert fremmøde. Svende hulen savner dig. Vi måtte
kalde svendene sammen til et ekstra hulemøde onsdag 24/1.
En dameklip, kaldet "Tangenten", havde spurgt om vi ville
vise dem vores hule, hvilket vi med glæde gjorde, og mon
ikke vi fik hulen fyldt op, hele 10 dejlige damer i den mod¬
ne alder mødte + 12 svende, mon det var pigerne der trak
svendene hjemmefra??. Der kom rigtig gang i sangbogen,
vores altid velvillige musikant, Haldur, mødte op med "luft-



kassen", hvor alle naversangene er i, så det gik bare der ud
ad med sang og spind, festlig og fornøjelig. Pigerne takkede
af for en glad aften, med en gave til hulens velfærd, som vi
nok skal få omsat. Vi sluttede præcis kl. 23 med
"Minderne", en aften der sent bliver glemt, var slut.

Med knoslag, "Montagen".
HILLERØD

Fredag den 12. januar mødtes vi så igen og ønskede hinan¬
den godt nytår. Selv om vi kun var 9, havde vi det sjovt. Til
messen den 27. var vi 15, heraf 7 gæster. Hvis hvert enkelt
medlem kunne fortælle om sin valsetid, kunne vi gøre
møderne/messerne lidt mere indholdsrige. Var det ikke en
ide?? Der er hulemøde fredag den 8. marts og messe den
30., hvor menuen står på sprængt and eller dyreryg/kølle til
samme pris som torsken nemlig 90,00 kr. Husk tilmelding
senest 8 dage før til Mona då tlf: 42 81 81 62.
Til mødet den 12. januar blev Inge Christensen optaget.
Inge vil senere fortælle om sit arbejde i Schweiz.
Til slut en vits: "Nu lakker det mod enden" sagde manden,
han havde tabt en dåse fernis ned ad ryggen.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".

Karrebæksminde

Til trods for flere dages kraftig sneuvejr, lykkedes det 5 medlem¬
mer + 1 nav fra Næstved at forcere snemasserne og komme frem
til møllen, for at deltage i årets første hulemøde.
Jønsson bød velkommen til et nyt naverår, hvorefter vi sang nr.28
Der blev drøftet flere ting, bl.a. Poul Serup fylder 50 år den
31.01., og i den anledning holder åbent hus. Der skal indkaldes til
forårsfest den 29. marts, og ligeledes til generalforsamling den
31. maj. Det blev foreslået at stiftelsesfesten evt. skal afholdes
den 22. juni, men mere herom senere.
Der var enighed om at i feriemåneden juli, afholdes intet hulemø¬
de. Vi når så også frem til forår og sommer, selv om det i
skrivende stund ikke ser sådan ud, og så skal udendørsaktivite¬
terne være på plads.
Det blev konstateret at møllen ikke havde lidt overlast i forbind¬
else med årsskiftet, og det var der tilfredshed med. Efter dette,
serveredes maden, og snakken gik, til vi efter sang nr. 73, gik ud
i vinternatten efter en hyggelig aften i godt selskab.
Næste hulemøde den 23. februar. - Velkommen.

Med naverhilsen, Poul.

HOLBÆK
Hulemøde 19. januar 1996. 14 plus en gæst var modt.
Mødet startede med en sang, hvorpå vor gæst Peter
Wendelboe blev budt velkommen af formanden. Vi blev
kort orienteret om gæsten, der derefter fik ordet og
præsenterede sig som chef for hjemmeværnets distrikt
Odsherred og dermed chef for de lokale hjemmeværns
komp. med kontor på Holbæk kaserne. P.W. havde været
medlem af Sirius patruljen på Grønland. Vi blev derpå kort
orienteret om denne patruljes oprettelse og historie, navnet
Sirius var taget fra hundestjernen idet alle turene der oppe,
for det mest foregik med hundeslæde. Vi fik også en
forklaring på deres logo. Efter denne indledning hørte vi
om P.W.s personlige oplevelser som bestemt ikke var
kedelige. Til slut blev der åbnet op for spørgsmål,
nysgerrigheden var stor, så stor at vi måtte gøre en ende på
det.

Viggo og Kirsten havde hulevagten og serverede
Brasiliansk "FESJOADA" sorte bønner. Klokken blev
mange og mødet sluttede med alm. udsivning.
Husk ordinær generalforsamling den 15. marts i hulen
kl. 19.30.

Dagsorden iflg. love. Eventuelle forslag skal være
bestyrelsen i hænde 14 dage før og det skal være skriftligt.

Kinas Søn

HØRNING
1996 startede med et ekstraordinært mode som Jens
indkaldte til 5.jan. Årsag: Pat og Egon fra Los Angeles var
på besøg og ville hilse på Hørningnaverne som han mødte i
1993. Mødet startede med at de fik forevist "Vores Mølle".
- En sådan findes i USA kun i Solvang; men den er
fremstillet af plastic og andet kunststof, - så de var
imponerede. Bagefter hyggede de sig i hulen, hvor man
morede sig med at tale "the Julekalender" og skylle ned
med whisky, som indfødte Amerikanere. Egon sender
hilsen til alle de Hørningnavere som ikke kunne komme
samt en helt speciel hilsen til Arno Frank med ordene: Der
er dækket op i baren.

Ref.Jen s.

Den 12. var vi 13 til Nytårstaffel. Formanden oplæste
hilsener til afdelingen, og bød vor gæst, Tove, velkommen.
Vi fik sunget en sang inden taflet, som bedst kan beskrives
som bordets glæder fra operetten "Farinelli". Vi siger tak til
Karen, Kirsten og Else. - Fredag den 2.feb. var vi 15 til et
bevægende hulemøde, vores "fortabte søn" Preben gæstede
vores hule, sidst vi så ham var til Campingtreff 1994. Vi
var glade for at se ham. Desuden havde vi besøg af 2
svende, som er interesseret i naverbevægelsen. Oluf
Karlskov, maskinarbejder sejlet for A.P.Møller i 1 Vi år og
besøgt England, Holland, USA, Canada. Vor anden gæst,
Arne Juul, har arbejdet som fodermester i Norge, lagt spor
og bygget siloer i Tyskland, har boet i en barak som lå lige
ved kirkegården i Frederikshåb, deraf hans øgenavn
"Gravens rand"; men han ser ikke ud til at have taget skade
hverken på sjæl eller legeme. Efter præsentationen viste
Jens film fra et møde med "Vikingerne" samt fra krocket-
turneringen på Langå Camping.
Og så kære redaktør, så var der debat om dit indlæg i sidste
nummer af "Svenden" og det gik ikke stille af. Der var både
for og imod, en af dem der var imod udtrykte det på
følgende måde: Det er jo bare noget fisefornemt Kobenhav-
nerhultur, det er da hyggeligt at læse om at folk hygger sig
med god mad. Vi var en hel del som ikke var enig med
ham, jeg kunne f.eks. fortælle at når jeg spørger min
ægtemand om hvad vi skal have at spise, får jeg det svar:
"Kig svenden igennem, så finder du en passende menu". Da
jeg skulle på indkøb i dag læste jeg at "kogesild og
lagkage" er in; men det tiltalte mig ikke så jeg valgte noget
andet. - Mødet sluttede i al fordragelighed m/mindeme. Vi
havde haft en rigtig god aften.

Med hilsen og kno, Tante Møghe.

KOLDING

Generalforsamling afholdes den 27.04.1996, i følge lovene.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Med naverhilsen, Bent.



KØBENHAVN
Stiftelsesfesten den 13/1 var som altid et brag af en fest
med fuldt hus. Jeg kan roligt skrive, at alle gik glade og
mætte hjem. Nogle ved 23.00- tiden, og andre kl. 05.00.
Stemningen var i top, hvorfor fjernkok Nancy skal hå endnu
en tak for sin gæsteoptræden. Også tak til HB- formand Ole
for besøget. Vi to kom endda lidt ind på de aktuelle
fremtidsvisioner.
Til gengæld var vor svende-hulemøde den 23/1 lidt af et
flop, da vi kun var 10, hvoraf halvdelen var bestyrelsen.
Men det er nok stilheden før stormen. Vi var sangbare, så
hyggen manglede som sædvanlig ikke. Torsdag den 14/3
har vi atter Svende-Hul emøde, der efter førnævnte gerne
skulle være godt besøgt. Igen og igen må det pointeres, at
denne aften næsten er den vigtigste af alle arrangementer.
Tænk på, at det var på sådan en aften du blev optaget som
Nav.

Lørdag den 23/3 kl. 18.00 står den på Sønderjysk Awten,
hvor vi skal sige Moin til een af landsdelens egnsretter:
Grønlangkål med alt hvad dertil hører, eksempel Kålpølser.
Gå ikke glip af denne aften, hvor Erling som ægte
sønderjyde, er mester for, at vore tænder løber i vand ved
synet. Prisen er kun kr. 50,- pr. snude, og sidste tilmelding
er den 17/3. Vi ses vel??
Til sidst må jeg desværre meddele, at vort hulepar af tids¬
mæssige grunde ikke mere ønsker at have søndagsvagten.
Forståeligt bl.a. fordi tilslutningen ofte ikke er den bedste.
Indtil videre søges derfor afløsere der kan tage een eller 2
vagter hen ad vejen, og det skal gerne være på forhånd fast
aftale. Det drejer sig om 7 gange indtil den 1/7. Det kan
desværre komme så vidt at vi helt vil holde lukket om

søndagen, da tiderne gør, at formålet med denne dag ikke
mere er så aktuel.

Arrangementer:
3.03. + 17.03. + 31.03. kl. 10.30 Søndagsmesse
6.03.+20.03. + 3.04. kl. 10.30 Midt-I-Ugen
10.03.+24.03. Lukket
14.03. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
23.03. kl. 18.00 Sønderjysk Awten

( Det er beklageligt, at man i Nysted har misforstået
redaktøren. Jeg syntes tværtimod at man skal oplyse om hvad
der serveres når man mødes.)
(Men! skal man udpensle hvad frikadellerne er lavet af, hvad
der er kommet i under syltningen af rødbedderne,
o.s.v....o.s.v.... Tak til den der satte saltet på bordet, tak, tak,
tak, Det er trods alt ikke ædespalter der skal refereres, ej
heller madopskrifter der skal trykkes for de penge der betales
af naverne. Kære (oldermand, skatmester, laugsskriver) -

betegnelser fra da vi havde Svende laug, Mester laug, Loger
og Skt. Georgs gilder, - jeg skal ikke sætte i bladet ordret hvad
naver skriver, og du mener naver skal læse.
Ordet redaktør betyder: En person, der leder et blad,
opslagsværk eller lignende, især ved at give retningslinier
for dets indhold og sprogform, eventuelt som hovedredaktør
med ansvar over for presseloven, i så fald benævnt
ansvarshavende redaktør. ( Dine ondskabsfuldheder under
fremtidsvisioner kan jeg ikke bruge til noget... - Hvad med at
møde op til delegeretmødet i Holbæk. — Vi ses måske?????)

redaktøren.

ODENSE
Til hulemødet den 2.02. var der 11 som havde fundet hulen til
et godt samvær. Mødet startede først kl.20, vi sad og ventede
på Børge "Skæg" som havde 25 års jubilæum og som skulle
have sin guldnål, blomster og telegram; men Børge udeblev,
så Ole ville køre ud til ham næste dag, med guldnålen. Ellers
var der ikke noget på programmet. Ploug havde en hilsen fra
Helge, som har været syg. Han havde tabt 40 kg. Så vi glæder
os til at se den flotte fyr i hulen. Anders Skovsende er død, 92
år. Anders var medlem i Zürich i ca. 2 år og medlem i Odense
i ca. 40 år. På grund af sygdom havde han meldt sig ud af
CUK. Anders var altid et hjælpsomt menneske som medlem.
Husk! Hulemødet den 1.03.- Filmsaften, hvis Ole kan få det
til at virke, ellers vil Inge og Arno fortælle om deres tur til
Cuba.
Husk! Bankospil den 17.03. kl. 15.00, med medbragt mad,
eller som kan bestilles i hulen den 1.03.

Med kno i bordet, Niels "2m".

NYSTED
Hulemøde afholdtes den 5. februar. Vi havde ved dette
inviteret vore damer med. Vi var mødt 17 til gule ærter og
crepe suzette. På baggrund af de tilkendegivelser, jeg har fået
fra deltagerne, har både damer og svende været tilfredse - en
rigtig hyggeaften!
Det blev vedtaget at afholde generalforsamling mandag den 4.
marts i hulen klokken 19.00 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/oldermanden
3. Regnskab v/skatmester
4. Valg af skatmester- og laugsskriver
5. Valg af revisor. Willy er på valg
Der er ikke ved dette møde noget traktement udover det, man
køber. - Revisorerne Svend og Willy bedes give møde kl.
18.00 for gennemgang af regnskab.

Med naverhilsen og kno
Bent

Skatmester og laugsskriver

De bedste hilsener, " Pigen fra Fyn

RANDERS
På hulemødet den 2.02. oplyste formanden, at naverne er
opfordret til at være med når "Kejsergården" åbner som
museum for alle danske håndværksfag. Vi har sagt ja til at
lave en udstilling om naverne og være med til arrangemen¬
terne på åbningsdagen lørdag den 30. marts. Der sker en hel
del den dag. Kl. 11.00 samles alle deltagere med fanerne,
der marcheres rundt i byen med uniformer og faner. Der
bliver sunget håndværkssange og på Kejsergården viser folk
hvorledes rigtige håndværkere arbejder. Alle naver både her
og udenbys, er velkomne til Randers lørdag 30.03. og
deltage i festlighederne. Vi ser gerne nogle med naverdrag¬
ter, her vil de virkelig komme til sin ret. Ligger nogen inde
med interessant materiale ang. naverne, modtager vi det
meget gerne. Findes der nogle brochurer. I anledning af
åbningen holder byens cityforening lang lørdag med en
masse arrangementer. Randers afd. har været med før, så vi
står inde for, at det både er spændende og interessant.
Alle interesserede kan enten ringe eller skrive til Arni
Lorentzen, Nørresundbyvej 10, 2.tv. tlf: 86 41 80 21 efter
kl. 17.00.



Kære navere fjern og nær, husk lige at sætte kryds i kalen¬
deren ved lørdag den 30. marts. Lav en udflugt til Randers
med faner. Kom i god tid inden kl. 11.00. - Den første
fredag i april har vi generalforsamling. Denne dato er jo
Langfredag, men det holdes alligevel. Husk generalforsam¬
lingen starter kl. 19.00, så mød nu talrigt op og vær med til
at foreslå, hvad der skal foregå i afdelingen den kommende
tid.

Med kno i bordet, Bitten.

ROSKILDE
14.01. Kortspil med 10 fremmødte, hvorfor kun de 8 var
aktive ved spillebordet. Men da Ib og John observerede at
spillerne drak for meget sodavand, fik de den ide at støtte
kassen ved at drikke nogle øller, hvorfor de hyggede sig
med øl og opvask. Lukketid i pæn tid.
26.01. Arets første hulemøde med 21 fremmødte,. Forman¬
den startede med et kort referat, og takkede for endnu en
sjælden øl til samlingen, skænket af Karl og Erna. Efter at
have fortæret det medbragte, gik vi over til bankospillet.
Der var mange fine gevinster og næsten alle fik noget med
hjem, nogle måske mere end andre. Vi sang Minderne ved
10 tiden, og ca. klokken 23 kunne vi lukke og slukke. Vi
havde fået lavet udluftning i det bagerste rum, og det funge¬
rede faktisk udmærket.
Aktiviteter i marts:
17.03. kortspil klokken 17.30
29.03. hulemøde klokken 19.30
Hulevagt i marts: Karin og Poul Erik.

Kno i bordet, Poul Erik.

SAMSØ
Hulemøde 26.01.96.
Ved årets første hulemøde havde vi den glæde at se
svendene møde talstærkt op igen selv om vi stadig mangler
nogle stykker. Vi havde gæster fra Hillerød, i kraft af Kina-
Carl, fra Vejle kom Polle med sin kone Eva. (Tak for
besøget). Det var ikke de store ting der skete denne aften,
men hyggen manglede ikke, der var masser af sang og spind
og klokkeklang udover det kulinariske. Vi diskuterede lidt
om en hulefar, for nu er afdelingen efter hånden så stor at
dette bliver en nødvendighed som der er sædvane i alle
andre huler verden over, men det stemmes der om ved
generalforsamlingen.
Aftenen sluttede i god ro og orden kl.??, da de sidste forlod
hulen.

Med kno og hilsen! ELSE SAMSØ.

SILKEBORG

Fredag den 26.01.96. Hulemøde med gule ærter kl. 19.00.
Klokken 20 bød formand Hans Padborg velkommen til de
fremmødte svende, først takkede Hans, Dorthe og Egon
hulefar, for den dejlige spise, hvorefter han lykønskede
Egon Maler med de 75 år og derefter "Farmand" med de 70
år. Vi sang en del sange og klokken ringede et par gange.
Vi var nogle svende der tog til Århus og ønskede Vagner
Sørensen tillykke med de 40 år i CUK. Formanden opfor¬
drede svendene til at sende en god rejseoplevelse eller en
god naverhistorie til "Den farende Svend". Vi hyggede os
og talte en del om CUK og vor naverhule. Vi har her i Sil¬
keborg afd. haft mange aktiviteter i 1995 og hvor det ikke
alt sammen drejede sig om at spise og drikke. Da vi her i

Silkeborg afd. var modstandere af at nedlægge KU.
fremsender vi nok engang forslag til vedtægtsændringer,
vedtaget på vor generalforsamling den 29.09.95. (Læs det
og forstå det). Husk så svende "brunkål" fredag den
29.03.96 klokken 19.00, tilmelding i hulen søndag den
21.01.96. ??????????

Egon Maler havde inviteret til et par stykker mad m/div. i
anledning af sin 75 års fødselsdag, dagen før, 24 svende
fulgte opfordringen.

Hilsen med kno i bord, "Farmand".

SLAGELSE
Hulemødet den 2.02.96, bar præg af vejrliget, det er kort set
nemmest at blive hjemme ved kakkelovnen, men vær sikker
på at dem der er mødt frem de savner jer. Hulemødet
den 5. april er på grund af sammenfald med Langfredag
flyttet til 29. marts og hulemødet den 3. maj er på grund af
St.Bededag flyttet til den 10. maj. Angående besøg fra
Holbæk afd. forsøger Ejner at finde en dato som må passe
bedst for alle parter, og Erik afventer besked fra Ole Bøwig
ang. generalafstemningen.
Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6.02.96 hos Erik i
Skælskør hvor dagsorden til generalforsamlingen den 1.
marts blev fastsat, sammen med andre ting, af hensyn til
god orden.
Frandsen og Henning havde i anledning af fødselsdage
medbragt skyllemidler til madpakkerne, hvilket vi takker
for.

Med naverhilsen, Arne Rafn.

STOCKHOLM
Torskegildet startede med godt humor, ganske vist var det lidt
koldt i de gamles hjem, men da der var fyret op i kaminen,
blev der snart varmt. Torsken var perfekt, selv pastoren kunne
spise den, han spiser ellers aldrig fisk. Efter middagen kom
den flotte kiste frem, som Ebert i Holbæk havde lavet. Vi
skulle nemlig optage Johannes Thiesen i naverklubben. Han
blev budt velkommen efter alle kunstens regler, og klarede og
så at drikke øllet i flasken i en slurk. Han er en af vore egne.

Bagefter kom der. penge i sparebøssen, da der altid er nogen,
der synger forkert. - Svende! "Vårsolen vinker nu atter....".



Vi begynder at længes efter foråret og sommeren og regner
som sædvanlig med en masse gæster fra nær og Qem. Så
anmeld jer i god tid, så vi kan hitte en god plads til jer.
Desværre er vores høvding gået af, så vi må se at hitte en ny,
det ordner sig altid på Ingarö. Vi takker dig Eli, for det store
arbejde, du har lagt ned på Toipet. Der er imidlertid, gået
nogle mærkelige, for os uforståelige rygter i Danmark, at man
kun må komme, når man er inviteret. Hvad i alverden er det
for noget vrøvl. Vi pointere en gang for alle, at alle er
naturligvis hjertelig velkomne, og man behøver selvfølgelig
ikke at inviteres. Deri- mod vil vi gerne have en meddelelse,
hvornår 1 kommer, så vi kan ordne natlogi.
Arrangementer:
2.03. Månedsmøde
9.03. Reserveret! - kontakt til Poul Olsen
16.03. Hulemøde
26.03. Reserveret! - kontakt til Poul Olsen
30.03. Bingo

Med naverhilsen Aase.

SØNDERBORG
Det var en sand fornøjelse at se ikke mindre end 21 m/k til
hulemøde den 2.2.. Efter velkomst og sang nr. 72 "Nu til sam¬
ling alle naver...." gav formanden en redegørelse fra bestyrel¬
sesmødet, der var afholdt forud for hulemødet. Især et punkt -
Årets Nav - optog sindene, og blev livligt debatteret.
Vi havde besøg af sømand Emst Christensen, som vi håber at
få optaget i CUK. Tak til Regnar, fordi du også lod solen
skinne lidt på os, inden du tog til Tenerife.
HUSK!. Generalforsamling fredag den 15.03.96, kl. 19.00.

Dagsorden ifølge lovene. Evt. forslag indsendes
til formanden senest 10 dage før G.F.

Med naverhilsen, Gerda.

VEJLE
Hulemøde den 2. februar 1996. 16 svende var mødt denne
kolde vinteraften. Formanden bød velkommen og berettede, at
Max nu er færdig med at male skiltet, så nu er vi klar til at
mode foråret.
Vinterfesten: 50 personer med godt humør var mødt, så det
blev jo en god fest. Formanden takkede især vor hovedsponsor
Isa fra Borgerkroen, og der var også tak til de øvrige sponsorer
samt til festudvalget og alle, der havde hjulpet til. Formanden
konstaterede, at igen i år var der et lille overskud -ca. 2.500 kr.
Karin er igen taget på havet, kunne man den 3. februar læse i
avisen, og rejseruten kunne man også læse: 2 sider i Vejle
Amts Folkeblad om havets husmor på jomfrurejse. Jo, det var
vist skibet, de dermed mente!. Det er verdens største
containerskib, og der stod da også lidt om skibet i avisen. Så
god rejse Karin, og skynd dig hjem og fortæl om turen.
HUSK, generalforsamlingen er i år flyttet til den 29.marts.
Ligeledes er maj- mødet flyttet til den 26. april, da begge
møder ellers ville falde på helligdage.
Den 16. marts prøver vi noget nyt. Vi har lejet en rutebil og
kører til Sønderborg i håbet om, at man der vil invitere os i
hulen. Der vil også blive tid til en sejltur for dem, der vil det.
Afgang fra Vejle lørdag den 16. marts kl. 10.00 fra parkering¬
spladsen bag Borgerkroen. Tilmelding på næste møde eller til
Johnny Lindskjold på telefon 75 82 80 42. Vi tager en smule
øl med i bilen og måske også vand. Man medbringer selv
madkurv.

Med naverhilsen, Store Hans.

ZÜRICH
Julefrokoster holder man før jul, det vil de fleste vel påstå,
men det passer ikke helt på disse breddegrader. Måske er det
den friske alpeluft, måske er det impulser fra unge mennesker,
jeg ved det ikke, men den 19 januar var der kaldt til frokost i
hulen. Alle der kom havde taget lidt dansk julemad med og
der kom en hel del, så magen til frokostbord er sjælden set.
Festen varede til sent og vi fik kun få klager over høj musik.
Torsdagene er rimeligt godt besøgt for tiden, en del er rejst,
men vi har også set en del nye ansigter, som vi håber vil melde
sig ind og støtte vores gode gamle forening. Hulen her i
Zürich fungerer jo lidt anderledes end de fleste huler i
Danmark, det ved alle jer der har været her og arbejde, eller
har besøgt os. Hulen i Zürich har åben hver torsdag aften og
hver lørdag fra kl. 16.00. Alle er velkommen og derfor
kommer der også mange, men tendensen er desværre i retning
af at man vil komme og hygge sig med andre danskere, man
synes det er et hyggeligt lokale og der sker altid noget
spændende; men.... man vil ikke være medlem. HVORFOR??
Hvordan kan vi gøre os så attraktive at folk selv beder om at
blive optaget som medlem, og ikke som nu hvor vi må
henstille til folk om at melde sig ind.
ER NAVERÅNDEN DØD?
Ikke helt, for vi havde nemlig en nyoptagelse torsdag den 1.
februar, det var Jesper Gloor, der som barn boede 8 år her i
CH, senere 13 år i DK og nu de sidste 2 år i CH. Hjertelig
velkommen Jesper.
Desværre må vi også sige farvel til en trofast zürichnav,
materialeforvalter, redaktør og hulefar Erik Bjerregaard
Nielsen, i daglig tale kaldet "Fisken", tager tilbage til DK for
at prøve lykken der. Der skal lyde et stort tak til dig for dit
arbejde du har lagt i CUKs navn og i det hele taget for godt
kammeratskab, held og lykke fisk.
Verner Lauritsen, de skal have en hilsen her fra Zürich,
TILLYKKE MED DE 50 ÅR den 5.03.96 og tak for øl.
Glem ikke generalforsamlingen den 30. marts, mød talstærkt
op og vær med til at præge din forening.

Hilsen Lars Kristensen

Aarhus

Hej svende! Det er godt nok skide koldt, men prøv engang og
kom ned i hulen, her er dejlig varmt. Du starter med at løfte det
ene ben, så længe begge ben står på jorden, står du jo stille!
Siden sidst var der hulemøde 19.01. Stille møde med sang og

naverspind. Vi havde besøg afvor gamle ven, Otto fra Borås.
20.01. var der reception i hulen, Vagner holdt 40 års jubilæum,
der kom fæster fra nær og fjern samt familien, hulen var stuvende
fuld af folk der ville hilse på vor MOSEL- og HULEFAR.
Juleøllet skal drikkes og det saltede flæsk skal spises op inden
kyndelmisse, det var skik i gamle dage, udtalte formanden på
hulemødet den 2.februar. S.E. var kommet på hospitalet, men er
nu i bedring og ved godt humør, er nu til genoptræning. Vi sen¬
der ham en stor hilsen og håber du snart er rask og frisk igen. I
hulen er Jens og'Vagner bleven færdige med det runde bord, de
er ikke til at stoppe igen, de pusler med flere ændringer i hulen,
nedtagning af skillerum samt nye skabe i køkkenet. Vagner
omtalte at der blev ved med at komme hilsener i anledning af sit
jubilæum, sidst fra Kurt Møller, L A. der skriver "Måske ser vi
dig i sommer" så, hvad gør jeg nu siger han.
Ilnsk generalforsamlingen den 12. anril.

Børge og Vagner.



ÅRSREGNSKAB 1995
Hovedkassen

INDTÆGTER

Kontingenter
Varesalg
Porto varesalg
Renter
Diverse

Udgifter i alt
Over/underskud

49.431,00
29.671,50

735,50
371,93
270,00

Indtægter i alt

UDGIFTER

Udlæg hovedkasserer
Gebyr
Administration

Stempler
Porto

Forsikring
Lokale
Revision

Udstilling
H.B. møder
Porto varesalg
Bestyrelsens udlæg
Pinsestævne
Gaver, kranse
Begravelseshjælp
Rejser
Kontroludvalget
Kopimaskine
Arkivskab
VAREKØB
Emblemer

Slips
Bøger

80.479,93

4.500,00
386,00

1.019,00
1.029,25
2.466,25
1.564,75
2.446,00
977,00
700,00

3.970,25
735,50

5.700,00
7.666,25
2.263,50
600,00

8.457,25
1.310,00
6.839,00
699,00

9.847,50
12.181,94
8.707.50

84.065.94
-3.586,01

Rejsefonden Samlet overskud

INDTÆGTER Hovedkassen -3.586,01
Den farende Svend 7.248,25

Rejsefonden 6.500,00 Rejsefonden 5.480,57
Renter 480.57 Zürich Bank 1.915,70
Indtægter i alt 6.980,57 11.058,51

Kassebehold. 1/1-95 61.117.23
UDGIFTER 31.12.1995 72.175.74

Møde i Helsingør 1.500,00 Beholdning 31.12.1995
Overskud 5.480.57

Kassen 74,50
Kassebehold. 1/1-95 17.831,48 Check 4.048,36

-- " -- 31/12-95 23.312,05 Bankbog 19.387,71
Giro 25.353,12

Den farende Svend Rejsefonden 23.312,05
I alt 72,175,74

INDTÆGTER
Status 31.12.1995

Kontingent 46.355,00
Porto 24.226,50 Likvide midler 72.175,74
Annonce 1.000,00 Frimærker 887,00
Abonnenter 10.025,00 Oblg. kurs 123(1032) 126.936,00
Indtægter i alt 81.606,50 Depositum K.Jensen 400,00

Depositum KU 2.000,00
UDGIFTER Udestående kontingent 20.060,00

Udestående D.f.S. 19.350,00
Trykning 36.343,75 Udestående D.f.S. porto 10.728,00
Avisposten 11.281,22 Varelager 59.843,90
Porto udland 2.402,53 I alt 312.380,64
Porto fra trykkeri 3.565,00
Porto fra CCEG 645,75
Porto diverse 486,50 Regnskabet revideret den 5. februar
EDB 12.000,00 1996 og fondet i orden.
Printer 1.887,50 Udestående revisions beløb på kr.
Administration 310,00 2.000,00 er afskrevet i henhold til pro¬
Udlæg redaktør 5.000,00 tokollen fra hovedbestyrelsesmødet den
Telefax napir 436,00 24.04.1995.
Udgifter i alt 74.358,25 Indestående beløb kr. 1.915,79 i Zürich
Overskud 7.248,25 Bank er overført til check konto den

16.08.1995.

_~z

Hans Rindom
Revisor

Niels Kraglund
Revisor
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HOVEDBESTYRELSEN KØBENHAVNS AFDELING

Formand: • Ole Bdwig
Strynefgade 7
5000 Odens C
Tlf: /Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Hovedkasserer:

Redaktør af "D.f.S.":

Deadline:

. Frode Zachariassen
Rustrupvej 26
8653 Them
Tlf: 86 84 92 68

Dann Eland

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

Formand: Niels Kraglund
RsSrholmsgade 20, st.th.
1352 København K
Tlf: 33.1.5 09 85
arb: 36 86 38 00

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

Mtøder: Se under København

MILEPÆLE

April

TAK

Tak, ja mange tak for blomster og flasker og til de 30
personer der fandt vejen ud til Herlev den 20.02., ja så sent
som den 29.02. var der en Nav der faldt ind, så festen
fortsatte.
Tak til Randers-, Næstved-, Roskilde-, og Herning afd. og
til Kirsten og fam. Ploug, Odense, Inge Randers, Smeden
Sønderborg, Bent og Karen Kolding ( og H.B.)
En særlig tak til Stockholm afd, og en endnu større tak til
Københavns afd. for de skønne ord. Mest rørt blev jeg nok
af de ord Niels "2m" skrev her i "Svenden".

Med naverhilsen, Hans Rindom.

Vi vil gerne takke alle for telegrammer og blomster og de
mange hilsener i anledningen af vort bryllup.

Med naverhilsen, Kaj og Dorrit
Frederikssund afd.

Polbæk
%

px^
T rykning:
Birkerod Bogtryk/Offset Aps - tlf: 42 81 04 58
Toftebakken 2 D, 3460 Birkerod

8.04. Erland Nielsen 75 år
Kovangen 705
3480 Fredensborg

14.04. Birthe Andersen "Tante Møhge" 70 år
Møllersgade 11
8900 Randers

16.04. Lillian Albrechtsen 70 år
Rosenvænget 21 st.th.
3480 Fredensborg

19.04. Margit og Verner bryllup
Weinhaus, Serwazi-Zenzen
Best: Verner Serwazi
5594 Mesenich / Mosel
Tyskland

24.04. Ib Larsen 60 år
Østergade 48
4340 Tølløse

Kobes!

GI. danske postkort og frimærker,
jembanemærker, bypost, gi. breve,

samlinger m.m.
Send fotokopi eller original med

prisforlangende til:

Søren Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 8683 7411



LANDSNAVERSTÆVNET I HOLBÆK
PINSEN 1996

Så er alt ved at være på plads til at modtage de mange
stævnedeltagere, som vil finde vej til Holbæk i pinsen
1996. Huleaftenen afholdes i foreningshuset Jernbanevej
16. Delegeretmødet om søndagen afholdes også i forenings-
huset. Festaftenen om søndagen afholdes i den gamle kost¬
forplejning på Holbæk kaserne, med indkørsel ad Artilleri¬
vej, her vil være opsat skilte.
Vi har 38 sengepladser i dobbeltværelser på glarmestersko¬
len, de sengepladser, som vi skal bruge derudover vil blive
indlogeret på vandrehjemmet, prisen er den samme; men
plus sengelinned. De som bliver henvist til vandrehjemmet
vil blive kontaktet personligt, angående sengelinned.
Overnatning på glarmesterskolen og vandrehjemmet
sker på tilmeldingsblanketten.

TILMELDINGSBLANKET
Navn

Adresse Afd

Antal deltagere. Tlf.nr.

Ankomst Afrei se

Pris Lørdag Søndag lait

Hulemøde 75.-

Bustur m/frokost 110,-

Delg.møde m/frokost 75,-

Stævnemiddag 180.-

Stævnemrk. oblg. 15,-

Dobb.værelse pr/seng/nat
inkl. morgenmad 165.-

Kroner i alt:

Deltagelse i pinsestævnet sker ved skriftlig henvendelse til:
Markus Sikker Hansen, Solvænget 16, 4296 Nyrup. Ved
tilmelding betales 50% af beløbet.
Der betales pr. crossede check til ovennævnte adresse, eller
til Danske Bank, 4295 Stenlille på konto nr. 3516112778
med angivelse af afsenders navn og adresse.

BEMÆRK
Ved overførsel af beløbet fra Danske Bank til Danske Bank
er overførelsen gratis.
Tilmelding senest 1. maj 1996.

Ønsker man overnatning andre steder, da sørger man selv
for tilmelding.
Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, tlf: 5343 0616.
Jernbanehotellet, Jernbanevej 1, tlf: 5343 4106
F.D.M. Camping, Dragerupvej 89, tlf: 5343 5064
Der forefindes hytter på campingpladsen.

PROGRAM
Lørdag den 25/5-1996:

kl. 11.00 Hulen, Jernbanevej 16, åbner for indskrivning,
kl. 16.00 Fanemarch gennem byen.
kl. 17.00 Der lukkes for indskrivning,
kl. 18.00 Huleaften i foreningshuset, Jernbanevej 16.

Menu
Jægergryde:
Små morbradbofTcr, små polser, pcrlelog
og champignons i cn flodepaprikasauce,
med ristel bacon, hertil ærter og små
ristede kartofler.

Søndag den 26/5-1996:

kl. 09.00 Fotografering v/foreningshuset Jernbanevej 16
kl. 09.30 Bustur m/frokost,
kl. 09.30 Delegeretmøde i foreningshuset
kl. 18.00 Festaften m/dans på Holbæk Kaserne.

Menu

Ferskrøget hellefisk:
rullet om slikasparges, med lakscpostcj

Vildsvineryg stegt som vildt:
med brunede kartofler og waldorfsalat

Kransekagetærte:
med rort is

kl. 01.00 Natmad: (polscbord)
kl. 01.30 Godnat

Mandag den 27/5-1996

kl. 09.30 Slukefter i hulen Jernbanevej 16

FREMTIDSVISIONER
Hvordan kan vi gøre os attraktive? - Prøv nytænkning, vend
det en Vi omgang og se på jer selv med andre briller. Jeg! -
Vi her i Hørning har ikke nogle problemer desangående,
tvært imod, vi har måtte sige nej eller vent til vi får mere
plads. Vi har kun 20 stole og ikke plads til flere på de 13
m2 som vi har, indtil møllen er færdig med sine 40 m2. Vi
i Hørning arrangerede åben mølle og gjorde os synlige i det
daglige. Når tiden er inde og der er plads bliver der invite¬
ret en gæst med og så viser vi fihn-TV el. andet fra vores

forskellige aktiviteter, ikke nogen ringen med klokken eller
anden larm som kan virke anstødene på vores gæst f.eks. at
det var en drukbule hvor det vare gjaldt om at drikke så
mange øl (genstande) som mulig inden festen er slut, og så
ud i byen og fortsætte, og det er ikke engang løgn. Jeg har
selv fået denne remse fortalt mange gange af folk og fæ
samt kommende naver.

"Skal der være gilde, så lad der være gilde"; men ikke hver
gang. Vi her i Hørning serverer også gerne sodavand, kaffe
el. te, til vores gæster/naver.

Hilsen hulefar, Jens Hansen.

" Tjener, der er en flue i min suppe!"
" Et øjeblik, så skal jeg kalde på udsmideren,"
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BORÅS
Ved generalforsamlingen den 25.02., var der kun et punkt
på dagsordenen, nemlig omvalg. Så den var afklaret på
mindre en 10 sekunder. Efter generalforsamlingen tog for¬
manden- kassereren- og sekretæren ordet, da det er en og
samme person, var der ingen risiko for at de talte i munden
på hinanden. Forst takke man for fortroligheden for den
siddende bestyrelse, og for genvalget for 32. gang. Samtidig
ville man advare medlemmerne om at de kun har 18 år til at
bestemme sig for en ny bestyrelse. Det er nemlig bestyrel¬
sens bestemte beslutning at afgå ved dennes 50 års jubilæ¬
um. Da horte man flere barkede næver knytte sig under
bordet. Hartvig tog til orde og i et kraftigt sprog sagde han
at sådanne trusler ville man ikke høre, nu når det var
fastelavn tn.m.. Med disse ord afsluttedes
generalforsamlingen og vi gik over til at spille whist, for at
forstærke klubkassen kraftigt.

Med venlig naverhilsen, Otto Hansen.

FREDERICIA
Først en tak til Hans Rindom for det fine indlæg.
Hulemøde 6.03.96.. Der mødte 11 svende og det var meget
flot. Formanden bød velkommen og vi sang nr. 69. Derefter
diskuterede vi indlægget af Hans Rindom, der er jo
forskellige meninger, ikke på grund af de ældre og de yngre
men om hvilke kriterier vi skal indmelde de nye medlem¬
mer på, hvis vi skal godkende opsamlingsheat må vi stadig
have dokumenter for at rejsetiden er korrekt, her i
Fredericia har vi selv erfaring for at have et medlem som vi
troede O.K., men langt senere fandt ud af at han næsten

ingen rejsetid havde, så derfor må vi være meget
opmærksomme på at rejsetiden er korrekt og fuldt
dokumenteret med ansættelse og tider, så jeg håber at der
kommer mange gode indlæg, så vi kan fa en ny lovregel
som gælder for alle CUK foreninger, og indtil det er i orden
kører vi efter den nugældende lov om 1 år. Der blev
snakket meget og aftenen forløb godt. God bedring til
Flemming Nordsø.

Med naverhilsen, Tage.

FREDERIKSSUND

Fredag den 1. marts 1996. Formanden bød velkommen og
vi sang nr. 28. Formanden nævnte at aktivitetsgruppen fra
Græse gi. skole havde henvendt sig om Naverne ville holde
Hulen åben som "Aktivitetsdag" og ligeledes forestå
spidstegning af kødet, frivillige hjælpere meldte sig straks.
Axel mente, at han kom i hulen for at hygge sig og så hører
man sgu kun om ulykker!! Uha da, hvem skal giftes!! Dorrit
og Kaj. Bent Hagel sagde at det var Dorrits mærkedag " De
tre K-ers" ( Kajs kommende kone). Axels høreapparat er
ikke hvad et har været, Thorkild og fanen samt Axel aftalte
at skulle mødes på Frederiksværk Rådmandshus kl. 9.50,
den 2. marts.
I forbindelse med Dorrit og Kajs giftermål udtrykte Inga at
Alf ikke havde overholdt sin del af aftalen med at bære Lise
på hænderne gennem livet, nej da sagde Alf er du tosset
tror du jeg skal ha'et "knald i ryggen".
Kære Naver & Navervenner vi skal have vores årlige

Generalforsamling den 12. april
ta' dig nu sammen og mød op denne aften, der vil blive
serveret "Brunkål med flæsk"...
Program:
12.04. Generalforsamling - Bestyrelsen
10.05. Svendeaften - Dorrit & Kaj
7.06. Svendeaften - Kurt & Per bager

Med Naverhilsen, Hulemor.

HILLERØD
Den 9. februar havde vi så vores årlige generalforsamling.
Det hele var overstået på ca. 3/4 time. Formandens beret¬
ning og kassererens regnskab blev godkendt. John Nielsen
og Leif Christensen kom i bestyrelsen som suppleanter.
Øvrige valg var genvalg.
Til messen den 24. havde vi besøg fra Hørning og Køben¬
havn afd. Vi fik ristaffel med hvad dertil hører. En stor ros
og tak til Mona og Co. for den fine servering, som vi spiste
med pinde (enkelte af os). Resten kunne få kniv og gaffel
mod at lægge 2 kr. i bødekassen. Der var sang og
bægerklang. Hvem ringer klokkerne for? De ringede for os
alle. Så vi gik ikke tørstige herfra. Da undertegnede i 1962
var i Zürich, sagde vi altid før vi fik en stille pilsner i
Niedersdorf: "Tørst er slemmer end hjemve".
Mandag den 8. april fylder vores kasserer Erland 75 år, og
tirsdag den 16. april bliver Lillian Albrechtsen 70 år.
Afdelingen ønsker tillykke med de runde dage.
Der er hulemøde fredag den 12. april og messe lørdag den
27. april, hvor Mona serverer kalvefrikassé til en pris af kr.
65,00. Husk tilmelding!! Bus 701 mod Ullerød kører 15 -
35 - 55 fra Hillerød station.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".



HERNING
Hele februar har hulen på det nærmeste lignet et bombet
1...., alt har været taget ned af væggene og lagt i kasser.
Årsagen er at vi havde fået klage fra overboen over for
megen støj. Vi tilkaldte sagkyndig assistance om lydisole¬
ring af loftet og fik gode råd des angående, vi ville have det
bedste der fandtes på markedet. Dette er nu ved at være
overstået, hulen er igen ved at ligne sig selv, men skinner
som en nyslået skilling, nymalet og nyvasket overalt. 7 - 8
svende har knoklet i 3 uger. Trods rodet har vi dog været i
stand til at afholde vores hule- og søndagsmøder med
nogenlunde godt fremmøde. Vi håber nu at rigtig mange vil
sætte næsen inden for, for at se Danmarks flotteste hule, og
hvilket stort arbejde der er udført, og husk så svende
generalmødet fredag den 12/4.

Med knoslag "MONTAGEN

HOLBÆK
Hulemøde d. 16/2-96.
15 naver og navervenner var mødt, formanden foreslog nr.
28, hvorpå Helge kom med det sidste fra huskommiteen,
der havde meldt at man havde faet en anmodning fra en

"SQUAR DANCE" sammenslutning om brug af et lokale.
Det var netop det lokale der ligger lige over hulen, og
mødedagen var fredag. Begejstringen var ikke særlig stor
blandt vore medlemmer, men man enedes om at se hvor
meget de ville genere før vi ville protestere. Efter dette var
der en gennemgang af arrangementet til pinsestævnet, bl.a.
hovedrengøring af hulen. Ebert og Emil havde rigeligt brugt
deres "200" timer. Flere tilbød sig og vi håber de møder
frem, der vil blive givet en uges varsel. Hulevagter blev
også drøftet, en turnus ordning, så det ikke altid er
"Tordenskjolds Soldater".
Torben forelagde et forslag om "Tur i det grønne" med
besøg i Slagelse, hvor et besøg hos Naverne der ville blive
slået sammen med et besøg på Slagelse Museum. Turen er

planlagt til den 23. marts, mad situationen på turen var ikke
klarlagt, men nærmere ville tilgå. - Ordet blev givet frit og
efter div. sange, blev det skaffe tid. Kaffen blev bragt ind
sammen med KÆMPE FASTELAVNS BOLLER, lavet af
Rene, Svinninge og omegns bedste bager, dette blev klart
udtrykt af de fremmødte, kun synd at han selv så sjældent
kan komme. - Vor nye sang blev prøvet, og bedre klang er
hørt, men det var måske bedst at man siger melodien blev
væk, vi håber at finde den inden alt for lang tid. - Tiden
kom til at Minderne blev sunget og til alm. oplysning havde
vi fundet melodien, trods klokkeklang.

Kno i bord, Kinas Søn.

KARREBÆKSMINDE
Hulemødet den 23. februar måtte desværre aflyses, da him¬
mel og jord stod i et. Snemasserne gjorde det aldeles umu¬
ligt at nå frem til møllen, som ellers stod meget smukt i det
flotte vinterlandskab, men liv og levned måtte jo beskyttes,
så der blev sendt besked rundt, dels i radio "Trolden", men
også pr. telefon.
Der er blevet afholdt bestyrelsesmøde på feriekroen torsdag
den 29.02., hvor bl.a. festen den 29 marts blev sat på plads.
Der udsendes indbydelser desangående, og Naver m.fl. vel
mødt til festen 29.03. klokken 19.00.

Med kno, Poul.

HØRNING
Afholdt generalforsamling den 1.03. med deltagelse af 12
personer, hvoraf 4 ikke havde tale- el. stemmeret. Forman¬
den bød velkommen og vi sang, så godt vi kunne, nr. 28.
Formanden blev valgt til dirigent, og kunne straks give
ordet til sig selv for beretningen. Formanden gennemgik
afdelingens aktiviteter i det forløbne halvår. Kunne derefter
bekendtgøre at vi nu har skrevet en meget favorabel
kontrakt med kommunen ang. leje af Møllen. Kontrakt og
kvit, for første års leje blev forevist.

Vi har nu fået håndbroderet logo på vores fane, og på for¬
mandens anmodning blev den rullet ud så alle kunne se det
meget fine arbejde, som var blevet udført. Formanden
oplyste at han er i fuld gang med at ansøge fonde om
tilskud til renovering af Møllen. Beretningen blev godkendt
med applaus. Kassererens regnskab samt huleregnskab
godkendt med applaus. Der var indkommet et forslag om at
generalforsamlingen tog stilling til faneindvielsen. Sagen
blev diskuteret og sat på plads.
På valg var: Formand, sekretær og best.medlem. Alle blev
genvalgt. Ny revisor blev Niels Vase, Herbert Busse suppl.
Fanebærer og fanevagter. Jens, Herbert og Niels. Desuden
fik vi en Mølle-arbejdsgruppe på 4 mand. Under eventuelt
blev mange ting drøftet. Aktivitetskalender for det næste Vi
år fremlagt og godkendt. Der blev skrevet en hilsen til
Gerhard som den 28.02. blev indlagt med brækket ben.
Efter en lille pause og nogen omrokering i lokalet havde vi
optagelse afArne Juul og Oluf Karlskov. Det foregik meget
højtideligt efter forskriften, og begge blev modtaget med
velkomstsangen. Og så— så blev Kirsten optaget som
Naverven. Det var knap så højtideligt, hun var ved at
knække over af grin da hun skulle afgive løfte om aldrig at
skænde på Herbert til hulemødeme. Sluttelig fik hun en
appelsin. Formanden ville ikke forlede hende til uhæmmet
øldrikning.
Det var første gang Otto stod for en optagelse så nerverne
var lidt på højkant, så da han gik forbi klokken fik den et
lille slag, han syntes vi alle kunne trænge til en opkvikker,
hvilket vi kvitt, med på vanlig vis. Selv om det havde været
en ret langvarig affære blev der dog tid til at nyde lidt fast
og flydende føde, som hulen var vært ved. Sluttede
m/minderne lidt over midnat og vi begyndte at takke af for
en god aften.
Aktiviteter:
12.04. Hulemode.
10.05. Hulemøde.
31.05. Video- aften (pinsestævnet)



KØBENHAVN
Svende-hulemødet den 14.02., havde desværre atter en be¬
skeden deltagelse fra medlemmerne. Det er ærgerligt, at in¬
teressen p.t. ikke er større, så se dog at komme ud af busken
hvis der er noget der ikke behager! Jeg må endnu engang
opfordre alle til at stille op så tit som muligt, ikke bare til
festerne, men især til Svende-hulemøderne. - Der er sket en
lille omrokering af bordene i hulen, så der er virkelig en
god grund til, at lægge vejen forbi. Det er bare lækkert. - Vi
var også kun et par håndfulde til tøndeslagning den 18.02..,
men ih hvor det gik. Overblæren sørgede for at der er
rigeligt med smøreolie også til næste år. Og tønden? Solid
men overkommelig, selv om det kostede nogle kræfter.
Yrsa og Tage blev passende vor nye dronning og konge, og
del så ud til at bekomme dem vel. Synd at så mange gik glip
af denne festlige og specielle tradition. Desværre måtte
Kethie en tur på hospitalet med en brækket arm (på
hjemvejen); men det skal ikke afholde jer fra at komme i
hulen! Vejret blev elendigt da vi skulle hjem. - Den 24.02.
fik vi endelig besøgt Hillerød afdeling "officielt". Sikke en
herlig gæstfri dag med sublim kunst fra Mona og
medhjælpere. De var på stikkerne for os - og vi andre på
r.... da vi skulle spise. Jens fra Hørning fik vi så sandelig
også hilst på.
Der indkaldes hermed til NRHF's ordinære generalforsam¬
ling i hulen, onsdag den 10.04. kl. 17.30. Bemærk venligst,
at generalforsamlingen sker inden Svende-hulemødet, så
der startes præcist. Ligeledes indkaldes til CUK's årlige
generalforsamling onsdag den 8. maj 1996 kl. 19.00. Begge
afholdes i henhold til vedtægterne, og eventuelle forslag
skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Mød
talstærkt op, især til det efterfølgende Svende-hulemøde
den 10.04., det ku' sør me være lækkert.

Så kære venner: Lørdag den 27.04. skal vi igen op og sidde
på en Alpetop, thi der står Schweizeraften på programmet!!
Kom og nyd en udsøgt middag, der virkelig får minderne og
lysterne til at dukke op. På med de korte bukser, og giv et
trut i Alpehornet! Sidste tilmelding i Hulen eller til
undertegnede den 21. april. Pris kun kr. 75,00, og dem der
før har været med, ved at det er pengene værd. Kom og hils
på Peter Bogholder, der igen i år bl.a. vil svede over kom¬
furet (men ikke i maden).
Arrangementer:
3.04. + 17.04. + 1.05. Kill Midt-l-Ugen
7.04.+ 21.04. Lukket
10.04. Kl. 17.30 NRHF generalforsamling

Kl. 19.00 Svende-Hulemøde
14.04. Kl. 10.30 Søndagsmesse
27.04. Kl. 18.00 Schweizeraften

Med kno i bordet, Niels "2m".

NÆSTVED
Efter en lidt ufrivillig pause, hvor jeg ikke nåede at komme
med i Svenden, vil jeg lige komme med et referat over de
sidste måneders forløb i hulen i Næstved.

Hulemøde 5/1-96 15 var mødt op. Nr. 28 blev som
sædvanligt sunget. Protokollen blev læst op, Lis aflagde
regnskab. Viggo havde haft fødselsdag og markerede med
en omgang øl. Et af de korte hulemøder. Og så fyldte
hulefar Bendt 65 år, som blev fejret med skipperlabskovs
og koldt fadøl, Niels (proppen) spillede på sin harmonika
og selv om hulen efterhånden blev fyldt af glade gæster,
familie, venner og navere, blev der alligevel på en eller
anden måde plads til en svingom. - Fastelavnsfesten er
overstået, en fest der traditionen tro starter med fælles
morgenbord i hulen, hvorefter der "gåes over" til
tøndeslagning, og kåring af kattekonge og dronning,
henholdsvis Marianne og Vibeke. Jørgen og Marianne
sørgede for lækker mad. En hyggelig dag i fælles samvær.
Hulemøde 2/2-96. 18 var mødt, nr. 28 blev sunget og
protokollen læst op. Hans Rindom der fyldte 70 og som er
kendt og populær har bl.a. været med til at starte
naverbevægelsen i Næstved. Vi har selvfølgelig sendt Hans
Rindom en hilsen på dagen. Efter mødet fik vi kogt torsk.
Marianne var gæstekok endnu engang, da Jørgen gr. arbejde
var forhindret. Hun fik nu god hjælp af Finn & Bendt.
Hulemøde 1/3-96. 12 var mødt, nr. 28 blev sunget og
protokollen læst op, Lis redegjorde for hulens regnskab.
Der blev ført en del diskussion i løbet af aftenen, og enkelte
spørgsmål blev henvist til afgørelse ved den kommende
generalforsamling 19. april. Vi sluttede af med en dejlig
gang brunkål hvorefter minderne blev sunget. Næste
måneds gæstekok bliver Vibeke. - Kaj Albertsen fyldte 60
år den 7/3, hvilket blev holdt med et brag af en fest på
privatadressen. Fra kl. 9 strømmede venner, familie og
navere ind til morgenbord og senere ta'selv bord. Vi siger
tillykke til Kaj.
Der indkaldes til generalforsamling 19. april, indkomne
forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Med kno i bordet, Viggo.

ODENSE
Vi var 12 medl. til hulemødet den 1.03.. Efter en kort

orientering fra Ole gik vi over til det mere sjove. Trille og
Helge var på besøg. Det var første gang i den nye hule.
Trille er lige blevet 50 og Helge 54 år. De ville prøve
blærekasketten begge to. Tak. Det var rart at se jer, gør det
om en anden gang. Kassereren delte giro kort ud. Siden vi
begyndte med giro, er der så og sige ingen restance. Der
blev serveret torskesalat, inden vi skulle se video, med os
selv. Vi var et smut i den gamle hule. Vi var til tøndeslag¬
ning, med Holbæk, København og Herning i gården til
hulen. Blå tur, vi så den nye hule blive bygget op og meget
andet. Det var hulefar som havde optaget det. Bølge Børge
var hjemme fra søen. Efter en god aften hastede alle hjem
med den sidste bus 23.30.
Den 17.02. havde vi torskegilde hvor 16 deltog. Vi holdt
auktion på vore medbragte gaver. Det giver altid et pænt
overskud til festkassen. En vis herre havde glemt en pakke,
så han gav en omgang øl, som vi kunne byde på, hvis vi
havde lyst. Lajos kom med en Vi fl. kartoffelvand, til frit
formål. Sådan en kan jo kun bruges til et formål.
Husk generalforsamling den 12.04. klokken 18 med
medbragt mad.
Husk! Udflugt til Tyskland den 20.04.

De bedste hilsener, "Pigen fra Fyn



NYSTED
Hulemøde og generalforsamling afholdtes den 4. marts
1996. Vi var mødt 8 svende. Til dirigent valgtes Svend
Riddersholm. Oldermanden aflagde beretning og udtrykte,
at året var gået godt. Regnskabet blev oplæst af
skatmesteren. Vi havde et underskud på 2.500,- på grund af
40 års jubilæet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Skatmester og laugsskriver blev enstemmigt genvalgt uden
modkandidatur. Willy blev enstemmigt genvalgt som
revisor. Under eventuelt havde vi en længere debat -

navnlig om redaktørens grove udfald imod os i Nysted, og i
særdeleshed mod mig personligt. Dette skal jeg gå nemt
henover.
Næste hulemøde afholdes den 1. april som sædvanlig i
hulen kl. 19, vi vil ved dette møde servere ost og rødvin.
Ved dette møde har vi besluttet at tage et emne op - nemlig
"fremtidsvisioner" i Nysted kommune. Jeg håber på stort
fremmøde.

Med naverhilsen og kno, Bent, skatmester og laugsskriver.

SAMSØ
Generalforsamling (ekstraordinær)
Da vi havde indkaldt til generalforsamling, som var lovligt
indvarslet, var der kun mødt 7 medlemmer. Så vi blev enige
om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Denne ekstraordinære generalforsamling faldt ud til manges
store glæde. Vi fik valgt en ny hulefar som vi aldrig har
haft før, og ny revisor, så nu er der 2 revisorer. På valg var
Formanden som gerne modtog genvalg. Der blev valgt 2
nye bestyrelses medlemmer, Robert Hansen, som er
tidligere medlem og som vi har savnet de sidste 6 - 7 år og
er medstifter af Samsø afd. samt Flemming Skødt, tidligere
Århus nav. Nyt bestyrelses medlem, Børge Kjærulff. Mødet
sluttede med brunkål, flæsk, pølse som den nye hulefar stod
for. Det var en god start som hulefar, Leif. Bestyrelsen
vælger ny formand inden næste hullemøde den 29.03 .96.

Med kno og hilsen, Else.

RANDERS
Den 17.02. blev der holdt fastelavnsfest i hulen med flere
slags kogesild. Hertil blev givet øl og snaps så de "døde
sild" kunne slå lidt med halen. Det gik bare helt fint for de
få medlemmer med påhæng som var mødt op. Yrsa for
hermed stor tak.
Til hulemødet den 1.03. var vi mødt 50% af medlemmerne.
Mødet foregik med hyggeligt samvær, da der ikke var noget
særligt på programmet. Arne (Svenskeren) havde fødsels¬
dag og i den anledning gav han 1 flaske brændevin og 2 øl.
Tak.
Så kære Naverkammerater. Der er nu generalforsamling
igen. Kom og giv den mening til kende den 5.04.
(Langfredag) klokken 19.00. - Hermed ønskes alle en god
Påske.

Med naverhilsen, Bitten.

ROSKILDE
Den 10.02. var vi til bisættelse i Haraldsted Kirke, for Erna
Sørensen, trods snefygning og fejlkørsel var hulen pænt
repræsenteret ved den sidste gribende afsked med Erna!
Ved kortspillet den 11.02. var der tretten fremmødte, men
Estrid spiller ikke kort, og vi fordelte os med 2 hold til
whist og et til bridge, men at 13 skulle være et uheldigt tal,
vil Lars Peter nok ikke tilslutte sig, han løb med aftenens
gevinst, godt det ikke var poker, vi gik hjem kl 22 ca. - Den
23.02. var der foredrag, 20 var mødt op til en fornøjelig
aften med E.Grimstad, ingen gik ram forbi, og alle var

glade da han gik, men så sandelig også længe før, nogle
forsøgte endda at gå Grimstad i bedene, festlig og
fornøjelig aften. Og efterhånden som vi fik os gravet fri af
sneen tyndede det ud i hulen, med lukketid ved 11.30 tiden.
Aktiviteter: Kortspil d. 14/4 kl. 17.30. - Huleaften d. 26/4
kl. 19.30. - Hulevagt i april: Lillian og Poul!
Vi har to runde fødselsdage at fejre: Ulla Nielsen
Frederiksvej 32 Kbh. fyldte d. 23/3, 70 år. Hjertelig tillykke
Ulla!. Erna Sørensen havde fødselsdag d. 28/4 men som
alle ved er hun jo gået bort.

Naverhilsen, Poul Erik.
Naverklubben i Roskilde.

STOCKHOLM
Sørens 70 års jubilæum blev fejret med pomp og pragt på
en restaurant i nærheden af hvor han bor. Der var i forvejen
blevet bedt om et dækket langbord; men da alle mødte op,
var der overhovedet ikke gjort ansats til noget og der kom
heller ikke nogen dug på de runde borde. Men overalt, hvor
Naverne samles, er der altid godt humør, så det hele forløb
fint. Søren fik et par lange underbukser med lådden vrang
og en lampe samt selvfølgelig også lakridser. En af hans
piger, som han passede godt på før i tiden på Ingarö, mødte
også op, hvilket han var meget glad for. Vi var vældigt
glade for, at Nan og Jens fra København kom, for også at
hilse på Søren, desvæne var det bare et lynvisit, da de
havde travlt med at komme hjem og fejre Hans Rindoms 70
års dag. Vi gratulerer også ham her fra Stockholm- naverne.
Vi håber Nan og Jens har tid til at blive lidt længere næste
gang de kommer.
Den 24. februar havde vi svendefest og fastelavnsfest. Otto
Madsen var den eneste der var maskeret, der var en, der tog
fejl af tønden og Ottos næse, som han havde fået for langt
frem. Blodet piblede frem, så han måtte løbe rundt med et
stort plaster på næsen. Der var en masse børnebørn, derfor
måtte vi have en stor og en lille tønde. Mikaela slog den
lille tønde ned og blev kattekonge. Skipperen, Kaj, prøvede
sine kræfter og blev kattekonge ved at slå den store tønde
ned. Det er godt han træner og får nogle kræfter, det
behøver han, hvis han skal trække sit anker op i båden. Nu
har han ellers fået et nyt anker, som forhåbentlig skal
fungere. Eftersom vi ikke må skrive om, hvad vi spiser, kan
vi ikke rose bager-Otto for de dejlige fastelavnsboller med
chokolade på, som han lavede. - Vi ønsker Lillian
Albrechtsen tillykke med de 70 år og håber hun må få en
god fødselsdag.
Arrangementer:
5. april Langfredagsfrokost lørdag kl. 13
12. april Månedsmøde fredag kl. 19
19. april Reserveret
26. april Svendeaften fredag kl. 19
3. maj Månedsmøde fredag kl. 19

Med naverhilsen, Aase.



SILKEBORG

Lørdag den 17.02.96.
Stort Stort Torskegilde med alt til faget hørende vi siger
tak til køkkenholdet. Næste torskegilde bliver hos
skattevæsenet.
Hulemøde fredag den 23.02.96.
Vi var seks svende der fik seks øl, så var det hulemøde
forbi. Husk så vi skal have "brunkål" fredag den 29.03. kl.
19.00.

Med naverhilsen "Farmand".

SLAGELSE
Ved vores årlige generalforsamling var der desværre et stort
frafald p.g.a. sygdom og vi sender også her et varmt ønske
om god bedring. Generalforsamlingen, som var lovlig
indvarslet, startede med valg af dirigent og det blev
Flemming Valbum. Formandens beretning og kassererens
regnskab kunne godkendes. Generalforsamlingen vil
fremover blive afholdt i april efter forslag fra Kurt
Brogaard. H.J.Frandsen blev genvalgt som formand. Ny
sekretær blev Hans Frederiksen, idet Arne Rafn ikke
ønskede genvalg. Nyt best.medlem, Karin Skov Andersen.
Ny best.supl., Henning B. Larsen. Ny anden revisor, Kurt
Brogaard. Ny revisor supl. Flemming Valbum. Ny skramle-
riforvalter, Arne Rafn. Delegerede til pinsestævnet blev
Karin Skov Andersen, Henning B. Larsen og Erik H.
Andersen. Festudvalget er reduceret til 3 personer, Hans
Frederiksen er trådt ud, resten modtog genvalg. Fluekassen
indeholdt 3.074,- kr. - Klokken ca. 20.30 mødte vore faste
gæster, Elsa, Svend og Niels, hvorefter vi kunne gå til bords
og var der måske nogen som blev overrasket? Middagen i
år bestod af ikke mindre end kronhjortemørbrad, som var
eventyrlig godt tilberedt m/tilbehør, af fungerende skramle-
riforvalter, Hans Frederiksen, og Iris Rafn. Det var kræs.
Kl. ca. 22.00 sang vi minderne fordi vi var nogle som skulle
hjem.

Med kno i bordet, Erik.

SØNDERBORG
17 m/k blev mødt af et flot syn, da vi kom til hulemødet
den 1.03. Vores nye gulvtæppe var lagt på, og det ser
virkelig godt ud. H.P., Regnar og Chresten havde slidt med
at tage det gamle tæppe af. Det var limet på. Men da de
fandt ud af at betjene afhøvlingsmaskinen, og ikke tage det
halve af cementgulvet med, gik det fint. Det krævede så til
gengæld en ordentlig omgang med støvekluden bagefter.
CUKs nye vedtægter er udleveret til medlemmerne ligeså
dagsordenen til delegeretmødet. Gerda oplæste brev fra
HB. Det gav anledning til lidt debat. Denne blev væsentlig
større, da vi talte om redaktørens opfordring til ikke at
skrive om mad og drikke. De kritiske røster lød højest. At
mødes om et veldækket bord, er en fornøjelse, at rose en
kammerat for den gode mad, er en glæde, at synge "blæren"
og bruge "blærehatten" er en tradition. Det er alt sammen
en del af det kammeratskab, vi bygger på. Hvorfor skal det
ties ihjel? Vi glemmer ikke CUK og arbejdet for CUKs
fremme af den grund. Det giver anledning til at nævne, vi
havde dåb af Ernst Christiansen, sømand, som vi byder
velkommen i afdelingen. Vi glæder os til, Vejle afd.
kommer på besøg i hulen. Sønderborg sørger for mad og
drikke - lad os så sammen dyrke kammeratskabet.

AALBORG
Vi havde stiftelsesfest den 27.01.96. Igen en god fest.
Bødekassen havde det godt, idet Preben bar den
efterhånden tynge kasse rundt hele tiden. Vi fik overrakt
den gamle naveipokal af Snedker- og tømrerforbundet i
Aalborg ved formand Allan Winfeldt Nielsen. Der hører en
lang historie til naverpokalen, idet den først kom fra
Hjørring museum til naverne i Aalborg for derefter at havne
hos Snedker- tømrerforbundet. Så nu er den flotte pokal
igen hjemme. Vi i Aalborg mener at referaterne er skrevet
af naver til naver, det bør alle andre kunne forstå.
Vi havde en meget velbesøgt generalforsamling, idet der
var 19 svende. En stor tak til Anne Marie for de dejlige
gule ærter. Generalforsamlingen blev ledet af Erik Katberg.
Per Michael kom i sin beretning ind på den gode udvikling
som Aalborg naverne har været i gennem både økonomisk
og medlemsmæssig. Bestyrelsen kom til at se således ud
fremover: Formand, Per Michael Jensen. Næstformand,
Willy Jørgensen. Kasserer, Irene Andersen.
Skramleriforvalter, Ejler Kløve. Sekretær, Gunnar
Danielsen. Til ny hulefar blev Ebert valgt, så det glæder vi
os meget til fremover. Til hulemødet den 6.03. var der mødt
11 svende. Umiddelbart efter at mødet var startet, blev der
en kraftig debat omkring bladet. Debatten bølgede højt og
varede hele aftenen. Man var helt enige om, at den tone
redaktøren anvender, ikke er bladet værdigt. Vi må håbe, at
den tone hurtigt bliver ændret, således at vi igen med glæde
kan læse bladet. På næste hulemøde den 3. april vil Anders
vise billeder og fortælle om sin rejse til Australien.

Med naverhilsen og kno i bordet, Gunnar.

ÅRHUS
Hej svende! livet i hulen kan sammenlignes med en
trompet. Hvis du ikke putter noget i den, kommer der heller
ikke noget ud af den! Så derfor møde op i hulen, hvorfor
ikke bruge den?
Siden sidst 16.03.: Var der hulemøde med ledsager, en

dejlig aften, men der er plads til mange flere i hulen. 24.03.
Var der gule ærter i hulen, det kan nok være at svendinder
og svende mødte op. Vor kok Kaj havde igen fremtryllet en
heneret ined alt tilbehør. Vi tager lige den korte udgave:

Dejlig mad— mæt— bøvs— tak for det.
Senere på aftenen gentog vi vort uhøjtidelige bankospil, der
nok kunne holde deltagerne vågne. - 1.03. Hulemøde med
besøg af en tolder, der er på Vagners aftenskole. Herluf
gennemgik de nyoptrykte love og kommenterede ændringer,
vi snakkede om fornyelser vedr. optagelseskriterier, afløser
for KU m.m.

Der var hilsen fra Svend E. fra sin sygeseng, han er i god
bedring, ligeledes var Hans Munk tilstede, han var i fin
form og ville møde op noget mere. Det er rart at se, at nogle
kan få lov til at vende ryggen til sygdom!
Når alle svendene har hvilet ud i påsken, så er det tid til GF
den 12.04.: "Kom nu skal vi brokke os!" Vel ska' vi ej, kom
og vær lidt konstruktive, det er jo vor egen forening. Den
26.04. Arets skiveskydning, kom på pletten og vind
pokalen.
N.B. Nedtælling til MOSEL, om 16 uger er vi der igen!.

Med naverhilsen, Gerda. Med naverhilsen, Børge.



HOLBÆK:
Købstad ved Holbæk Fjord,

NV-Sjælland; 18 000 indb. Centralbibliotek,
lokalhistorisk museum; centralsygehus; garnison.
Station på banen København-Kaiundborg og
udgangspunkt for Odsherred-banen. Havn; færge til
Orø. - Holbæk er vokset op om et af Valdemar Sejr
anlagt slot fra ca. 1200, men brande, fredløse og
svenskere har afstedkommet, at kun få gamle huse er

bevaret; Slottet blev ødelagt 1658. Vældig opgangsperi¬
ode 1830 - 80 i kornhandelens tid. Åbningen af
Odsherred-banen 1899 betød ny fremgang; - Holbæk
Fjord; den sydligste af Iseljordens udløbere mod Vest.

Holbæk ligger i et kuperet terræn ved den 8 km lange Holbæk Fjord.
Den gamle kobstad fremtræder som en moderne by med en betydelig
industri.

CUK HOLBÆK NAVERNE AF 1920
Nedskrevet af mangeårigt medlem af Holbæk Naverne,
maler Henning Olsen.

Som det så ofte går, er det i perioder for lidt, som blev
skrevet op (ned) om de aktiviteter, der foregik; man spandt
en ende i hulen, - eller rettere mange ender.
Livet og lystighed var i højsædet; - mange rejseminder blev
fortalt igen og igen; - der blev lagt lidt til og trukket noget
fra; - - og hvis nogen kom for godt i gang, - så lød det højt i
kor fra de øvrige; " -1 -2 -3 - det er løgn!"

Alt foregik i muntert og lystigt lag, - mundtligt; - men hvor
blev det skrevet? - En del af det i "glemmebogen".
Det startede den 31. august 1920.
Der var samlet ca. 20 berejste håndværkere i Café Håbet,
på initiativ af skræddermester Danielsen, som også blev
valgt som den første formand for Holbæk -naverne.
Maler H.Henriksen blev næstformand og sekretær;
blikkenslager Max Nielsen blev kasserer, (som han i øvrigt
var i 62 år) snedker P.Jensen suppleant, maler Otto Nielsen
og pottemager Gerhard Nielsen revisorer, således ifølge det
første referat.
Mit liv startede også i 1920, så de første år kan jeg af gode
grunde ikke huske noget om; - kun spredt husker jeg noget
af det, som de dengang "gamle" fortalte os om.
Det første samlingssted, (hule) var Gæstgiveriet
Mellerupgård i Kirkestræde, det, som senere kom til at
hedde Industrien, og i dag er kinesisk restaurant, Hong Mei.
Senere blev hulen i Kjeldsens Hotel i Labæk, i dag KFUM
& K, værtshusholder Kjeldsen var selv Nav.
Senere, og i en lang årrække kom man tilbage til
Mellerupgård. Og endnu senere blev tilholdsstedet
restaurant Linden på markedspladsen, dengang kendt som
håndværkersaml ingssted.
Til sidst, inden den ny æra. var det så som så tned fast
mødested. Vi var til sidst så få medlemmer, at vi holdt vore
sammenkomster privat på skift hos formand, kasserer osv,
men det var ikke så ringe endda.
Fra de gode gamle dage, den første storhedstid i klubbens
historie skal her nævnes et par specielle aktiviteter.
Man afholdt et årligt karneval, fastelavnsfest, ved denne
lejlighed havde man selvfølgelig damerne med, og som det
sig hør og bør, udklædt, og helst til ukendelighed. Og der
var præmie til den med den mest fantasifulde dragt, og
ligeledes præmie til den smukkest iklædte person., Det
sidste må have været en af damerne, kan vi jo gætte på.

Vor afdeling kunne mønstre noget så sjældent som et
mandolinorkester. Det var ikke få udøvere. Man startede
undervisning op med hele 12 naver i orkestret.
Af og til var der arrangeret udflugt - skovtur med damer.
Ellers var Naverne ved de fleste andre lejligheder en
mandekomsammen. Der var mange brave folk iblandt,
mange, som havde fortjent at blive omtalt på behørig vis for
deres arbejde for Naverne. Men den glemmebog, den
stemmebog, den har så mange blanke ubeskrevne sider.
Den ligner i øvrigt til forveksling vor forhandlingsprotokol
fra vor trange tid i 1950erne og 60eme.
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SKANDINAVISK CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. - NAVERNE

GIRO 214 3399

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Ole Bøwig
Strynøgade 7

5000 Odense C
Tlf.+Fax: 65 90 44 16
Mobil tlf: 40 16 44 71

Hovedkasserer Frode Zachariassen
Rustrupvej 26

8653 Them
Tlf: 86 84 92 68

Redaktor af "D.f.S " Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th.
3600 Frederikssund

Tlf.+Fax: 42 31 49 54

Deadline Den 10. i måneden

CCEG BLADET
Redaktør LeifBrygger Olsen

Platanvej 6, 13.th.
1810 København V

Tlf: 31 23 23 42

MILEPÆLE

MAJ

2.05. Jørgen Nielsen
Hornsgatan 73 ltr
118 42 Stockholm - Sverige

3.05. Per Hansen - Tomgang
Tingvejen 72
8600 Silkeborg

4.05. Bent Hansen "Svarte"
Plantagevej 9 A
8600 Silkeborg

4.05. LeifNielsen
Oskarsvej 12
4700 Næstved

65 år 21.05. Alf Erling Jørgensen 60 år
Thyrasvej 22
7400 Herning

50 år 24.05. Henrik Berg 50 år
Teatergade
4700 Næstved

60 år 28.05. Børge Andersen, medl. afCUK i 25 år
Sorgenfrigade 1, 3.th.
2200 København N

40 år 28.05. Yrsa Larsen, medl. afCUK i 25 år
Klerkegade 5, st.th.
1305 København K

6.05.

6.05.

Børge Jørgensen
Østervangsvej 6
8900 Randers

Wivi Skytte
Gyvelvej 10D
4000 Roskilde

50 år

60 år

TAK
En stor tak til alle som har besøgt mig på hospitalet - samt
for de mange blomsterbuketter - også en stor tak til Hørning
afd. for den fine buket jeg modtog.

Svend E. Jensen, Århus.

13.05. Jørgen Sylvest
Mårtensbergsvägen 54
136 69 Handen - Sverige

70 år

Trykning
Birkerød Bogtryk/Offset Aps
Toftebakken 2 D
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58

INVITATION
Til stor undren for dem der kender mig, ser det ud til, at det
lykkes for mig at runde "det skarpe hjørne", uden at blive
voksen!?
I den anledning håber jeg at se alle Naver, der har lyst til en
bid øl og en tår brød i vor hule, Udbyhøjvej 150, til en højst
uformel sammenkomst den 18.05. klokken 1300 til kl. ????
Tag endelig din bedre halvdel med.

Med hilsen og kno,
Børge Jørgensen, Randers afd.



25 ÅR ICUK.

Tirsdag den 28. maj, kan vor kære
og gæve medlem Yrsa Larsen fejre
25 års jubilæum som Nav.
Godt nok var den første rejse Yrsa
gjorde som ganske ung, turen fra
Nordjylland til hovedstaden. Det
var imidlertid startskuddet til en
imponerende eventyrlyst, krydret
med snuhed.

I 1946 tog Yrsa først 1 år til Sverige der for alvor gav hende
"blod på tanden". Efter at have været hjemme igen i en kort
periode, stod der Schweiz på programmet, hvor hun blev i
hele 6 år!. For som Yrsa (og vi andre) siger: Schweiz er
bare skøn, og tiden dernede var de bedste i mit liv.
Sluttelig gik turen et års tid til England, hvor Yrsa også der
fik lært sprogfærdighederne:
Det var i Schweiz Yrsa lærte Naverne at kende, men på den
tid, kunne piger jo absolut ikke blive optaget, men som
selskab....
Yrsa har stadig stor rejselyst, selvom det nu er som turist.
Synger ligeledes gerne (sågar på Schwyzerdütsch), og er
flink til at besøge andre afdelinger. Yrsa blev indmeldt i
Københavns afd. og er altså en kvindelig nav, der virkelig
har prøvet noget, og som vi altid gerne er i selskab med.

Niels "2m", Københavns afd.

25 ÅRS STIFTELSESFEST HOS NAVERNE
/ FREDERIKSSUND

Frederikssund afd. holder stiftelsesfest den 22.06.1996,
hvor vi starter kl. 11.30 med spisning til den uhørt billige
pris af 70,- kr. pr. person.
Fra kl. 14.00 er det åbent i hulen, hvor der bl.a. er et par 25
års jubilarer, der vil slå plade i det runde bord.
HUSK TILMELDING TIL SPISNINGEN senest den
10.06.1996 til Tonny på tlf. 4750 3052 eller kaj på tlf: 4212
4814.

Med kno i bordet, Dorrit.
NYT FRA HB

Hovedbestyrelsesmøde den 9. anril 1996

Til stede: Ole - Frode - Dann - Karl og Niels Chr.
Uden afbud: Pia og Rasmus

Dagsorden: 1) Protokol og beretning
2) Redaktøren
3) Hovedkassereren
4) Arkivet i Århus
5) Pinsestævnet
6) Internt (A+B+C+D+E+F+G+H)
7) Publikationer
8) Eventuelt

II Protokol oe beretning.

Der var ingen kommentarer til protokollen fra sidste møde.

Beretning: Det har væltet ind med post siden sidste HB
møde, især fra Stockholm. Det lader til at mange afdelinger
ikke kender vore vedtægter, da de først er faret i blækhuset,
efter at de har modtaget "De indkomne forslag til
pinsestævnet". Jeg er bange for, at vi til næste år, bliver
nødt til at oplyse afdelingerne om, hvomår sidste frist er for
indlevering af forslag til pinsestævnet er. Der bliver nok en
frygtelig diskussion, når de opdager at de er for sent ude
med deres forslag.
Jeg har bemærket, at der i april nummer af bladet, er lidt
trangt med pladsen, så mit lille indlæg ikke er med. Til
Pinsestævnets menu, kunne jeg godt lide og vide, hvordan
man laver et vildsvin mere vildt?.

Jeg tænkte på, om det der hedder "Kobenhavns afdeling",
side 2, ikke en gang imellem kunne udelades, som her i
april nr.. De optager 4,5 cm plads, så hvad er vigtigst, nyt
fra HB eller Kbh,s adresse, den er i bladet liver gang, jeg
mener det er vigtigere at man får at vide at "indkomne
forslag" er udsendt, så medlemmerne kan rykke deres
formænd i ørerne, for at se forslagne. Vi havde sidste år et
problem med Slagelse.
ad 1. Det blev besluttet at Københavns adresse på side 2 i
"D.f.S." udelades fremover.

2) Redaktøren
Der er til redaktionen indkommet flere rejsebeskrivelser fra
diverse avisudklip, disse vil blive bragt ved en given
lejlighed.

3) Hovedkassereren
Flere medlemmer har desvæne modtaget et blad, hvor der
mangler 4 sider. Dette er en fejl fra trykkeriets side.
Frode deltog i Randers ved åbningen af "Kejsergården".
Månedens tal:
Bank 19.388,-kr.
Check 6.205,- kr.
Giro 60.517,-kr.
Rejsefondskontoen 23.312,-kr.

4) Arkivet/årets Nav
Der er den 14/3 afsendt brev til Ib Strange.

5) Pinsestævnet
Alle afdelinger har fået tilsendt "Indkomne forslag til
behandling på delegeretmødet i Holbæk.

7) Publikationer
Der er til samtlige afdelings formænd tilsendt liste over
indkomne forslag til pinsestævnet, disse lyder som følger:
5.10-95. Silkeborg: Vil genindføre formands og

kasserermøder.
15.11-95. Silkeborg: Forslag til forretningsorden.
2.03-96. Frode: Forslag til forretningsorden.
10.03-96. H.B.: Forslag vedr. valg til IIB,s bestyrelse.

HJERTESUK!!

Et lille hjertesuk fra formanden. Jeg kommer gerne til
jubilæer og mærkedage; men vil i ikke nok sende mig en
invitation i god tid, da jeg skal indrette mine daglige
gøremål efter, at jeg ikke er hjemme denne dag.
PS. Jeg skal nok svare hurtigt på jeres breve.

HB formand Ole Bøwig.



Nogle få af de brave Navere skal dog nævnes her, og et par
af dem bør Iii alle tider være nævnt i erindringens bog, -
Kanonsmeden Niels Jensen
Kobbersmeden Max Nielsen
De gamle, dem, der var før os nævner også:
Gartner Marius Wentzlau og
Snedker / tegner Arnold Bäck, som virkelig fine
Naverkammerater.

Elektromekaniker Niels Jensen, alias "Kanonsmeden", var
skribent, digter, og med særlig evne for denne kunst.
Det blev i tidens løb til mange vers, og umådelig meget
godt kom fra hans hånd, - ikke amatøragtig og/eller
dilettantisk; - det var noget virkeligt, kvalitet, noget med
sjæl og ånd. Hvem husker ikke versene "Den gamle
Svend", skrevet i Zürich i 1907, bygget over en autentisk
hændelse om en murer, og som blev brugt flere gange i
D.f.S.. "Kanonsineden" arbejdede engang som rejsende
Svend bl.a. hos Krupp i Tyskland, og det er herfra han fik
dette tilnavn, som han selv meget ofte brugte som signatur
for sit skriveri og digtning.

Max Nielsen, Kobbersmed (og blikkenslager ined stort "B")
sagde for øvrigt selv: "Det er sku finere at være
blikkenslar"! Den glade kobbersmed Max, valgte man til
kasserer på den stiftende generalforsamling i 1920, og
denne post bestred han, som før nævnt, i 62 år. - Kan i
stikke den??.
Selv mente han, at han i den tid havde slidt adskillige
formænd op. Max nåede at runde 94 leveår. Han blev
mange gange omtalt i "D.f.S."

Et kuriosum, - Naver taler ikke politik, godt det samme - 3
Naver, mestre, sad i Holbæk Byråd, valgt af Socialdemo¬
kratiet: Kanonsmeden, Niels Jensen - Skræddermester,
Danielsen og Maler, Klein. Senere kom der to andre Naver
i byrådet, af en anden farve. Og i samme moment,
snedkermester Johs. Faber som er mester for vort gedigne
runde bord. Malermester Ernst Paulsen malede skabet, der
stadig pryder vor hule. Kobbersmed Alfred Pedersen,
Labæk har lavet den kobberplatte, som ligeså hænger i vor
hule. Den blev lavet i året 1929. Malermester Hans Lund, -
den rolige akværdige mand - HAN kunne spinde en ende.
Johs. Andersen, - også maler - med sin lange fodtur gennem
de fleste lande i Europa, fra nord til syd, fra øst til vest, helt
ned til Palæstina og Ægypten, en spadseretur til fods, og
kun til fods, og som tog ham 13 år.
Og sådan kan man blive ved.
For mit eget vedkommende skal tidligere formand, smed
Ole Nielsen også huskes. Han var een af de mest trofaste
Naver, da vor afdeling var i krise.

"Det gamle Naverlaug" kom også fra Holbæk og splittede
sindene. Der var nogle, som følte sig for store, og for fine
til at være med i CUK. - NB! Dette er min egen version.
1 en periode gik ganske mange af de gamle, og slettede
medlemmer over i DGL.
Det blev starten til en vanskelig tid for os. Det var Ole
Nielsen, Max Nielsen og undertegnede, som fik den
tvivlsomme ære at køre CUK. Holbæk afdeling videre i en
trængselstid. Men det gik.

I den tid vi konkurrerede med det gamle naverlaug, røg der
mange navneplader ud af det runde bord. -i dag, -bagefter, -
måske desværre.
Som alle kan se kom vor afdeling på fode igen. Nye gode
folk kom til, -lidt ændrede og mere tidssvarende regler
gjorde, at nu trives vi igen.
CUK. overlevede, - det gamle naverlaug gjorde det ikke. De
fik kun en relativ kort levetid i Holbæk.
Vi kan stadig samle mange gode medlemmer til et lystigt
lag omkring det gamle runde bord i vor Holbæk Naver-
Hule.

"Gåsegang" er en Naver -foreteelse i det udenlandske.
K.H.O.

Den gamle maler.

Det kan nå's endnu!!

TILMELDINGSBLANKET
Navn

Adresse Afd

Antal deltacere. Tlf. nr.

Ankomst Afrejse

Pris Lørdas Søndae lait

Hulemøde 75.- X
Bustur m/frokost 110,-

Dele.møde m/frokost 75,-

Stævnemiddae 180,-

Stævnemrk. oble. 15,-

Dobb.værelse pr/seng/nat
inkl. morgenmad 165,-

Kroner i alt:

Deltagelse i pinsestævnet sker ved skriftlig henvendelse til:
Markus Sikker Hansen, Solvænget 16, 4296 Nyrup. Ved
tilmelding betales 50% af beløbet.
Der betales pr. crossede check til ovennævnte adresse, eller
til Danske Bank, 4295 Stenlille på konto nr. 3516112778
med angivelse af afsenders navn og adresse.

BEMÆRK

Ved overførsel af beløbet fra Danske Bank til Danske Bank
er overførelsen gratis.
Tilmelding senest 1. maj 1996.

Ønsker man overnatning andre steder, da sørger man selv
for tilmelding.
Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, tlf: 5343 0616.
Jernbanehotellet, Jernbanevej 1, tlf: 5343 4106
F.D.M. Camping, Dragerupvej 89, tlf: 5343 5064
Der forefindes hytter på campingpladsen.



Annoncer

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk modes

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 5917 22

Stedet hvor Naver mddes

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

St5ren Hvejsel
Vesterlundvej 106, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74 11

n

FREDERIKSSUND

Brugerrådet for Græse gi. Skole afholder aktivitets og
familiedag lørdag den 8/6-96 fra kl. 11.00 til kl. 17.00
Arrangementet bliver officiel åbnet af borgmester Knud
Christoffersen, og af underholdning vil der bl.a. være:

Familiecykelløb - folkedans - gymnastikopvisning -

"Visens venner" giver underholdning i caféen - Signe
Voldby har børnemusical og gospelkor - minibørnedyr-
skue - ponyridning - snobrødsbagning og tryllekunster.
Naverhulen vil i det tidsrum også være åben, og vi vil
stå og grillstege.
Mad, drikke og is m.m. bliver for deltagernes egen
regning.

Med naverhilsen fra Fr:sund afd., Dorrit.

HERNING
Vore hule står nu fuld færdig, alt dufter af renhed og frisk
maling. "JØSSES" hvor vi nyder at kan sætte os med en

kop øl uden at der skal slås flere søm.

Til søndagsmødet den 17/3, var der god fremmøde, hele 12
svende og svendinder, vi hyggede os med en kop kaffe med
tilbehør, hulen blev beundret, dog ikke uden kritik, een
mente at den var blevet for steril, en anden at der var blevet
for meget lys, det sidste vil der blive rådet bod for med en
lysdæmper, dette er dog en kostbar affære, men et gammelt
jysk ord siger jo.
"ka æ ta æ kow, ka æ osse ta æ kal".
Hulemødet den 20/3 var ligeledes godt besøgt, skulle man
tro at svendene er ved at vågne op af vinterhien og mon
ikke nysgerrigheden efter at se vores nyistandsatte hule kan
lokke flere ud af ?.
"Lillefar" Erling runder de tre snese tirsdag den 21/5.
Han holder åbent hus i hulen fra kl. 13.00 - kl. ?? med lidt
godt til mund og hals, kom at hjælp med at tørlægge ham.

Med knoslag, "Montagen".

HILLERØD
På hulemødet den 8. marts var vi 9. ikke mange, men vi
hyggede os.
Til messen den 30. marts var vi 22 til en gang pragtfuld
dyreryg. Det var godt, hvis hele bestyrelsen og flere
medlemmer kunne møde. Men nu må vinterferiesæsonen jo
også være slut.
Den 10. maj har vi huleaften.
Messen den 25. er aflyst p.g.a. pinsen.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".

HOLBÆK

Hulemøde/Generalforsamling den 15/3-1996.
Mødet blev åbnet af Helge, der lagde ud med 2 genstande
plus et evt. reparation set. Dette var doneret af Bageren, der
på denne måde ønskede at give generalforsamlingen mod til
at komme med konstruktive forslag samt bekræfte sit
tilhørsforhold til Holbæk hulen. Hans skål blev drukket,
men blæren måtte han vente med til han, hvad vi håber, vil
komme til PINSESTÆVNE. ALLE LÆSERE AF
DETTE BEDES HUSKE AT VI MEGET GERNE SER
JER ALLE HER I HOLBÆK, særlig på denne til dette
stævne, som vi vil gøre alt for at blive noget for jer alle.
Generalforsamlingen blev åbnet og Freddy blev udnævnt til
dirigent. Mødet blev styret ined hård hånd og kørt efter
vedtægterne, de medlemmer af bestyrelsen der var på valg,
modtog genvalg, regnskabet og formandens beretning blev
godkendt. Det blev foreslået at vor sekretær Viggo skulle
være suppleant da han alligevel skulle være tilstede ved
bestyrelsesmøderne, dette blev vedtaget og generalforsam¬
lingen blev afsluttet i god ro og orden.
Her skal lige falde et par smerte suk, vi var kun 15 naver
inkl. bestyrelsen, skriveren så meget genie at alle kom, men
dette er naturligvis ønsketænkning.
Vor bødekasse blev efter tipning gjort op og overraskede
alle, der var ingen bukseknapper i (måske fordi moden
dikterer lynlås).
Torben havde påtaget sig at klare "Turen ud i det grønne"
med tog til Slagelse og besøg på det derværende museum,
efterfulgt med besøg i Slagelsehulen, og alle der havde
været med syntes turen var fin. For det skal Torben have
fuld ros, undertegnede var desværre ikke i stand til at
deltage og er derfor ikke i stand til at give et fyldig referat.



Lige til slut et par ord til "DEN GAMLE REDAKTØR",
glæd dig over at der kommer så meget til bladet, andre
steder klages der over mangel på stof. Husk også på, at DFS
er et bindeled mellem os, derfor, lad dem der har lyst udtale
sig om det kulinariske, det skader ikke, men giver måske
blod på tanden, dersom der serveres blodpølse.
Til slut håber vi at sejer I PINSEN, vi glæder os.

Med kno i bord og håb om forår, "Kinas søn".

KARREBÆKSMINDE
Den kendte sang - I sné står urt og busk i skjul - passede
godt ved vor forårsfest i møllen d. 29. marts, få dage før vi
går over til sommertid, men dette til trods, fik vi en meget
fin fest ud af anstrengelserne. Formanden bød velkommen i
den påskepyntede mølle, og efter en sang, blev der først
serveret en lækker fiskeret, hvorefter hovedretten (foråret er
vel på vej) lammekølle m/flødebagte kartofler blev sat frem
til næsten alles tilfredshed, men dette var også meget
lækkert. Vi sluttede måltidet af med kaffe og småkager, og
derefter gik snakken i nogle timer, hvor vi ud på aftenen
sluttede en god aften med en sang.
Tak til alle for et godt arrangement i gode venners lag, og
en altid god stemning. Næste hulemøde foregår i møllen d.
26. april, og så er det vel forhåbentlig endelig blevet forår.
Husk også generalforsamlingen d. 31. maj.

Med kno og forårshilsen, Poul.

KOLDING
Efter mit lange ufrivillige fravær var det herligt at være til
hulemøde den 29. marts og møde de gode kammerater og
hygge sig med dem, ufatteligt at så mange svigter. Der var
fint fremmøde 10 medlemmer var mødt, blandt dem 2 nye
svende, Johan som stadig svinger murskeer og Michael, når
han ikke er hjemme, sprænger bjerge i Sverige. 2 gutter
som er faldet godt til og som vi er glade for.
Verner som nu er hjemme igen, og har rundet de 50 blev
fejret og "begavet" på vanlig vis, takkede 2 gange på
klokken, og flere fulgte hans eksempel. Verner havde også
medbragt en Video- film, og viste både livet på den så
engang store Thule Airbase, og ditto den danske naver
afdeling, men også den fantastiske mekanik der blev brugt.
Tak til dig Verner!
Efter den fine aften tog vi afsked med hinanden, og håber at
ses ved næste hulemøde, hvor der jo også er generalfor¬
samling, som Bent har anmeldt i mit fravær.

Med naverhilsen, Peter.

KØBENHAVN
Selvom vi kun var L3 til Svende-hulemødet den 14.3., var
det en dejlig aften trods det uheldige antal. Intet gik galt, og
vi fik afprøvet vort nye arrangement med møntbordene.
Selvom mange i starten gik rundt om sig selv (og bordene)
uden at kunne finde hvile, var reaktionen positiv. Også ved
den efterfølgende søndagsmesse (17.03.), syntes man at
ideen var god! Mon ikke det bliver en succes ligesom f.eks.
i Holbæk? Det er ihvert-i-fald meget hyggeligere.
Sønderjysk Awten var bare alle tiders. Næsten 30 deltag¬
ere nød den pragtfulde egnsret, som Erling & Bimse var
mestre for. Herligt, at vor afdeling kan præstere
specialiteter fra nær og ljern.

Sprogkursus kan vi ikke love, men man får absolut en smag
for sagerne/stederne.
løvrigt kan jeg med stolthed meddele, at vor gamle fane er
kommet tilbage efter renovering, og ih hvor er den blevet
flot. Endnu engang tak til alle der har været med til at give
et bidrag. Det luner, og pengene er absolut givet godt ud.
Onsdag den 8.05. kl. 19.00 har vi som nævnt i den sidst
"Svend" CUK,s generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene.
Trop op, og vær med til at præge din klub. Husk, at vi alle
er med til at holde hjulene i gang og dermed tegne
forholdene. Tirsdag den 21.05. har vi atter Svende-
hulemøde, der nok skal blive minderigt. Tro mig!.
Sluttelig minder jeg om, at onsdag den 15.05. er sidste
Midt-I-Ugen inden sommerferien.
Arrangementer:

1.05. + 15.05. kl. 10.30 Midt-I-Uge
5.05. + 19.05. Lukket
8.05. kl. 19.00 CUK-generalforsamling
12.05. kl. 10.30 Søndagsmesse
21.05. kl. 19.00 Svende-Hulemøde

Med kno i bordet, Niels "2m".
NYSTED
Vi har afholdt ordinært hulemøde den 1. april. Vi var mødt
7 svende. Efter ostemad og rødvin tog vi fat på vores
diskussionsemne, nemlig "fremtidsvisioner i Nysted", som
viste sig at være ret så omfattende og interessant. Der blev
foreslået færgerute til Polen, opkøb af Ålholm Slot m.v.

uden at opnå enighed. Vi drøftede stadigvæk hovedbestyr¬
elsens fremtidsvisioner.
Det blev vedtaget at sende Hans Bråd Sørensen og
undertegnede til delegeretmøde og pinsestævne i Holbæk.
Der er stadigvæk enkelte medlemmer, der endnu ikke har
betalt kontingent, jeg håber, at det er en forglemmelse.
Sæsonens næste hulemøde afholdes den 6. maj, som

sædvanlig i hulen kl. 19, hvor vi serverer sild og snaps.

Med naverhilsen og kno, Bent, skatmester og laugsskriver.

NÆSTVED

Kaj Albertsen, der lige er fyldt 60 år, mødte op i hulen den
15/3, og som tak for deltagelse og gaver fra hulen,
spenderede han en kasse øl og en flaske gi.dansk. Tak til
Kaj. - Onsdag den 20. marts havde hulen besøg af 12 af
Bent Rasmussens bowlingvenner. De mødte op til frokost,
hvor hulen efter aftale stillede et godt og velforsynet "bord"
på benene. God stemning og humør til ud på eftermiddagen
i samvær med flere naver. - Torsdag d. 21.3., fyldte vor
borgmester, Henning Jensen, rundt år. Receptionen på
Grønnegade kaserne var noget af et tilløbsstykke: Musik,
underholdning og et overdådigt ta'selv bord. Vor formand,
Finn Pedersen, overrakte på navernes vegne vor kendte
hulegave: Sildefad m. brændevinsdunk og trolden i smukt
design. ( det er vel unødvendigt at oplyse at der selvfølgelig
fulgte brændevin med). Vor forrige sekretær, Marokko
Jensen, mødte som privat person og gi. bekendt af
borgmesteren. Det blev en dag, som byen endnu ikke har
glemt.
Vi har haft travlt med udsendelser vedr. vor generalfor¬
samling, forslag til delegeretmødet i Holbæk med videre.
Den kopimaskine, vi fornyelig gennem Gert har anskaffet,
har forlængst tjent sig hjem. Den har vi megen glæde af.
I påsken blev Jørgen Presutti og Lis Pedersen kirkelig viet.



Lis blev afhentet af vor berømte "Store Kalle" (fra Karre¬
bæksminde), der i dagens anledning mødte op med
nyvasket bil, smukt dekoreret med forårets blomster. Jess
fra Haslev hentede Jørgen, og sørgede for at han kom
rettidig til kirken. Det lykkedes. Bryllupsfesten blev holdt
under private former for venner, familie og et udsnit af
navere. Hulen gav, som tidligere til borgmesteren, et
sildefad og brændevinsdunk. Svendene havde samlet ind til
husfred og gin. Tillykke til Lis og Jørgen.
Jeg gør lige opmærksom på hulemødet den 10. maj kl. 19.

Med kno i bordet, Viggo.

RANDERS
Til generalforsamlingen d. 5. april var vi 13 medlemmer
selv om det var helligdag. Vi havde nogle på valg i besty¬
relsen. Formanden, Ami, ville ellers ikke genvælges; men
sagde alligevel ja, efter en vanskelig overtalelse. Vores
hulefar var villig til genvalg, så det var heldigvis ikke noget
problem. Søren fortsætter som hulefar. Søren Møller
ønskede ikke genvalg, så Oluf kom i bestyrelsen i stedet
for. Bestyrelsessuppleant, Solveig Sørensen ønskede ikke
genvalg, så Torben Smith var villig til denne post. Som
revisor blev "Knast" valgt i stedet for Erik Slot. Der var
ingen indkomne forslag, så dirigenten, Børge Jørgensen,
kunne herefter slutte generalforsamlingen af, som foregik i
god ro og orden. Herefter nød vi de obligatoriske gule
ærter.

Vi takker alle, der var mødt op for at være med ved
åbningen af "Kejsergården". Desværre var det vanskeligt at
se ret meget på grund af mange mennesker, men der kan
laves en tur, for de naver der er interesseret, med
rundvisning på "Kejsergården". Herom senere.
Kr.Himmelfartsdag d. 16. maj har vi jo vores sædvanlige
vandretur langs Gudenåen. Her er udenbys gæster også
velkomne. Turen er kun for medlemmer afCUK.
Vores næste hulemøde falder på St.Bededag d. 3. maj kl.
19.00. Her må der gerne tages "påhæng" med. Vi giver
varme hveder. Så mød nu op, så vi kan få en festlig aften ud
af det.

Med kno i bordet. Bitten.

ROSKILDE
17.marts var der kortspil med 15 fremmødte, to bedre end
sidst, selv om Birte og John var rejst til Malta, for at lede
efter foråret, lukketid ca. kl. 22.30.
Hulen havde, på John foranledning, besøg af 10
tømrerlærlinge, John, Karl og jeg fortalte lidt om begrebet
farende svend, oplevelserne og kammeratskabet derude, alt
det man havde med hjem som ballast, og at man ikke skal
tro man bliver rig på mammon, men på så meget andet,
John orienterede også om eventuel støtte og andre praktiske
foranstaltninger, ved eventuel udrejse, i dag er det måske
sikrere, men absolut ikke lige så frit.
Så havde vi traditionel hulemøde den 29-3, med 17 mødte,
og ny øl til samlingen, en stor flaske fra Kristian og en fra
Bjørn, som også takkede for deltagelsen ved Ernas
bisættelse, og gav en omgang til Ernas minde. Ellers
sluttede vi aftenen ved 23.30 tiden.
Naverne var inviteret til ballade på Smollerup kro, 16 fra
hulen havde takket ja. Og sikken ballade sådan Dulle kunne
forårsage, der gik ild i gamle huse, og det huede aldeles

ikke fruerne, men til sidst fik hun da sat skik på det hele.
Ak ja de Kjøvenhavnere. Bagefter var der så bal i den
borgerlige, hvor borgerlig musikken så var for de unge på
40, kan altid diskuteres, men de unge på 60 og derover var
da også godt ude at svinge, vores selskab brød op ved
midnat, men mange var stadig tilbage. En fornøjelig aften.
Hulevagt i maj bliver Erna og Karl.
Kortspil d. 12-5 kl. 17.30
Hulemøde d. 31-5 kl. 19.30
Husk endelig hulerengøring lørdag 11-5 kl. 9.00
Vi siger tillykke til Wivi Skytte med de 60 år.

Med kno Poul Erik

SILKEBORG
Hulemøde fredag d. 29-3-96
Vi var 12 svende samlet til det sidste hulemøde af vort
vinterprogram, der var en herlig gang "brunkål" og vi siger
atter tak til køkkenholdet. Vi sang en del sange. Bestyrelsen
er i gang med at tilrettelægge sommerprogrammet. Og så
har vi atter 2 svende der runder det skarpe hjørne. D. 3. maj
bliver Per Hansen - Tomgangen 50 år og d. 4. maj bliver
Bent Hansen - Svarte 60 år og vi siger tillykke. Vi sender
en hilsen til Holbæk håber i får et godt pinsestævne.
Husk så svende vi har generalforsamling fredag d. 26-4-96
kl. 19.00 i hulen.

Hilsen m. slag, "Farmand".

SLAGELSE
Hulemødet i april var flyttet til d. 29.03.96 p.g.a. påsken,
men selvom alle havde fået besked, enten ved forrige
hulemøde eller pr. tlf., var fremmødet ret så beskedent.
Formanden åbnede mødet kl. 19.15 og vi startede som
sædvanlig med en af de dejlige sange fra sangbogen. Karin
har desværre meldt afbud til pinsestævnet så Hans
Frederiksen træder til som fanebærer m.m. Undertegnede
skal undersøge mulighederne for en kombineret
sommerudflugt/sejltur med den nye turbåd i Skælskør en
gang i begyndelsen af august. Hans Frederiksen er ved at
fastlægge en dato for udflugten til Drøsselbjerg Strand.
Ejner har besøgt Laurits som desværre er meget syg og da
sygdom stadig hærger i Slagelse afd. sender vi hermed
ønsker om god bedring til alle.
Kurt Brogaard havde en fl. snaps med p.g.a. fødselsdag d.
5.03.96 og herfra et stort tillykke.
Efter selve mødet spiste vi vor medbragte mad og Sven
Bechmann var mødt op for at høre på lidt "Naverspind".

Med kno i bordet, Erik.

STOCKHOLM
Den 22. marts brugte 20 personer den reserverede dag til at
besøge Spendrups bryggeri i Vårby, som er opkaldt efter en
lille by syd for Ålborg. En præst ved navn Mathiesen tog i
sin tid til København for at starte en brændevinsfabrik,
samtidig som han tog navnet Spendrup efter sin fødeby.
I moderne tid blev Vårby bryggeri kobt af familien, som
således blev døbt om til Spendrups bryggerier. Der findes 4
fabriker her i Sverige, bl.a. også en på Gotland. Der var
rundvisning af Anna Spendrup, som er den 4:e generation
Spendrup. 2 helautomatiske maskiner rensede og
kontrollerede de snavsede flasker.



Når der skulle kapsler på flaskerne, blev der sagt, at man
ikke måtte gå for nær, de kunne eksplodere. Det brod Karin
sig ikke om, hun var nysgerrig og havde næsen for langt
fremme og var lige ved at få en flaske i hovedet. Den ene
maskine fabrikerer 45000 flasker øl og den anden 45000
flasker sodavand per time. Efter visningen smagte man på 3
slags øl 1 lager - 1 stærkøl - 1 mellemøl. Pastoren blandede
alle tre slagser sammen og sagde de smagte ens. Det var
pastorens mix.
Vi har haft besøg af Jørgen Wulf og Sanne fra København.
De kunne desværre ikke være med på visningen, da de
skulle skynde sig hjem til 60-års fødselsdag. De ved ikke,
hvad de er gået glip af.
Heldigvis har Eli lovet at holde i trådende på torpet
sommeren over, det er vi meget glade for, så fungerer alt
ved det gamle. Vi kan ikke lide så mange forandringer.
Så vidt muligt skal vi forsøge at spille kegler om onsdagen.
Det er imidlertid ikke nemt som pensionist at få tid til alt.
Arrangementer:
3. maj månedsmøde fredag kl. 19
11. maj forårsudflugt lørdag
31. maj ålefest fredag kl. 19

AASE.

SØNDERBORG
Den årlige generalforsamling fandt sted fredag d. 15/3 hvor
20 medlemmer mødte op. Det blev en livlig debat da vi
kom til de indkomne forslag.
Under valget blev H.P. genvalgt til formand og nyvalgt til
bestyrelsen blev Regner Jørgensen og Judith Toftemark,
Ester Lund blev suppleant og Eigil Jensen revisor.
Lørdag d. 16/3 havde Vejle og Fredericia afd. fundet vej til
Sønderborg hvor vi havde nogle dejlige timer sammen i
Hulen, mange tak for besøget, vi håber i gør det om en
anden gang.

Med naverhilsen Referenten.

VEJLE

Generalforsamling den 29. marts 1996.
Formanden bød velkommen til 14 fremmødte svende.
Som dirigent valgtes Erik Jensen. Erik konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og dagsordenen i
orden.
Han gav derefter formanden ordet for beretningen:
Formanden takkede alle, der havde været aktive siden sidste
generalforsamling: Hyttevært, hytteudvalg, Jens DSB - der
for 11. gang lavede gule ærter - festudvalget og alle andre,
der havde hjulpet ved forskellige arrangementer. Der var
også tak til Fredericia afd. for en strålende julefrokost og
til Sønderborg afd. for at tage så godt imod os på busturen
den 16. marts. Beretningen godkendtes
Derefter regnskabet, der blev godkendt med akklamation.
Bevilling til pinsestævnet: Der bivilges rejse, ophold,
huleaften, delegeretfrokost og festmiddag til 2 mand.
Valg:
Formand: genvalg - John Fønns-Bach
Sekretær: genvalg - Hans Emborg
Bestyrelsessuppleant: nyvalg - Erik W. Jensen
Hyttevært: genvalg - Johnny Lindskjold
Revisor: genvalg - Carsten Munck
Festudvalg: nyvalg - Johnny Lindskjold og Jørgen
Lauritsen.

Formanden mindede om, at næste møde er den 26. april, og
at der den 18. maj er rengøring i hytten. Rengøring er ikke
så svært, sagde formanden; han havde selv prøvet det, så
mød bare op. Der vil være biksemad ined spejlæg og måske
en øl til dem, der tår deltage i rengøringen.
Hytten åbner som sædvanligt pinsemorgen. Johnny har
lovet at have kaffe og diverse andre skyllemidler klar. Hvis
man også vil have rundstykker, må man selv medbringe. Så
vel mødt!
Polle vil også i år lave fællesspisning den første søndag i
juni, juli, august og september måned fra kl. 11.30 til
14.00. Prisen vil være ca. 20 kr.
Formanden udtrykte ønsket om en god sommersæson i
hytten.
Derefter kunne dirigenten takke for forholdsvis god ro og
orden.

Med naverhilsen, Store Hans.

ÅLBORG
Onsdag 3.4.96 havde vi vores huleaften. 2/3 af Ålborg
afdelingens medlemmer var mødt op, så det blev en herlig
aften. Med den sædvanlige højtidelighed blev bornholmer
Svend optaget som naver i afdelingen.
1 løbet af aftenen underholdt Anders os med et foredrag om
sin tur til Australien.

Sommerudflugten er i år fastlagt til søndag den 16. juni.
Nærmere oplysninger herom bliver opslået i hulen.

Med naverhilsen & kno i bordet Gunnar.

ÅRHUS
Hej svende og svendinder!
Sommertid - hvad så? Kig på kalenderen og glem Voldborg
og hans vejr. Det går mod lysere tider, bare følg med! Vi
kan ikke bruge i går, men hvad med i morgen? Svende,
prøv og kom ned i hulen og se hvad der sker. Jens og
Vagner er startet med at bryde ned og så småt er
genopbygningen i gang. Men vi har alle to hænder, meld jer
til Vagner og få et lille job, der er nok at tage fat på, det
bliver en helt ny hule, der dukker op. Det er en rar følelse,
selv at have været med!
Grundet påsken har vi kun haft et møde siden sidst, der var
besøg af resten af Vagners sløjdhold, hvilket gav en
fornøjelig aften med sang og spind.
Husk de varme hveder den 2. maj. Et stort tillykke til Erik
Carlsen med de 50 år den 14. maj.
Apropos - Visioner: Direkte fra ordbogen = syner -
åbenba- ringer - fremtidssyn. Det kunne være interessant at
begynde på pinsestævnet. Måske med start nu, vi kan gå
styrket ind i Navens næste århundrede, hvad med vor 100
års dag i "99".
Mosel 96: Dort tief em MESENICH, und was so? Mosel¬
bussen venter på at komme af sted, der er stadig nogle
vinduespladser tilbage. Fik i reserveret dagene fra 22 - 27
august. Det er altid senere, end vi tror!

Med naverhilsen, Børge.
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25 ÅRS JUBILÆUM

Børge Andersen, Sorgenfrigade 1, 3.th. København N, kan den
28.05.1996 fejre 25 års jubilæum som medlem af C.U.K.
Børge var formand i C.U.K. Københavns afdeling i 5 år 1979 - 1984.
Nuværende medlem af Roskilde afdeling. Bestrider samtidig posten som
formand for " Bereiste Danske Tømrere " på 16 år. Arrangerede førhen
de berømte ture til Berlin, til stor fornøjelse for samtlige Naver
organisationer
Børge er en person vi væresætter meget højt. Vi trækker på hans store
erfaring som formand, som vi nyder godt af.
1 sin egenskab af formand for " Bereiste Danske Tømrere " arrangerer
han også andre fester, og ikke mindst" Hestevognsture i Vestskoven
Hermed tillykke fra Roskilde afdeling med 25 års jubilæet

p.b.v. Poul Erik.

Herluf Fiirgaard
Th. Thårupsvej 18
8230 Aabyhøj

Den 17/6 kan vores formand
Herluf Fiirgaard fejre sin 65
års fødselsdag.
Herluf er en af veteranerne
indenfor Naverne, og kendt
overalt i Naverkredse.
Herluf rejste i 1955 som ud¬
lært finmekaniker til Zürich
i Schweiz.
Efter sin hjemkomst overtog han en låse- smedeforretning,
som han har drevet indtil for ca. 4. år siden, han startede
med at lave skilte. I årenes løb har Herluf beklædt mange
tillidsposter inden for naverne. I mange år har han beklædt
posten som formand i Århus samt sekretær, endvidere har
han i mange år været medlem af KU, sekretær ved bladet
CCEG. Som anerkendelse for sit store arbejde i CUK blev
Herluf udnævnt til æresmedlem af Århus afd. og i 1991
blev han udnævnt til æresmedlem af CUK. 1 en lang
periode var han landsformand for låsesmedenes forening.
Alle medieminer i Århus afd. ønsker dig hjertelig tillykke
med dagen og benytter lejligheden til at rette en stor tak til
dig for det store arbejde du har udført for Århus afd. og
ligeledes for hele CUK' sag.

Sekretær, Svend E. Jensen.

Aage Andersen, Sønderborg afdeling, kan den 6/6-1996
fejre 25 år i C.U.K. Sønderborg.
Aage er uddannet som murer og har været selvstændig som
murermester i 15 år på Als. I 1941, under krigen, arbejdede
Aage i Hamborg og kom hjem i 1944 efter et stort
bombardement af Hamborg.
Aage blev indmeldt i Sønderborg afdeling i 1971. Aage har
både været formand og kasserer i en længere periode. Aage
har altid stillet sin arbejdskraft til rådighed, når der skulle
arbejdes i hulen. Aage har deltaget i mange naverstævner
samt i adskillige "Moseltreff'.
Vi her i Sønderborg ønsker dig tillykke med værdigheden
som 25 års jubilar.

Med kraftig naverhilsen, referenten.



SKANDINAVISK CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. - NAVERNE

GIRO 214 3399
HOVEDBESTYRELSEN

Formand Ole Bøwig
Strynøgade 7, 5000 Odens C

Tlf.+Fax:6590 4416 - Mobiltlf: 4036 3816

Hovedkasserer Frode Zachariassen

Rustrupvej 26, 8653 Them, Tlf: 8684 9268

MILEPÆLE

Juni

06.06. Aage Andersen, medlem afCUK i 25 år
Søby Have 19, Havnbjerg
6430 Nordborg

07.06. Mogens Haugaard 50 år
Vestergade 34, 7100 Vejle

18.06. Jørn Lützen, medlem afCUK i 25 år
Skovvejen 41, 7100 Vejle

18.06. Henry Andersen 85 år
Kjærsgården 7, 7100 Vejle

21.06. Carlo Ventrup, medlem af CUK i 25 år
Vandværksvej 1, 3630 Jægerspris

21.06. Frank Ventrup, medlem afCUK i 25 år
Vængetvej 47, 3630 Jægerspris

30.06. Bent Pilgård Larsen 65 år
Fredericiagade 32, 7100 Vejle

TAK

En stor tak til alle, som glædede mig med telegrammer,
gaver, blomster og fødselsdagssang pr. telefon på min 70
års dag den 5/5-95

Erna Nielsen
Roskilde afd.

En stor tak til alle, der sendte breve, telegrammer og gaver
på min 70 års fødselsdag. Tak til Stockholm afd. for de
flotte hilsener.

Lilian Albrechtsen
Hillerød afd.

Trykning
Birkerød Bogtryk/Offset Aps
Toftebakken 2 D
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58

Redaktør af "Den farende Svend" Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th. - 3600 Frederikssund
Tlf.+Fax: 4231 4954

Deadline Den 10. i måneden

CCEG BLADET
Redaktør Leif B. Olsen, Platanvej 6, 13.th.

1810 København V - Tlf: 3123 2342

TAK
En S T O R tak til alle, enkeltpersoner som afdelinger, som
med breve, telegrammer, telefonopringninger, gaver og ikke
mindst ved personligt fremmøde var med til at gøre min 70
års fødselsdag til en dejlig og god oplevelse. Burde nok
også sende en tak til de vakse postbude i Randers, som på
trods af den mangelfulde adresse i "D.f.S." fandt frem til
mig.

Endnu engang TAK. - Birte, "Tante Møghe".

Hilsen og tak for krus, gaver og telegrammer.
Per Hansen, "Tomgang"

Silkeborg afdeling.

Hermed hilsen og tak for krus, gaver og telegrammer.
Bent Hansen, "Svarte"

Silkeborg afdeling.

Mange tak for opmærksomheden til min fødselsdag fra nær
og fjern.

Med venlig hilsen, Ib Larsen
Holbæk afd.

OBS - OBS

TIL ALLE A FDELINGER
Da oplaget af den blå "Navernes sangbog" snart er udsolgt,
har HB's bestyrelse nedsat et sangbogudvalg, der skal være

behjælpelig med at fmde de Naversange, som siden 1987 er
kommet til og bliver sunget i afdelingerne. Der kan også
være nogle Naversange, fra den gamle sangbog 1932 eller
andre sangbøger, som man savner i den blå sangbog. De
sange som man i afdelingerne mener har sin plads i den
kommende Naversangbog, bedes sendes til
sangbogudvalget v/Rasmus Gerdes, c/o: B.G. Total
Entreprise, Arnold Nielsensbouleward 60, 2650 Hvidovre,
eller til HB's formand Ole Bøwig, der så vil videresende
dem til sangbogudvalget.
Med de indsendte forslag, skal der enten være en

henvisning til en sangbog hvor tekst, melodi og evt. noder
er at finde, eller man har nedskrevet tekst og melodi som
medsendes forslaget

HB formand, Ole Bøwig.



25 ÅRS STIFTELSESFEST HOS NAVERNE
I FREDERIKSSUND
Frederikssund afdeling holder stiftelsesfest den 22/6-96
i hulen "Græse gi. Skole"
Vi starter kl. 11.30 med spisning til den uhørt billige
pris af 70,- kr. pr. kuvert.
Fra kl. 14.00 er der åbent i hulen, hvor der bl.a. er et par
25 års jubilarer, der vil slå plader i det ainde bord.
Husk tilmelding til spisningen senest den 10/6-96 til
Tonny på tlf: 4750 3052 eller Kaj på tlf: 4212 4814.

Med kno i bordet, Dorrit.

ved/Frederikssund' 25 års jubilæum.

Efter et forberedende møde i Frederikssund mandag den 24.
maj 1971, blev der mandag den 21. juni afholdt stiftende
generalforsamling. Mødet blev afholdt i Snedker- og
Tømrerforbundets nye lokaler. Undertegnede, som var
initiativtager bød velkommen til de fremmødte og efter en
sang valgtes Ove Andersen til dirigent og efter at
dagsordenen var oplæst og godkendt, gav undertegnede en
lille beretning over det forberedende arbejde der var gjort
forud for generalforsamlingen og oplyste bl.a. herunder, at
de havde fået hulelokale tilbudt hos et af de nye
medlemmer, ingeniør Hans Jensen. Efter behandlingen af
lovene, kom den første bestyrelse til at bestå af formand,
Knud Jensen. Næstformand, Ove Andersen. Kasserer,
Jørgen Schaffer. Sekretær, Robert Hansen og til lokalein¬
spektør, Hans Jensen. Da afdelingen herefter var en kends¬
gerning, hilste og gratulerede Ove Roslev fra H.B. og
ønskede Frederikssund velkommen i CUK.
Ved huleindvielse den 11. september, var der et stort frem¬
møde af mange naver fra Hillerød, København, Helsingør
og Frederikssunds borgmester udtalte sin glæde over at
Frederikssund nu havde faet en naverklub.
1 juni 1974 kunne Frederikssund afholde sit første
naverstævne og igen i 1978 og 1992.
Den nuværende hule ligger i Græse gamle Skole og den har
man nu haft i 22 år. Som man kan læse i svenden, så sker
der rigtig meget i Frederikssund og jeg fryder mig over at
det går så godt.
Jeg vil ønske Frederikssund et stort tillykke med de 25 år
og alt godt fremover. Der skal også lyde et tillykke til Frank
og Carlo Ventrup med deres 25 år i CUK.

Kraftig naverhilsen
Jørgen Schaffer, Kegnæs.

25 ÅR I CUK
Carlo og Frank Ventrup kan den 21/6 begge fejre 25 års
jubilæum, som medlemmer i CUK, Fr:sund afdeling, begge
har de arbejdet i Grønland.
Fra alle Frederikssund Naverne ønsker vi jer hjertelig
tillykke med dagen, og samtidig sige tak til Frank for hans
aktive liv i afdelingen, især den tid som hulefar -

kogesildene og grilaftenerne som Anna selvfølgelig også
har del i. Vi glæder os meget til at fejre begge jubilarer i
hulen den 22.06.1996.

Frederikssund afdeling
bestyrelsen.

Bus til
Moseltreffen 1996

Det er blevet en tradition, at der nu hvert år er bus til det
årlige moseltreffen og mødes igen for 27. år i Mesenich. Vi
starter den 22. august fra Musikhuset i Århus kl. 17.00 som
sædvanligt, men for andre der ikke bor i Århus, laver vi
turen så alle fra hele landet kan være med, vi gør holdt ned
gennem Jylland og tager deltagerne op som andre
busselskaber gør.

Nu er det således at der hvert år kommer nye deltagere
til, fordi der må være noget særligt ved denne tur, siden at
Naverne skal træffes lige på det sted hvert år, så der skal vi
med siger de, heldigvis ellers var det holdt for længe siden,
der findes vel ikke en Nav i Danmark, som ikke har været
til Moseltreff i Mesenich eller overvejer at tage med.

I år er der nyt på programmet, vi vil som det første på
turen køre til en dansk familie som har et hotel i Kamp-
Bomhofen / Rhein et af de køimeste steder ved Rhinen,
ikke langt fra St. Goarshausen, vi håber der at kunne få
vores morgenkaffe, ligesom tidligere, vi vil kontakte
familien der, og høre om de er interesseret i at have en flok
Naver til at odelægge dagen for dem fra kl. 07.00.

Når vi så er kommet til os selv efter besøget hos fam.
Eriksen, vil vi derefter køre til Rydesheim hvor vi skal se
brandy-fabrik-ken Asbach Uralt, hvor man ser hvordan vin
destilleres til brandy. Der er besøg i de imponerende
lagerkældre med mere end 60 mio. flasker. Vi får
selvfølgelig lov til at smage på varerne eller må de undvære
naverne.

Der findes også et mekanisk museum, som er meget
berømt og ellers er der jo Drosselgasse, hvor der er fuld
gang i den også om eftermiddagen, vi må ikke glemme at se
det høje mindesmærke Niederwalt-Denkmal som ligger på
toppen af bjerget med en flot udsigt over Rhinen. Vi kan få
bussen til at køre os dertil.

Efter en lang dag vil vi kære til Mesenich, den hyggelige
vinby, som ligner alle de andre små vinbyer på en prik,
hvor vores værter tager imod os og får os indkvarteret inden
vi mødes til aftensmad hos Stefanie og hygger os der, eller
hvor vi vil i byen.

Her er programmet for dem som ikke korer
med bussen.

Lørdagen starter kl. 11.30 hos Stefanie med kalte platte og
1 glas vin. Kl. 13.00 vil bussen køre op langs Mosel forbi
byen Zell (Zell er Schwarze Katze) til Traben-Trabach og
herfra er der sejltur på Mosel til Bernkastel-Kues, en af de
ældste byer ved Mosel, her findes det berømte skæve hus.
Derefter kører vi hjem med bussen hvor der kl. 19.00 vil
blive serveret en festmenu med 3 retters mad og derefter
hyggeaften med musik sang og dans kl. 23 synger vi
Minderne. Dansen fortsætter til kl. ???

Søndag kl. 11.30 middag med 1 glas vin og afslutning med
fanemarch og tak til personalet, vi synger Minderne til
sidst. Klokken 13.30 for de friske, vandretur til Beilstein på
ca. 1 - 1Vi'time og afsked i Zunfthauskeller kl. 15.00. Ikke
fodtusser kan køre med bussen.



Iler fortsætter programmet for busturen,
men alle fra træffet er velkomne til at køre
med til Cochem.
Søndag aften kl. 18.00 afgang til vinfesten i Cochem, et af
turens højdepunkter, med det fantastiske fyrværkeri som
begejstrer alle, her mødes vi alle på lige fod og efter et par
glas vin bliver alle i godt humør. Klokken 24.00 er hjemtur
til vores logi i Mesenich hvor vi næste morgen kl. 9.00
starter hjemturen til Danmark vi forventer at være i Orla
Lehmansallé omkring kl. 23.00.

Med hensyn til rygning er der ingen er der ingen
problemer, kun ikke om natten må der ryges og vi har
røgfrie områder som skal respekteres i bussen. Vi kører
som sædvanligt i sovebus med alle bekvemmeligheder og vi
vil leje en dobbeltdækker hvis der er tilslutning hertil. Som
sidste år kører børn gratis med bussen og for opholdet skal
regnes med halv pris, men det er er ikke aftalt med vore
værter endnu.
Prisen for busturen er i år: 650,- kr. og for opholdet med 3
overnatninger: DM 190,- med 3 gange morgenmad og 3
middage.
Med hensyn til betalingen forbeholder vi os ret til at
opkræve 300,- kr. som et depositum som skal være os i
hænde inden 1. juli 1996.
Det kan ordnes sådan at man betaler bus og logi samlet og
vi vil meddele hvor meget den samlede pris bliver for
arrangementet.
Tilmelding til Børge Andersen, tlf: 86 25 33 99 eller til
Vagner Sørensen tlf: 86 98 55 90 eller 40 94 26 19.
Til personer som ikke kører med bussen fra Århus.!
Arrangement uden overnatning DM 90,-

- " - med 1 - " - DM 125,-
-"- med 2 DM160,-

med 3 - " - DM 190,-
Evt. flere overnatninger skal aftales med: Stefanie Servazi,
Weinhaus Servazi Zenzen, 56520 Mesenich / Mosel - Tlf:
0049 2673 4560 Fax: 0049 2673 4607. Tilmelding inden
15 juli el. til Ole Bøwig Strynøgade 7 DK 5000 Odens C
på postgirokonto:753 2471

PS. Jeg skal på Margit og Verner's vegne sige alle hjertelig
tak for de mang dejlige pakker, blomster, telegrammer,
breve og telefonopringninger for de lykønskninger de fik,
de vidste ikke at de havde så manger venner blandt Naverne

"FARFAR" GEERT STAGE.
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FREDERIKSSUND

Fredag den 12. april var aftenen hvor vi holdt generalfor¬
samling og fik ny formand: Thorkild Nimenen og ny
hulefar: Erik Sennenwaldt.

I øvrigt en god afviklet generalforsamling, som vi afsluttede
med brunkål og flæsk, hvilket passede fortrinligt til denne
forhåbentlige sidste snevejrsdag i året. Lone havde, som

sædvanlig været den store kok, også bagt småkager, mens
Dorrit havde leveret chokoladekagen, hvorefter hun måtte
gå hjem og i seng (var på piller). Nu længes vi efter forår
og sommer og først byder vi på et åbent-hus-arrangement,
hvor hele Græse gi. Skole vil summe af liv og aktivitet, det
er den 8. juni og den 22. juni fejrer vi så vores 25 års
jubilæum.

Inge
Vores nye formand bød velkommen til 11 fremmødte ved
hulemødet den 10/5 og vi sang nr. 28. Der var afbud fra Kaj
('/ihulevagt). Formanden startede med indkitning, og vi fik
brugt sangermuskelen, som i øvrigt blev brugt flittigt denne
aften. Undertegnede fik smurt nogle hulemadder, som blev
fortæret med god appetit, medens Naverspind og andre
gode vitser, fik lattermusklerne til at arbejde. Vi sluttede
aftenen afmed Minderne.
Afdelingen sender forsinkede hilsener til Henrik Arnesen,
Poul Berg, Lone Ventrup, Per Nyberg da de alle havde
fødselsdag i maj. Og i juni siger vi tillykke til Morten
Andersen og Poul Hesselkjær.
Kommende arrangementer:
7.06. Svendeaften
8.06. Aktivitets- familiedag på Græse gi. Skole åbent

klokken 11-17.

22.06. 25 års jubilæum
5.07. Grillfest hos Anna og Frank
2.08. Svendeaften, - hulevagt Alf/Flemming
10.08. Lam på spid - hulevagt bestyrelsen.

Kno i bordet, Dorrit.
FREDERICIA
Først en stor tak til Vejle og Sønderborg for den dejlige tur
vi var med på, det var bare flot, fin beværtning, tak til
Sønderborgs hulemor.
Generalforsamling den 10/4-96. Der mødte 12 svende. For¬
manden åbnede mødet og bød velkommen og vi sang nr.
28. Kirsten Pape blev valgt til dirigent og takkede for
valget. Formanden fik ordet og gav en fin beretning over
det forløbne år, beretningen blev vedtaget. Kassereren
oplæste regnskabet og det var meget fint og fik applaus.
Formand Arne Hansen ønskede at fratræde som formand.

Ny formand blev: Tømrer Kjeld Rasmussen, Strib Landevej
80, Middelfart. Øvrige valg var genvalg. Vi valgte ny
hulefar, Erik Philipsen. Vi tømte vores bødekasse, indhold:
1.555,- kr. Det blev vedtaget at holde hulen lukket fra den
5/6 til den 7/8. Eventuelle gæster bedes kontakte formanden
på tlf: 64 40 16 18 eller kassereren tlf: 75 92 51 36. Mødet
sluttede og formanden takkede for god ro og orden.
Der mødte 10 griske svende til hulemøde den 1/5.
Formanden bød velkommen og vi sang nr. 69. Under den
frie debat var der enkelte ting vi skulle have rettet. Mange
tak for mad Orsa. Arne havde fundet en flaske ouzo så vi
fik en smagsprøve. Frits ringede på klokken flere gange,
han mente at have fødselsdag, men måske var årsagen 1.
maj. Vi havde en livlig diskussion så det var en fin aften, og
Flemming nordsø berettede om sin tid som pelsjæger i den
Canadiske vildmark og det var ikke helt almindeligt, men
en dejlig aften som sluttede med Minderne ved?

Med Naverhilsen og god ferie, Tage.



HERNING
Generalmødet 12/4. Usædvanligt godt fremmøde, hele 16
svende af 22 mulige, 3 havde lovligt fravær da de er på
farten, en til søs, en i Uganda og en i Bangkok, efter at
formanden havde budt velkommen til de fremmødte, sang
vi no. 57, gik derefter over til dagsordenen. Vores faste
dirigent, Hans Brødsgaard, kunne konstatere at mødet var
lovligt indvarslet og styrede som vanligt mødet med fast
hånd. Nyvalgt til revisor blev Gunnar Nielsen, da Jens
Hago ikke ønskede genvalg, andre valg var genvalg. Efter
mødet var hulen vært med de vanlige gule bønner med
tilbehør, "Tangent" klubben havde skænket en flaske til at
skylle den grimme smag af munden og til de mere tørstige
havde Thor øl sponsoreret med en æske, et stille og rolig
generalmode, ikke med de store armbevægelser.
Hulemødet 17/4, meget sløjt, kun bestyrelsen +
fanebæreren mødte op, mon de øvrige medlemmer ikke
havde fået fordøjet de gule ærter. Søndagsmessen 21/4, lidt
bedre besøgt, 8 svende mødte, "Kaskelejen" havde haft
fødselsdag, kling, sagde klokken, tak for det, Leif!.
Ikke mere fra os i denne omgang.

Med knoslag, "MONTAGEN".

HILLERØD
På hulemødet den 12. april var vi ca. 20 inkl. gæster bl.a.
Pastoren fra Sverige. Vi havde det gemytligt og klokkerne
ringede mange gange den aften. Den 14. juni har vi
hulemøde. Lørdag den 6. juli er der på "Karls Plads" gang i
grillen fra den årle morgen, idet vi har vores årlige
lam/vildsvin på spid. Mød talrigt op Navere, naverinder,
navervenner, veninder, gæster og andet godtfolk, thi det vil
blive en dejlig dag enten udendørs eller indendørs. Der
spises kl. 13.00 og der er bindende tilmelding til Mona på
tlf: 42 81 81 62 mindst 8 dage før.
Herefter har vi ferie og mødes igen den 9. august.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".

HØRNING
8 svende og 2 venner kom til hulemødet d. 12. april. I
formandens fravær bestyrede Jens dirigentklokken.
Aftenens overvejende emne var Møllens renovering og ind¬
retning. Vi havde fået nogle gode tilbud på materialer, som
vi straks bestemte os for at sige ja til. Det blev også
besluttet at Jens, Herbert, Freddy og Arne allerede mandag
den 15. gik i gang med at rydde lokalet så arbejdet kan
komme i gang. Indimellem blev der dog også tid til lidt
sang, spind og hyggesnak samt "Te og sodavand", til de
tørstige svende. Vi sluttede i god orden m/Minderne.
Kommende aktiviteter:

Onsdag d. 5. juni - grundlovsdag - kl. 14.00. Faneindvielse
på højen udenfor Møllen. Vi ser meget gerne medlemmer
fra andre afdelinger ved denne højtidelighed.
Fredag d. 7. juni kl. 20.00 Hulemøde.
Lørdag d. 8. juni kl. 10.00 Fugleskydning på skydebanen
bag Weston. Tilmelding nødvendig på nr. 86 92 18 03
(Otto) eller 86 92 25 31 (Jens).

Lørdag d. 6. og søndag d. 7. juli, Camping-tref på Langå
Camping. - Pladsreservation på 86 46 13 02 el. til Jens på
tlf: 86 92 25 31. - Tilmelding er nødvendig af hensyn til
bespisningen lørdag aften.
Fredag d. 2. august kl. 20.00 Hulemøde.

Med kno, "Tante Møghe".

KARREBÆKSMINDE
Der var ikke just storinvation i hulen den 26. april til
hulemødet, men dem der kom tilstede fik en god aften.
Efter formandens velkomst, blev det konstateret at
forårsfesten forløb godt, men at der havde været plads til
lidt flere deltagere. Det blev oplyst at der er sendt telegram
til borgmester Henning Jensen, og at han havde sendt
takkekort. - Der er udsendt erindringsskrivelse vedr. kontin¬
gentrestance, og det blev godtaget enstemmigt. Tut & Poul
repræsenterer var afdeling ved pinsestævnet i Holbæk. Der
var stemning for at arrangere en tur til en anden naverhule,
og det bliver der nu bragt kræfter og tid på at få arrangeret.
Maden ved hulemøderne sættes op til kr. 20,-, og dette var
der også stor enighed om.
Brev fra hovedbestyrelsen, samt vedtægtsændringer fra
Stockholm drøftedes, og sædvanen tro sluttede aftenen med
kammeratlig samvær, og som altid en god og rolig
atmosfære.
Husk generalforsamlingen den 31. maj i møllen!

Med kno, Poul.

KOLDING
Hulemødet og generalforsamlingen havde god tilslutning 10
medlemmer og 1 gæst deltog. 1 formandens beretning, som
blev godkendt, udtaltes håb om mere aktivitet var ønskelig.
Protokollen blev ligeledes godkendt. Kassererens beretning
blev modtaget og godkendt. Både kassererens og hulefars
regnskaber fremviste så gode forhold, så begge fortjener ros
for deres indsat. Der var ren idyl, alle valg var genvalg, så
fira dagsordenen kom det hurtigt til eventuelt. Det blev
bestemt at formand og kasserer til delegeretmødet skulle
have et tilskud på 100,- kr. pr. persona. Apropos rengøring
vil Johan reparere de sidste skader, og så er der brug for
assistance og forhåbentlig bliver der god tilslutning,
tilmelding til hulefar, der er chance for et lille traktement!
Det blev vedtaget at udsætte julefrokosten til et senere
tidspunkt, så alle medlemmer kan deltage. Tidspunktet
drøftes senere på et hulemøde. Derefter kunne vor faste
dirigent, Ejvind, slutte og takke for god ro og orden, og så
var det tid til lidt spind og kammeratlig hygge som vi altid
har i vor hule.
Sommerudflugten vil senere blive drøftet.

Med naverhilsen, Peter.

KØBENHAVN
Først endnu engang undskyld til de 7 navervenner der den
10/4 havde set frem til deres årlige generalforsamling, men
blev noget så gevaldigt brændt af. Undertegnede har
undskyldt, og næsten ligget på knæ (der er højt ned), så alt
skulle være på plads. Samme dag var der Svende-hulemøde,
der (som altid) takket være vennernes tilstedeværelse
gjorde, at man var hele 15 til mødet. Så kan man diskutere
om formandens fraværelse (ferie) alligevel gjorde "nytte".!



Ellers stod der Schweizeraften på programmet den 27/4,
hvor der skuffende kun var 16 deltagere der garanteret fik
de herligste minder fra Schweiz igennem bordets glæder.
Tjah, engang var der fuldt hus (40), men nu var vi kun ca.
1/3. Dem der ikke var der, gik virkelig glip af noget! Men vi
3 i køkkenet slap da for at pille så mange kartofler m.m.
Tak for besøget til Ole F. & frue fra Hillerød samt
selvfølgelig Ole Bøwig, der så ud til at hygge sig. Men det
er jo også god til.
Så var der Navernes generalforsamling den 8/5! Hele
bestyrelsen gik af. Næsten da. For at gøre en lang "historie"
kort, er udsigterne til af få bestyrelsesposterne besat, mere
besværlig end nogen sinde. Efter en del tovtrækkeri, endte
det med at undertegnede blev perioden ud (1 år), og Kaj lod
sig ekstraordinært genvælge 1 år som kasserer. Jonna Bæk
(gnisten) blev sekretær, og Per Nordahl næstformand.
Når i læser disse linier, er vi (forhåbentlig) godt i gang med
sommeren. Sidste møde inden ferien er derfor Feriehule-
mødet den 13/6. Endnu engang bliver det spændende, om
Københavnernaven udkommer i tide. Kom og ønsk os alle
god ferie, og hent et eksemplar! Vi kan så alle samle
kræfter til endnu mange gode timer blandt
Naverkammerater når sommeren går på hæld.
God sommer til alle ude som hjemme.!
Arranuementer:
2.06. + 16.06. kl. 10.30 Søndagsmesse
9.06. + 23.06. Lukket
13.06. kl. 19.00 Feriehulemøde

Med kraftig naverhilsen, Niels "2m".

NYSTED
Vi har afholdt sæsonens sidste hulemøde. Vi var mødt 8
svende til sild og snaps. Efterfølgende besluttede vi at skifte
pengeinstitut - fra Girobank til Den Danske Bank - hvor vi
har fået bedre vilkår.
Vi drøftede det forestående pinsestævne. Hans har meldt
afbud; men desværre for sent, da gebyret er indbetalt.
Ja, vi går nu sommeren i møde, vi holder som bekendt
hulen lukket i juni, juli og august. Næste hulemøde bliver
derfor først den 2. september, hvor vi som sædvanlig møder
i hulen kl. 19.00

Jeg vil ønske medlemmerne en god sommer.

Med naverhilsen og kno, Bent. Skatmester og laugsskriver.

ODENSE

Generalforsamling den 12/4. 12 + 1 gæst, Per Honoré, var
mødt op. Jørgen var dirigent, Ole læste fremmedbogen og
beretningen som blev godkendt. Bent læste regnskaberne op
og de blev godkendt med stort naver klap. Bent har kun
været kasserer i Zi år. Poul, hulefar' regnskaber blev også
godkendt. Der var flere indkomne forslag. Bl.a. skal vi
beholde bødekassen? - det skulle vi. - Vi skal fortsat holde
møde I. fredag i måneden. Vores lokallove blev godkendt. -
Vi holder fortsat generalforsamling 2 gange årligt. - Bestyr¬
elsen vælges .for 2 år ad gangen, med personvalg i april.
Alle der var på valg blev genvalgt. Endelig fik vi en
sekretær, det blev Arno. Undertegnede fortsætter som
skriverpige. - Festudvalget havde smurt brød, så vi sluttede
med et par hyggelige timer. Hele aftenen forløb i god ro og
orden.

20/4. 14 naver og venner var på udflugt til Tyskland. Det
var en dejlig dag med masser af solskin og højt humør. De
andre busgæster var meget, meget imponeret af vore naver¬

sange, sange som vi jo kan uden sangbog. Hele turen
kostede kun 30,- kr.

De bedste hilsener, "Pigen fra Fyn".

Vi har nu overstået vor generalforsamling og den nye
sekretær var nødt til straks at udnævne en sekretær for
sekretæren, disse blev Inge og Arno Frank. - Da "Pigen fra
Fyn" er taget til det store udland, bliver dette referat skrevet
af sekretærens sekretær. - Vores blå tur Kr. himmelfartsdag
går i år til Sydfyn og øerne. Til hulemødet den 7/6 vil vi
byde vore gæster fra Sønderborg afd. hjertelig velkommen
til det skønne Fyn' hovedstad. Vi vil servere en varm ret,
og dem af vore egne, der ønsker at deltage i spisningen
bedes tilmelde sig på tlf: 6618 7604.
Vi ønsker Holbæk et rigtig godt stævne, og alle Naver i ind-
og udland et rigtig godt forår og god sommer.

Sekretærens sekretær.

NÆSTVED
Da jeg i sidste nr. af svenden hade fået byttet om på
navnene i forbindelse med bryllup, beder undertegnede de
implicerede modtage min undskyidning.
Til hulemødet den 12/4 var 15 mødt. Lis og Jørgen takkede
for gaver og hilsener til deres bryllup, og kvitterede med en
kasse øl. Nr. 28 blev sunget. Vi fik besøg af Bendt "Butler"
som ønskede overflytning fra Karrebæksminde afd. til
Næstved afd. af praktiske grunde. Bendt blev budt velkom¬
men og han gav en omgang øl samt en flaske til hulefar.
Forskellige spørgsmål (og gøremål) blev afviklet i god ro og
orden. Hulemødet afsluttede med en herlig gang koteletter i
fad, fremtryllet af Vibeke. Tak Vibeke. Vi sluttede som

altid med minderne. Næste måneds gæstekok blev Bendt
"Butler" (det kom vist lidt bag på ham).
Generalforsamling den 19/3. 19 var mødt og hulen var vært
ved en gang gule ærter. Nr. 28 blev sunget, Finn bød
velkommen og Frank blev valgt til dirigent. Finn aflagde sin
beretning hvori han endnu engang bød velkommen til 2 nye
medlemmer: Frank Pedersen & Leif Nielsen. Sekretæren
læste protokollen og Lis aflagde regnskabet som blev
godkendt. Der blev valgt 2 stemmetællere: Peter Sinding og
Jørgen Presutti. En del punkter kunne der ikke opnås
enighed om, disse blev henvist til et senere møde. (general¬
forsamling) d. 10/5 i forbindelse med vort hulemøde.
Leif Nielsen 40 år d. 4.maj, stor fest i hulen med savblad og
violin af store Kalle samt Zorba dans af Henrik, mad og
drikke samt efterslukning om søndagen. Nu venter vi så på
Henriks 50 års fødselsdag den 24. maj.
Til pinsestævnet i Holbæk er Finn og Lis delegeret; men vi
andre møder talstærkt frem.

Med kno i bordet, Viggo.
RANDERS
På generalforsamlingen den 5/4 meddelte Ami at han gerne
ville fortsætte som formand; men han følte det var under
pres, så på et bestyrelsesmøde den 16/4-96 gik Arni allige¬
vel af som formand på grund af helbredet og han vil under
ingen omstændigheder fortsætte.



Der er indkaldt til ekstra-ordinær generalforsamling fredag
den 7/6 kl. 19.00. Undertegnede er fungerende formand
indtil da.

Valdemarsdag bliver holdt den 17/6 kl. 19.30 på værket.
Her skal vi jo ud med fanen, så alle interesserede kan bare
møde op. Temaet for festen i år er: Danmarks historie og
dens betydning for nutiden.
Hulemødet den 3/5 var på St.Bededag, så vi hyggede os
med varme hveder og Ib havde et par film med som vi
kunne more os lidt over. Den ene var fodtuien langs
Gudenåen 1991, og den anden var turen til Hjerl Hede.
Hulemødet i juni måned er det sidste inden sommerferien,
da vi jo holder lukket i juli måned, så kære Naverkammera¬
ter mød nu op og kom med gode ideer om, hvad vi skal
foretage os efter sommerferien.

Med kno i bordet, Bitten.

ROSKILDE
14/4: Kortspil med 17 fremmødte, dette gav lidt uro i
bridgeholdene, lidt spillerskift da der ikke var spillere nok
til tre hold, vi 4 holdt os til Whist. Efter nogle øller og

noget kvindesnak, lukkede hulen kl. ca. 22.!
26/4: Hulemøde med hele 24 deltagere, flere vi ikke havde
set en stund. Vi fik noget mere værktøj og et par øller mere
til vores samling. Vi fejrede, noget forsinket, Ullas 70 års
fødselsdag, denne gav på behørig vis en omgang og fik
naturligvis "kasketten". Der var først lukketid kl. 23.30
efter igen en hyggelig aften.
Ved bestyrelsesmøde d. 15/4 fik vi ny næstformand, Per
(skilt) Jacobsen trak sig, og desværre helt ud af bestyrelsen.
Ny næstformand Ib Mortensen.
5/5: Fest i hulen. Vores kasserer blev 70 år, som hun
fejrede på behørig vis, med åbent hus og tilhørende
traktement i absolut stopfuld hule. Alle siger vi naturligvis
Erna tak for en dejlig fest.
Aktiviteter i juni:
16.06. Kortspil kl. 17.30
28.06. Huleaften kl. 19.30

Med kno Poul Erik.

SILKEBORG
Generalforsamling den 26/4-96 klokken 19. i hulen. Vi
startede med 2 retter mad. Skipperlaps og forloren skild, vi
var 18-20 svende. Kl. 20 bød Hans Padborg velkommen. Vi
valgte Peter Edderkop til dirigent. Vi sang "Svende
vårsolen....". Formandens beretning, kassemesterens
regnskab for CUK og hulen blev godkendt, indkomne
forslag: Peter Edderkop foreslog at vi flyttede
generalforsamlingen til marts og september, det blev
godkendt Til pinsestævnet sender vi 2 delegerede og vor
fanebærer. Vi talte om pinsestævnet i 1997 og vort 60 års
jubilæum. Søren fra Randers kom med en hilsen og slog på
klokken. Kl. 22 kunne Peter Edderkop slutte med tak for
god ro og orden. Kl. 22.30 kom vor herlige naverpiger, de
havde været ude og spise med Kineserpinde. Så fik vi fejret
Per Tomgang og svarte Bent på behørig navervis, tak til
dem begge.
Husk så svende den 15/6-96 Alderslyst Kirke - og den 26/6-
96 tur til Jesperhus, med madpakke, vi besøger Charlotte i
Torsminde. Håber vi snar far lidt sol og sommer.

Med kno i bord, "Farmand".

STOCKHOLM
På langfredagsfrokosten kom atter den flotte kiste frem,
som Ebert havde lavet. Thi, vi fik et nyt ungt frisk medlem,
som går i fars fodspor, nemlig kokken Kenneth Håkansson.
Efter at have lavet mad langt nede i en ubåd, ville han op
for at se dagens lys, men syntes dog, at lyset var bedre i
Paris. Efter at have arbejdet der et års tid, vendte han dog
næsen hjemad og blev som sagt Stockholms nav. Vi siger
velkommen til vor nye unde nav.
Vores konge blev 50 år på "Valborgsmässoafton". Det blev
fejret en masse dage. Stockholms slot var pyntet med
blomster fra hele verden og "Dannebrog" lå ved kajen foran
slottet. Vi havde selvfølgelig også bål på torpet. To dage før
var der nogle energiske navere, som gik og sorterede
brænde, som blev savet op til pindebrænde. Det var rester
fra det tidligere byggeri. Der var to høns, som stablede
brændet.
Den 13. maj holdt Jørgen Sylvest, populært kaldet
"Pusseren", åbent hus i anledning af sin 70 års fødselsdag.
Der findes ikke det vindue her på Ingarö, som pusseren ikke
har haft fat i. Vi takker ham for det store arbejde, han har
lagt ned. Pusseren har altid været et stort legebarn, men en
gang blev det for meget. Han legede med ilden på
græsplænen på torpet, da fik han pludselig travlt med at få
alle til at hente vand, ellers ville der været gået ild i skoven.
Vi ønsker alle afdelinger en rigtig rod sommer, fra os her
på Ingarö.

Med naverhilsen, Aase.
SØNDERBORG
Til hulemødet den 12/4 var der et fint fremmøde, vi havde
besøg af et kommende medlem, Palle Christensen.
Formanden bød velkommen og vi sang nr. 72, derefter blev
det nye program gennemgået og vi drøftede vores travetur
til Fiskerhytten, Kr. himmelfartsdag, som de sidste par år
har været en stor succes, de tilsendte forslag til
lovændringer til delegeretmødet blev gennemgået, hvorefter
Smeden fortalte om sin rejsetid fra 1939 - 52 og Bent
fortalte om sin ferie i Kina, det var meget interessant; den
slags burde vi have noget mere af.
Pensionistforeningen på Kegnæs havde ytret ønske om at se
Naverhulen, udflugten blev til torsdag eftermiddag d. 18/4,
hvor 30 deltog. H.P. havde dækket et festligt bord og lavet
kaffe med brød, hvorefter Jørgen fortalte om naverne og om
sin egen rejsetid, det blev alle tiders eftermiddag.
Lørdagstræf den 20/4 var en dejlig forårsdag, så mange
havde nok travlt i haven, men 9 var mødt op, der i blandt
Hans Pedersen som var meget berejst og gerne ville ud
igen; men samtidig meget interesseret i naverne, som han
gerne ville være medlem af. Inga havde rigtig været ude og
bruge penge så hun fortsatte nede i hulen, så det kom os
andre til gode.

Med naverhilsen, Ester.

VEJLE
Navermøde den 26. april 1996.
16 svende havde vendt sofa og TV ryggen og var mødt op
på denne smukke forårsaften. Vi startede med at synge nr.
35. Derefter åbnede formanden mødet og bød en speciel
velkomst til Karin og Ole, som var hjemvendt fra langfart.
Rengøring af hytten sker lørdag den 18. maj og formanden
forventer et sandt stormlob på samme mat.nr. den dag.



Søndag den 19. maj starter så hulesæsonen. Delegeret til
pinsestævnet i Holbæk bliver formand Fønns-Bacli og
Edmund Poulsen. Diskussionen gik livligt med mange
forskellige emner. Polle Galleri bekendtgjorde, at han
arrangerer spisning søndag den 2. juni, og herefter den 1.
søndag i juli, august og september - pris 20 kr. Edmund
sprang på klokken og gav en omgang i anledning af sin 59
års fødselsdag. Der blev naturligvis kvitteret med blæren.
Til slut sang vi nr. 15. hulemor serverede et godt stykke
brød, og aftenen fortsatte med tant og fjas til busafgang.

Med naverhilsen, Erik W. Jensen.

ZÜRICH
2 gange har i forgæves søgt efter Nyt fra Zürich. 2 gange
har vi skrevet lidt om hvad der sker her i Zürich, og 2 gange
har vi forsøgt at faxe mod nord, men faxe er ikke lige fixe.
Torsdag den 7. marts kunne vi sige velkommen til et nyt
aktivt medlem. Det var korrespondent Berit Ryholl fra Fyn.
Velkommen til dig. Den 30. marts holdt vi
generalforsamling i ordets bogstaveligste forstand, for ud
over "generalerne" (læs bestyrelsen) var der ikke mange der
havde fundet vejen til hulen. Man kan græde eller grine, jeg
er positiv og formoder årsagen til det ringe fremmøde er at
folk er tilfredse. Majlis, vores sekretær, havde valgt at
trække sig tilbage. Tak til dig for et rigtig godt samarbejde,
du har den rette ånd. Nye i bestyrelsen er Flemming
Vilhelmsen, næstformand. Jesper Gloor, sekretær og Axel
Petersen, suppleant. Velkommen til jer alle tre. Efter mødet
var der sørget for Chili con came og ordet var frit.
Vi har haft og skal have 4 stk. jubilæer. Det er: 25 år i
CUK den 20. maj Flemming Vilhelmsen. 20 år i CUK den
30. april Else Marie Pedersen, den 15. juni Dorte Forrö og
Jette Burri. 1 ønskes alle lykke til med de mange år under
vort bomærke. Det vil blive fejret naveraftenen den 6. juni
kl. 21. Vi håber at se rigtig mange den aften. - Vores
lørdags "Back Pibers" har besluttet at sommerferielukke
Bar-Baren fra den 1. maj. Desværre; men når der ikke er
kunder i butikken, er der ikke noget at sige til det.
Jeg skal lige minde på at der igen i år bliver holdt Skt.Hans
på Friesenberg den 22. juni med bål, heks og forhåbentlig
godt vejr.

Lars Kristensen.

AALBORG
l.maj havde vi også fest i Naverhulen, der var mødt 15
svende og 1 gæst. Aftenens gæst var en repræsentant fra
rejsemontørklubben i Aalborg, og han havde en kontant
gave med til drift af vores forening.
Vi har nu fået indkøbt det længe savnede hejseværk, så vi
igen lettere kan få ølkasserne op i hulen.( Ifølge vejlednin¬
gen skulle hejseværket også være i stand til at løfte Ejler op
i hulen). Da vores sangbog står foran en revision, efterlyses
gamle og nye naversange, så har du nogle liggende, så lad
dem komme frem i dagens lys. Det spændende øjeblik
nærmer sig. På næste hulemøde den 5.juni skal bødekassen
åbnes. Der må være mange penge i denne gang efter alle de
bidrag, den har modtaget, især ved vore fester.
Husk sommerudflugten den lö.juni, se opslag i hulen eller
ring til Per Michael.

Med naverhilsen og kno i bordet,

ÅRHUS
Den 12/4 afholdt vi vores årlige generalforsamling, 18
svende var mødt. Fiirgaard bød velkommen og Ole
Lindeborg Johansen blev valgt til dirigent. Der var 11
punkter på dagsordenen. Formand og sekretær var på valg,
begge blev genvalgt og som suppleant til bestyrelsen blev
Ole L. Johansen valgt. Vagner oplyste at han og Jens
Buhelt var færdige med nedlægning af mønter i det runde
bord - efter at vi havde indbrud. Vagner oplyste at han og
Jens var i gang med en omfattende omforandring og reno¬
vering af hulen. - Det tør nok antydes - da vi mødte til
mødet kunne vi slet ikke kende vores hule, der var totalt
ommøbleret, og dernæst skal vægge og lofter males, så vi
glæder os til det er færdigt. Alle punkter på dagsordenen
blev seriøst behandlet og diskuteret. Fiirgaard fik ordet og
sluttede generalforsamlingen og takkede alle for god og po¬
sitiv opbakning.
Kommende arrangementer:
Hulemøde 7/6 - Hulemøde 21/6. Hulen åben hver fredag i
juli.
26/4 Hulemøde med skiveskydning. 15 svende var mødt
heraf 2 gæster fra Schweiz, Inge og Frank Petersen.
Mesterskytten Frank Ibsen tog fat og scorede 89 point af 90
mulige - tillykke med pokalen, l .pr. gik til Vagner med 82
point. 2.pr. gik til Ole Bøjstrup med 77 point.
2/5 Varme hveder. Traditionen tro var tiden kommet hvor

vi spiste varme hveder. Tilslutningen var ikke så stor, 12
deltagere var mødt. Mange havde meldt afbud; men uanset
hvor mange der moder, har vi det altid hyggeligt, og det
blev en rigtig god aften.

Sekretær, Svend E. Jensen.

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk modes

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 17 22

Stedet hvor Naver mrides

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

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

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN



PINSESTÆVNET 1996

Hulemøde (stævne) 25/5-96. Vore rammer blev næsten sprængt, tilslutningen overgik vor vildeste forventning. Naver og
deres venner fra nær og fjern (124) var mødt op, humøret var højt, trods metrologernes dystre meldinger, pudsede vi solen og
hang den op, så turen gennem byen med vore faner lige efter Holbæk Spejdernes tamburkorps, der spillede godt, foregik i
solskin.
Selve aftenen gik godt trods den snævre plads, men med det gode kammeratskab og fin hjælp af 2 unge damer, klappede det
hele fint. Maden gled ned efterfulgt af diverse våde varer, smagen var fin, (mad og vin omtalen skal med, med fare for
redaktørens sure opstød). Håber han syntes som os i denne omgang og at han nød maden som vi selv. Af sange sang vi "Når
samlet er vor naverflok" senere fulgte vi op med "Fra Arilds tid" klangen var bedre end vor normale sangstemmer i Hulen.
Søndagen kom og vi mener alle var tilfredse med morgenmaden. Busturen dampede af til Andelslandsbyen NYVANG ved
Holbæk og videre til Maglesø. Delegeretmødet startede og skal ikke refereres her. Festmiddagen blev afholdt på Holbæk
kaserne. Der var et 3- mands orkester der spillede hele aftenen og Holbækkernes nerver var faldet til ro. Vor mange tjenende
ånder kom til at slæbe, maden var igen på toppen og de tjenende ånder sled bravt i det, så vi kunne sætte os tilbage og nyde
det. Borgmesteren holdt tale. Taler var ellers ud- løbet, sikkert udtømt under delegeretmødet. Trods truslen om stop præcis
kl. 01.00 blev den 03.00 før vi kom hjem. Næste morgen stillede flere op til morgenkaffe, og sluk-efter, og her syntes alle at
hygge sig, så, da der var en masse tilbage af natmaden, pølsebord, blev der også serveret frokost og en madpakke til de
langvejs farende.
Holbæk hulen håber, at I alle har haft et fint stævne, og i såfald er I enige med os i Holbæk, vi mener at det blev alle tiders
fest. Hilsen til alle dem der ikke kunne være med og en stor tak for alle de smukke og gode gaver Hulen fik.

Holbæk- Naverne. Med kno i bord, "Kinas Søn"

Hovedbestyrelsen kan tilslutte sig ovenstående, og takker Holbæk afdeling for et godt og vel tilrette lagt pinsestævne.

På H.B.s vegne redaktør, Dann Eland.



SKANDINAVISK CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. - NAVERNE

GIRO 214 3399
HOVEDBESTYRELSEN

Formand Ole Bøwig
Strynøgade 7, 5000 Odens C

Tlf.+Fax:6590 4416 - Mobiltlf: 4036 3816

Hovedkasserer Frode Zachariassen

Rustrupvej 26, 8653 Them, Tlf: 8684 9268

TAK

Redaktør af "Den farende Svend" Dann Eland

Rosenvænget 1, I th. - 3600 Frederikssund
Tlf.+Fax: 4231 4954

Deadline Den 10. i måneden

CCEGBLADET
Redaktør LeifB. Olsen, Platanvej 6, 13.th.

1810 København V - Tlf: 3123 2342

1 anledning af min 75 års fødselsdag, takker jeg hermed for
hilsener telegrammer, blomster bl.a. fra HB, Roskilde afd.
Stockholm afd. Hillerød afd. og Grethe og Ib Strange,
Århus afd.

Erland, Hillerød afd.

Tak til alle enkeltpersoner samt alle telegrammer fra
følgende afd. Stockholm, Kolding, Herning, Hørning, HB
og til bestyrelsen fra Sønderborg med fanebærer ved mit 25
års jubilæum den 6/6-96.

Åge Andersen, Sønderborg afd.

Jeg vil gerne takke Roskilde afd. for den fine fest i
anledning af mit 25 års jubilæum i CUK samt for
telegrammer fra Stockholm afd. Naverkammerater og
veninder.

Børge Andersen, Roskilde afd.

Tak for opmærksomheden på min 60 års fødselsdag.
Wivi Skytte, Roskilde afd.

Libe Freunde aus Dänemark, wir bedanken uns auf diesem
Wege recht herzlich für die vielen lieben Glückwünsch und
Geschenke anlasslich unserer Hochzeit.

Werner und Margit Serwazi, Mesenich, Mosel.

En stor tak til alle som kunne komme til min 60 års

fødselsdag. Tak for de mange gaver, blomster og
telegrammer fra nær og fjern.En særlig tak til mine venner
fra Odense og Silkeborg fordi de kunne komme til Herning
flenne dag. Der skal også lyde en stor tak til alle som bag
kulisserne, både i Hulen og selskabslokalet, for den store
indsats der blev gjort, for at min dag blev god og festlig.

Erling, "Lillefar", Herning afd.

MILEPÆLE

Tak Tak Tak
er de eneste ord, jeg kan bruge til gengæld for alle de
telegrammer, gaver og pæne ord jeg blev til del til min
fødselsdagsfest den 18/5-96. Den hjælp og sympati jeg
modtog fra en udsøgt buket af Danmarks blomstrende
kvinder gjorde det simpelthen muligt at udsætte indvielsen
af vor gårdhave, de fandt ganske enkelt campingbord og -
stole frem fra gemmerne, og hvor der er hjerterum er der jo
også husrum. Jeg må tilstå at jeg blev stolt, da vor nestor,
Arne Regnarsen, en "knægt" på 78 år kom cyklende, en tur
ind på ca. 18 km. - og måske 25 hjem igen - flot Arne!
Søndag 19/5 fik jeg heldigvis mulighed for at "befeste"
nogle der var forhindret på selve dagen med lidt opvarmet
og afkølet.
Jeg beder alle modtage min dybfølte tak for gaver,
telegrammer og pæne ord med mit motto:
Gud bevare Danmark, dronningMargrethe og

Juli

14.07.

16.07.

16.07.

17.07.

Thorkild Andersen
Nordtoft 11, 9370 Hals

Knud Fjordside, "Riverside"
Linåtoften 22, 7451 Sunds

Harly Jensen, medlem afCUK i
Nyboesgade 75, 7100 Vejle

Jens Nissen
Hans Egedesvej 14, 7000 Fredericia

ÅBENTHUS

60 år

60 år

25 år

50 år

Børge Jørgensen, Randers afdeling.

Trykning
Birkerød Bogtryk/OlTset Aps
Toftebakken 2 D
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58

Hvem:

Anledning:
Hvornår:
Hvor:
Menu:

Jens Nissen, Vejle afd.
Min 50 års fødselsdag
Onsdag den 17. juli 1996 fra kl. 13 til 18
Fjordparken 23, Høll/Hvidbjerg
Helstegt pattegris og fadøl - Hertil Jazzmusik

DSB bus nr. 204 kører næsten til døren.



SMEDEN FYLDER 75 ÅR

Ejnar Jensen
Oehenschlægersgade 20
6400 Sønderborg
1/8-96 75 år

Jeg vil gerne her gennem "Den farende Svend" sende en
hilsen og ønske min gamle rejse og skibskammerat fhv.
smed og maskinarbejder tillykke på dagen.
1 de unge år sejlede vi to sammen, jeg som fyrbøder smeden
som maskinist, jeg mindes de europæiske landeveje, husker
du tulipanfarmen i Holland, mindes du også den Canadiske
farm, hvor vi lå og bankede rustne tagplader ud, de skulle
bruges til en vindrose, jeg mindes også Caribien den
ødelagte rormaskine, Kay West, mødet med Hemmingway,
husker du også den udslukte vulkan på New Zealand, hvor
du fik mig på glatis, og nok et minde, husker du den gamle
dansker som var agterudsejlet han havde været statsløs i 40
år, han havde ernæret sig som opalsøger; men han havde
ikke fundet lykken, nu var han tramps, vi mødte ham i
Fremantle i Australien.
Jeg slutter med "Oh disse minder fra du var en farende
svend.

Med hilsen og på gensyn, din gamle fyrbøder og
motormand, TOM. G. T.

TIL ALLE C.U.K. AFDELINGER

Valg af nye medlemmer til HB.

På delegeretmødet i Holbæk 1996, blev følgende
vedtaget:

Valg til Hbs fire menige medlemmer skal
foregå hvert år på delegeretmødet. Medlemmerne
vælges for en toårig periode - 2 hvert år -.
Valgbare er alle, der har været medlem af CUK i 2 år
på tiltrædelsesdatoen. Valgperioden går fra 1/7 til 30/6
to år senere.
De enkelte afdelinger stiller kandidater + suppleanter
(evt. fra anden afdeling). Forslag til kandidater og
suppleanter indsendes til HB senest 31/12, der kan
vedlægges begrundelse og evt. foto.

OBS! - OBS!

1 den nuværende situation står hovedbestyrelsen og
mangler følgende personer:

1 stk. bestyrelsesmedlem m/suppleant.
2 stk. revisorer.
1 stk. revisorsuppleant.

Kandidater kan opstilles fra alle afdelinger.
HB formand skal inden 10. september d.å. have navn,
hvilken afdeling de tilhører og evt. et billede af de
opstillede kandidater.
De valgte HB bestyrelsesmedlemmer har mødepligt til
hovedbestyrelsesmøde en gang om måneden.
Bestyrelsesmøderne afholdes i hulen hos Københavns
afdeling, Ingerslevsgade 108, kid.
For revisorerne, aftaler de med hovedkassereren, hvor
revisionen finder sted.

Ole Bøwig
formand

LAMPÅ SPID 1 FREDERIKSSUND
Kære venner så går det løs igen. Lørdag den 10. august kl.
18.00 afholder Naverne i Frederikssund igen den gode
tradition med at spidstege hele lam, servere kaffe, hertil
musik og dans til ud på de små timer (drikkevarer til
fornuftige priser). - Prisen for dette flotte arrangement er,
som sædvanlig 100,- kr. (betales ved indgangen).
Husk tilmelding som er en nødvendighed, og kan ske til
Niels Chr. på tlf: 42179428 eller Thorkild på tlf: 47100066
senest 31/7-96.
Med kno i bordet og vel mødt til en rigtig festaften. Dorrit.

Søndagsmesse hos Anne og Carl-Otto,
Sydvestvej 37, 2600 Glostrup tlf: 43 96 97 80

Søndag 4/8-96 fra kl. 11.00 - ? HUSK BADETØJ. Det
forventes at bademesteren fra sidste år vil være tilstede

og undervise i hvordan man kommer ned i bassinet.
De seje bøffer fra sidste år er "vist" forbrændt og ude af
kroppen. De dårlige og ej fungerende grill er udskiftet.
Den "høje" pris er udskiftet. De lave hulevarer priser er
bibeholdt. Medbring selv grillkød! - Grill + salat +
flutes forefindes. Det gode humør og hyggelige
mennesker håber vi er som sidst (måske bedre og flere).
Kuvertpris 20,- kr. Tilmelding senest 1/7-96.

Med naverhilsen, (Carl-ondt-i-maven).

"HEJ MOSEL- FANS!"
Så er det op over, skynd dig og vær med til at fylde bussen
op. - Se programmet i juni svenden.

Husk tilmelding senest 1. juli samt å conto kr. 300.-
Rest- betaling senest 1. august (650,- + 750,- - å conto).
GIRO-KONTO: 856 2652 Børge Andersen,
St.Blichersvej 88, 8210 Århus V. tlf: 86 25 33 99

Husk tandbørsten, men også din kam. Vi får et TV-hold på
3 mand med fra TV2 Midt-Vest.
T-SHIRT med MOSEL motiv. Størr: S-M-L-XL-XXL.
Prisen er 80,- kr. Bestilles ved tilmelding.
MOSEL-eftertræf: Lørdag den 28. september 1996.
Vel mødt og på gensyn Mosel-gruppen.



Naverne fik
deres
egen fane
Højtidelig indvielse af fanen
vedmøllens fod
HØRNING - Omgivelserne
var der bestemt ikke noget i
vejen med. Solen strålede, de
nyudsprungne træer lyste
grønt, himlen var gennem¬
trængende blå og overalt va¬
jede Dannebrog rødt og hvidt
i vinden. Hørnings vartegn,
den gamle mølle, hvor naver¬
ne i Hørning holder til, var
desværre camoufleret med et
stillads på grund af reparati¬
on, men det var også det ene¬
ste skår i postkortidyllen.
Omkring møllens fod var

en mindre flok forsamlet ons¬
dag eftermiddag. Ikke i an¬
ledning af et grundlovsmøde
- men for at indvie navernes
nye fane.
Naverne er en forening af

håndværkere, der har rejst og
arbejdet i udlandet.
En faneindvielse er en høj¬

tidelig begivenhed med man¬
ge ritualer. Ved indvielsen
skal der slås tre søm i.

Formanden for navernes
landsforening, Ole Bøvig,
overrakte fanen til hulefor¬
mand Jens Hansen. Han holdt
fanen, mens sognepræst Jette
Marie Bundgaard-Nielsen
slog det første søm i - for
Dronningen.

For fædrelandet
Det næste søm blev hamret

forsigtigt på plads af vice¬
borgmester Jørgen Naut - for
fædrelandet. Det tredie og
sidste søm fik hammerens
slag af Peter »Picasso« An¬
dersen - for foreningen.

Peter kaldes Picasso, fordi
han har været maler. Han er
en af de, der har arbejdet
længt i udlandet, og han
krydrede sin faneindvielse
med mange historiske træk
fra hans egen slægts historie.
Flere af hans aner har været
håndværkere og har rejst i
store dele af verden. Selv har
Peter Picasso været med til at
stifte en naverforening i
Thorshavn i 1948 og i Thule
i 1984. Han har rejst og arbej¬
det i Norge, Island, Færøerne
og Grønland,' men bor altså
nu i Hørning.
Efter den højtidefige indvi¬

else var der øl, vand og sand¬
wich i naverhulen, som ligger
i bunden afmøllen. Tilrejsen¬
de navere fra andre for¬
eninger gav gaver - hoved¬
sagligt i form af gammelt na¬
verværktøj til at udsmykke
hulen med.
Selv om tiderne er blevet

anderledes og den gammel¬
dags naver som farende
svend er en saga blot, har Pe¬
ter »Picasso« alligevel et
godt råd til alle unge:

Rejs ud!
lea

Den nyindviede fane hos
naverne vises stoltfrem af

Frank Lukassen,
huleformand Jens Hansen og
Peter PicassoAndersen, alle

fra navernes
Hørningafdeling.

ADRESSELISTEN

Afdelinger som i årets løb har skiftet formand, kasserer
eller hule adresse, bedes venligst tilsende redaktionen
korrekte oplysninger desangående.
Der bør ligeledes til redaktionen sendes korrekte
medlemslister og medlemsantal, mange af dem jeg har i
øjeblikket er fra 1987 eller ældre, en del har dog skiftet
adresse siden da.

Med naverhilsen, Dann Eland, redaktør.

Annoncer

VVS • BLIKKENSLAGER • OLIEFYR
V / Carl-Otto Enevoldsen

Sydvestvej 37 ■ 2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 56 56 • Fax: 43 42 50 56

FORENINGS NYT

FREDERICIA
Hulemøde 5/6-96.
Der mødte 10 friske svend. Formanden bød velkommen og
Vi sang nr. 28, derefter berettede formanden om pinsestæv¬
net i Holbæk og takker hermed Holbæk- Naverne for et

godt stævne og en god fest. Formanden takker hermed Ole
Bøwig for turen hjem. Så optog vi en ny svend der hedder
Finn Papé, han fortalte om sin rejsetid og det var fyldest
gørende, han takkede for optagelsen og ringede med
klokken. Aftenen gik med spind og sang og der faldt mange
mønter i bødekassen, en meget fin aften. Tak for mad Orsa.
Vi sluttede med "minderne" og ønskede alle en god ferie.

Tage.



FREDERIKSSUND
Fr:sund afd. sender en stor tak til Holbæk for et flot og
vellykket stævne, det er dejligt at komme til et stævne, når
alt fungerer som det skal.

Endnu engang tak Holbæk.
Hulemøde 7/6-96.
13 svende var mødt. Per Bager og Kurt skulle smøre
hulemadder. Formanden bød velkommen og vi sang nr. 28,
derefter fortalte han om sine oplevelser ved sit første
pinsestævne - delegeretmødet. Oplevelserne var kun
positive. Vi skulle have en del op på loftet, og grillen ned
til næste dag, dette blev ordnet i en håndevending, men
svendene havde og så en gulerod hængende foran sig. Efter
fortæringen af diverse ting og sager, syntes vi at det var på
tide, at vi overbeviste vor nye formand om, hvor godt vi
kunne synge, og efter 8-10 sange kunne han godt høre at
vi kunne holde melodien, og det var han jo glad for. Efter
en god aften med masser af spind og sang sluttede vi af
med minderne ved midnat, da vi skulle op og holde åbent
hus i hulen næste dag.
Aktivitets- familiedag 8/6-96.
En rigtig god dag med masser af varme og solskin. Der var
omkring 100 mennesker der besøgte vores hule på denne
dag, det var dejligt at se så mange, der viste interesse for
hulen og hvad Naverne står for, og selvfølgelig stadigvæk
også interesse i det gamle værktøj. Thorkild og Kaj stod på
vores sædvanlige grillplads, og grillede tyndstegsskiver og
pølser til den store guldmedalje, de svedte godt i den
bagende sol, med deres sorte Naverdragter på, men som de
sagde "det er et dårligt får, der ikke kan bære sin uld".
Bestyrelsen siger tak til de mange frivillige hjælpere, der
var mødt op på denne dag.
Afdelingen sender en hilsen til Axel, Eugen og Steen på
deres fødselsdage i juli. Undskyld, Tonny, du skal
selvfølgelig også have en hilsen fra afd. det smuttede i maj.
Arrangementer:
5.07. Grillaften hos Anna og Frank, Vængetvej 47,

Jægerspris.
2.08. Svendeaften - hulevagt, Alf/Flemming.
10.08. Lam på spid (læs andet sted i Svenden).
6.09. Svendeaften - hulevagt Per/Per.
Frederikssund afdeling ønsker alle Naverkammerater ude
som hjemme en rigtig god sommerferie.

Med naverhilsen, Dorrit.

HERNING
Da der ikke har været de store armbevægelser i Hulen i den
forløbne måned, ud over søndagsmøderne og hulemødet,
hvor en trofast skare svende på 10-12 stk. møder op, er der
ikke noget særligt at berette, ud over at sige Holbæk tak for
et vellykket stævne, og for en herlig delegeretfrokost med
"masser" af rødbeder og for eet af de flotteste
stævnemærker vi nu har i vores samling, men alligevel,
Holbæk, vi seks fra Herning siger endnu engang mange tak
for tre herlige dage.
"Riverside" har som bekendt 60 års fødselsdag 16/7, og på
dagen giver han en tår af Jylland i Hulen fra kl. 13.00 - ?
kom og smag.

Med knoslag, "MONTAGEN"

HILLERØD
Hulemødet den 10. maj var godt besøgt. Der var intet i
pinsen, så der er ikke meget at berette denne gang.
1 juli har vi som meddelt den 6. vores årlige lam/vildsvin på
spid. Det er klokken 13.00. Bindende tilmelding til Mona
senest 8 dage før på tlf. 42 81 81 62.
Efter denne storslåede sammenkomst ses vi igen til
hulemøde den 9. august.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren"

HOLBÆK
Hulemøde 17/5-96.
15 glade svende i hulen; men glæden blev hylet ud af vor
formand, Pinsestævnet stod for døren og hulens renommé
stod på spil, alle måtte frem. Opgaver blev uddelt med rund
hånd, det bliver alle tiders fest. Vi glæder os alle til at møde
og hilse på kammerater fra nær og fjern. Dersom stævnet
ikke bliver en succes, skyldes det bestemt ikke forarbejdet,
alt er gjort for at I kommer til at elske denne hule som vi
selv gør. Efter formandens alvorsord kom mødet i alle
tiders fine stemning, kassemesteren ringede på klokken, han
ønskede at fejre sin kommende fødselsdag. Vor revisor var
ikke tilstede, så han slap for borende blikke. Skålen blev
drukket og blæren sunget, hyggen bredte sig over hulen,
hvor selskabet opdeles i div. diskussionsgrupper. Top aften,
som det plejer, øjnene blev lidt sløret, måske grundet den
megen kaffe.

Kno i bord, "Kinas Søn".

HØRNING
Hulemøde 10/5. 8 svende + lven. Vores faste "inventar"
Grethe indlagt, det må accepteres som gyldig fraværsgrund.
Vi ønsker god bedring. Efter velkomst og sang samt
meddelelser, var vi en tur i møllen for at besigtige det
arbejde Jens og Herbert har lavet. Godt og solidt gulv med
isolering under. Fint arbejde.
31/5. Jens fremviser video fra pinsestævnet for de frem¬

mødte.

5,juni. Faneindvielse i det dejligste sommervejr. Ca. 50
personer var samlet ved Møllen. Naver deres pårørende og
andet godtfolk. Randers, Århus og Odense afd. havde faner
med hvilket satte ekstra kolorit på højtideligheden.
Formand, Otto Westergaard bød velkommen og vi sang
"Når samlet er vor Naverflok". Derefter overrakte HB's
formand, Ole Bøwig, på Danmarkssamfundets vegne, fanen
til Hørning afd. og holdt en kort tale om fanens betydning
for foreningen. Herefter de 3 søm. Første søm, for
dronningen, v/sognepræst Jette Bundgår-Nielsen. Andet
søm, for fædrelandet, v/viceborgmester Jørgen Naut. Tredje
søm, for foreningen, v/Peter "Pikasso" Andersen; men
inden han kom så langt, redegjorde han for baggrunden for
Naverbevægelsen og kunne fortælle at der blandt hans aner
havde været mangen en god Nav. Vi sang "Der er ingenting
der maner"., og da fanerne blev båret ind i hulen sang vi
"Der er et yndigt land.". I hulen serveredes øl- vand- kaffe
og hjemmesmurte håndmadder. Som tak for deres
medvirken i faneindvielsen, overrakte Otto sognepræsten,



viceborgmesteren og HB formand bogen: En håndværks¬
svend på valsen. Hørning afd. fik også gaver. Redaktøren
havde en gammel Glarmesterlistehøvl med. Randers over¬
rakte et telegram. Silkeborg gav os deres specielle
Silkeborgkrus og Erling fra Herning forærede os en stor
skruetvinge af træ.
En stor tak til alle, som kom og var med til at festligholde
dagen sammen med os, og for de fine ting som vil komme
til at pryde hulen når den engang bliver færdig.

På afd. vegne, Tante Møghe.

Hulemøde 7/6-96.
Stort mandefald kun 5 naver og 3 venner mødte.
Formanden takkede for det fine arrangement ved
faneindvielsen. Til ære for Gerhard, som igen er blevet syg,
sang vi nr. 20. Formanden måtte, til trods for de få
fremmødte, uddele 2 bøder å 5 kr. for at forstyrre ham i
hans kandidatur. Faneindvielsen blev vist på video, alle var
tilfredse med resultatet. Fin presseomtale i 2 aviser og 2
husstandsomdelte ugeblade. Fredag fik Jens overrakt en
platte med Hørning Mølle fra 1982. Den er kun fremstillet i
228 eksemplarer. Jens havde efterlyst platten og da giveren
så omtalen i avisen, forærede hun os platten.

Ref. Jens, hulefar.

V/faneindvielsen: "På sådan en dejlig solfyldt sommerdag
er det dejligt at være sammen med
Naver og Naveipiger, tak allesammen.

"Pikasso"

KOLDING
Til hulemødet 31. maj var der pænt fremmøde, 11 deltagere,
det er et resultat man kun kan glæde sig over. Det blev
vedtaget at lukke hulen i juli måned, og dermed så intet
hulemøde før i august. Verner bliver tilsyneladende
hjemme i Danmark i år. Det meldte han med klokken, flere
fulgte hans eksempel og der var også god stemning for
sangbogen. Der er jo mere sang i et kor, end i en trio. Alt i
alt et virkeligt godt hulemøde i gode venners lag.
Næste hulemøde fredag 30. august. God ferie!

Med naverhilsen, Peter.

KARREBÆKSMINDE
Til pinsestævnet i Holbæk deltog 3 medlemmer fra vort
laug deraf 2 i delegeretmødet. Det var et pænt pinsevejr, og
der var en god stemning hos de omkring 150 deltagere der
var mødt op fra nær og fjern, til det flotte program. Foto¬
graferingen foregik under megen moro foran politistati¬
onen. Holbæknaverne havde fine muligheder med de
lokaler som lå i forbindelse med deres dejlige hule, og der
skal herfra lyde en stor tak for afviklingen af pinsestævnet,
og det store arbejde i havde lagt i dette til glæde for os, som
kun deltog.
Generalforsamling/hulemøde 31/5-96.
Jønsson bød velkommen, og efter nr. 28 valgtes Leif til
dirigent, da proceduren var sat på plads, aflagde formanden
årets beretning med bl.a. hule -møder, -arrangementer samt
bestyrelsesmøderne. Han udtrykte ønske om at nogle flere
medl. ville møde frem til hulemøderne. Der var i årets løb
sendt kort og telegrammer, og vort gode besøg i Næstved¬
hulen blev også nævnt. Han ønskede endnu engang vore 2
nye medl. velkommen. (John Marner og LeifRosenkvist).

Kasserer Ole Bro fremlagde regnskabet, og dette blev
godkendt uden større kommentarer. Kontingentet forhøjes
til kr. 100,- og dette var enstemmigt. Valgene gav følgende
bestyrelse: Formand, John Jønsson. - Næstformand, Terttu
Andersen. - Kasserer, Ole Andersen. - Sekretær, Poul
Andersen. - Best.medl., Leif Rosenkvist. - Supl. Ole Håber.
Revisor samt revisorsupl. genvalgtes.
Under evt. blev drøftet forskellige ting. Bødekassen blev
talt op - 439,25 kr. Formanden takkede for en saglig og god
generalforsamling. Hulen havde besøg af LI.Kalle som var
hjemme fra Jamaica på et kort besøg, og han fik mange
gode ønsker med på rejsen. Vi planlagde 22. juni, hvorefter
Tut aflagde beretning om delegeretmødet på pinsestævnet.
Aftenen sluttede med at Ole Bro serverede forloren
skildpadde, hvorefter der blev sunget nr. 21 og 22, snakken
gik over bordet som sædvanlig, en god og rar stemning i
vor dejlige hule i den GI.Mølle.

Med kno, Poul.

KØBENHAVN
Sommerferien gør sit til, at denne måneds indlæg må være
en fryd for enhver redaktørs øje.
Maj bød på Svende-hulemøde den 21., hvor vi var hele 15
tilstede. Flot, flot. Der blev hygget og sunget til den store
guldmedalje. Pinsen stod jo i Holbæks tegn og standarden
var som altid i top. Tusinde tak for et pragtfuldt stævne. 1
havde oven i købet kontakter til vejrguderne!
Til søndagsmessen den 2/6 havde Inge og Arno fra Odense
meldt deres ankomst. Vi måtte dog kigge langt efter dem,
da de vidst faldt i vandet dagen i forvejen. Men så fik vi da
fornøjelsen af et par gæster fra Sønderborg afd., der skulle
have haft et andendags rendezvous med de to.
Hele juli måned har vi "kun" åbent for 2 søndagsmesser,
der dog er stilheden før stormen! Thi søndag den 4/8 har vi
messe i haven hos Anne & Carl-Otto, hvor vigtigste punkt
på dagsordenen er behørig festligholdelse af Yrsa's 25 års
jubilæum, som hun havde den 28/5. Alle er som altid
hjertelig velkommen, (se andet steds her i Svenden). Kom
og hyld et unikt menneske! Det fortjener hun og C.U.K.
Fortsat god sommer
Arrangementer:
30/6 + 14/7 + 28/7
7/7 + 21/7
4/8

NÆSTVED
4/5 Leif Nielsen holdt 40 års fødselsdag i hulen med ta'
selv bord fadøl m m.

10/5 Hulemøde, 13 var mødt. Finn bød velkommen, nr. 28
blev sunget, Frank Pedersen blev valgt til dirigent. Lis
Pedersen læste regnskabet op, og dette blev godkendt. Finn
oplyste at han havde faet brev fra HB der efterlyser forslag
til evt. nye sange til en ny sangbog. Viggo ønskede at blive
afløst som sekretær. Henrik Berg bliver den nye sekretær
for Næstved afd.
24/5 fyldte Henrik Berg 40 år med rigelig af mad, vi spiste
rester dagen efter.

Lukket

Søndagsmesse kl. 10.30
Have-søndagsmesse hos Anne &
Carl-Otto, med indbygget hyldest
til Yrsa. Det starter kl. 10.30.

Med kno i bordet, Niels "2m".



Blandt gæsterne var Henriks mor på 80 år og den dag kunne
hulen opleve 4 generationer, da Henriks datter sammen med
sin Ole havde medbragt sidste skud på stammen, datteren
Julia. Henriks smukke fru Gunhild og fra Berg var aftenens
værtinder. Niels (proppen) og Kalle spillede op til dansen.
26/5 Vi var 11 kvinder & mænd til pinsestævne i Holbæk,
som vi i al beskedenhed syntes var helt pænt "ik"?. De af os
der ikke deltog i delegeretmødet, var på udflugt til Maglesø
og Andelslandsbyen Nyvang. Det var særdeles interessant
og lærerigt, og vi sluttede af med en dejlig frokost i
områdets cafeteria, og til gaiamiddag om aftenen i den
forhv. kaserne. Jeg kan forstå at der er udbredt tilfredshed
med hele stævnets forløb. Holbæks borgmester holdt en
udmærket tale, hvilket han kom fint fra. Næste års
stævneby bliver Silkeborg, hvilken jo er en af Danmarks
smukkest beliggende byer. Så det glæder vi os til.

Med kno i bordet, Viggo, der hermed siger farvel og tak
som sekretær.

ODENSE
Til hulemødet 10. maj var 11 svende mødt. Kjeld Ploug
medbragte to gæster, Leif fra Bagenkop og hans gode ven

og chauffør, en smed fra Jugoslavien. Leif der er murer, har
arbejdet i Tyskland og Schweiz. I nogle år arbejdede han i
Mesenich, Mosel, hvor han boede hos en vinbonde, som
han har haft forbindelse med lige siden. Leif havde nogle
vinprøver med af den gode Moselvin, som blev rost til
skyerne og gode minder fra Moseltreffen vældede frem.
Klokken blev mange inden mødet sluttede. Ole Bøwig.
Her var sol og sommer til hulemødet 7/6. Sønderborg¬
naverne gæstede os. Arno havde lavet Hawaii gryde m/ris.
Vi manglede kun bastskørterne, prisen var billig 30,- kr.
Jørgen Spring og 2 andre fra Horsens dukkede også op.
Efter spisningen åbnede Ole laden, for en kort orientering
bl.a. om pinsestævnet. Det blev et kort hulemøde, laden
blev lukket, ordet var frit. H.P. takkede Naverne som

besøgte ham da han var indlagt på sygehuset her i Odense.
H.P. samt Sønderborg afd. gav en omgang, Gudrun m. flere
ringede med klokken. Vi takker Sønderborg afd. for
besøget. 16/5 var der Blå tur, gennem det sydfynske, med
spisning på Bregninge mølle og kaffe i Korinth kro. Der
blev set både damesten og udgravninger. Efter middagen
besøg på Valdemar slot. Der var fadøl til efter slukning i
hulen.
Huskat! Sejltur til Karlslund 10/8 kl. 10.00.

6/7, havemøde i Kirstens have, Martinsminde 166
kl. 13 med medbragt madpakke. Bus 11- 12 afgår fra
banegården min: 20- 50 tlf: 661070 67.
Tak til Holbæk for et godt stævne.

De bedste hilsener, "Pigen fra Fyn".

RANDERS
I Randers blev der holdt ekstraordinær generalforsamling
med kun et punkt på dagsordenen, nemlig valg af formand.
Det var hurtigt overstået, så formanden i Randers afd. er
altså undertegnede fra dags dato.
Kr.Himmelfartsdag havde vi vor årlige vandretur til
Fladbro. Kun 7 medlemmer, hvoraf den ene var udenbys
fra, Jens fra Hørning. Efter vandreturen var der hyggeaften
i hulen, så alle kunne få slukket tørsten og stillet sulten.

18/5 holdt Børge Jørgensen 50 års fødselsdag i hulen for
medlemmer og nære venner så det var en rigtig god
fødselsdag, som varede søndagen med. Tak for det Børge.
Grundlovsdag var vi 6 fra Randers til faneindvielse i
Hørning. Her var de heldige med at sommeren lige kom den
dag. Tillykke Hørning med fanen samt jeres hyggelige
Mølle. - Vi har lukket hulen om søndagen i juli måned; men
har åben fredag 5/7 til hulemode, hvor vi traditionen tro
ønsker hinanden god sommerferie. Men hvis nogle gerne
vil i hulen i juli måned er de velkomne til det, bare henvend
jer til en af bestyrelsesmedlemmerne, så kan i låne nøglen.
Efter den ekstraordinære generalforsamling 7/6 holdt vi
almindelig hulemøde. Efter mødet havde Tove lavet lækkert
mad til os. Det siger vi tak for.

Med kno i bordet, Bitten.

ROSKILDE
Referat for maj. Hulerengøring 9/5 med ni aktive hjælpere.
Kortspil 12/5 med 10 fremmødte, 2 for meget el. 2 for lidt,
i hvert fald blev formanden og jeg rangeret ud på sidelinien,
vi måtte så være skaffer for de aktive. Det blev til lukketid
ved 22 tiden. Ved hulemødet 31/5 var 23 medlemmer
samlet. Formanden berettede fra pinsestævnet, at der ikke
var noget at berette, da alle indkomne forslag var kommet
for sent, og derfor ikke kunne behandles. Vi koncentrerede
aftenen om Børge Andersens jubilæum, 25 år som Nav,
med forskellige tillidshverv bag sig, de sidste 10 år som
medlem af Roskilde afd. en fornøjelig aften hvor Børges
kone, Anny, blev optaget som støttemedlem. Vi byder
Anny velkommen. Det blev over midnat før låsene kunne
smækkes udefra

Kortspil den 14/7 kl. 17.30 hvis tilstrækkelig fremmøde ofs.
aflyst.
Hulemøde den 26. juli kl. 19.30. Vel mødt.

Med naverhilsen, Poul Erik.

SAMSØ
Ved konstitueringen efter bestyrelsesmødet 28/3 kom vi
frem til følgende: Formand, Robert Hansen (nyvalg) -

Næstformand, Jørn S. Enevoldsen. - Kasserer, Alice Lind-
Forsmark. - Sekretær, Else Nielsen. - Best.medl. Flemming
Skødt (nyvalg). Vores nyvalgte hulefar mødte også op. Han
fik udleveret en pengekasse med kr. 1.000,- til drift af
hulen. Kasserer og hulefar mødes senere for overdragelse af
restlager af øl m.m. Den nye bestyrelse tog straks emnet op
om telefonbeløb til formand og kasserer. Det blev vedtaget
således at de hver modtager 200,- kr. til dækning af
foreningens telefonsamtaler. Man vedtog at mødes snart
igen for at få sat alle ting på plads.
29/3 hulemøde: Jørn havde tilberedt fiskefrikadeller.

Klokkeklang, sang, musik og godt humør. Jørn.
10/6 Hulemøde. 7 svende og 2 gæster fra Århus var mødt til
god fortæring, sang og spind. Formanden havde været til
pinsestævne, hvorfra vi fik et kort referat, endvidere havde
han en hilsen med fra en god bekendt af Samsø afd. som
hedder Jørgen Schæffer.
Jørgen s. når du har læst svenden, vær så venlig at ringe
"Pudseren" op på tlf.86591606. Tidlig morgen eller mellem
19.30 og 20.30, da det er vigtigt for Samsø afd.

Med kno og hilsen "Pudseren".



SLAGELSE
Hulemodet i maj var på grund af St.Bededag flyttet til den
10. fremmødet var ikke så stort som vi kunne ønske; men
de som var mødt havde en hyggelig aften. Da Hans havde
besvær med at styre kuglepennen og de fremmødte ikke
læse kinesisk, blev det lidt magert med referat fra denne
aften. Ved hulemødet 7. juni mødte 6 svende, det var jo
herligt vejr med 27 grader i skyggen, så flere havde måske
valgt aftenen til friluftsysler. Da vor formand havde taget
sig en friaften styrede Ejner mødet, og startede med at
mindes vort afdøde medlem Lauritz Hörn. Per i Nepal har
været gift i 12'/2 år, Ejner sender en hilsen ud til ham og
hans familie. Henning fremlagde en interessant beretning
fra pinsestævnet, og Slagelse afd. sender Holbæk en tak for
et godt stævne. Erik er i gang med at tilrettelægge en
udflugt på Skælskør fjord, nærmere vil udgå til
medlemmerne. Efter mødet sad vi i haven og nød vores

medbragte mad.
Huskat! Hulemøderne vil i sommertiden være kl. 18.00.
Lørdagsmøderne er aflyst indtil videre.

Med kno i bordet, Hans.

SØNDERBORG
Hulemødet 10/5 blev et meget livligt møde, 15 var mødt
frem og vi havde optagelse af Karin Jensen, som før
optagelsen fortalte lidt om sin rejsetid. Efter hun var
uddannet som dameskrædder drog hun til paris, hvor hun
fik arbejde på systuen hos Dior.
Kr.Himmelfartsdag havde vi vores årlige travetur til Fisker
Hytten, 14 var tilmeldt og alt forløb planmæssigt, ved
Fisker Hytten spiste vi de medbragte madpakker og
selvfølgelig blev de skyllet ned, dagen sluttede med vann
mad i hulen til hyggeligt samvær.
Vi her fra Sønderborg afd. siger mange tak til Holbæk for et
meget fint og vellykket stævne.

Med naverhilsen, Ester.

AALBORG
Til hulemødet 5/6-96 var mødt 10 svende, vi sang nr. 35
(det var ikke Willy, der havde valgt den). Det store øjeblik
oprandt, bødekassen skulle tømmes, der var mange bud på
indholdets størrelse. Det var Ørn, der kom nærmest så han
vandt juleanden. Beløbet var i år 2.087,68 kr. + et par
knapper. Da kassens indhold skal bruges til sommerudflugt,
blev der snakket meget om, hvor vi skal hen. Resultatet
bliver en tur til Sverige, lørdag den 17. august kl. 7.00.
Program: Start fra Aalborg rutebilstation - morgenbord
på færgen - bustur rundt i skærgården hele dagen -
aftensmad på færgen. Alt dette for kun 75 kr. for
medlemmer incl. ægtefælle/sambo. Vil du have et ikke-
medlem med, er prisen 125 kr. Huskat: Du skal selv have
en evt. madpakke med til frokost. Betaling foretages ved
tilmelding i hulen senest lørdag den 10. august. Vi har
bestilt godt vejr, så udover en evt. madpakke, skal du bare
tage dit gode humør med. Efter sidste års succes bliver
pladserne revet væk, så vær hurtig med din tilmelding.

Med naverhilsen og kno i bordet, Gunnar.

VEJLE
18 svende var denne skønne sommeraften mødt til
hulemøde 7. juni. Formanden åbnede mødet med først at
overbringe Jørn Lützen 25 års nålen. Jørn takkede og røg
omgående på klokken. Så tillykke Jørn og tak for øllet.
Derefter kom turen til Mogens Haugaard, der jo blev 50
den 7. juni. Bent Pilgaard Larsen røg også på klokken i
anledning af sin tilstundende 65 års fødselsdag, så også tak
og tillykke.
Formanden berettede: Rengøring af hytten den 18. maj var
ikke just noget tilløbsstykke, 5-6 svende var mødt. Det kan
blive bedre, håbede han. Pinsemorgen/pinsedag gæstede 35
personer hytten. Det var en dejlig dag i hytten med
morgenkaffe og medbragte madpakker.
Kontingent: Alt for mange har et for afslappet forhold til at
betale dette formidable beløb, så vær elskværdig at sørge
for, at restancerne ikke er større end loven tillader. Efter
mange misforståelser skal jeg hermed meddele, at
søndagsspidningen i hytten er søndag efter mødedag, altså
den 7. juli og den 4. august. Prisen er stadig 20 kr. Vores
årlige gåtur vil i år være lørdag den 20. juli kl. 13.00 fra
Danmarksgade. Man skal selv medbringe kød til grillen
samt højt humør.

Med naverhilsen, "Store Hans".

ÅRHUS
Sommeren er kommet, mødeprocenten derfor lav, derfor
kom der kun 10 svende og en gæst til hulemøde den 10/5.
Herluf bød velkommen og vores gæst, J. Kristiansen, fik
velkomstsangen. Vagner orienterede om programmet til
moselturen. Vi sluttede aftenen med et par af vore gode
sange.
14/5 kunne Erik Carlsen fejre 50 års fødselsdag og havde
inviteret til åbent hus i sit havehus. Et vellykket
arrangement med mange gode venner og Naverkammerater.
Til hulemødet 24/5 var der pænt fremmøde + 1 gæst,
Kennert Lindskjold. Vi sang velkomstsangen. Kennert er
udlært pladesmed og har planer om at rejse til udlandet for
at arbejde, så måske har vi en kommende Nav. En god og
hyggelig aften hvor snakken gik livligt. Til hulemøde 7/6
var 18 svende mødt. Ib, Vagner og Jens slog på klokken.
Efter at formanden havde åbnet mødet, blev vi orienteret
om årsagen til klokkeringningen, Ib var blevet udnævnt til
æresmedlem af C.U.K, og Vagner var blevet udnævnt til
årets Nav. Der var masser af lykønskninger for de fine
hædersbevisninger som de havde fået tildelt ved stævnet i
Holbæk, som alle betegnede som et godt stævne. Svend E.
oplyste at Århus- naverne deltager i Danmarkssamfundets
arrangement i anledning af Valdemarsdag, han opfordrede
til at deltage i disse festligheder, hvor man får lejlighed til
at hædre Danmarks flotte fane. Vi sluttede aftenen med
smørrebrød , god hyggesnak og en sang.
Huskat: Hulen er åben hver fredag i juli måned.
Ib Strange havde hilsen med fra Borås og fra Rie og
Kristian i Stockholm.
Hulemøde 2/8-96 og Fugleskydning 17/8 i Hinnerup.

Svend E. Jensen.



Bestyrelsen

Per Bager Dorrit Hansen Thorkild Niemenen Kaj Hansen Niels Chr. Jensen

Den 22.06.1996 afholdt vi vores 25 års jubilæumsfest.
Til spisningen var 42 kammerater - venner og gæster fra nær og fjern, mødt op, og til det åbne hus kom der flere
venner, for at se Carlo og Frank Ventrup slå deres 25 års jubilæumsplader i det runde bord.
Sikken en dag, det var lige før at det helt overgik vores fantasi, med masser afmusik - sang og taler, en masse dejlige
gaver og hilsener fik vi også.
Vi sender en stor tak til alle ud over landet, der var med til at gøre denne dag til noget specielt og mindeværdig for
Frederikssund afdeling.

p.b.v. med kno i bordet, Dorrit.
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Hovedkasserer Frode Zachariassen

Rustrupvej 26, 8653 Them, Tlf: 8684 9268

Redaktør af "Den farende Svend" Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th. - 3600 Frederikssund
Tlf.+Fax: 4231 4954

Deadline Den 10. i måneden

CCEG BLADET
Redaktør Leif B. Olsen, Platanvej 6, 13.th.

1810 København V - Tlf: 3123 2342

MILEPÆLE

August

1.08. Ejnar Jensen 75 år
Møllevangen 2, l.th., 6400 Sønderborg

16.08. Jess Aage Jensen 50 år
Engdalen 9, 4690 Haslev
(pt. Trouauxbiches recidense, Jacarandas no.4.
Mauritius)

23.08. Vilhelm Sørensen (æresmedlem) 85 år
Fr. Bayersvej 6, 4700 Næstved

27.08. Katrin Lundberg 75 år
Stora Barnviksvägen 39
134 64 - Ingarö, Sverige

28/08 Svend Beck Nielsen 75 år
Flintbacken 6
117 42 - Stockholm, Sverige

TAK
Vor hjerteligste tak til fanebærerne fra Herning- Hørning-
Randers- Silkeborg- Sønderborg og Århus afdelinger, samt
til alle Naver og Navervenner som kom for at tage afsked
med Peter Franck Andersen "Pi-kasso" ved hans bisættelse
den 10. juli 1995.

På børn- børnebørns og egne vegne,
Birte Andersen, "Tante Møghe".

I anledning af min 65 års fødselsdag, takker jeg hermed for
hilsener, telegrammer og gaver fra Naverkammerater i
C.U.K, afd. i ind, som udland.
En speciel tak til KNAST for dit bekymrede kort; men jeg
håber ikke at det går så galt, som du frygter.

Med naverhilsen
Herluf Fiirgaard, Århus afd.

1 forbindelse med min 50 års fødselsdag, takker jeg hermed
HB, Naver og navervenner for telegrammer, gaver, taler og
blomster, jeg takker specielt alle jer der mødte op i hulen og
var med til at gøre dagen så festlig som den blev.

Henrik J. Berg, Næstved afd.

DØDSFALD
Det er med sorg vi må meddele at tømrer Jens Michelsen -

Bet Jens - er død d. 7/7-96.
Jens blev født d. 16/4-25 og var bl.a. nogle år på Grønland,
hvor også hans kone var med, og i Sverige. Jens var det
mest elskelige menneske man kunne møde og han var altid
glad når vi mødtes, men ingen naver i Slagelse var i tvivl
om den store sorg Jens bar på efter hans gode ven og
mangeårige arbejdskammerat Jens Høeg, gik bort for nogle
år siden. Jens vil blive savnet af alle som kendte ham og en
rigtig god naver er taget på den sidste rejse.

ÆRET VÆRE JENS's MINDETrykning
Birkerod Bogtryk/Offset Aps
Toftebakken 2 D
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58 Erik H. Andersen - næstformand i Slagelse afd.



IN MEMORANDUM IN MEMORANDUM

Kaj Sørensen " Søren '

Det er med stor sorg
vi hermed må med¬
dele at æresmedlem
afC.U.K. Kaj Søren¬
sen den 1. juli van¬
drede ud på den sidste
rejse.

Søren var født i Ørting den 22. april 1904.
Efter læretiden rejste "Søren" til Norge og Sverige. "Søren"
blev indmeldt i C.U.K. Århus afdeling den 16. oktober
1926. "Søren" blev overflyttet til Stockholm afdeling den
25. marts 1927, hvor han siden arbejdede meget for og i
C.U.K.s interesse.
Under 40- tallet arrangerede "Søren" mange vandreture, ud
i det blå, for at aktivere de mange unge som på 40- tallet
søgte til Sverige for at arbejde. I et tilfælde ordnede han
Skovhuggerarbejde for at få lidt kapital til foreningen,
"Mycket arbete och skoj; men lite profit".
1 1947 fandt "Søren" Torpet på Ingarö, som vi i dag har
som både Sommeropholdssted og Klublokale.
Selv om vi gennem årene har haft mange Høvdinge på
Ingarö, har der bare altid været een, nemlig "Søren". Det er
med forhåbningen at "Sørens" ånd må leve videre på
Ingarö.
Under sin virksomme tid her i Sverige har han også haft tid
til arbejde i Schweiz og en længere rejse til Staterne.

Vi takker "Søren" for alt idet vi udtaler et:
ÆRET VÆRE HANS MINDE

Stockholms Naverne.

Peter Franck Andersen " Pi-kasso '

Det er med stor sorg
vi må konstatere at
Peter Andersen "Pi-
kasso" ikke er iblandt
os "Naver" mere. "Pi-
kasso" drog på sin
sidste rejse torsdag d.
4. juli om formiddagen.
Han havde pakket vad¬
sækken, og om tors¬
dagen drog han af sted,
IWi år gammel.

"Pi-kasso" efterlader os mange minder og fortællinger fra
sit mange årige virke som maler på Færøerne og i
Grønland, ja selv Island har haft besøg af Peter.
Naverne i Hørning havde glæde af "Pi-kasso" i 5 år og det
var gode år. Det mindste stikord fra os i Hulen og straks var
Peter der med en historie - Naverspind - fra den Nordlige
halvkugle.
Peter "Pi-kasso" var meget aktiv inden for Naverbevæg¬
elsen og var medstifter af Naverafdelinger i Thorshavn
1948 og Thule 1984 hvor mangen en Nav stadig kan huske
"Pi-kasso" fra. I Hørning afd. havde vi den store ære og
glæde af Peter ved vores faneindvielse den 5. juni 1996,
hvor han ligesom ved Thulenavernes faneindvielse slog det
3. søm i fanen. - Det er vi dig taknemlig for Peter.
Her i Hørning var Peter "Pi-kasso" formand i vores spæde
start fra 1991 og V/2 år frem og var meget ivrig/aktiv i vores
arrangementer, ikke mindst da vi fik tilladelse til at bruge
Hørning Mølle til udstilling og julearrangementer. Peter
stillede med sin elskede lirekasse og fortalte "Naverspind"
for byens borgere. De unge, ja selv de ældre fik lov til at
underholde os med lirekassen som også kunne spille "Åh
disse minder som aldrig forgår.

ÆRET VÆRE PETER "PIKASSCTs MINDE

Jens Hansen

hulefar, Hørning afd.

NYE MEDLEMMER TIL HB
Hovedbestyrelsen mangler følgende personer:
1 stk. bestyrelsesmedlem m/suppleant
2 stk. revisorer + 1 stk. revisorsuppleant

Kandidater kan opstilles fra alle afdelinger. - HB,s formand
skal inden 10. september 1996 have navn, hvilken afdeling
de tilhører evt. et billede af de opstillede kandidater.
De valgte hovedbestyrelsesmedlemmer har mødepligt til
hovedbestyrelsesmøde en gang om måneden.
Hovedbestyrelsesmøder afholdes i hulen hos Københavns
afdeling, Ingerslevsgade 108, kid.
For revisorerne aftaler de med hovedkassereren, hvor
revisionen finder sted.

Ole Bøwig, formand.

LAM PÅ SPID I FREDERIKSSUND
Hvis Du/I ikke har tilmeldt dig endnu, og gerne vil være
med, så skynd dig at ringe til Niels Chr. på tlf: 4217 9428
eller Thorkild på tlf: 4710 0066 for lørdag den 10. august
kl. 18.00 afholder Naverne i Frederikssund igen den gode
tradition med at spidstege hele lam, servere kaffe, hertil
musik og dans til ud på de små timer (drikkevarer til
fornuftige priser).
Prisen for dette arrangement er som sædvanlig 100,- kr.,
som betales ved indgangen.
Med kno i bordet og vel mødt til en rigtig festaften. Dorrit.



DE FARENDE SVENDE PROTESTERER

Debat

Sekretær P.J. Lind. Skovgærde! 62, Kolding, skriver pä vegne af
Kolding Naverne:

Må jeg som sekretær for "Naverne" komme med en rettelse:
Ved en tumult på et værtshus i Låsbygade blev den

implicerede betegnet som "farende svend". Dette er fejlen.
Det var en af "landevejsridderne", nogle gæve gutter, som
rejser rundt på Danmarks veje. De sætter frihed højt og
rynker ikke på næsen af en kop øl.

"Farende Svende" er derimod håndværkere, der har
arbejdet eller arbejder i fremmede lande og har vandret fra
by til by i mangfoldige år - gået på valsen kaldes det. For
ca. 100 år siden skabtes "Naverne", foriøvrigt af en
håndværker her fra Kolding. Det skete i Schweiz, hvor der
stadig er en stor afdeling, ligeså i Sverige, Tyskland,
Færøerne, Luxembourg - store afdelinger i Calgary, Los
Angeles, og i en tid var der mange håndværkere i Thule på
Grønland, som også regnes for udland.

Vi er en lille flok "Naver" der gerne ser flere i
klubben. Enhver, der har arbejdet i udlandet i et år, kan
blive medlem. I vore dage, hvor der ikke er så stramme
fagregler som før, kan alle i alt arbejde være med. Det
gælder ikke alene svendene men også pigerne, som vi da
heldigvis har et par stykker af.

Der må være nogle, som har oplevet at "der er
en verden uden for Seest Bakke". Vi har mødelokale
"Hulen" på Agtrupvej 109 i Kolding. Vort medlemsblad for
hele verden er "Den farende Svend".

(forkortet af redaktionen på Kolding Avis)

MEDDELELSER

Randers afd. arrangerer en tur til Kejsergården ( Meget
interessant håndværkstnuseum ).
Se referat under Randers (foreningsmeddelelser).

Kobenhavns Navervenners årlige skovtur
Tro det eller ej. Lørdag den 24.08. er det igen tid til den
årlige skovtur. Denne gang mødes vi på Klampenborg St.
kl. 11.00 præcis. Tag (efter vejrforholdene) noget varmt tøj
på, da der vil være udendørs aktivitet, hvor alle kan deltage.
Maden vil være " Det store ta' selv bord " + kaffe men
excl. drikkevarer.

Pris kr. 150,- pr/person

Mød talstærkt op og støt os. Alle er velkommen!
Tilmelding senes 11.08. til Marianne 4373 3603 eller

Anni 4373 1350
Er vi ikke hjemme, kan I roligt give besked på
telefonsvareren.

Anni & Marianne.

Frafaneoverrarkelsen på Tranebjerg
Sportsplads

Samsøs navere
fik en ny fane

SAMSØ - På valdemarsdagen fik Naverne på Samsø en ny
fane af danmarkssamfundet.
Overrækkelsen skete på Tranebjerg sportsplads af
formanden for Danmarkssamfundet Samsø afdeling, Leif
Nielsen, der selv slog det første søm i for dronningen, det
næste søm, som var for fædrelandet, blev slået i af tidligere
modstandsmand, Robert Jensen og formand Robert Hansen
slog det tredje søm i for Naverne på Samsø

Fra brokkassen!

Da oberst Homes blev pensioneret fra sin tjeneste ude i
kolonierne, rejste han hjem til sin kone, der på grund af
sit svage helbred var rejst hjem et par år tidligere.
Homes havde sin indiske boy med hjem og forklarede
ham, at alt skulle foregå ligesom i Indien.
Den første morgen serverede han sin herres morgenmad
på sengen, hvorefter han rev dynen af oberstinden og
sagde: - "Og du din tøjte, du skrubber bare hjem til
landsbyen igen".

To meget Golf interesserede damer faldt i snak.
Den ene: Vil du tro, jeg kom til skade på golfbanen den

anden dag.
Den anden: Hvor skete det?
Den ene: Mellem første og andet hul.
Den anden: Jamen kære, og der hvor der er så lidt plads til

at sætte et plaster.



C.U.K. - NAVERNE
ADRESSELISTE

ESBJERG ( 19/9-1979)
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Erling Knudsen, Østparken 109
6840 Oksbøl, tlf: 7527 2218
Leo Lassen, Ringen 54, 1 .th.
6700 Esbjerg, tlf: 7513 5892
Ringen 54, 1 .th.
Sidste tirsdag i måneden.
5

FREDERICIA ( 15/3-1920)
FORMAND: Kjeld Rasmussen, Strib Landevej 80

5500 Middelfart, tlf: 6440 1618
KASSERER: Frank Ravn, Søndermarksvej 78

7000 Fredericia, tlf:7592 5136
HULE: Sjællandsgade 17 C
MØDE: 1. onsdag i måneden.

Hver lørdag messe 10-13
MEDL: 15

FREDERIKSSUND (21/6-1971)
FORMAND: Thorkild Niemenen, Hjørdisvej 11

3650 Ølstykke, tlf: 4710 0066
KASSERER: Niels Chr. Jensen, Klokkevej 8

3650 Ølstykke, tlf: 4217 9428
HULE: Græse gi. Skole
MØDE: 1 • fredag i måneden
MEDL: 34

HERNING (3/12-1964)
FORMAND: Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind

7400 Herning, tlf: 9722 2588
KASSERER: Erling Jørgensen, Thyrasvej 22

7400 Herning, tlf: 9722 2481
HULE: Ole Rømersvej 7, i kælderen.
MØDE: 3. onsdag i måneden kl. 19.30 samt 1. og

3. søndag kl. 10 - 12 (ingen møder i juli)
MEDL: 23

HILLERØD ( 19/3-1937)
FORMAND: Leif Øblom, Kovangen 710

3480 Fredensborg, tlf: 4228 2741
KASSERER: Erland Nielsen, Kovangen 705

3480 Fredensborg, tlf: 4847 5169
HULE: Frederiksværksgade 85
MØDE: 2. fredag i måneden
MEDL: 27

HOLBÆK (31/8-1920)
FORMAND: Helge Lind Nielsen, Holbækvej 129

4450 Jyderup, tlf: 5920 8765
KASSERER: Markus Sikker Hansen, Solvænget 16

4296 Nyrup, tlf: 5780 3337
HULE: Holbæk gi. tekniske skole ,Jernbanevej 16
MØDE: 3. fredag i måneden (ingen møder i juli)
MEDL: 30

HØRNING (12/12-1991 )
FORMAND: Otto Westergaard, Højgårdssvej 24

8362 Hørning, tlf: 8692 1803
KASSERER: Jens Erik Hansen, Adslevvej 35

8362 Hørning, tlf: 8692 2531
HULE: Den gamle mølle i Hørning
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 15

KARREBÆKSMINDE (22/6-1990)
FORMAND: Karl Krabbenhøft, Frederiksvej 4

4700 Menstrup, tlf: 5372 9020
KASSERER: Ole Andersen, Alleen 38

4736 Karrebæksminde, tlf: 5544 2395
HULE: Karrebæk Mølle
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL: 23 - NV, 3

KOLDING (8/7-1942)
FORMAND: Ervind B. Jakobsen, Ødisvej 146

6070 Christiansfeld, tlf: 7559 8456
KASSERER: Lars Borg Henriksen, Violvej 4, st.th.

6000 Kolding, tlf: 7553 1502
HULE: Agtrupvej 121
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL: 17

KØBENHAVN ( 12/1-1899 )
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Niels Kraglund, Rørholmsgade 20, st.th.
1352 København K. tlf: 3315 0985

arb tlf: 3686 8800

Kaj Dyrberg, Gersagerparken 125, 4.
2670 Greve Strand, tlf: 4369 0757
Ingerslevsgade 108 kid. tv. 1705 Kbh
Se svenden under KØBENHAVN
45 - NV, 15

V



NYSTED ( 16/10-1955)
FORMAND: Kurt Leth, Adelgade 2 E

4880 Nysted, tlf: 5387 1271
KASSERER: Bent Hansen, Jernbanegade 10

4880 Nysted, tlf: 5387 1499
HULE: Den gamle stationsbygning i Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00, dog ikke i

juni,juli og august
MEDL: 18

NÆSTVED ( 11/10-1985 )
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

4700 Næstved, Fensmark, tlf: 5554 6697
KASSERER: Lis Pedersen, Skyrervej 33, Fensmark

4700 Næstved, tlf: 5554 7107
HULE: Kompagnistræde 1
MØDE: I. fredag i måneden + lørdage 11.00-17.00
MEDL: 28

ODENSE (23/9-1913)
FORMAND: Ole Bøwig, Strynøgade 7

5000 Odense C. tlf/fax: 6590 4416
KASSERER: Poul Ritschel, Rasmus Nielsensvej 9

5000 Odense C, tlf: 6610 7258
HULE: Fåborgvej 9, 5250 Odense SV
MØDE: 1. torsdag i måneden
MEDL: 16-NV, 10

RANDERS ( 17/6-1945)
FORMAND: Birgith Lorentzen, Nr. Sundbyvej 10

8900 Randers, tlf: 8641 8021
KASSERER: Henning Dalsgaard, Lindbjergvej 54

8900 Randers, tlf: 8644 1590
HULE: Udbyhøjvej 150 i gården
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 24

ROSKILDE ( 17/2-1927)
FORMAND: John Nielsen, Hejrevej 8

4000 Roskilde, tlf: 4236 5001
KASSERER: Erna Nielsen, Rønøs Allé 5

4000 Roskilde, tlf: 4236 1060
HULE: Kamstrupsti 2
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: 26

SAMSØ (21/5-1985 )
FORMAND: Robert Hansen, Morten Madsensvej 14

8305 Samsø, tlf: 8659 1662
KASSERER: Alice Lind Forsmark, Østerløkkevej 31

8791 Tranebjerg, tlf: 8659 2269
HULE: Samsø
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL: 10

SILKEBORG (9/10-1937)
FORMAND: Hans Kunø Christensen, Mosevej 6

8600 Silkeborg, tlf: 8682 7254
KASSERER: Søren Hvejsel, Vesterlundvej 106

8600 Silkeborg, Virklund, tlf: 8683 7411
HULE: Skolegade 19, 1.
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL: 35

SLAGELSE ( 15/11-1942)
FORMAND: H.J. Frandsen, Fisketorvet 2

4200 Slagelse, tlf: 5352 0992
KASSERER: Einar Petersen, Solbakkevej 13

4180 Sorø, tlf: 5363 3889
HULE: Fruegade 36.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 27

SØNDERBORG (5/11-1966)
FORMAND: Hans Peter Hansen, Ahlmansvej 19

6400 Sønderborg, tlf: 7442 5535
KASSERER: Lars Jepsen, Teglparken 70

6320 Egernsund, tlf: 7444 1383
HULE: Æblegade 7
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30

3. lørdag i måneden kl. 11.00 messe

MEDL: 31

VEJLE (19/7-1919)
FORMAND: John Fønss Bach, Lundevej 20

7100 Vejle, tlf: 7583 4475
KASSERER: Johnny Lindskjold, Elievang 26, 2.th.

7100 Vejle, tlf: 7572 5626
HULE: Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30 Fra pinse til

3. week-end i sept. åbent lørdag/søndag 10
-17

MEDL: 49

AALBORG (1/1-1919 )
FORMAND: Per Michael Jensen, Koldkærvej 81

9370 Hals, tlf: 9875 0159
KASSERER: Irene Andersen, Store Tingbakke 8

9310 Vodskov, tlf: 9829 3821
HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg
MØDE: 1. onsdag i måneden
MEDL: 32

ÅRHUS (13/11-1913)
FORMAND: Herluf Fiirgaard, Th. Thårupsvej 18

8230 Åbyhøj, tlf: 8620 1227
KASSERER: Børge Holm Andersen, St.Blichersvej 88

8210 Århus V, tlf: 8625 3399
HULE: Orla Lehmanns Allé 7, Parterre
MØDE: 1 • og 3. fredag i måneden kl. 20.00
MEDL: 43



FÆRØERNE
THORSHAVN ( 1/10-1974 )
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 6 - 401

Fr. - 100 Thorshavn
KASSERER: Jan Ehlers, Eirargardur 8-116

Fr. - 100 Thorshavn
MEDL: 12

GRØNLAND
THULE ( 12/11-1984)
FORMAND: Kaj Jepsen, 6 C, Boks 665

3970 Pituffik
KASSERER: Nis Bondesen, Postboks 266

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

STOCKHOLM
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MEDL:

Anton M Poulsen, Torpvägen 6
134 64 Ingarö, tlf: 08 570 28604
Einar Andersen, Värmlandsvägen 484
123 48 Farsta, tlf: 0864 1845
Torpvägen 4, Barnvikstorpet
5:12 Stora Barnvik 2, 134 64 Ingarö
Tlf: 08/570 286 29 - Giro: 432 0060-9
33

U.S.A.
LOS ANGELES ( 5/4-1934 )
FORMAND: Kurt Møller, 9841 Noble Ave. Sepulveda

CA. 91343-2405 - tlf: 818 445 1366
HULE: Naverdalen 616 Norumbega Dr.

Monrovia CA. tlf: 818 358 6433
MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19.00

CANADA
CALGARY
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

( 1/1-1958)
Jens A. Kaack, 133 Riverviev Court SE
Calgary, Alberta, T2C 3V7, Canada
Hans Mikkelsen, 716 Heritage Dr. S.W.
Calgary, Alberta, Canada
The Danish Canadian Club, 727
11 Avenue S.W. Calgary, Alberta
1. torsdag i måneden kl. 20.00

VANCOUVER (26/11-1958)
FORMAND: Ferdinand Christensen

6451 - 121 A Street

Surrey, British Columbia
V3W OY4 - CANADA

SCHWEIZ
BERN
KONTAKT: Th. Jespersen, Winkelriedstrasse 63

CH. 3014 Bern

KÜNGOLDINGEN
KONTAKT: Geert Stage, Gilamstrasse 9G

CH. 4665 Oftringen 2
Tlf: 062/979167 Fax: 062/441104

ZÜRICH (5/6-1880 )
FORMAND: Lars Kristensen, Gyggenbiihlstrasse 115

8404 Winterthur, tlf/fax: 052 2425011
KASSERER: Monica Ursprung, Im Tirgarten 41

8055 Zürich, tlf: 01 461 2823
HULE: Uerberlandstrasse 87, tlf: 01 322 5766
MØDE: Hver torsdag kl. 20.00 - 24.00
MEDL: 59

SVERIGE
BORÅS (21/2-1953)
FORMAND: Otto Hansen, Johannelundsgatan 13

50 235 Borås, tlf: 46 3341 5489
MEDL: 6

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mades

p?ra Tm ""Ö7T

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 5917 22

Stedet hvor Naver meSdes

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

S«5ren Hvejsel
Vesterlundvej 10G, Virklund
8600 Silkeborg - tlf: 86 83 74 11

VVS • BLIKKENSLAGER • OLIEFYR
V / Carl-Otto Enevoldsen

Sydvestvej 37 • 2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 56 56 • Fax: 43 42 50 56



UNGE REJSER SOM ALDRIG FØR Foren ingsmeddeleiser

Hjemmefra: Handelselever og unge, der tager tekniske
uddannelser, har mange muligheder for at rejse ud, og
der er afsat mange penge til støtte for dem. Men man
skal ikke rejse bare for at rejse, advarer en centerleder.

Af Eva Hollbaum Rcdckop - Berlinske Tidende

Mulighederne for at uddanne sig uden for Danmark, men
ende med et dansk svendebrev eller eksamensbevis har
aldrig været bedre. Og unge benytter sig i stærkt stigende
grad af tilbudene.
"For bare fem år siden var vel en halv snes danske handels-
og kontorelever i praktik i udlandet. I 1995 var tallet knap
1.000", anslår Søren Kristensen, leder af Center for Praktik
i Udlandet (CEPU).
Bent Bräuner, sekretariatsleder for Praktik i Udlandet
(P1U), supplerer: "For de tekniske uddannelser, altså alt fra
damefrisører til kokke og smede, er antallet af elever i
udlandet også steget stærkt, og lige nu har vi ca. 350 unge
danskere under uddannelse i andre europæiske lande, heraf
70 pet. i Tyskland".

To modeller

Lovgivningen har siden 1992 gjort det muligt at tage dele af
en dansk uddannelse i andre lande, og PIU opererer med to
modeller.

"Knap en trediedel af de, der drager ud, uddanner sig efter
en model, der betyder, at de tager alle praktikperioder
derude, men er hjemme for at gå på en dansk teknisk skole
ind imellem. Den sidste gruppe rejser ud efter at de har
gennemført tre år af uddannelsen herhjemme, fortæller
Bent Bräuner.
Søren Kristensen fortæller, at ikke alene er udlandserfaring
blevet vigtigere inden for mange brancher - de økonomiske
muligheder for den uddannelsessøgende, der vil rejse ud, er
blevet meget, meget bedre i de senere år: "Der ligger
millionvis af kroner fra EU og fra arbejdsgiverne til deling
mellem unge, der vil lære noget udenfor Danmark.
Han advarer dog mod at tro, det hele bare er eventyr: "Det
med at rejse er blevet synonym for livsudfoldelse. Omvendt
kan det betyde, at hvis man ikke rejser, er man en død sild.
Men mange tror desværre, at udlandsophold er det samme
som at flygte fra sin hverdag. Sådan er det bestemt ikke.
Det kræver utrolig meget at være ude, og man skal være
helt sikker på, at det er, hvad man vil. Bare noget så
dagligdags som at få på posthuset bliver jo en ny
udfordring, så man skal have den tryghed i sig selv, der kan
bære en igennem."

Center for Praktik i Udlandet (CEPU) (handelsuddannelserne) har tlf:3391
9303
Praktik i udlandet (PIU) (de tekniske uddannelser) har Uf: 7412 4462

FREDERIKSSUND

Fredag den 5/7-96 havde Frank meget travlt, der var mødt
38 personer til den årlige grillaften. Gæster bl.a. fra
Stockholm - Færøerne - København og vores trofaste
kammerater fra Holbæk afd.. Erling (vores tidligere musiker
"det var dejligt at se dig Erling"), og Jytte havde også
fundet vejen til Vængetvej. 1 skal have tak alle sammen.
Formanden bød velkommen og vi sang nr. 28, derefter blev
der serveret kæmpe pølser og Anna havde stået for grøn
salat, varm og kold kartoffelsalat samt pastasalat,
efterfølgende kaffe med 3 slags kager, det var bare super
lækkert - . "Tak Anna, du kan bare det der". Traveturen gik
til havnen, det var virkelig flot vejr, himlens røde skær
spejlede sig i vandet, og hvis det ikke var fordi vi var ved at
blive ædt af myg, kunne vi ha' nydt synet meget længere.
Efter at vi var kommet tilbage blev der sunget et par sange
for vores gæster og vi sluttede med Minderne omkring
midnat, og formanden takkede af for en rigtig god aften, og
selvfølgelig især til Anna og Frank.
I august har Flemming - Søren - Per Bogart - Bent - Steen L
og Thorkild fødselsdage, og vi ønsker dem alle tillykke.
Meddelelse: Hvis nogen er interesseret i en adresse/tele¬
fonliste, kan den rekvireres hos bestyrelsen.
Arraneementer:
2.08. Svendeaften, hulevagt - Alf / Flemming
10.08. Lam på spid (læs andet sted i Svenden)
6.09. Svendeaften, hulevagt - Dorrit / Per Bogart
4.10. Svendeaften, orientering v/formanden,

hulevagt - Bestyrelsen

Med naverhilsen, Dorrit.
HERNING
1 den forløbne måned er der ikke sket det store i Hulen, ud
over at vi har holdt vores 2 søndagsmesser og vores

hulemøde, som har været nogenlunde godt besøgt, den
trofaste skare af 9 svende og 2-3 svendinder, men det er jo
også sommertid, i hvert fald efter kalenderen.
Til hulemødet den 19/6 havde formanden en indbydelse
med fra Silkeborg til en fælles bustur med Randers, der var
ikke den store tilslutning herfra, kun formand Flemming,
som på sin vis var tvangsindlagt, da han skulle være
"Bussemand".
Alt fra Herning i denne omgang, håber at der vil blive lidt
mere positivt at skrive om i vinterhalvåret, og at alle vore
medlemmer vil sætte næsen ned i Hulen til vores møder.

Med knoslag, "Montagen".

HILLERØD
Til hulemødet den 14. juni var vi desværre kun 11 denne
aften, heraf kun 3 Naver. Navervennerne er snart mere

trofaste end Naverne. Måske havde nogle allerede begyndt
ferien, hvem ved. Lørdagsmessen blev som skrevet flyttet
til den 6. juli, hvor vi havde en dejlig eftermiddag med
vildsvin på grillen. En stor tak til Karl maler, Mona og
kompagni, og hvem der ellers var involveret i hele
arrangementet. Alle 39 blev vi mætte. Undertegnede fik en

langhøvl i hovedet. Den faldt pludselig ned fra væggen.
Men da jeg er blød i bolden, skete der ikke noget. Der var
sang og bægerklang til vores grillfest.



Blandt vore gæster havde vi en dansk operasanger fra
Sverige. Vi ses igen til hulemøde den 9. august, og til
messen den 31. august, hvor menuen er hakkebøf til en pris
af 65,- kr.
Et forsinket tillykke til Tage Nielsen med 40 års jubilæet
den 4. juli. Yderligere har vi en 75 års fødselsdag i
afdelingen, idet Poul Christiansen den 17. august har
fødselsdag. Afdelingen ønsker tillykke på dagen.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".
HØRNING
Campingtræf 1996.
Trods ihærdig agitation blev vi 13 + 1, og denne ene til
lørdagens arrangement var "Rørsangeren" Gerhard. Trods
sin "fodboldskade", ville han med. Mor Karen hentede og
afleverede ham igen sent på aftenen, hjemme i Århus. Det
var en fornøjelse at have Gerhard med igen.
Vi havde flere forsk, konkurrencer bl.a. pilekast, selv Aage
fra Sønderborg ramte skiven; men ved hjælp af dommer og
sidedommer. Vores dommer delte bøder ud, kontant
betaling. Bødemanden kedede sig ikke, over 2.400,- blev
samlet sammen. Takket være verdens firmaet Tetra Laval
Food Hoyer i Højbjerg som havde sponsoreret mange flotte
gaver, som vi brugte til lotteri. 1st. præmien vandt Bente,
som kvitterede med is og friske jordbær. Nu ikke mere.

Hørning Navernes campingtræf skal opleves og ikke skrives
om.

Traditionen tro var vi samlet til morgenkaffe søndag lige
før kl. 9.00 kom campingmutter med meddelelsen: "Tante
Møghe" vil gerne hentes ved rutebilen i Langå kl. 9.15.
Alle blev vi som forstenet og glade, samtidig fik vi en
klump i halsen og en lille tåre i øjet. "Tante Møghe" blev
hentet og da vi sad ved kaffebordet halede Birte 2 rundstyk¬
ker op af sin taske og sagde: "Det er nu hyggeligere at være
flere til morgenbordet end at være alene". Da vi havde spist
aftensmad sang vi Minderne så det kunne høres over hele
campingpladsen, vi sang den af hele vort hjerte og sjæl, til
ære for "Pi-kasso".

Tak til Doris og Aage samt Ester og Jørgen fra Sønderborg.
Er der andre Naver som vil opleve Campingtræf i Langaa,
så er der muligheder næste år.

Med naverhilsen, Jens Hansen.

KARREBÆKSMINDE

Stiftelsesfest den 22. juli.
Det er ikke nemt at afholde fest i konkurrence med EM i
fodbold, men 10 personer mødte op til en fin og glad aften i
møllen. Der blev sunget meget den aften bl.a. nr. 15-21-22-
28 og 73, og der var som altid en fin og god stemning. Det
kulinariske var selvfølgelig også i orden, så alt gik op i en
højere enhed. Til Dem som ikke deltog, i må have
oplevelsen tilgode næste gang der kaldes til fest.
Hulemøde den 28. juli.
Der mødte 7 svende op til mødet, hvor Jønsson bød
velkommen, efterfulgt af nr. 28.
Der drøftedes flere emner fra bestyrelsesmødet, som blev
afholdt umiddelbart før hulemødet, bl.a. efterlystes vore
lokallove, men der er sat en til at opklare dette. Efter en del
debat, nød vi en gang varm aspargessuppe, og det passede
fint på en kølig sommeraften, og da der havde været nogle
fødselsdag, kom kasketten i brug Så gik vi over til vor egen
underholdning, og Jønsson havde vist nok oplevet en del på

Show-Boat, sangen nr. 41 supplerede St.Kalle med et ekstra
vers, og også dette kaldte smilene frem. Således sluttede en
munter aften i godt selskab i møllen, nu holder vi ferie til
den 30. august, hvor vi meget gerne skulle møde nogle flere
frem.

Med kno og fortsat god sommer, Poul.

KOLDING
Den 15. juni oprandt dagen, hvor der skulle gøres rent, og
det blev en succes, 9 svende og piger var mødt op, flot ikk'
sandt. Karen mødte op ined de nyvaskede gardiner. Johan
udslettede de sidste mange spor af de mange slemme
oversvømmelser med masser af væve stof og megen hånd-
værkssnilde. Der blev vasket, pudset og gnedet, med et
glimrende humør og samarbejde i den rette Naver- ånd, og
belønningen, frokost med diverse blev vel modtaget. Nu er
alt gennemført, og hulefar Bent har igen udført et stort
arbejde med pensler og flotte farver. Alt i vor kære hule er
nu så tip-top, så man næsten fristes til at bruge de gamle
kendte ord: "Drag dine sko af' o.s.v...
Hulemødet den 28. juni havde dog samlet 7 medlemmer,
der var jo ikke så meget at drøfte, men hvor er det skønt at
mødes, træffe gode venner og hygge sig. 1 juli måned er der
som bekendt intet hulemøde, så nu god ferie i håb om vejret
vil arte sig noget bedre.

Med Naverhilsen, Peter.

KØBENHAVN
Sommeren er i fuld sving så der er ikke meget at fortælle i
skrivende stund.
Feriehulemødet den 13.06. - hvor københavnernaven igen
udkom - var med rimelig fremmøde. Kors hver vi hyggede
os, og begge klokker slog mange slag mange gange. Søndag
den 4.08. lægger vi ud med Have-Søndagsmesse hos Anne
& Carl-Otto, Sydvestvej 37, Glostrup. Her skal vi som før
nævtit endelig fejre Yrsa's 25 års jubilæum behørigt.
Knude medtages, grill og drikkevarer (sidstnævnte til hule¬
priser) forefindes - kom med godt humør. Alle er
velkommen!

Lørdag den 24.08. inviterer Navervennerne igen på skovtur.
Det bliver som altid en alle tiders udflugt, selvom jeg
traditionen tro ikke kender målet. Kom og støt dem! (Se
program andet steds i bladet).
Promam:
28.07 +11.08.+ 25.08. Lukket
4.08. kl. 10.30 Søndagsmesse hos Anne og Carl-Otto
18.08. kl. 10.30 Søndagsmesse i Ingerslevsgade.

Fortsat god sommer og kno i bordet,
Niels "2m" Kraglund.

NÆSTVED
Til hulemødet den 7. juni var modt 7 Naver og 2 naverven¬
ner. Finn Pedersen bød velkommen specielt til Bent
"Butler" Jensen, der nu er overflyttet til Næstved afd., vi
sang Når samlet er Vores sekretær Viggo Rohdemeir,
takkede af og overlod 'øretævernes holdeplads' til under¬
tegnede. Referater og regnskab blev oplæst, uden at give
anledning til bemærkninger. Finn Pedersen gav orientering
om ombygningen på 1. sal, der muligvis påbegyndes i
september. Hulefar, Bent Ravn, vil i forbindelse med



praktiske gøremål opsætte tilmeldingslister, når der er brug
for ekstra hjælp. Alt i alt en dejlig aften med god stemning.
Juni og juli har stået i vedligeholdelsens tegn. Marokko har
forskønnet det grønne udenomsområde. Jørgen Presutti
klager over vandrørene, Alex Christensen har lovet at se på
det. Hulen er blevet kalket, under kyndig vejledning af Bent
Ravn. Vi takker alle der aktivt har hjulpet til.
Her i sommerperioden har vi haft en del gæster i hulen. Ja,
vi har faktisk haft så mange at jeg kun vil nævne dem der
kommer fra udlandet: Kieran Gallagher fra Derby i England
(Marokkos svoger) . Lisbeth Rasmussen fra Australien
(Bents datter). Tak for besøget og velkommen igen til jer og
alle andre der ønsker at besøge os.
Til hulemødet den 5. juli var mødt 9 Naver og 4 naverven¬
ner. Finn bød velkommen og vi sang Når samlet er
Referat og regnskab blev læst op uden kommentarer. En
særlig glæde var, at Erling og Gerda Hansen igen kunne
være sammen med os til hulemøde. Der blev fulgt op på
forrige hulemødes samtale om ombygningen på 1. sal og da
vi havde besøg af Knud Rasmussen, fik vi også mulighed
for at få genanskaffet evt. manglende papirer, som Knud
har liggende i Kopi, fra den tid han var formand.
Vi talte en del om de manglende bestyresesposter i HB.
Dette emne vil blive drøftet på førstkommende
bestyrelsesmøde i Hulen. Jørgen Presutti tilbyder sin hjælp
i køkkenet på lørdage fremover. Jeg vil sende en hilsen til
"Badutterne". Der blev spist op, så det må jo have været
godt. Endnu en hyggelig aften i hulen i Næstved.
Værd at vide i august:
Hulemøde d. 2. klokken 19.00
Skovtur d. 18. klokken 8.30, starter med morgenbord,
tilmelding i hulen.
Åbent tors-, fre-, og lørdage, hver uge fra 12.00 til 17.00 -
Velkommen.

Med naverhilsen, Henrik J. Berg.

ODENSE
Vores formand var smuttet på ferie, så Bent skulle prøve at
klare de 10 der var mødt op. Det blev gjort nok så elegant.
Han startede med at give Inge + Arno bøde, for at komme
forsent, Bent er nemlig også kasserer. Vi fik hilsen både fra
Århus og Hørning afd.. Der blev talt rosende ord om
pinsestævnet. Arno havde en lille båndoptager med, som
blev sat til uden at han spurgte om lov, det ment vi ikke han
måtte uden først at spørge. Stor diskussion. Bent fortalte
om sit arbejde på plejehjem. Hvordan damer skal have
deres nederdel ned over hovedet. Han tog da ikke sine
bukser over hovedet, den grinede vi meget af. Inge skal
have en stor ros for turen ud i det blå. Den 10. august kl.
10.00 ved bådende i Munkemose har vi sejltur på Odense Å
til Kailslund, hvor vi spiser deres meget berømte og store
æggekage. Festudvalget har sørget for at der er jazz derude
kl. 14, det er Odensebanden der spiller. Så mød talrigt op.
Kirsten havde lavet smørrebrød røget ål/laks og dertil
Bummelunder.
Den 6/7 var der havemøde i Kirstens have, kun 6 var mødt
frem; men det var en sjov og hyggelig eftermiddag. Vi
syntes det var synd at ikke flere kunne komme. Walter var
også med, vi har ikke set ham i 4 mdr. for som han siger,
lider han af kogalskab.
Fortsat god sommer, hvis vi får nogen.

De bedste hilsener fra, "Pigen fra Fyn".

RANDERS
Den 29/6-96 havde Randers Naverne en dejlig dag sammen
med Silkeborg og 1 fra Herning. Vi var en tur i Jesperhus
blomsterpark, hvorefter vi kørte til Thorsminde Kro for at
spise aftensmad hos Charlotte. Alt i alt en dejlig dag, med
levende musik i bussen så køreturen ikke syntes så lang.
Tak fordi du ville køre med os Flemming selv om du havde
lang vej hjem alene.
Lørdag den 19/10-96 har vi her i Randers den lovede tur til
Kejsergården, hvor Naverne alene vil blive vist rundt, inden
værkstederne åbner. Alle andre afdelinger er velkomne. Vi
vil meget gerne se nogle med Naverdragter. Vi vil også
gerne have besked i god tid, på hvor mange der kommer.
Rundvisningen foregår kl. 11.30 og varer ca. l'A time. Kl.
13 åbner værkstederne, hvor der sker mange ting omkring
de gamle gode håndværk. Prisen er med indgangsbillet +
rundvisning ca. 20,- kr. Efter besøget vil vi finde et
spisested med rimelige priser, hvis folk er interesseret i at
få lidt mad.
I har jo nok hørt at Randers har åbnet en "Regnskov"!
Dertil vil vi arrangere en tur engang i foråret. Herom
senere. Da håber vi også at se Naver fra andre afdelinger.
Da vores vandretur langs Gudenåen Kr.Himmelfartsdag
ikke var ret godt besøgt, vil vi prøve en tur her i efteråret et
andet sted. Så gode Randers- Naver, vågn nu op!! Lørdag
den 28. september vil vi gå en tur til Romaltparken, hvor vi
vil besøge "Knast" som gerne vil være vært ved et stykke
mad, når vi kommer. Sæt kryds i kalenderen og kom med.
Turen er ikke længere end at alle kan være med.
Tidspunktet for turen kommer senere. Ligeledes hvor vi
mødes.
Håber alle har haft en god sommerferie og har samlet
kræfter til at holde ud til at komme i hulen igen.
Vi holder hulemøde fredag den 2. august kl. 19.00.

Med kno i bordet, Bitten.

ROSKILDE
Søndag den 16. juni, var 15 voksne og 2 børn, på en fin
hestevognstur i Vestskoven med Christian. Til kortspillet
om aftenen var vi 8 fremmødte, lige nok til et hold af hver,
tidlig lukketid, allerede ved ca. 21 tiden.
Hulemødet den 28. var ikke overbelagt, dirigentklokken var
overladt til næstformanden, som ikke havde det store at

berette, en fra Frederikssund afd., som jo havde haft 25 års
jubilæum, og bestyrelsen fra Roskilde afd. havde aflagt
besøg. Desuden blev der planlagt grillaften i Hulen den 30.
august, hver især medbringer grillmad og tilbehør, medens
Poul nok skal sørge for at ingen tørster, desuden luftede
festudvalget en udflugtsplan til Landbrugsmuseet
Lundekrogen ved Ejby, med samkøring fra Hulen kl. 11,
dog først 14-9, herom senere. Da vi skulle spise, var vi
kun 13 til bords, uha da da, men heldigvis kom Annelise og
redede os, 14 fremmødte til sådan en midsommer, festival¬
aften er vel i grunden slet ikke så galt. Vi gik i sort kl. ca.
23.00.
Aktiviteter i august:
Kortspillet den 11. er aflyst! Og som meddelt er der
Grillfest fredag den 30. kl. 19.30. Husk selv at medbringe
Grillmad og tilbehør, Grill og drikkevarer haves! Nærmere
om udflugten den 14. september, kommer næste gang.
Hulevagt i august: Poul R og Gitte - vel mødt.

Med knohilsen, Poul Erik.



SAMSØ
Ja, så fik samsø afd. også en fane, nu skal den jo bare
broderes, så hvis Hørning afd. vil sætte sig i forbindelse
med vor formand, Robert Hansen på tlf: 8659 1662(45) vil
vi være taknemmelige, da vi har set jeres fane i svenden,
med det flotte broderi af navermærket. Efter overrækkelsen
tog vi på sygehuset og viste fanen frem, til vort gode
medlem Age Juhl, som er meget syg, vi savner dig i vor
kreds Age.

Med kno og hilsen, "Pudseren"

SILKEBORG
Den 15/6-96, Valdemarsdag, det pynter på fanen når Niels
Miav går med den, vi var nogle stykker i kirke.
Hulemøde den 28/6-96. Vi var en 8-10 svende som

hyggede os et par timer. Vi skulle jo hjem og på tur næste
dag sammen med Herning, Randers og Silkeborg. Vi var en
bus fuld friske Naver en tur i Jesperhus blomsterpark og
senere på dagen hos Charlotte og Per på Thorsminde kro, vi
siger tak for en flot modtagelse, også tak til monnor Lissi
for en god dag i "Hønsehuset".
En hilsen til Holbæk, fint pinsestævne.
Og husk så svende den 24/8-96 skal vi på ferskvands¬
akvarium og senere på dagen til Sonja og Søren til gillaften,
medbring selv grillmad og godt humør, klokkeslættet for du
i hulen. Til slut: "Gode Nav falder din vej forbi Thorsminde
Kro, så kig ind de er begge med i Naverne".

Med kno i bord, "Farmand".

SLAGELSE
Ved hulemødet den 5/7-96 kunne vi konstatere at sommer¬
ferien er godt i gang, så vi var ikke så mange som vi kunne
ønske. Vi som var mødt frem havde en dejlig aften.
Sommerudflugten er ændret fordi Skælskør bådfart har lejet
skibet ud til et pengeinstitut og det kan vi jo ikke hamle op
med, men i stedet vil vi tage en tur til Holmegårds
Glasværk med efterfølgende spisning på Glaskroen. Datoen
ligger fast den 24/8-96 og tidspunkt og befordringsmulig¬
heder vil blive oplyst på næste hulemøde. Grethe har lavet
bogen fra pinsestævnet færdig og den er som sædvanlig en
oplevelse at gennemgå. Ejner er blevet bedt om at lave et
prisoverslag på maling til hulen og samtidig sørge for
maling til havemøblerne. Erik havde en flaske med fordi
han har haft fødselsdag. Selve mødet sluttede kl. 19.30 og
efter at have spist vore medbragte "klemmer" hyggede vi os
med flere af sangene fra sangbogen og sluttede af med
"Minderne" kl. 22.00.

Med kno i bordet, Erik.

STOCKHOLM
Vi havde besøg af Rosina og Villy fra Lindau i Tyskland,
som hjalp os at fejre midsommerfesten på Ingarö. Der var
som altid godt humør. Eftersom en hel bus kører ned til
Mosel, har vi flyttet vor årsfest til den 7. september kl.
13.00 om lørdagen. Så kan alle nå at være med.
Vi ønsker Katrin Lundberg en god fest den 27. august, da
hun fylder 75 år.

Den 28. august fylder Svend B. Nielsen også 75 år. Vi
ønsker begge hjertelig tillykke.
Vi har månedsmøde den 16. august

Med naverhilsen, Aase.

Da min kone og jeg gennem en årrække har holdt
sommerferie hos Naverne i Stockholm, nærmere betegnet
Torpet på Ingarö, forstår man det store sammenhold, der
findes blandt alle disse pérsoner, da "Farbror Søren" døde
den 1. juli og skulle begraves fredag den 19.
Som vi har fået fortalt, gennem de forskellige Naver, der
som unge kom til Stockholm efter 2. verdenskrig for at
arbejde, var "farbror Søren" som en far. Til ham kunne man
komme når man havde problemer af enten den ene eller
anden art. Den store betydning "farbror Søren" havde for
disse Naverkammerater kunne tydelig ses ved "farbror
Sørens" begravelse. Det store telt blev slået op, der skulle
ikke mangle noget, hvad der heller ikke gjorde. Taler, som
ved en stor mands begravelse. Ja, af bevægelse kunne kun
få gennemføre deres tak til "farbror Søren" - "Farbror
Søren" blev 92 år; men hans ånd lever på Torpet på Ingarö.
(se nekrolog andet steds i bladet).

Redaktøren.

SØNDERBORG
I maj måned havde vi besøg af Ferdinand fra Vancouver,
det passede desværre ikke med et hulemøde, men Mogens
og Gerda havde inviteret Ferdinand, Ejner (smeden) Jørgen
og undertegnede til frokost, så vi havde nogle dejlige timer
sammen.

Den 6/6 besøgte fanebærer og bestyrelsen Aage på hans 25
års jubilæumsdag, Frank og Bente fra Hørning afd. var også
mødt op, Bente tog solbad i haven, da vi kom, i så lidt som
mulig, så der var en der fik travlt med at komme i tøjet. Vi
hyggede os alle i haven og H.P. sagde et par pæne ord og
roste Aage for hans store interesse for Sønderborgs afd.
derefter fik han sin 25 års jubilæumsnål overrakt.
Den 7/6 var der 11 fra Sønderborg til hulemøde i Odense,
bussen startede kl. 17 med højt humør, sang og spind. Vi
blev godt modtaget, 3 damer stod på parkeringspladsen og
ventede på os, en rigtig vellykket tur, alt gik som forventet
og vi siger mange tak til Odense. Til Skt.Hans festen den
22/6 var 11 tilmeldt men kun 9 mødte op, middagen bestod
af Vildsvin som efterhånden er en tradition til denne fest.
Alle morede sig og der var rigtig høj stemning, kl. 24 sang
vi minderne og festen fortsatte til kl.??. En rigtig god fest.

Med naverhilsen, Ester.

VEJLE
Hulemøde den 5. juli 1996.
Trods alle sportsbegivenhederne på TV var 15 svende
mødt. Formandens beretning var lidt tynd, da der jo ikke
sker så meget her om sommeren. Hytteværten siger, at det
ikke er nødvendigt med bordbestilling i weekenderne, så
tag bare i hytten. Hytteværten tager jo heller ikke skade af
lidt motion. Bent røg på klokken igen efter sin
veloverståede 65 års fødselsdag, så igen tak og tillykke til
Bent.
Tak til Aalborg afdeling for gæstfrihed ved undertegnedes
besøg, så derfor også en hilsen her fra Vejle afd. (PS:
Håber Bernhardt kom godt hjem!).

Med naverhilsen, "Store Hans".



ZURICH
Nu er sommeren over os, hvilket for vore breddegrader
betyder at folket tager fra os på ferie; men inden havde vi et
par begivenheder: Sankt Hans, der p.g.a. den høje luft
fugtighed blev flyttet til hulen, hvor der var mulighed for at
flambere pølser og bøffer, og den høje fugtighed fulgte med
dog ikke udvendig. Så en tragisk begivenhed, vores alle
sammens Totter vender Schweiz ryggen, efter flere år at
have præget klubben med fest og farver. Vi sluttede da også
af med et brag af en fest den 6/7. Totter vil blive sent glemt,
god tur hjem.
På naver- aftenen den 4/7 havde vi to optagelser, det var
smeden Kim Mannov og Tommy Jensen, maler. Vi siger
velkommen og ønsker alle en god sommer.

Kim

Vi var 17 gæve danskere, som ville opleve Bernermarchen
den 11-12 maj, deriblandt 4 stk som ekstra havde taget
turen fra Odense for at være med os, Lars og Dorthe med
deres 2 små børn Trine og Mathias som også gennemførte
deres strækning på 2x10 km. for 2.gang. Fritz farlig var
igen midtpunktet på denne Bernermarch ved at han først
meldte sig på campingpladsen lørdag eftermiddag hvor vi
andre sad og hyggede os med en kold øl, han havde ikke
fundet campingpladsen fredag aften, så han var taget ind på
et hotel, men søndag morgen kunne han heller ikke finde
frem til starten, men vores forplejer Teusch mødte ham på
sin rundtur og samlede ham op, så han i det mindste kom til
målet, for ellers flakkede han stadig rundt i Bern den dag i
dag. På vores sidste rasteplads om søndagen, havde
Marianne problemer med et par vabler, og ville opgive,
men efter at militærets sanitør havde behandlet hendes
fødder, løb hun faktisk de sidste 10 km af de 2x20 km
sammen med Carit og Lars. Selv om vi var det mindste
deltager antal i de 22 år vi har været med, havde vi alligevel
en flot indmarch i Bern til march musik og klapsalver med
de 2 mindste i spidsen med hver sit Dannebrogsflag. Fra
Trine, som hele tiden gik i spidsen på 10 km lød det også til
slut, at hun havde intet kort at kikke på, som Claes havde
sidste år og vi var slet ikke gået forkert en eneste gang.

Lørdag den 30. juni deltog undertegnede i en Ausländer
zynode, som var arrangeret af Stadt Zürich, vi var 35
delegerede fra hver sin udenlandske forening som har
hjemme i Zürich, til stede var også den samlede
Atadtregerung med Stadtpræsident Estermann i spidsen og
en del af Gemeinde ratet, ialt 120 personer, som blev opdelt
i forskellige arbejdsgrupper som Schule / Sproglig
integration i hverdagen op på arbejde / Wohnen und
Soziokultur Einbürgerung / Politische Mitwirkung /
Familie, Erziehung und Auswirkungen auf die 2. generation
Efter spisningen i Zünfthaus Königsstuhl blev der startet i
de forsk, arbejdsgrupper. Jeg havde indskrevet mig under
Skole, i denne arbejdsgruppe var vi 27 personer deriblandt
div. Gemeinderate og Schulpfleger og Schulamt Vorsteher,
hovedproblemet var modersproget for de forskellige
jugoslaviske børn, som er blevet splittet efter krigen i deres
land. Kl. 16.00 var der afslutning med Apéro: Gruppe
arbejdet fortsætter til efteråret.
På Naveraftenen den 6. juni fik Flemming overrakt en
Navernål for sit 25 års medlemsskab i C.U.K.. Samme aften
fejrede vi også 3 x 20 års jubilarer i Zürich CUK afd., Else
Marie Christensen, Dorthe Forrö og Jette Burri, som alle
kvitterede med at slå på klokken.

Stiftelsesfesten den 8. juni blev aflyst p.g.a. for lille
tilslutning.
Afrejste: Bageren, Svend Erik.
Tak til H.B. for telegrammet på min 25 års jubilæumsdag.

Med kno i bordet, Flemming Vilhelmsen.

AALBORG
Da ferietiden er over os, og hulen har været lukket hele juli
måned, har Aalborg afd. fundet på noget helt nyt for at
samle medlemmerne - nemlig at holde bryllupper. Bestyr¬
elsen lagde for, idet Dorte og Gunnar blev gift i Hals kirke
den 15. juni. De kom sejlende med en hel del venner fra
Aalborg til Hals om bord på en lille skonnert. Uden for
kirken var der dannet en æresport, hvor først Naverne stod
med vandrestavene og fanen, derefter kom sejlerne med
deres yachtflag og tudehorn. Brudeparret blev derefter kørt
gennem byen til havnen i en åben landauer med 2 heste for.
På kajen var der derefter reception med brudevals og hvad
dertil hører.
Det næste brudepar var Kurt og Ane, der blev gift den 29.
juni med efterfølgende fest i golfklubben. Lige inden
bladet skulle i trykken nåede Poul og Esther at blive gift i
Budolfi kirke lørdag den 6. juli.
På falderebet har vi fået besked om endnu et Naverbryllup,
idet Tonni og Lis er blevet gift den 5. juni. De er begge
naver i Aalborg afd.
HUSK

Sommerudflugten den 17. august kl. 7.00 (se omtale i den
farende Svend nr. 7). Sidste tilmelding 10. august i hulen.
Vi ses igen til hulemøde onsdag den 7. august.

Med naverhilsen og kno i bordet, Gunnar.

ÅRHUS
21/6- Fiirgaard bød velkommen, der var næsten fuldt hus i
hulen. Vi havde besøg af Grethe og Aage, vore trofaste
navervenner. Fiirgaard oplyste at han i anledning af sin 65
års fødselsdag ville være vært ved aftenens traktement. Der
var mange gaver til fødselaren, så det varede ikke længe før
end det runde bord var et flot gavebord. Og selvfølgelig
måtte Herluf have den høje hat på, så vi kunne afsynge
blæren for ham. Senere gik Grethe og Herluf i køkkenet og
med assistance af kaj serverede de smørrebrød. Tak til
Herluf og Grethe for en dejlig og hyggelig aften, hvor alle
havde det gode humør med og snakken gik livligt.
14/6- Vi var nogle stykker fra naverne som deltog med
vores fane i året Valdemarsfest. Vi havde godt vejr, og som
sædvanlig et hyggeligt og højtideligt arrangement. Først
deltog vi i gudstjenesten i domkirken og senere i
arrangementet på rådhuset, hvor der uddeltes faner og
holdtes taler. Vi sluttede af i hulen med et stykke mad.
Der var ikke det store fremmøde til hulemødet den 5/7, 10
var mødt, og formanden bad de tilstedeværende at rejse sig
og minde vores tidligere medlem i Århus afd. "Pi-kasso"
idet han udtalte et: ÆRET VÆRE HANS MINDE.
Arrangementer:
2/8 + 16/8 Hulemøde
17/8 Fugleskydning
22/8 Moseltur

Svend E. Jensen
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Da jeg lige har læst 5 numre af "Den farende Svend" på
en gang, vil jeg lige give et par bemærkninger til
artiklerne "Fremtidsvisioner". Fordi jeg voksede op
mellem de gamle Naver.
Min bedstefar var fremmedskreven tømrersvend for ca.
110 år siden. Op til efter krigs årene, samledes mange
af de rigtig gamle Naver hos min bedstefar. Som ung
sad jeg der og lyttede til deres historier og Naverspind.
Så da jeg kom til Bern i 1947, på tommelfingeren, efter
at have arbejdet i Holland, var jeg berettiget til at blive
Nav.

Med hensyn til hvem der kan/kunne blive medlem af
CUK. - Husk på sCUK var startet som en sammenslut¬
ning af forskellige skandinaviske understøttelsfor-
eninger, og var vel det op til 1900. Så det var forståeligt
at de ikke ville tage hvem som helst ind. Så vidt jeg
husker var der en afdeling i Malmø.
Hvis en mand kommer i dag, efter at have arbejdet i
Malmø og siger han har været udenlands, kan han jo
godt blive medlem af CUK, hvis I vil have ham. Der er
jo ingen understøttelse at hente mere, så vidt jag kan se
er det nu en selskabelig forening, og der er jo ingen
skam i det, hvis man føler sig komfortable sammen, og
har fælles interesser af en eller anden slags.
En interessant ting er at da jeg nu læser både februar og
marts nummeret af "Den farende Svend" ser jeg meget
om Hans Rindom. - OG JEG VIL SIGE AMEN TIL
DET HELE - Hans og jeg er jo jævnaldrende, jeg bliver
73, og vi begge kom til Zürich i efteråret 1948. Vi var i
Københavns afdeling og HB midt i halvtredserne, om
ikke altid sammen. Men jeg husker godt hvad Hans
skrev om. Jeg sidder derfor her og smiler til mig selv,
det er det samme igen, de unge vil noget nyt, og de
gamle vil det ikke, så næste gang der er en kongres eller
hvad i har, så hils de gamle fra mig, og spørg om de dog
har så kort en hukommelse.
Til de unge vil jeg bare sige I kan jo bare stemme de
unge ind i bestyrelsen, og så giv de gamle et hjørne hvor
de kan sidde og fortælle løgne historier som de helt
"Gamle" gjorde hos min bedstefar.
Som man siger: Der er ikke noget nyt under solen.

40 år i s.C.U.K.

Jørgen Schaffer Sønderborg afd., kan den 1/10-96 fejre 40
år i CUK.

Jørgen blev indmeldt i Bern i Schweiz den 1. oktober 1956,
han blev den 6. september som håndværkssvend udvekslet
til et firma i Schweiz, hvor han var i 18 måneder, men det
var ikke nok, den 1. april 1958 begyndte han hos et firma i
Baden Wiirtenberg, byen hed Süssen ved Göbingen,
ligeledes i 18 måneder og var medlem af München afd.
CUK. Efter sin hjemkomst i 1959 meldte han sig ind i
Københavns afd.. 1 1961 flyttede Jørgen til Frederikssund,
byggede sit eget hus og slog sig med der. Han var
initiativtager og startede CUK Frederikssund afd. i 1971,
hvor han var henholdsvis kasserer og formand. I denne
periode sad han 12 år i H.B.s bestyrelse. 1 april 1086 rejste
Jørgen til Hørning ved Århus og oktober samme år blev han
formand for Århus afd. og bestred denne post i 5 år. Jørgen
har været kontaktmand for udveksling af unge håndværkere,
hovedsagelig til Schweiz. Siden sin hjemkomst har han
besøgt Schweiz 36 gange, dels som kontaktmand og dels
som privat person. Mange medlemmer rundt i afdelingerne
vil sikkert sende ham en venlig tanke på hans
jubilæumsdag, som tak for at han hjalp dem ud i sin tid. 1
dag er Jørgen medlem af Sønderborg afd. og vi her i
Sønderborg sender de bedste lykønskninger på
jubilæumsdagen.

Med kraftig Naverhilsen, Erik. Med kraftig naverhilsen, referenten.
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MILEPÆLE TAK

September

3.09. Frede Thomsen, Østerled 24 75 år
7100 Vejle

4.09. Jørgen Lauridsen, Vejlevej 25 50 år
7300 Jelling

6.09. Frode Zachariassen (St.mdl. i Kbh) 50 år
Rustrupvej 26, 8653 Them

7.09. Jens Hago Jensen, medl. i CUK i 30 år
Ydunsvej 52, 7400 Herning

14.09. Jørgen Jensen, Toldbodgade 18, l.tv. 50 år
8600 Silkeborg

15.09. Walther Petersen, Platanvej 38 70 år
5320 Odense M

20.09. Edvin Svendsen, Norgesgade 8 80 år
9000 Aalborg

29.09. Carl-Otto Enevoldsen (mdl. i Kbh) 50 år
Sydvestvej 37, 2600 Glostrup

Oktober

1.10. Jørgen Schaffer, medlem af C.U.K, i 40 år
Bredsten 14, Kegnæs
6470 Sydals

5.10. Jan Boye Petersen 50 år
Martensens Allé 11,2. sal
1828 Frederiksberg C

Trykning
Birkerød Bogtryk/Offset Aps
Toftebakken 2 D
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58

En stor tak til Københavns afdeling for den flotte
jubilæumsfest hos Anne og Carl-Otto.
Tak for de mange gaver og telegrammer, en særlig tak til
Lotte.

Hilsen Yrsa Larsen, Kbh. afd.

I anledning afmin 75 års fødselsdag, vil jeg gerne bringe en
tak til alle dem som sendte mig hilsner, gaver og

telegrammer fra HB, Kolding, Sønderborg samt personlige
hilsner fra Chris og hustru, Vancouver Canada. Herning
afd., redaktøren, Inge og Arno, Odense afd., Bitten og Arni,
Randers afd., Birte Andersen Randers, Thorkild
Rasmussen, Ester og Jørgen, Gerda og Mogens. Tak til
Sønderborg, som mødte op med fanen og et godt humør.
Nok en gang tak til jer alle.

"Smeden"

I anledning af vores bryllup takker vi alle naver, som mødte
frem og deltog i den højtidelige handling i kirken og ikke
mindst i den efterfølgende reception på kajen og det gode
skib "Yrsa". Det var et flot syn at se afdelingens fane uden
for kirken. Tak mange gange - også tak for gaverne.

Dorte & Gunnar, Aalborg afd.

Tak til mormor Lissi.
Tak for en herlig dag i Hønsehuset.

Naverne i Silkeborg.

Jeg vil hermed sige tak til alle der var med til at gøre min
60 års dag til en festdag, tak for gaver, kort og telegrammer.

"RIVERSIDE", HERNING.

DØDSFALD
Det er med sorg vi må meddele at vor Naverbror Jens
Michaelsen, Uggerløsevej 16, 4400 Kalundborg er død den
6/7-96.

Æret være hans minde

Ejner Petersen, Sorø.



Nekrolog

Vor gode naverbroder Karl Jakobsen er taget ud på sin
sidste rejse, den 6. august 1996, kort før sin 80 års
fødselsdag.
Karl var medstifter af Herning Naverne i 1964, og har siden
været et trofast og flittigt medlem, der altid var rede til at
give en hånd med, når der var et arbejde der skulle gøres,
således var han "skramleriforvalter'Vsekretær i ca. 16 år.
Ved vor 30 års fødselsdagsfest den 3. december 1994 blev
Karl udnævnt til æresmedlem i Herning afd. en hædersbe¬
visning han virkelig havde fortjent.
I sine unge dage rejste Karl i Tyskland og Frankrig som
tømrer og vendte hjem kort før krigen kom i 1939.
Karl var en levende fortæller som alle lyttede til når han
begyndte at fortælle om sine oplevelser på rejserne,
samtidig var han altid god for en lun historie.
Vi i Herning afd. vil savne Karls lune måde at være på og
det vil føles tomt i hulen uden Karl.

Æret være Karls minde

På Herning Navernes vegne, Hans Brødsgaard.

Jubilæum

Sønderborg afd. fejrer den 9. november sit 30 års jubilæum.
Der er reception i Hulen kl. 10.00 - 14.00. Festmiddag kl.
19.00, med levende musik og dans, pris 140,- kr. Under
jubilæumsfesten vil vi fejre vores 2 jubilarer, Aage
Andersen, 25 år i CUK og Jørgen Schaffer, 40 år i CUK.
Tilmelding til festmiddagen senest den 11/10-96 på telefon
7442 5535 eller 7446 1010.
Eventuel indkvartering på Vollerup Vandrehjem som har
telefon nr. 7442 3990.

Sønderborg afd.

BESØG!
Lørdag den 20. juli, var jeg inviteret til frokost i hulen i
Karrebæksminde, hvor Store Kalle havde inviteret "De
strubeløse" i Storstrøms Amt.
Magen til livsglade mennesker har jeg aldrig mødt. Som
Nav er det dejligt at opleve at Møllen bliver brugt og set.
Der var varme, humør, "spind" -og ikke et ord om sygdom.
Men som en derimod meget humoristisk sagde: "Vi synger
ikke så meget mere"! Kors hvor var det sjovt. Tak for en
dejlig eftermiddag.

"Proppen".

Åbent hus!

Det er på Frederiksberg

Martensens Allé 11, 2.sal der er åbent hus den 5.
oktober hos Jan Boye Petersen, fra klokken 13 - ?? i
anledning af 50 års fødselsdag.

Alle er velkomne!!

Den 6/9-96 fylder Hovedkasserer Frode Zachariassen
50 år i den anledning er der åbent hus på Rustrupvej 26,
8653 Them, fra klokken 13-17.

Frode Zachariassen.

UNGE REJSER SOM ALDRIG FØR

Du skal tro på dig selv!
AfJette Aaes (Jyllands-Posten)

De første par dage grinte de tyske kolleger, når Stine
Gråbæk talte med sin chef, Herr Fiedler. Hun forstod
ikke hvorfor. Indtil Herr Fiedler selv venligt men
bestemt bekendtgjorde: 1 Tyskland siger man altid "De"
til sin chef.

At glemme alt om den joviale, danske du-form var
blot en lille del af et helt bombardement af nye indtryk,
der mødte den dengang 18 årige konditorelev, da hun
for et år siden begyndte sin lærlingeuddannelse i Kiel
syd for grænsen. Konditoriet Fiedler, der har eksisteret i
75 år, er det største konditori i Slesvig-Holsten, og har
Stine Gråbæk fået 60 kolleger. Blandt dem syv
konditorlærlinge, otte konditorsvende og en mester.

Var ved at opgive
"Det er meget svært at fa en læreplads som konditor i

Danmark. I hvert fald hvis man er kræsen, som jeg er.

Jeg ville til en rigtig konditor og lære faget i stedet for
at bruge det meste af tiden på at smøre glasur på
wienerbrød. Men de gode steder i Danmark, som La
Glace i København, har lange, lange ventelister,"
fortæller Stine Gråbæk.

Og alene ordet ventetid ser ud til at kede den
energiske Århus-pige. Efter et par måneders forgæves
søgen efter en dansk praktikplads var hun ved at opgive
og tænke i helt andre baner.

"Jeg var meget frustreret. Siden syvende klasse har
jeg vidst, at jeg ville være konditor. Jeg vil gerne bruge
mine hænder, lave noget kreativt - og så lave noget, der
er lidt finere. Og lige pludselig kunne jeg bare ikke
komme videre".

fortsættes side 4



Nyt fra HB
Hovedbestyrelsesmøde 5. august 1996 i Inger-
slevsgade 108, kid-

Dagsorden:
1) Protokol og beretning. 2) Redaktøren +

FBSH. 3) Hovedkassereren. 4) Vedtægter Samsø. 5)
Vedtægter Odense. 6) Idekatalog. 7) Valg til HB,s
bestyrelse. 8) Køges runde bord. 9) Eventuelt.

ad 1. Ole bød velkommen. Sommerferien er slut, vi har
taget arbejdstøjet på, der venter en masse opgaver, som
skal løses inden december måned. Vi har valg til HB,s
bestyrelse - revision af vedtægter m.m.
Ole deltog i Frederikssund afd. 25 års jubilæum. - Har
talt med Leif Brygger CCEG bladet om en artikel der
skulle med i bladet. - Har været en tur i Sverige,
Stockholm afd. og på hjemturen besøg i hulen i
Helsingør. - Var på ferie da Peter "Pikasso" skulle
begraves, det var beklageligt da Peter var en af mine
gode venner. - Jeg har talt med Finn Petersen Næstved
afd. og Helge Lind Holbæk afd. ang. omskrivning af
HB,s vedtægter. De har begge indvilliget i dette
arbejde. - Ang. den nye sangbog, det er meget
begrænset hvad der er kommet af forslag. Det skyldes
måske ferietiden, jeg kan opfordre alle til at komme
med forslag, det er ikke kun formændene for
afdelingerne.
Protokollen fra sidst blev godkendt.

ad 2. Redaktøren har holdt ferie. Derfor udkom "Den
farende Svend" med nogen forsinkelse, ( diverse breve
og telefonopringninger desangående kunne jeg godt
have været foruden); men næste gang vil der blive
annonceret i god tid hvornår redaktøren holder ferie.
FBSH + Rejsefonden foruden redaktøren deltager Ole
Bøwig, Frode Zachariassen og Niels Chr. Jensen i
mødet den 14 september i Faxegade 8. København.
Brev fra Erik i Big Sur, sættes i svenden.
ad 3. Der er udsendt regninger til samtlige afd.
Karl snakker med Bjarne Dreyer ang. forsendelse af
D.f.S. til udlandet.
Brev fra Hartung i Berlin ang. effekter fra foreningen
FREJA. Hartung skriver når der sker noget nyt
desangående.
Måneden tal: Bank 19.255,90 kr

Giro 38.259,34 kr
Check 7.158,34 kr
Rejsef. 28.312,05 kr
Kontanter 95,00 lo-

Hovedkassereren havde to prøver med af emblemer: 1
stk til æresmedlemmer af C.U.K, og 1 stk. i sølv til
æresmedlemmer udnævnt i lokalafdelingen.

ad 5. Vedtægterne for Odense afd. blev godkendt.

ad 6. Udstillingen, diverse agitationsmateriale vil blive
opklacifiseret. Det påtænkes at indkøbe en brugt
Campingvogn. Ansøgning om midler hertil forsøges
gennem rejsefonden. - Idekatalog gennemlæses.

ad 7. Der er endnu ikke kommet nogen ansøgninger til
H.B.s bestyrelse, - ansøgninger må gerne være fremme
inden den 10.

ad 8. Køges runde bord. Her efterlyses evt. historie bag
bordet. Hvis en sådan findes bedes den venligst tilsendt
redaktøren.

ad 9. Næste HB møde fredag den 13. september i
Ingerslevsgade 108, kid. kl. 19.00.

D.E. (referent)

fortsat fra side 3 (Unge rejser som aldrig før)

Ad omveje kom hun imidlertid i forbindelse med
sekretariatet Praktik i Udlandet og hørte om

mulighederne for at komme udenlands.
Kontoret skaffede hende en kontakt med Herr Fiedler,

og Stine rejste til Kiel for at tale med ham. Kort tid efter
underskrev hun sin lærerkontrakt.

En tre-årig kontrakt til 500 D-mark i måneden (ca.
1900 kr.) og en arbejdstid fra kl. 6 - 15 på hverdage og
5 - 11 på lørdage. I første omgang hjalp Herr Fiedler
desuden med at skaffe hende et værelse i byen.

Fridagen gik med formaliteter
"Du skal tro på dig selv for at rejse langt væk. Det er

hårdt både at skulle begynde at arbejde, lære nyt sprog,
ny kultur og i det hele taget officielt at finde sig til rette
i et nyt land. De første par måneder brugte jeg min
ugentlige fridag på at løbe fra statsamt til statsamt i Kiel
for at blive tilmeldt alle offentlige kontorer - i rigtig
rækkefølge".
Den beskedne lønrækker ikke til de store udskejelser i

fritiden såsom sport - en ellers god måde at komme i
kontakt med andre unge.

"Jeg har aldrig følt mig ensom - men jeg har følt mig
alene. Men det er blevet meget bedre nu".

Flyttede i klubværelse
Stine Gråbæk flyttede før jul ind i et klubværelse midt

i Kiels gamle bydel, hvor hun deler køkken med seks
andre unge. Langsomt er hendes vennekreds udvidet
gennem besøg på caféer og diskoteker, og i dag føler
hun sig vældig godt tilpas blandt tyskerne. Hun har også
faet et par fritidstjanser som barnepige og bartender i en
koncertsal. Så hendes næste mål er lige frem at spare
penge op.

ad 4. Vedtægterne for Samsø afd. blev godkendt. fortsættes side 5



fortsat fra side 4

"Nu er mit eget liv for alvor begyndt. Jeg må selv tage
hånd om de problemer, der opstår - min mor og far er
ikke lige i nærheden til at ordne sagerne. Og det nyder
jeg-
Fagligt er hendes dagligdag også blevet en udfordring.

Selv om det første år som lærling ikke altid byder på
spændende opgaver. Yngste eleverne slæber blandt
andet mel- og sukkersække - de vejer 50 kg. stykket -
og gør rent.

To års lære tilbage
"Men allerede efter tre måneder fik jeg min første

bestilling på en tærte, der skulle dekoreres. Jeg skulle
kopiere en figur på, som kunden havde afleveret.
Mester synes resultatet blev så flot, at han gav mig en
bonus på 25 D-mark. Nu har jeg ansvaret for, at de
rigtige tærter står klar i butikken om eftermiddagen. Jeg
nyder faktisk ansvar".

Stine Gråbæk har to år tilbage af sin læretid og har
stadig de spændende opgaver til gode: At lave
chokolader og bryllupslagkager. Men de kommer snart.
Tiden nærmer sig også hvor hun skal på skole i
Danmark. Det er kun selve praktikken, Stine Gråbæk
har i Tyskland. Hun skal jævnligt under opholdet tilbage
og følge den teoretiske uddannelse på en teknisk skole.
Svendeprøven bliver ligeledes dansk. Men skiftet
mellem dansk og tysk har ikke et øjeblik fået hende til
at fortryde sit valg.
"Konditoriet er en spændende arbejdsplads, og jeg får

meget mere end en uddannelse med hjem - både et nyt
sprog og en masse selvtillid."
Og Stine Gråbæk behøver ikke frygte for derudover at

slæbe en masse overflødige konditor-pund med tilbage
til Danmark.

"Jeg smager på sagerne, hvis jeg er tvunget til det.
Men ellers er det synd at spise. Det ser så flot ud".

LÆS FØR DU REJSER UD SOM AU PAIR

Ny bog giver gode råd om personlig
beretninger fra unge, der selv har
prøvet turen.

Af Lene Byriel

En blev smidt ud, fordi hun ikke havde lyst til at arbejde fra
tidlig morgen til sent aften. En anden blev sparket af
familiens umulige unge. Og en tredje blev så glad for
familien, at de stadig ses flere år efter.
Hver au pair-pige/dreng har sin egen historie at fortælle.

Og hvert år drager tusinder af nye ung afsted med kufferten
fyldt med drømme, nervøsitet og ønsket om at opleve en
fremmed kultur ved at bo sammen med en familie og
hjælpe til med husholdning, madlavning eller børnepasning.

"Au Pair? En håndbog til unge med rejselyst" er den første
bureau-uafhængige håndbog til dem, der tænker på at drage
afsted.

Bogen indeholder en række gode råd og praktiske tips.
Hvordan finder man en familie? Hvor meget arbejder man?
og Hvordan med privatlivet? Det er nogle af de spørgsmål,
bogen giver svar på.

Hverdag og oplevelser
Foruden den mere praktiske del, giver bogen også et

indblik i 18 unge au pair piger og -drenges hverdag,
oplevelser og problemer i det udenlandske.
Fælles for dem alle er, at de er vendt tilbage til Danmark

klogere på livet og sig selv end før afrejsen.
Ingen af dem foregiver, at au pair livet, kun er hyggelig

babypludder, interessant sprogundervisning og romantiske
aftener på eksotiske strande. For langt de fleste byder livet
hos en udenlandsk familie også på hårdt arbejde, meget lidt
privatliv og ansvarsfulde opgaver.

Nogle af bogens au pairs har været ude for ubehagelig¬
heder og misforståelser. En del af den slags kan dog
undgås, hvis man forbereder sig godt hjemmefra - f.eks. ved
at læse:

"Au Pair? En håndbog til unge med
rejselyst" afAase Nørrung, forlaget
Modtryk.

Om livet som au pair

n "Jeg har lært at respektere mennesker, som jeg ikke
nødvendigvis er enig med og er blevet mere tolerant ved at
leve sammen med de mange forskellige nationaliteter i
London".
Lone Schön Andersen.

a "Mit råd til andre er, at de fra starten skal sikre sig faste
aftaler. For selv om man er glad for børn, skal man også
have fri fra dem ind imellem. Der er kommet det gode ud af
det, at jeg er blevet bedre til at hamre i bordet, når jeg ikke
er tilfreds og sige, hvordan jeg vil have det".
Janne Lund.

n "Mit mål var at opleve verden, lære engelsk, være mig
selv og klare mig i et fremmed land".
Quyen Tran.

Q "Jeg var alene hjemme hele dagen, havde intet at lave og
kendte ikke nogen. Alt irriterede mig, og jeg lod mig gå på
af småting, som at de efter morgenmad satte kopperne i
vasken i stedet for i opvaskemaskinen".
Rikke Haugaard.

Fra "Au Pair? En håndbog til unge med rejselyst".

GIFTERMÅL: En ceremoni hvor bruden får en

ring på fingeren og gommen en
ring i næsen.



FORENINGS NYT
Fra rejselivet!

En nydelig herre var på rejse og i kupéen overfor sad en
punker, klippet og farvet som en hanekam. Den nydelige
herre kiggede og kiggede, indtil det blev for meget for
punkeren som sagde: "Hvad fa'en glor du på mand, har du
aldrig som ung prøvet at skeje ud"?
"Jo", sagde den nydelige herre. "Jeg har en gang som 18
årig voldtaget en høne, og nu sidder jeg og spekulerer på
om jeg mon er din far".

En fanatisk missionær gik ind på den lille bys diskotek og
spurgte en tilfældig pige: - "Kender du Jesus fra Nazaret"?
Hun: - "Nej du, ham kender jeg ikke. I øvrigt giver det for
meget bøvl at danse med fremmedarbejdere.

■ —

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes

- tHUI Li-

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 5917 22

Stedet hvor Naver mrides

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

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

VVS • BLIKKENSLAGER • OLIEFYR
V / Carl-Otto Enevoldsen

Sydvestvej 37 ■ 2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 56 56 • Fax: 43 42 50 56

FREDERICIA
Hulemøde 7/8-96.
Der mødte 8 friske svende og det var meget fint, for der er
stadig nogen på skagenferie. Formanden bød velkommen og
vi sang nr. 69. Arne Hansen takker Vejle for "gåturen" men
han savner stadig sine briller, så hvis nogen finder dem kan
de ringe til nr. 75 92 76 79. Tak Vejle. Ellers gik aftenen
med diskussion om forskellige aktiviteter inden sommeren
er forbi. Vores nye Hulefar Erik serverede en fin anretning,
tak for det Erik, så vi fik både vådt og tørt, det blev en

meget fin aften som sluttede med "Minderne" ved midnat.
Med naverhilsen, Tage.

FREDERIKSSUND
Hulemøde den 2/8-96.
Aftenen startede med bestyrelsesmøde kl. 18.00, hele be¬
styrelsen var samlet, og vi fik klaret det hele. Hulemødet
startede kl. 20.00, hvor Alf og Flemming havde køkken¬
tjansen. 12 svende var mødt. Vi sang nr. 28, efter at
formanden havde budt velkommen og slået på klokken, da
han havde fødselsdag og ønskede nr. 13, så den sang vi for
ham. Mens hulemaden blev fortæret, gik snakken om

Naverudstillingen, om den var i orden eller den skal
renoveres. På grund af omtalen af vores jubilæum i Fr:sund
Avis, fik vi besøg af et muligt nyt medlem, syerske Alice
Herold. En hyggelig aften men med alt for fa fremmødte.
Vi sluttede med "Minderne".
Afdelingen ønsker Niels Chr. - Birger - Hans og Kjeld
tillykke med fødselsdagene, og et stort HURRA og tillykke
til Per Bager, nu da han runder de 40 år.
Arrangementer:
06.09. Svendeaften, hulevagt Dorrit/Per Bager
04.10. Svendeaften, orientering/formanden - bestyrelsen
01.10. Svendeaften, hulevagt Claus/Thorkild.

Med naverhilsen, Dorrit.

HERNING
Juli har været stille og tyst i hulen - ferielukket - men vi
måtte dog åbne den en enkelt dag for at fejre "Riverside" da
han rundede de 3 snese og ville give lidt ud, og mon ikke vi
fik hulen fyldt op, godt og vel, men hjerterum, husrum.
Håber at vi her i vinterhalvåret vil fa et rigtig godt
fremmøde.
NB! Jens Hago,s jubilæum vil blive fejret senere, da han er
udrejst på dagen.

Med knoslag, "MONTAGEN".

HILLERØD
Som skrevet i august/svenden, var det en dejlig vildsvine¬
grill fest vi havde.
HUSK! Fredag den 13. september har vi hulemøde. Lørdag
den 28. september er der messe, hvor menuen denne gang
står på stegt ål til en pris af 90,-kr. Tilmelding til Mona på
tlf: 42 81 81 62 senest 8 dage før.

Med kno i bordet, Bodensøgartneren.



HØRNING
Til Hulemødet den 2/8 var vi samlet 13. 8 naver, 3venner
og 2 unge gæster (Richard og Bjarne).
Otto bød velkommen og til ære for vore gæster sang vi nr. 1
for de er begge "Farende Svende". Richard er født opvokset
og udlært som maler syd for grænsen, men er nu
bosiddende her i landet. Bjarne er udlært klejnsmed og har
arbejdet 5 år i Australien. Herefter kunne Otto bekendtgøre
at vi havde faet 2.000,- kr. fra en af Hørning kommunes
kasser, til renovering af hulen. Dejligt, når man tager i
betragtning at vi har faet afslag fra de fonde vi har søgt hos.
Var en tur i Møllen, og hvilket syn! Den er nu
færdigrestaureret udvendig, og den er bare FLOT. Richard
har været med i det arbejde. Hulen er også godt på vej til at
blive brugbar. Væggene er færdigbehandlet og der har
Richard også haft en finger med i spillet. Vel hjemkommen
var der almindelig hygge med lidt klokkerigning, og Jens
fremviste en gi. tommestok som "Biskoppen og Bispinden"
fra Kegnæs havde doneret. Han havde også faet en lille
Ambolt, selve træblokken var for et par år siden smidt ud
fordi den var smuldret helt væk p.g.a. træorm. Ambolten fik
lov at passere rundt og da Vase fik den i hånden, blev han
helt elektrisk og han kunne fortælle at den nok var mellem
200 og 300 år gammel og efter størrelsen at dømme, har
været brugt til finere metaller som guld og sølv. Mødet
sluttede m/Minderne.
NB!
Ud for "Pi-kasso,s" tomme stol stod hans krus med en fin
buket blomster. Jeg fik en klump i halsen og fik ikke sagt
tak, hvilket jeg hermed råder bod på. - Rigtig mange Tak.

Med kno, Birte, "Tante Møghe".

KØBENHAVN
"Sommeren" er stadig i fuld gang, hvad vi så ikke kan sige
om aktiviteterne i afdelingen. Men lidt er jo også godt.
Desværre kom flere til en lukket dør den 21/7, hvor der
skulle have været søndagsmesse. Beklageligvis var
vagtplanen smuttet i varmen. Undskyld til de berørte.!
Søndag den 4/8 foregik messen i haven hos Anne & Carl-
Otto, og sikken en dag/aften. Hvis fremmødet fortsætter
sådan til næste år, må vi stå op. Men heldigvis har de plads
nok.... - Det var en pragtfuld messe de to havde stablet på
benene (og endnu engang tak for det), men selskabet gjorde
sandelig også sit til festlighederne! Selvfølgelig kom
"pølen" i brug til alles store fornøjelse. Gud ved om Jens
altid vasker tøj (og sig selv) uden at afføre sig klæderne
først. Hans kommende kælenavn må vare: "Vandhunden".!
Intet manglede, og Yrsa fik endelig håndgribelig bevis for
sine første 25 års medlemsskab i CUK. Tak til alle fra nær

og fjern for besøget.
Første Svende-Hulemøde efter ferien bliver torsdag den
10/9. - Trop nu talstærkt op og fortæl om dine sommer

oplevelser. Med eller uden spind.
Arrangementer:
1.09. + 15.09. +28.09. Lukket
8.09. + 22.09. Kl. 10.30 Søndags-Messe
10.09. Kl. 19.00 Svende-Hulemøde
18.09. Kl. 10.30 Midt-I-Ugen

Med kno i bordet, Niels "2m".

NYSTED
Ja, sommeren går på hæld. Kære brødre, jeg håber, at I har
haft en god sommer. Vi starter den nye sæson

mandag den 2. september kl. 19.00
som sædvanlig i hulen til forhåbentlig mange gode mødeaf¬
tener, vi serverer et lille traktement til mødet.

Med naverhilsen og kno, Bent, skatmester og laugsskriver.

NÆSTVED
Til hulemødet den 2.august var vi samlet 17 mennesker.
Det er dejligt at se når langbordet er godt besat. Efter at
formand, Finn Pedersen havde budt velkommen sang vi.
Når samlet er Som en undtagelse startede vi ikke så
formelt som vi plejer, med referater og regnskab, men
derimod med at finde ud af hvem der kunne tænke sig at
blive næste måneds gæstekok. Flere var på tale, men Bendt
Ravn løb af med sejren. I skrivende stund må det desværre
konstateres, at Bendt sikkert far brug for en "ekstra hånd",
på grund af en brækket arm.
Vi snakkede en del om vores årlige skovtur, hvor
udflugtsmålet har været hemmeligholdt for at give
anledning til lidt overraskelsesmoment. Der var ved fristens
udløb tilmeldt 22 deltagere, så jeg gætter på at vi har haft
alle tiders tur når du læser dette. Der bliver købt nye duge,
og friske blomster indendørs, i løbet af måneden. Mødet
sluttede kl. godt 20, hvorefter der var frit slag. Som altid
når hulen er godt besøgt sætter vi humøret op, -tit med en
lystig sang. Der er heldigvis tradition for at fortælle de
sidste "nyheder" på en glad og morsom måde. Det var da
heller ikke undtagelsen denne gang. Både Frank Pedersen
og Finn Pedersen supplerer hinanden udmærket i sådanne
situationer, til stor morskab for os andre. Vi sluttede
aftenen med fællesspisning, som "The dearhunters wife"
havde tilberedt, i gæstekokkens fravær.
Fredag den 9. august havde vi besøg af Paul Lauritzen fra
Vejle, der sammen med sin familie havde vovet sig til "det
sydsjællandske". Sjovt at opleve hvor Viggo og Paul får
jydernes indforståede humor til at blomstre når de er
sammen. Tak for besøget og velkommen igen.
Værd at vide i september:
Hulemøde d. 6. september kl. 19.00
Åbningstider: Tors-, fre-, og lørdage kl. 12.00 - 17.00

Med naverhilsen, Henrik J. Berg.

ROSKILDE

Ingen kortspil i juli!
Til hulemødet den 26/7 var 17 fremmødt. Vi drøftede turen

til Marienlyst, og vi planlagde turen til Lundekrog
Landbrugsmuseum ved Ejby den 14. september. Vi mødes
ved hulen senest kl. 11.00, lørdag den 14. september, för
samkøring derfra. Madpakke skal medbringes, drikkevarer
kan købes. I farten skal lige nævnes at vores ølmand er
flyttet på Vandværksvej, hvilke konsekvenser dette måtte
få, må tiden så vise.
Efter at have sunget "Minderne" tyndede det langsomt ud
og klokken var ikke meget over 22 da vi lukkede. I
september håber vi så at tilstanden bliver "normaliseret".
Kortspil den 15/9 kl. 17.30



Huleaften den 27/9 ki. 19.30

Tilmelding til Lundekrogturen er nødvendig og kan ske på
tlf: 4236 4204 el. tlf: 4236 2927 hurtigt og senest 9/9-96.
Hulevagten i september overtages af festudvalget. Husk at
festudvalget bespiser os den 27/9. - VEL MØDT -

Med kno, Poul Erik.

SILKEBORG
Hulemøde d. 26/7-96.

Formanden, Hans Padborg, bød velkommen og aflagde
beretning fra pinsestæynet, og vi talte om pinsestævnet i
1997 og vort 60 års jubilæum.
Vi optog en ny svend, boremester Pelle Amundsen. - Vi har
sendt et et Naverskilt til portalen på Ingarö, (som nu er
ophængt, redaktoren). - Vi sang en del af vore Naversange. Og
husk så svende, 2 vigtige datoer, fredag den 30/8-96 kl.
20.00, ekstra ordinær generalforsamling i Hulen og fredag
den 27/9-96 kl. 19.00, efterårsgeneralforsamling med lidt til
munden og halsen. Sol og sommer, ikke mere tour de
Frances el. O.L. kom så og vær med svende.

Med hilsen og slag, "Farmand".
Ny svend: Boremester Pelle Amundsen

Gudenåvej 6, 8643 Ans By
Indmeldt: 1.09.1996.

SØNDERBORG
Ferien er nu ved at være overstået og vi havde hulemøde
den 2/8, der var et meget fint fremmøde. Formanden bød
velkommen og fortalte bl.a. at bestyrelsen og fanebærer
med fane havde dagen før besøgt Smeden på hans 75 års
dag, selvfølgelig var vejret fint den dag, så vi hyggede os i
haven. Ester gav et referat fra pinsestævnet i Holbæk og
fortalte at Doris & Aage, Ester og Jørgen havde været til
Hørning afd. camping træf i Langå, det var som sædvanlig
nogle dejlige dage og vi siger mange tak til Hørning afd. Vi
havde en optagelse af et nyt medlem, Hans Petersen, som er
meget berejst. Det var et godt og livligt hulemøde.

Med naverhilsen, Ester.

VEJLE
Møde 2. august 1996
Der var fremmødt 17 svende. Formanden åbnede mødet og
vi sang "Fra Arilds Tid". Flere svende fra afdelingen, var
nede og gratulere Harly med 25 års nålen. Tak for skænken
Harly.
Den dag Jens Togmand fyldte 50 år vil gå over i Vejle afd.
historie. Der var 12-15 Naver fra Vejle, som drog til Høll
ved Hvidbjerg til fest, og sikken en fest, jazzmusik, dejlig
mad, god stemning. Tak for festen Jens.
Vores traditionelle gåtur fra Danmarksgade til Hytten, blev
sædvanen tro en succes. Der var 15 som spadserede; men
da de kom til Hytten var der pludselig 25 til medbragt
grillmad. Tak til alle der kom, også de der ikke gik.
Polle arrangerer endnu en af de meget roste
fællesspisninger, søndag den 8. september. Traditionen tro
spiser vi stegte ål i Hytten lørdag den 21 september. Der er
kun adgang for Naver med ledsager. Tilmelding til
Hytteværten tlf: 7582 8042. Husk! max 35 personer.

AALBORG
Så er ferien ved at være overstået, og vi starter så en ny
sæson med en masse dejlige møder, kulturelle aktiviteter og
ikke mindst nogle gode fester.
Til det første hulemøde var der 12 svende, som havde taget
alle trapperne i fin form, og de blev belønnet med Irenes
dejlige frikadeller. Der blev snakket meget om den
forestående sommerudflugt, men mere herom senere. De
fire bryllupper er nu vel overstået, men der var stadig en hel
del at snakke om efterhånden som billederne er blevet
fremkaldt. Tiden går, og vi bliver alle ældre, men det er nu
ikke til at forstå, at vores tidligere formand, Edvin
Svendsen, bliver 80 år den 20/9-96. I den anledning bliver
der holdt "åbent hus" i vores lokaler i Håndværkerhuset den

20. september 1996, kl. 18.00 - ????
Vi er i gang med at planlægge aktiviteterne, og allerede nu
kan vi glæde os til et gensyn/genhør med sangforeningen
"Aftenrøden", som kommer til vores hulemode i oktober.
Har du nogle gode og nye forslag, så kom endelig frem med
dem, så vi igen kan få en god sæson.

Med naverhilsen og kno i bordet, GUNNAR.

ÅRHUS
Som noget nyt indførte vi sidste år, at vi ville afholde 2
ekstra hulemøder i juli måned, af hensyn til evt. tilrejsende
svende og det har vi fortsat med i år. Vi havde fredag 12. +
19./07. - Da vi selvfølgelig godt er klar over at det er
højsæson for ferie, har der ikke været den store tilslutning
til møderne. Men har dog haft nogle hyggelige timer
sammen.

26/7 - Der var mødt 12 svende, Vagner kunne oplyse at han
og Lis havde været på turne til Tyskland for at forberede
moselturen. Alt er nu klar.
2/8. - Formanden åbnede mødet og kunne konstatere at der
var mødt 14 svende. Af aktuelle ting kan nævnes, at vi blev
enige om at lave en arbejdsgruppe, som skal tage sig af
opgaven med at færdiggøre arbejdet med at renovere hulen.
Ib Strange og Ole Mathiesen kunne berette om at de begge
havde besøgt Nordkap i deres ferie, Ole havde plantet
standarden deroppe. En hyggelig aften hvor snakken gik
livligt sluttede med minderne.

S.E.Jensen.

Arrangementer:
Hulemøde den 6/9. - Hulemøde med ledsager den 20/9.

UDFLUGT TIL SAMSØ
Den 14/9-96 arrangerer vi en tur til Samsø, for at besøge
den lokale C.U.K, afd.
Der er afgang fra Århus rutebilstation kl. 7.45 - hjemkomst
kl. 19.05.

Tilmelding skal ske til Kaj Lindskjold på tlf: 8624 4351
efter kl. 18.00. - Husk at medbringe madpakke.

Med kno i bordet, Johnny Lindskjold. Herluf Fiirgaard.
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KANDIDATER TIL HB BESTYRELSE
SEPTEMBER 1996!

Navn Født

Vagner Sørensen. Århus 03.06.34
Medlem af CUK i 40 år.
Fortiden hulefar og medlem afMoselkomiteen.

LeifRosenkvist. Karrebæksminde
Indmeldt i 1985

11.06.27

21.03.21Børge Andersen. Roskilde
Indmeldt i 1971.
Har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde

OPSTILLET AF STOCKHOLM

Erland Nielsen. Hillerød
Indmeldt i 1947

Erling Rasmussen. Stockholm
Indmeldt i 1982

Søren Hveisel. Silkeborg
Indmeldt i 1986

Erna Nielsen. Roskilde
Indmeldt i 1980

Hans Emborg. Vejle
Indmeldt i 1981
Sekretær i Vejle afd.

Erik V. Jensen. Vejle
Indmeldt i 1972
Næstformand i Vejle afd.

Niels Østergård. Silkeborg
Indmeldt i 1990

08.04.21

04.12.33

23.09.41

05.05.26

22.03.45

12.05.39

04.07.62

Alf Erling Jørgensen. Herning
Indmeldt i 1982
Kasserer i Herning afd.

21.05.36

Der er udsendt kandidatlister valglister og stemmesedler
til samtlige afdelinger.

Der vil blive afholdt afstemning i afdelingerne.

Husk at møde op, din stemme kan være afgørende.

Köm i

Pkt. 1) Valglister med navnene på kandidaterne og
afdelingerne der har opstillet kandidaterne, skal oplæses
for de medlemmer der skal stemme.

Pkt. 2) 2 stk. stemmesedler, hvor de forskellige
poster er opdelt. 1 højre side skrives antal af stemmer på
personerne, med sammentælling forneden.

Pkt. 3) Stemmesedlerne underskrives af
Valglederen og sendes til HB formand, Ole Bøwig,
Strynøgade 7, 5000 Odense C.
Sidste rettidige modtagelses dag er hos formanden den
30.11.96. Da resultatet skal offentliggøres i "Den
farende Svend" januar 1997.

Vagn C. Christensen. Silkeborg
Indmeldt i 1983

31.08.32



SKANDINAVISK CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. - NAVERNE

GIRO 214 3399
HOVEDBESTYRELSEN

Formand Ole Bøwig
Strynøgade 7, 5000 Odens C

Tlf.+Fax:6590 4416 - Mobiltlf: 4036 3816

Hovedkasserer Frode Zachariassen

Rustrupvej 26, 8653 Them, Tlf: 8684 9268

MILEPÆLE
Oktober

01.10. Jørgen Schaffer, medl. af CUK i 40 år
Bredsten 14, Kegnæs
6470 Sydals

05.10. Jan Boye Petersen 50 år
Martens Allé 11, 2.sal
1828 Frederiksberg C

11.10. Bent Jensen 50 år
Set. Jørgens Park 1. -1.
4700 Næstved

Redaktør af "Den farende Svend" Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th. - 3600 Frederikssund
Tlf.+Fax: 4231 4954

Deadline Den 10. i måneden

DØDSFALD
Det er med stor sorg at vi må meddele at vores gode
Naverbror, murer Bent Nielsen, Christiansberg 27 er gået
bort den 31/8-96.
Han havde arbejdet i Kuwait og på Grønland. Bent var
meget vellidt blandt kolleger og venner. Vi vil savne ham
meget i Hulen.

Æret være hans minde
Fredericianaverne.

Vor gode medlem & kammerat, Åge Juul Christensen som
har rejst i Australien, Norge og Grønland er taget på sin
sidste rejse.
Åge var født d. 3/8-34 i Esbjerg og døde her på Samsø d.
18/7-96.

Æret være hans minde.
Samsønaveme.

19.10. Ernst Trøjbo 75 år
Holmen 12
7100 Vejle

November

11.11. Aage Haakansson 65 år
Laxgatan 12
133 43 Saltsjöbaden, Stockholm

TAK
I anledning afmin 50 års fødselsdag, vil jeg gerne bringe en
tak til alle som sendte mig hilsener, gaver og telegrammer
fra Silkeborg, Kobenhavn, HB, Stockholm, Roskilde,
Herning, Randers, Århus, Odense samt telefonhilsener fra
ind- og udland. Tak til farmand som mødte op med banjoen
og harmonikassen samt naver og navervenner fra Silkeborg,
Herning, Odense, Århus og København. Tak for jeres gode
humør.
Samtidig siger Nancy tak for chokolade, blomster og
hilsener.

Frode
Medlem i Silkeborg afd.

TAK
1 anledning afmin 85 års fødselsdag, takker jeg hermed for
hilsener, telegrammer og gaver fra Naverkammerater og

venner, der tænkte på mig på dagen.

Med Naverhilsen, Vilhelm Sørensen, Næstved afd.

Mosel-bussen 96

Efter hvad vi hører rundt omkring fra, om den meget
vellykkede Mosel-bustur, (nu kan det vist ikke blive ret
meget bedre) vil et par af rejse arrangørerne gerne sige
tak for en vellykket tur.
Men husk! Kæden hænger sammen, vi er hver især et
vigtigt led, uden arrangement, uden bus, nogen der vil
køre, bussen fyldt op, ingen Mosel-tur!

Med Naverhilsen, Børge & Vagner.

Trykning
PS- Vi karer igen torsdag der, 28. august 1997

3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58 klokken 17.00.



50 år i C.U.K.

Mikkel Eriksen
Snedkermester
Box 16
7430 Ikast

Den 25. oktober har Mikkel Eriksen jubilæum. Han er ikke
det ældste medlem vi har, men han har været i C.U.K, i 50
år. Mikkel er en af de sidste virkelige gamle Naver, som har
gået på valsen.. I 1940 fik han svendebrev som snedker i
Løgumkloster, krigen satte en stopper for at arbejde i
udlandet, men Mikkel tog på højskole og forskellige kurser.
Efter krigen drog han så afsted. Først til Skåne, dernæst til
Stockholm, hvor han på Ingarö blev meldt ind i C.U.K. En
afMikkels interesser var bl.a. at lave mad.
1 1947 havde Naverne på Ingarö flere kosthold, som der jo
er endnu, men vi var 5 stk. og Mikkel var kok på vores hold
derfor dette billede, som jo er næsten 50 år gammelt.
Mikkel har været mange steder. I Schweiz, hvor han
arbejdede hos Johannes Ferdinansen, som bestyrede et
gartneri. Han var også i Italien (Sicilien), i Lapland og
Norge.
I Søborg startede han sammen med Erland en
rundstokfabrik, som de senere flyttede til Fredensborg. Sin
store interesse for biavl har også bragt ham rundt i verden
til forskellige kongresser.
Vi glæder os alle til at se Mikkel i hulen til lørdagsmessen
den 26. oktober.

Med Naverhilsen, Erland.

NYT FRA HB
HB-møde den 13 september 1996 i København.

Til stede: Ole Bøwig, Frode Zachariassen, Dann
Eland og Niels Chr. Jensen.

Daasorden: 1. Protokol og beretning
2. Redaktøren
3. Hovedkassereren
4. F.B.S.H.
5. Forretningsorden
6. Valg til HB
7. Jubilæum Sønderborg
8. Lovudvalg
9. Eventuelt

In memorandum!

Poul Juul Jensen

& i
Det er med sorg vi må meddele at æresmedlem i
Silkeborg afdeling C.U.K. Poul Juul Jensen den 21.
august er afgået ved døden.
Poul var født den 20. februar 1918. 1 1939 arbejdede
Poul i Finland som maskinarbejder, han kom hjem til
Danmark den 9. april 1940.
I foråret 1946 kom Poul til Stockholm og han blev
indmeldt i C.U.K, den 17. oktober 1947. Efter en tid i
Stockholm arbejdede Poul i Oslo, hvor han blev tilmeldt
afdelingen der. Poul fik senere hyre ved et norsk rederi,
der er nok ikke den plads på jorden han ikke liar set.
Poul var et trofast medlem af C.U.K, og i 1964 blev han
overflyttet fra Oslo til Silkeborg, hvor vi havde stor
glæde af ham, når han med mellemrum var hjemme.
I begyndelsen af 80 -erne afmønstrede Poul i
Amsterdam og var til sin død bosat i Silkeborg. En god
Nav er gået bort.

Æret være hans minde
Hans "Padborg".

Et godt træf og vejret var med os. Jeg fik en del snak med et
fransk par, Jean Beaufrere, der er berejst snedker, var
yderst interesseret i CUK og bestilte "Den farende Svend",
så han kunne følge med i hvad der sker i vor forening. Han
kommer til Danmark i 1997, for at besøge os.

Jeg deltog i hovedkasserer Frodes 50 års fødselsdag. Han
må have været en god dreng for solen skinnede næsten hele
dagen. Det var en yderst festlig sammenkomst deltagerne
havde.
Der er kommet en del forslag på kandidater til HB,s
bestyrelse. Det er dejligt at man ude i afdelingerne viser
interesse for hvem der sidder i Hovedbestyrelsen, og jeg
håber at man udviser samme alvor for valget, når
medlemmerne til HB skal vælges og får sendt resultatet ind
i god tid og ikke dagen før tidsfristens udløb, da det vil
være ærgerligt hvis stemmerne går til spilde.
På FBSH mødet lørdag den 15/9, håber jeg at vi kan
komme igennem med vores forslag, så vi kan gå nye veje i
vores bestræbelser på en mere moderne oplysning om
naverbevægelsen, der forhåbentlig vil være til gavn for alle
Naverforeninger.

Internt: A. Samsø - B. Idékatog - Eventuelt.

ad 1. Protokollen fra sidst blev godkendt med en
enkelt rettelse under ad.4. Samsøs vedtægter er endnu ikke
godkendt.
Beretning: Ole bød velkommen til de fremmødte og
oplyste at han havde været en tur i Mosel.

ad.2. Redaktøren var glad for at de fleste sekretærer
havde sommerferie, så kunne han skrive om andet end, ikke
altid spændende afdelingsreferater. Redaktoren siger tak for
de tilkendegivelser og reaktioner der er kommet
På grund afmeget arbejde vil dette nr. være lidt forsinket.
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ad.3. Månedens tal:
Kassen
Giro
CH-konto
Bank -bog
Rejsefonden

578,25
56.614,80
7.158,34
19.255,90
28.312,05

Frode fremstiller og sender nye labies til Karl Jensen og
beder ham destruere de gamle.

ad.4. Angående forslag til FBSH -mødet er redaktør
af CCEG -bladet (Leif B. Olsen) blevet underrettet.

Forretningsordenen er godkendt og udsendesad.5.

januar til afdelingerne.

ad.6. Der bliver udsendt kandidatlister og valglister
til samtlige afdelinger med henblik på valget.

FREDERICIA
Hulemøde d. 4/10-96.
Der mødte 9 friske svende. Formanden bød velkommen og
vi sang nr. 28. Ordet blev frit og så havde vi ellers nogen
diskussioner om mange ting og bølgerne gik højt, for som
det frie folk vi er var der næsten lige så mange meninger,
men det meste blev jævnet ud som aftenen gik, men sådan
skal det jo være. Da søen havde lagt sig, serverede Hulefar
en meget fin anretning. Tak for mad Erik. Jens Jensen gav
en omgang for sin fødselsdag, for Jens og Orsa havde
vundet 1.000,- kr. i en spilleautomat. Tillykke Jens, også
Frits gav en til halsen, han mente også at have fødselsdag
og sådan gik aftenen med sang og bægerklang og vi sluttede
med Minderne ved midnat og gik fredeligt hver til sit.
Husk svende: Generalforsamling ifølge love den 2.10.96.
Så mød op svende der er vigtige ting på programmet.

Med Naverhilsen, Tage.

ad.7. Ole Bøwig deltager i Sønderborgs 30 års FREDERIKSSUND
jubilæum. Gave: Naversnaps.

ad.8. Helge Lind Nielsen har desværre trukket sig ud
af lovudvalget. HB har foreslået at Lars Schonning,
Odense, går sammen med Finn Pedersen fra Næstved afd.
således at de nye vedtægter kan udsendes den 1. januar 97.

ad.9. Næste HB -møder:
Mandag den 14. oktober i København.
Mandag den 12. november i København.

Julefrokost
Frederikssund afdeling

Selv om solen skinner udenfor, må vi tænke lidt fremad.
Den 7.12.96 kl. 13.00 i Hulen, Græse GI. Skole,
afholder vi Julefrokost.
Vi vil her opfordre Naverkammerater -venner og familie
til at deltage i dette hyggelige samvær med megen god
mad og drikke.
Tilmelding er nødvendigt og kan ske senest ved
telefonisk henvendelse til Thorkild på tlf: 47 10 00 66
eller til Dorrit på tlf: 42 12 48 14.

Med Naverhilsen, Dorrit.

FORENINGSMEDDELELSER

I august afholdt vi vores årlige "Lam på spid", en rigtig
dejlig fest, og det på trods af at vi kun var omkring 40 pers.
Thorkild og Kaj kunne bare det der med at stege lammene,
så de var perfekte. Vi siger tak til Anna for de flotte
blomster, og til Inga for den gode dressing og selvfølgelig
også for hjælpen på selve aftenen, vi håber at der næste år
vil være flere, der vil dele denne hyggelige aften med os.

I den forløbne måned har vi haft besøg af 21 pers. fra
Næstved afd. da de som afslutning på deres udflugt gerne
ville se vores hule. Vi havde nogle hyggelige timer sammen
og sangbogen var også i brug, da de havde en spillemand
med. Vi siger tak for besøget, og I er hjertelig velkommen
en anden gang.
Hulemøde d.6/9.
Et meget lille fremmøde, 8 svende havde fundet vej ud til
hulen, hvor vi havde besøg af den 83 årige murer Valdemar
Tårum fra Glostrup. En meget oplevelsesrig gubbe (som
han omtalte sig selv), der efter 4 år i Tyskland (hen tog
hjem lige efter bombardementet i 44) har været bosat i
Sverige i 50 år. Valdemar kunne underholde os hele aftenen
og mere til, med mange gode (og mindre gode) oplevelser.
Men han syntes altså at vores genstande er for små, for i
Sverige får man 6 centiliter som minimum.
Man kan kun håbe at der er flere svende, der vil møde op til
næste hulemøde, da der er orientering af næstformand Kaj,
da Thorkild, vores formand, er bortrejst. Foreningen vil
være vært ved en gang mad.
Fr.sund afd. sender en hilsen til Gunnar "Tolder" og Kurt
på deres fødselsdage i oktober.
Arrangementer:
4.10. Orientering v/Kaj Hansen Bestyrelsen
1.11. Svendeaften Claus/Thorkild
7.12. Julefrokost (se andet sted i bladet).

Bemærk!

Til de afdelinger som har indsendt hele noveller angå¬
ende deres Moseltur - Skovtur - Ø-tur etc.etc. kan jeg
oplyse at disse vil blive bragt fortløbende, såfremt der
kan findes plads, i de kommende numre af "Den
farende Svend".

redaktøren.

Med kno i bordet, Dorrit.
HILLERØD

August måned gik med et enkelt hulemøde, hvor vi var 14
fremmødte. Messen den 31. blev aflyst. Der var for lidt
tilslutning. Fredag den 11. oktober er der huleaften og til
messen den 26. serverer Mona Kålrouletter til en pris af
65,- kr.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".



HERNING

Søndagsmødet den 4/8, ikke det store fremmøde, man dog
en formiddag med lidt sang og spin, formanden blev
hovedrig før han forlod hulen, han krævede nemlig penge
ind til Moselturen, der var lidt spøg om at nu så vi ham nok
ikke foreløbig, men efter hvad jeg har erfaret dukkede han
dog op i bussen til Mosel.
Huleaften den 21/8, var der god fremmøde, vi havde
undtagelsesvis inviteret damen med, da denne aften var en
mindeaften for Karl, Hulen var vært med en bid brød og
lidt skyllemiddel, der var tidligt opbrud, da nogle af
svendene skulle på langfart dagen derpå, nemlig til Mosel.
Alt fra Herning i denne omgang.

Med knoslag, "MONTAGEN".

KARREBÆKSMINDE
Hulemøde 30-8-96.
Ved det første møde efter ferien, varetog Ole Bro for¬
mandens job, på en fin og værdig måde. (Vor ærede
formand var vist nok en tur i Vejle). De udeblevne
lokallove blev drøftet, og vi venter altså stadigvæk på at de
skulle dukke op.
Ole Håber havde ordnet udenfor møllen, og dette blev
meget påskønnet. Det blev nævnt, at der er kaldt til
jubilæum i Sønderborg, dersom der er interesse for at
deltage.
"Marokko" Jensen vil meget gerne komme på besøg i vor
Hule, og det kan blive en spændende aften (oktober mødet).
Der er desuden planlagt en aften i november, hvor der i
forbindelse med julefrokosten, vil komme en vaskeægte
guldgraver på besøg, for at fortælle om sine oplevelser.
Der blev talt lidt om en evt. erstatnmgshule for møllen, men
det kom ikke meget ud af stedet. Efter nr. 28 serverede Ole
en gang forloren skildpadde m/sherry, og han er bare god til
det kulinariske, så alt i alt, igen en god aften i møllen.

HOLBÆK
Så gik denne sommer og hulen genåbnede efter ferierne,
sommer oplevelserne blev refereret, der blev fortalt om
hvad der var sket og oplevet rundt omkring. Snakken blev
af og til afbrudt af klokkeklang, idet der var nogle der
havde haft fødselsdag i perioden. Dette satte ikke
stemningen tilbage. Formanden Helge og Markus var begge
forhindret i at møde denne aften. Resultatet blev at Torben
kom til at overtage styringen. Den årlig "Ø-tur" blev omtalt
og Torben meddelte tid og sted til mødet. Instrukser om
hvad der skulle medbringes, hvor der evt. kunne tankes op
blev nøje forklaret. Ole kom med forslag til fremtidige
aktiviteter og disse så blev videregivet til bestyrelsen.
Hulemødet sluttede og turen gik hjem efter en hyggelig
aften.

Kinas Søn.

Hørning
Hulemødet d. 6/9 var tyndt besat. 11 i alt incl. hunden, som
kun blandede sig da der kom mad på bordet.
Efiter formandens velkomst startede vi med en sang efter
princippet: Hver fugl synger med sit næb. Formanden talte
om Sønderborgs 30 års jubilæum. Der tages stilling til
deltagerantallet d. 4/10. Derefter interne meddelelser:
Jens viste noget gammelt værktøj frem som han har faet af
en Hørning borger (til møllehulen). Aftenens betydeligste
begivenhed var optagelse af vores unge svend Richard
Smith, som kvitterede med at ringe så voldsomt med
klokken, at vi troede det var "hjem-is bilen". Resten af
aftenen var hyggeligt samvær som sluttede kl. 22.30
m/minderne, da der var nogle som skulle med bussen.
'HUSKAT".
Der er generalforsamling d. 4/10 kl. 20.00. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før.
Håber alle medlemmer møder, husk det er også DIN
forening.

Med kno, Poul.

KOLDING
Hulemødet fredag den 30. havde et meget ringe besøg, kun
5 medlemmer var mødt op, men det viste sig, at også få
fremmødte kan skabe en aften med stor hygge og

kammeratligt samvær, men vi håber da at sommerens
aktiviteter nu er overstået og vi får nogle flere svende og
piger at se.

Med Naverhilsen, Peter.

KØBENHAVN
13 (?!) alt i alt havde lørdag den 24/8 sluttet op omkring
Navervennernes skovtur med godt humør. Efter leg og
morskab i den grønne skov (Dyrehaven), fortsatte løjerne
ved et dejligt "tag-selv-bord" på bakken. En stor skam at
der atter ikke var flere der bakkede dette pragtfulde
arrangement op. Husk det er vigtigt at støtte Vennerne som
de støtter os! Skulle kræfterne slippe op før resten af
selskabet, kan 1 være sikre på, at 1 nemt kan finde vejen
hjem selv. OK. det var stadig sommerferie; men alligevel.
Anni og Marianne gjorde igen et stort og godt stykke
arbejde.
Til Svende-Hulemødet den 10/9 var vi desværre kun 9 der

selvfølgelig alligevel hyggede os bravt. Dagens navn i
"Svenden" men ikke datoen var forkert. Dette og fodbold i
"fjerneren" gjorde nok sit til det manglende fremmøde.
Men næste gang ! - Det er den 10/10, hvor vi atter
har Svende-Hulentøde, der som altid burde være med
mødepligt. Denne ene gang om måneden er nemlig den
vigtigste af alle. Det var jo også denne dag du selv blev
optaget ved det runde bord, 'ik?.
Oktober er ellers "festfri", sådan at vi alle kan varme op til
resten af årets populære aktiviteter. Mere herom i næste
nummer.

Arrangementer:
2.10. + 16.10. + 30.10. Midt-I-Ugen kl. 10.30
13.10.+27.10. Lukket
6.10.+20.10. Søndagsmesse kl. 10.30
10.10. Svende-Hulemøde kl. 19.00

Med naverhilsen, "Tante Møghe". Med kno i bordet, Niels"2m"



NYSTED
Hulemode afholdtes den 2. september. Til sæsonens første
møde var vi mødt 11 svende, stort fremmøde ud af 15
medlemmer. Ja, vi er ved at være i pladsnød.
Undertegnede har deltaget i pinsestævne i Holbæk, en
interessant 3-dages-tur.
Der blev stillet forslag om klubbens fremtid, som vil blive
drøftet ved næste huleinøde, der afholdes den 7. oktober,
hvor Kurt vil servere kogt sild. Det blev vedtaget at servere
gule ærter ved mødet den 4. november for medlemmer med
ledsagere. Til dette møde er tilmelding nødvendig. Vel
mødt!

Med Naverhilsen og kno, Bent.
Skatmester og laugsskriver

NÆSTVED
Til hulemødet den 6/9-96 var mødt 11 Naver og 3 Naver¬
venner. Formanden, Finn Pedersen, bød velkommen,
specielt til Vilhelm Sørensen, der den 23/8 rundede de 85.
Vilhelm er "Still going Strong".
Vi snakkede ikke så længe om næste måneds gæstekok, for
nu er der mange der står for tur. Endnu engang tog Bendt
Ravn føringen, godt hjulpet af Bent "Butler" Jensen.
Referat fra sidste hulemøde blev læst op, med få ændringer.
Regnskabet blev forelagt, uden kommentarer. Hulen kører
med overskud. Der kommer flere nye indkøb i fremtiden,
d.v.s. hulens sortiment bliver større. Medens du læser dette
har vi haft besøg af flere spændende mennesker, bl.a. Ib
Ketler fra politiets rejsehold, der den 17/9-96 holdt
foredrag om rejseholdets uhyggelige, men spændende
arbejde.
Hulen i Næstved er, sammen med andre foreninger, blevet
tilbudt at fremstå på Næstved-Net, der igen er en del af
Inter-Net. Vi har takket ja, efter lang tids debat. Det er
morsomt at opleve at de ældste, "Marokko" og Vilhelm
Sørensen, er dem der først fanger ideen. Som Vilhelm
sagde: ' Når dronningen og et hvert skolebarn er tilknyttet
Internet, hvorfor skulle Naverne så ikke være det'. Mødet
blev indledt med den gode gamle sang, 'Når samlet er
vor ' og sluttede kl. 21.10 med sangen 'Tit maleren
står....'. Efter mødet havde vi fællesspisning med
'Gyldenspjæts livret', vel tilberedt af 'Proppen' og hulefar.
Dertil kom en rund omgang af drikkevare fra både Vilhelm
og formanden, i form af brændevin, øl, snaps og
hjemmelavet valnøddebjesk, og naturligvis minderne.
Vil ledsaget af harmonikatoner i den tilstundende efterårs¬
nat, forbliver jeg.

Med Naverhilsen, Henrik J.Berg.

ODENSE
1 august har vi altid travlt, ferien er overstået og vi skal nå
at bruge den sidste del af sommeren. Til vort hulemøde var
fremmødet svagt, men sejlturen op ad Odense Å, med
spisning på Carlslund, kunne 19 Naver og venner finde
frem til. Efter spisningen satte vi os ud i solen, for at høre
dejlig jazz med Odensebanden. De spillede i 3 timer. Vi
sluttede en hyggelig dag af i hulen ined et par kolde.
Vi var 8 som deltog i Moseltreffen. Der var et TV- hold
med, så det bliver spændende at se om vi bliver så berømte
at vi skal ud og skrive autografer

Tak til Moselkommiteen, det var godt tilrette lagt.
Husk generalforsamlingen d. 4. oktober kl. 18.00.

De bedste hilsener, Pigen fra Fyn og Ole Bøwig.

RANDERS
Vi holder den lovede tur til håndværksmuseet "Kejser¬
gården" lørdag den 19. oktober. Vi bliver først vist rundt
med guide kl. 11.30. Kl. 13 åbner værkstederne hvor der
bliver arbejdet med de gamle gode håndværk. Så kan vi selv
gå rund og opleve, det vi gerne vil se. Herefter kører vi til
Hvidsten Kro, der er berømt for sin flæskeæggekage.
Indgangsbillet + guide beløber sig til ca. 20-30 kr. Hvis der
ønskes æggekage på Hvidsten Kro er prisen herfor 48 kr.
pr. person. De har naturligvis også andet på menuen.
Absolut sidste tilmelding er mandag den 7. oktober.
Tilmelding sendes til formanden: Birgit Lorentzen, Nørre¬
sundbyvej 10, 2.tv. 8900 Randers, tlf: 8641 8021 eller til
kasserer Henning Dalsgaard, Lindbjergvej 54, 8900
Randers, tlf: 8644 1590.
Randers Regnskov ligger lige overfor Håndværksmuseet.
Hertil skal nu nok arrangeres en tur også, men det bliver en
gang i foråret.
Henning "Tuborg" har lovet os en bustur til Vesterhavet her
i efteråret, så vi vil arrangere en tur hertil i november; men
mød selv op i Hulen og få mere at vide.
Mød nu op til generalforsamlingen fredag d. 4/10 kl.
19.00.

Med kno i bordet, Bitten.

ROSKILDE
Som bekendt havde vi ingen kortspil i august, vi var
derimod til intern sommertræf i Marienlyst, hos Estrid og lb
en tilbagevendende begivenhed som vi ser frem til hver
sommer, hvor også Leif og Ingrid, beredvillig stiller deres
sommerhus til rådighed for overnatning. Så søndag før vi
igen drager hver til sit, spiser vi afskedsfrokost, med vore
værter og venner.
Vi havde igen en pragtfuld tur, som vi takker meget for, og
vejret var ligesom bestilt. Måske er det Estrid som har gode
relationer højere op. Vi blev dog ramt af et uheld, bedst
som vi festede fik festen pludselig en brat ende, Karin
brækkede hånden, et meget kedeligt afbræk.
Til hulegrill -aftenen den 30. var vi 27 med Else og Ebert
fra Holbæk i spidsen. Altid dejligt at se folk udefra, tak for
besøget. Formanden takkede Astrid og Ib for Marienlyst¬
turen, og fortalte om udskiftning af fryser.
Aktiviteter i oktober. Hulevagt i okt. Per skilt
Kortspil d. 13/10 kl. 17.30
Hulemøde d. 25/10 kl. 19.30 - Vel mødt

Poul Erik.

SAMSØ
Hulemødet blev som sædvanlig holdt sidste fredag i
måneden. 8 medlemmer var mødt op, plus 1 gæst fra Vejle,
bedre kendt som Erik Ole. Spisning som altid, denne gang
dog inden mødet da maden ellers blev kold. Menu: Fisk
uden ben! m/tilbehør.
Formanden ønskede vi skulle prøve en lokal? til at brodere
vor nye fane, en annonce bliver herefter sat i lokalavisen,



samtidig ville formanden indhente tilbud på forsikring af
Hulens effekter.
Samsø afd. er blevet inviteret til Sønderborg afd. til
jubilæum, tilmelding kan ske til formanden el. Sønderborg
afd. se "DfS" for september.
Vor kasserer har modtaget 500,- kr. fra vort medlem
Sigfred Jepsen Brande til dækning af evt. skyldig
kontingent ellers et år fremefter. Restbeløbet skal gå til ØL
i Hulen så vi siger tak til Sigfred. Kassereren slog det første
slag på klokken for Sigfred. SKÄL! Hulemødet sluttede i
god ro og orden som altid.
Vi har haft besøg efter hulemødet af formanden og hans
hustru, John Jønsson og Jonna fra Karrebæksminde samt
Polle og Jane, Bageren fra Vejle. Vort medlem Jørgen fra
Vejle var også mødt op. Vi havde en rigtig hyggelig aften i
hulen, med sang og bægerklang og senere nogle dejlige
dage sammen her på øen. En rigtig stor tak til Jonna og
John fordi i tog undertegnede med til Vejle hvor jeg fik
endnu en dejlig dag sammen med jer og Vejlenaverne. 1
skal altid være velkommen til Samsø.

Med kno og hilsen, "Pudseren", Samsø.

SILKEBORG
Ekstra generalforsamling og Hulemøde 30/8-96.
Hulemødet:
Formand Hans Padborg bød velkommen til de fremmødte
svende. Vi mindedes vor gode Naverbror, Poul Jul Jensen,
som var gået på sin sidste rejse. Afdelingens fane var
repræsenteret ved begravelsen. Den 24/8-96 var vi en flok
Naver med damer ude hos Sonja og Søren til grillfest. Vi
siger tak for en god aften, vi sang et par Naversange.
Ekstra generalförsamling:
Vi valgte Peter Poulsen til dirigent. Dirigenten oplæste en
skrivelse fra HB vedrørende bestyrelsesmedlemmer til HB,
dirigenten spurgte om vi var interesseret i forslaget. Vi
stemte om det, der var 5 for og 4 imod 2 undlod at stemme.
Vi indstillede herefter Niels Østergaard (Niels Miav) som
suppleant til HB og Vagn S. Christensen (Vagn Rør) som
revisor til HB. Slut.
Søndagsmessen 1/9-96 gav Johnny Maler et stykke brød
med ørred, vi siger tak også til Pelle for omgangen.

Hilsen med slag, "Farmand".

SLAGELSE
Til vort hulemøde den 6/9-96 var vi mødt 9 svende. Vores
formand, H.J.Frandsen, var igen kommet til hægterne og
mødte op dejligt at se ham igen. Formanden åbnede mødet
og vi sang nr. 28. Erik berørte vort dalende medlemstal og
efterlyste muligheder for at skaffe nye Naver til afd. Måske
har bladets læsere ideer? Vi blev enige om at bestyrelsen
mødes snarest for at drøfte emnet igen. Hr.Rafn berørte at
DfS stadig noterer at vi er 27 medlemmer i Slagelse afd.,
dette er lidt i overkanten.
Flere af vore Naver har rundet årstal i sommerens løb, dette
tilvejebragte 2 flasker af de klare dråber. Klokken ca. 19
ankom der 6 Naver fra Karrebæksminde afd.og for at vi
kunne hygge os sammen, sluttede formanden mødet og vi
sang nr. 37. Efter at Naverne fra Karrebæksminde havde
fået set lidt på hulen og fået en orientering om "Navernes
Hus" satte vi os til bords for at nyde vor medbragte mad.

Vore gæster havde medbragt "fløden" til kaffen og den blev
vel modtaget, og snakken gik lystigt over bordene.
Den 14/8-96 havde vi vores fluekasse -udflugt, der i år gik
til Holmegårds Glasværk. Vi blev vist rundt af en fhv.
glaspuster, Peter Clausen, som gav os en dejlig oplevelse og
hvor vi så en masse om behandlingen af glas. Efter
rundvisningen begav vi os til glaskroen hvor vi fik en dejlig
frokost med hvad dertil hører. Så vidt vides kom alle godt
hjem.
OBS: - Hulemødet den 1. november er kl. 19.00, samtidig i
november starter vi med vores lørdagsmøder igen.

Med Naverhilsen, Slagelse afd. Hans.

STOCKHOLM
Sommeren er nu ved at være slut og vi har haft mange
Naverkammerater på besøg i denne sæson.
Den 27/8 blev Tut opvartet på sin 75 års fødselsdag og hun
fejrede dagen med familien og venner samt gæster fra
København og Hillerød.
Den 7/9 fejrede vi vores 83 års stiftelsesfest, hulemor og
hulefar serverede en tre retters middag og vi var 18
personer der i blandt Nan og Jens fra København.
Vi var 13 personer herfra som var med til Moseltreffen og
vi som var med takker for hyggeligt samvær. Vi vil også
passe på at takke Silkeborg for det fine Emblem vi har
modtaget, det pryder gavlen på vores entre og fint er det
specielt om aftenen når det er oplyst.
Aktiviteter i oktober:
4/10 Månedsmøde. - 11/10 Whist. - 18/10 Whist.
25/10 Svendeaften med Bingospil.

Med naverhilsen, Poul.

VEJLE
Formanden bød velkommen til 24 fremmødte svende. En

særlig velkomst lød til 5 gæster fra Samsø, der også havde
fundet vej til vor beskedne hytte på denne herlige
sensommer aften.
Formanden berettede, at vi siden sidste møde har haft besøg
fra Randers og Silkeborg afd. Også formanden fra
Karrebæksminde med hustru har været på besøg. En
daghøjskole - med vist nok mest kvindelige elever - har
også gæstet hytten og hørt et foredrag om CUK ved
hyttevært Johnny Lindskjold den ældre. Så tak for besøget.
En særlig tik til "Henning Tuborg" for dugen, og til de 5 fra
Samsø for de flotte gaver. Der var og så en tak til Polle for
hans særdeles vellykkede "søndag middage", der jo nu
desværre ar slut for i år.
Hovmester Hans Chr. Svendsen havde søgt om optagelse,
og fundet nåde for vore kritiske øjne, så han kan optages,
når det en gang passer herren at komme hjem fra søen.
Slambus havde været til 75 års fødselsdag hos Frede
Thomsen, og berettede om en god dag med, jeg tror han
sagde både god mad øl. Så tillykke med fødselsdagen
Frede.
HUSK AT NÆSTE MØDE ER GENERALFORSAM¬
LING. Så mød talstærkt op, det er jo der, beslutningerne
tages. Desuden er foreningen jo også vært ved et par
stykker brød.

Med naverhilsen, Stor Hans.



ZURICH
Det var så den sommer. Med sne ned til 1000 m må man jo
have snekæder med når man skal i hulen, men når så
endelig man når frem, mærker man at noget er forandret.
Jeg selv fik ikke begyndelsen med, jag havde travlt med at
jage kænguruer og kæmpe med haveslanger i Australien,
men vi har fået nye barmænd eller hulefædre, som man jo
kalder dem, det er Peter Teusch og Rasmus Thaisen. De
overtog posten efter Marianne som forlod os sidst i juli.
Tak for din indsats. Du var god.
Naveraften den 5. september var en af de bedre af slagsen,
vi havde nemlig 3 nye optagelser, det er rart at se interessen
for CUK trods alt stadig er til stede. Velkommen til
studerende AnnMarie Lodrig Andersen, tømrer Rasmus
Thaisen og kok Palle Simonsen.
Søndag den 8. september blev vores årlig europamester-
skabskegling (sikken et langt ord) afholdt i Ziegelhütte. 15
voksne og 3 børn var mødt op fra henholdsvis Kiisnacht,
Winterthur, Schafhausen, Zürich og Danmark. Der blev
spillet over 4 omgange og holdene var meget jævnbyrdige,
men til sidst måtte alle se sig slået af Kiisnacht. Tillykke
med det. - Et godt efterår her fra Zürich og husk nu ikke at
glemme: - Mortensaften den 9. november og julefesten
den 14. december.

Lars Kristensen.

AALBORG

Sommerudflugten blev efter mange forhindringer endelig til
noget. Turen gik i bus til Langballegau, derefter sejlede vi
til Åbenrå, hvor bussen hentede os til endnu en tur over
grænsen, inden vi igen tog nordpå. Der blev sunget mange
sange undervejs og humøret var højt.
Til hulemødet den 4/9 nød vi igen godt af Irenes kogekunst.
De 15 svende, der var mødt frem, fik både noget at spise og
drikke, idet klokken blev flittigt benyttet. Lis er i gang med
at male flere krus, så hvis du er interesseret er der mulighed
for at købe dem igen.
Onsdag den 2/10 får vi besøg af sangforeningen
"Aftenrøden".

Med naverhilsen og kno, Gunnar.

ÅRHUS
Hulemøde 16/8.
28 svende var mødt samt to gæster fra Hørning, Jens og
Birte. Fiirgaard bød velkommen og gæsterne fik
velkomstsangen.
Børge og Vagner har opsat lamper i Hulen. Fugleskydning:
Lørdag den 17. afholdt vi vores årlige fugleskydning i
Hinnerup.Vi startede kl. 09.00 og Hulefar - som var
fuglekonge på andet år - havde lavet et veldækket bord i
samarbejde med vores dygtige piger, Lis og Grethe. Efter
morgen komplet gik skydningen i gang. Det blev en
forrygende start, hvor vi i løbet af 5 min skod 2 plader ned.
Vild panik, der måtte være noget galt og vi sendte
omgående Vagner hjem efter større skruer, som blev
monteret, det virkede og vi kunne fortsætte med
skydningen. Det lykkedes at fa kåret en ny fuglekonge. Det
blev Ib Strenge, der med et velrettet skud skød brystpladen
ned.

Han blev fejret på behørig vis og fik overrakt bandoleret fra
den gamle konge. Efter skydningen var der fint frokostbord
som vi nød, før vi drog hjem efter et vellykket arrangement.
En stor tak til Vagner, Lis og Grethe for deres store arbejde
med at få alt til at klappe.
Der var fin tilslutning til hulemødet den 6/9. Fiirgaard
redegjorde for forskellige aktuelle emner bl.a. er vi inviteret
til Randers 19/10 hvor vi skal se håndværkerhuset Kejser¬
gården. Det skal nok blive en interessant tur. Børge gav en
kort orientering om turen til Mosel, som havde været en
stor succes i alle måder. En god aften med fin stemning
sluttede af med en sang.
Kommende arrangementer:
Hulemøde den 4/10 og 18/10
Tur til Randers den 19/10 - Kegling den 25/10

S.E.Jensen

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Stedet hvor naver og andel godtfolk medes

- -

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 17 22

Stedet hvor Naver modes

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

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

VVS • BLIKKENSLAGER • OLIEFYR
V / Carl-Otto Enevoldsen

Sydvestvej 37 ■ 2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 56 56 • Fax: 43 42 50 56



Nr. 11 November 1996
i ——

94. Årg

Nu er tiden endelig kommet -
dema&uttiet i &WK. fin&ve

Som det vil være alle bekendt har det i årevis været

sådan, at hvor naver samledes blev allehånde forhold
omkring love og vedtægter diskuteret. Sådan vil det
med garanti også blive i fremtiden, og det er absolut af
det gode - det er meningen at foreningen skal udvikle
sig i medlemmernes ånd!

En række af de diskussioner, der har været ført
omkring vedtægter har meget naturligt gået på en
udviddet demokratisering i en noget tættere forståelse af
begrebet demokrati. Som en konsekvens af dette har
der, som ligeledes de fleste ved, været gang i forskellige
drastiske tiltag, ikke mindst fra HB's side, i retning af at
skabe mere demokratiske tilstande. En rakke af demo-
kratiseringsbestræbelserne er allerede slået igennem i de
gældende vedtægter f.eks. beslutnings dygtigt forum
hvert år til pinsestævnet i stedet for hvert femte år -
direkte valg til alle pladser i bestyrelsen osv....

For tiden arbejder et lovudvalg under HB på det
endelige forslag til formulering af vedtægterne, således
at alle detaljer er klar til pinsestævnet i Silkeborg 1997.

Vi er fra HB ved at forberede os på dette pinsestævne,
og vi er meget glade for at konstatere, at disse
bestræbelser - og deraf følgende nye rutiner - er blevet
vel modtaget i afdelingerne. Næsten alle har til punkt og
prikke overholdt reglerne, og det hele kan derfor foregå
i den bedste ånd, og under de mest gnidningsløse
omstændigheder.

Demokrati i ordets egentligste betydning har måske
nok i visse aspekter været en mangelvare i CUK; men
efterhånden ser det ud til, at vi er ved at nå et godt
stykke på vejen - til gavn og glæde for de enkelte
medlemmer - bl.a. i form af større og hurtigere
indflydelse.

Det glæder HB at stort set alle har taget så godt fat
ved forberedelserne til demokratiets store svendeprøve,
og vi understreger endnu en gang, at det er mere
nødvendigt end nogensinde, at alle overholder regler,
frister og lignende - et af særkenderne ved demokrati er
jo netop, at reglerne er ens for alle.

Med kno i bordet
HB -formand, Ole Bøwig.

PÅ HB -MØDE DEN 14/10-96 BLEV
FØLGENDE BEHANDLET.

Dagsorden:
1. Protokol og beretning
2. Redaktøren
3. Hovedkassereren
4. Erna Nielsen, Roskilde
5. Lokallove for Næstved
6. Vedtægter for Samsø
7. Vedtægtsudvalg
8. Eventuelt

Internt:

ad. 1 1 protokollen fra sidst rettes ordet mandag
den 12. nov. til tirsdag den 12. nov.

Fortsæltcs side 2



SKANDINAVISK CENTRALUNDERSTØTTELSESKASSE
C.U.K. - NAVERNE

GIRO 214 3399
HOVEDBESTYRELSEN

Formand Ole Bøwig
Strynøgade 7, 5000 Odens C

Tlf.+Fax:6590 4416 - Mobiltlf: 4036 3816

Hovedkasserer Frode Zachariassen

Rustrupvej 26, 8653 Them, Tlf: 8684 9268

MILEPÆLE

November

11.11. Aage Haakansson 65 år
Laxgatan 12
133 43 Saltsjöbaden, Stockholm

17.11. Jan Fagerlund 50 år
Damager 9
8362 Hørning

24.11. Henry Frölund 80 år
8177 st. th.

Brooklyn Ny 11209-2920
New York - USA

27.11. Else Nielsen 60 år
Hawejen 60 A
8305 Samsø

TAK

Jeg vil her igennem sende en hjertelig tak for al
opmærksomhed i forbindelse med mit 40 års jubilæum af
CUK. Tak til de besøgende samt gaver, breve -telegrammer
og telefonopringninger. En særlig tak til Gyda og Henning i
Silkeborg for den store flotte buket de sendte.

Jørgen Schaffer, Sønderborg afd.

En stor tak til alle for gaver, blomster og telegrammer. En
stor tak til de fire som kom og ordnede festen for mig.

Tut, Stockholm afd.

"Tak til alle fra nær og Qern for opmærksomheden til min
70 års fødselsdag".

Walter Petersen, Odense afd.

Trykning
Birkerød Bogtryk/OfTset Aps
Toftebakken 2 I)
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58

Redaktør af "Den farende Svend" Dann Eland

Rosenvænget 1, l.th. - 3600 Frederikssund
Tlf.+Fax: 4231 4954

Deadline Den 10. i måneden

CCEG BLADET
Redaktør Leif B. Olsen, Platanvej 6, 13.th.

1810 København V - Tlf: 3123 2342

TAK

Jeg vil hermed takke H.B. for telegram til min 70 års dag,
Jette og Dann for personlig hilsen, Kolding afdeling for
telegram og flaske. Og Peter Lind for den fine buket
blomster.

Hilsen Karen, Kolding afd.

1 anledning af min 50 års fødselsdag, vil jeg her igennem
D.f.S. gerne takke alle jer som sendte mig hilsner, gaver og
telegrammer samt de mange dejlige varme personlige
telefon opkald.
Anne takker for Ros, Blomster og Gufm.m.

Carl-Otto Enevoldsen, København afd.

I anledning af min 80 års fødselsdag, takker jeg alle der
deltog i den hyggelige aften og var med til at gøre deri
festlig. Jeg takker også alle mine navervenner, som sendte
mig gaver og hilsener fra hele landet og en speciel tak til
Aalborg afd. for den dejlige trøje, som varmer dejligt, når
jeg sidder ved det runde bord.

Med naverhilsen, Edvind Svendsen, Aalborg afd.

Jørgen "Kran" siger tak for det store fremmøde. Tak for
blomster, telegrammer og gaver på min 50 års dag.

Med Naverhilsen, Jørgen "Kran", Silkeborg afd.

Fortsat fra side 1

Formandens beretning:

Jeg vil byde de til stede værende IIB medlemmer vel¬
kommen. I tiden siden sidste HB møde har jeg været på
besøg i nogle afdelinger. Sommeren er slut, og for Vejle
afd. var søndag den 22. september sidste weekend åben
i Hytten. Der var nogle stykker, som havde fundet derud
for at nyde dagen i Hytten og på et tidspunkt, da sulten
kom over os fik vi resterne fra lørdagens ålegilde.

Fortsættes side 4



40 ÅRS JUBILÆUM

Den 10/11-96 kan vi her i
Århus fejre Ib Stranges 40
års jubilæum i CUK.

Ib er udlært møbelsnedker
i Stege med aflagt svende¬
prøve i 1949. Var to vintre
på håndværksskole i
Haslev.

Rejselysten var stor og Ib
fik arbejde i Schweiz, 2 år.
Desuden blev det også en
tur til Sverige med job i
Stockholm.

Efter sit giftermål med Grethe flyttede de til Århus, hvor
han fik job hos arkitekt firma Salling & Mortensen,
Højbjerg. Senere fik han stilling som værkstedsleder på
modelværkstedet på Århus arkitektskole, en stilling som
han havde indtil han gik på pension i 1995.
Naverne i Århus har haft megen glæde af Ib gennem årene.
Han var kasserer i 20 år, medlem af bestyrelsen i en lang
årrække, formand for kontroludvalget i mange år og utrolig
kreativ, som afdelingen har nydt godt af. Man går aldrig
forgæves når der er brug for en hjælpende hånd. Det er vi
glade for.
Det skal også nævnes, at Grethe og Ib har to sønner og to
døtre, som alle er Naver.
Der skal her i svenden lyde et stort tillykke til Dig ,1b, med
de 40 år i CUK, fra samtlige Naverkammerater i Århus. Vi
far sikkert lejlighed til at fejre det i hulen.

Sønderborg afd. fejrer den 9. november sit 30 års jubilæum.
Der er reception i Hulen kl. 10.00 - 14.00.

Festmiddag kl. 19.00 med levende musik og dans pris:
kr. 140,00 pr. kuvert.

Under jubilæumsfesten vil vi fejre vores 2 jubilarer
Aage Andersen 25 år i CUK og
Jørgen Schaffer 40 år i CUK.

Tilmelding til festmiddagen senest den 11/10-96 på
tlf: 7442 5535 eller 7446 1010

Eventuel indkvartering på Vollerup Vandrehjem tlf: 7442
3990.

Med naverhilsen

Formand, Hans P. Hansen, Sønderborg afd.

80 ÅR

Snedker Henry Frölund.

8177 th. st.

Brooklyn Ny 11209-2920

New York

USA

Et trofast medlem i Stockholms afdeling kan den 24.
november 1996 fejre sin 80 års fødselsdag.
Henry Frölund blev den 19. november 1948 indmeldt her i
Stockholm.

Henry arbejdede her til ind i halvtredserne, for senere at
stikke til søs på en båd som tømmermand, og efter nogle år
på de store oceaner hoppede han i land i New York og blev
snedker ved den Danske Ambassade. Numere nyder han sin
tilværelse i sin villa i New York eller ude på sin Fann.
Henry er en flittig gæst ved pinsestævner og her i
Stockholm ser vi ham med jævne mellemrum. Nu håber vi
på at få hans besøg, når vi næste sommer skal fejre vores
halvtreds års jubilæum på Ingarö; men indtil da vil vi ønske
ham hjertelig tillykke med fødselsdagen og ønske ham alt
godt i tiden fremover.

Stockholm's afdeling.

FBSH

STIFTELSESFEST

Berejste Danske Tømrere afholder stiftelsesfest lørdag den
23. november kl. 17 præcis i Mølle Allé 26, Valby.
Snedker/Tømrernes fagforeningshus.

Menu

iau-o£ados

(jammbMoifys m/st
n(/sn(k&a.<j<er-

01 og spiritus til Hulepriser. Der afsluttes med dans til
levende musik.

Berejste Danske Tømrere glæder sig til festligt samvær med
vennerne fra CUK.
Prisen for alt dette er kun kr. 100,- pr. person der betales
ved tilmeldingen på følgende adresse:
Foreningen for Berejste Danske Tømrere
Bjelkes Allé 18, st.th. - 2200 København N.
Giro 649-6180 Tlf: 3185 3893
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 17. november 1996.
Alle forespørgsler kan ske ved henvendelse til formand:
Børge Andersen, Sorgenfrigade 1, 3. th. - 2200 K.bh. N.
Tlf: 3185 2348.

Med kammeratlig hilsen, Børge Andersen.



Fortsat fra side 2

Formandens beretning:

Lørdag den 28. september var jeg på besøg i Fredericia
afd. Vi havde et par hyggelige timer sammen i deres
hule og ved totiden kørte jeg videre til Århus, hvor jeg
deltog i Mosel-efter-træf, der blev afholdt i Håndvær¬
kerforeningen.
I de fleste afdelinger er man i fuld gang med at afholde
valg til HB's bestyrelse, nogle afdelinger har allerede
holdt afstemning, hvilket viser at man har stor interesse
i hvem der skal være de nye medlemmer i hovedbestyr¬
elsen. Som formand håber jeg selvfølgelig at den nye
bestyrelse, bliver god og arbejdsom, da vi altid her i
HB, har mange ting der skal behandles.

ad. 2 Redaktøren har fået en del henvendelser
som blev behandlet under intern.

ad. 3 Hovedkassereren afleverede nye adresse¬
labels til Karl, med hensyn til de udenlandske
afdelinger.
Månedens tal: Kassen 547,25

Giro 29.872,77
CH-konto 11.830,35
Bankbog 39.255,90
Rejsefonden 28.312,05

Fortsættes næste nr.

FREDERICIA
Der mødte 9 svende, den 2/10-96, til Hulemøde og general¬
forsamling. Formanden bød velkommen og takkede for godt
fremmøde og vi sang nr. 28. Formanden åbnede generalfor¬
samlingen og konstaterede at den var lovlig indvarslet. Til
dirigent blev Frank Ravn valgt. Formanden gav en
beretning om forløbet af det sidste halve år og sagde at nu
kommer vinteren med mørketid og så skulle vi have mere
gang i de indendørs aktiviteter, vi har en heldagstur på
trapperne og vi skulle også til at gøre klar til julefrokosten
og det blev vedtaget at afholde festen den 7/12-96 i S.T. -
salen, vi takker her Snedker/Tømrer forbundet som stiller
salen gratis til rådighed. Formanden oplæste en skrivelse
fra HB vedrørende bestyrelsesmedlemmer til HB, vi vedtog
at afholde afstemning om det på næste hullemøde, som er
rykket til den 7/11-96. Mødet sluttede og formanden og
dirigenten takkede for god ro og orden. Ordet blev frit og
klokken ringede flere gange. Næstformand Kirsten
serverede brunkål, som kun hun kan lave det. Tak Kirsten.
Vi sluttede med minderne efter en dejlig aften. Til slut en
tak til Ole Bøwig med følge, for det korte visit, det må vi
lave om en anden gang.

Husk svende: Næste Hulemøde er flyttet til den 7/11-96.
Vi afholder julefrokosten den 7/12-96.

Med naverhilsen, Tage.

FREDERIKSSUND
Det blev igen en billig omgang for alle de fremmødte til
vort "orienteringsmøde" den 4.10.96. (10 fremmødte).
Vores formand var på kursus og næstformand Kaj forestod
derfor den halvårlige rapport. Det har faktisk været et
meget aktivt halvår, dels har vi jo fejret vort 25. års
jubilæum, haft lam på spid igen og andre traditionsrige
møder. Som noget nyt o spændende har man holdt
aktivitetsdag omkring hele Græse gi. Skole, hvor vi jo har
vores Hule. Hulen var naturlig vis åben denne sommerdag,
Thorkild og Kaj grillede bøffer og hele området summede
af liv, der var folkedans, ponyridning og meget mere. 300
mennesker besøgte skolen og arrangementet var en stor
succes der næste år gentages den 7. juni, hvor der allerede
er nye idéer i støbeskeen til en endnu bedre dag for naverne
Efter Kajs orientering var der valg til HB. Også næste års
hulevagter blev fastlagt. For de af vore medlemmer som
ikke var til stede kan vi oplyse at de stort set må regne med
at have de samme vagter som i 1996. Så gik vi over til
Dorrits fremragende koteletter i fad og de var nok være at
vente på. Da det som før nævnt ikke kunne slå nogen af
pinden og give en omgang blev klokken flittigt brugt og
sangstemmerne behørigt smurt.
Der er ikke normal huleaften i december, men vi minder om
tilmelding til julefrokost lørdag den 7. december kl. 13.00.
Tag roligt din familie og gode ven med og lad os få fyldt
hulen til randen. Pris pr. person 100,- kr. Telefonisk
henvendelse til Thorkild 4710 0066 el. Dorrit 4212 4814.
OBS! Bemærk møde i januar er fastlagt til fredag den 10.
hvor der vil være kogesild (Frank og Bent) og kælderkold
underholdning. Svendeaften den 1. november, hvor
Thorkild og Klaus har vagt og vi ønsker Karsten tillykke
med fødselsdagen i november.

Med kno i bordet, Inge.

HERNING
Til Hulemødet den 18/9 tog vi damen under armen,

anledningen var at vi fejrede Jens Hago, han havde 7/9
været medlem i 30 år, og mon ikke vi fik hyldet Jens, hele
tyve deltagere mødte op, Hulen var vært med brød og lidt
væske, uventet dukkede Inge og Arno op, de skulle til
udstillingen i Herninghallerne dagen derpå, mon de nåede
det?
Et muligt medlem havde taget turen helt fra Viborg for at
lodde stemningen, om det skulle være noget for ham at
blive optaget i vor kreds, håber han befandt sig godt i vor
selskab så han vender tilbage. Aftenen gik med spøg og
skæmt, sang og spind, så Jens blev fejret med bravur,
klokken var ikke ret mange da de sidste forlod Hulen, jeg
tror den havde sneget sig over på den anden dato, alt i alt en
af de rigtig gode aftener.
Den 3/11 har vi 2 som har været medlem i 20 år, nemlig
Gunnar Nielsen og "Riverside", Gunnar var i 10 år skram-
leriforvalter og han er næsten uundværlig til vore møder
som forsanger, han forstår at slå tonen an. Slut fra Herning
i denne omgang.

Med knoslag, "MONTAGEN".



HILLERØD
Hulemødet den 13. september var godt besøgt. Peter Lund
fra Nødebo blev optaget. Peter, som er elektriker af
profession, har arbejdet på Grønland og i 27 lande i Europa
incl. Nordafrika. Senere vil han fortælle om sit arbejde i
udlandet.
Til messen den 28. sept. var vi 31 incl. gæster til vores
årlige ålegilde. En stor tak til Mona og Co. Der er huleøde
den 8. november. Messen den 30. nov. er aflyst, men flyttet
til lørdag den 7. dec. hvor vi har julefrokost kl. 13.00 til en
pris af 90,- kr. Husk tilmelding til Mona på tlf: 4281 8162,
senest en uge før.

Med kno i bordet, "Bodensøgartneren".

HOLBÆK
Vi havde besøg, til hulemødet den 20/9, af Lilian fra
København, som kom fra Stockholm med Viggo's sko. Hun
havde ikke haft problemer med plads i toget (grundet
odeuren fra de medbragte sko). Vi var jo glade for besøget.
Torben bød velkommen, nævnte nogle sager fra
bestyrelsesmødet, så som, at Ole vil lave en gang mad til
os. Han nævnte også vor enighed i, at det er ikke alt, som
skal i "D.f.S". De almene ting bør blot nævnes ved
Hulemøderne. I 1997 bliver grill -festen den 17. august, og
det bliver enten hos Kirsten og Viggo, eller også hos
Kirsten og Helge i deres nye domicil. 0 -turen bliver den
31. maj (hvor hen? - herom senere) men det skulle blive lidt
ud over det sædvanlige. Aftenen gik med megen sang, også
mange mindre sungne sange, som måtte synges flere gange.
Vi var heldige: Helge og Freddy var forhindret i at komme,
men havde sendt Kirsten og Marianne (ikke dårligt) gør
blot det igen.
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling
ved Hulemødet den 15. november, med eneste punkt på
dagsordenen: Valg til HB's bestyrelse.
Julefrokosten bliver i år lørdag den 7. december kl. 13.00 i
Hulen. Tilmelding til Markus tlf: 5780 3337, eller Torben
tlf: 5918 6067 inden den 27. november. Afdelingen
afholder fastelavnsfest søndag den 2. februar kl. 13.00. Vi
byder venner og bekendte samt børn og børnebørn med til
tøndeslagning. Der er tønde til voksne og børn for sig.
Prisen bliver 15,- kr. for voksne, børn gratis. Men her om
senere.

Med kno i bordet, "Kinas søn".

HØRNING
D. 4/10 Gf. Mødeprocent 85. Velkomst v/Form. og en sang.
Jan Fagerlund valgt til dirigent, et hverv han klarede på
fineste måde. Form. beretning god og fyldestgørende.
Kassereren måtte indrømme at han har drænet foreningens
kasse, men da alle ved at pengene er gået til fanebroderi og
Møllehulens renovering, blev han omgående tilgivet, oven i
købet med applaus. Alle valg var genvalg. Under eventuelt
blev der sat dato på flere fremtidige arrangementer.
Huleindvielsen var også oppe at vende, men vi mangler
stadig at fa toiletforholdene i orden, og først når de er OK,
kan vi fastlægge datoen.
Listen over kandidater til HB -bestyrelsen blev oplæst,
hvorefter vi i fællesskab fandt frem til dem vi ville støtte.

Håber så det er de rigtige. Hermed var GF. færdig og Jan
takkede for god ro og orden.
Nu kom kassemesteren ind i en sand byge af klingende
mønt og pengesedler, frivillige bidrag fra medlemmerne, så
nu kan der ske lidt igen med Hule -møllen. Flere sange,
hyggeligt samvær, fast og flydende føde, samt auktion over
en flot pakke, som indbragte 200,- kr. til -Møllen. Vi
sluttede en god GF. m/Minderne.
Aktiviteter:
1/11 Hulemøde, sandsynligvis med en Videofilm
5/12 (torsdag) Jule-hule-hygge-møde, med Banko-spil,

medbring hver især en gave til max. 20,- kr.

Med kno "Tante Møghe".

KARREBÆKSMINDE
6 forventningsfulde medl. fra Karrebæksminde, besøgte
Slagelse Naver-hule i Fruegade 36, og det blev en aften vi
alle vil mindes med stor glæde. 10 Naver tog imod, og vi
følte os alle virkelig velkomne. Vi sang nr. 37 og Jønsson
takkede for modtagelsen. Frandsen takkede for at vi ville
besøge dem. Vi fik Hulens og foreningens data beskrevet,
og vi blev vist alle meget misundelige, for det lignede en
solstrålesaga. Der blev sunget flere sange, det var andre
sange end dem vi ellers synger bl.a. 13-15-21 og 29. Efter
det mere kulinariske med tilbehør fik vi et par historier,
men var de mon helt sande? Til sidst takkede Jønsson for
en skøn og hyggelig aften, og det var alle enige om at det
havde været.

Ved årets stiftelsesfest den 27.09.96. mødte 22 deltagere
frem i møllen, heraf 7 fra Næstved afd. som var meget vel¬
komne, og det fremgik også af Jønssons velkomst til alle.
Som sædvanen tro, var der en god og fornøjelig atmosfære
aftenen igennem, mange sange 15-18-21-28-70-73 blev
sunget og et rimeligt godt forsøg på at afsynge nr. 12, som i
sidste vers også gik nogenlunde. Der var dækket op i efter¬
årets farver (Tut's idé) og det passede til naturen udenfor,
hvor Ole Bro og Jønsson havde ryddet arealet, så alt var i
orden, og det var også disse brave mænd der havde klaret
aftenens kulinariske indslag - smørrebrød.
Det er altid rart, når man kan være sammen indenfor vor
bevægelse på en god og kammeratlig måde, og denne aften
var et godt eksempel på dette, og et af de træf som vil blive
husket. En stor tak til vore gæster for deres medvirken ved
sammenkomsten, og også til vore egne medlemmer for
fremmødet, som forhåbentlig bliver lige så talrigt til næste
hulemøde den 25. oktober.

På gensyn, og med kno, Poul.

KOLDING
Efter ferien og en noget død periode, var der til Hulemødet
den 27. pænt fremmøde, 11 svende og piger var mødt, og så.
manglede endda Bent og Karen, de fejrede med venner og
familie den aften, Karens fødselsdag. Men Kaja og Lars var
gode afløsere. Per som havde deltaget i Moseltreffen gav en
skildring af sine oplevelser på turen. Jens og Kirsten gav
det helt store sildebord. Tak for det I to. Alle nød det i
højeste grad, og der var god gang i klokken også sangbogen
blev flittigt benyttet, og lidt før midnat sluttede vi med
"Minderne. Næste Hulemøde fredag 25. oktober.

Med naverhilsen, Peter.



Gamle Laus var blevet indlagt på hospitalet. Det var ikke
noget alvorligt, og hans appetit fejlede ikke noget. Men han
var meget utilfreds med, at der var for lidt smør på brødet.
Efter et par dage spurgte han en sygeplejerske, hvem der
smurte smør på brødet. Hun smilede og sagde:
- " Det gør de i køkkenet
- Nä, sagde Laus, sä vil A gjan wede, hvem det æ, der
skraver 't aw igjen.

KØBENHAVN
Det eneste vildt der er sket siden sidst, er at vi har haft 3
medlemmer der er rundet 50 år (fødselsdag) Puh ha!! Ellers
var der det månedlige Svende-Hulemøde, der atter var
hyggelig at deltage i.
Men, men: Nu må I altså se at komme i Hulen bare denne
ene gang om måneden, Thi det er som bekendt en "Vigtig"
mødeaften!.
Til søndagsmessen den 6/10 havde vi fornøjelsen at hilse på
"Hønse-Jens" og frue fra Kolding. Han er jo en hyggelig og
sjov fætter, der vidst ikke har ændret sig meget siden
Schweizer-tiden. Frode og Nancy aflagde ligeså deres
gamle afdeling et besøg denne dag, så det var virkelig en
messe der ville noget. Herligt!.
Lørdag den 16/11 kl. 12.00 er der dømt fisk i Hulen. Det er
vores overdådige Sildebord der igen er tid til at gå ombord
i. Mis ikke sagerne, og sultne går vi thihverthifald ikke fra
borde. Ifald øjnene ikke svømmer ved synet, er der nok af
andre varer, der nok skal få dem til det!. Sidste tilmelding
er 10/11, og Prisen er ej en "vandet" vits: 50,- kr. pr.
hoved.

Torsdag den 19/11 skal vi atter til Svende-Hulemøde. Kom
og få en rar aften sammen med kammeraterne og vore flotte
vorde. Hulen, ja hele CUK er din. - Vis det. Der indkaldes
hermed samme dag til extraordinær generalforsamling, hvor
der skal stemmes om valg til HB i henhold til de opstillede
kandidater i Svenden.
Da næste nr. af "D.f.S" kommer i sidste øjeblik før vort
berømte Andespil og -steg lørdag den 7/12 hhv. kl. 15.00
og 18.30., vil jeg lige nævne et par ord herom. Kæmpe
Andespillet med mange rare præmier kræver ingen
tilmelding, medens spisningen af de lækre stakkels ænder
(for dem) absolut kræver hurtig beslutning. Maximum antal
til sidstnævnte er 30 personer. Mere herom i næste
nummer. Alle er velkommen.
Til slut kan jeg meddele, at Navervennerne har besluttet at
holde Nytårs-optakt i Hulen, søndag den 29/12 kl. 10.30.
Tag knude med, der dog evt. kan købes på dagen. OBS! er
ikke programsat i Københavner Naven.
Arrangementer:
30.10. + 13.11. + 27.11. kl. 10.30: Midt-I-Ugen
3.11. + 1.12. kl. 10.30: Søndagsmesse
10.11. + 17.11.+ 24.11. Lukket
16.11. kl. 12.00: Sildebord
19.11. kl. 19.00: Svende-Hulemøde +

Extraord. generalfors.
7.12. kl. 15.00/18.30: Andesteg og-spil

Med kno i bordet
Niels "2m" Kraglund, Kbh. afd.

NYSTED
Hulemøde afholdtes den 7. oktober. Vi var mødt 7 svende.
Efter Kurts de gode kogte sild, gik vi over til debat.

Debatten handlede denne gang om klubbens fremtid, hvor
alle havde ordet. Alle var enige om, at hvis klubben skal
bestå også i fremtiden, må vi slække på optagelseskriteriet.
Da vi efterhånden er en kreds af ældre mænd, må vi have
de unge med i klubben.
Næste hulemøde afholdes som sædvanlig i hulen mandag
den 4. november kl. 19.00. Vi indbyder til dette møde vore
damer og andre ledsagere. Ved dette møde vil der blive
serveret gule ærter og crepe suzette. Tilmelding til
undertegnede er nødvendigt på telefon 5387 1499 senest 1.
november. Vel mødt!

Med naverhilsen og kno, Bent, skatmester og laugsskriver.

NÆSTVED
Tilsendte skrivelser fra Henrik J. Berg (3 sæt til red.) og
Frank Pedersen er blevet behandlet på HB -møde den 14.
okt. 96. - Brev afsendt til formand Finn Pedersen

redaktionen.

ODENSE
Den 4/10 havde vi generalforsamling, dirigent, Jørgen.
Formandens beretning, kasserer og hulefars regnskaber blev
godkendt. Det blev bestemt at vi skulle have en arbejdsdag i
hulen den 16/11. Der er mange ting som mangler endnu i
hulen, så ring til Ole og bliv skrevet på listen. Hulefar giver
kaffe og rundstykker kl. 10, i er også velkomne til at
komme senere.

Der var afstemning til HB. (Vi håber vi har valgt rigtigt).
Kirsten havde smurt brød til dem som ikke havde madpakke
med, vi hyggede os længe med det. Per Honoré blev
optaget som N.V. Han skulle straks prøve klokken.
Velkommen i vores rækker.
Den 21/10 havde vi 83 års stiftelsesfest. Kirsten serverede
skinke m/gemyse + romfromage, der var flere tilbud om
hjælp til romfromagen!! Vort ældste medlem Carl, på 91 år,
deltog i fin stil. Vi ser heldigvis ofte Eva og Carl i Hulen.
Vinter -spisningen den 9/11 er aflyst.
Et godt efterår til alle.

De bedste hilsener, pigen fra Fyn.

ROSKILDE
Vi havde en dejlig tur til Lundekrogen Landbrugsmuseum,
Ejby v/Køge. Vi var 18 deltagere, vejret var bare fint, vi
kunne sidde ude at spise, det var virkelig en stor og
overraskende samling fra landbohjem og landbrug i det hele
taget, virkelig interessant at se så meget gammelkendt fra
landet og landboegne, helt tilbage fra før århundredeskiftet.
Jo, en meget interessant tur, som festudvalget har al ære af.
Kortspillet den 15. havde 15 fremmødte, vi lukkede
klokken ca. 22.
Hulemødet med Børge Andersens jubilæum mønstrede 25
deltagere, og der blev behørig festet med festudvalgets
bespisning, tilmed gratis. - Igen en vellykket Naver -måned.
Aktiviteter i november:
10/11 kl. 17.30 Kortspil
29/11 Generalforsamling m/gule ærter.

Husk tilmelding til Erna 42361068
Hulevagt i november: Karin / Poul Erik.

Med naverhilsen, Poul Erik.



RÄNDERS
Den 28/9-96 var vi 8 Naver på efterårsgåtur til Knasthytten,
en lille tur på 4 km. som endte med at "Knast" bespiste og
bedrak os på herlig vis. Tak for husly, vi ses næste år, da vi
håber det kan blive en årlig udflugt.
Generalforsamling 4/10-96. 14 medlemmer mødt. Ib blev
dirigent. Formandens beretning blev godkendt, kassererens
næsten 13/1. - Nye i bestyrelsen, Goffer best, suppleant.
Kim, revisor suppleant.
Der blev snakket meget om Kejsergården, og spist meget
gule ærter med tilbehør.
HUSKAT! møde op til afstemning om HB.

Med kno i pladen, T.S. Smith, maler.

SAMSØ
5 medlemmer var mødt til hulemøde, Robert, Per, Alice,
Jørn og hulefar. Menuen stod på brunkål med flæsk/pølse.
Efter spisningen fik vi gæster fra Kbh's afd. Det var Jens og
Nan der var på øen for at besøge Jens's søn. De ville gerne
se hulen og hilse på os. Senere på aftenen dukkede Åse og
Flemming op, medbringende gæster fra Norge, det var
Hilda og Klaus Wachenschwans. Klaus der er dansk og har
arbejdet i Norge i 13 år, var interesseret i at blive medlem
på Samsø. En virkelig fin aften, med megen sang og
harmonikaspil. Det blev sent inden vi fik drukket ud.
Vi har haft besøg fra Hørning og Århus. Det var nogle
festlige timer vi havde sammen, så VELKOMMEN igen.
HUSKAT! HUSKAT! Vi holder julefrokost den 14.12.96.
Næste Søndagsmesse er den 10.11.96, Hulen er åben fra kl.
10.00

Med kno og hilsen, SUBSTITUTTEN.

SILKEBORG
Vi siger tak til Frode for en herlig dag på Rustrupvej, også
tak til Jørgen "Kran" for en god dag på Toldbodgade. Tak
til Karsten Steffensen, Middelfart og Gaston Szcaurbak
Bryrup for hilsenen.
22 svende startede med at spise på generalforsamlingen den
27/9-96 og kl. 20 bød formanden velkommen og vi sang nr.
47. Dirigent, Niels Østergård. Beretning og protokol blev
godkendt. Kassereren havde overskud i kassen, så han slog
på klokken. Hulefar oplæste et regnskabet for hulen. Begge
regnskaber blev godkendt. Alle valg var genvalg. Vi vedtog
at "kistens" indhold skal fordeles mellem svendene til
pinsestævnet i 97. Vi foretog afstemning til HB.
Stemmesedlerne er sendt til Ole Bøwig. Frode foreslog at vi
skulle have lokallove. Henning Richs slog til lyd for en
samlet tur til Sønderborg. - Vi vedtog at indstille Hans
"Padborg" til æresmedlem af CUK. Klokken 22.30 kunne
Niels "Miav" takke for god ro og orden. Som sædvanlig
blev vi indvaderet af 9 herlige naver -piger, som for en gang

skyld ikke selv skulle lave mad.

Med naverhilsen, "Farmand".

SLAGELSE
Til hulemødet den 4.10.96 var der mødt 7 svende. Frandsen
åbnede mødet kl. 18.30 og vi startede med at synge Når
samlet er vor

Henning syntes åbenbart at vers 3 var godt, i hvert fald sang
han det 2 gange. Da Kurt og Henning kom lidt for sent, gav
de en omgang. Arne havde fået iyddet op i hulen, som var
blevet flot og hyggelig.
Vi har fået en anmodning fra Arbejdernes lytter/fjernseer
forening, der gerne vil besøge os i Hulen. Det blev fastlagt
til marts 1997, der kommer ca. 20.
Der var, fra flere sider, ønske om at vi skulle være mere
udadvent bl.a. ved at besøge andre Naverhuler. Det blev
pålagt bestyrelsen at arrangere dette.
Den 7.10.96 mødes bestyrelsen for at planlægge hvorledes
vi fremover kan skaffe flere Naver til vores afd.
Da Henning skal på ferie i Nepal i okt. 96, blev det
vedtaget at han skulle tage en gave med til Per og Kitte, da
de har været gift i 12'A år. Den 6. december fortæller
Henning om turen og håber også at have en video klar.
Den 14. december afholdes der julemøde i hulen nærmere
herom senere. Mødet sluttede kl. 20, hvorefter vi spiste vor

madpakker. Henning gav ferieøl. Da vor "Naverinde" Karin
havde rundet år var der klare dråber til os alle.
Huskat! Næste hulemøde er kl. 19.00, og Arne glæder sig
til at vi møder talrigt op til lørdags moderne.

Med Naverhilsen, Hans.

STOCKHOLM
Den 14. september indledte vi høstens aktiviteter. Vi var 10
personer som var på besøg på Långholmen. Langholmen er
en ø som ligger midt i Staden og ind til halvfjerdserne var
det statsfængsel. Nu er det bygget om til hotel og
vandrehjem og i tilknytning hertil et museum som fortæller
om hvordan fangerne har haft det gennem tiderne; dette gav
en god respekt så vi kunne holde os på den rette side af
loven. Efter besøget vandrede vi rundt på øen og nød den
fine natur og det gode vejr. Vi afsluttede dagen med en kop
kaffe, som serveredes inde i de gamle rastgårde.
Den 27. september var vi 18 stykker forsamlet til en
hyggelig svendeaften, hvor hulemor og hulefar serverede os
et godt måltid.
Den 11. november ønsker vi Hulefar Aage velkommen i
pensionisternes rækker, da han denne dag fylder 65 år og vi
ønsker ham tillykke med dagen.
Program for november.
1/11 Månedsmøde fredag kl. 19.00
9/11 Gåsemiddag lørdag kl. 18.00
23/11 Whist lørdag kl. 13.00
30/11 Whist lørdag kl. 13.00

Med Naverhilsen, Poul.

VEJLE

Generalforsamling den 4. oktober 1996.
Formanden åbnede mødet med en velkomst til 19
fremmødte svende - især til Otto fra Borås, der også havde
afset tid til at deltage i mødet. Erik Jensen blev valgt til
ordstyrer, og efter at have konstateret, at formalia var i
orden, gav han ordet til formanden for beretningen.
Formanden takkede alle, der siden sidste generalforsamling
havde været aktive: Hytteværten, hytteudvalget, Polle for
sine søndagsmiddage, pigerne der stegte ål, og alle andre -

også bestyrelsen. Hyttesæsonen havde været god. Dog
havde der været rigelig plads til et noget større besøg.



Der har været mange udenbys gæster i hytten i år. Så tak til
dem, og kom igen. Formanden udtrykte ønsket om et godt
samarbejde i CUK. Beretningen blev godkendt
Efter det sædvanlige spørgsmål om telefonen blev
regnskabet godkendt med akklamation.
Bestyrelsens forslag om, at man også kan blive optaget,
hvis man har sejlet i udenrigsfart med dansk skib i et år,
blev godkendt.
Valg: Kasserer, Johnny Lindskjold (genvalg)
Næstformand, Erik W. Jensen (nyvalg) - Skramleriforvalter
Edmund Poulsen (genvalg) - Best.suppleant, Ole Brøndum,
(nuvalg) - Hytteudvalg, Arne Clausen, Bent Pilegård
(genvalg) Edmund Poulsen (nyvalg) - Fanebærer, John E.
Nielsen (genvalg) - Revisor, Polle Lauridsen (genvalg).
Kl.20.20 kunne ordstyreren takke for god ro og orden.
Huskat! Jens kommer og laver gule ærter for 12. gang den
16.11.96 klokken 13.30. Der er transport fra Borgerkroen
kl. 13 og lidt senere fra banegården, husk tilmelding til
Johnny på tlf: 7582 8042.
Huskat! På næste møde skal vi behandle forslag til delege¬
retmødet i 1997. Så mød frem.

Med naverhilsen, "Store Hans".

AALBORG
Ved hulemødet den 2.10.96 var der mødt 14 svende. Det
var der ikke noget at sige til, at der kom så mange, for vi
havde også inviteret vore venner i sangforeningen
"Aftenrøden". Det er ikke kedeligt at møde dem. Det er
gamle jazzfolk, der også kan lide at synge, så det blev en
sangerduel uden lige. Aftenen forløb således, at vi sang
vore Naversange og de sang deres dejlige viser og sange.
Det er en ide, vi gerne vil give videre til andre afdelinger
ganske gratis. Vi glæder os meget over at høre at det
endelig er lykkedes for Ib at fa en ny hofte, så vi regner
snart med at se dig igen og få glæde af dit gode humør.
Edvind Svendsen havde fødselsdag, som blev holdt i
Håndværkerhuset og alt hvad der kunne krybe og gå var
mødt op denne aften. Der kom rigtig mange mennesker, og
det blev en aften vi sent glemmer. At Edvind blev 80 år, var
ikke til at se, for han sprang rundt hele aftenen som var han
kun 20 år.
Vi starter julelotteriet på næste hulemøde den 6. november.
Vi har også denne aften afstemning om de nye medlemmer
til hovedbestyrelsen, derfor er det meget vigtigt, at du
møder op denne aften. Det vil være dejligt at se nogle nye
og yngre kræfter træde til.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har åbent i
hulen hver lørdag mellem kl. 10 og 12. Brug hulen når du
alligevel er inde i byen.
Julefrokosten er planlagt til den 7. december. Sidste
tilmelding den 30. november. Se opslag i hulen og tilmeld
dig der.
Vi holder generalforsamling den 5. februar 1997.
Dagsorden i følge vore vedtægter.

Med naverhilsen og kno i bordet, Gunnar.

ÅRHUS
Den 14/9 vi havde igen i år arrangeret en sommerudflugt til
Samsø. Det blev en særdeles vellykket tur for de 8 som
drog afsted. Vi fik en fin modtagelse og havde en hyggelig
med Naver fra Samsø. Vi siger tak.

20/9 Hulen var næsten fyldt med svende og ledsagere. En
særdeles hyggelig aften hvor hulefar serverede laks og ost.
4/10 Hulemøde med 18 svende og en gæst. Preben
Ludstrup, som er søn af afdøde Nav, Boss, som er kendt i
Århus. Preben er vendt hjem til fædrelandet efter 32 år i
Canada. Vi sang velkomstsangen. Herluf foretog herefter
afstemning om valg af to nye medlemmer til H.B. Vi havde
besøg af fremmedskreven Wolfgang Läshke fra
Braunschweig. Vagner oplyste at renovering af hulen er i
fuld gang. Mødet sluttede med en af vore Naversange.
Kommende arrangementer
24/11 indkøbstur til Tyskland, afg. musikhuset 10.50
9/11 stiftelsesfest, Klostergade 30 kl. 18.30 (håndværker¬

foreningens lokaler) Tilmelding til Kaj tlf: 8624 4351
15/11 Hulemøde - 6/12 Hulemøde m/ledsager (Gløgg +
vafler)

Sekretær S.E.Jensen.

BORGERKROEN
Vestergade 37 - Vejle

Siedet hvor naver og andet godtfolk modes

Stedet hvor Naver medes

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

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

VVS • BLIKKENSLAGER • OLIEFYR
V / Carl-Otto Enevoldsen

Sydvestvej 37 • 2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 56 56 • Fax: 43 42 50 56

FUNCHS
HOTEL

Langgade 23, Tranebjerg, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 17 22
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HB -MØDE DEN 12/11-96, KL. 19.00 i
INGERSLEVSGADE 108 - KØBENHAVN.

Dagsorden:
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ad. 1

1. Protokol og beretning
2. Redaktøren
3. Hovedkassereren
4. Vedtægtsudvalg
5. Notat til Næstveds nye vedtægter
6. Internt ( 1, 2, 3, 4, 5, 6,)
7. Eventuelt

Protokollen fra sidst blev godkendt.

^|L

Formandens beretning:

Jeg vil byde de tilstedeværende velkommen til dette HB
møde.

Jeg har haft kontakt med Finn Pedersen, Næstved afd.
og han beklager at han ikke har haft så megen tid her på
det sidste, på grund af kursus, der afsluttes den 12/11-
96. Det fremsendte udkast fra Odense, har han
gennemlæst og vil straks efter kursusophøret gå i gang
med at lave noter til udkast, så vi kan få det endelige
forslag færdigt til december måned, da det skal
udsendes sammen med de indkomne forslag til
pinsestævnet, til bedømmelse i afdelingerne. Arbejdet
med vedtægtsudformningen har stået på siden 3 august,
så det er snart på tide der kommer et resultat frem til
bedømmelse.

Fortsættes side 3

Nytårsnat

Det glimter i mulmets natkolde gys,
det glimter bag tåger af tusinde lys,
tusinde lys fra byer og sogne.
Det glimter af lys mod en dag der vil
vågne.

Sommeren døde, dagene randt
og løste igen, hvad de engang bandt;
men end vil de binde

og end skal Du finde
Sang for de unge,
Sol, der vil skinne,
Bøn for den nye dag, der vil rinde.

Så tyst over lande drager de hvide
tåger udover midvintertide
i nattens dyb med sit Nytårsgny. -
Da kimer det højt fra den gamle by,
og timen er inde
og da skal oprinde
et Nytår af dæmrende morgengry.
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GIRO 214 3399
HOVEDBESTYRELSEN

Formand Ole Bøwig
Strynøgade 7, 5000 Odens C

Tlf.+Fax:6590 4416 - Mobiltlf: 4036 3816

Hovedkasserer Frode Zachariassen
Rustrupvej 26, 8653 Them, Tlf: 8684 9268

Redaktør af "Den farende Svend" Dann Eland
Rosenvænget 1, I th. - 3600 Frederikssund

Tlf.+Fax: 4231 4954

Deadline Den 10. i måneden

CCEG BLADET
Redaktør Leif B. Olsen, Platanvej 6, 13.th.

1810 København V - Tlf: 3123 2342

MILEPÆLE

Decernher

_7.12. Alex Lehmann 50 år
Lupinvej 94 st., 8600 Silkeborg

17.12. Børge H. Andersen, medl. afCUK i 25 år
St. Blichersvej 88, 8210 Århus V.

24.12. Erik Katbjerg 65 år
Lyngholmsvej 1, 9200 Aalborg SV

TAK

Desværre lidt forsinket, men ikke mindre velment, vil jeg
gerne sige tak til alle, der glædede mig ved stort fremmøde,
godt humør, herlige gaver og mange telegrammer til min 50
års fødselsdag den 5. oktober 96. En særlig tak til Lilian for
telegram.
Inger-Lise blev også fyrst(ind)eligt begavet med mange
skønne blomster, chokolade, lys og servietter. Det blev en
fantastisk dag, og det glædede os meget at se, hvor I
hyggede jeg.

Med naverhilsen, Jan Boye Petersen.
Københavns afdeling.

I anledning af mit 40 års jubilæum i CUK, en hjertelig tak
til Aarhus CUK, for den gode fest og de pæne ord, den fine
gavekurv, den interessante bog og blomster. En stor tak for
flaskegaver, breve og telegrammer fra CUK foreningerne i
Herning, Hørning, Randers, Silkeborg og telefonlykønsk¬
ningerne fra Borås og Aarhus medlemmer.

Ib Strange.

EFTERLYSNING
Kan en af landets Huler / medlemmer hjælpe os med at få
vort Logo på afdelingens fane. Vi har Logoet i fuld
størrelse.
Henv. Formand John Jønsson tlf: 5544 1419 på forhånd
tak.

NYT FRA HB
Fortsat fra november svenden.

ad. 4 Brev fra Erna Nielsen, Roskilde som skriver
at hun absolut ingen ønsker har om at
modtage valg til HB. "Jeg er ikke blevet
spurgt" siger Erna.
Brev fra HB + kopi af Erna's brev sendes til
Anton Paulsen, Stockholm afd.

ad. 5 Ole Bøwig skriver til Næstved ang.
omskrivning af lokallove.

ad. 6 Dann sender skrivelse til Samsø afd.

ad. 7 Brev afsendt, den 23. september 96, til Finn
Pedersen, Næstved afd. angående
vedtægtsudvalget.
Da de reviderede vedtægter skal udsendes
1. januar til alle afdelinger, vil HB formand,
Ole Bøwig, kontakte Finn Pedersen
desangående.

ad. 8 Næste HB møde tirsdag den 12. nov. 1996.

Trykning
Birkerød Bogtryk/Offset Aps
Toftebakken 2 D
3460 Birkerød - Tlf: 42 81 04 58

Fremmedarbejderen: "Jeg gerne købe nåt pepper".
Købmanden: " Så gerne, skal det være hvid pepper eller

sort pepper"?
"Toiletpepper".



25 ÅRS JUBILÆUM

Vi har den glæde at vi her i Århus, for fjerde gang i år, kan
fejre en jubilar, Børge Holm Andersen.
Børge rejste i 60 -erne til Grønland med familien og
arbejdede der i nogle år som elektriker. Efter hjemkomsten
til Danmark blev Børge hurtigt medlem hos os. - Det var jo
ret nærliggende, da hans svigerfar var den gode velkendte
veteran og æresmedlem "Araberen".
Børge er et medlem som vi sætter meget stor pris på i afd.
han har været medlem af bestyrelsen i en årrække. Vi
kender Børge som den rolige og altid med sit gemytlige
væsen, en der altid er villig til at gøre en indsats, når vi har
brug for en hjælpende hånd. Børge har også været særdeles
aktiv når han sammen med Vagner har arrangeret den årlige
tur til Mosel.
Et hjertelig tillykke til dig Børge med det jubilæum, fra alle
Naver -kammeraterne i Århus.

S. E. Jensen.

RETTELSE TIL ADRESSELISTEN.
John Nielsen, Hejrevej 9
4000 Roskilde - tlf: 4236 5001

Koldings Hule er Agtrupvej 109 kid.
Fortsat fra side 1

Sønderborg afdeling holdt 30 års stiftelsesfest den 9.
oktober, hvor jeg deltog. Det var en dejlig fest og borg¬
mesteren med frue deltog. I stedet for blomster, der
fylder meget og hurtigt visner, havde de i stedet taget en
check med og man må nok sige at en sådan pynter lidt
mere i kassererens regnskab.
Berejste Danske Tømrere holder Stiftelsesfest den 23.
november. Der vil jeg deltage, for at nyde en festlig og
kammeratlig aften i samvær med de berejste. Nogle
kender jeg i forvejen, men jeg glæder mig til at møde
flere af vore berejste kammerater, under disse festlige
former.
Afstemningerne i afdelingerne er i fiild gang, jag har
allerede modtaget ca. halvdelen af stemmesedlerne, så
når vi 1. december får gjort afstemningen op, er det
spændende at se hvem der bliver de nye HB -
medlemmer.
Ole Bøwig vil (i mangel af revisorer) udpege to
stemmetællere i Odense afd. når den tid kommer. Dette
blev godkendt afHB's bestyrelse.

ad. 2 Referater fra Sønderborg afd. vil blive
kopieret og sammenholdt med indlæggene i "Den
farende Svend" da man i Sønderborg afd. mener redak¬
tøren har beskåret disse alt for kraftigt. Ole Bøwig
besøger Sønderborg afd. desangående.

OBS! OBS!

Formandens fax er åben daglig 07.00 til 22.00
Redaktørens fax er åben daglig 07.00 til 21.00

MOSELNYT!

Vi var i fjernsynet den 28 oktober, desvæne var det kun
dem som kunne se TV 2 Midtvest som fik fornøjelsen at se
naverne udfolde sig i Mosel.
Vi får båndet en af de nærmeste dage og til den som er
interesseret kan vi levere en kopi for ca. 75,- kr. incl. porto.
Det kan bestilles hos Børge på tlf: 8625 3399 eller hos
Vagner på tlf: 8698 5590 og 4094 2619.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med naverhilsen, Vagner.

ad. 3 Hovedkassereren har købt nye kuverter til
udsendelse af "Den farende Svend" til udlandet. Hvis
der opstår problemer desangående henvises til HB-
medlem Karl Jensen, Bygmarken 5, 3540 Lynge.
Ole Bøwig modtaget "Den farende Svend" alle årgange
som skal bruges som opslagsværk.
Det blev besluttet at abonnere på "Danmarksposten"
Månedens tal:

Kassen 233,50
Giro 18.238,12
CH-konto 11.080,10
Bank-bog 39.387,71
Rejsefonden 28.312,05

ad. 4

ad. 5

Se under beretningen.

Noter til Næstved's vedtægtsforslag 1996.
Her drejer det sig om note 1 under stk.3, note 2 under
stk.4, note 3 under stk. 5 samt note 4 under stk. 9. Disse
noter er afsendt til Næstved afd.

ad. 6 Internt

ad. 7 Næste HB -møde afholdes mandag den 9/12
i Ingerslevsgade 108, kid. 1705 København V.

Dann Eland
referent

"Fra skuffen

En bonde havde gjort en fiskerkone gravid, medens
hendes mand var ved Grønland for at fiske.
Sagen kom for retten.
Fiskeren: - Der bør dømmes efter reglen om, at fisker
man på anden mands område, skal man miste
reskaberne.
Bonden plæderede: - Jeg mener, der bør dommes efter
reglen om, at hvis nogen tilsår en anden mands jord, så
er udsæden tabt, og afgrøden tilfalder ejeren.



FORENINGSMEDDELELSER

FREDERICIA
Allerførst tak til Vejle for det fine ålegilde. Så en stor tak til
Ole Bøwig og hans raske Naver for gæstfriheden og
traktementet under vores besøg i Odense. Vi kørte jo videre
til Egeskov Slot og så på seværdigheder, derefter til
Hellenæs Kro, hvor vi spiste til aften, vi havde også 3
Naver med fra Vejle og håber at de nød turen. Vi havde en
dejlig dag.
Hulemøde d. 7/11-96. Der mødte 10 friske svende og det
var meget fint. Formanden bød velkommen og vi sang nr.
28. Derefter gik vi over til afstemningen til HB's
bestyrelse, og den foregik i god ro og orden og de
respektive papirer blev underskrevet. Formanden takkede
og så var der frit ordskifte om mange ting og nogle gange
måltes der over 100 decibel. Så tømte vi vores bødekasse
og på beløbet kan man se at "Lemmerne" har været meget
grove der var 1409,- kr, men meget fint, og kassereren
klappede i sine små hænder, så serverede hulefar en fin
anretning, tak for det Erik. Frits vil købe en osteforretning,
som aftenen gik hørte vi både klokkeklang og sangkoret og
vi sluttede med Minderne.
Hermed ønsker vi en rigtig glædelig JUL til alle Naver og
Navinder ude som hjemme.

Med naverhilsen, Tage.

FREDERIKSSUND
Hulemøde d. 1/11-96. Efter velkomst af formanden til de
10 fremmødte sang vi nr. 28. Vi havde igen besøg af
Valdemar Tårum, som fortalte noget godt Naverspind.
Valdemar vil blive optaget i vor kreds i december måned.
Optagelsen vil ske før vi sætter os til bords til julefrokosten.
Claus og Thorkild havde haft gang i panderne, vi kan godt
fortælle jer, at der var noget der gik jeres ganer forbi, der
blev nemlig serveret Russiske pandekager (Blinis) m/gravad
laks, kaviar og en knald god dressing. Efter at vi havde
smurt stemmebåndet rigtig godt, sammen med en masse
godt Naverspind sluttede aftenen med godt humør og
Minderne.
HUSK! I skal tilmelde jer til julefrokosten d. 7/12 kl. 13
hvis i vil have noget godt mad, og nogle hyggelige timer i
vores alle sammens Hule.
1 december har Carlo, Inge, Frank, Erik og Jette fødselsdag,
vi ønsker jer hjertelig tillykke med dagene.
Arrangementer:
07.12.-96 JULEFROKOST kl. 13.00 (Bestyrelsen)
10.01.-97 Kogesild / underholdning (Frank/Bengt)
07.02.-97 Hulemøde (Birgit/Axel)

Frederikssund afdeling ønsker alle venner, bekendte,
familie og Naverkammerater ude i det Ijerne og dem der er
hjemme, en rigtig god JUL og et godt NYTÅR.

Med mange julehilsner kno i bordet, DORR11 .

HERNING
Til søndagsmødet den 6/10 var svendene kommet ud af
sengen, 14+3 gæster mødte op. "Video Avisen" havde bedt
om tilladelse til en optagelse fra hulen, som skal bruges til
fremvisning på forskellige plejehjem, således at de ældre
kan blive orienteret om hvad der sker ude omkring, som de
sagde, skaber det altid grundlag for en debat iblandt dem.
Der kom gang i sangbogen, formanden bød velkommen til
de fremmødte og lagde ud med at fortælle hvad en Nav er

og hvad CUK står for, derefter kom der gang i at fortælle
rejseminder og om hvordan vi har fået samlet alle de ting
sammen som udsmykker vores hule. - Det blev en skøn,
skønt søndagsmøde med masser af sang og spind, Valde
havde hånden på klokken hele to gange og Hanne gav et
stykke med gravad laks, tak til jer to, sådanne møder skulle
vi gerne have flere af i vinterens løb, det er herligt når
hulen er fyldt op til sidste plads.
Så gjorde vi det nok engang, 11 raske svende drog den
15/10 vest på, nemlig til Laugesens Have ved Videbæk. Det
var Videbæk efterløns klub der sendte bud efter os, og mon
ikke vi fik publikum på, lidt over 100 tilhørere, aftenen fløj
afsted med sang og fortællinger fra rejsetiden, og efter hvad
avisen skrev dagen deipå havde alle moret sig gevaldigt,
hvad der også var vores indtryk af den stemning der var
blandt publikum, vi sluttede af med "Minderne". Derefter
var efterløns klubben værtmed kaffe og en bid brød.
NB: Vi var kørt hjemmefra i god tid for at være fremme til
aftalt klokkeslæt, men da vi var kommet ca. 8 km ud af
landevejen måtte undertegnede til sin skræk konstatere at
han havde glemt sangbøgerne, det sker aldrig mere.
Undskyld svende. - Vi fik hyret en taxa tilbage til hulen
hvor Vildfred havde sin nye bil parkeret, den fik han så
afprøvet den aften.
Til hulemødet den 16/10 havde formanden i god tid skikket
bud til samtlige svende om at møde op denne aften, da der
skulle være afstemning til HB, kun 8 medlemmer mødte,
det er for dårligt svende når så vigtigt et punkt er på
dagsordenen, men selvfølgelig har vi ingen mødepligt.
Samme aften optog vi et nyt medlem Tømrer John Schou
fra Viborg. Efter at formanden havde taget oplysninger om
hans rejseliv og kassereren havde sat nålen i reverset på
ham, fortalte han hvordan han var kommet i forbindelse
med os, det havde været en lang vej, han havde ringet rundt
til adskillige fagforeninger om de kendte noget til CUK el.
Naverne, først da han ringede til tømrerforbundet her i byen
lykkedes det ham at komme i forbindelse med Flemming.
Det viser hvor lidt vi er kendt udadtil, men det viser også at
har man fattet interesse for CUK opgiver man ikke så let.
Velkommen i vor kreds John, håber du må blive en trofast

gæst i Hulen.
Med knoslag, "MONTAGEN".

HILLERØD
Vi havde en virkelig hyggelig huleaften den 11. oktober.
Ligeledes var messen den 26. godt besøgt, hvor vi nød
Monas kålroulletter.
Julefrokosten den 7. dec. er annonceret i Nov.-svenden.
Fredag den 13. dec. har vi så pakkefest med gløgg. Denne
aften er gratis, men den medbragte pakke (eller flere) skal
have en værdi afmin. 25,- kr.
Så er året snart gået, og vi kan da ønske hinanden en

glædelig Jul og et godt Nytår.

Med kno i bordet, "Bodensøgaitneren".



HOLBÆK
Hulemøde d. 18/10-96. Modet blev åbnet af Helge vor
formand, efter oplæsning af diverse meddelelser, gik man
over til at gennemgå planerne for den kommende
julefrokost den 9. dec., hvor alle er velkomne som tidligere
meddelt i den farende svend. Meldinger blev smukt
afleveret og efter megen palaver sang vi med mer eller
mindre klangfuld røst "Når samlet er....". Det lød bedst da
vi kom til <øllet og glasset>. Fremtiden blev diskuteret,
men man kom ikke til nogen enighed, hvilket heller ikke var
formålet. Som vanligt var aftenen hyggelig og uden de
store udskejelser. Viggo meddelte at han og Kirsten ikke
kunne klare næste hulemøde, men grunden var den
forbaskede rejselyst der piner og plager.
Vor skrivende sekretær havde glemt de store dage, dette var
grunden til at vor gode kammerat Knud Christensen
rundede / runder det skarpe hjørne den 25. nov. 96. Jeg/vi
beklager fejlen og ønsker hermed tillykke.

Kinas søn.

HØRNING
Hulemødet den 1/11-96 havde fin tilslutning. 12 Naver og 2
NV. Efter velkomst, sang og interne meddelelser så vi
videofilmen "Minder fra Zünftens dane" Filmen er fra
1925, produceret af Nordisk Film-kompagni på
foranledning af Københavns Tømrerlaug. Den er i 1996
overspillet på video. Filmen fortæller om en dansk
tømrersvend på rejse i det fremmede, om hans optagelse i
zünften, om de goder og især forpligtelser som dette
indebar og hvad der skete hvis man forbrød sig overfor
broderskabet. - Da det i sagens natur er en stumfilm, er der
indlagt tale som forklarer hændelsesforløbet. En god og
lærerig historie som varede ca. 35 min.
Er der afdelinger eller enkelt personer som er interesseret i
at se den, kan henvendelse ske til Jens Hansen på telefon
8592 2531. eller 2013 6647. Efter filmen overrakte vores

nyest og yngste medlem Richard en flot gave til Mølle -
Hulen, 20 par kopper m/tilhørende tallerkner. En stor tak til
Richard, fra os alle. Derefter almindelig hygge, lidt til
maven, sange og spind indtil mødet sluttede m/minderne.
Kommende aktiviteter.
Torsdag d. 5/12 Julehygge m/banko. Husk gave til max 20,-
Lørdag d. 7/12 Åbent Julearrangement i Møllen med

Julemad, gløgg og æbleskiver, alle er velkomne
fra 10.00 - 16.00.

Fredag d. 10/1-97 Hulemøde og nytårstaffel til
navervenlige priser. Tilmelding nødvendig af
hensyn til antal kuverter. Tlf: 8692 2531 eller
8692 1803.

Med kno, Tante Møghe.

KARREBÆKSMINDE
25/10-96. Der kom 9 medlemmer til huleaften, hvor John
Jønsson bød velkommen, hvorefter vi sang nr. 28, men
afviklingen mangler stadig lidt i at gøre St. Kalle helt
tilfreds.

Der berettedes om den gode Slagelsetur, samt om den just
overståede stiftelsesfest, og begge dele var som bekendt i
top. Jønsson mente efter selvsyn, at et besøg i hulerne i
Vejle og på Samsø nok er et besøg være, så tænk over dette.
I den forbindelse foreslog Rosenkvist nogle flere
hulebesøg, og måske en tur til Schweiz (Winterthur), ellers
er der også Moseltræf.
De længe savnede love var dukket op, og skal der ændres i
disse, skal det op på 2 følgende generalforsamlinger. Der er
opsat nyt håndfang på trappen, så det nu er blevet mere
sikkert at færdes op og ned. Vi afviklede derefter valg til
HB m.m., og med Poul som valgleder og Ole Håber som
tæller, nåede vi et resultat, som nu vil blive sendt videre.
Efter nr. 70, serverede vor gode kok Ole Bro
skipperlabskovs m/tilbehør. Der var i den forbindelse en
fødselsdagsomgang, og det er altid populært, især når det
følges op. Sidst på aftenen fik hulen besøg af 3 gæster fra
nabolaget, som gerne ville besøge os, og det gav stiaks lidt
ekstra stemning, som ellers var fin i forvejen.
En god og hyggelig aften i møllen, på en blæsende
oktoberaften tog hermed slut, og vi sivede ud i natten. Vi
ses igen den 19. november til den årlige julefrokost.

På gensyn og med kno, Poul.
KOLDING
Hulemødet 25/10-96 havde igen et pænt fremmøde, det er
rart at se dette har gentaget den sidste tid, hele 10 medlem¬
mer var mødt. Karen kom med klokkeklang og tak for
fødselsdags hilsenen og Johan vil også altid give sit besyv
med. Formanden fremlagde oversigt af valg til Hovedbesty¬
relsen, og dette blev hurtigt overstået. Næste emne var
julefrokosten, nogle af vore højt skattede medlemmer har
på grund af deres arbejde altid været forhindret i at deltage,
så der blev enighed om at holde "Det store kolde bord" den
10. januar kl. 19 i hulen. Tilmelding til Bent og Lars senest
3. januar. Prisen er ikke kendt endnu, men det skal I nok få
at vide. Med god brug af sangbogen sluttede en god og
festlig Naveraften. Der er ingen hulemøde i December
måned.

Med naverhilsen, Peter.

KØBENHAVN
I sidste nummer savnede jeg atter en større tilslutning til
Svende-Hulemødeme. Jeg ved ikke om I er tankelæsere,
men til mødet den 10/11 var vi hele 23 tilstede! Vi fik

optaget Anny som Naverven, så ifald der var grunden, har
hun mødepligt til samtlige arrangementer. Det var
naturligvis en pragtfuld aften, hvor klokken blev mange
(også den til at hive i). Når vi først kommer ud, er det jo
svært at gå hjem. Ellers var der "kun" Søndags-messe og
Midt-I-Ugen i den forgangne måned.
Lørdag den 7/12 hhv. kl. 15.00 og 18.30 afholder vi vor
unikke Andespil og -steg. Kom og få spillelysten styret, du
skal være noget uheldig, hvis du ikke drager hjem med bare
en lille præmie. Spillene er kl. 15.00 og kl. ca. 18.30 skal
ænderne på bordet - for en kort bemærkning - thi de plejer
at blive spist/nydt som varmt brød, men det er jo and. Der
er fri adgang til brikkerne, medens der skal tilmeldes til
spisningen, hvor vi desværre kun kan være 30. Sidste
tilmelding er den 1/12.
Den 12/12 er der Julehulemøde, hvor Hulen traditionen tro
er været ved gratis gløgg og æbleskiver. Kom og hyg dig
lige meget om du er Nissepige el.-dreng.



Onsdag den 18/12 er der Midt-I-Ugen-Jul/Sul, hvor mange
af julens glæder kan nydes. Tro mig. Lad ikke smagsløgene,
øjnene og mavsen undvære dette skue. Sidste dag vi har
åbent i år er søndag den 29/12, hvor Navervennerne har
besluttet at holde Nytårs -optakt. Tag knude med, der dog
evt. kan købes i Hulen. OBS! er ikke programsat i
Københavnemaven.
Det var så det år! Jeg minder lige om stiftelsesfesten den
11/01-97. Hurtig tilmelding tilrådes, da det som altid bliver
et brag af en fest.
Arrangementer:
1.12. + 15.12. kl.10.30 Søndags-Messe.
7.12. kl. 15.00 / 18.30 Andespil og steg.
8.12.+22.12. Lukket.
12.12. kl. 19.00 Julehulemøde.
18.12. kl. 10.30 Midt-I-Ugen-Jul/Sul.
29.12. kl. 10.30 NRHF's Nytårs-optakt.
11.01-1997. kl. 18.00 Stiftelsesfest.

Glædelig Jul og et godt Nytår ønskes I alle fra nær og ljern
fra.

Niels "2m".

NYSTED
Hulemøde afholdtes den 4. november. Vi havde inviteret
vore damer og gæster til gule ærter. Der var tilmeldt 15, og
det blev en hyggelig aften, som trak ud til kl. 2.00.
Vedrørende vores pladsproblem kan jeg oplyse, at kultur¬
forvaltningen i Nysted har stillet lokale nr. 4 til rådighed for
os den første mandag i hver måned.
Næste hulemøde afholdes den 2. december, hvor der som

sædvanlig vil være et traktement. Da vi er tæt på jul, vil jeg
gerne se glade ansigter, idet vi tømmer sparebøssen, og der
bliver som sædvanlig udloddet Zi flaske snaps til den, hvis
gæt kommer tættest på. Vi vil ved dette møde optage et nyt
medlem, Jørgen Just, som I allerede kender.
Så vel mødt, kære brødre.

Med naverhilsen og kno,
Bent, skatmester, laugsskriver og hulefar.

NÆSTVED
Når du læser dette er vi kommet gennem november måned.
Der har været efterårsstorme; men også sol. Høsten er jo
den årstid hvor træernes blade får alle de fantastiske gyldne
farver gule, røde, orange, iblandet de saftige grønne
kulører, der står så smukt til træstammernes sortbrune,
barkklædte overflade. Nu er det december. Snart bliver
dagene længere, så kommer Navens gladeste tid, med tur
ved bjerg og strand. - Livet kan være forbandet nok. Værre
det bli'r ved at klage. Fremad, min bror! over sten og stok,
og se dig aldrig tilbage.
Til hulemødet 1/11-96 var vi samlet 11 svende og venner.
En lille skare med godt humør. Der var meget at tale om,
men som altid påtager vi os opgaverne, så sammenhold og
kammeratskab stadig står i højborg. December måned byder
på mange oplevelser. Ud over den almindelige julehygge vil
der også være en del sammenkomster, så her er
programmet:
Hulemøde d. 06.12.96. kl. 19.00
Julefrokost i hulen d. 07.12.96. kl. 13.00
Hulen har åbent tors- fre- og lørdag mellem 12.00 og 17.00
Vel modt og god jul til alle.

ODENSE
Til hulemødet den 1/11 var mødt 14 naver og venner. Arno
lagde hårdt ud, med at give en omgang inden mødet
startede. Ole læste sin beretning op hvad der var sket
bagud. Efter mødet hyggede vi os med et par stk. brød.
Keld fortalte en historie, fra dengang han arbejdede i
Stockholm. Det var om en Karl Rosenbaum.
12/10-96. Vi havde den glæde at se Fredericia naverne og 3
fra Vejle, til nogle hyggelige timer. Det er første gang der
har været så mange naver i den nye hule, over 30 med egne
medlemmer. Vi siger tak for jeres trip til vores hule. Arno
havde lavet skipperlabskovs. Kirsten var hulemor, så det
gik vist meget godt.
HUSK: 14/12 KL. 17 JULE-SULE-SVENDE-GILDE!
husk en lille pakke.

De bedste hilsener, Pigen fra Fyn.

RANDERS
19/10-96. Den føromtalte tur til Kejsergården løb af stablen
denne dag. Vi takker for det store fremmøde fira andre
afdelinger. Herning, Hørning, Silkeborg og Århus. Derefter
beklager vi kikset i planlægningen; men er glade for så
mange blev hængende. Det var en god fremvisning vi fik på
Kejsergården, og trods alt, for nogle et par våde timer i
baggårdene. Derefter ankom vi til Hvidsten Kro, hvor kro
mutter havde tilberedt nogle herlige æggekager, en

præstation, når vi var omkring 50 personer. Snak! Snak! 01
og en Dram, herlige timer med bægerklang. Hermed takker
vi igen, men denne gang FLEMMING (bus)
1/11-96. Hulemøde. For lidt fremmødte; men tak til dem
der kom. Husk at komme til tiden. Afstemning til HB
foregik ikke uden røster, men vi stemte om at stemme og så
stemte vi.
Mød venligst op på møderne dette gælder også vores
søndags møder, da vi har nogle tiltag som i skal melde jer
til: Søndag fra 10.00 til 12.00?.

Med låget af spanden, T.S. Smith.

ROSKILDE
Oktober måneds spilleaften var præget af både forkølelse
og efterårsferie, men vi otte, der mødte op, havde en rar
aften. Til hulemødet var der derimod næsten fuldt hus, 22
naver og navervenner, deraf 2 gæster, Hanne og Helge.
Begge er berettiget til at være medlemmer af CUK, så vi
håber at se dem som kommende medlemmer. Formanden
åbnede mødet med at oplæse en hilsen fra sekretæren, der
ferierer på Mallorca sammen med sin Karin, og af anden
indkommen post. Efter en sang gik vi så over til afstemning
om kandidater til HB. Forhåbentlig bliver resultatet af den,
at vi får en hovedbestyrelse, der på god og saglig måde kan
varetage afdelingernes og egne interesser/problemer.
Vi ønsker alle afdelinger i ind og -udland en rigtig glædelig
JUL.
PROGRAM FOR DECEMBER: Søndag den 8. kl. 15.00
serveres gløgg og æbleskiver i hulen, og de der vil spille
kort om aftenen tager en klemme med til aftensmad.
Tilmelding senest den 6. dec. på tlf: 4236 4204.
Årets sidste hulemøde, hvor der serveres gule ærter, er

flyttet til Lørdag d. 28. kl. 13.00. BEMÆRK DET
ÆNDREDE TIDSPUNKT. - Pris pr. pers. 40,- Tilmelding
senest den 23/12 på tlf: 4236 1068. Hulevagt, Karl + Erna.

Med kno i bordet, Henrik J. Berg. Med naverhilsen fra os i Roskilde, ERNA.



Mi

SAMSØ
Ved hulemødet som blev holdt som sædvanlig den sidste
fredag i måneden, var der mødt 9 svende. Formanden
berettede om valg til HB, som vi så stemte om, så det kom
herfra øen i god tid. Herefter talte vi om rettelser i vore
lokallove. Da det kun var et fortolkingsspørgsmål fik HB
ret denne gang. Så gik vi ellers over til det kulinariske som
Åse stod for (det var pragtfuldt). Vi talte om julefrokosten
som jo holdes den 14.12. kl. 14.00. Som sidste år bliver det
medlemmerne selv der laver maden, som jo var en succes,
som tåler gentagelse. Ikke mere om mad denne gang. Så tog
vi fat på salmebogen og glassene, så alt i alt blev det et godt
hulemøde, bort set fra formanden som glemte bussen til
Nordby. - Mødet sluttede med minderne.
NB: Alle priser på øl og spiritus er nu enhedspriser.

Med kno og hilsen, ELSE Samsø.

VEJLE
11 svende var mødt op. Det - brødre og søstre - er depri¬
merende! Vi må op på fodballerne og vise os selv og andre,
at vi mener noget med vores medlemsskab.
Formanden åbnede mødet med en opfordring til at synge nr.
29. Derefter fortalte han, at 3 Vejle -medlemmer har været
med Odense afdeling på udflugt. Det var en dejlig oplevelse
- og en meget rimelig pris, beretter de 3 heldige. Tak til
Odense afdeling.
Ernst Trøjbo fyldte i oktober 75 år. Han takkede afdelingen
for gaven og sprang derefter adræt på klokken. Han
spenderede både en øl og en snaps. Vi kvitterede med
blæren. Tak til Ernst Kaj Falck fremlagde nogle dunkle
vognmandstanker, hvorefter han også ringede med klokken,
hvilket naturligvis udløste blæresangen. Tak til Kaj. Der
var også mødt en Hang Around op - Jens Bisgård - som
skal optages på december mødet. Karin foreslog, at vi sang
nr. 43, hvorefter formanden sluttede mødet.
Polle havde overgået sig selv. Han serverede et stjerneskud
med tryk på stjerne. Det skal han have magen ros for.
Vejle afdeling ønsker samtlige Vejle Naver samt øvrige
afdelinger inden for CUK en rigtig glædelig Jul og et godt
NYTÅR.

Med naverhilsen, Erik.

SILKEBORG
Lørdag den 19. okt.deltog Silkeborg afd. i turen til
"Kejsergården" i Randers. Det var interessant at se de
forskellige gamle redskaber og høre om deres anvendelse,
bare synd vi ikke fik dem at se i praksis, men vi havde gode
guider med gode forklaringer på det hele. Nogle af os var
heldige senere at have en god lokal Naverbror som guide til
at vise os Randers. - Tak Torben - Andre gik deres egne

veje.

Kl. 16.30 kørte vi til Hvidsten Kro og fik en god
gammeldags Flæskeæggekage, præcis som en sådan skal
være, samt dejligt samvær og naturligvis "Minderne" til
sidst. Så gik turen hjemad ved Flemmings hjælp. Alt i alt en
god og lærerig tur. Tak til Bitten, Randers afd.
25/10. Hulemode, 16 svende var mødt op. Nyt medlem blev
optaget Niels Peter Jensen (Café Paradis). Klokken blev
rørt flittigt af både Niels Peter og Pelle (Boremester) tak for
det. Efter optagelsen af Niels Peter overraskede han alle,
med en gave til hulen, som bestod af en gammel rejsekiste,
som blev modtaget og beundret af alle tilstedeværende,
mange tak for den.
Stor tak til "Farmand" for mange års vel udført sekretær¬
arbejde (hørt red.) for Silkeborg afd. som der selvfølgelig
skal to til at overtage, vi vil, Jørgen Kran og Bent W
forsøge at løfte arven på bedste måde.
NB: Du kan stadig nå at være med i Pinsespare -klubben i
Hulen.

Med Naverhilsen

Jørgen Kran og Bent W.

SLAGELSE
Hulemødet d. 1/11-96 startede først kl. 19.00 og selv om
trak tiden lidt blev vi heller ikke ret mange denne gang;
men det bliver forhåbentlig bedre næste gang når Henning
viser film fra ferien i Nepal hos Per, Kitte, Nicolaj og Maja.
Selve mødet blev, som vanen tro, indledt med en sang,
hvorefter Erik gav en orientering fra bestyrelsesmodet d.
7/10-96, hvor vi fik uddelegeret forskellige opgaver som
gerne skulle resultere i øget medlemstal. Bl.a. har Karin
lavet et flot udkast til en folder som skal præsenteres for
kommende håndværkssvende på Teknisk Skole, så de kan
se hvilke muligheder Naverne har for at være behjælpelig
hvis/når de ønsker at rejse ud. Ejvin oplyste at hans søn
Lars agter at rejse til Calgary når han til sommer får sit
svendebrev som tømrer.
Mødet sluttede ca. kl. 20.30 hvorefter vi nød vores
medbragte "klemmer".

Med kno i bordet, Erik.

STOCKHOLM
Oktober forløb med Whistspil, resultatet af tävlingen bliver
først afklaret i december, da to spilleaftener mangler endnu.
Den 25. havde vi svendeaften med bingospil, der var mange
fine kulinariske gevinster som for de heldige vindere var et
godt tilskud til husholdningskassen. Lørdag den 2.
november, Alhelgoneafton, var vi nogle kammerater som
var i Ingarö kirke for at deltage i en mindehøjtidelighed
over årets afdøde, efter højtideligheden i kirken gik vi til
mindelunden hvor vi tændte et lys og mindedes vores gode
gamle ven Søren.
Program for december:
7/12- Månedsmøde kl. 13.00
14/12- Julemesse kl. 13.00
4/01- Januar-Nytårsmesse kl. 13.00

Da året lakker mod sit slut, vil Stockholms afd. hermed
ønske alle Naverkammerater nær og fjern en rigtig god JUL
og et godt NYTÅR.

Med naverhilsen Poul.



ZÜRICH
Kære Navervenner så er igen et år overstået, vi har haft
flere afrejste end nye tilmeldte, deriblandt vore nyvalgte
sekretær Jesper, som vi ikke har set siden generalforsam¬
lingen, hvad grunden så er, så ?????? stadig sekretær posten
at besætte også vore redaktør ?? ??? ????s er taget tilbage
til fædrelandet, så vores formand ???? ?? ?? ????? i trylle-
posen, og der fandt han frem til Frank Petersen, tidligere
medlem af best. som sagde ja til at overtage posten som
redaktør af det blad som han selv var primusmotor for i
1987. Velkommen Frank.
Til Naveraften den 6. nov. havde mange fundet vejen til
hulen grunden var, maler Lone Bjørn og gipsemester Axel
Petersens 10 års jubilæum som Zürich -Naver. Til stor jubel
slog de 10 års plader i det runde bord, og betalte på behørig
vis. Tillykke til begge to. Programmet denne aften løs også
på afstemning til hovedbestyrelsen. Efter Lars's oplæsning
af Frank Petersens brev blev der heftigt diskuteret om
konsekvensen af en evt. boykottelse. Resultatet blev dog at
afstemningen gennemførtes; men medlemmerne var dog
enige om at man kunne have været lidt mere smidig i HB.
Vi har også måttet tage afsked med tømrer Jan Nielsen som
vi vil ønske alt held fremover. Vores Marguerite træf den 6.
oktober måtte vi aflyse grundet en for lille tilslutning, så vi
prøver igen til foråret. Tilslutningen fra Zürich til
Moseltreffen var heller ikke den bedste, men til næste
Moseltreff vil vi vise at Zürich naverne stadig lever, så på
gensyn i 1997.
Til slut vil vi herfra ønske alle Naver hjemme som ude en
rigtig glædelig JUL samt et godt NYTÅR.

Med kno i bordet og gaffel i julegåsen,
Flemming Vilhelmsen.

AALBORG
Der var mødt 15 svende, og vi fik serveret Per Michael s
lækre varme torskeret.
Afstemningen til hovedbestyrelsen blev foretaget efter en
større diskussion. Julelotteriet blev startet med uddeling af
lodsedler. Vi forsøger at få en valgt ind i fritidsforvaltnin-
gen.
Vi ønsker Erik Katbjerg tillykke med de 65 år den 24.12.
Husk julefrokosten den 7.12.96.
Husk generalforsamlingen den 5.02.96.

Med naverhilsen og kno i bordet, Gunnar.

ÅRHUS
18/10. God tilslutning til hulemødet hvor vi havde en
optagelse af et nyt medlem, Preben Ludstrup, som er flyttet
til Danmark efter at have arbejdet i USA i 32 år.
Formanden foretog den traditionelle optagelse. Vi vil gerne
her gennem bladet byde vores nye medlem velkommen i
vor forening og håber du vil falde godt til hos os.
19/10. Vi var sammen med naver fra Randers, Herning,
Silkeborg og Hørning på besøg i "Kejsergården", et
nyindrettet håndværksmuseum. Spændende at se mange af
vore gode gamle håndværksfag repræsenteret. Vi kan kun
anbefale andre at se "Kejsergården". Det er et besøg værd.

25/10. Vores årlige keglespil blev i år afviklet på kegleba¬
nerne i Århus skøjtehal. Arrangementet forløb særdeles
fint. Hos mændene blev Ole Johansen ny keglekonge og
hos pigerne blev det Lis Lindskjold.
Stiftelsesfesten forløb fint med mange taler ikke mindst til
Ib Strange som samtidig fejrede sit 40 års jubilæum med at
give natmad til hele forsamlingen. En hyggelig aften der
sluttede kl. 02.00.
Kommende arrangementer:
6/12 Hulemøde m/gløgg og vafler.
20/12 Julehulemøde.
Vi sender herved de bedste hilsener til alle naver både her
hjemme og i udlandet med ønsket om en god jul samt alt
godt i det kommende år.

S.E. Jensen, Århus afd.
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