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Efter skoleophold England - Tyskland hjalp A. P. Møller mig med 35 rejser over Nordatlanten, og 4 gange jorden rundt.
Med stillingstilbud fra Schweiz, det påtænkte ophold
i Schweiz noget forlænget. Efter en tid på tegnestue for
atomkraftværker, blev det til ansættelse i Forskning og
Udviklingsafdelingen for Turboladere til store Skibsdieselmotorer. Betagende var det jo med de mange søde kvindesmil
- skisport -skøjtesport og Bjergvandring, med 18 års deltagelse i Berner March.
Schweizeropholdet gav jo også mulighed for adskillige EDB. Kurser.
Gensyn og hjælpsomheden fra vennekredsen i Aalborg er jo dejligt og jeg bruger numin lejlighed i Aalborg, og sommerhuset
i Blokhus.
De mange år i udlandet medførte en flytning jeg ALDRIG glemmer.
UNDSKYLD til alle jer, jeg ikke fik sagt farvel til, i flytterodet, og fortsat gemt, er min adresse- Telf. Bog. Forhåbentlig
findes den iblandt de opmagasinerede ting. Og i januar håber jeg og finde en stilling.
MED TAK FOR MANGE UFORGLEMMELIGE oplevelser og god behandling, ser jeg frem til et senere ferieophold i
Schweiz.
Med kno i bordet. Frits. Zürich / Aalborg..

FORSÆTTELSE AF
"RUMÆNIEN SET MED MINE ØJNE"

AF H. MANNICK.
De blev også sendt ud til os fra ambassaden, var kun et par
dage, de skulle videre til Braila, hvor Uhrskov havde
hovedkvarter. Det varmorsomt med pastor Lerche, han var i
familie med lensgreve Lerche på Lerchenborg, der havde jeg
arbejdet en del som tømrerlærling, dog uden nærmere
forbindelsemed greven, så dog der den første automobil med
sort tjener og chauffør, skete i 1905. Ellen Petersen, som var
ansat i ambassaden, jeg kendte hende fra 1913, da hun var 1
år, havde været i Danmark og var netop i København, da
Knud blev gift, hun var med til brylluppet, som var meget
festligt. Hun fortalte, det varen dejlig familie, han var kommet
ind i, og hans kone Esther var en sød pige, det glædede os
meget på Knuds vegne, selv om vi syntes, det var for tidligt
for ham at gifte sig, men det syntes Knud ikke, og studierne
gik videre. Sådan set gik det hele meget godt, arbejde var der
nok af, og russerne organiserede flittigt. Kong Mihail blev

afsat og skulle til Schweiz, han fik først lov til at tage 100
personer med, men i sidste øjeblik blev det ændret til 40
personer. Det var slemt for mange f.eks. for hans adjudant,
han skulle have haft sin kone med, men hun måtte altså blive.
Jeg trafham i København ca. 1 år efter, jeg kom hjem. Kong
Mihail med følge havde været i København, og Karen kom
til at tale med ham, han inviterede Karen hjem på pensionatet,
hvor han boede, de fik frikadeller til aftensmad, og han
garanterede Karen, at det havde været noget helt andet, hvis
det var i den tid, han var hjemme i Bukarest. Karen indbød
ham til at besøge os, og han kom, og vi underholdt os
udmærket, det var især ham, der fortalte. Afrejsen fra
Bukarest gik godt, men på rejsen til grænsen blev alt
undersøgt, det var mest for penge, smykker i det hele taget
for værdier. Det skete meget grundigt, selv mellem tæerne
blev der søgt brillianter, men efter hans udsagn blev der intet
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MÆRKEDAG.

D. 03 dec. 2000

D. 08 dec. 2000

D. 08 jan. 2001

D. 09 jan. 2001

D. 10 jan. 2001

D. 15 jan. 2001

D. 22. jan. 2001

D. 28 jan. 2001

JUBILÆUM.
D. 04 jan. 2001

D. 18 jan. 2001

Johan Andersen Kolding
Skamlingvej 53 Sjølund
DK-6000 Kolding
Per Vestring Kolding
Titaniavej 20
DK-6000 Kolding
Bendt Ravn, Næstved
Kæhlersvej 12
DK-4700 Næstved
Marianne Christensen Holbæk

Høedvej 15
DK-4450 Jyderup.
Louis Jensen Fredericia

Norgesgade 15 B, 2
DK-7000 Fredericia.
Karin Hjelm Vejle
Storkekæret 29 Kaas
DK-9490 Pandrup.
Knud Rasmussen, Næstved
Ørnevej 6
DK-4700 Næstved
Pia Nielsen, København
Scharlingsvej 16, 4. tv.,
DK-2500 Valby

50 år

60 år

70 år

40 år

60 år

50 år

70 år

40 år

Søren Møller Randers
Ved Byskellet 13
DK-8900 Randers.
Bitten Lorentzen Randers
Nr. Sundbyvej 10
DK-8900 Randers.

10 år

30 år

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Julehilsen fra Ålesund
Gode navere og navervenner, på valsen, eller trygt hjemme i
kakkelovnskrogen, ønskes en glædelig jul, og et godt nytår.
Tak for nogle hyggelige timer til Jer der var til julefrokost i
Holbæk den 2. december og til seniortræf den 7.
Med naverhilsen Polarbageren

Dødsfald.
Det er med sorg at måtte
meddele jer, at et af vores

tidligere bestyrelsesmedlemmer
har forladt os.

Den 17 november harMajlis Moergeli-Johansen forladt os. Et meget
stort følge, samt en del naver med fanen, tog afsked med hende på
kirkegården i Steinmaur den 27 november. Hun stammede fra
Odense egnen. Vi har med Majlis mistet en person, der med sin
energi og ideer satte sit eget præg i bestyrelsen, hun har gjort en
stor indsats for naverne og for dansker i Schweiz.
Hun efterlader sig mand og 2 børn på 17 og 19 år, hun blev kun 48
år.
Vi vil savne Majlis meget og beder jer alle sammen med os at ære
hendes minde.

Zürich afd. Flemming Vilhelmsen formand.

Samtidig ønsker vi alle naver en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår.

VERDENSÆLDSTE NAV
Vores gode naverbror, æresmedlem Poul Hansen, Nysted er i en

alder af 97 år, d. 6 dec. 2000 draget ud på sin sidste rejse.
Ære være hans minde.

Nysted forening.

Jeg vil hermed sige tak til HB. - Odense afd. og Kolding afd. for
telegrammer og gaver.

Naverhilsen Johan Andersen Kolding.

Jeg vil gerne her igennem takke for opmærksomheden i form af
telegrammer til HB. og Fredericia naverne, og en stor tak til Vejle
naverne for telegram og gave.

Naverhilsen Tage Prehn Vejle.

Husk at alle naver ikke kan
undvære CUK's 100 års

jubilæumsskrift.

75.- plus forsendelse.

Fås hos Hovedkassereren
Tlf: 8684 9268.
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HB MØDE DEN 2 December 2000, kl.9.00
Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Web-master
7. CCEG arbejdsmøde
8. Artikel i UD & SE
9. Henvendelse fra TV i Tyskland
10. Henvendelser fra unge der vil arbejde i udlandet
11. Gennemgang af indkommende forslag til

Delegeretmødet
12. Næste møde
13. Eventuelt

FORMANDENS BERETNING:

Først vil jeg byde jer velkommen til dette RB møde.
Det er altid vanskeligt at fa indpasset HB mødet i Decembermåned,
da de fleste foreninger har en masse aktiviteter i julemåneden, men
i dag er der lige tid til et tidligt morgenmøde. Vi skal nok nå og
behandle alle spørgsmål fra dagsordenen til dette møde.
Der har været CCEG sammenarbejdsmøde i Odense. Det forløb
ganske godt, som i vel har læst i DFS. Det er vigtigt at vi fastholder
vores sammenarbejde i CCEG, da der er flere unge der ønsker at
komme ud og rejse for oplevelsens skyld.
Disse unge ønsker at rejse med et rejsebrev, somman havde tidligere
og her er det at CCEG rejsepasset har sin berettigelse. Disse nye
strømninger blandt de unge må vi ikke sidde overhørig i vores
egen selvoptagelse, som der beklageligvis er nogen der lider at
men derimod være positiv over for dem der ønsker at tage de gamle
traditioner op, vedrørende at rejse ud for at lære og opleve verdenen.
Man skal tænke på at når der er gået nogle år vil de dukke op i de
hjemlige foreninger som hjemvendte berejste der ønsker at være
iblandt os.

Jeg har talt med nogle unge berejste der er meget bitre over dem
måde de blev behandlet på, da de søgte oplysninger og råd før de
tog ud på deres rejse, det er ikke på den måde vi far dem iblandt
os. De vil helt automatisk søge andre steder hen, hvilket er en
skam for dem og os.
Medierne har også faet øjnene op for at berejste folk er et interessant
emne, hvilket vi kan se af den væld af reportager der dukker op.
Det er ikke kun i Danmark, men i hele Europa man ser dette.
Så lad os gribe chancen og begynd på en ny fremadrettet tid i en
skabende ånd.
Ole Bøwig

2) Redaktør. Der mangler oplysninger i annoncen fra Sverige,
mærkedage som skal under milepæle, oplyses særskilt.
3) Hovedkasserer. Budgettet for 2000 holder, der skal sælges flere
jubilæumsskrifter.
HB medlemmer skal agitere for det, de kunne bruges af foreningerne
som gave.

Budgettet for 2001 blev diskuteret.
Telegrammer til mærkedage bliver fra 1.1.2001 igen sendt af
næstformanden.
Der er oprettet homebank i Arbejdernes Landsbank, det erbilligere
at sende penge på denne måde.
Den indbundne DFS. er flot med logo i guldtryk, kan købes for
110 kr. + porto.
4) Arkiv. Effekter fra Ib Strange skal sorteres.
5) Udstillingsvogn. Vognen er i Frederikssund.
6)Web-master. Web-mastern savner oplysninger fra foreningerne,
fejlene på hjemmesiden bør snarest rettes.
7) CCEG arbejdsmøde. Det var et godt møde, det blev refereret i
dagpressen og der var mange reaktioner fra folk.
8) Artikel i UD & SE. Der var mange tilbagemeldinger til
formanden p.g.a. artiklen om rejsende håndværkere i Ud og Se
(DSB).
9) Henvendelse fra TV i Tyskland. En schweizisk født
journalist fra Berlin vil lave en times udsendelse om skandinaver
og deres rejser og deres forbindelse til Schweiz og CUKs
baggrund og arbejde, er i opstart, skal sendes i schweizisk
fjernsyn og muligvis sælges til Sat 1.
En kendt og agtet historiker fra Odense, der taler perfekt tysk er
tilknyttet,
10) Henvendelser fra unge der vil arbejde i udlandet. Der er
flere henvendelser fra unge, der vil ud at rejse og som er
interesseret i et betinget medlemsskab.
11) Gennemgang af indkommende forslag til delegeretmødet.
Forslagene blev kontrolleret med hensyn til dato, begrundelse og
underskrift.
12) Næste møde. 6.1. 2001 og 3.2.2001 klokken 10 i Århus
13) Eventuelt. Opstillingen til sekretærposten blev diskuteret,
beslutninger, der er ført til protokol er gældende.
Irene Andersen

HOVEDKASSEREREN MEDDELER!

Nu er "Den farende svend" indbunden årgang 1994-99
på lager og kan købes for 110,- plus forsendelse.
Bogen kan købes direkte hos hovedkassereren

eller gennem din lokale forening.

1) Protokol og beretning. Godkendt, vi diskuterede betinget
medlemskab og rejsebrev, Henrik Berg skal kontaktes, der skal
oplyses på hjemmesiden, at vi har pligt at vejlede unge, der vil ud
at rejse.

Der er også blevet indkøbt kuverter med tryk logo i farver
og CUK. Naverne i sort, disse er også til salg, hvis nogle af

foreningerne ønsker det.
De kan ligeledes bestilles hos hovedkassereren

Store kuverter skal koste kr. 3,00 pr stk.
Små kuverter skal koste kr. 2,50 pr stk.
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fundet. For ham havde det været herligt at komme over grænsen,
men han savnede sin kone. Han takkede for en dejlig aften, min
kone og Karen talte jo godt rumænsk. Flere år skrev han julehilsen
til os, men uden adresse, så vi kunne ikke svare ham. At kongen
intet afværdi havde med sig, var ikke så mærkeligt, de havde sikkert
sendt det i forvejen, ligesom mange rige havde deres penge i
Schweiz. Den rumænske regering havde en spion i Schweiz,
som skulle opdage, hvem og hvor
mange penge vedkommende havde, manden
blev så kaldt til politiet, måtte vedkende sin
brøde, at det var rigtigt og lod beløbet overføre
til staten, det var bestemt ikke den mildeste måde,
det forløb på. Spionen i Schweiz blev en aften
gennemhøvlet og rejste hjem, men der i
efteråret blev det industriens tur. Alle
fabrikker og større virksomheder blev beslaglagt SMlKam„
en nat. Pengeskabe blev plomberet, og om morgenen
var den nye direktør der.
De nye direktører var alle folk med den rette farve, og detmærkelige
var, at i Bukarest var der kun 2 ingeniører, som blev antaget for de
to største byggefirmaer, så var der mange steder, hvor store
læredrenge fik posten. De tidligere ejere skulle blive på fabrikken
og støtte direktøren med råd og dåd. Jeg kom igen fint ud af det.
Jeg arbejdede hovedsageligt for bryggeriet "Luther" med 30 mand
og for ingeniør Stand med 40 mand. Hos "Luther" blev
smedemesteren direktør, han var en god ven, det gik gnidningsløst,
arbejdet gik videre, og jeg fik sat priserne op.
Hos Stand kom en lastbilchauffør fra

gasværket, da jeg kom på kontoret,
modtog han mig med et: "dig kender
jeg jo, du har jo arbejdet meget på gasværket
med de store køletårne, kom hver dag
på motorcykel, de var meget glade for dit
arbejde, så vi skal nok komme godt ud af det
sammen", og det kom vi. Stand var glad for
mit bekendtskab, han hjalp os meget, han
forstod ikke ret meget, men havde stor tillid
til mig og mine priser.
For de forhenværende ejere gik det ikke så godt, da kontrollen
kom, blev pengeskabene åbnet og alt af værdi konfiskeret, mange
havde for en letheds skyld taget penge afkassen og lagt små stykker
papirer for at regnskabet blev lettere. Summen blev lagt sammen
og den skulle betales tilbage, det var ofte store summer. Af
forretninger var det kun de allermindste, der gik fri i den omgang,
de fik senere sagen for.

Karen var blevet student fra den katolske skole,
den evangeliske var lukket, da den endnu blev
regnet for at være tysk, hun fik fine karakterer

og var indskrevet på universitetet for
tekstilundervisning.

Hun var også på en tekstilfabrik,
forhenværende italiensk, og var

meget interesseret, mente dog, hun kunne
klare mere, så hun blev indmeldt

på handelsuniversitetet. Det kostede dyrt, da
professorerne også skulle leve, det varede dog

ikke længe det blev for strengt for hende.
Knh, tu MrjwJ^u var hun også alene, da hendes skolekammerat,

Gerda Sonntag, som havde boet hos os vel 3
år, var rejst efter studentereksamen, og de 2

havde opildnet hinanden. Kontrollen med civilbefolkningen
blev skærpet. Spionage og contraspionage.
Stod f.eks. 3 mand på gaden og snakkede sammen, måtte vi blive

Egerhevl

Brutaler

enige om, hvad vi skulle sige, hvis vi blev standset, så skulle vi
sige, vi havde talt om mit arbejde på hallerne i Obor, hvorledes vi
kunne organisere det, så det gik hurtigere. Når vi så blev standset
af 3 spioner, og alle 3 havde fortalt det samme, fik vi som gode
"tovaris" lov til at gå.

At tale politik var strengt forbudt, men var
det eneste, som vi havde interesse for. Vores
tjenestepige fik ordre til, hver uge at møde
på kontoret og berette, hvem der kom hos os,
hvad vi spiste, hvad vi talte om i telefonen og
r

meget andet.
Damer af det bedre selskab blev tvunget
til at spionere blandt sine veninder. Efter

T en komsammen med dem, måtte hun så
fortælle, hvad hver enkelt mente og fik præmie.
Der var kommet en angst for at tale med folk,

trafman en bekendt i sporvognen, han spurgte om, hvordan det gik
- fint, fint - og du ligeledes meget fint, når man så fik lidt plads,
gik det med politik, men ingen måtte høre det.
En aften, vi havde været i byen og kørte hjem i sporvogn, sad min
kone og Karen inde i vognen, jeg stod på bagperronen, da der kom
en militærpolitimand op, han opdagede mig og hilste, om jeg ikke
kunne kende ham, han havde da arbejdet hos mig, hans kone blev
syg, så han måtte rejse, fik så af mesteren et papir til mig om
hanstimer, kom ud til mig, og selv om det var
en tirsdag, fik han sine penge. Begge
pigerne sad i vognen og var meget bange,
at han skulle tage mig med, men da han
kyssede min hånd til afsked, var de mere
rolige.
Studenterne, også Karen, fik det job at lave
tegninger afaf alle huse, det var
"grundplanen" - kælder, etage -
hvor mange og hvem der boede i huset.
Der var mange huse i Bukarest, men også
mange studenter, de fik stor øvelse i det
og på kontoret havde de orden i sagerne,
alt var under kontrol.
Børnene var man gode ved, inden
skolegang kom de i børnehave, hvor de
også spiste, senere i skolen, der fik de
også en del af kosten, men der var også opdragelse med i spillet.
Lærerinden sagde f.eks. lad os bede til Gud om at fa noget at spise,
der skete intet, så mente hun, at de kunne bede til Stalin, døren gik
op og damerne kom ind med maden.
Når børnene kom hjem og fortalte det til forældrene, fik de noget
andet at vide, om hvordan og hvorledes, men de måtte ikke sige det
i skolen. De større børn, 12-14 år, kom klassevis på nybygninger
nogle timer om ugen og skulle bære mursten op, og det var ofte til
4. eller 5. sal.
De fik udleveret en avis, de tog over armen, og fik 2-3 mursten
stablet ovenpå, og så gik det op ad løbebroer uden på stilladset,
mange var meget bange for at komme i højden, det var billig
arbejdskraft.

1948 der var rigeligt arbejde, men ubehageligt
at arbejde på den måde med spioner til alle
sider, jeg måtte passe meget på ikke at stille
nye folk ind, som var kommunister, for de

løb til møder i arbejdstiden, var som kammerat
med mig og opførte sig, så jeg til flere måtte
betale flere tusinde lei for at blive afmed dem.
Priserne steg også, dog ikke så rask som før
omvekslingen.

M;ii. i

I
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Der var mangel på meget, materialer var svært at få, og der blev
udstedt kort for kød, brød, mælk, sko, tekstilvarer og m.m.
Bønderne bragte meget til byen, selv om der var risiko ved det,

blev de opdaget, blev varerne konfiskeret, og de
fik en omgang klø. Manden, som opdagede det,

beholdt det hele.
Året gik dog meget godt indtil julen 1948, da
kom der et cirkulære, at udlændinge ikke mere
måtte overtage et arbejde, de havde levet af
det, rumænerne havde lavet og udsuget dem,
så nu var det forbi.
Alt arbejde skulle afsluttes inden nytår, og da

alt mit arbejde var for staten, måtte jeg gå efter parolen. Det meste
af mit arbejde blev overtaget af mine gamle mestre, de fik mine
priser, og andre steder anbefalede jeg dem.
1 1948 havde jeg arbejdet på en spansk kirke, jødisk, det var indstillet
om efteråret, og i februar ville de begynde igen, og jeg mente jeg
godt kunne overtage det, da det ikke kom rumænerne ved. Jeg lod
dem dog spørge hos behørte og fik den besked, at det gik ikke. Så
anbefalede jeg den mester, som havde udført arbejdet til dato, og
han overtog det med mine priser, og glad var han. ^Det var også forbi med alle mine kort -'*
jeg havde ellers haft kort for sværarbejdere,
så nu skulle vi købe alt sort, og det var dyrt.
Jeg havde en del materiel, som jeg solgte, /
det var meget små priser, de fik det
nærmest for det, de bød.
Mine bøger derafmange danske,
som jeg arvede efter den danske
konsul fra Galatz, mange tyske og
enkelte rumænske, vi fik ca. 10.000 lei
for 500 stk., meget billigt, men da vi
ikke måtte tage dem ud af landet, var det den eneste udvej.
Staten oprettede forretninger, hvor man kunne aflevere de ting, man
ville afmed, der blev straks fastsat en pris, varerne blev udstillet,
og når man kom forbi og så, at de var solgt, hentede man pengene.

Skrivemaskinen solgte jeg privat for 10.000 lei,
senere gik der en del ting den vej. Jeg havde en del
små maskiner, som det hed om dem "ikke træet til
maskinen, men maskinen til træet". Jeg havde haft
dem fra 1941 og haft meget nytte af dem. Der var

rundsave, bor, høvle, stemme- og båndsave, 8 stk. i
alt. Vi havde pligt til at meddele staten de maskiner,
vi havde, det havde jeg gjort, men de var vel ikke
kommet så langt med kontrollen endnu.

Dem ville jeg sælge, og et par dage efter kom der 2 ingeniører fra
hovedkontoret og ville købe. Jeg var ikke meget for at sælge til
staten, men der var ingen udvej.
De foreslog, at de dagen efter hentede de 8 maskiner, og jeg kom
med på kontoret og fik 185.000 lei udbetalt. Der blev omhyggeligt
noteret, hvad det var formaskiner. Jeg blev hentet med maskinerne
og på kontoret var alt klar med papir på maskinerne og en check på
185.000, som bare skulle underskrives af direktøren.
Så da vi kom ind på hans kontor,
fik vi at vide, han var desværre bortrejst
en uge. Jeg kendte direktøren godt,
havde arbejdet flere arbejder for ham
og vidste, han var en absolut anstændig
fyr. En uge efter stillede jeg som aftalt
og fik stukket statens blad "munitorul
official" ud, hvor der stod, at de 8
maskiner, som havde tilhørt Manniche
var beslaglagt.

Smed

Jeg talte med chefen, men der var
intet at gøre, det var afgjort af
munitorul official. Jeg havde en maskine til,
men den skulle de ikke have, han mente dog,
det ville være fornuftigt, hvis de overtog den
for 35.000 lei udbetalt straks, så de penge
fik jeg da.
Springer frem i tiden.
Efter 12 år blev den danske stat enige med
den rumænske om, at vi fik 500.000 kr.
som erstatning, for hvad der var konfiskeret.
Det blev så udregnet, hvor meget hver skulle
have, og da jeg havde aktierne på legationen blevmin del 8.500 kr.,
og det var en glædelig overraskelse, da jeg havde afskrevet det.
På legationen havde jeg også en stor kasse stående med billeder,
tæpper og andre sager, som jeg ikke måtte tage med hjem, men vi
tænkte, det kunne ske ved lejlighed. Der var også en såkaldt
skattekiste, indeholdt forskellige sølvsager, krystal og
fotografiapparatet, den blev åbnet og bragt efterhånden. Den store
kasse spurgte jeg efter flere gange, men det gik ikke.
Så traf jeg her en dansk dame, som sagde, at hun om kort tid fik
sine sager fra Rumænien. Jeg ansøgte på udenrigsministeriet og fik
straks besked om, jeg ville betale for undersøgelse af en komité,
om det var rumænsk kunst eller hvad, så ville man gøre det
nødvendige.
Da kassen havde stået 14 år i forskellige kulkældre, var den meget
støvet, de må have åbnet den på den rigtige side, hvor tæpperne
var, og de var ædt op afmøl, så det væltede ud, blev lukket til og
meddelt, at den kunne tages hjem. 3 uger efter min ansøgning var
kassen her.

Undersøgelsen havde kostet 114,00 kr.
Den blev afhentet og åbnet hjemme i
spænding. Støvet flød ud af
tæpperne, i spandevis bragt i
skidtkælderen. Billederne var

intakt, meget beskidte og især det
store billede i en svær guldramme
havde lidt, men det blev repareret
og rammen forgyldt for meddels
300,- kr. Det er en daglig glæde
at se på det, også derfor er jeg
personalet i ambassaden meget taknemmelig, fordi de igen har
hjulpet mig.
Det var et lille sidespring.
I februar blev jeg klar over, den var gal, efter at have talt med flere
kloge mennesker, som alle mente, det var en tilstand, som ville
vare ved, og da jeg var dansker, ville det være dumt at blive, indgav
jeg ansøgning om at fa lov til at forlade landet med kone og datter,
da det almindeligvis varede ° år, til man fik tilladelsen, de skulle
undersøge, om der var mere at hente.
Vi blev enige om at sælge huset, som alle private huse, var der
ingen gæld på det, men det var vanskeligt at finde en køber, alle
var bange for, at husene blev konfiskeret af staten, det blev dog
ikke tilfældet med udenlandske huse.
Jeg fik fat i en stor bandit, som ville give 8.500 dollars, dog havde
han ikke så mange, men gav veksler på 125.000 lei, dem har jeg
aldrig set. Han, som købte huset havde været grænsevagt ved den
jugoslaviske grænse, vestkysten af Banat. Det var et sted, hvor
mange flygtede over, hovedsagelig jøder. De, som blev pågrebet,
måtte betale sig fra det i fremmed valuta eller smykker, så han havde
dollars.
Der var hård straf for dem, der havde valuta, så jeg måtte straks på
legationen og aflevere det hele, så kunne jeg hente det, når jeg
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brugte og lod dem veksle hos en jøde, som var dem, der tog risiko
og fortjeneste. Nu, da jeg havde indgivet ansøgning
om hjemrejse, kom skattevæsenet ind i
billedet. Straks efter krigen kom en
lov, at hver regning skulle anmeldes på
skattekontoret, før den måtte udbetales,
blev så beskattet med 22%, det vidste
vi, men tog det ikke så højtideligt, da
der ved indleveringen kun blev betalt
stempelafgift, ca. 3%, og damen, som
modtog den, fik 2%, de 22% skulle så
betales senere efter vi fik penge.
Der påbegyndtes en gennemgang af gamle regninger. Da
skatteopkræverne var meget grundige folk, fremviste de kun en
regning ad gangen, den måtte jeg så indrømme var min, og
forhandlingerne begyndte om, hvad jeg skulle betale.
Vi blev altid enige og kort tid efter kom den næste, andre
skatteopkrævere, altid enige o.s.v., de blev alle mine venner, det
var for mig bare om at trække det i langdrag, da jeg snart skulle
rejse.
Vi var meget spændt på, hvad man lavede med vores papirer, men
den 16. juni fik jeg besked på, at nu var det så vidt, at jeg skulle
skaffe billet fra politiet, at der ikke var nogen straffesag imod mig
og intet skyldte i skat, det med skatten gik også let med hjælp af
mine omtalte venner, men ret dyrt.
Vi havde tidligere faet en liste, som ansøgning om, hvad vi måtte
tage med. Vi fik lov til at tage spisestuemøblementet, et gammelt
skab (100 år), sengetøj, 100 glas og meget mere. Vi fik en waggon
sammenmed en ven, ingeniør Andersen fra Odense, som også skulle
hjem.
Jeg bad et par mand om at komme søndag formiddag og pakke ind,
der kom 20, mest for at tage afsked, da indpakningen var overstået,
fik vi vin og et stykke smørebrød.
Det var en meget svær afsked, flere af dem havde arbejdet for mig
op til 25 år. En af dem, en gammel arbejdsmand, sagde, han havde
været på Metropoliet (den største kirke)
og bestilt ringning med den store klokke
1 uge kl. 12.00, at jeg vidste det var for os.
Mandag og tirsdag var det om at fordele,
hvad vi ikke kunne tage med, der var jo
mange ting, som ikke måtte udføres,
såsom smykker, elektriske maskiner,
støvsuger, køkkenmaskiner, kunstgen¬
stande, tæpper, billeder og m.m. Alt det
skulle ud afhuset, da vi fik at vide på legationen, at vi kunne rejse
om onsdagen.
Det var vore venner og arbejdere, som fik det, nogle enkelte ting,
fik vi penge for. Onsdag den 21. juni fik vi tilladelse, så vi fik købt
3 billetter til Bratislava, de skulle betales i dollar, som jeg hentede
på legationen, det var 50 dollars. Vi fik papirerne kl. 16.30, godt de
kom, det sidste blev ordnet, og kl. 23.45 afgik toget, et langt
internationalt tog, af rejsende var der en kupé med 6 damer, en

komité fra Polen, og vi 3 i sovevogn.
Der var masser af venner og bekendte,
mindst 30. Alle skulle kysses, det var
en meget svær afsked, mange tårer.
Rejsen til grænsen gik godt, men jeg

opdagede, at jeg havde 1° dollar i
lommen, som jeg fik tilbage for

billetterne i Bukarest. I det
virvar tænkte jeg ikke på,

det er stregt forbudt at have fremmed
valuta.

KoblNTsrncd

Jeg talte med konduktøren, han mente det var bedst at oplyse dem
det ved grænsen, det var en stor dumhed, jeg kunne bare have smidt
dem ud ad vinduet.
Ankommet til grænsen, viste jeg kontrollen de 1° dollars, "den er

gal", sagde han. Da vi havde hver sit pas, mente han, at min kone
og datter kunne rejse videre, men jeg måtte blive. Vi stod alle tre ud
og gik på kontoret.
Der var heldigvis en flink stationsforstander, som gav os lov til at
telefonere til den danske legation i Bukarest, og da det var kl. 11.30
var hele personalet der, også minister Hergel.
Han forklarede dem, at jeg havde hentet 50 dollar
på legationen til at betale tre billetter med, og
det var de 1 ° dollars, som blev tilbage.
Det var netop, hvad jeg havde sagt, og så
var den klaret.
Så blev vores kufferter undersøgt meget
nøjagtigt, de fandt 3 spil kort, gamle, som
jeg ville bruge til kabale på turen, og en
pelskrave, som min kone havde syet på
sin frakke, ingen udførselstilladelse, så
igen telefon til legationen, og de blev
enige om, at sende det til legationen, jeg fik det kort tid efter i
København.
Så var det hele klaret og med stor lettelse rullede vi ind i Ungarn.
Rejsen til Budapest gik godt, der var mylder på banegårdene,
mange rejsende kom ind i toget, og på hver station var der kvinder
som solgte alt muligt spiseligt, bare det, at vi havde ingen penge,
da vi havde spist, hvad vi havde med fra Bukarest, måtte vi vente.
Vi havde 2 timers ophold i Budapest, så jeg var lidt i byen, dog kun
i omegnen, jeg passede på ikke at komme for sent til toget.
Det, jeg så, var gamle huse, små forretninger og beskidt på gaderne,
altså intet fra det, jeg oplevede i 1912, det var den skønneste by, jeg
kendte med brede boulevarder, Donaumed flotte broer- parlamentet
på den ene bred afDonau og Det kongelige Slot på den anden bred.
Toget gik videre mod Bratislava, grænsekontrol mærkede vi ikke
noget til, men jeg opdagede, at jeg stadig havde de 1° dollars.
Konduktøren ville meget gerne købe, men havde kun 26 kr.
Der er det også strafbart at have valuta, så jeg solgte dem. Vi ankom
til Bratislava kl. 01.30 og tog ophold i banerestauranten, for de 26
kr. kunne vi få 3 kopper te, og vi legede med 1 flaske cognac, men
natten var lang. Leni fandt ved et gennemsyn af sin taske en tynd
guldlænke armbånd, det hjalp på humøret.
Om morgenen gik jeg ind i byen og solgte den til en jøde for 520 kr.
og kørte tilbage med sporvogn,
og vi fik lidt at spise, men skulle
dog passe på, da vi skulle overnatte,
vi var kommet så hovedkulds af sted,
så vi kom 1 dag for tidlig til flyveren,
vi havde nemlig faet gratis flyrejse
hjem af Røde Kors, det havde legationen
ordnet for de små tjenester, vi havde
gjort dem i Bukarest.
Jeg måtte ind til byen for at finde et hotel,
stort værelse til 3 personer, fik det for
en pris, så vi kunne spise til aften, jeg sammen med Leni, Karen
havde ingen appetit (sagde hun). Vi to spiste med god appetit, gik
på hotellet og sov godt.
Den 24. juni om morgenen tog vi til Røde Kors-kontoret hvor vi
blev udmærket modtaget, fik kaffe med masser af boller, og kl.
11.00 tog vi til flyvepladsen.
Flyet gik lidt senere, end vi havde beregnet, men vi kom da godt af
sted og landede i Warschov, hvor vi havde ophold, men måtte ikke
forlade flyvepladsen.

Egerhevl
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Hen på eftermiddagen startede vi mod København og ankom ca.
kl. 19.00. Vi blevmodtaget afhele familienMøller, det var en festlig
modtagelse. Knud var der ikke. De tog os så med hjem til middag,
der kom så Knud, og det blev en af de dejligste aftener, vi har
oplevet.
Esther og Knud havde en dejlig dreng, Bo, og det blev sent, før vi
kørte til hotellet, vi havde gået et værelse, men kun for tre dage.
Det var en rar fornemmelse at være sluppet ud af Rumænien og
være hjemme og kunne bevæge os, som det passede os og kunne
sige, hvad vi ville, men skulle dog passe på, hvad vi sagde om
Rumænien, da Sorget har spioner overalt, og det kunne skade vore
venner i Bukarest. Der skete intet.

Heldigvis kom vi så tidlig af sted, så vi kunne tage en del af vores
møbler med hjem, 3 måneder efter kom en lov, at enhver måtte tage
20 kg. med, mine venner, fam. Christensen, som havde været i
Bukarest fra 1907 kom hjem med 2 kufferter og uden børn, det var
hårdt.
Vi havde ikke en øre, da vi kom hjem, heldigvis havde jeg lånt
konsul Dithmar 1.500,- kr., som jeg hentede hos hans bror, ingeniør
hos B & W, og kort tid efter arvede jeg 2.200,- kr. efter en onkel, så
vi kunne betale indskud 500,- kr. på en lejlighed, GI. Køge Landevej
27IB, husleje 140,- kr. pr. måned.
Det var beretningen ommit ophold i Rumænien, hvor jeg for 37 år
siden sagde, "ikke mere end 8 dage bliver vi i det svineri", og
alligevel blev jeg så glad for at være der. Rumænerne var folk, som
var skikkelige, jeg fik gode stabile kammerater, især i begyndelsen,
naverne, og det var ikke de dårligste, som kom så langt hjemmefra,
de blev i Hamburg.

Det var: RUMÆNIEN - set med mine øjne.

H. Manniche.

signeret: Med hilsen Harald Manniche

AALBORG.

Dybt hælder året sin gang som der så smukt står skrevet, og det er
vel også det vi må konstatere. Med et lille tilbageblik på året, så må
vi vel konstatere at vi har været lidt i et dødvande og med for få
aktiviteter, men det må der rodes bod på idet nye år. Ombygningen
er i fuld gang og ventes færdig først i det nye år. Det vil give os
langt mere plads og et køkken som gør det muligt at kokkerere, og
på den måde gøre vores hule lidt mere attraktiv.
Men af de få arrangementer nåede vi dog en vellykket udflugt til
Hessel, hvilket gav blod på tanden og der var flere ønsker om at
vende tilbage.
Julefrokosten er også vel overstået med et deltagerantal på 23 ganske
flot.

Julelotteriet er derfor også udtrukket og numrene bekendt gøres
her:

gevinst nr 1) 616
Gevinst nr 2) 542
Gevinst nr 3) 360
Gevinst nr 4) 592
Gevinst nr 5) 628
Gevinst nr 6) 147
Gevinst nr 7) 576
Gevinst nr 8) 229
Gevinst nr 9) 393
Gevinst nr 10) 376
Gevinst nr 11) 601
Gevinst nr 12) 583
Gevinst nr 13) 328
Gevinst nr 14) 196
Gevinst nr 15) 4
Vi i Aalborg vil samtidig og på opfordring give vores fulde tilsagn
at Irene fortsætter i hovedbestyrelsen.
Vi skal nu en gang minde om vores generalforsamling (se sidste
nummer afSvenden)
Med disse ord ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår
med kno Poul Erik

GKlfltir.iUT

at alle naver ikke kan
undvære CUK's 100 års

jubilæumsskrift.

Pris kr. 75.- plus forsendelse.

Fås hos Hovedkassereren
Tlf: 8684 9268.

CALGARY.
Her er lige en lille beretning om hvad der er sket i Calgary på det
seneste. D 5. nov. var vi 7 naver oppe i Dickson, det danske museum,
for at fa startet på vores lille projekt med at bygge en bro og facade
til en borg mens vi stadig kunne grave i jorden. Vi fik godt begyndt.
Så den 18. nov. havde vi det årlige gåsegilde, i stedet for
mortensaften, vi var i alt 50 med damer til gåsesteg som var tilberedt
og blev serveret i den Danish Canadian Club. På det sidste naver
møde d.7 dec. mødes vi 2 timer før normalt i klubben og så fik vi
julefrokost, der var 28 naver og 2 gæster fremmødte, 5 mere ned
tilmeldt, men det var ikke noget problem med at fa nok mad, det
var lidt værre med pladsen ved bordet, men det hele gik fint og i
snart 3 år som jeg har været med er der aldrig blevet sunget så
meget som den aften. Den ene gæst var præsten fra den danske
kirke, som her lige før jul rejser tilbage til Danmark, så mødet blev
også en slags afskeds fest for præsten.
Så vil vi her fra Calgary ønske alle en god jul og godt nytår til alle
naver, og til som først ser dette i det nye år, så håber vi at i er
kommet godt over julen og nytåret.
Hilsen Christian
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FREDERICIA.
Hulemøde d.6 dec.. På grund af dårligt vejr, mødte kun 6 svende.
Il de guleærter d. 25 nov. var der 20 deltager, vi havde besøg fra
Odense og Vejle. Det blev en rigtig god dag og vi vil alle gerne
sige vores hulefar (Erik) tak for det store arbejde.
I anledning afLouis's 60 års fødselsdag d. 10 jan. 2001, inviterer
han til åben hus d. 27 jan. 2001, hvor vi mødes i hulen kl. 12.00.
Lørdag d. 3 feb. 2001, holder vi nytårskur og til begge nævnte
arrangementer, kan der kun være 30 - 35 deltager, hvorfor
tilmelding er nødvendig.
Fredericia forening ønsker alle naver ude som hjemme, glædelig
jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år.
BAC.

Egerhevl

FREDERIKSSUND.
Lørdag d .2-12-2000 holdt vi vor årlige julefrokost. Vi var samlet
25 Navere, venner æ gæster, som alle fik en rigtig kulinarisk
nydelse. Der var alt hvad der hører til et rigtigt julebord, med bl.a.
små lune retter og ostebord, så hvis nogen gik sultne hjem, kan
man roligt sige at det er selvforskyldt, for der var mad nok. Det er
blevet en rigtig god og hyggelig tradition, at vi hver år afholder
denne julefrokost. Vi siger tak til Karin, for den hyggelige
underholdning, hun gav på sin harmonika. Medens minderne om

julefrokosten forsvinder kan vi begynde at glæde os til endnu en
fast tradition, nemlig kogesild i januar. Husk denne aften, hvor vi
jo som regel også har mange gæster.
Foreningen sender et hjertelig tillykke med fødselsdagen til Dorrit
og Kurt.
Med naverhilsen, og ønsket om et godt nytår til alle ude som
hjemme.
Poul Berg
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HOLBÆK.
Hulemøde d. 17 nov. 8 mødt, vel nok de laveste antal i min tid i
CUK., men vi havde en positiv snak om, hvordan gør vi
opmærksom på os i Holbæk og CUK. i al almindelighed. Der var
mange ideer og forslag, men vi blev enige om at tage en debat ved
vores hulemøde i januar 19 jan. 2001, mød op med gode forslag.
Julefrokost d. 2 dec. stort fremmøde, gæster fra Roskilde og
Hillerød - god mad og en god stemning, og som sædvanlig tog
vores gæster sig afde store præmier (John Roskilde). I år havde vi
polarbageren med og han startede selvfølgelig med en omgang, og
da han var tilstede fik han blæren, nogle foreslog at vi skulle synge
for alle omgangene, han har givet i året løb, men det blev nu for
meget, for så skulle vi synge i flere dage. Alt i alt en god dag
HUSK: Fastelavn d. 18 feb. 2001 kl. 13.00.
Med kno Ole P.

Blikkenslager
HØRNING.
December måneds hulemøde er traditionen tro vores julebanko og
hyggeaften. Denne aften var der mødt 12 naver og navervenner,
alle med et stk pakke til bankospillet. Formanden indledte
hulemødet med at ringe med klokken og derefter et stk. sang og så
var alle klar til at spille. Herbert blev udnævnt til at være opråber
og det klarede han meget fint. De fleste fik lov at råbe banko, og
alle var glade og tilfredse da spillet var ovre, derefter var der tid til
gløgg og æbleskiver. Og klokken ringede lystigt, da et par stykker
havde haft fødselsdag og derfor måtte blærehatten i brug. Ved
midnatstid var der tid at synge minderne og ønske hinanden en

glædelig jul.
Husk nytårstaffel den 6. januar kl. 13 tilmelding senest den 29/12
2000 til hulefar tlf. 86 922901
Med kno i bordet Else

KOLDING.
Hulemødet d. 30 nov., godt besøgt og vi havde en god aften, med
megen sang, og klokkeklang. Søndag d. 3 dec. havde Johan så åbent
hus i hulen, han rundede jo de 50 år. Vi var nogle stykker, der var
og gratulerede ham, og blev beværtetmed deres gode mad og drikke.
Så havde de en overraskelse i baglommen, de to, Jytte og Johan
havde giftet sig, uden de flestes vidende, så det måtte jo også fejres.
Vores nytårsfrokost har vi fastsat til d. 26 jan. 2001, kl. 19.00. Og
der er til en pris af 100.00 kr. inkl. 4 genstande til hver. Tilmelding
til Lars senest fredag d. 19 jan. på tlf. 7553 1502.
Med Naverhilsen Karen.
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KØBENHAVN.
Sildebordet den 18/11 gik dejligt i fisk! Der var alt hvad hjertet og
mavsen kunne begære. Ihh, hvor var der meget lækkert at vælge
imellem, og selvom vi var „små" 30 lystne, blev der langt fra spist
op! Til Søndagsmessen den 26/11 fejrede vi Leif Ove's far's
fødselsdag. Vi var 15 der absolut blev vartet godt op. Ski., godt
Egon & Leif Ove! Den 29/11 var der Svende-Hulemøde der
desværre blev noget af et flop. Vi var nemlig kun 8. Uhadada. Men
en stor sensation skete der dog alligevel: Tage drak næsten en hel
flaske danskvand, så endnu engang gav han os en overraskelse.
Miraklernes tid er åbenbart ikke forbi. Den 2/12 var der jo Andespil-
og Steg, der bare gik flyvende. Sidste var bare lækre selvom de
denne gang var Ijern-stegte. Og tilbehøret: Uhmmm siger/ skriver
jeg bare. Vi var knap 30 der havde en pragtfuld eftermiddag og
aften. Vi ka' da bare det med at hygge. År 2001 ligger vi ud med
Stiftelsesfest lørdag den 13/1 kl. 18.00. Som sædvanlig bliver det
et brag af en aften, og menuen i top. Det er ikke hver dag at man
kommer til en 102 års fødselsdag, vel? Sidste tilmelding 8/1. Svende-
Hulemødet i januar bliver torsdag den 25/1, så husk at komme. Vi
skulle gerne blive flere end 8, ik'?
Godt Nytår til alle!
Arrangementer:
30/12 kl. 13.00 Nytårstaffel
13/1 kl. 18.00 Stiftelsesfest
21/1 kl. 10.30 Søndagsmesse
25/1 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

Håndkrøs

NYSTED.
Hulemøde afholdtes d. 4. december. Vi var mødt otte svende. 1
formandens fravær åbnede næstformanden mødet og bød
velkommen. Vi startede med „Når samlet er vorNaverflok", ingen
særlige sager på dagsordenen, så vi kunne herefter gå over til det
mere sjove, nemlig at åbne sparebøssen, der viste sig at indeholde
1.999,25 Kr.. Den heldige vinder af snapsen blev Egon, der dog
straks stillede den på bordet til fri afbenyttelse, en god drik til
brunkål. „Vores sandhedslys" er udbrændt, vel på grund af talrige
løgnehistorier. Willy har leveret et nyt 5 cm. i diameter og 40 cm.
hjt. Lyset vil blive tændt ved næste hulemøde, som afholdesmandag
den 8. januar 2001 i hulen som sædvanlig kl. 19.00 undertegnede
sørger for traktement.
Jeg vil hermed benytte lejligheden til at ønske medlemmerne en
glædelig jul samt et godt nytår.
Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester, laugsskriver og hulefar

NÆSTVED.
1 skrivende stund har vi lige afviklet en hyggelig julefrokost i
vores nymalede samlingsstue i Hulen. Væggene er blevet
antikrøde. En helt ny farve for os, som vi skal vænne os til.
Malerpigerne fra Teknisk Skole har fået frie hænder til at friske
op og det må nok siges, at der er sket en - ikke bare forandring -
men lige frem en forvandling. Stuen har faet endnu mere hule¬
præg, fordi farven er varm og vil passe brandgodt til det gamle
værktøj, der skal op at hænge. Og som kontrast til det mørke har
malerholdet valgt at vinduerne skal være rent hvide.

Det viser sig, at træværket er i fin stand, nu, da de er kommet til
bunds under de gamle lag maling, som var så skamferede, at vi
troede, det hele var kaput.
Nok om istandsættelse denne gang. Endnu en lille ting fra det gamle
år: I kan tro, der var lagt i kakkelovnen til mig for mit referat i
sidste nummer af Svenden. Jess talte med kraftig stemme, da han
bebrejdede mig, at jeg ikke havde nævnt, hvor utilfredse man var
på novembermødet, hvor vi skulle kommentere C.U.K.s vedtægter.
Medlemmerne var rasende over, at referat og vedtægter fra
hovedledelsen ikke var blevet sendt ud i så god tid, at vi kunne nå
at læse dem igennem i ro og mag. Mere end fem måneder har
referatet været undervejs. Det er helt uacceptabelt, mente Jess. Vi
nåede lige til stregen at sende vores bidrag til Pinsestævnet i 2001,
som vi ser frem til. Og så til det nye år, som vi nu tager fat på. Vi ser
fremad og er allerede begyndt at forberede os til det Pinsestævne vi
skal holde i Næstved 2002. Hulen skal være færdig og musikken
bestilles, så vi kan danse og more os. Vi er her jo for at have det rart
med hinanden. Skriv datoen op. Det er 19. maj, det er pinsedag -
altså næste år, 2002.
Foreløbig velkommen nytår 2001.
Med kno i bordet Margrethe

ODENSE. Bru,*wr
D. 1 dec. var der 8 fremmødte naver og venner. Vi startede med at
synge nr. 8o. Det gik lidt træv da næsten ingen kendte den. Ole
havde igen været på en skole og fortælle om naverne og skulle
afsted engang mere. Vi diskuterede hvad vi skulle have til
julefrokosten og Kirsten laver den, blot folk kan finde på at komme.
Hulemødet sluttede med hulemors smørrebrød. Hvorefter der var

almindelig hygge.
Ole, Marianne og Kirsten siger tak for en god gang guleærter
i Fredericia. Vi havde en god lang dag, med afslutnings natmad
hos mig. Til slut ønskes alle et glædeligt nytår.
De bedste hilsner pigen fra Fyn.

RANDERS. ci,um™«

Fredag d. 1 dec. holdt vi julefrokost, hvor vi måtte tage vores bedre
halvdel med i stedet for hulemøde. Der manglede ingenting, der
var julepynt - sild (som Knast ogMargit gav) - julesang - folk som
gav en omgang - hulen gav en omgang - lotteri, hvor man kunne
vinde Thor glas og Søren gav en flaske gi. dansk. Ib solgte 2 N'er
for højeste bud, Henning blev den heldige vinder af disse. Og sidst
men ikke mindst var der masse af naversange.
Jeg håber at alle er kommet godt ind i det nye år og møder talrigt op
til det første hulemøde i det nye år, fredag d 5. jan.
Med kno i bordet Laila.
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SLAGELSE.
Ved hulemødet d. 1. december 2000 var 9 af hulens svende mødt
op. Erik åbnede mødet med en stor velkomst til Henning og Maria,
der beærede osmed deres tilstedeværelse. Naturligvis var vi beærede
over at få besøg af denne Nakskovs berømte dybhavsfisker og hans
styrmand. Dernæst mindede Erik om hulens julefest d. 10. december.
Endelig lød en speciel velkomst til Florian; en farende svend fra
Køln-området, der for tiden går på valsen i det Vest-Sjællandske.
Som traditionen byder, blev Florian naturligvis beværtet på en
ordentlig måde. Vi gætter på, at vi nu har fået endnu en ven fra det
Tyske broderland. Efter en passende sang, kunne Luffe meddele at
Hans Olsen - en tidligere Nav - er bortgået.
Ejner undersøger hvorvidt der ydes nogen form for økonomisk
begravelseshjælp i dette tilfælde. Herefter sendte Luffe en varm
hilsen til Boårs.
Vores forening står overfor en udfordring af de helt store, da Slagelse
by holder festuge til næste sommer. Festugen finder sted fra den
25. juni - 1. juli 2001 og vil være en årlig begivenhed i ugen efter
Sankt Hans.

Festugen har til formål at skabe aktivitet, samvær og oplevelser i
Slagelse inden for sports-, kunst- og kulturlivet. Slagelse Festuge
skal med sine aktiviteter vise inden - og udenbys gæster, hvad de
samlede sports-, kunst- og kulturorganisationer - og foreninger i
Slagelse har at byde på.
Slagelse Festuge vil også bidrage til et øget samarbejde og samkvem
organisationerne og foreningerne i mellem, således at nye
spændende initiativer kan se dagens lys.
Slagelse Naverne vil helt klart markere sig ved dette arrangement
både hvad angår synlighed i gadebilledet, samt arrangementer
omkring vores smukke hule. Vi drømmer om at kunne samle en
masse Navere - også fra andre afdelinger i landet - således at vi
med løftede faner kan marchere gennem
byen og præsentere et stolt og smukt syn! Bestyrelsen vil snarest
rette henvendelse til forskellige Naverafdelinger dette vedrørende.
Erik gav yderligere detaljerede oplysninger om festuge¬
arrangementet, men da dette vil være for omfattende at beskrive
her, henvises til mødereferatet der findes i hulens protokol. Et par
ting skal dog nævnes her: vores forening kalder på alle svendene til
dette arrangement grundet arbejdets omfang. Endelig skal her
nævnes, at Slagelse Gymnastikforening planlægger en

gymnastikskole i fb. med festugen. Vores bestyrelse påtænker at
stille Arne til rådighed iført kropsnær trikot. Dernæst kunne Erik
informere om, at han har fremsendt materiale til CUK's webmaster,
således at Slagelse Naverforening kan præsenteres på nettet.
Dette ser vi frem til med stor forventning. Efter at vores Tyske
broder Florian havde underholdt os med en afsine sange, inviterede
vores trofaste Henning til fiskeri for interesserede. Skal der fanges
sæler, er det passende hvis Luffe kommer med. Hvis dette skæl¬
sættende arrangement ikke skal gå helt i fisk, beder Henning om
advarsel i god tid! (overnatning kan arrangeres så „rusen" kan soves
ud)! Hans har undersøgt mulighed for en sommerudflugt til Omø,
og kunne endda meddele os aftalte priser osv. Sommerudflugten,
som er planlagt til august 2001, skal indeholde både bespisning på
kroen samt rundtur på øen. Erik undersøger om vi i den forbindelse
også kan få arrangeret en rundtur i Skælskør med veteranbus. Stor
tak til Hans for dette gode initiativ. Nr. 13 blev sunget, hvorefter
Erik suspenderede lørdagsmøderne grundet manglende fremmøde.
Såfremt der skulle opstå ønske om lørdagsmøde, skal interesserede
henvende sig til Arne. Herefter blev madpakkerne nydt! Aftenen
sluttede i god ro og orden efter at „minderne" var sunget.
Med kno i bordet Per
(Dette referat er meget langt, jeg håber ikke at det vil forsætte
fremover. Red.)

ROSKILDE.
Hulemødet d. 24 - 11 var der 23 fremmødte. Hulen var vært med
sildemadder og „lundemad" ,og det smagte som sædvanlig dejligt.
Efter maden gik vi over til generalforsamlingen, Kristian blev valgt
til dirigent, og det klarede han til „ug". Formandens beretning og
regnskabet blev godkendt og det var kun Mogens der gik af som
sekretær og undertegnede overtog posten, ellers fortsætter alle på
deres poster. Festudvalget berettede om deres regnskab og det ser
jo heller ikke værst ud, så de fortsætter også.
Den 12-11 blev der jo spillet kort.
Program for Januar
Lørdag d. 13-1-2001 kl. 13.00 guleærter tilmelding til ERNA senest
d. 8-1 2001 på 46 36 10 68
Søndag d. 14-1 kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 26-1 kl. 19.30 hulemøde m/ banko medbring en ting til
ca. 20.00 kr. og husk klemmerne
Hulevagten har Gitte og Poul
Vi ønsker alle en glædelig Jul og et godt Nytår og på gensyn fra
Roskilde afd.
Med Naverhilsen Anna-Lise

Kobbersmed
STOCKHOLM.
Til vores årlige Gåsemiddag var vi 28 som nød af den dejlige mør
gås, og den efterfølgende citronfromage. Den 25 november havde
vi Svendefest og var 12 naver, som først fik 3retters menu, og ved
kaffen gratulerede vi vores formand Grethe Henriksen med hendes
25 år i C U K.

Program for januar:
D. 06 jan. Nytårsmesse lørdag kl. 13.00

D. 27 jan. Torskmiddag lørdag kl. 13.00
D. 03 februar Årsmøde lørdag kl. 13.00
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE.

VEJLE.
Hulemøde d.l-12-OO.Formanden bød de fremmødte Navere
velkommen til mødet, hvorefter man sang, Vejles Pris ,. Der
blev orienteret om spisningen af de Gule Ærter der var blevet
boldt d.25-11-00. Dagen havde været god og godt besøgt med
sang og højt humør, Jens D.S.B, fik en stor tak for tilberedningen
afmaden som havde smagt yderst fortræffeligt. Der var indsendt
et stk. Ansøgning om medlemsskab af Foreningen Vejle,
ansøgningen var blevet godkendt og optagelsen ville blive
afholdt på et senere møde. Flere havde været til Hulefars 60 Års
Fødselssag i Hulen i Fredericia, alle der havde været med herfra
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Vejle vil sige tusind tak til dig Erik for en rigtig god Dag.
Festudvalget oplyste at Vinterfesten der skal afvikles d.20-1-01. var
under kontrol og man håbede på et stort fremmøde denne Dag. Da
mødet var slut blev der serveret Julemadmed snaps. Næstformand,
Tommy Christiansen der desværre var blevet ramt af en alvorlig
Sygdom og som var savnet ved mødet havde givet en hel flaske
Snaps til forsamlingen, selvom Tommy ikke var til stede rejste alle
sig op og sang Blærerøvssangen for ham og ønskede ham god
bedring og på snarligt gensyn. Foreningen Vejle, ønsker C.U.K, og
alle Navere Nær og Fjern et rigtig godt og lykkebringende Nytår.
Arrangementer i Januar Mdr.
D.5-1-01. Kl. 18.30 Hulemøde.
D.20-1-01.Kl. 18.00. Vejle Navernes Vinterfest.
Sted: A.O.F. i Cafeteriets Sal. Indgang Staldgårdsgade Nr. 13

og 15 Vejle.
Pris ca.120 Kr. med 3 retters menu + Natmad.
Tilmelding til Johnny Lindskjold. Skolegade 15 7100 Vejle. Tlf.
75828042
eller i Hytten, sidste tilmelding er D. 14.1.01.

ÅRHUS.
Lørdag d. 11 -11, havde vi Stiftelsesfest. Det var en flok festklædte
og sultne naver , der kunne sætte sig ved et veldækket bord, og vi
fik serveret en lækker tre retter,s menu. Efter kaffen var der
Amerikansk lotteri, med flotte præmier til de heldige. Vi hyggede
os gevaldigt, jeg tror aldrig der har været sunget så meget i hulen
før. Klokken blev hen ad 3 om natten før de sidste gik hjem. Til
hulemødet d 17 nov. var der ikke så mange der kunne afse tid til
mødet, men det forlyder at det var en hyggelig aften. Fredag d. 1-
12, blev der afholdt julefrokost i hulen. Vi blev så mætte at ørene
sad fast. Kaj havde brugt hele dagen på at lave mad. Aftenen brugte
han på at servere den ene ret efter den anden for os. (derfor den
manglende evne, til at rokke med ørene). Eva og Bossen skal have
TAK, for de lækre julespecialiteter, de bragte med i hulen .Vi havde
en gæst der også blev mæt, nemlig Trine Hedegård Jensen fra Århus.
Til slut skal der siges en KÆMPE TAK til hulefar / kok - Kaj, for
det store arbejde, det er at lave en julefrokost.
Hulemøder D.5 og D. 19 januar
Med ønsket om et GODT NYTÅR -

M^^JaveHHUsenJfemH|^bsgMi^^^^^^^^^^^^^^^^^^j^ei^nhjlsej^^mjleLsj5ij^Us^
HOVEDBESTYRELSEN: Sekretær:
WWW navem© dk Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov

Tlf.: 98 29 38 21
EMNER TIL BEHANDLING 1 HB.. SKAL VÆRE BESTYRELSESMFDI EMMER:
FORMANDEN 1 HÆNDE SENEST D.25 1 MANEDEN. Næstformand:

Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Bisidder: Arkivforvalter:

Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
Bisidder: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Wep-master:
Henrik J. Berg, Teatergade 4, 20001,DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk
Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
RI ADFORSENDELSE 1 INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

RI ADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

ROTTEHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

SH's Kartoffelcentral
w // Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99
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MURERMESTER

—3 Gunner M Vilhelmsen
. Eqetoften 6. Slagslunde

DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
6ADESPEJLET

Østergade 18 HERNIN6 97 12 30 08

Birkerød Bogtryk

Tryksager siden 1931 8^4 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

M- Byggefirmaet
'■K Johansen

Tlf.: 8692 6122
Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for Århus naverforening.

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem af CUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER
RIMLIGE PRISER
TLF. 3969 4403

J medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Mcdl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

A Aut. VVS - installatør A

FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770
l£

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUSTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: «1 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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VOR ALLE SAMMENS FAR,
HANS,

FYLDER 75 AR!

Tirsdag den 20. februar fylder
Hans Rindom 75.

Vor alle sammens far, fordi han gennem de mange år som Nav har
gjort et kæmpe arbejde for CUK.

Især en stor del bestyrelsesposter har haft Hans som navn, ikke
mindst som formand i H.B. og København. Af samme grund er

Hans æresmedlem afCUK og København, hvor interessen stadig er stor, og kammeratskabet som altid i top. Det er utroligt hvad han
stadig kan huske af historien, og er altid villig til at hjælpe med råd.
Hans har været medlem i mere end 50 år, og blev meldt ind i Zürich som mekaniker i 1948.
Talegaverne fejler heller ikke noget, hvilket vi i København har haft uvurderlig glæde i de adskillige år, hvor Hans var primus motor når
vi afholdte foredrag i Hulen.
Desværre har Hans i længere tid kæmpet med sygdom, der har tæret gevaldigt på kræfterne og naturligvis også humøret.
Det er derfor Hans' ønske - venligt men bestemt -, at der ikke
bliver gjort nogen festivitas ud af dagen.
Vi ønsker dig hjertelig tillykke med dagen, god bedring, og ser frem til at du atter kommer på mærkerne. Ligeledes en STOR hilsen til
Else!
Niels „2m" Formand

Fra Darwin til Perth med bus.

AfKjeld Nielsen, Frederikssund

At rejse i Australien er en helt speciel oplevelse og især når det
foregår med bus.
Min kone Else og jeg har rejst nogle gange i dette store land og
sidste gang vi besøgte Australien var i november og december 2000.
For første gang skulle vi besøge Vestaustralien, som hvis det var
delt op i et enkelt land ville være verdens 9. største land.

Vi landede i Darwin i Northern Territory og overnattede på et
vandrehjem, for dagen efter at drage videre. Vi havde været i Darwin
før, så det var bare med at komme af sted med den første bus.
Vi skulle bare "down the road", som en ægte australier ville
udtrykke det. Men der var det ved det, at det stykke ned af vejen
til vores næste stop var 350 kilometer.

Forsætter side 2.

Vi startede fra Darwin klokken otte om morgenen og omkring
middag svingede den store Greyhoundbus ind i byen Kathrine, som
vi havde valgt som vores første stop.
Vejen ned til Kathrine var meget ensformig, men vi passerede dog
nogle store termitbo, som i flere tilfælde var omkring et par meter
høje.
Kathrine er en typisk australsk by med een lang hovedgade, med
forretninger på hver side og flere pubber.
Vi indlogerede os på det lokale vandrehjem, som i øvrigt var rigtigt
godt.
Efter at have sonderet omgivelserne bestemte vi os for at vi ville ud
at se nogle meget berømte klipper, Kathrine Gorges, som viste sig
at være helt fantastiske.
Vi blev sejlet ud på floden, Kathrine River som løbermellem de ca.
100 meter høje klipper.
Flere gange på turen måtte vi ud afbådene for at vandre over nogle
kløfter for derefter at gå ombord i en anden båd. Denne manøvre

foretog vi to gange og igen da vi skulle hjem.
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MÆRKEDAG.

D. 20 feb.2001 75 årHans Rindom København,
Herlevgårdsvej 15 B, st. tv.,
DK- 2730 Herlev

D. 01 marts 2001 Anders Brock Madsen Randers 60 år

Phønix, Kirketorvet 9
D-8900 Randers.

JUBILÆUM.

D. 20 feb. 2001 Svend-Erik Akselsen Stockholm 25 år
Södra Jordbrovägen 137
S-13651 Maninge.

Vor trofaste naverkammerat

Bertil Klitte
er taget på sin sidste rejse den 20/12-00.

Bertil var født den 10/12-24, udlært maler og har primært arbejdet
i Sverige. Bertil var een af vore mange medlemmer, der nåede 40
års medlemsskab (indmeldt i 1958), hvilket jo er flot!
Han var „frisk som en ørn", indtil han på sin elskede cykel blev
overhalet afkort tids sygdom.

Ære være Bertil's minde!

Niels „2m" København

FRA HOVEDBESTYRELSEN

En belysning af Hovedbestyrelsens forslag, der er en lille
ændring af CUK's navn.
Der har i mange år været et problem med navnet
Understøttelseskasse.
Ved foreningens 100 års jubilæum blev det for alvor et
problem, når vi søgte fonde om penge eller prøvede at fa
pressen og TV i tale, blev vi afvist, da de mente at vi måtte
være en fagforening eller noget derefter.
Jeg ved, at der er nogle lokale foreninger, der har haft samme
problem, når de søgte om økonomisk støtte til foreningen.
Ordet understøttelseskasse, har i de 100 år der er gået siden
CUK's oprettelse, ændret betydning, idet man i dag
sammenkæder det med en fagforening.
I den gamle bog "Den Farende Svend" fra 1954 omtales CUK
som en hjælpekasse for unge på rejse i udlandet og det var
også det der fra starten, varmeningen med oprettelse afCUK.
I dag yder vi ikke økonomisk hjælp, men hjælper de unge
med råd og vejledning, når de skal ud og på deres rejse, så ud
fra denne betragtning er det foreslåede navn mere dækkende
for CUK.
HB formand Ole Bøwig.

Vi fik fortalt meget om hvad slags liv, der var i floden og deriblandt
var krokodiller, som dog sjældent angriber mennesker. Men som

guiden sagde, så bliver de kun ca. tre meter lange, men de har
rimelige gode tænder. Så hvis du ikke har for mange fingre, så lad
hele hånden blive inde i båden,sagde guidenmed en typisk australsk
humor.

Turen, der tog fire timer, var en meget stor oplevelse, selv i 35
graders varme var det behageligt.
Da vi kom tilbage, tog vi en svømmetur i floden trods advarsel om
at der kunne være krokodiller, men det blev også sagt at der hvor
badebroen var, var der rimeligt sikkert. Så vi tog chancen og slap
fra det med livet i behold.

Byen bar også præg af, at den ligger et godt stykke ude på landet,
for der var mange indfødte, som hang rundt på gader og stræder.
Den dag vi ankom, havde de lige været på socialkontoret for at
hente deres penge og det kunne mærkes i gaderne og pubberne var
besat af disse mere eller mindre hjemløse mennesker.
Mange af dem bor ude på markerne under træerne. Det eneste de
foretager sig er at gå ned til byen for at hente nogle øl og lidt mad
en gang imellem.
Et lidt sørgeligt syn må vi nok tilstå.
Efter et par dage i Kathrine, som ligger i Northern Territory, gik
turen videre til Kunnunurra, som ligger inde i Western Australia.
Efter en seks timers kørsel ankom vi til Kunnunurra og her må jeg
tilstå, at der var forskel på standarden af vandrehjem. Men OK vi
fik da en seng at sove i.
Vi havde bestemt os for at blive der i to dage, men da regntiden
nærmede sig var mange turistattraktioner stoppet for denne sæson.
Vi fik dog arrangeret en meget flot flyvetur ud over nogle
bjergformationer, som kaldes Bungle Bungle, sammen med fire
engelske piger.
Det var en fantastisk oplevelse at se disse mange bjergtoppe, som
fra luften ligner sukkertoppe. Det skal nævnes at disse
stenformationer først blev opdaget for tyve år siden. Det beviser
bare hvor stort et land Australien er.

Vi fløj også ind over en stor kunstig sø ved navn Argyle samt
diamantminen af samme navn.
Minen udvinder diamanter til industribrug og den berømte Pink
diamond.
Vores flyvetur, der varede to timer, startede klokken seks om

morgenen. Så da vi kom tilbage til vandrehjemmet, var der ikke
meget at foretage sig og det kneb også med energien, da
temperaturen havde sneget sig op på 42 grader.
Vi skulle først af sted klokken seks om aftenen til Broome helt ude

ved havet. Men mere om det i næste nummer.

Husk at alle naver ikke kan
undvære CUK's 100 års

jubilæumsskrift.

75.- plus forsendelse.

hos Hovedkassereren
Tlf: 8684 9268.
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På Valsen i Tyskland og Svejts
1909-12

Axel Magnus Nielsen (navneforandring Nørlit) født 21/12
1889 i København.
1904 kom jeg i bogbinderlære og udlært 1. maj 1909; 3
måneder efter blev jeg arbejdsløs, og så besluttede jeg mig
til at gå på Valsen; hvad unge svende ofte dengang gjorde.
Sammen med en kammerat tog jegmed damperen til Aarhus,
og det var med kun 10 kroner på lommen, rejsen syd på
startede for mit vedkommende. Vi opsøgte straks
svendehjemmet, og her lærte vi, at man ved sengetid stillede
splitternøgne til parade med skjorten på
armen. Så mødte herbergfatter op og
skjorterne blev nøje undersøgt om de
var fri for lus.
Senere skulle det vise sig at også ~
hænderne blev undersøgt om der
var spor af fnat.
Næste morgen var vi på
landevejen, og med staven i
hånd gik det med en god dagsmarch
fra by til by, og vi passerede Horsens, Fredericia, Kolding,
Haderslev og Aabenraa, hvor vi gjorde ophold et par dage,
da der skulle være mulighed for at komme gratis med et
kreaturtog til Hamborg.
Forholdet var det, at der hver uge blev udvalgt nogle svende
på herberget til at agere kreaturpassere. Vi så ikke noget til
kreaturet, men blev lukket ind i en godsvogn, hvor vi kunne
sove på gulvet. Vi kørte hele natten og nåede Hamborg tidlig
om morgenen, hvor vi uden større formaliteter blev sluppet
løs.

Undervejs havde vi begge haft et job på en uges tid og tjent
lidt penge; vi var jo indstillet på at arbejde os frem.
Jeg kunne heldigvis lidt tysk, så vi fandt uden større besvær
frem til svendeherberget, hvor vi fik os et ordentligt måltid.
Allerede samme dag fandt jeg frem til bogbindermestrenes
arbejdsanvisning, hvorjeg straks fik anvist arbejde næste dag.
Med kammeraten gik det ikke så godt. Til alt uheld var der
snedkerstrejke, og da han ikke kunne et ord tysk foretrak han
at vende hjem, det var der lige penge til; og så var det slut for
ham med at gå på Valsen. - Jeg var spændt på hvorledes jeg

skulle klare mig på arbejdspladsen, jeg
havde jo ikke kendskab til fagudtrykkene,

men det var så heldigt at jeg blev
beskæftiget med mit speciale som
presseforgylder, så det gik straks

helt godt.
Indtil første lønningsdag, var det småt
med pengene, men jeg kunne bo billigt
på svendehjemmet indtil jeg tik lejet

[ mig et meget lille værelse. - Så opsøgte
jeg Skandinavisk Håndværker

Forening, C.U.K., hvor jeg blev
Kobbersmed indmeldt d. 6. august 1909.

Her gik det livligt til omkring stambordet,
og der var danske aviser. Jeg traf også
en kollega, der gav mig mange gode
råd, og blev min gode ven. Nu skulle
jeg jo til at indrette mig på at lære
byen at kende, og se noget af
dens skønne omegn, med
udflugter til Blankenese,
Kürschenlande og Lynneburger Hede,
hvortil foreningen arrangerede ture.
Nu var det blevet efterår og så begyndté^jg'fat tage
sprogundervisning, som jeg hurtigt fik megen glæde af. Jeg
havde imidlertid fået lejetmig et dejligt møbleret værelse, 16
mark om måneden, dvs. det halve af en ugeløn.
Logimutter var en enke, der havde systue og hun tog sig
venligt afmig, vaskede og reparerede mit tøj, og om vinteren
fyrede hun ofte op i den store kamin, så der var varmt når
jeg kom hjem fra
arbejde. -
I foreningen var der ofte fest og glade dage. Nytårsaften var
toppunktet. Når stemningen var på det højeste, var der
tradition for at alle gik i gåsegang ud til Skt. Pauli.
Rehberbahn var forlystelsescentret, hvor der kom øller på
bordet, og så blev der sunget og skålet afhjertens lyst og det
nye år budt velkommen.
Således gik både vinter og vår et par gange til 1911. - Så
kommer jeg endelig i tanke om at jeg jo var rejst ud for at
komme vidt omkring. -
Nu skulle det være alvor og 29 august pakker jeg rygsækken

og siger farvel og tak til Hamborg og sætter
kursen mod Hannover; den gamle
smukke by, som næsten blev totalt

/, I ødelagt under den 2. verdenskrig.
På svendehjemmet sidder masser af

svende og halvsover, de gider ikke gå
rundt og se på byen, så jeg går
alene og oplever en masse ved

museumsbesøg; kopier af verdens
største diamanter. Bemærkelses¬

værdigt er det pragtfulde slot
Herrenhauser Garden med det 67 m.

, iiiikkensWtser høje springvand, hvor kustoden
gjorde opmærksom på at han plejede at få 1 mark, og det
sagde han til hver besøgende. Jeg kunne kun strække mig til
25 pfg. -
Jeg var også kommet ind på etmilitærområde, hvor soldaterne
blev trænet i den rette strækmarch, men det varede ikke ret

længe førend jeg blev bedt om at skrubbe af.
Hannover er kaldet "Den hvide by" og senere genopbygget i
samme stil. -

Jeg fandt ikke nogen rejsekammerat her, to måman være, og
så besluttede jeg mig til at tage toget til Düsseldorfog kørte
hele natten på billigste klasse med et godstog der holdt ved
mange stationer bl.a. Essen og Duisburg, indtil vi endelig
nåede Düsseldorftidlig om morgenen og godt trætte.
Her blev jeg et par dage for der var så meget at se på. Jeg var
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meget betaget af denne by, med de
mange statuer rundt om. For at
bevare minderne om alt det jeg
ser og oplever, køber jeg masser
af postkort, så det skal nok blive
til en ordentlig samling. -
Det går videre og nu er jeg i Köln
med den pragtfulde og storslåede
domkirke, hvor jeg var oppe i tårnet
i 100 m. højde, med en herlig udsigt
over Rhinen, som det var min agt at
følge helt ned til Zürich. Jeg besøger Naverne i hulen, og her
finder jeg en rejsekammerat. Vi snakker lidt om turen og
regnermed at kunne klare den uden at søge arbejde undervejs.
Nu får vi se om pengene kan slå til, vi har hver ca. 80 mark,
men vi går til det med godt humør.
Vi starter fra Köln den 6. september i fint vejr og usædvanlig
varmt.

Den første by vi når til er Bonn, der
ligger på venstre Rhinbred, 20 km syd

for Köln Domkirken fra 11.-13.
århundrede.

Det er Beethovens fødeby. Da det
allerede er sent på aftenen opsøger vi

straks natlogi. Jeg havde en
adressefortegnelse og fandt godt nok

et sted for rejsende svende.
Der var ti senge på værelset, men der

gik ikke lang tid før
væggelusene meldte sig hos os begge. Vi forsøgte så med de
andre senge, men det gik ikke bedre med dem.
Så fandt vi på at ryste sengetøjet og lagde os på gulvet. Først
da det blev lyst fik vi set hvor snavset lagnerne var. Det var
det værste vi endnu havde oplevet i den retning, men vi havde
også fået overdraget jagtretten for 30 pfennig pro persona.
Vi gjorde vrøvl med værten, men han var ligeglad; så det
var blot med at komme af sted. Efter 3 timers march gjorde
vi os tilgode med de medbragte spisevarer, bart brød og pølse.
På begge sider af Rhinen lå vinmarkerne tættere og tættere.
Vi hviler os et par timer, og så går det videre til byen Linz,
hvor vi finder et godt natkvarter.
Vi havde spekuleret lidt på om vi ikke kunne finde et sted,
hvor vi kunne tilbringe natten under åben himmel, det var
fristende, alt var skønt, sol og varme; men det opgav vi altså.
Vi må videre, og det var ikke altid
vi fulgte den lige vej, det blev til
Coblens Frankfurst am Main,
Mannheim, Stuttgart, Strassburg,
Basel og endelig Zürich, hvor jeg
blev tilmeldt C.U.K, den 23.

september 1911.
Den sidste del af turen langs
Rhinen blev den store oplevelse,
hvor vi overnattede i mange små
idylliske byer og besøgte flere af
de gamle borgruiner, der ligger højt

Sncilkn

oppe i bjergene på den ene side af Rhinen, som vi stadig
følger. OverAberwesel og Bingen når vi til Rydesheim med
Drosselgasse; 150 m lang, et dusin huse med et vinlokale i
hvert hus. Vi flottede os og smagte på vinen, som byen er
berømt for. - En dag tog vi os et hvil på en skræntmed dejligt
græs i nærheden af et stenbrud.
Lidt efter kommer der en vogn
kørende, kusken standser og
vil bilde os ind, at han har
forpagtet jorden og afkræver
os flere mark i erstatning, fordi
vi har trådt græsset ned.
Vi rejser os og går, medens
han bander og truer os med
at kaste sten efter os.
En dag var vi i færd med at slå
os ned for et lille hvil; tæt op ad hegnet til en vinmark, hvor
store klaser af druer hang fristende nær. Men så kommer der
en bevæbnet mand hen imod os og sagde meget venligt: "I
må hellere gå lidt længere frem, der er meget bedre græs at
ligge på". Han havde luret os; der var nemlig ingen vindruer.

- De mange små landsbyer ligger tæt
på hinanden, men det er ikke altid lige
let at finde en kro, hvor vi for få mark

kunne få natlogi. Vi blev tilbudt arbejde
i vinmarken, men det var ikke det vi
satsede på. Vi traver videre og er i

Strassburg d. 14. september og nu er
der kun et par dages march til Zürich.
Ved ankomsten dertil d. 16. september
kunne jeg hæve rejseunderstøttelse i

fagforeningen og C.U.K. Allerede et par
dage efter ankomsten fik jeg arbejde på

en stor protolfabrik. Så fik jeg lejet et værelse hos en gammel
dame, der var så rar at tage imod mig uden forudbetaling.
Kosten fik jeg ligeledes på kredit hos en dansker der havde
en pension.
Jeg skiftede arbejdsplads kort efter og kom ind på et gammelt
bogbinderi, hvor mesteren fortalte mig, at han allerede i 1880
havde beskæftiget en dansk svend ved navn Anker Kysten;
som senere blev en kendt bogbindermester i København. Det
var et virkelig godt arbejdssted jeg her havde fundet og
begyndte snart at gå på fagskole. Jeg fandt gode kammerater
i C.U.K., og sammen med dem kom jeg ud på mange ture i
Zürichs vidunderlig skønne omegn.
I pinsedagene 1912 var vi tre Navere der besteg Rigi Kalm;
det er et bjergparti i Glarner Tilperne mellem Viervaldsfåtter
Sø og Zugen Sø; 1800 m høj. Der findes en tandhjulsbane,
men vi tog den til fods.
Højt oppe indlogerede vi os på
et lille hotel, men havde først
en for os storslået oplevelse.
Oppe på bjergtoppen stod nogle
turister, der gjorde tegn til os,
at vi skulle skynde os derop,
så vi satte fart på, selvom

Smed
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det var ret anstrengende.
Takket være turisterne, nåede
vi at se en ualmindelig smuk
solnedgang og alpengliihen.
Næste morgen blev vi vækket
meget tidligt, hvad vi undrede
os. Det viste sig imidlertid at
det ikke var til morgenkaffe;
nej vi skulle op på toppen for
anden gang, og denne gang
var det solopgangen det gjaldt;
var lige så vidunderligt som aftenen.
På toppen var der sne, så det var en kold tur der blev belønnet
med dejlig varm morgenkaffe da vi kom ned. -
Sådan havde vi ind imellem mange andre oplevelser
sommeren igennem på alle fridage, som vi udnyttede på
bedste måde. En højst usædvanlig oplevelse var en

jordrystelse i 1912, som vakte stor opstandelse i byen
Jeg sad på en restaurant og orkestret spillede. Til stor
forbavselse begyndte lysekronerne at svinge frem og tilbage
og rystelsen kunne mærkes. Orkestret stoppede øjeblikkeligt,
medens gæsterne stormede ud på gaden.

Aviserne berettede den
næste dag, at der ikke var sket
større skader i byen, udover at
der var faldet nogle skorstene
ned. Selv havde jeg følt det

som en noget gyngende bevægelse
i stolen jeg sad på. Jeg gik sent i

seng og fik ikke meget søvn den nat.
Min sidste tur på Valsen i Svejts gik
fra Zürich til Genf og tilbage til Skt.

Gallen; en tur jeg har beskrevet særligt.
Så gik det op gennem Tyskland, hvor

jeg besøgte de fleste større byer, indtil jeg nåede Berlin, hvor
jeg arbejdede i 3 måneder for at tjene til rejsen hjem, som
foregik få dage før jul 1912.
Overalt hvor jeg kom frem, havde jeg købt postkort, og det
blev til en samling på 330 stykker.
Med dem sidder jeg ofte og genoplever den herlige til i
udlandet.
Nu er jeg medlem afC.U.K, her, og det er meget fornøjeligt
at være sammen med de gamle svende, blandt hvilke jeg er
den ældste.

Nedskrevet i maj 1980
af Axel Magnus Nielsen (Nørlit)

Noget af dette blad er skrevet med end større skrift, da jeg
skulle have den til at fylde noget.

HVORFOR?

Jeg mangler rjesebeskrivelser, det kan ikke være rigtigt, at
ud af alle de naver vi er i denne forening, er der ikke en
eneste der har noget at skrive om.

Med kno i bordet Redaktøren.

H<Klkrr

Arbejdsdelinger
EN LANDMAND overtog et gammelt, forladt landbrug og
sled fra morgen til aften for at få sat skik på det. En dag kom
præsten forbi og roste ham for det smukke resultat, han havde
opnået. „Det er skønt at se," sagde præsten, „hvad Vorherre
og mennesket kan udrette, når de arbejder hånd i hånd."
„Det er der måske noget om," sagde landmanden. „Men
pastoren skulle ha' set gården, dengang Vorherre drev den
alene."

For ringe

Jeg forsøgte at ringe fra en telefonboks, men det var mig
umuligt at fa klartonen. Mere og mere irriteret blev jeg, ikke
mindst fordi en mand stillede sig op udenfor og ligesom stir¬
rede mig over skulderen. Til slut trådte jeg ud og sagde: „De
må hjertens gerne gå først, for jeg kan ikke engang få klar¬
tonen."

„Det er derfor, jeg er her," svarede han. „Jeg har bare ventet
på, at De skulle blive færdig, så jeg kunne komme til at re¬
parere telefonen."

Farvel i en fart

TREGAMLE herrer på et plejehjem diskuterede den ideelle
måde at forlade denne verden på. Den første, som var 74,
sagde, at han gerne ville dø i en bil, der stødte mod et træ
med 150 kilometers fart. Den anden, som var 85, sagde, at
han ville foretrække at sige verden farvel i et jetfly med 1000
kilometers fart. Den tredje af de gamle herrer, der var 96,
sagde: „Jeg ville allerhelst skydes af en jaloux ægtemand."

Unævnelige
BISKOPPEN talte ved et møde i en lille by, og bagefter gik
han hen til referentbordet, hvor der sad en journalist fra den
lokale avis. „Når De skriver Deres referat," sagde biskop¬
pen, „vil jeg sætte pris på, om De undlader at gengive de
anekdoter, jeg fortalte. Jeg skal nemlig tale ved en række
møder her på egnen, og så vil jeg gerne kunne bruge dem
igen."
Journalisten nikkede forstående, og dagen efter kunne man i
avisen læse hans referat, der sluttede sådan: "Biskoppen kryd¬
rede sit foredrag med en række historier, som vi ikke kan
gengive."
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AALBORG
Allerførst vil vi ønske alle medlemmer afCUK et glædelig
Nytår.
Der var mødt 10 svende til vores første hulemøde i 2001.
Keld skulle hilse fra Edvin og ønske alle navere i Aalborg et
godt Nytår. Keld gav en omgang på hans fars vegne, mange
tak, Edvin, Du skal nok få en portion gule ærter fra
generalforsamlingen sendt hjem til Dig. Vi er i fuld sving
med ombygningen, vi regnermed at blive færdig, når Preben
har været på sygehuset. Vi fastlagde hulevagterne i januar
og snakkede om sommerudflugten i år, der kom et forslag
om en tur til Læsø. Vi mangler 2 sæt nøgler til hulen, vær
flink at se efter i jeres gemmer, om I ligger inde med dem.
Anker J. sponsorerer en gasflaske og Kels en køkkenvask
med blandingsbatteri til det nye køkken.
Kurt Nørgård kom en masse penge i bødekassen, han fortalte
meget levende om mange afhans meriter, blandt andet om,
da han kom til at vælte kapellet i Blendstrup.
Husk generalforsamlingen, onsdag, den 7.2.2001 klokken
19.

Med naverhilsen Irene

FREDERICIA.
Hulemøde den 03.01.01.
9 Svende mødte og formanden bød os velkommen.
Vi fik vores nytårskur diskuteret på plads, derefter blev
hulefars gode mad skyllet godt ned.
Der blev igen optaget et nyt medlem i vores forening, han
hedder Ole Havbæk Hansen og er tjener, han var så flink
denne dag at stå for de våde varer.
Den 30.12.2000 holdte hulen en lille afskedskomsammen for
året der var gået.
Nytårskuren bliver holdt den 03.02.01., hvor vi mødes i hulen
kl. 16.00. Transporten til selskabslokalet foregår på gåben
lige over gaden, hvor vi skal spise og forhåbentlig have en
svingom.
Sidste tilmelding til dette arrangement er den 01.02.01. til
vores hulefar på tlf: 7592173o
Med venlig hilsen og tak for året der
Bent.

FREDERIKSSUND eu*«.«
Januarmødet havde sædvanen tro fyldt hele hulen. Der er
altid stor rift om Anna og Franks kogesild.
Vi havde også besøg af "De Kælderkolde " fra Slagslunde
med vores medlem Inge Henriksen i spidsen.
Kogesildene blev serveret og først derefter gik de
"Kælderkolde" i gang og som altid var det en stor fornøjelse,
at lytte og synge med på flere af deres sange.
Det er efterhånden blevet en tradition, at de optræder for os
ved det første møde i det nye år. Det var syvende gang at de
var i hulen, for at underholde både navere, gæster og
Frederikssunds borgmester Knud Kristoffersen, som også er
fast gæst ved vores januarmøde.
Selv om vi sang "minderne" klokken 23, så var det over
midnat før de sidste forlod hulen efter en rigtig god aften.
Vores formand Kurt, var desværre forhindret på grund af
arbejde og i hans sted foretog næstformand Kaj, det praktiske
med at byde velkommen og takke de forskellige for deres
indsats ved mødet.
Næste møde er fredag den 2. februar, hvor vi igen forventer
et lige så stort fremmøde, som vi gennem det sidste års tid
har været forvendt med.
Vi skal også gøre opmærksom på at vi den 6. April afholder
generalforsamling og skulle der være nogen der sider inde
med nogle gode forslag, så skal de være formanden i hænde
senest otte dage før generalforsamlingen.
Så kære medlem være venlig at sætte denne aften af til
generalforsamling, det drejer sig også om jeres forening og
ikke kun om bestyrelsens.
Vel mødt den 6. April
Med kno i bordet Smeden
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Med forsinkelse: Julefrokosten blev alle tiders succes med
ca. 30 fremmødte personer. 8/12-00 gløgg- aften ogpakkefest.
Desværre var kun 14 personer mødt men Karl maler klarede
igen denne aften som aktionarius med bravur.
I det nye år mødes vi til kogt torsk lørdag den 27. jan. kl.
13.00 til 17.00.

Foreningen bringer en forsinket fødselsdagshilsen til Mikkel
Eriksen på hans 80 års fødselsdag.
„HUSK"!!
- Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 9.
februar i hulen Sophienborg Allé 7. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 4 dage før.
Vi starter med spisning kl. 18.00 - husk tilmelding til Mona
på tlf.: 45818162.
„HUSK"! „HUSK"!! - Hulefar og Hulemor er på valg,
alderen trykker. Så mød op og kom med forslag!!!!!!
Mødedatoer:

Generalforsamling
Lørdagsmesse (??????????)
Hulemøde

Lørdagsmesse (sprængt and)
Med kno i bordet Dann

9/02-01
24/02-01
9/03-01
31/03-01

HOLBÆK.
Hulemøde d. 15 dec. 9 mødt. Det var en hyggelig aften. Der
blev serveret gløgg ogæbleskiver og Kaj havde har4monikaen
med, så der var sang og musik.
HUSK: Fastelavn d. 18 feb. 2001 kl. 13.00.

Generalforsamling d.16 marts 2001 kl. 19,30
Holbæk ønsker alle i CUK. et godt nytår.
Med kno Ole P.

alle var klædt ud i deres fineste tøj. 17 naver og navervenner
var mødt op til denne dag. Klokken ringede mange gange
denne dag og blærehatten kom flittigt i brug. Mad var der
masser tilbage a{ det eneste vi løb tør for var snapsen, men
vi klarede den alligevel. Efter en hel del timer var det tid at
slutte dagen med minderne, men da var alle ved at være trætte
efter en tang dag med masser af snak, sang og historier.
Husk næste hulemøde fællesspisning i hulen fredag, den 2
februar kl. 19.00 tilmelding til
Richard senest 29/1 2001 på
telefon 86 92 29 01
eller 21 60 67 92
Med kno i bordet Else

KØBENHAVN
Den 21/12 måtte vi næsten lukke for adgangen til Jule-
Hulemødet, da vi var langt over 30 til gratis gløgg og
æbleskiver. Så det var bare skønt! Københavner-Naven kom
til tiden, og bødekassen blev tømt for hele kr. 2.334,50, så
det var en dejlig julegave at få.
Året rundede vi afmed Nytårstaffel, hvor Marianne og Ole
igen var vært, og sørgede for at vi fik en utrolig dejlig
eftermiddag/aften. Der var pyntet pænt op, og vi nåede at
blive 15 alt i alt, efter den sidste (undertegnede) noget sent
dukkede op. Om der manglede noget?? Tak ska' I have i to!
Februar måned har 2 store punkter på programmet. Onsdag
den 14/2 genoptager vi succes'en fra efteråret, hvor „Foto-
Børge" viser film på Svende-Hulemødet. Kom og få en endnu
dejlig aften og (måske) et ekstra billigt grin! Søndag den 25/
2 er det tøndens død, this så er det fastelavn. Vi starter med
fællesspisning af de medbragte knuder, hvor Overblæren så
vidtmuligt sørger for madro... Derefter er det tøndens tur til
at blive bearbejdet, og det plejer at være en blandet fornøjelse.
Den bedste udklædning af den ene eller anden slags
honoreres! Deltagelse kun for medlemmer af en CUK-
afdeling og vi starter kl. 10.30.
Arrangementer:
11/2 kl. 10.30 Søndagsmesse
14/2 kl. 19.00 Svende-Hulemøde & Filmaften
25/2 kl. 10.30 Fastelavn
Med kno i bordet Niels „2m"

HØRNING
Traditionen tro havde vi igen i år åbenmølle den 9. december.
Julemanden var på besøg og uddelte mandariner og
pebernødder tit børnene. Der var omkring 250 børn og voksne
på besøg i møllen denne dag. Jens fortalte som sædvanlig
om møllen og Per spil lede på harmonika så alle besøgende
blev i godt humør. Vi gør det om til næste år.
Den 6januar 2001 havde vi vores sædvanlige nytårstaffel og

LOS ANGELES
Først en hilsen fra os over her med et ønske om et glædelig
jul og godt nytår til alle Naverne nær og ijern.
Los AngelesNaverClub havde deres årlige generalforsamling
december 8, med 28 medlemmer tilstede. Vi begyndte med
social samvær, Baren åbnede kl. 17. der efter Julemiddag
kl. 19. prepæret af en af vores mangeårig medlem Arne
Andersen. Vi startede med sildemad samt øl
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og snaps sildene skal jo svømme, dernæst havde vi
karbonader med alt tilbehør, og tilslut Ris-a-la-Mande med
mandel gave, efter mødet fik vi kaffe og kage. Kl.20.
begyndte vores regulære møde, Formanden Kurt Møller
takkede til dem som af vores medlemmer for deres hjælp
og support de sidste 7 år, derefter fik Formanden også en
Award, plus et gavekort for en overnatning og mad for 2 i
Solvang. At Generalforsamlingen ønskede Formanden ikke
genvalg, vi valgte en af de yngre medlemmer som Formand
hans navn er Kent Hanson, hans Far er også medlem og var
Formand i 1984-1986, han var tilstede og kom hele vejen
fra Solvang. Vores nye Formand har gjort meget arbejde for
klubben, særlig når det var noget med cement, vi ønsker ham
tillykke og alt held i det kommen år, resten af Bestyrelsen
var genvalg, Formanden gav Gavlen over til den nye
Formand, der takkede for valget, og god ro og orden mødet
sluttet Kl.21,30. Med Kno i Bordet fra Snedkeren.
26 svende og 1 gæst, Carl Johansen, som vi håber snart at se
igen, kom til hulemødet den 8. december og blev beværtet
med Arne Andersens karbonader samt ris å l,amande til
dessert. Kurt Møller skænkede aftenens snaps i anledning af
hans og Gerdas nyligt fejrede guldbryllup. Tak, Arne og Kurt.
Navergrammerblev udstedt til Kaj Bjørm i anledning afhans
75 års fødselsdag og til Andy Andersen og Henry Olesen for
deres 20 års medlemskab. Valgkomiteen præsenterede en liste
med forslag til den ny bestyrelse, som blev godkendt uden
diskussion, og bestyrelsen ser nu
ud som følger:

Kent Hanson, formand
Norm Pedersen næstformand
Ken Olsen 2. næstformand
John Kristensen kasserer

Craig Wilson sekretær
Ed Belknap opsynsmand i Naverdalen

Endvidere blev Jørgen Andersen og Jerry Lee udnævnt til
revisorer. Som tidligere nævnt måtte Kurt Møller af
helbredshensyn trække sig tilbage som formand efter at have
bestridt posten i 7 år.
Vi skylder Kurt megen tak for hans store og uegennyttige for
klubben, og håber stadig at nyde godt af hans mangeårige
erfaring i klubbens ledelse.
Med kno i bordet Oluf

NYSTED
Hulemøde afholdtes den 8. januar. Vi varmødt ni svende, et
godt fremmøde i forhold til klubbens medlemstal, som i dag
tæller 19 medlemmer.
Oldermanden åbnede mødet og bød velkommen, vi mindedes
vores afdøde naverbror Poul Hansen, som afgik ved døden
den 6. december.
Vi vedtog at afholde generalforsamling mandag den 5.

marts med følgende dagsorden:

1.Valg af Dirigent.
2.Beretning ved Oldermanden.
3.Regnskab ved Skatmester.
4.indkomne forslag (skriftligt senest 4 uger før).
5.Valg af Oldermand, Poul er på valg.
6.Valg af bisidder, Jørn er på valg.
7.Valg af Suppleant. Frank er på valg.
8.Valg af Revisor, Frank er på valg.
9.Valg af Revisorsuppleant.
10.Valg af delegerede til pinsestævne.
11 .Kontingent.
12.RevisorerneWilly og Frank bedes møde kl. 18.00.

Vi gik herefter over til det kulinariske og mødet sluttede kl.
22.30. Næste hulemøde afholdes den 6. februar i hulen kl.
19.00 som sædvanlig, undertegnede sørger for traktement.
Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester, laugsskriver og hulefar

NÆSTVED
Sikke en nytårsaften! 21 mennesker var samlet i den nymalede
Hule. Til dem, der ikke var med til at fejre årtusindskiftet
ved ettallet, kan deltagerne fortælle, at festen blev en succes
- endda uden køkken. Tænk, tre rettermad og skrub-af-suppe
ud på de små timer. Det er da en præstation. Otte mødtes
søndag formiddag til pyntning af lokalet. Nej, hvor blev det
flot. Og Finn fik en god idé, da nogen var ved at hænge plastic
for døren ud mod gaden, hvor det trækker
koldt ind fra i denne tid. Han fremstillede, som ved et
trylleslag, en plade, der lige passede i hulrummet. Den fik
samme farve som væggene og er næsten usynlig. Den både
luner og skaber et hyggeligere rum. Permanent? Nej, tro ikke
at den er sømmet fast. Den kan ljernes med et snuptag og det
vil ske, om ikke før, så når forårssolen titter frem, og det kan
ikke vare længe. Det er allerede tid at annoncere
generalforsamlingen. Den er fastsat til den sidste fredag i
februar, lige op til fastelavn. Det er den 23. februar, hvor vi
mødes kl. 18,00 til gule ærter, som afdelingen er vært ved.
Mød talrigt op. Husk, at skrive Jer på listen i Hulen. Det kan
I jo gøre ved det ordinære hulemøde fredag den 2. februar.
Vel mødt!
Med kno i bordet Margrethe

ODENSE »Sålekniv«

D. 15-12 havde vi en god julefrokost, med 15 deltagere bla.
4 gæster. Ole kom med de stegte sild, Kathrine og Kirsten
havde rodet resten sammen til noget godt. Der blev hygget
og sunget både julesange og naver sange Ole var aktinarius
over de pakker vi havde medbragt. Der var lige fra lys og
servietter til en ° fl. snaps. Der kom over 8oo kr. ind ved
den lejlighed, penge som går i vores festkasse, til ture o.s.v.
Vi takker for den gode indsats.
Alle nåede den sidste bus kl. 1,00
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Hulemøde i januar, 3 navere og 4 venner varmødt op i silende
regn. Det var heller ikke med min gode vilje jeg cyklede der
ud. Vi sang nr. 12, både i c.dur, bas og mol, det lød mere
sjældent en kønt. Ole havde ikke meget at berette. Derefter
gik vi over til at spise rester fra julefrokosten. Den sidste
blodpølse blev spist. Det havde holdt sig godt, mente Arno,
men der findes da heldigvis frysere nu til dags.
Grisen blev slagtet, der var godt 600 kr. i den. Ole havde
været ude hos Valter og fået alle hans stævne billeder, de var
også indrammet og 3 andremalerier. Vi siger tak Valter. Han
er vist ved at rydde op, hvis han kan få en anden lejlighed.
Marianne mente at nu hører hun til her i Odense, så hun gav
en omgang, vi takker og byder dig velkommen til Odense.
Tirsdag d 13 feb. har vi en rengørings dag, har du lyst til at
hjælpe så ring. Vi drikkermorgen kaffe kl. 9 Hulemor giver
biksemad til frokost. Vi ser frem til din hjælp.
Til feb. har vi torskegilde kl. 17 d. 17 feb. Husk pakke til
aktion.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

ROSKILDE

Søndag den 10-12 var der gløgg og æbleskiver, der var 14
som lagde vejen forbi, midt i juletravlheden og om aftenen
var der 16 som spillede kort.
Ved hulemødet den 29-12 var vi kun 11 der troppede op vi
hørte at der var nogle sygemeldinger men vi hyggede os

alligevel. Formanden bød velkommen og læste et par
julehilsner op som var sendt til hulen . Vi gik hver til sit ved
22 tiden med ønsket om et godt Nytår.
Program for Februar
Søndag d. 11-2 kl. 17~30 kortspil
Fredag d. 23-2 kl. 19.30 hulemøde husk madkassen
Hulevagten har Birthe og John
Med naver hilsen Anna- Lise

RANDERS.
Ved hulemødet 5. januar 2001, var vi samlet 9brønde.
Vores formand „Munken" bød os velkommen i det nye år, og
udbad sig forslag til en sang.
Efter at vi havde fået rørt stemmerne, omtalt han kort vores
sidste hulemøde, hvor vi. ud over mødet, holdt
julekomsammen med vores bedre halvdele, og ligeledes
omtalte han vores traditionelle sammenkomst Nytårsaftens
dag med æbleskiver og solbærrom. Som altid et hyggeligt
møde, hvorfra vi altid kommer hjem i god ro og orden.
Formanden havde modtaget noget materiale fra
hovedbestyrelsen, angående nogle indgåede forslag til
delegeretmødet vedr. nogle vedtægtsændringer, som vi kunne
vedtægtsændringer, som vi kunne tænke lidt over.
Til sidst blev vi orienteret om hovedbestyrelsens forslag til
et nyt navn for CUK, eller rettere, ny betydning af
bogstaverne, som kunne være:

Skandinavisk Central Udlands Klub
Vi Randers kunne godt tænke os at det blev nærmere belyst,
hvilke problemer der har været med den nuværende
betydning. Vi har, af bagveje, hørt at det skulle være ordet"
Understøttelseskasse" der gav problemer ved ansøgning ved
fonde og lign. kan det have sin rigtighed? Det ville være godt
at høre nærmere, før vi tager stilling til en navneændring.
Dette var dagens ordinære program, hvorefter vi gik over til
hyggeligt samvær. Her fra Randers afd. vil vi gerne ønske
vores naverbrorAnders Brock fra Phønix, hjerteligt Tillykke
med 60 års dagen den 1. marts, håber vi ser lidt mere til dig
i hulen. Personligt mindes jeg en aften du var med til et
hulemøde, hvor du „forsagt" bad om ordet- citat:- Jeg har
sørme lige fundet denne her flaske Whisky ude i
skraldespanden, har i noget imod vi deler den her til mødet,
det var der ikke nogen der havde. Ja - hvad folk de dog smider
væk nu om dage..
Med kno i bordet Henning kass.

Klafthammer

SAMSØ
Samsø ønsker alle Naverbekendte et Godt Nytår.
Vi havde vores traditionelle julefrokost. 20 deltager heraf 10
gæster. Hulefar stod for de mange retter mad, der blev spist
på mange timer. 01 og brændevin manglede ikke; så alle tog
en Taxi hjem. December måneds højdepunkt.
Vores første Hulemøde i det nye år var den 5/1-2001.
9 svende varmødt op. Vi havde sat næsen op efter kogt Torsk,
men fiskerne kunne ikke fange nogle, så vi måtte klare os
med en stor bøf.
AKTIVITETSPLAN for år 2001 er udsendt til samtlige
svende.
HUSK Generalforsamling den 9/2 - kl. 16:30
Med kno i bordet. Jørn.

SILKEBORG CT
Forjul og bagjul.
Nu er det jo sådan at det man ikke får gjort før jul må gøre
efter jul.
Så nu skal der siges undskyld til Egon „maler" og Børge
"Farmand" for vi fik ikke et stykke i Svenden. Egon blev 80
år den 20 januar og Børge "farmand" 75 år, 3 dage efter. Nu
må vi se, hvad vi kan gøre for at rette op på det skete, så et
stort HURRA til jer. Foreningen afholdte nytårsmøde
"Taffel" lørdag den 30 om eftermiddagen, hvor vi havde den
fornøjelse at byde et nytmedlem velkommen i vormidte, det
er Ole Eriksen som vi sang velkomstsangen for, der efter fik
vi champane leveret fra vor Franske forbindelse "Vagn Rør"
og til denne herlige drikke var der kransekage fra vor bager
Bent Wils som mestre denne vanskelige kunst at bage
kransekage til os.
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Omkring årsskiftet sidder man jo og tænker lidt frem og
tilbage. Jeg kom frem til at vi havde haft et godt år hos
Naverne i Silkeborg en del uro først på året, men alt dette
blev rettet op hen over året, sådan som jeg ser på det, vi
havde nogle nye tiltag over sommeren og efteråret. I august
havde vi den fornøjelse at holde en sensommerfest på
Silkeborg Bad, det forløb så godt, at vi vil gentage det igen
på „Søvilla" det bliver lørdag den 11 august hvor det vil glæde
os at se så mange der kan afse tid til denne dag på Bad, hvor
vi vil sørge for at rammerne er, så vi håber at i vil hjælpe os
med, at fylde dem ud, men først skal vi op på Rørvang
til Lissi & Vagn for at fejre midsommeren det
bliver lørdag den 23 juni det vil vi glæde os

meget til Sankt Hans
Så en forsinket nytårs hilsen til alle.
Skriverkarle i Silkeborg

SLAGELSE
11 svende varmødt ti 1 hulemøde d. 5. januar 2001.1 anledning
af Ejvinds 60 års fødselsdag bød han på gule ærter efter
hulemødet, så svendene var i højt humør.
Et gennemgående debatemne over aftenen blev selvsagt den
forestående „Slagelse Festuge". Dette samt øvrige punkter
på dagsordenen fremgår af hulens protokol.
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Her i Stockholm sluttede vi det gamle året med et stort
julebord., og vi var 20 personer, men vi kunne ikke tømme
bordet alligevel, dog blev skålene med ris a'la mande næsten
tømt, den skulle måske ikke ned samme sted. Det gør
ingenting at der blev noget over, det får vi til nytårsmessen.
Den 5 februar har vi vores generalforsamling (ÅRSMØDE)
hvor vi håber at se mange medlemmer, og hvor vi får en bid
mad..

PROGRAM:
D. 03 februar Årsmøde lørdag kl. 13.00
D. 17 feb. Udflugt til Cosmonova (Ring Poul)
D. 24 feb. Fastelavnsfest lørdag kl. 13.00
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE.

SØNDERBORG

Nytårsafslutningen i Hulen blev holdt på et noget tyndt
fremmøde. Kun 9 naver og venner samt en gæst var mødt
frem for at ønske hinanden Godt Nytår.
Alligevel var humøret højt da formanden bød velkommen til
denne sidste komsammen i det gamle år. Efter formandens
velkomst sang vi nr. 13 og så var det tid til at tømme Sputnik,
men først skulle alle gætte hvor stort I lille beløb der var i
maven på den forslugne fyr. Det blev til i alt kr. 1.121.
~en i år var det en naverven der løb af med sejren ( den
samme som sidste år) men også en naverven måtte betale for
et fejlagtigt skud i tågen.
Herefter sang vi nr.28, for Sputnik skulle heller ikke gå tom
mavet ind i det nye år. Bunden på Sputnik blev hurtigt lagt,
så nu var det os andre der skulle have lidt godt. Hulen var
vært ved en sildemad samt en kold dram. Til de mere kræsne
var der indkøbtmarkrelsalat med masser afmayonnaise. Der
blev skålet og ønsket Godt Nytår mens snakken gik lystigt
om fiskehistorier, kålpølser og Sønderjysk Grønlangkål. Kl.
14.00 takkede formanden a{ og hulen blev lukket for sidste
gang i år 2000.
Herfra skal lyde Et Godt Nytår til alle naver og navervenner.

Med kno i bordet, Jette.
Hulemøde d. 5 jan. tak til Inge og Arno fra Odense, for jeres
brev, "I kan vente til Pinsestævnet" vi siger også på glædelig
gensyn. Formanden bød velkommen, vi sang nr. 32, der var
meget på programmet og mange udeblev, sikket pga. Nytåret,
for det kan vare et stykke tid at komme over.
Majbrit og Karsten havde julepynt (som de ikke kunne bruge
mere, med i hulen ) det blev solgt til fordel for sputnik, en
rigtig god ide.
Der blev serveret en endnu større "Pariser" på tallerken med
det hele. Bedre end den vi fik i niv. 2000.
Vi sang nr. 73 og fik en snak og lidt god musik.
Kno i bordet og møjn. Martha.

Håndkrøs
VEJLE
Hulemøde d.5-1-01. Selvom vejret ikke var afdet bedste havde
13 Navere taget turen ud til Hytten for at deltage i mødet,
lille Arne havde i god tid sørget tor en god varme og hygge i
stuerne så det var dejligt at komme indendørs. Ved ankomsten
viste alle deres store forundring og glæde ved igen at se vores
næstformand, Tommy Christiansen, Tommy var lige
hjemvendt samme dag fra sygehuset og var blevet ledsaget
til Hytten af sin søn for at deltage i mødet, en viljestærkNav,
må man nok sige. Velkommen tilbage til os Tommy. Efter en
velkomst fra Formanden blev der sunget, Når samlet er vor
Naverflok Efter sangen fremviste formanden en Gave der
var skænket til hytten, gaven bestod af en ældre bog med
titlen, "Naverhistorier I" Forfatterens navn er, Vilhelm Gros
En stor tak til Anders Dons for denne fine gave.
Der var fra H.B. fremsendt, Dagsorden og Forslag til det
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komne Delegeret møde d.3-6-01, disse blev fremvist og
gennemgået ved mødet. Papirerne vil yderligere blive
debatteret og vedtaget endeligt inden Delegeretmødet i
Sønderborg. Der var yderligere fremsendt I stk. invitation
til Naver Sommerfest i Silkeborg, Invitationen kan ses i
Hytten med tilmelding - Sted og pris hvis nogen ønskede at
deltage deri. Der blev slået flittigt på klokken aftenen
igennem så øllene fik ikke lov til at ligge glemte hen, en tak
til jer alle fem for de våde varer. Senere fik alle en omgang
pølser og brød og mødet sluttede i god ro og orden. På
snarligt gensyn til alle.
Arrangementer i Februar Mdr.
D.2-2-01. kl. 18.30 Hulemøde.
Med Naverhilsen. Jens K. Ibsgaard

ÅRHUS
Alle stole var besat til julehulemødet d. 15 dec. Formanden
bød velkommen - og talte om året der var ved at rinde ud,

svendene var en anelse utålmodige, de ventede på at få x
mas på bordet. Derudover blev der serveret lune æbleskiver
og solbærrom, og det hjalp på„ hukommelsen „ - der blev
fortaltmange historier - absolut usandfærdige. Til året's første
hulemøde d. 5 januar, var der god plads (mange var syge) til
vore to gæster, en „ gammel „ Århus nav Jørgen Falsten og
Axel Thomsen, der er bosat i London, men flytter tilbage til
Danmark til sommer, han varmeget interesseret i foreningen
. Måske et nytmedlem? Traditionen tro til det første hulemøde
i det nye år, blev der også i år serveret sildemad og x mas, det
var noget vi satte pris på. Ganske vist synger kalenderen på
første vers - men der er allerede en rettelse. Hulemøde med

ledsager d. 16 marts er rykket frem til d.2 marts. Grunden er
at formanden og flere navere skal på en tur til den historisk
interessante by Berlin, i dagene omkring d 16 marts.
Hulemøder d. 2/2 og d. 16/2
Gule ærter d. 24/2 kl. 18.00
Hilsen fra smilet's by Lis

HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
RI ADFQRSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

ROTTEHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

SH s Kartoffelcentral
>4£w y/ Mette og Svend Hübschmarin

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Sekretær:

Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Næstformand:

Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Bisidder: Arkivforvalter:

Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
Bisidder: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant:Web-master:
Henrik J. Berg, Teatergade 4, 20001, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk
Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Eaetoften 6. Slaqslunde
< DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 1 8 35 1 1 - 40 20 37 1 0

Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08
i
Mk

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød VJfDanmark
Tlf. 45 81 04 58 jBrø
Fax 45 82 14 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

M'. Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER

JMP RIMLIGE PRISER
yjpq TLF. 3969 4403

medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

A Aut. VVS - installatør A

FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup ^5^

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770

CITY CAFE' en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødesi5
BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ETANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Kaj Lindskjold.
Det er bestemt ikke til at se det
Men vi ved at Kaj Lindskjold fylder 60 år den 4 marts. Kaj er opvokset i Vejle, da
han var 15 år drog han på langfart med skibet Silja Dan, fra rederiet J. Lauritzen.
Der findes ikke mange havne i verden Kaj ikke har set. Forplejningen var i top; han
arbejdede i kabyssen - Kaj er uddannet som kok. Kaj gik i land i 1967, og fik arbejde
på et gartneri, hvor han var i mange år. Han er i dag ansat som pedel på et
lokalcenter i Sabro, hvor han kan bruge alle sine talenter både udendørs og indenfor,
også som gæstekok i køkkenet. Kaj kom ind i naverforeningen via
sin broder Bent, der også var medlem.
Kaj laver et stort arbejde i foreningen, skal der være fest står Kaj derhjemme og
kokkererer den halve nat, for at vi bagefter kan nyde godt af det. Derudover er Kaj
vores hulefar og skramleriforvalter, så han har rigeligt at se til. Han's altoverskyggende
interesse SKAL der være tid til - og det er musik og helst country musik. Kaj's CD
anlæg samler ikke støv, koncerterne rundt om i landet skal også passes .Kaj bor med
sin kone Else i et hus i Tilst.
Vi ønsker dig et rigtigt hjertelig tillykke med de 60 år.

Sekretæren i Århus

Fra Darwin til Perth med bus

AfKjeld Nielsen, forsatfra sidste nummer.

Efter 14 timers nat kørsel ankom vi til Broome som er meget kendt for sine kulturperler.
Vi ankom klokken 7.30 om morgenen og fandt vores vandrehjem, som viste sig et være et rigtigt pænt sted.
Efter at være indlogeret tog vi en guidet byrundtur, for ligesom at finde ud af, hvad der var at se i byen.
Vi havde bestemt os for at blive et par dage, men da vi skulle videre til Port Hedland, viste det sig at busserne ikke køre hver dag, så vi
måtte blive endnu en dag og det var nu heller ikke så dårligt endda.
Byen var meget præget af perlefiskeriet, der var mange perlefiskerfarme og i selve byens centrum var der mange perleforretninger med
forskellige priser.
Den første dag i Broome gik som nævnt med at finde ud af hvad vi ville se. Og vi besluttede os for at komme ud at se en perlefarm. Det
var en rigtig god oplevelse. Først blev vi sejlet ud i den lille vig, hvor vi fik fortalt en hel del om hvordan man fisker muslingeskallerne,
som senere skal bruges til at dyrke kulturperlerne i.
Det var også interessant at få at vide, hvordan man udnytter tidevandet til at fa perlerne til at blive runde. Derefter var der en rigtig god
information omkring selve indsættelsen afmarmorkuglerne i skallerne. Det blev også nævnt at japanerne var særlig gode til dette helt
specielle arbejdet, som kræver en særlig fingerfærdighed.
Jeg skal da også lige nævne at Else fik lov til at holde en perle i hånden, som kostede 12.000 australske dollars. Det er ca. 55.000 danske
kroner. Hun måtte aflevere den igen jeg havde desværre ikke så mange penge på mig den dag!
Der ser meget tørt ud omkring byen og det er der da heller ikke noget at sige til, for det er over syv måneder siden der sidst faldt en
regndråbe. Og da fik de også så de kunne klare sig et stykke tid, der faldt nemlig i april 2000 1,1 meter regn på seks dage.
Da vi var der i november, var det tydeligt at se at folk ventede på regntiden, som var lige om hjørnet. Alt var planlagt på en måde, så man
var forberedt på, at der kommer vand på et eller andet tidspunkt
Når vi kørte med forskellige busser, blev vi hele tiden gjort opmærksom på at det snart blev regnvejr. For hele tiden sagde man, når regnen
kommer gør vi sådan og sådan.
Den sidste dag vi var i Broome, startede vi allerede klokken syv om morgenen, for at tage bussen ud til byens yderste punkt, helt ude ved
havet. Bussen kører kun derud en gang om dagen og så kan man gå langs stranden hjem, en strækning på ca. syv kilometer. Det gjorde vi
og det var en stor oplevelse, at gå denne tur selv om det var varmt, så var det dog ikke uudholdeligt. Vi så flere forskellige fisk, som var

skyllet op på stranden og en enkelt søslange på ca. 1 meter. Forsætter side 6.



MÆRKEDAG.

D. 01 marts 2001

D. 04 marts 2001

D. 14 marts 2001

D. 01 april 2001

Anders Brock Madsen

Phønix, Kirketorvet 9
D-8900 Randers.

Kaj Lindskjold
GI. Viborgvej 15
DK-8381 Tilst

Kaj Mouritsen
GI. Ålebovej 15
DK-6000 Kolding
Jørgen Falsen
Holgebjergvænget 83
DK-525o Odense SV.

Randers

Århus

Kolding

Odense

60 år

60 år

60 år

5o år

JUBILÆUM.

D. 16 marts 2001 Bent Hovgaard Nielsen Sønderborg 10 år
DK-6400 Sønderborg

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK
En hilsen fra Færøerne.
Jeg takker for opmærksomheden i anledningen af min 65 års
fødselsdag, som jeg ermeget glad for. Jeg fik også en hilsen på min
60 års fødselsdag, og jeg sendte en taksskrivelse, men af en eller
anden mærkelig grund kom den desværre ikke frem. Jeg håber at
det går bedre denne gang.
Med kno i bordet Viggo.

Jeg vil hermed sendemin tak til afdelingerne i Stockholm - Silkeborg
- Kolding - Randers og HB. for opmærksomheden ved mit 30 års
jubilæum i CUK. Solveig skal have tak for "alverdens ting".
De bedste naverhilsner fra Bitten, Randers afd.

En meget stor tak for venlig deltagelse ved Hans "Padborg" død og
begravelse.
Tak for blomster - kranse og de mange venlige ord, samtal kort eller
lang, stor eller lille, for det varmer i en sådan tid.
Tak til alle navere samt afdelinger nær og fjern.
Marie Christensen "Mose Marie"

Hermed vil jeg sige tak for fremmødet og gaver fra Silkeborg afd.
samt hilsen fra HB. i anledningen af min 80 års fødselsdag d. 20
jan. 01.
Naverhilsen Egon Pedersen Silkeborg.

Tak -Tak.
Louis takker for opmærksomheden ved 6o års dagen.

In memorandum.

Hans "Padborg" mødte sin færgemand søndag den 28 januar 2001.

Det er med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om hans død. Hans
døde 5 dage før han blev 78 år.
Som bekendt fik han navnet "Padborg" efter den Dansk - Tyske
grænseby, hvor det kneb med nogle indrejse papirer.
Hans Kunø Christensen, født i Struer 2. februar 1923, han kom i
lære som smed & maskinarbejder i 37 og udlært i 42. I 1944 blev
han ansat ved D.S.B, og med udsigten til at være fastlåst i en stilling
på livstid, var det for skræmmende, så i 1946 sagte han op og rejste
til Stockholm, hvor han fik kontakt til Naverne.
I 1948 fik han arbejde i Winterthur i Schweiz. Efter 8 mdr.
gik turen gennem Schweiz, Italien, Frankrig, Belgien, Holland
og Tyskland til Silkeborg, hvorefter han vente tilbage til
Stockholm.
Her mødte han sin Marie og de fik deres første barn
boligforholdene var ikke så gode, så rejsen gik tilbage til
Silkeborg i 1952, og blev overført til CUK i Silkeborg. To år efter
blev han valgt til formand, en post han bestred i 38 år.
Årets Nav i 1991 og æresmedlem af hele CUK i april 1997. Det
blev til et langt liv i CUK- Naverne.

Af de bånd som ellers plage
denne verden rundt omkring
ermin ransel kun tilbage
og i den er ingenting.

Det var et lille uddrag fra en afde sange som Hans " Padborg" holdt
meget af, for nu er her blevet stille, for vi savner vores
forhåndenværende formand som vi fulgte til graven onsdag den 31 -
01, for blot var han ikke kun tidligere formand, han var vores alle
sammens formand, rejsefælle samt kammerat.
CUK harmistet en afsine gamle store forkæmpere, 51 år sommedlem
af Naverne det er tros alt ikke få. Hans "Padborg" var vel en af de
mest respekterede Navere overhovedet, alle kunne spørge ham til
råds, alle lyttede, når han talte, og mange afdelinger har høstet, af
hans råd og vejledninger om, hvordan gør vi nu det.Vi var 47-48
Navere i hulen efter begravelsen for at mindes Hans Padborg", for
som Hans sagde "Kan i nu holdejer fugtige, Svende så vi vil prøve,
at efterleve hans ord og i den ånd, som Hans satte så stor pris på.

Ære være hans minde
Naverne i Silkeborg Formanden. Søren Hvejsel.
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PINSESTÆVNE I SØNDERBORG.
Nu er Naverne i Sønderborg næsten klar til at modtage Naverne fra det ganske land ude som hjemme, til det store

Pinsestævne 2001 i Sønderborg.
Vi glæder os til et forhåbentligt stort fremmøde. Med kno i bordet fra Foreningen i Sønderborg

Tilmeldingsblanket til pinsestcevnet i Sønderborg d. 2 - 3 - 4 juni 2001

NAVN;
GADE:

POSTNR - BY:

FORENING:

TELEFON:

Lørdag. Søndag Mandag I alt
Stævnemærke pr. pers. 65.00kr.
Huleaften pr. pers. 100.00 kr. ********

Morgenkaffe Kvicklv 45.00 kr. >|< >|< >|C !fc jfc jfc % ********

Delegeretmøde or. oers 100.00 kr. ******** ********

Bustur Dr. pers. 150.00 kr. ******** ********

Stævnets festaften pr. pres. 195.00 kr. ******** ********

Morgenkaffe i hulen 30.00 kr sfcs]«****** ;Jc

Pris: dobbeltværelse 300.00 kr. pr nat
Pris: enkelt værelse 300.00 kr. pr. nat ********

Grupperum 8 pers. 100.00 kr. pr. nat ********

Leje af sengetøj + håndklæder
45 kr. pr. døpn ^ >):

Total beløbet:

Overnatning: Er på vandrehjemmet Kærvej 70 DK-6400 Sønderborg.
Alt tilmelding ( Stævnet og overnatning) skal ske til:

Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, DK-6400 Sønderborg tlf.: 7448 7016- mobil: 2632 1505 eller
Hans Peter Hansen Ahlmandsvej 19, DK-6400 Sønderborg tlf.: 7442 5535 - mobil: 2045 2963

Ved tilmelding indbetales 50 % af beløbet til Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, DK-6400 Sønderborg.
Helst pr. Check eller Giro (73) (80144822)
Sidste tilmelding 1 maj 2001.

Sidste tilmelding 1 maj 2001. Sidste tilmelding 1 maj 2001.
VEL MØDT I SØNDERBORG.

Rejseoplevelser fra min tid i Norge.
Jeg vilførst præsentere mig selv, Jeg hedder Hans Brødsgaard
født den 1. marts 1927 i Herning hvor jeg blev udlært som tømrer
hos min far i 1946.

Efter endt læretid arbejdede jeg først i Horsens og derefter i Hald
v/Randers en kort tid.
En dag i det tidlige forår i 1947, ringede en kammerat til mig og
spurgte mig om jeg ville med til Norge en tur, der var masser af
arbejde at fa, så jeg sagde mit arbejde op og vi mødtes på Randers

Banegård et par dage efter, hvor vi tog toget til Frederikshavn og
gik ombord i Oslo båden og sejlede til Larvik og gik i land der, her
traf vi en tømrermester fra Stabeek v/ Oslo han havde brug for et
par tømrer til at hjælpe med at bygge en stor hal på et gartneri. Det
var et dejligt sted at arbejde, vi var meget vellidt af dem vi arbejde
sammenmed, og vormester som hed Amundsen var en dejlig mand
at arbejde for, timelønnen var dengang 2.51 norske kroner. Vi havde
lavet en aftale med vor mester, at vi ikke skulle arbejde om lørdagen,
(det gjorde man dengang)
Vi brugte weekenderne til at se os om i den sydvestlige del af
Sørlandet, vi tog den på tommelfingeren, og kom langt omkring, vi
sov ude om nætterne under nogle buske det kunne Forsætter side 5
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HB MØDE DEN 3.Februar 2001, kl.10.00
Orla Lehmanns Alle 7, Århus.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv

5. Udstillingsvogn
6. Web-master
7. FBSH møde
8. De nye vedtægter
9. Sangbog
10. Næste møde
11. Eventuelt

FORMANDENS BERETNING:

Først vil jeg byde jer velkommen til dette HB møde.
Naverne i Silkeborg har mistet deres tidligere mangeårige formand
Hans Kunø Christensen, der er gået på sin sidste vandring. Jeg ved,
at det har berørt medlemmerne i Silkeborg og dem der kendte Hans,
meget. Vi kan ikke komme uden om at Hans "Padborg" var en kendt
skikkelse i CUK, der med sine ideer og meninger satte sit præg på
vor forening.
De indkommende forslag til Delegeretmødet, er udsendt til alle
foreninger og jeg håber at man i foreningerne vil behandle forslagene,
så man er ordentligt orienteret om forslagene og deres betydning for
CUK.
Der er mange unge, der kommer ind på vores hjemmeside. Jeg har
fået flere henvendelser angående arbejde i udlandet. Der er også
nogle der kontakter mig, for at få uddybet regler og ting der er foregået
tidligere i naverhistorien. Der var en ung mand der spurgte, om vi
ikke havde vores medlemsarkiv fra 1902 lagt ud på nettet. Detmåtte
jeg beklage at vi ikke havde, da de gamle arkiver er håndskrevne og
ikke lige sådan lader sig overføre til elektronisk data.
Foreningen i Hørning, har arrangeret en bustur til Berlin for deres
medlemmer og andre foreninger, og de har fyldt bussen op. Det er et
godt initiativ, som vil bringe Naverne fra de forskellige foreninger
mere sammen og man vil helt naturligt lære hinanden bedre at kende.
Ole Bøwig.

1) Protokol og beretning: Godkendt
2) Redaktøren: Redaktøren har modtaget en bog om rejsestipendier
fra Luffe i Slagelse. Han spurgte, om den er relevant for Naverne,
den blev godkendt.
For at ajourføre bogen om åretsNavmangler kun en kort selvbiografi
fra John Fønss Bach og Niels "2m" Kragelund.
3) Hovedkassereren: Hovedkassereren har været til møde i Kolding,
fik tilbud på emblemer og skjolde fra Bent Eriksen, Kolding. HB
takker for tilbudet, men lige nu har vi nok på lageret.
Hovedkassereren har fået en henvendelse fra posttilsynet, han
udfyldte et skema, for at DFS kan sendes så billigt som mulig. Der
er revision den 16.2.2001 klokken 10. HB har sendt en krans til
Hans Padborgs begravelse. Foreningen i Næstved er ved at udarbejde
et oplæg til et nyt telegram. Der er en stigende tilgang af nye
medlemmer.

4) Arkiv:Arkivaren er i gang med at sortere DFS., han mangler
blade fra 1994. Januar 2002 har DFS 100 års jubilæum.
5) Udstillingsvogn: Foreningen i Aalborg kan ikke låne vognen,

den skal bruges på Sjælland, og skal så til Sverige. Kurt fra
Frederikssund passer vognen, mens den er på Sjælland. Der bliver
lavet en liste over, hvornår vognen er lånt ud, den bliver trykt i DFS.
6) Web-master:Web-masteren bliver indkaldt til næste HB møde
for at orientere om hjemmesiden.
7) FBSH - møde: 10.2.01 er der FBSHmøde i Helsingør, formanden
og Vagner Sørensen deltager. Til FBSH 50 års jubilæet i Geneve i
oktober, hvor alle er velkomne, bliver der rejsemuligheder, som bliver
offentliggjort senere.
8) De nye vedtægter: Man kan bede om nye vedtægter, hvis dem
man har modtaget er ulæselige. Zurich har fået nogle nye tilsendt,
9) Sangbogen: Sangbogen er skrevet, optaget på diskette. Nye sange
kommer som tillæg. Marianne finder forslag til melodier der, hvor
der står egen melodi. Der er kommet et tilbud på at fa noder trykt og
indbundet i et plastikomslag. Frode har et godt tilbud på trykning af
sangbøgerne.
10)Næste mode: Næste HB-møder 3.3. ,31.3. , 5.5.2001
11)Eventuelt: Der mangler oplysninger om pinsestævnet i
Sønderborg. Sekretæren må købe en ny skærm. HB. modtager gerne
forslag til ÅRET NAV. Husk at tilmelde de delegerede til
pinsestævnet, oplysning om navn til formanden inden 15.5.2001.
Referent: Irene Andersen

CUK's arkiv søger gamle numre af
"Den Farende Svend"

Vi har modtaget bunker afblade og har sorteret dem og må
konstatere, at vi mangler stadig nogle blade fra før 1996 for
at vi kan indbinde dem, da mange vil købe gamle indbundne
numre af"Den farende Svend". Har du nogle blade, som ligger
og samler støv, så modtager vi dem gerne, tag dem med i
hulen så finder vi ud af, hvordan vi får dem til arkivet i Århus.
Vagner Sørensen 8698 5590

OPLYSNING TIL ALLE FORENINGER
NY FOLKEOPLYSNINGSLOV OG

BEKENDTGØRELSE
Der er i år 2000 vedtaget en ny lov om støtte til „folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
Folkeuniversitetet" (i daglig tale folkelysningsloven).
Ændringerne fremgår afbekendtgørelsen. For vore foreninger drejer
det sig primært om, at får man kommunale tilskud via
folkeoplysningsloven skal en forenings vedtægter indeholde
oplysninger om:
1) Foreningens formål
2) Valg til bestyrelsen og antallet afbestyrelsesmedlemmer
3) Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor
4) Foreningens hjemsted
5) Betingelser for medlemskab
6) Tegningsret for foreningen
7) Procedure for vedtægtsændringer
8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Lovforslaget kan ses på Nettet: http://www.folketinget.dk/
samling/19991/

lovforslag_som_vedtaget/L 189.htm
Hovedbestyrelsen.
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EFTERLYSNING.
Er der nogle der er i besiddelse af:

"NAVERSPIND OG NAVERHISTORIER"
AF WILHELM GROSS

Bedes i kontakte "Luffe" fra Slagelse.

#.

I min rejsebeskrivelse nævner jeg, at jeg blev indmeldt i C U K i
Hammerfest i september 1949, jeg vedlægger hermed kopi af min
medlemsbog.
Jeg blev genindmeldt i C U K den 3. december 1964, da Herning
afd. blev startet. Jeg tilbød dengang at betale den skyldige kontingent,
jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad det var for en forening jeg var
blevet medlem af oppe i Nordnorge og jeg havde aldrig hørt om
foreningen, hverken i Canada eller her i Danmark.
Jeg fik at vide at jeg skulle meldes ind på ny, jeg mente at C U K
godt kunne have brugt de penge.
Jeg havde aldrig meldt mig ud, foreningen ophørte med at eksistere,
uden forudgående varsel.
Jeg vil gerne om du vil tage dette stykke med i bladet, det kunne
være at der er nogen i foreningen, der ved hvad der skete og hvorfor
det stoppede deroppe.
Med venlig hilsen og kno i bordet.
Hans Brødsgaard.

C.C.E.G. 50 års jubilæumsfest i Paris
Den 18-21 Oktober 2001

Som i kan læse i oversættelsen afnedenstående brev, som er afkortet,
fra Peter Schwarbich, er der nu en enestående mulighed at deltage i
disse festligheder, som ikke er bare en tur til Paris, men er et helt
specielt arrangement, som også medlemmerne og deres pårørende i
CUK og andre som har tilknytning til FBSH. kan deltage i.
Jeg synes, at vi skal lave en tur, for de Navere som har lyst til at få
nogle dage sammen med vore europæiske rejsende håndværkere i
Paris, så her er der nu en mulighed for at deltage i en tur, hvor alt er
bestilt og forberedt i forvejen. Vi vil komme med nogle forslag
senere her i svenden og er du interesseret, så skal du snarest kontakte
mig, da prisen afhænger af, hvor mange vi bliver, vi vil forsøge at
gøre det så billigt at alle kan deltage.
Vagner Sørensen tlf. 8698 5590 - Mobil 4094 2619 -

Email vagsoe@12move.dk

Kære kammerater Ossendrecht den 30.12.00

Som det måske stadig står i jeres erindring, vi talte om det i Odense,
at vi ville have det forestående CCEG jubilæum i efteråret 2001, op
og stå.
De franske foreninger FNCMB og U.C. var fremme med med, at
ville organisere festlighederne. På initiativ afEric Martin og jeg selv
mødtes vi om lørdagen den 9 dec. i Paris.
Det startede med en diskussion over det nøjagtige år, hvor den første
kontakt mellem Compagnons der Féderation og de frd.
Zimmergesellen var blevet enige. Det må være året 1951, efter man
var enige om årstallet kunne man starte med det egentlige arbejde,
det var det ene spørgsmål der kom efter det andet.
Hvor omfangsrig må arrangementet være ?.
Hvilke udenforstående skal indbydes ?.
Hvor skal modtagelsen finde sted og hvem betaler ?.

Optog, foto, lokaler, indkvartering og forplejning afde einheimische
og rejsende Gesellen/Compagnons osv., bare for at nævne noget.
De boende Gesellen /Compagnons har, på en fremlagt adresseliste,
nedsat en slags festkomite, som vil stå til tjeneste, men ansvaret
ligger på FNCMB og U.C. fra Paris. Man var dog enige om at
arrangementet skulle finde sted den 18-21 oktober 2001, denne dato
vil først ligge fast i slutning af februar eller efter bestyrelsesmødet i
Hamborg/Altona, det vil blive bekendtgjort i CCEG bladet.
Tilmeldinger skal ske til de enkelte foreninger. På et andet punkt
var man også enige om, at ved denne lejlighed, ville man lave en
udstilling/dokumentation i anledningen af jubilæet. Det skal være
en udstilling i skrift og billeder, det ses gerne at, hver forening gør
sig den umage at lave en A4 side med deres historie et livsforløb
indtil dato, med mindst 3 billeder som stilles til rådighed for
komiteen. Festskriftet skal oversættes til dansk, hvis de
skandinaviske svende finder det nødvendigt. Påskriften og billederne
bliver sådan udført således at, hver forening far deres egen plakat,
der bliver 9 plakater i alt og en for CCEG selv, i alt ti stykker i
størrelsen 120x160 cm. Hvordan og hvor CCEG og dens foreninger
vil præsentere materialet er endnu ikke fastlagt, men det vil fremover
blive en fast bestanddel af historien om CCEG og dens foreninger.
Tanken går selv så langt, at man vil med disse underlag lave en
dokumentationsmappe, som skal stilles til rådighed for CCEG og
dens foreninger, for at man inde og ude kan fremvise materialet. Vi
håber atman vil støtte projektet og sender det nødvendige materiale
snarest. Det forudsættes, at CCEG ikke får nogle udgifter selv, men
får pengene fra en fond, det vil jeg mundtlig tage op og diskutere
det på bestyrelsesmødet i Hamborg/Altona.
Dette er det første 50 års jubilæum. Derudover blev emnet
Europatreffen/Kongress 2003 omtalt, hvor de to franske foreninger
igen har påtaget sig sammen at organisere arrangementet. Det kan
sigesmed sikkerhed at hovedfestlighederne vil foregå i byen Nantes.
Foreningen U.C. vil forsøge snarest at oplyse, hvor aktiviteterne
vil finde sted. Festkomiteen for disse to foranstaltninger vil igen
samles og holde møde, så bestyrelsen i Altona får mere klarhed om
de besluttede afgørelser.
Med forblivende kammeratlig hilsen
1. CCEG Sekretær Peter Schwarzbich
Oversættelse Vagner Sørensen 19.1.01

FORSÆTTELSE

nogle gange være koldt. Vore soveposer var vattæpper der var syet
sammen, så dem var der ikke meget varme i, nogle gange blev vi
vækket af en ko der slikkede os i ansigtet, men vi havde mange
dejlige ture. Vi nåede op til Ruykjan, hvor vi så tungtvandsfabrikken,
vi ville gerne have været ind og se hvordan de lavede tungtvand,
men der var en meget streng bevogtning af soldater. Det var det de
brugte til fremstilling af atombomber.
Vi havde samlet så mange penge sammen, at vi kunne bo på et
vandrehjem, det var et held for os for der kom et skybrud, så vi var
ved at tro at det var syndfloden der kom. Der hvor vi boede på
vandrehjemmet, var nede i en dal og da skybruddet var på sit værste
begyndte det at tordne og lyne, det er det værste uvejr jeg nogensinde
har oplevet, det rungede sådan mellem fjeldene at vi måtte stoppe
vat i ørene og lynene slog ned i floden så vandet sprøjtede op.
Vi nåede også til Kongsberg, hvor vi var inde i en sølvmine, det var
en stor oplevelse for os som aldrig havde været inde i et bjerg.
Efter et par måneders forløb var der et firma som søgte tømrer til
Hammerfest i Nordnorge, vi talte med vor mester om det, og han
syntes at det var at det var en god ide at vi rejste op og hjalp med at
genrejse, det som tyskerne nedbrændte i Nordnorge, så vi tog afsked
med vor mester og skulle love, at når vi kom sydpå igen, så skulle

Forsætter side 6

h.
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Da vi nåede over til vores bestemmelsessted, som var badestedet,
troede vi at vi kunne få os en kold øl. Men ak nej, vi måtte tage til
takke med en sodavand. For det er nemlig ikke alle steder i Australien
at man kan købe alkohol på restauranterne.
Der findes mange restauranter, som ikke har licens til at udskænke
spiritus.
Dagen sluttede med en tur i verdens ældste udendørs biograf, som
også er en af attraktioner i Broome.
Det interessante er, at man må have både mad og drikke med ind og
vi sidder i gamle liggestole. Men en stor oplevelse var det. Og især
når man sidder i en biograf fra 1916 og følger godt med i hvad der
foregår oppe på lærredet kommer der hypermoderne fly lige ind
over og kun få hundrede meter oppe i luften, jo det er fascinerende
når nyt og gammelt mødes på denne måde.
Næste dag var det igen på bussen og syd på, hvor næste stop var
Port Hedland, som er Australiens største udskibningshavn formeget
afVestAustraliens minefabrikation. Der findes ogsåminer i området.
Hovedsaglig malmminer.
Det mest bemærkelsesværdige på denne bustur fra Broome til Port
Hedland, som var på 600 kilometer, var at der kun var et enkelt stop
halvvejs ved et såkaldt Road House.

så skulle vi komme til ham igen, for "dansken" var en god arbejder
som han udtrykte det.
Vi tog toget til Tronhjem hvor vi skulle melde os hos politiet for at
få stemplet vort meldebevis, det var vel nok det samme som en
opholdstilladelse, hver gang vi kom til en ny by så skulle vi altid
som det første melde os til politiet eller hvis der ikke var en sådan,
så var det lensmanden, vi skulle kontakte.
Vi fandt frem til vor nye arbejdsgiver og viste ham vor svendebreve
og meldebevis, vi fik en lang snak med ham, hvor vi fortalte om
Danmark, i samtalens løb fortalte han os at han aldrig havde haft
tømrersvende med svendebrev, det var han meget imponeret af.
Vi blev udstyret med billetter og penge til mad på båden til
Hammerfest, den såkaldte hurtigrute, her var der kun dæksplads ,

båden var fyldt til bristepunktet.
Vi havde fået oplyst at sejlturen ville vare ca. 8. dage fordi vi skulle
ind i alle fjorde med varer og post og passager.
Det var en meget smuk tur vejret var meget smukt, vi fandt os et
sted på dækket i læ afrælingen som vi syntes var godt, her opslog vi
vort hovedkvarter.
Der var trængsel ombord, når vi skulle spise så var der en kø på
flere timer og toiletbesøg var nærmest håbløst så det var ikke meget
vi blev vasket på turen. Den første nat frøs vi, så tænderne klaprede

Her vises marmorkugler, som sættes ind i en muslingeskal.

Da vi stoppede var der selvfølgelig tid til toiletbesøg og få en lille
forfriskning.
Else havde selvfølgelig været på toilettet og hun kom grinende ud
og skulle med det samme have sit fotografiapparat. For hun havde
set to frøer sidde oppe under kanten på toiletkummen. Frøerne kom
nemlig frem, hver gang der blev skyllet ud. Så det skulle selvfølgelig
foreviges for ellers var der ingen der ville tro det når hun kom hjem
bedyrede hun. Og ind igen på toilettet for at tage billeder af frøerne
og hun fik dem. Vi fik senere at vide at frøernes navn er "Green tree
frogs".
1 Port Hedland boede vi kun en enkelt dag, for som en stor industriby
er der jo ikke meget at se. Så vi forsatte næste dag til Monkey Mia,
hvor vi skulle opleve nogle delfiner. Det vil jeg fortælle om i næste
nummer.

i munden på os, for selvom det var meget varmt om dagen, så var
det bidende koldt om natten.

Vi begyndte at se os om efter et andet sted at sove men det var
næsten håbløst, hvor vi end vendte og drejede os lå der folk, som
skulle op og arbejde ved genrejsningen afNordnorge.
Vi fandt ud af at der ikke lå nogen bagved skorstenen, der var lunt
for det var et dampskib vi sejlede med. Vi flyttede vore sager derhen
da det blev den tid hvor vi skulle til ro, - her var dejligt lunt og vi
sov hurtigt ind, da vi ikke havde sovet meget natten før. Næstemorgen
vågnede vi udhvilede og godt tilpas, men da vi så på hinanden kom
vi tit at grine, vi var kulsorte i hovedet og soveposen og vore rygsække
var sorte, da var det først vi blev klar over hvorfor der var så god
plads bag skorstenen.
Vi fik os med megen møje og besvær rengjorte, så vi måtte finde os

et andet sted at sove. Vi bestemte os for at kravle op i en redningsbåd,
her var spændt kanvas over så hvis man lagde sig på hver side af
midterpinden, så var det som at ligge i en hængekøje, men det kunne
vi først gøre om aftenen for det var forbudt at opholde sig der, men
vi fik os placerede og faldt i søvn, det var som at komme i himmerige.
Jeg vågnede hen på morgenstunden, ved at jeg var våd, det havde
regnetmeget på et tidspunkt og kanvassen virkede ligesom et bassin,
så alt vores tøj var vådt, men vejret tørrede det hurtigt.

Else ved afrejsen fra Port Hedland til Monkey Mia.
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Resten af turen var uden de store "skævere" der var en del passagerer
der var stået af og vi fik en bænk i salonen.
På 8. dagen nåede vi Hammerfest som er den nordligste købstad i
Norge.
Der var i forvejen aftalt med formanden at han skulle hente os ved
båden og vise os vort logi, men han kom ikke og da vi havde ventet
et par timer gik vi på opdagelse i
byen og fandt det sted hvor vi skulle arbejde, det var et mejeri man
byggede, der var ingen formand. Vi talte med de arbejdere som var
der og de fortalte at han nok var ude på druktur, det gjorde han
jævnligt og de vidste ikke hvor vi skulle bo,
Vi kom forbi en barak, hvor Frelsens hær holdt til, her fik vi husly
for natten i en sal der var overfyldt med tilrejsende uden logi, der
var så snæver plade at den ene af os lå på 4 stole og den anden lå
under stolene.

Tidligt næste morgen kunne vi købe lidt at spise og gik derefter ud
for at finde formanden.
Han var ikke stået op men det kom han, han undskyldte meget at
han ikke var ved båden da vi ankom.
Vi blev installeret i en barak på en 8 mandsstue, det var som at
komme i himmerige. Det var nogle dejlige kammerater vi kom til at
bo sammen med, de var alle fra Sydnorge, de var taget op for at
tjene store penge og var meget ædruelige og hjælpsomme.
Da vi havde arbejdet der en måneds tid kom chefen fra Tronhjem
derop og bad mig om, at komme hen på deres kontor, han ville tale
medmig, jeg vidste ikke, hvad han ville, jeg havde passetmit arbejde
på bedste måde.
Han sagde: Hans, du har svendebrev og din far har en tømrer og
snedkerforretning i Danmark og jeg har hørt så meget godt om dig
fra de andre som du arbejder sammen med, så fra og med i dag er du
formand på byggeriet. Jeg har lige fyret formanden han passer ikke
sit arbejde, fordi han drikker, hver dag. Han har et stort
alkoholproblem og jeg har fået ham på båden til Tronhjem. Jeg vil
gerne have at du flytter ind i kontorbygningen i dag og overtager
formandens opgaver. Når du er flyttet ind så kommer jeg og sætter
dig ind i de forskellige opgaver som vil påhvile dig. Jeg flyttede ind
og blev sat ind i sagerne på et par dage og da chefen rejste gav han
mig 80.000,00 kroner til lønninger, (der var ingen bank dengang)
når de er sluppet op så telegraferer du til mig, efter flere, jeg stoler
på dig og jeg tror at du er den rette til denne opgave.
Jeg fuldførte opgaven og fik byggeriet færdig til tiden.
Vi blev så sendt til Honningsvåg, hvor vi skulle bygge et hotel der
var påbegyndt, her arbejdede vi et parmåneder til hotellet var færdig.
Vi var nu ved at være midt på sommeren eller omkring Sankt Hans
så vi besluttede at vi ville op og stå på Nordkap den 23 juni kl. 12
om aftenen for at opleve at solen vendte.
Der var ingen kørevej derop dengang, så vi vandrede over fjeldet,
en tur på ca. 35 km. Vi gik fra Honningsvåg om morgenen og var
deroppe kl. Ca. 10 om aftenen, i strålende solskin, vi satte os helt ud
på kanten af fjeldet og da klokken var 24. var solen lige nede og røre
havoverfladen, havet var blikstille, det var et betagende syn som var
hele turen værd.
Vi overnattede under nogle små buske og vågnede ved at vi blev
slikket i hovedet af nogle køer, lavede lidt morgenmad og vandrede
tilbage til Honningsvåg.
Vor chef var i mellemtiden kommet og ville gerne have, at vi tog en
tur over til Finland, hvor hans svigerforældre boede. Her skulle vi
bygge en lade som var sunket sammen under snemasserne.
Vi fik en god forplejning der, og fuldførte vort arbejde, da vi kom
tilbage til Honningsvåg lå der brev fra Danmark med indkaldelse til
militæret, hvor vi skulle møde i Ryvangen ved, ingeniørtropperne
den 11 november kl. 11.00. Forsætter i næste nr.

AALBORG
En vel overstået generalforsamling og den samme bestyrelse i
arbejdstøjet frem til næste generalforsamling.
Generalforsamlingen var godt besøgt ca. 80% afmedlemmerne var
til stede. Formanden kunne ikke være med fra starten, grundet
arbejde, men Ib styrede os godt igennem med en 2 år gammel
dagsorden og lidt bytten om på punkterne, lykkedes det at få en god
generalforsamling gennemført. Men det skulle også bare mangle
efter at have sat 20 liter gule ærter og fem kilo flæsk og pølse til livs,
var alle godt tilfreds og i godt humør.
Dette skal ikke være et referat af generalforsamlingen, men et par
ting skal nævnes. Det blev besluttet at betale en ekstra regning for
varme, trods at vi har varme inkluderet i huslejen. Der blev også
foreslået et par vedtægtsændringer, således at formålsparagraffen
bliver tilrettet, så vi opfylder de nye krav om tilskud. Det blev også
vedtaget at Hulens åbningstid bliver ændret til k. 11.00 - 13.00 om

lørdagen, idet de fleste først kommer ved den tid. Udflugten er også
fastsat til den 19. maj HUSK !! reserver datoen. Ombygningen er
også ved at være færdig, så glæd jer til en lille bitte reception i den
anledning, - tidspunkt senere.
Formanden opfordrede endnu engang til at vi gør noget ved
hvervning af nye medlemmer, og der vil blive udsat en præmie, til
den der skaffer flest nye troværdige medlemmer inden næste
generalforsamling.
Med hilsen og kno Poul Erik

BORAS
Her i Borås har vi haft GF. i Januar. Vi havde kun et punkt på
dagsorden, omvalg af bestyrelsen, som var klaret på mindre end 10
sek.. Derefter meddelte Werner, at han ikke ville være med i CUK.
længere, han bor midt i mellem Borås og Stockholm, og til Stockholm
kommer han så godt som aldrig, og til Borås højst et par gange om
året, øvrige rejser er han for gammel til.
Trods vilde protester fra alle andre medlemmer, stod han fast ved
sin beslutning. Esper bad om ordet, og fortalte i klar tekst, at noget
gravøl ville der ikke blive, for først skal Borås CUK. har klaret sit
100 års jubilæum i år 2053, før vi slå vanterne i bordet, for alle 2
medlemmer, er nogle sejlivet gutter. Efter denne salut afsluttede vi
GF. Vi gik derefter over til en bedre frokost, som varede ud på de
små timer.
Med venlig naver hilsen Otto.
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FREDERICIA
6 Svende var mødt op. Formanden er i øjeblikket på ferie, så det
blev vores næstformand der bød velkommen.
Vi hyggede os med sange og fik også stillet sulten med resterne fra
nytårsfesten.
Der var stor tilslutning til vores nytårsfest, den blev holdt i
Rackmandsgårdens selskabslokale, hvor vi havde levende musik og
alle havde en god aften.
Louis vil gerne herigennem takke kammeraterne for deres tilslutning
til hans 60 års fødselsdag , det blev også en rigtig god fest, hvor alle
hyggede sig . Kammeraterne siger også tak for god mad og der var
ikke for lidt af de våde varer.

Bent.

FREDERIKSSUND
Hulemødet den 2. februar havde igen samlet en del svende, som
hyggede sig til omkring midnat.
Vi fik serveret nogle dejlige stegte kyllinger som Anna Ventrup,
havde stegt og som blev serveret af Inge og Karsten, der stod for
hulevagten denne aften.
Der blev snakket livligt og man drøftede også den forestående
generalforsamling, som er den 6 april.
Vi skal også minde om, at ønsker man at stille forslag til
generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest OTTE
dage før generalforsamlingen.
Der er flere spændende spørgsmål på dette års generalforsamling.
Blandt andet kan det nævnes at vi skal have en ny Hulefar. Så sidder
du inde med et godt forslag eller du kunne måske selv ønske dig at
hygge om svendene en enkelt gang om måneden. Så meld dig.
Med kno i bordet Smeden

HOLBÆK.
Hulemøde d. 19 jan. 01,14 mødt. Vi havde et godt hulemøde, hvor
aftens tema var, hvad gør vi for at oplyse om CUK. og fremme
medlemstilgangen. Der kom mange forslag på bordet, både dyre og
billige løsninger og bestyrelsen vil nu arbejde videre med de mange
forslag. Der blev endvidere aftalt en tur til Næstved Naverne, D. 31
- 3 - 01, vi mødes ved Holmegårds glasværk kl. 11,00, hvor der er
rundvisning, derefter spisning hos Næstved Naverne. Tilmelding til
spisning senest d 16-3-01, hvor Markus betaler.
Generalforsamling d.16 marts 2001 kl. 19,30
Med kno Ole P.

HØRNING

Fredag, den 2 februar havde vi for første gang fællesspisning i vores
hule. 22 naver og navervenner var mødt op til denne aftens
arrangement. En del af os var sat til at lave forskellige ting, og alt
fungerede som det skulle. Det er ikke sidste gang at vi prøver dette.
Efter spisningen og formanden havde budt velkommen ,var der tid
til et foredrag med Per Enevoldsen, som fortalte om politiets
efterretningstjeneste, det var meget interessant at høre. Minderne
blev sunget sidst på aftenen, og alle tog hver til sit, da vejret ikke
var det bedste.

Kegleaften på Hørning kro, fredag den 2. marts 2001 kl. 19, derefter
hulemøde i møllen.
Med kno i bordet Else

HILLERØD ^ S'°PP"""1
Den 19/01-01 havde hulen besøg af Nordsjællands seniorklub for
jægere, som nød Monas gode mad og deraf følgende omsætning -

bravo. Lørdagsmessen den 27.01.01 med kogt torsk var alle tiders,
30 personer nød denne herlige
eftermiddag. Foreningens ordinære generalforsamling løb afstabelen
med spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. lidt forsinket 19.50,
med 17 stemmeberettigede og 4 taleberettigede. Valg til bestyrelse:
a) formand for 2 år: Dann Eland. b)sekretær blev Peter Lund. c)
bisidder Leif Øblom. d) suppleant John Nielsen. Manglende
suppleant Poul Olsson. e)bestyrelsesmedlem for navervennerne Kaj
Hübschmann. f)revisorer Mogens Andersen og Peter Albrechtsen,
g) Hulefar og hulemor blev genvalg. Under eventuelt var dermange
som bad om ordet. Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen
kl. 22.45 og takke for nogenlunde god ro og orden.
(Kære Dann, resten høre hjemme i jeres protokol. Red.)
Husk at: Alle hulemøder er den anden fredag i måneden og alle
lørdagsmesser er den sidste lørdag i måneden. - Program for året
2001 vil foreligge på hulemøderne.
Husk at: Tilmeldinger til lørdagsmesserne (og det er vigtigt) foregår
på Telefon 45 81 81 62 til Mona.
Med kno i bordet Dann Eland

KOLDING.
Hulemøde d. 26 jan.. Så fik vi voresjule-nytårsfrokost afviklet, og
det blev alle tiders aften. Vi var samlet 24 pers., jeg tror vi kun
manglede 2 medl., så det var rart at se så mange hoppe op. Efter
formanden havde budt velkommen og vi havde sunget, "Når samlet
her", blev der overrakt en forsinket bryllupsgave til Jytte og Johan.
Og så gik det ellers til Ervins gode mad, som han er ekspert i at lave.
Selvom pladsen var lidt trang, så fik vi i hvert fald nok at spise og
drikke. Sangbogen blev også lidt slidt denne aften. Vi har jo nogle
gode sangere i afd., når først de bliver varmet lidt op. Da folk
begyndte at bryde op, sang vi "Minderne", og for de sidste var det
meget sent, inden de fandt hjem.
Med Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Stiftelsesfesten (102 år) den 13/1 gik igen bare derudaf, og
pludselig var aftenen gået. 24 deltagere inkl. Inge & Arno fra Odense,
der behørigt var tilmeldt. Senere dukkede Helge fra Slagelse op og
blev en times tid. Dagen var endda vorNaverven Helle's fødselsdag,
så det blev „mindet".
Svende-Hulemødet den 25/1 var rimelig fredelig. Vi havde besøg af
3 unge skoleelever, der havde et projekt om - hold dig fast -

vagabonder! De fik en ordentlig forklaring - især af Steen - om, at
vi Navere sandelig ikke var den slags folkefærd, selvom vi også har
brugt landevejen. De var friske og havde trods emnet en enorm

spørgelyst og interesse for os.
Lørdag den 17/3 kl. 18.00 er der kål på! Thi atter disker Erling
& "Bimse" op med den herlige spise Sønderjysk Grønlangkål!
Uhmm siger jeg bare, kræs for mavserne! Komog få en herlig
aften med god stemning fra det sønderjyske. Det skal opleveres,
og er lavet med følelse af d'herrer. Sidste tilmelding den 13- 3.
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Marts måned's Svende-Hulemøde er torsdag den 22/3, du kommer
vel? Slut men absolut ikke mindst indkaldes hermed til
Navervennernes generalforsamling søndag den 1/4 (ingen aprilsnar)
kl. 09.30 - lige inden Søndagsmessen. Der indkaldes i henhold til
vedtægterne, og eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Arrangementer:
11/3 + 25/3 + 1/4 kl. 10.30 Søndagsmesse
17/3 kl. 18.00 Sønderjysk Awten
22/3 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
1/4 kl. 09.30 NRHF'S generalforsamling
Med kno i bordet Niels "2m"

Spånkniv og
bugthevle

NYSTED
Hulemøde afholdtes den 5. februar. På trods af snestorm var vi mødt
6 svende. I formandens fravær åbnede næstformanden mødet og
bød velkommen.
Vi optog 3 nye medlemmer, nemlig Hans, Jens og Kaj. Jeg byder jer
hermed velkommen i klubben. Optagelsen foregik på behørig vis,
svendene drak øllet i ét drag, godt klaret Jens og Hans! Klubben
tæller nu 22 medlemmer, ligesåmange som f.eks. Odense - der som
bekendt er Danmarks tredjestørste købstad. Vi havde et godt og
konstruktivt møde, Som trak ud til kl. 23.30. Vi sluttede med
"Minderne". Næste hulemøde og generalforsamling afholdes

mandap den 5 marts kl. 19.00
i hulen som sædvanlig.
RevisorerneWilly og Frank bedes møde kl. 18.00. Dagsordenen er
bekendtgjort i sidste nr. af "Svenden". Ved dette møde opkræver
jeg kontingent, så I bedes venligst medbringe kontanter, da det jo
sparer klubben og jer selv for store omkostninger. Altså mandag
den 5. marts kl. 19.00, undertegnede sørger for traktement.
Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester, laugsskriver og hulefar

ODENSE
Til hulemødet d 2-2 var der mødt 10 naver og venner, Lajos havde
desuden 2 gæster med. Ole læste op at de indkomne forslag. Ole
fortalte vores gæster lidt om navens historie. Så kom smørrebrødet
på bordet, det gjorde historierne også. Vi var en tur i Thailand, hvor
deres mad ofte er meget stærkt, krydret. Lajos havde faet mad der
var så stærkt at der stod ild ud at både mund og ører. Lajos er fra
Ungarn og nyder gerne stærk mad. Det var en stærk aften , så det
blev skyllet ned med øl fra Lajos og Kirsten, vi takker.
Fut pas har rigtigt været i brug i år. Først var der alle tiders vinter¬
fest i Vejle, god mad( undtagen beskøjterne til natmad) god musik,
god hygge, jo, de gjorde det igen.
Louis hold sin 6o års fødselsdag d 27-2 i Fredericia. Han syntes
dagen var så god, at sådan en fest ville han gerne have mindst i
gang om året. God ide.
D.3-2 holdt de nytårskur i Fredericia. Det var selvfølgeligt også alle
tiders fest. Der var levende musik. Vi var nogle piger som havde
fået et balkort. Det fik vi næsten udfyldt. Ole og Marianne var også
med, så vi piger havde privatchauffør hjem. Vi kommer igen til næste år.
ÅBENT HUS I ÅRHUS'S NAVERHULE.

Jørgen Falsen holder åbent hus, i anledningen af hans fødselsdag,
d. 1 april kl. 10.00 - 15.00.
De bedste hilsner pigen fra Fyn

NÆSTVED
Alle borde var sat sammen for at skabe plads til så mange stole, som
vi ville blive navere, navervenner, potentielle medlemmer og
ledsagere til spisning ved februars hulemøde. Vi var mellem 20 og
25, da flæskestegen med den sprøde sværd blev sendt rundt. Tak til
Bendt, fordi han delte den med os. Niels, Proppen, på Grønland,
havde ellers tiltænkt den til sin naverbror, men nu, på et afbud fra
månedens kok, blev der med kort varsel brug for den. Og så var der
fredag morgen ikke langt fra det nye fryseskab til varmluftovnen,
hvor vi gennem glasruden kunne se både ild fra gasflammerne og
syden i det saftige kød.
Vittige hoveder talte om, at den snart færdig renoverede naverhule
om føje tid kunne blive for trang, så vi enten måtte fordele os på to
etager eller købe naboejendommen. Nåh, nåh, tålmod, nu skal vi jo
ikke skræve videre end bukserne kan holde. Der er lagtmange, rigtig
mange, timers frivilligt og dygtigt arbejde i alt fra udskiftning af tag
og forbedring af konstruktion, isolering af vægge og loft og nye
gulvbrædder, som vi ikke nænner at træde ind på endnu. De er skjult
under kraftigt, beskyttende papir. Ledninger er trukket og viceversa.
I skrivende stund mangler stadig 71 punkter at blive udført, men vi
haler ind på dem.
Det har været fastelavn med tøndeslagning og hvad dertil hører.
Lærken slår triller. Glædeligt forår og husk, det er lige nu, 2. marts,
der er hulemøde igen. Vel mødt!
Med kno i bordet Margrethe

Vinkel

ROSKILDE
En god start på det nye år var d. 13 jan., hvor vi - trods flere afbud
på grund af sygdom - var 28 pers. samlet om gryderne med de gule
ærter. Tak til Holbæk Naverne for besøget og harmonikamusikken,
det er altid dejligt med gæster i hulen.
Ved hulemødet i januar med det årlige bankospil kunne vi mønstre
19 pers.. Nogle vandt flere gevinster, nogle fik ingen, men alt i alt
var det en god og hyggelig aften, som sluttede med "Minderne" lidt
før midnat.
I februar får vi en gæst, som vil holde foredrag om hans rejser, bl.a.
en tur til Rusland med ambulance, desværre kom dette så sent på
plads, så det ikke kom med i DFS. februar nr.
Program for marts:
Søndag d. 11 marts kl. 17,30 spilleaften
Fredag d. 30 marts kl. 19,30 hulemøde (husk skorpeskrin)
Hulevagt: Anna Lise og Mogens.
Med naver hilsen fra os i Roskilde, Erna.

SAMSØ
Søndagsmøde den 21-1 -2001. 3 svende var mødt op. Hyggelig dag.
Generalforsamling den 9-2-2001.12 svende varmødt op. Vi startede
med at optage et nyt medlem. Johnie Bøtel. Han fortalte lidt om
hvor han havde været i verden. Til dirigent valgtes Jørn. Formandens
og kassererens beretning blev godkendt. På valg til bestyrelsen var
Alice og Åse. Vores mangeårige kasserer Alice blev genvalgt. Åse
ønskede at træde tilbage. Ny i bestyrelsen blev John Pedersen. Øvrige
poster blev genvalg.
(Resten høre hjemme i jeres protokol, Red.) Vi valgte et udvalg til
at prøve at få navernes udstillingsvogn her til Samsø. Det blev Åse,
Hans og H.P.
Til turudvalg valgtes Flemming, PV. og Johnie.
Samsø Naverne består nu af: 14 naver. 2 navervenner 1 støttemedlem

Dirigenten Jørn takkede for god ro og orden.
Kommende møder.
25-2-2002 Søndagsmøde
2002-2002-2002 Hulemøde ( brunkål)
Med kno i bordet. Jørn



10

SILKEBORG
Nu er det jo vinterhalvåret vi er i, så er det samtidig tid til vores
traditionsrige torskefest, den blev afviklet efter alle de gode
traditioner som vi nu har opbygget gennem mange år. Der var da
også mødt 28 op for at deltage og alle fik det, de kom efter, en dejlig
middag med alt af tykt og tyndt, så igen i år en stor tak til Leif og
Birger for en fortræffelig middag. Det er en skam, jeg ikke kan give
jer en smags prøve alle sammen, for så ville i give mig ret i at det
var godt. Den 30 marts holder vi generalforsamling. Kl. 19.00 er
hulen vært ved en lille middag og kl.20.00 starter
generalforsamlingen og den vil blive afviklet efter vores vedtægter.
Ang. dameaften for fruer - frøkner - varaner - sabelkatte og
håndbremser: tilmelding til Jane på 8682 6241 eller
Connie på 8680 3505
Husk også at hulen har åben onsdag fra 10- 12, samt til bedemøde
om søndagen fra 10 til 12. Vi ses i hulen. 0 g*
"Kan i nu holde jer fugtige svende" MHaS
Skriverkarlen i Silkeborg, js w |H

SLAGELSE * \ L
Kun 7 svende varmødt op til hulemødet d. 2. februar 2001. Alligevel
havde vi en herlig, kammeratlig aften.
Næstformanden åbnede mødet, hvorefter vi sang nr. 36. Selv med
kun 7 smukke stemmer, måtte vi igen konstatere, at vi synger noget
bedre end Navernes officielle sangkor.
Frederik kunne meddele, at Karin ønsker udmeldelse. Dette budskab
var naturligvis ret beklageligt. Vi vil savne Karin og ønsker hende
god vind i sejlene fremover. Endelig en stor tak til Karin for „fløden"
til kaffen.
Herefter informerede Frederik om endnu et møde vedr. Slagelse
Festuge. I denne forbindelse kunne Ejner meddele at han har haft
kontakt til Holbæk-, Næstved- og Roskilde afdelingerne med henblik
på deres deltagelse i Slagelse Festuge. Afdelingerne var meget
positive omkring arrangementet, og vi ser frem til et godt samarbejde.
Vores traditionelle fastelavns-arrangement er sat til søndag d. 25.
februar, kl. 13.00. Ægtefæller, børn og elskerinder er meget
velkomne. Herudover mindes medlemmerne om vores årlige
generalforsamling d. 6. april, kl. 19.00. Forslag skal, skriftligt, være
formanden i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen. Der vil
denne aften blive serveret biksemad til kr. 30,00 pr. person. Bindende
tilmelding skal foregå til Erik eller Krølle. Herefter blev det formelle
møde afsluttet, hvorefter vi nød vore medbragte klemmer. Samtlige
svende forlod hulen i god ro og orden ved. 22.30 tiden.
Med kno i bordet Per

STOCKHOLM
Der har i skrivende stund ikke været meget sne bare 1 -2 dage ad
gangen, senere er det forsvundet igen, så det har været let at tage en
tur til Ingarö. Så til nytårsmessen var vi 17 som spiste resterne fra
julmessen plus lidt nytillavede og til torskemiddagen kom 21
medlemmer for at nyde av den dejlige torsken fra Kattegat.
Den 3 februar havde vi generalforsamling ( årsmøde ) og 21
medlemmer kom. Det blevmest omvalg, men på et parmeget vigtige
punkter blev det nyvalg. Vor kasserer ønskede at afgå, så Jørgen
Nielsen blev valgt til ny kasserere og hans adresse er Nornsgatan
73, S-11849 Stockholm. En anden vigtig ændring blev at Arthur
Nielsen ønskede at afgå som høvding på Torpet, og ny høvding blev
Chriss Christiansen. Vi takker både Otto ogArthur for deres arbejde
for foreningen og ønsker de nye lykke til.

ET DEMENTI. I januarnummeret afDen farende Svend står det at
vores formand's navn er Grethe Henriksen,
men som alle ved er det Anton Paulsen og ingen anden.
Program for marts: 1
D.03 marts Månedsmøde lørdag kl. 13.00
D. 10 marts Whist lørdag kl. 10.00 *
D.24 marts Whist lørdag kl. 10.00
D.31 Svendefest lørdag kl. 13.00 j
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE

lufthammer

SØNDERBORG
Fødselsdage, fest og farver forhindrede medlemmerne i, at møde op
til det månedlige hulemøde. Kun 6 medlemmer var til stede, da
kasserer Hans Hylle kunne berette, at Sønderborg kommune gav
vores bestyrelse delvis ret i, at vi havde betalt alt for meget i
strømregning. Kommunen tilbagebetalte en net sum til vores kasse,
og det blev selvfølgelig fejret. Selv om formanden ikke var tilstede,
havde han alligevel sørget for, at vi fik et dejligt stykke smørrebrød.
Store taler og sange blev sprunget over, og i stedet blev der spillet
billard til den store guldmedalje.
En hyggelig aften, men et noget tyndt fremmøde.
Med kno i bordet, Jette.

VEJLE.
Hulemøde d.2 feb.01. Formanden bød velkommen til mødet og på
opfordring blev der sunget, „ Fra Arilds Tid Der blev ved mødet
optaget et nyt Medlem. Bianka Schmidt, blev orienteret om
Naverbevægelsen i C.U.K, og om de regler og ordener der er
gældende i Foreningen. Efter optagelsen rejste alle sig op og sang
velkomstsangen for hende, velkommen iblandt os, Bianka.
Vinterfesten der var blevet afholdt d.20. l.OI. havde været en god
festaften, masser af god stemning, 63 personer deltog deri. Hans
Svendsen havde lavet, Lakseforret, Kalvesteg med gemyser og
indbagt Is der efter sigende havde været en Perfekt middag.
Formanden gav Festudvalget en stor tak for dette store arbejde de
havde gjort. Aftenens Højdepunkt havde været udnævnelsen af et
nyt Æresmedlem i Vejle Foreningen. Johnny Lindskjold, Vores
Hulefar, modtog som mangeårig Vejle Nav, Æresprisen. Johnny
Lindskjold har igennem årernes løb haft flere tillidsposter hos Vejle
Naverne. Formand, Sekretær er nogle af dem og som vi alle kender
ham for, vores trofaste Hulefar. Johnny har fra barns ben opholdt
sig mere eller mindre omkring Naverhytten i Vejle og er nærmest
vokset op der. Nårman hører ham fortælle om den tid og alle de ting
der nu er sket i Hulen og som nu er en svunden tid forundres man
om dette sted. Hele hans hjerte ligger derude i Hytten, altid er han
klar med en hurtig replik, hvis noget kører skævt. En stor tak fra os
alle Johnny for dit store arbejde derude i Hytten og tillykke med
Udnævnelsen Johnny. Ingelise, Indehaveren afBorgerkroen i Vejle
fik også en tak ved mødet for den store sponsering hun altid står
foran for i Vejle Foreningen. Et Portrætmaleri afhytten blev fremvist,
billedet skulle overføres som motiv på dækkeservietter og andet en
tak til dig Polle for initiativet og ideen dertil. Jørgen Lauridsen
orienterede ved mødet om at til foråret ville han igen gennemgå og
isætte sølvplader i Møntbordet og hvis nogen ville havde deres
navneplader deri skulle de henvende sig i god tid til Hyttefar så han
kunde få bestilt Navnepladerne dertil. Der blev ved mødet givet
flere omgange øl så Blæ-rerøvshatten kom til sin ret igen. EfterMødet
gav Hyttefar smørerbrød og snaps, tusind tak siger vi alle.
Arrangementer i Marts mdr.
D.2-3-01. kl. 18.30 Hulemøde.
Husk Generalforsamling d.6 April kl. 18.30
Med Naverhilsen. Jens K. Ibsgaard
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ÅRHUS
Til hulemødet den 19 januar, var der ingen trængsel i hulen, og
formanden havde ikke så mange ting at fortælle om .Det blev til en
rigtig hyggeaften, med mange klokkeringninger. Tak til alle for det.
Til hulemødet den 2 februar, var der også god plads i hulen, måske
fordi at det er så koldt derude ?! Efter velkomsten af formanden -

blev Hans „ Padborg „ Silkeborg foreningen mindet med 1 minut's
stilhed. Hen ad aftenen blev der kimet lystigt på klokken, nogle
havde haft fødselsdag, og en Naver ringede på klokken in absentia
- der blev også sunget blæren for ham, vi ville ønske at det kunne
høres helt til Julianehåb, for det var nemlig Claus Lønstrup, der

slog på klokken via mellemmand, de øvrige der slog på klokken
var Bager , Børge , Axel og Ole L.J. Tak til jer alle.
Jørgen Falsten - der nu bor i København, fylder 50 år, og i den
anledning afholder han en reception i hulen i Århus, den 1, april
klokken 10,00 til 15.00.
Husk der er generalforsamling den 6 april ! Har i ændringsforslag
til GF, skal formanden have dem senest første marts !!!
Den 2 marts er der hulemøde m. leds. og et foredrag ved bibliotekar
Lars Otto Christensen Hulemøde d. 16-3

Hilsen fra smilet's by Lis

HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE

FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÄNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:

Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved.
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk
Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk
Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstillingsvognen: Foriøbig optaget:
Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund, og spørgsmål April - Stockholm,
angående udlån af vognen bedes rettes til: Uge 25 - Frederiksund
Formand Kurt Rasmussen Uge 26 - Slagelse
Teglværksvej 13, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 8881 Email-ads.: kkbr@get2net.dk

ROIIbHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

SITs Kartoffelcentral
y Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

M Fax 47 31 72 99 fa
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MURERMESTER

—~j Gunner M Vilhelmsen
a, . Egetoften 6, Slagslunde

DK-3660 Stenløse

J Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
SIDESPEJLET

Østergade 18 HERNIN6 97 12 30 08

Birkerød Bogtryk

Danmark linl
Tryksager siden 1931 45 81 04 58 jBffi

Fax 45 82 14 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

M. Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER

fi&P RIMLIGE PRISER
TLF. 3969 4403

W*— ) medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 __ Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

A Aut. VVS - installatør a

éSk FLEMMING SØRENSEN
^5^ Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødesdø3
BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBU6TEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: >1 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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DER ER SØLVBRYLLUP

I SCHWEIZ
Helle og Flemming Vilhelmsen,
fra foreningen i Zürich kan

den 17 april 2001
fejre deres sølvbryllup.

Flere år før, der blev holdt bryllup i 1976 var Zürich afd.
stedet for Helle og Flemming, og vi kan vist roligt sige, at
naverlivet har betydet kolossalt meget også i deres ægteskab.
Flemming blev første gang formand for Zürich afd. i 1973
og siden er det ikke så få svende der taget til Zürich på
Flemmings opfordring. Klubben var altid det centrale, det
der optog sindene, når man som gamle venner faldt forbi på
vejen gennem Zürich. Vandreture, skiture, kegleturneringer og
et utal af festlige sammenkomster er blevet arrangeret i årenes
løb og ved siden af skulle der arbejdes, drives forretning og
ikke mindst opfostres to dejlige børn - Annie og Palle.
Et ualmindeligt gæstfrit hjem har det altid været hos Helle og Flemming, og det var også stedet, hvor man søgte hjælp, hvis man
ikke havde det så godt på fremmede himmelstrøg. Gennem årene er det utroligt, så mange kontakter og venskaber de har
formået at holde i live ved jævnlige besøg overalt.

Helle - altid Flemmings uvurderlige støtte både i medgang og modgang og ikke mindst i arbejdet med CUK.
Vi ønsker dem hjertelig tillykke på dagen, som vi kan forstå skal fejres i Zürich i familie og venners skød.

Fra Naverne i Frederikssund.

Erland = Fødselar 80 år den 8. april.
Erland rejste som ung mand til Sverige efter krigen, hvor han i Stockholm læste til og blev
ingeniør. 11947 blev Erland indmeldt i CUK.. Efter tilbagekomsten til Danmark sidst i fyrrene
købte Erland sammen med Mikkel et snedkeri i Søborg. I 1953 solgte de og købte en
„møbelfabrik" i Dr. Kovang i Fredensborg og i 1970 solgte Mikkel sin andel til Erland som
drev fabrikken videre til først i 90- erne. Erland er medlem afRotary i Fredensborg. Som de
fleste ved elsker han at køre bil, helst med lidt fart på. Han var en ivrig badmintonspiller indtil
ryggen sagde stop. I CUK. Hillerød afd.s regi er han verdens bedste kasserer, som har formået
at bevare den formue som findes i Hillerød afd. Dette takket være Erlands store interesse og
arbejde for CUK. I de sidste fire huler har Erland bygget køkkenerne op. Erland er meget
afholdt. Han kan også i år fejere at have besøgt Stockholm afd., hver eneste år i 50 år siden sin
hjemrejse, måske med en lille fest på Ingarö til sommer. Erlands fødselsdag fejres med et
åbent hus arrangement på Asminderød kro mellem kl. 13-17.
Hillerød afd. Dann Eland
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MÆRKEDAG.

D. 01 april 2001 Jørgen Falsen Odense
Holgebjergvænget 83
DK-5250 Odense SV.

D. 08 april 2001 Erland Nielsen Hillerød
Dronningens Kovang 5
DK-3480 Fredensborg

( Der er åbent hus 13 - 17 på Asminderød kro)
D. 10 april 2001

D. 16 april 2001

D. 29 april 2001

Hans Bergau
Sinding Hedevej 20
DK-8600 Silkeborg.
Lillian Albrechtsen
Chr. Boecksvej 19, st. th.
DK-3480 Fredensborg
Ole Mathiasen

Langelinie 75 Borum
DK-8471 Sabro

Hillerød

Århus

JUBILÆUM ■
D. 02 april 2001 Kaj V. Jepsen

Bøgevang 16
DK-7080 Børkop.

Vejle. 25 år

5o år

g0 gr Kaj Håkansson var født den 22-10-1930 i København, indmeldt i
CUK 2-12-1958 i Stockholm.

Død den 10-3-2001 i hjemmet på Ingerø.
Ære være hans minde.

Silkeborg 60 år

75 år

60 år

Stockholm Naverne.

C.C.E.G. 50 Års Jubilæum i
Paris

20. Oktober 2001.
5 dage med Fly
og hotel 3200 kr.

Afgang Kastrup 17. okt. kl. 8.55
Hjemkomst Kastrup 21.okt. kl. 14.30

Hør nærmere hos Vagner Tlf. 8698 5590

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

TAK TAK
Ude af øje, ude af sind. Det nye postbud havde travlt, da jeg blev
75 år.
Skal jeg sige tak til hvert enkelt, ville redaktøren sikkert stryge det
halve, grundet pladsmangel.
Men dog en særlig tak til Otto fra Borås - Stockholm og ikke mindst
Claus Lønstrup, som ringede fra Grønland, samt Rie og Kjeld som
jeg var sammen med i Zürich 1948 - 49.
Det var skønt at se alle de skønne telegrammer, som afdelingerne
selv har udført.
Ja tak for alle 22 (telegrammer og kort).
Med naverhilsen Hans Rindom.

En hilsen fra det Norske.
En stor takkerunde til Holbæknaverne, for en hyggelig huleaften
fredag d. 16 feb. Til Kirsten og Viggo for kørsel, til Freddy for
fremmøde i kirken, til A.K. og Mikaels bryllup, og sidst men ikke
mindst til Svinninge bageri for en fin bryllupskage. Den var til ug
med kryds og kringle.
Med naverhilsen "Polarbageren" Ålesund Norge.

Møde i FBSH og Rejsefonden.
Mødet blev afholdt hos Klub for Berejste
Håndværkere i Helsingør den 10.2.2001.

F.B.S.H. Beretning. Formanden Jørn Petersen berettede: Som i
ved afholdtes sidste CCEG. møde i Odense. Dette møde var

vellykket, jeg vil her, takke CUK's Odense forening på F.B.S.H.'s
vegne.
Blot var der for få skandinaviske deltagere, tænk over det, det er jo
ikke så tit Skandinavien skal arrangere disse møder for CCEG.
1 oktober fejres, i Paris, 50 året for stiftelsen af CCEG., hvilket i
har fået meddelelse om sammen med indbydelsen til dette møde i
dag. Det skulle blive den 20.okt. 2001. Det skulle være rart, såfremt
Skandinavien blev talstærkt repræsenteret ved denne fest.
Jeg beder jer meddele jeres respektive foreninger om dette
arrangement, samt spørge om, eventuel deltagelse.
Ved mødet i marts får jeg mere besked om festen, og skal orientere
jer snarest mulig.
Fremtid: 12003 afholdes Europatræffen i Nantes i Frankrig, hvilket
jeg også venter besked om i Hamburg. Skulle vi kunne afholde
Europatræffen her i Skandinavien i 2008?
Til beretningen var der kommentarer angående jubilæet i CCEG i
Paris og der var stor interesse for at deltage. Der var stemning for at
flyve derned, da nogle deltagere fra CCEG mødet i Geneve havde
sovet i liggevogne, det havde ikke været behageligt. Vagner
Sørensen havde skrevet i svenden at interesserede kunne henvende
sig til ham og så vil vi finde ud af hvor mange der er interesseret i
at deltage og hvad det ville koste for turen, som skulle vare et par
dage længere end mødet i CCEG, så der bliver mulighed for at se
byen.
Til Europatræffen 2008 ville man komme med beslutning om at
deltage til næste møde i efteråret.
Beretningen blev godkendt applaus.
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Regnskabet. Ragnar Benediktson oplæste regnskabet som ikke var
revideret, da der ved sidste møde ikke var valgt en ny revisor,
regnskabet blev godkendt med applaus, som ny revisor blev valgt
Børge Andersen.
REJSEFONDEN. Beretning. Formanden Ragnar Benediktson
orienterede om den økonomiske udvikling som var blevet en smule
bedre end sidste år og foreslog at man skiftede bank.
Forsamlingen var enige om at støtte formandens forslag om at skifte
bank, så vi herefter bruger Danske Bank i fremtiden.
Der var ikke flere kommentarer til beretningen som blev godkendt
med applaus.
Regnskabet. Der var forventet en renteindtægt på ca. 42.000 kr.
Ansøgninger. Der var kommet en ansøgning fra en pige som ikke
opfyldte betingelserne for at komme i betragtning med hensyn til
vores vedtægter da hun er designer og ikke håndværker, den blev
afslået. Der var en forespørgsel om rejsetilskud til jubilæet i Paris
og det blev afslået, men med hensyn til gave vil man tage det op på
mødet til efteråret.
Referent. Vagner Sørensen

BUDGET OG REGNSKAB for
CUK naverne 2000

INDTÆGTER BUDGET RESULTAT
AFGIFTER 60.000,00 69.725,00
DEN farende SVEND 60.000,00 72.920,00
REKLAME 15.000,00 12.500,00
VARESALG 30.000,00 28.494,00
JUB SKRIFT 30.000,00 3.000,00
RENTER 1.500,00 4.596,00
INDTÆGTER IALT 196.500,00 191.235,00

UDGIFTER
TRYKNING 55.000,00 48.400,00
PORTO DfS 25.000,00 22.594,00
PORTO ADM 3.000,00 1.500,00
CCEG BLADET 1.200,00 1.500,00
FORSIKRING 1.100,00 1.015,00
ADMINISTRATION 4.000,00 6.033,00
REVISION 4.000,00 2.655,00
HB MØDER 20.000,00 19.312,00
PINSESTÆVNE 8.000,00 12.124,00
BESTYRELSENS UDLÆG 15.200,00 15.200,00
GAVER-KRANSE 1.000,00 550,00
REJSER 4.000,00 3.900,00
ARKIV 2.000,00 2.072,00
UDSTILLING 3.000,00 8.437,00
EDB køb/rep m.m. 8.580,00
Internet 2.687,00
VAREKØB: 20.000,00 23.697,00
UDGIFTER IALT 166.500,00 180.256,00
OVERSKUD 30.000,00 10.979,00

Årsreqnskab rejsefonden
Indtægter 3.000,00
Beholdning 1.1.2000 42.792,62

Beholdning 31.12.2000 45.792,62

Samlet overskud
Hovedkassen 11.007,00
Rejsefondsfonden 3.000,00
Overskud i alt 14.007,00

Balance Hovedkassen
Kasse 3.027,50
Giro 16.684,19
Bank 47.717,42
Jubilæumskonto 15.098,00
Investeringskonto 56.035,90
Likvide midler i alt 138.593,01

Beholdning 31.12.2000
Status

Likvide midler 138.593,01
Varelager 54.513,00
Udestående afgifter og varesalg 6.451,00
Egenkapital 31.12.2000 199.556,98

Bemærkninger til regnskabet:

Afskrivning af varerelager 6.057,00
Der har været 15 medlemmer som har haft 25 års jubilæum og de
har fået udleveret jubilæumsnål og tilsendt telegram
Der har været 95 runde fødselsdage hvor der er sendt telegrammer
Årsregnskabet er revideret 16.02.2001

Regnskabet med revisionsrapport er udsendt til samtlige foreninger
i uge 8.

OLE

MATHISEN

En afvore unge svende runder de tres den 29. april, men problemet
er, han tror stadigvæk han er 30, han er stadig lige så aktiv som
dengang. Ole startede sin karriere som Naver, ved at sejle en tid
som skibstømrer mellem Sverige og Argentina, senere tog han til
Frederikshåb på Grønland, noget vi stadig hører om i hulen.
Ole har siden drevet selvstændig forretning i Borum ved Århus i
over 30 år, under navnet Borum tøsne, han har nu faet sønnen med
ind i firmaet, så nu har han faet lidt mere tid til Bente, de er også
begyndt at rejse oftere og længere. Ole har taget sin tørn i bestyrelsen,
og er altid frisk til at give en hånd med når det trænges. Ofte har
han en vittighed eller to med, når han kommer i hulen, der er også
tit gengangere imellem, så vi må bære over med ham, men tit og
ofte har han nogle byttere med hjem til Bente.
Julehulemøde er Ole,s store aften, da skal der fortælles vittigheder
og gerne synges alle sange i sangbogen, og det allerbedste er, der er
æbleskiver og solbærrom. Århus Naverne ønsker dig
rigtig hjertelig tillykke med de 60 år.
Med naverhilsen foreningen i Århus.

Hovedkassereren.



4

PINSESTÆVNE I SØNDERBORG

Årets by Sønderborg er virkelig et besøg værd Sønderborg har ca. 3000. indbyggere
Med sin smukke havnefront og attraktive sandstrande tæt ved centrum er Sønderborg en af Danmarks mest attraktive havnebyer.
Als er opdelt i fire kommuner.
Sønderborg kommune, med 30000 indbygger. Augustenborg kommune med 5400 indbygger.
Nordborg kommune med 1500 indbygger. Sydals kommune med 6500 indbygger.
Als og Sunneved er stedet med et udtal af fritids interesser som fiskerpladser og camping - fine badestrande - kirker og museer .

Dybbøl med mange skanser fra krigens tid og Dybbøl Mølle med museer. Det store Dybbøl viser udstilling fra krigens tid og
filmforevisning.
Sønderborg ligger 22 km. fra grænsen til Tyskland, det er mulighed for at henter øl - vin og spiritus, til små priser.
Så derfor mød talrigt op til årets pinsestævne.
Pinsestævnet er stævnet hvor alle forslag og vigtige ting bliver behandlet og vedtaget, disser afgørelse kan du gøre din indflydelse på
ved at møder op.
PROGRAM:

Lørdag d.3 juni.
Indskrivning åbner Kl. 11.00
Hulen i Vandtårnet på Redstedsgade.
Kl. 16.00 Fanemarch fra Rådhuset.
Kl. 17.00 Indskrivning slut.
Kl. 18.30 Huleaften i hulen.
Kl. 24.00 Huleaften slut.

Søndag d. 4. juni:
Kl. 8.00 Morgencomplet på Kvickly

Cafeteria, Østergade.
Kl. 9.30 Fotografering.
Kl. 10.00 Bustur med frokost
Kl. 10.00 Delegeretmøde med frokost

i Kvickly cafeteria.
Kl. 18.30 Stævnemiddag på Kvickly.
Stævnemiddagen bestå af 3 retters menu
alle drikkevare til huleprise
Kaffer - the og kager kan købes.
KL. 01.00 Stævnemiddag slut.

Mandag d. 5 juni.
Kl. 08.30 Morgenmad i hulen og slukefter til ???
Ps. Hvis der er nogen der ønsker at camperer til stævnet, så er der mulighed for at campere gratis ved hulen,
ellers er der Sønderborg Camping,11 f: 7442 4189
Med venlig hilsen. CUK. Naverne i Sønderborg.

Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i Sønderborg d. 2 - 3 - 4 juni 2001

NAVN :

GADE:

POSTNR - BY:

FORENING:

TELEFON:
Lørdag. Søndag Mandag I alt

Stævnemærke pr. pers. 65.00kr. ******** ********

Huleaften pr. pers. 1ÖÖ.ÖÖ kr. ******** ****5^i»l«>|c>ls

Morgenkaffe Kvickly 45.00 kr. ******** ********

Delegeretmøde pr. pers 100.00 kr. ******** ********

Bustur pr. pers. 150.00 kr. ******** ********

Stævnets festaften pr. pres. 195.00 kr. ******** ********

Morgenkaffe i hulen 30.00 kr * * * * * * * * ********

Pris: dobbeltværelse 300.00 kr. pr nat
********

Pris: enkelt værelse 300.00 kr. pr. nat
********

Grupperum 8 pers. 100.00 kr. pr. nat
********

Leje af sengetøj + håndklæder
45 kr. pr. døgn

********

Overnatning: Er på vandrehjemmet Kærvej 70 DK-6400 Sønderborg.
Alt tilmelding ( Stævnet og overnatning ) skal ske til: Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, DK-6400 Sønderborg tlf.: 7448 7016 -
mobil: 2632 1505 eller Hans Peter Hansen Ahlmandsvej 19, DK-6400 Sønderborg tlf.: 7442 5535 - mobil: 2045 2963
Ved tilmelding indbetales 50 % af beløbet til Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, DK-6400 Sønderborg.
Helst pr. Check eller Giro (73) (80144822) Sidste tilmelding 1 maj 2001. VEL MØDT I SØNDERBORG.
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JUBILÆUM
FREDERIKSSUND

I anledningen af vores jubilæum d. 21 juni 2001,
vil der blive afholdt forskellige festligheder.

D.23 juni 2001

Husk at sætte kryds i kalenderen på denne dato.
Der vil komme nærmere besked i næste nr. af DFS.

Bestyrelsen i Frederikssund

FRA DARWIN TIL
PERTH MED BUS.
afKjeld Nielsen Frederikssund

Som nævnt i sidste nummer, så er Port Hedland en industriby og
har Australiens største udskibningshavn for mineindustrien. Overalt
i byen ligger der rødt støv, intet kunne forblive hvidt, selv duerne
var dækket af rødt støv. Næste dag gik turen videre til Monkey
Mia. Og efter endnu en lang nats kørsel i bus og nogle enkelte
bump, når bussen ramte en vildfarende kænguru eller hvad det nu
kunne være, fandt vi nogle bungalower, hvor vi skulle dele toilet
og badeværelse med naboen. I øvrigt rigtigt nydelige. Monkey
Mia er en nationalpark, hvori der er bygget en ferieby. Det store
trækplaster er delfiner, som kommer ind til stranden for at blive
fodret.
Efter at vi havde sundet os lidt, fandt vi ned til stranden, som lå få
hundrede meter fra vores "bolig".
Vi tog os en dukkert og fandt ud af hvornår delfinerne kom ind til
strandbredden for at blive fodret. Det viste sig at det først var næste
dag om morgenen. Vi mødte selvfølgelig op til det fastsatte
tidspunkt. Ganske rigtigt kom delfinerne ind og blev fodret på en
mere eller mindre professionel måde.

Mosel 2001
23-27 aug.

Nu er der kun små 5 måneder til vi igen
skal med bussen, vi er ved at lægge

sidste hånd på et spændende program,
vore værter glæder sig allerede til at vi

igen kommer og sætter liv i byen.

Hilsen Moselgruppen
Det vil sige at de mange mennesker, som stod på strandbredden,
ikke fik lov til at komme nær de meget fascinerende dyr.
Men vores største oplevelse havde vi, da vi sejlede ud med en
katamaran færge for at se både på søkøer og havskildpadder.
Vi var så heldige at se begge dele selv om det holdt hårdt for.
Det skal da også nævnes at vi på vej ud så delfiner og andre fisk,
som kom nær overfladen.
Hvad vi også fik, var en hel del sol og vi blev da også vippet en del,
men i øvrigt en rigtig dejlig tur.
Efter 1° time i land gik vi igen om bord i katamaranen og blev
sejlet ud for at se solnedgangen. Det må siges at det var også en
oplevelse, som ermeget svær at beskrive. Efter en halv times sejlads
begyndte solen at gå ned i horisonten og alene det at se den skinne
over de bare sand strande, var en oplevelse i sig selv.
Jo, vi havde en dejlig tur, selv om det begyndte at blive lidt koldt.
Efter to meget anstrengende og oplevelsesrige dage, gik vi trætte
til køjs for at møde friske næste dag, hvor turen skulle forsætte til
Kalbarri.
Vi måtte ud af sengen allerede klokken 3.30 for at være klar til
bussen, der skulle køre os til Overlander Crossing. Her skulle vi
møde bussen, der skulle tage os videre til vores næste stoppested,
Kalbarri.
Det viste sig at være en meget charmerende by, som mest levede af
turisterne, men uden at det var særligt udpræget.
Vi ankom kort før middag og gik straks i gang med at proviantereConnie og Søren blev kattedronning og konge.

Fasterlavns fest i København

L.
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til de næste par dage, inden vi igen skulle ud på nye oplevelser.
Næste morgen blev vi hentet klokken 7.45 og taget på en tur ud i
den lokale nationalpark, som er ca. ° mill, tønder land.
Vi blev fortalt at parken målte diagonalt, det vil sige fra hjørne til
hjørne, 100 kilometer. Vi havde fået en rigtig god guide, som talte
hele vejen ud og det samme gjorde han på vejen tilbage til vores i
øvrigt gode vandrehjem.Det var meget interessant at få fortalt
hvordan mange af de naturlige planter overlever de mange
uundgåelige skovbrande.
Jeg kan for at sammenligne en lille smule. For nogle år siden
besøgte vi egnen omkring Adelaide i Sydaustralien. Her var vi
også på en tur for at se nogle store vingårde. På vejen ud
passerede vi et område, som for få år siden havde været hærget
af skovbrand. Det interessante var at alle de australske træer

havde overlevet, men der var flere træer, som var bragt til
Australien fra Europa, de kom aldrig igen. Det er det jeg prøver
at fortælle, at de australske planter kan i mange tilfælde overleve
skovbrande. Jo, naturen er forunderlig, det er som om den
indordner sig efter forholdene. For at komme tilbage til
Kalbarri, var vi ude på nogle udkigsposter, hvor vi kunne se
mange kilometer ned langs floden, som på dette tidspunkt ikke
havde meget vand at prale af. Vi gik på nogle meget stejle
klippevægge og især en af turene ned af klippevæggene var
meget anstrengende. Men anstrengelserne værd.

Vi nåede ned til det man kalder natur vinduet. Her fik vi en meget
stor oplevelse. For det første at stå ude på klipperne og derefter at
sætte sig op i det såkaldte natur vindue og se ud over det hele, var
en helt ubeskrivelig oplevelse.
Jegmå tilstå, at det blev en endnu større oplevelse, da jeg erfarede
at Else gik med på turen. Der var ogsåmange andre naturoplevelser.
Blandt andet kan det nævnes atman ude i naturparken havde fundet
ud af, at man ville tilfører noget nyt grus til de mange veje. Men det
viste sig at planterne i vejkanten gik ud. Derefter begyndte man at
bruge grus fra egnen og i de sidste par år har planterne i vejkanten
vist fremgang. Jo naturen har sine egne regler.
Som jeg har nævnt før er Kalbarri en rigtig ferieby med ca. 2000
indbyggere om vinteren og i højsæsonen ca. 7000 indbyggere. Det
kan nævnes at de første fastboende kom til Kalbarri i 1945. Det
meste er lagt an på feriesæsonen. Det kan nævnes at selve
naturparken først blev anlagt i tresserne. Indtil da var der ikke mange,
der kendte til stedet. 1 1995 anlagde en privat person et fuglereservat,
som kun er for australske fuglearter. Af andre interessante ting kan
nævnes de mange papegøjer, som findes på gader og stræder.Det er
især den såkaldte galah, som mange australske mænd bruger som
et mere eller mindre pænt omdømme af deres hustruer.
F.eks. kunne en australier godt finde på at sige, "jeg skal hjem for
at se hvordan den gamle "galah" har det." Eller som jeg sagde til
Else, det er værre end at høre ti kvinder snakke om deres sytøj.

Den sidste dag var vi på en rigtig hyggelig sejltur op af
Murchisonfloden, som løber langs med byen. Igen fik vi en
naturoplevelse ud over de almindelige. Stille og roligt gik det op
af floden indtil skipperen fik øje på noget mærkeligt i vandet og
det viste sig så at være en regnbuefisk, som ikke havde kunnet
overleve. Hvad årsagen var fik vi ikke noget i vide om, men vi så
da en regnbuefisk. Turen gik videre op langs floden, hvor vi så
mange fugle og igen viste naturen, at det er den der bestemmer. Her
tænker jeg på, at vores skipper lagde til på flodbredden og vi gik en
lille tur. Her viste han os et lille hul, som var gravet i sandet ca. et
par meter fra vandkanten.
Det viste sig at være kænguruerne, som havde fundet ud af, at hvis
de gravede et hul fa meter fra flodbredden og et stykke ned, så var
vandet meget koldere. Vi blev overbevist om at det var rigtig, da
skipperen legede kænguru og ikke kunne få vandet koldt nok.
Efter hjemkomsten fra flodturen gik vi i gang med at pakke til næste
dag, hvor vores tur gik til sidste busstop, nemlig Perth.
Vi blev som sædvanlig afhentet ved busstoppestedet og kørt til
vandrehjemmet, som lå ved Chinatown. Her var restauranter fra
hele verden og forretninger med al slags krydderier og ikke langt
til centrum af Perth. Vi fik besøgt Perth Mint, hvor der for få år
siden blev lavet mønter, nu er det blevet lavet om til museum, hvor
vi så hvordan man lavede guldbarrer. Og du kunne få lavet din
egen mønt med navn indgraveret. Her blev de forskellige mønter
til olympiaden i Sydney lavet. Det blev det sidste fabrikken lavede.
Nu var det blevet den 24. november - kun en måned til jul! Vi
kunne slet ikke finde julestemningen, men om aftenen gik vi ned
til pladsen foran hovedposthuset for at se julemanden ankomme,
for sammen med borgmesteren at tænde lysene i byen. Her gik vi så
i sommertøj sammen med en masse voksne og børn for at synge
julen ind. Det var som om der manglede noget !! Der var musik,
optræden og forretningerne holdt længe åben. Det var flot med alle
de mange lysdekorationer. Efter tre dage i Perth, hvor vi brugte
meget tid på at vandre rundt i en meget moderne by, som dog
alligevel er ret charmerende, besluttede vi os for at tage på en 2
dages tur til Margaret River, som er et meget stort vinområde syd
for Perth. Vi startede fra Perth tidligt om morgenen, om bord i en
meget lækker bus og hvor der var god plads til benene, det var ikke
noget vi var vant til i de andre busser, vi havde kørt med. Det gjorde
heller ikke turen kedelig at vores chauffør var en rigtig australier,
som for det første talte et meget tydeligt sprog og havde humor.
Han fortalte hele vejen ned om de mange forskellige ting vi så. Det
var lidt mere frodigt end det vi havde været vant til tidligere på turen.
Farmene var så småt begyndt at høste hveden, som er et meget stort
aktiv for det sydlige Vestaustralien. Det blev fortalt at høsten i år
ville blive mindst 15% mindre end sidste år på grund af en meget
lang tørkeperiode. Vi kørte også forbi flere miner, som var skudt
op på den åbne mark. Det er nemlig således i Australien at farmerne
kunne, hvis der blev fundet metaller på deres marker og var af så
stor en mængde, at det kunne betale sig at udvinde dem, så lejede
minekompagnierne jorden af farmerne og når de var færdige, skulle
landskabetbringes tilbage til den samme kondition, som den havde
førman begyndte at grave i jorden. Det var en rigtig god forretning
for farmerne. Det var hovedsaglig titanium, som var på egnen. Nå,
men vi ankom til Margaret River og blev indlogeret på et meget
fint hotel, hvor der var al den service som man kan forvente. En
time senere blev vi hentet i en minibus og kørt ud til 5 vingårde,
hvor vi fik smagsprøver på næsten alle deres produkter. Vi havde
håbet på at kunne få at se, hvordan de producerede vinen. Det blev
også til et besøg på en lille chokoladefabrik før vi vendte hjem til
hotellet for at få aftensmad.Der findes i området ca. 150 vingårde,
hvoraf de 80 har deres egen etiket og der er i alt 50, som selv
fremstiller vin.
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På vejen ned til Margaret River så vi, hvordan man kan få gang i
udviklingen, hvis man forstår at udnytte vandet. I en lille by
Mandurah, hvor der for få år siden kun var en naturlig kanal, som
efterhånden var blevet så forurenet fra menneskeskabte ting. Det
betød at folk begyndte at flytte fra egnen. Et lyst hoved fandt på at
dele kanalen op i mange små enheder, så vandet kunne strømme
igennem. Der var selvfølgelig megen skepsis, men man gik dog i
gang med at omdanne hele området til små kanaler og i dag ligner
det et lille Venedig. Hvert hus har nu en kanal løbende nede i
baghaven og selvfølgelig også en båd liggende. Det er ikke små
parcelhuse, menmeget store villaer, som nu bliver bygget i området.
Det er blevet et rigtigt attraktivt sted for mange af Perths store
forretningsfolk. Stedet kaldes the Dawesville Channel. Hele næste
formiddag havde vi til egen disposition, hvor vi vandrede rundt i
byen Magaret River, hvor der er mange kunsthåndværkbutikker.
Klokken 13 gik bussen så igenmod Perth, hvor vi kørte langs kysten,
men vi skulle dog lige besøge endnu en vingård. Vi smagte igen på
de forskellige vine de tilbød og vi købte da også en flaske portvin.
Så begyndte hjemturen og midt på eftermiddagen holdt vi pause
og chaufføreren havde både kaffe, te og kage med. Jo, det var
rigtigt hyggeligt. Vi holdt ved verdens længste anløbsbro, Busselton
Jetty. Det vil sige at det er en træbro, som stikker to kilometer ud i
vandet. Broen bliver ikke brugt mere, men var dog i brug frem til
1973. Vi kom tilbage sent om aftenen og næste dag havde vi helt
for os selv, hvor vi vandrede rundt i Perth og næste dag satte vi os
i flyvemaskinen, som skulle bringe os til Melbourne, som ligger i
delstaten Victoria. Afslutter i næste nr.

FORENINGSMEDDELSER
AALBORG
Igen en vellykket huleaften med at flot fremmøde, ikke mindre end
76%. Gunnar indledte med den forgangne måned og vi kunne
konstatere at vi var kommet lidt længere med de planlagte opgaver.
Preben er nu i omdrejninger igen, Preben og Poul E. satser på at
være færdig med køkkenet til næste huleaften.
Vi havde også indvielse af en ny „svend" Ivar Pedersen der måtte
igennem de brandhårde indvielse ritualer, dog slap han for at kravle
over taget, idet vi ikke kunne finde kost og skovl, hvis det skulle gå
galt, der er jo kun fire etager ned. PS. Der har endnu ikke været
brug for kost og skovl. Men stor var hans overraskelse da han blev
gjort bekendt med at fuldskægget skulle af, idet man jo ikke ifølge
de gamle traditioner drikker geskænken afhumpelenmed fuldskæg,
derfor var det kun tilladt med kindskæg, gad vide hvad konen sagde
da han kom hjem.
Lørdagene er nu også bedre besøgt, vi håber når de nye åbningstider
slår igennem at det bliver endnu bedre. Udflugten til Læsø er også
på bedding, der er stor tilkendegivelse før turens gennemførelse,
selvom det bliver lidt dyrere prmedlem end det plejer at være, men
som sagt „plejer" er død, så det skal nok gå.
Til næste huleaften vil Hans Strikert vende tilbage med anden
halvdel af sin livshistorie, så mød talstærkt op og få del i et
spændende liv som kun få har haft mage til.
Med kno Poul Erik

FREDERICIA
Hulemøde den o7.o3.ol. 11 svende var mødt op. Formanden bød
velkommen. Vi startede med sangen, når vi ind i hulen træder.
Formanden kom med en kort beretning vedrørende „Pinsestævnet",
derefter bød vores hulefar på en luksusanretning, bestående afgodt
fra havet. Der gøres opmærksom på bestyrelsesmøde den 17.o3.ol.
i hulen kl. 9.oo Husk generalforsamling den o4.o4.ol. kl. 19.oo i

hulen. Vedrørende kaninspisning til generalforsamlingen, bedes I
venligst tilmelde jer senest den 31.o3.ol. til hulefar tlf. 7592 1730.
Vi sluttede hulemødet med minderne.
Bent A.C.

FREDERIKSSUND
Hulemøde den 2. Marts 2001. Ved hulemødet i marts indledte
formanden Kurt Rasmussen med at byde velkommen og orientere
om regnskaberne fra CUK. Formanden fortalte også at et par af
bestyrelsesmedlemmerne havde været ude for at rydde loftet, på
grund af, at der skal renoveres. Der blev fundet flere rigtig gode
billeder, som slet ikke høre hjemme oppe på et mørkt loft.
Ved hulemødet tog Kjeld Nielsen i samarbejde med Dorrit Hansen
en del billeder, som skal anvendes til vores link til CUK's
hjemmeside. Vi havde også besøg afet måske kommende medlem.
Det skal også bemærkes at der afholdes generalforsamling fredag
den 6. april klokken 19,30, hvor dagsordnen er i følge
vedtægterne.
Husk at møde op hvis du har noget på hjertet, og du kan især her
gøre din indflydelse gældende og være med til at tegne foreningens
fremtid.
Med kno i bordet Smeden

HERNING
Der er stadig liv i Herning, selv om man skulle tro, vi var gået i
vinterhi. Der har i de forløbende fire måneder været en del aktivitet
både i og uden for hulen. Lørdag d. 2 dec., fejrede vi afd. fødselsdag
med hele 22 deltager, og hvilken fest, den trak ud, så vi kom et godt
stykke ind i en ny dato, taxa var umuligt at få fat på, formandinden
Grethe ringede hjem kl. 4 om morgenen for at vække datteren, det
er altså nu mor skal hjem. ANITA, du skal her i svenden havde en
STOR tak for din venlighed, det var flot gjort af dig, at du ville
køre alle hjem. Festen gav også et pænt lille overskud til den altid
sulten bødekasse.

Nytårskuren d. 7 jan. var godt besøgt, "Buster" fremstillede en herlig
Svensk pølseret, som hurtigt gled ned sammen med en af de små
klare til at tage den "grimme" smag.
Tirsdag d. 23 jan. havde Bent Hansen og Karsten Rusbjerg arrangeret
en tur til Resen ved Struer, hvor vi skulle underholde
borgerforeningen med rejseoplevelser og naversange. En flok raske
svende, samt vores faste musikant "Dur" tog turen, som efter signe
blev en hyggelig aften, undertegnetmåtte på grund afsygdom, melde
afbud. Tirsdag d. 30 jan. var Hans Brødsgaard i " Senior klubben "
for metal, for at fortælle om Herning afd. stiftelse, liv og levned i
de forløbende år, også her måtte jeg melde fra, men Hans som jo
altid skal moppe mig, siger at han klarede det meget bedre uden
min deltagelse, måske har han ret, men jeg tvivler.
Etmedlem fra en forening der hedder "Round Tabel" havde set Tv¬
udsendelsen med den gæve Nav Morten Lyng, og havde fattet
interesse for naverne. Han havde gennem vejviseren fundet frem til
at der fandtes en Naver forening i byen, han kontaktede vores
formand Flemming, om der var en mulighed, for at han kunne
komme og fortælle om Naverne. Flemming og Hans tog turen, og
efter Flemmings beretning på hulemødet, var det en vellykket aften,
hvor spørgelysten om Naverne havde været stor. Dette er i korte
træk, hvad der er sket her i Herning i vinterens løb. Til slut en tak
til hulen for hilsner, gaver og besøg under mit hospitalsophold.
HUSK SÅ SVENDE!
GENERALMØDET D. 6 APRIL KL. 18,30 pre.
Med knoslag "Montagen"
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HILLERØD
Lørdagsmessen den 24. februar blev ikke det helt store tilløbsstykke.
6 personer kunne dog nyde Mona's kåldolmer og til dessert budding
med jordbærrom. Det blev alligevel til et par hyggelige timer for
formand og sekretær med koner samt vores uundværlige Mona og
Kaj. Årets hulemøder og lørdagsmesser er nu tilrettelagt, kopier
forefindes i hulen. „Husk" alle huleaftner koster 25.- kr. og - alle
lørdagsmesser er til dagspris. Vi kan allerede glæde os til hulemøde
den 9/3-01 samt lørdagsmessen den 31/3-01 hvor der serveres
"sprængt and" til 90.- kr. pr./person. "Husk " huleaften den 13/4-
01 er aflyst på grund af påsken; men lørdagsmessen den 28/4-01
med kalvefrikassé til 60.- kr. bliver så april måneds eneste møde.
Og medens vi har proppen af er huleaften den 11/5-01 aflyst på
grund af St. Bededag. C.U.K. Hillerød afd. ønsker vores kasserer,
og hule-byggerkøkken-mand gennem mange år Erland Nielsen rigtig
hjertelig tillykke med de 80 år den 08/04-01. Erland håber at rigtig
mange vil komme og ønske tillykke. Der er åbent hus på Asminderød
kro fra kl. 13.00 - 17.00 foreningen siger tillykke og tak for din
store indsats gennem mange år. Foreningen vil også gerne sige
tillykke til Lillian Albrechtsen med de 75 år den 16/04-01. Lillian
var i mange år hulemor og stadig et godt og trofast medlem.
Med kno i bordet Dann Eland

HOLBÆK.
D. 16 Feb. Hulemøde, 15mødt. Vi startede med sang nr. 28,
formanden bød velkommen og informerede hvad der var sket siden
sidst. Vi fik udflugten på plads. Polarbageren var mødt, han var
hjemme for at sikre sin datter blev ordentlig gift, så der var
klokkeklang, vi havde en god aften. D. 18 feb. Havde vi
fastelavnsfest med den polske forening, det må jeg nok sige blev en
succes. Der mødte 35 voksne samt 30 børn, så der var gang i den.
Rene havde leveret store dejlige fastelavnsboller og "Polonia" kom
med store lagkager. Det var rigtig guf. Men - men præmier, det var
igen i år "Polonia" der rendte med dem, vi naver må stramme os
lidt op.
Voksne Kattekonge blev Aurelja
Børn kattekonge blev Randi
Børn Kattedronning blev Jakob
Bedst udklædt Mark og Susanne
Jeg håber det bliver en tilbagevenden tradition for alene kan vi ikke
samle så mange børn og da festen jo står i børnenes tegn, må vi
håbe det forsætter.

(Billederne kommer med næste gang. Red.)
Med kno Ole P.

HØRNING
Hulemødet den 2. marts startede på kroen, da det var vores årlige
kegleaften, 14 Naver var mødt op denne aften til et par timers
keglespil. Bedste mandlige spiller blev Calle Fiering og bedste
kvindelige spiller blev Kirsten Busse. Alle hyggede og drillede
hinanden, især når kuglen kom uden for banen. Derefter var der tid
til at drage mod hulen, for at få en tår kaffe og brød som hulefar
havde sørget for. Der blev ringet med klokken et par gange og en
hel del historier fortalt. Hulemødet sluttede ved midnatstid med
minderne og alle gik hvert til sit efter en hyggelig aften.
Husk generalforsamlingen den 2. april.
Spisning kl. 19.00, derefter generalforsamling.
Tilmelding til hulefar tlf. 86922901 senest den 31. marts 2001.
Med kno i bordet Else

KOLDING.
Vi havde et godt møde, de fleste medlemmer var mødt op. Birgit og
Per var vendt hjem fra Kina og havde taget masser af fotos med, da
flere af vores medlemmer har været der, så vi blev næsten helt
kinesere af al den snakken, men det var meget interessant at høre
dem fortælle der fra. Bagefter kom Verner så med fotos fra den
anden ende afverden, nemlig Grønland, han havde været til bryllup
deroppe. Sangbogen blev også slidt lidt, vi fandt en sang med egen
melodi, men vi fandt ud af at sætte melodi på.
Husk så GENERALFORSAMLING ifølge lovene
Fredag d. 27 april 2001. kl. 20.00
Håber at se alle medlemmer.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
På Svende - Hulemødet den 14.02, viste „Foto - Børge" endnu
engang film, det er gået hen og blevet en dejlig halvårlig tradition.
Denne gang var det en selvarrangeret bustur til Mosel for 25 år
siden! Selvom mange af os ikke selv var med, gav filmen stor
morskab.
Fastelavn den 25-2 var endnu engang minderig. Vi var 12 der
sørgede for at Over- og Underblæren fik deres at se til. Mona og
Kaj fra Hillerød var trofast tilstede. Tønden holdt rimeligt,
snapserationen rakte og alle fastelavnsbollerne blev fortæret. Søren
tog endnu et år som Kattekonge, medens han måtte skifte sin
dronning ud med Connie. Sikke et par! Præmie for „bedste
udklædning" fik Mona, Kethie og „Musik - Johnna". Søndag den
1. april kl. 09.30 - lige inden Søndags-messen - lægger vi april ud
med NRHF's Generalforsamling. Indkaldelsen var i februarsvenden.
Og nu hvor vi er ved det: Der indkaldes hermed til CUK
Generalforsamling i hulen onsdag den 18. april kl. 19.00.
Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne, og eventuelle forslag
skal være formanden i hænde senest 8 dage før. HUSK, at du især
her kan gøre din indflydelse gældende!
Inden da, har vi Svende- Hulemøde tirsdag den 10.04. Kom
talstærkt, så vi så mange som muligt kan ønske hinden god påske,
ik'?

Arrangementer:
1-4 Kl. 09.30 NRHF's Generalforsamling

22-4 Kl. 10.30 Søndagsmesse
10-4 Kl.19.00 Svende-Hulemøde
18-4 Kl. 19.00 CUK Generalforsamling
22-4 Kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno i bordet Niels „2m"

»Sålekniv«

NYSTED
Hulemøde og generalforsamling afholdtes den 5. marts. Vi varmødt
12 svende. I formandens fravær åbnede Jørn mødet og bød
velkommen. Vi gik herefter over til generalforsamlingen.
Vi gik herefter over til valgene, der blev lidt af en gyser. På trods af
de mange medlemmer, synes interessen for Naverne at være i
aftagende. Da oldermanden på grund af sygdom ikke ønsker
genvalg, valgtes Egon, som er stor og meget synlig. Velkommen til
arbejdet! Da Jørn ikke ønsker genvalg, valgte man Hans, én af de
nye medlemmer, men jeg er sikker på, at ham får vi stor glæde af.
Velkommen til Hans. Frank blev genvalgt som suppleant, som
revisorsuppleant valgtes Jørn. Til delegeret ved pinsestævnet valgtes
undertegnede. Kontingentet bevares uændret.
Under punkt 12: Eventuelt oplyste undertegnet, at jeg om et år, når
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min valgperiode udløber, lægger mine 3 kasketter, nemlig som
skatmester, laugsskriver og hulefar. Disse funktioner har jeg haft i
11 år, og da jeg til den tid er fyldt 73 år, skal der nye og yngre
kræfter til. Til de afgåendemedlemmer Poul og Jørn vil jeg hermed
på klubbens vegne sige tak for jeres store engagement for klubben.
Generalforsamlingen sluttede, dirigenten takkede for god ro og
orden og vi kunne gå over til det kulinariske, hvor klubben var
vært. Vi sluttede med „Minderne".
Næste hulemøde afholdes mandag den 2. april kl. 10.00 i hulen
som sædvanlig. Undertegnede sørger for traktement.
Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester, laugssknver og hulefar
(Resten høre hjemme i jeres protokol. Red)

NÆSTVED
Ved hulemødet i marts var vi 19 om det lange bord. To afdeltagerne
var der for anden gang og ser frem til optagelse i foreningen, hvor
vi nu er 40 navere og navervenner. Vi begyndte med at synge
nummer 28. De fleste af os kan den nu uden ad og det høres på de
høje røster, der vel får folk ude på gaden i godt humør. I hvert fald
kan de ikke være i tvivl om, at menneskerne inden for murene går
100 procent ind for den identitet, der ligger bag logoet, på
facadevæggen ved den dobbeltfløjede indgangsdør. Vi er nu så vidt
med istandsættelsen, at en flise med naver-emblemet er bestilt til
placering midt i entreen. Det glæder os så meget, at flere klubber
har meldt deres ankomst på gæstevisit. Når vores naver-brødre og
-søstre har set et foreløbigt resultat, kan de om føje tid vende tilbage
og se hele Hulen i Kompagnistræde fiks og færdig-indrettet - tror
vi nok. Der vil nok hele tiden være et og andet, vi vil forandre og
modernisere. Vi har faet et ejendomsudvalg, som allerede er kommet
med gode ideer. Vi rundede hulemødet afmed nr. 21: Kan du huske
på valsen. Vel mødt til gæstevisit og vores hulemøder.
Med kno i bordet Margrethe

ODENSE Udarbejdshøvl
D 13-2 havde 5 personer, plus Ole til noget rør arbejde, fundet ned
i hulen til den store rengørings dag. Hulemor gav morgen kaffe og
biksemad til frokost. Der blev virkelig gået til den. Jeg takker for
den store hjælp.
D.17-2 havde vi torskegilde, hvor hulemor havde lavet disse
herligheder. Vi var 11 der deltog i denne herlige spise, med alt
tilbehør. Vi havde også en pakkeaktion, som Jørgen stod for. Vi
havde også besøg afWalter, som fortalte nogle sjove historier om
sin tur tværs over Australien, på knallert. Vi vil prøve at overtale
Walter til at fortælle sine historier på bånd, da det er synd de gode
rejse minder går i glemmebogen.
Til hule mødet d 2-3 var der kun 6 medlemmer. Det startede med

penge til bødekassen, nogle kom for sent, andre talte, da laden var
åben, uden om formanden. Vi sang en sang, hvorefter Ole ikke
havde så meget at berette. Herefter startede vi en heftig diskussion,
på intern plan.
Vi blev dog gode venner igen og sang et par sange mere.
Hulemor serverede torskesalat, rester fra torskegildet. Bankospil d
11-3 blev desværre aflyst.
Vi ønsker Jørgen tillykke med de 5o år 1- 4. Husk han holder
fødselsdag i hulen i Århus, så gir han nok en lille en.
HUSK GF. d 6 april kl. 18.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS.
D. 2 marts havde vi hulemøde, da Søren havde budt velkommen og
vi skulle til at synge, kom Anders Brok. Han ville sammen med os

fejre, at han var blevet 60 år dagen før, han må også have følt sig
inspireret over det som Henning havde skrevet i svenden, for han
havde taget en flaske wiskhy med. Han glemte den dog ikke i
skraldespanden, men i håndvasken på toilettet. På selve hulemødet
var der ikke de store ting på dagsorden, men vi skal huske at der er
G-F. d. 6 april. Efter hulemødet fortalte Bitten om sin tid i Tyskland,
i en politisk urolig tid, hvordan hun havde mødt Arni samt hvorfor
hun var blevet naver.
Med kno i bordet Laila.

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 23 feb. var der 19 der havde lagt vejen forbi
hulen, som jo er blevet malet og er blevet så flot. Malingen er
sponseret afDyrups Malercenter i Roskilde og det siger vi tak for.
Inger, Brian, Mogens og undertegnede havde også et par travle
dage, alt skulle ned og så op igen, men et godt resultat som blev
rost fra alle sider. Der sker jo ikke det store rundt omkring , det er
jo koldt og folk holder sig inden døre MEN!
Lørdag d. 21 - 4 tager vi på en kør selv tur med samkøring fra hulen
i Roskilde kl. 9.00. Vi kører til cykelmuseet i Glumsø, derefter
fortsætter vi til C. U. K. Næstved, hvor festudvalget er vært ved et
lettere traktement. Derefter skal vi på besøg på Holmegårds
Glasværk med rundvisning kl. 14.
Seneste tilmelding er, den 30-3 til Lars Peter
på tlf. 46 3642 04 bedst sidst på dagen.
Program for April
Søndag d. 8 kortspil kl. 17.30
Fredag d. 27 hulemøde kl. 19.30 (madpakken medbringes)
Hulevagt Erna og Karl
Med naver hilsen fra Roskilde Anna-Lise

SILKEBORG
Svende vår solen vinker nu atter. Så er det snart april alt ser lysere
ud i dag end i går. For en mdr. sad vi hulen og fik vores gode gule
ærter, og som sædvanlig foråd vi os, men dette er et tilbagevendende
problem, nu er det jo at nogle har store problemer andre små og så
er det dem vi har som Gustav Wied sagde det „ Børn og?? „nej nej
lad det nu ligge vi har det godt.
Næste på min liste der har fødselsdag er Hans „Tysker-Hans" Bergau
den 10. april så kommer han ind med 50 plus 10 år Hans er en glad
Blikkenslager som kommer nede fra vort nabo land mod syd som
navnet siger, Hans har et dejlig humør og en positiv vinkel til livets
problemer så et stort TILLYKKE.
Der kommer mange dejlige mennesker i vores hule, så det er altid
en fornøjelse at komme at kikke op og de tiltag som bestyrelsen
laver bliver afviklet med spøg og latter. Vi har faet en forespørgsel
på et? , men bliver det til noget så er det dog noget der
aldrig før har foregået i vores hule, skulle dette blive til noget så
kan jeg godt love at jeres lokale skriverkarl vil være på pletten med
foto og blyant i den helt store stil, så nu får vi se??
Husk vi har generalforsamling 30/03 Kl. 19,00 starter med
brunkål så er vi alle lige
Og det lader til at vores køkken problemer bliver godt modtaget
ved vores husvært, men lad os nu se tiden an det har før set meget
lyst ud og så gået skidt
Kan i nu holdejer fugtige Svende!
Skriverkarlen
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SLAGELSE
Ved hulemødet d. 2. marts var 7 svende mødt op. På trods af det
beherskede fremmøde, havde vi en rar aften. Det skal dog ingen
hemmelighed være, at vi savnede de andre!
Erik bød velkommen, hvorefter vi sang nr. 28.
Sæsonen tro, bestod dagsordenen stort set udelukkende af temaet
omkring Slagelse Festuge: Helge undersøger mulighed for leje af
telt. Med hensyn til etablering af nye toiletter følger Ejner op
omkring tilladelser.
Medlemmernemindes om den forestående generalforsamling, hvor
Frederik allerede er i gang med vedtægterne. Endelig mindes
medlemmerne om at Solvej igen fylder 50 år. Mindehøjtidelighed
foregår lørdag d. 7. april kl. 13.00 i festlokalerne på Thiesens Alle,
Korsør.
Herefter var det formelle møde overstået, hvorefter vi overfaldt de
medbragte klemmer. En stor tak til Ejner der forsøgte at lave kaffe.
Dette skal dog helst ikke gentage sig.
Efter at minderne var sunget, forlod svendene hulen i god ro og
orden.
Med kno i bordet. Per

Gkmmwr

STOCKHOLM
Fastelavnsfesten blev en stor familiefest, 24 voksne og 16 børn, så
det var livligt rundt om de gamle hus på Ingarö. Når alle var samlede
fik de voksne spise i „ De Gamles Hjem „ og børnene i det store
køkken. Efter maden var det tøndeslagning og kattekonge blev
Micke Andersson som fik bære kronen resten af dagen. Siden
blev der serveret kaffe og Otto Andersen's egne hjemmebagte
fastelavnsboller, dem takker vi for.
På månedsmødet den 3 marts blev det bestemt at Anton og Erling,
deltager i delegeretmødet i pinsen og Chriss som observatør. Vi
diskutere og tog stilling til de forskellige forslag som var kommet
ind til dette stævne.

Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE

SØNDERBORG
Lørdagstræf d. 17 jan.. 10 var mødt op, vi havde meget på
programmet, i øvrigt har hele hulen fået gardiner til at trække for,
meget nydeligt syet af vores ven Jette, "Sponsor". Vi sluttede af
med Gyros med kartoffelmos.
Hulemøde d. 2 marts, 11 var mødt op fra start, formanden bød
velkommen, vi sang nr. 32. Vi havde mange ting på programmet,
alt drejer sig jo om som nævnt før om dagene 2-3-4 juni, pinsen år
2001 i Sønderborg. Vi fik serveret rigtig gammeldags smørrebrød.
Møjn, vi ses i Sønderborg.
Med kno i bordet, Martha

VEJLE
Hulemøde d. 2/3-01. Formanden bød alle velkommen til mødet hvor
14 Navere var mødt op, derefter blev der sunget, Når samlet er vor
naverflok
Der var blevet fremsendt Hovedregnskab fra H.B. Regnskabet blev
fremvist til forsamlingen og ville senere blive gennemgået igen inden
Delegeretmødet i Sønderborg d.3-6-01. Primo Tæpper i Vejle havde
sponseret et nyt vinylbelægning til gulvet i køkkenet som ville blive
lagt på til foråret, en stor tak til Primo Tæpper for denne fine gave.
Der havde været flere vejle -navere til Nytårskur i Fredericia, vi
siger alle tak for en god og humør rig festaften hos jer i Fredericia
og på snarligt gensyn. Vejle Nav, Horst D. Zaedow havde malet
vores bødekasse i Hytten, et flot stykke arbejde var blevet gjort og
du skal have tak Horst for dette. Formanden fremviste 2 stk. nye
indbundne bøger af D.F.S. fremsendt afH.B. hvis nogen ville købe
et eksemplar deraf, kan det bestilles hjem igennem vores Kasser.
Familiebusturen som man ville afvikle d. 24 maj 01 blev gennemgået,
da turen sidste år jo havde været en succes, håbede man på at turen
i år ville forløbe sig ligeså. Der vi! i næste udgave afD.F.S. komme
nærmere oplysninger om turen, Jørgen Lauridsen og Tage Prehn
gav hver 500 Kr. til støtte til turen, et virkelig flot initiativ fra jer
begge to og en stor tak til jer for denne Gave. Ved næste møde er
der jo Generalforsamling kom og mød stærk op og lad jeres røst
høre. Hytten vil i denne anledning stå for en bid brød. Mødet sluttede
i god ro og orden.
Arrangementer i april mdr.
D.6-4-01. Kl. 18.30 Generalforsamling.
Med naverhilsen Jens K. lbsgaard.

ZÜRICH.
1 dec. havde vi vores traditionelle julefest med dansk mad???????,
og en masse børn. Det er et af de arrangementer som trækker de
fleste afvores medlemmer ud af starthullerne, så vi var igen i år de
130 deltager til at fejre julens indtog. Frank sprang ind som julemand
og fik lokket de små til at give deres bedste for at få deres godtepose.
Bagdelen ved at Frank var julemand var at vores sekretær Lone
ikke mere tror på julemanden, da hun efter lang tids undersøgen
genkendte Frank under det lange skæg.
Vinteren har været lidt ubestemmelig i år, men det var uden
problemer, at vi kunne gennemføre vores årlige skikweekend i
Fluseberg. Vi var igen indkvarteret på ALTE SEKTION, som er en
slags vandrehjem, hvor alt godtfolk - jodleforeninger - skoler og
foreninger afvikler deres overnatning til overkommelige priser. Vi
har på en måde fået det privilegium, at vi får lov til at lukke
restauranten, inden vi går vider, eller vi bliver smidt ud, når vi 12
mand høj, har sunget vores fædrelands sørgmodige klagesang uden
at det lyder som om at alle synger den samme tekst. Så som aflastning
havde vi i år fået overtalt Annelise, til at holde Frank hjemme, han
var ikke helt tilfreds med situationen, men vi andre blev forskånet
for at skulle starte søndag morgen med GAMMEL DANSK og se
så frisk ud som Frank, bare fordi man nu en gang er dansker.
Vi stod i øvrigt også på ski og det i nyfalden dejlig hvid frostsne,
POWDER (fagudtryk engelsk.)
Med kno Peder

ÅRHUS
Til hulemødet d. 16-2, var formanden på skiferie, så næstformand
Jens Buhelt tog over , og bød os velkommen. Vi havde en gæst,
tømrer H.C. Petersen fra Sabro, som vi sang velkomstsangen for,
sekretæren skulle prøve om klokken virkede - det gjorde den .

D. 24-2, var det de gule ærters aften. Hulen var fyldt til sidste
stoleplads. Kaj har igen - igen , overgået sig selv. Neej - hvor det
smagte, suppen, flæsket og grisehalerne. Vi siger dig TAK for mad
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Kaj. Det efterfølgende banko, var lige ved at gå i vasken , vores „
lægge på brikker var og blev væk , det var der råd for - man er
vel naver. Der blev naturligvis brugt ølkapsler i stedet for !!
Bankospillet blev afviklet med mange sjove bemærkninger, det er
nu så hyggeligt.
D.2-3, var der hulemøde m/leds. og foredrag.
Formanden bød velkommen til vore gæster, Jens J. Hansen og Lars
Otto Kristensen. Kaj L. fik af foreningen 2 fl. vin i anledning af sin
60 års fødselsdag. Vi har fået et nytmedlem,Axel Thomsen, Århus,
der blev optaget denne aften. Axel berettede om, hvad han har
arbejdet med og det er ikke småting - han har arbejdet i mange
lande, i mange år, både til lands og vands. Hjertelig velkommen i

vor forening Axel.
Universitetsbibliotekar Lars Otto Kristensen, holdt et medlevende
foredrag for os - han kom langt omkring - drog sammenligninger
om før og nu , et causeri over tiden og livet. En time kan føles
meget kort, vi ville gerne have hørt meget mere.
P:S. „ Den farende svend „ er som i sikkert ved også på biblioteket.
Kaj trakterede os med forloren skildpadde m. tilbehør, det smagte
herligt. Det siger vi dig tak for .

GENERALFORSAMLING d. 6-4, vi spiser kl. 19.00
GF kl. ca.: 20.00
hulemøde m. skiveskydning d. 20-4
Hilsen fra smilets by . Lis

Sekretær:
HOVEDBESTYRELSEN: Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
www.naverne.dk Tlf.: 98 29 38 21

EMNER TIL BEHANDLING 1 HB.. SKAL VÆRE BESTYRELSESMEDLEMMER:
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved.FORMANDEN 1 HÆNDE SENEST D.251 MÅNEDEN.

Formand: tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C. Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16 Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19

E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk
ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING Bestyrelsemedl.: Udstilling:
RI ADFORSENDELSE 1 INDLAND Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Hovedkasserer: Tlf.: 86 81 94 33

Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them. Suppleant: Web-master:
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99. Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.

Email-ads.: hber@nhs.dk
RI ADFORSENDELSE TIL UDLANDET Suppleant:
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET. Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Redaktør af "Den farende svend" Tlf.: 75 91 3998

Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk Trykning:
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Deadline: Den 10 i måneden. Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstillingsvognen: Forløbig optaget:

Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund, og spørgsmål April - Stockholm.
angående udlån af vognen bedes rettes til: Uge 25 - Frederiksund
Formand Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 8881 Email-ads.: kkbr@get2net.dk

ROTTEHULLET VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg. Telefon 46/857 028 629

Tlf. 8681 3960 Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

« SET s Kartoffelcentral Malermester Eugen Uhl
< " ^ette og Svend Hübschmann

Klinten 27, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Fax 47 31 72 99
Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99 M M

DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35
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MURERMESTER

~j Gunner M Vilhelmsen
. Egetoften 6, Slagslunde

DK-3660 Stenløse

J Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNIN6 97 12 30 08

i
Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D. kj
DK-3460 Birkerød
Danmark j jil PJ
Tlf. 45 81 04 58 li

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

M: Byggefirmaet
^ ^ Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF festartikler

MÉF RIMLIGE PRISER
TLF. 3969 4403

*•8*—* ^ medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 ^8mI Mobil: 2148 6957

A Aut. VVS - installatør A

FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770
is

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUSTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: «1 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: •! 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Turen over Sydney Harbour Bridge
Tillæg til turen "I bus fra Darwin til Perth " afKjeld Nielsen, Frederikssund

Som jeg skrev i sidste nummer fløj vi fra Perth til
Melbourne. Her skulle vi besøge nogle venner og derfor
var besøget mere af privat karakter, derfor har det efter
min mening ikke den store interesse for andre end Else og
undertegnede.
Vi besøgte dog nogle af de gamle kendte steder, som vi
har besøgt flere gange i de år vi var bosat i Australien fra
1968 til 1974.
Derfor vil jeg gerne fortælle om vores tur over en afverdens
mest berømte broer, nemlig Sydney Harbour Bridge.
Else og jeg fik den store oplevelse, da vi som afslutning på
vores rejse rundt i Australien besteg dette storemesterværk.
At gå oppe på selve buerne, der holder broen sammen,
har ikke altid væretmulig, men for godt to år siden (oktober
1998), lykkedes det for Sydney-entreprenøren Paul Cave,
at få den meget eftertragtede tilladelse, efter ti års kamp
med myndighederne. Det er nu blevet en af Australiens
største turistattraktioner. Broen er 134 meter høj.
Så hvis man sammenligner den med Sydney Operahus, som "kun" er 60 meter på den højeste spids, kan man nogenlunde forestille sig
hvor fantastisk det er at stå oppe på toppen af buerne og se ned over den danske arkitekt Jørn Utzons mesterværk.Oplevelsen var

fuldstændig, som det var blevet beskrevet i forskellige brochurer. Der var ikke overladt noget til tilfældighederne, hverken hvad angik
sikkerhed eller information før vi begyndte på opstigningen.Vi mødte klokken 16 og blev henvist til et lille rum, hvor der stod et TV-
apparat, som hele tiden fortalte hvordan du skulle forholde dig, når du kom op på brobuerne. Vi måtte blandt andet gennem en spiritustest,
ligesom vi måtte skrive under på, at vi var fysisk stærke nok til at tage turen, der er på ca. en halv kilometer. Derefter blev vi udstyret med
en kedeldragt og da vi havde skiftet, blev vi undersøgt ligesom i lufthavnen, da vi hverken måtte have ure, armbånd eller kamera med på
turen. Årsagen var, at man ville ikke risikere at der var nogen, som tabte noget, der kunne falde ned på bilerne, der kørte nedenunder på
den ottesporede motorvej. Der blev overhovedet ikke taget nogen chancer selv en sikkerhedsline hørte med til udstyret. Det skal også
nævnes at vi alle på det tolv mand store hold fik udleveret en radio med tilhørende øresnegl, så vi kunne høre hvad guiden fortalte om
broen og dens historie. Inden vi gik ud på broen var vi gennem en simulator for at prøve om vi kunne stå for rystelserne, når togene kørte
over broen og der var også en ret kraftig vind helt oppe på toppen. Der var ingen på vores hold, som trak sig ud, så nu efter en times
forberedelse kunne vi begynde vores tur op over broen Vi var meget heldige med at få en rigtig god guide, som kunne sin lektie. Han
fortalte at broen var bygget fra 1930 til 1932 og er verdens største buebro, men ikke den længste. Der er tale om en enorm stålkonstruktion,
som er holdt sammen af ca. 6 mill, nitter. Men at stå oppe på dette fantastiske bygningsværk, er især for en smed, en oplevelse som man

aldrig glemmer, og slet ikke nårman vender ansigtet mod øst og ser det danske mesterværk afet operahus, bade sig i den nedgående sol,
som gør det hele endnu smukkere. Selvom jeg også har set havnen i Rio, har jeg aldrig set så flot et syn, som det jeg så i Sydney sammen
med Else den 11. december sidste år. Bare det at stå oppe i 134 meters højde og se den smukke by Sydney, er et syn man aldrig glemmer,
og hvis man kommer til Sydney, så er der to ting man bør se, nemlig Operahuset og så en tur over brobuerne.

»•T «ar
EN ATKIV NAVER FYLDER 75 AR.
Den 5. maj fylder Erna Nielsen 75 år. Erna er en aktiv naver, der sammen med andre var med til at få Roskilde afd. genoprettet. Hun har
gjort et stort arbejde i bestyrelsen, og ved festlige lejligheder laver Erna det dejligste mad. Sammen med sin mand Karl svigter de
sjældent et møde. De følger begivenheder i andre huler og beretter gerne hvad der sker der. I denne anledning vil alle Roskilde Naverne
og Navervenner ønske Erna et hjertelig tillykke på den store dag. Roskilde Naverne, John.
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HB MØDE DEN 30.MARTS 2001, kl. 10.00
70 år Orla Lehmanns Alle 7, Århus.

75 år DAGSORDEN: 1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer

60 år 4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Web-master

75 år 7. Naverbesøg på Thule
8. Henvendelse fra Norge
9. Sangbog

50 år 10. Næste møde
11. Eventuelt

MÆRKEDAG.
Jørgen Nielsen Stockholm
Hornsgaten 73-1
S-11649 Stockholm Sverige
Erna Nielsen Roskilde
Rønøs Alle 5

DK-4000 Roskilde

Jürgen Lauersen, Vejle Afd.
Holger Danskesvej 31.
DK.-7100 Vejle.
Jørgen Sylvest Stockholm
Mårtensbergsvägen 54
S-l 3669 Handen Sverige.
Ebbe Pedersen, Næstved
Søledsvej 35, Toksværd
DK-4684 Holme-Olstrup

Ute Ahmling Sønderborg 10 år
Sønderborg
Børge Andersen Roskilde 30 år
Nørrebrovænge 11 2.th.
DK-2000 København N.

TAK - TAK -TAK - TAK - TAK - TAK - TAK
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Jeg vil hermed sige tak til HB. - Odense - Herning og specielt
Århus for telegrammer og gaver.
Med kno i bordet Jørgen Falsten Odense.

Jeg vil hermed sige tak til alle naver som venner som var mødt op
til min 80 årige fødselsdag på Asminderød kro en særlig tak til.:
Hovedbestyrelsen, CUK Stockholm, CUK Silkeborg, CUK
Roskilde, CUK Hillerød,
Med naverhilsen Erland Nielsen.

Vores sekretær igennem mange år
LeifKnudsen „Store Leif

er draget på sin sidste vandring
den 24/02 2001

Navernes sangkor.

Ny kasserer i Stockholm:

Jörgen Nielsen, Hornsgatan 73 ltr.
S-l 1849 Stockholm, Sverige.

E-mail ads.: jo.nielsen@telia.com

FORMANDENS BERETNING:

Først vil jeg byde jer velkommen til dette HB møde.
Naverne i Hørning har haft en bustur til Berlin. Jeg må sige at den
gik over al forventning. Vi fik set en masse af Berlin og havde en
god stemning i bussen, ikke mindst fik vi talt med en masse navere,
fra de andre foreninger.
Interessen for naverbevægelsen, er blevet større. Der er jævnligt
folk der henvender sig for at fa oplysninger om naverne før og nu.
Danmarks Radio har købt vores jubilæumsskrift til deres bibliotek,
da der er mange radio og TV journalister der spørger efter
oplysninger om naverne. Jeg får også mange henvendelser fra folk
der spørger om vi kan finde bestemte personer som medlemmer
hos os. Jeg tror at vi kunne vinde meget omtale hvis vi fik vores
medlemslister lagt på en database, så vi hurtigt kan se, hvem der
har været medlem hos os. Jeg ved at det er et kæmpe arbejde, men
lad os få begyndt, for er det først sat i gang, er jeg sikker på at der
er flere der gerne giver en hånd med i arbejdet.
Bent Andersen og jeg har i et stykke tid forsøgt at få arrangeret et
navertræfpå Thule Air base. Nu lader det til at det bliver til noget.
Der er mulighed for et besøg sidst i april eller først i maj 2002. Jeg
er sikker på at det vil blive en kæmpe oplevelse at møde de gæve
Thule-navere.
Ole Bøwig.

1) Protokol og beretning: Godkendt
2) Redaktør: Intet
3) Hovedkassereren: Hovedkassereren har lavet nye lister over
runde fødselsdage, jubilæer, udmeldelser, antal medlemmer.
Opslagstavlen, der var tænkt som jubilæumsgave til foreningerne,
bliver udleveret på pinsestævnet til foreningsrepræsentanterne.
Noderne til naversangene er på diskette og vil blive redigeret, så de
er klar til trykning, oplaget vil blive på 50 stk.. Der er udbetalt
begravelseshjælp til Hans Padborgs bo. Revisionsrapporten blev
gennemgået. Der vil blive forelagt et orienterende budget for HB
på delegeretmødet.
4) Arkiv: Arkivet har modtaget mange blade, så der kan indbindes
flere årgange af DFS. Hovedkassereren har hjulpet med at sortere
bladene. Han havde en fotokopimaskine med til arkivet, men den
kunne ikke bruges.
5) Udstillingsvognen: HB skal i kontakt med Stockholm vedr. deres
lån af udstillingsvognen i april måned. Sidst i september skal den
til Holbæk. Formanden vil tale med foreningen i Sønderborg, om
de har interesse i at få vognen til pinsestævnet. HB vil i fremtiden
være behjælpelig med broafgiften, når vognen skal over Storebælt.

D. 02 maj 2001

D. 05 maj 2001

D. 12 maj 2001

D. 13 maj 2001

D. 18. maj 2001

JUBILÆUM
D. 03 maj 2001

D. 28 maj 2001

S
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6) Web-master: Hjemmesidens sitemaps har været sat op i 3
forskellige up loader programmer, derfor har det ikke fungeret
optimalt, dette skulle nu være i orden, så nye indlæg er velkomne.
Gæstebogen er en succes, alle opfordres til at skrive i den. Web-
masteren vil deltage i et web-design kursus på ° års varighed, for
at dygtiggøre sig. Han vil gøre alt, for at hjemmesiden er optimalt
inden pinsestævnet.
7) Naverbesøg på Thule: der kommer mere materiale om rejsen
i DFS, prisen er omkring 9000,00 kr. fra København, over¬
natningerne er gratis. Man kan gratis låne varmt overtøj under
opholdet deroppe, madpriserne er rimelige,
8) Henvendelse fra Norge: Originalmaterialer kan ikke lånes ud
fra arkivet, men der kan laves fotokopiermod betaling. Sekretæren
har taget henvendelsen med til Ålborg for at spørge Kurt Olsen,
om han er interesseret i at hjælpe med at fremskaffe bøger og andet
materiale om naverne, hvis nordmanden er villig til at betale
udgifterne. Nordmanden vil gerne være kontaktperson for CUK i
Norge, formanden tager kontakt til ham.
9) Sangbog: Er sendt til bogtrykkeren i Randers.
10) Næste møde: Sønderborg, 2. juni 2001 klokken 13.00
11) Eventuelt: Opholdet i Sønderborg blev diskuteret.
Referent Irene Andersen.

S"

C.C.E.G. 50 Års Jubilæum i Paris
20. Oktober 2001.

5 dage med Fly og hotel 3200 kr.
Afgang Kastrup 17. okt. kl. 8.55

Hjemkomst Kastrup 21.okt. kl. 14.30

Hør nærmere hos Vagner Tlf. 8698 5590

50 ÅRS BESTÅEN AF CCEG.
Til medlemmer i foreningerne under FBSH.

(Håndværkernes Rejsefond)

Foreløbigt program af festlighederne i Paris d. 19-21 okt.
Torsdag d. 18 okt.:
Til rejsedag med fordeling af logi m. m.
Fredag d. 19 okt.:
Formiddag: Arbejdsmøde, ikke delegerede fri.
Eftermiddag: Arbejdsmøde, for ikke delegerede vil der blive
byrundtur m. guide.
Lørdag d. 20 okt.: Optog med faner til Rådhuset, hvor
Borgmesteren modtager os med ærevin. Derefter middag.
Eftermiddag: udstillingsbesøg.
Aften: Spisning med efterfølgende dans.
Søndag d. 21 okt.: Besøg fra Paris - museumsbesøg m.m.
Oversat af Jørn Petersen, formand for FBSH.

Navertræf på Grønland.

Navernepå Thule kalder til træf
i april/maj år 2002.

Bent Andersen " Arkitekten" har fået en aftale med amerikanerne

på basen, der gør det muligt at gennemføre et navertræf på Thule
Air Base. For de tidligere basearbejdere er det et gensyn med den
gamle base.
Et par praktiske oplysninger:
Flyrejsen fra Kastrup. Pris ca. 9000,00 kr.
Der betales med US doller på Basen og her er lidt om priserne
deroppe.
Et karton cigaretter 14 $
En kasse øl 12 $
En middag i Dining Hall 3 $
Dem der er interesseret i at deltage kan henvende sig til mig på
adressen: Ole Bøwig

Brandsøvænget 4
5000 Odense C

Telefon + fax 0045 65904416.
Når Bent Andersen kommer til Danmark, skal jeg have et møde
med ham for at fastlægge den nøjagtige dato for rejsen.
Med naverhilsen Ole Bøwig

In memorandum

En god naverbror er taget
ud på sin sidste rejse,

Kaj Håkansson
sov stille ind i sit hjem,
natten til den 10 marts 2001.
Efter sin uddannelse som

murer i Hornbæk og efter
nogle år i Nordsjælland,
tog Kaj til Grønland, og
var sommeren over på basen ved Narsaksuak.
I 1957 mødte man han i Stockholm, hvor han blev medlem i 1958.
Her fandt han sin Aase og de liftede rundt i Vesteuropa og tog lidt
ströarbejde på vejen, det tog 3 måneder. Nu syntes de at det var på
tide at blive gift, men nu var de ikke danske eller svenske
medborgere, de var verdensborgere, så der var ingen kirke i Danmark
eller Sverige der ville vie dem, men til sidst gjorde sømandskirken
i Hälsingborg det.
Kaj fik rejselysten igen et på år senere og arbejdede i Zürich ved
flere tilfælde i korte perioder.
Han har også været gæst ved mange pinsestævner og privat hos
naver. Mange naver, på besøg i Stockholm, har fået set Stockholms
skærgård fra Kajs båd "Senapsson" og har overnattet i han
gæsteværelse.

Ære være hans minde.
Naverne i Stockholm. Aage.

Læserbrev.

C.U.K. -(S)CUK, eller SCU?

Skandinavisk Central Understøttelseskasse.
Fik en forkert bogstavkombination allerede i 1899.
I 1999 da C.U.K, havde 100 års jubilæum, kunne der have

k
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have været udgivet et frimærke til ære for Naverne
Sådan skulle det imidlertid ikke være, da bogstaverne
indeholder en forkortelse af en "understøttelseskasse"
En forkortelse afordet: understøttelseskasse burde altså udelukkende
bestå af et U. -K'et er midt i ordet og dermed ikke en korrekt
forkortelse!
Tænk jer hvor mange andre frimærker dette ville have medført!
Nå, nok om det!
Løbet er kørt. 100 årsdagen er for længst forbi, selvom det var en
stormfuld dag. (3. dec. 1999).
Traditionerne lever heldigvis i bedste velgående. Der er fortsat unge
håndværkere der drager på valsen. Både C.U.K.-Naver og
fremmedskrevne.
De er alle berejste, når de kommer hjem. Uanset hvilken
baggrund de har!
HER KOMMER PROBLEMET!

Hovedbestyrelsen, Har fremsat forslag om en ny betydning af
bogstaverne S.-C.-U.-K.
Dette forslag skal til afstemning på delegeretmødet i Sønderborg,
til pinsestævnet i år (2001).
Forslaget er: Skandinavisk Central Udenlandsklub = S.C.U. (stadig
ikke noget K.)!
Vi er med andre ord ikke kommet et skridt længere end vore

forgængere!
Jeg opfordrer hermed hovedbestyrelsen til at trække forslaget
tilbage. Hvis ikke I gør det, -opfordrer jeg foreninger til at
nedstemme forslaget på delegeretmødet.
Da (C.U.K.) også er registreret under navnet: Forening For Berejste
Skandinaver, vil det være mere nærliggende at arbejde på at indføre
dette, nemlig FFBS. Dette kan naturligvis ikke lade sig gøre i år.
Imidlertid giver os mulighed for at tænke os om, fremfor endnu en
gang, at gøre halsløs gerning.
Med hensyn til hovedvedtægterne er der heller ikke noget problem
i at skrive:

Forening For Berejste Skandinaver, (FFBS), oprindelig stiftet under
navnet S.C.U.K, er grundlagt den 3. dec. 1899 osv. På
denne måde har vi både vor stolthed og traditioner med i bagagen!
Med Naverhilsen Henrik J Berg. Naverne Næstved.

30 ÅRS STIFTELSEFEST

D. 21 JUNI 1971
D. 21 JUNI 2001

I anledningen af vores 30 års fødselsdag afholder vi
Skt. Hans fest d. 23 juni 2001.

Program:
Kl. 16.00 til 18.00 Åbent hus.

Ca. kl. 18.00 til??? Festmiddag
Kl. 21.00 tændes bålet, derefter forsætter aftenen

med musik og dans.
Arrangementet koster 75.00 pr. person.

01 og vin kan købes til overkommelige priser.
Tilmelding til Kurt Rasmussen på tlf.: 4824 8881

Eller Kjeld Nielsen på tlf.: 4774 5208
Sidste tilmelding 10. 6. - 01

Vi håber at mange vil møde op, for at fejre vores 30 års dag
sammen med os.

Fra Frederikssund forening Kjeld Nielsen.

MEDDELELSE

Angående navernes sangkor.

Vi har nu fået jubilæums cd-eren ind på Danmarks radio diskotek.
Dette betyder at det kan lade sig gøre at få nogle flere naversange
på de rigtige melodier i radioen, dr. og deres lokal programmer, de
skal blot ønskes: giro 413 osv. det giver jo også omtale afnaversagen
og måske interesse og tilgang af nye medlemmer, numrene som
kan ønskes er:

Når samlet er vor naverflok - Svende vårsolen - Når somren er til
ende -1 et vinhus - Minderne -1 hulen er vi alle venner-

Fra Arilds tid - Vi håndværkersvende - Velkomstsang -

Sangerlauget
Der skal blot henvises til „navernes sangkor„75 års jubilæums cd.
Med kno i bordet Sangkoret.

Vejle Navernes Familiebustur.

Sted: Sommerland Syd Tinglev 2001.
Sommerland - Actionland- Vandland

Tidspunkt: D.24- 5-01. med afg. Kl. 10.00 fra Gunhilds Plads i
Vejle. Bagved Borgerkroen, med indkørsel fra Staldgårdsgade i
Vejle.
Hjemkomst: Ca. kl.18.00.

Priser ved indgangen er pr. person kr. 110,00 Børn under 3 år er
gratis. Senior pris fra 65 år er kr. 70
Transporten ud og hjem er gratis og der gives godtermm. til børnene
under turen. Turen gælder kun for Navere med familie, Man kan
evt. tage en madpakke med eller man kan købe maden i parken,
tilmelding til Johnny Lindskjold, Skolegade 15 7100 Vejle. Tlf.
75 82 80 42

Skynd jer, max deltagere er 50 personer.

Willy Bakgård som fyldte 85 år, den ældste naver i Calgary.
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PINSESTÆVNE I SØNDERBORG
Hej gode Naver.
Der er sket en fejl i Banken, så det giro nr. Der står i bladet kan ikke benyttes. Jeg beklager meget fejlen som er
sket her i Sønderborg.PS. Der kan også overføres penge til vores Bank konto, fra bank til Bank.

Vores bank: Arbejdernes Landsbank reg. nr.. 5397 konto: 7717418.
PROGRAM:

Lørdag d.3 juni.
Indskrivning åbner Kl. 11.00
Hulen i Vandtårnet på Redstedsgade.
Kl. 16.00 Fanemarch fra Rådhuset.
Kl. 17.00 Indskrivning slut.
Kl. 18.30 Huleaften i hulen.
Kl. 24.00 Huleaften slut.

Søndag d. 4. juni:
Kl. 8.00 Morgencomplet på Kvickly

Cafeteria, Østergade.
Kl. 9.30 Fotografering.
Kl. 10.00 Bustur med frokost
Kl. 10.00 Delegeretmøde med frokost

i Kvickly cafeteria.
Kl. 18.30 Stævnemiddag på Kvickly.
Stævnemiddagen bestå af 3 retters menu
alle drikkevare til huleprise
Kaffer - the og kager kan købes.

KL. 01.00 Stævnemiddag slut.
Mandag d. 5 juni.
Kl. 08.30 Morgenmad i hulen og slukefter til ???
Ps. Hvis der er nogen der ønsker at camperer til stævnet, så er der mulighed for at campere gratis ved hulen,
ellers er der Sønderborg Camping,tlf: 7442 4189
Med venlig hilsen. CUK. Naverne i Sønderborg.

Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i Sønderborg d. 2 - 3 - 4 juni 2001
NAVN :

GADE:

POSTNR - BY:

FORENING:

TELEFON:

Lørdag. Søndag Mandag lait

Stævnemærke pr. pers. éS.OÖkr. 4:*)|e***** * * * * $ * * *

Huleaften pr. pers. 100.00 kr. ******** 3|e3fe3|e9je*9|c9|e3(e

Morgenkaffe Kvickly 45.00 kr. ******** ********

Delegeretmøde pr. pers 100.00 kr. ******** ********

Bustur pr. pers. 150.00 kr. ******** ********

Stævnets festaften pr. pres. 195.00 kr. 9le9)e^e5fc»(c»|e»f:3|e ********

Morgenkaffe i hulen 30.00 kr ******** ********

Pris: dobbeltværelse 300.00 kr. pr nat ********

Pris: enkelt værelse 300.00 kr. pr. nat ********

Grupperum 8 pers. 100.00 kr. pr. nat ********

Leje af sengetøj + håndklæder
45 kr. pr. døgn ********

Overnatning: Er på vandrehjemmet Kærvej 70 DK-6400 Sønderborg.
Alt tilmelding ( Stævnet og overnatning ) skal ske til: Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, DK-6400 Sønderborg tlf.: 7448 7016 -
mobil: 2632 1505 eller Hans Peter Hansen Ahlmandsvej 19, DK-6400 Sønderborg tlf.: 7442 5535 - mobil: 2045 2963
Ved tilmelding indbetales 50 % af beløbet til Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, DK-6400 Sønderborg.
vores bank: Arbejdernes Landsbank reg. nr.. 5397 konto: 7717418. VEL MØDT X SØNDERBORG.

Berlin 16-19 marts 2001
1 stk. bus med 43 naver startede med kursen mod Berlin den 16 marts for at opleve denne by. Humøret var højt da vi alle havde fået kaffe
med rundstykker og en lille en til halsen. Da vi nåede grænsen og Otto Duborg holdt vi en pause for at provianterer og fa lidt at spise,
derefter gik turen sydpå og ved 19 tiden havde vi nået vores mål, hotel Delta, Berlin. Derefter var der tid til at fa vores hotelværelser og
få pakket ud. Vi kunne nu gøre, hvad vi havde lyst til. De fleste af os fik en drinks på værelset og derefter gik vi byen for at få noget at
spise. Senere mødtes nogle af os i baren for at få en godnat drinks. Efter morgenmaden næste dag, var der tid til at komme på byrundtur
med bussen, hvor vi bl. a. så Brandenburger Tor, Rigsdagsbygningen, Under den Linden og meget andet. Vi havde en guide med som
kunne fortælle en masse om Berlin, og det var en herlig herre, som kom med en masse oplysninger også om, hvad vi kunne foretage os
efter rundturen. Om eftermiddagen kunne vi gøre som vi havde lyst til. Vi var nogle stykker som gik hen for at se et loppemarked. Andre

K
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gik i butikker og nogle blev på hotellet for at slappe af. Så var der
tid til atter at gå i byen for at spise og dagen sluttede i baren på
hotellet. 3. dagen startede igen med morgenmad, så var det tid, at
komme i bussen, da vi denne dag skulle ud og se det smukke slot,
Sanssouci i Potsdam. Det var utroligt smukt, men meget forfalden,
som mange ting i Berlin. Om eftermiddagen og aftenen skulle vi
ikke lave noget særligt, da var der en del der tog hen på et værtshus,
som vores guide dagen før havde anbefalet, det hed lokumet og
folk drak af reagensglas, tisseflasker og fik serveret øl i bækkener
sammen med sugerør, det skulle være en oplevelse at være der.
Denne aften sluttede også på hotellets bar, hvor vi tørlagde den for
øl. Så kom sidste dag hvor det var på tide at sætte næsen hjemad,
bussen startede kl. 9. også gik det mod grænsen. Da vi kom op mod
Kiel kom et snevejr og vejene var noget værre noget at køre på. Så
da vi kom til Otto Duborg for at handle ind, var forretningen lukket
på grund af sne. Der blev ingen handel denne gang. Men humøret
blev ikke ødelagt for dette og alle kom godt hjem efter 4 gode dage
sammen. Alle tiders tur tror jeg nok alle syntes.
Med kno i bordet Else

Rejseoplevelser fra min tid i Norae.
Forsættelse fra marts nr.

Vi talte om, at lade som om vi aldrig havde fået det, men vi blev
bange for repressalierne og besluttede at tage hjem og gøre vor
pligt. Rejsen hjem var en god tur bortset fra at vi kom med etmindre
skib til Tronhjem og vi løb ind i en storm ved Lofoten, jeg blev så
søsyg, at jeg ønskede at skibet gik ned med mand og mus, mens
min kammerat ikke fejlede det mindste. Da vi kom til Oslo, besøgte
vi vor tidligere mester, hvor vi var nogle dage, han var meget glad
for at se os og håbede, at vi efter endt militærtjeneste ville komme
op og arbejde for ham igen. Vi ankom til København samme dag
som vi skulle møde, men med ca. 4 timers forsinkelse, for vi skulle
have sendt vort værktøj og andre dele til Herning, samtid skulle vi
ringe hjem og fortælle, at vi nu var i København, vore forældre
havde ikke hørt fra os i ca. 3 uger og kunne ikke forstå, hvor vi var.
Her skiltes vore veje, da min kammerat kom i en anden deling. Jeg
meldtemig til besættelysstyrkerne i Tyskland og havde mange gode
oplevelser der. Efter hjemsendelsen kom jeg til Herning og jeg tror
at min far regnede med, at jeg ville arbejde for ham, men jeg havde
stadig lidt bisselæder i skoene, som man siger, så jeg ringede til
min tidligere mester i Oslo og spurgte om han havde arbejde tilmig

og det havde han. Min rejsekammerat var hjemsendt førmig, på grund afen knæskade og måtte ikke forlade landet, da han skulle ind og
gøre sin værnepligt færdig, når han blev erklæret rask. Jeg rejste så alene til Oslo og begyndte at arbejde, det var en dejlig tid, jeg boede
og spiste hos mester og hans kone, Amundsen og jeg arbejdede godt sammen og jeg følte mig som en del af familien. Men igen trak det
i mig, jeg følte at jeg ikke havde set nok afNordnorge, jeg luftede tanken for mester, og vi blev enige om at jeg skulle rejse derop igen,
men jeg måtte love at hvis jeg kom sydpå igen så skulle jeg komme til ham.
Jeg kontaktede min tidligere chefog fik omgående arbejde. Jeg rejste med toget til Tronhjem og blev udstyretmed billet til Hammerfest,
hvor firmaet var ved at opføre nogle boliger. Det var her i Hammerfest at jeg blev medlem afC.U.K, den 23/9 1949. Det var en forening,
hvor vi gik hen og dansede lørdag aften, der var ikke noget der hed hulemøder, så i mange år troede jeg at det var en selskabelig forening.
Efter en tid her kom chefen herop og spurgte, om jeg ville forestå et byggeri af en præstegård i Karasjok, som ligger ovre den finske
grænse, det ville jeg gerne. Jeg måtte selv tage de folk ud som jeg kunne arbejde sammen med, der var en dansk tømrer og en dansk
murer som jeg havde lært at kende, samt et par nordmænd. Vi fik alt vort udstyr læsset på en gammel lastbil jeg tror at det var en årgang
31 eller der i nærheden, der var et par bænke op mod førerhuset der var ingen presenning på bilen, så det blæste ret godt der, jeg vil tro
at det var en tur på ca. 300 km.. Da vi var ca. halvvejs, skulle vi overnatte hos en Same familie, hvor vi også fik noget at spise. Det var
nogle flinke mennesker, maden vi fik var der nok noget i vejen med, for vi sad alle på toilet efter tur hele natten. Næste morgen kørte vi
videre og kom til Karasjok efter mange stop for at træde af på naturens vegne.
Her var der en bjælkehytte stillet til rådighed til os, der kunne sove 6 personer i stuen der var et køkken med komfur som skulle varme
hele hytten op. På 1. sal var der et rum, som jeg brugte til kontor og til at sove i. Der fandtes ikke noget elektrisk lys undtagen ved
købmanden han havde et lille elværk som gav nok til at han kunne få lys i butikken. Vi brugte Petromaxlys som gav et vældigt godt lys.
Vi startede byggeriet, grunden var allerede støbt før vi ankom, vi fik hurtigt de ydre rammer op, men vinteren var over os med mørke
døgnet rundt, og da kulden var på sit laveste frøs det 51 grader, de dage der var så kolde gik vi ikke på arbejde, men i 40 minus grader
kunne vi godt arbejde ude, der var ikke en vind der rørte sig. Den danske tømrer jeg havde med fra Hammerfest, kunne ikke klare mørket
og kulden så han rejste hjem til Danmark. Jeg skrev hjem til min tidligere rejsefælle og fik ham derop i stedet for. Vi nærmede os tiden,

Forsætter side 7
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hvor det blev lysere i vejret, vores murer som byggede pejs og
skorsten, stod oppe på stilladset den dag vi så en lille kant af solen
over fjeldkanten og pludselig begyndte han at synge: „Oh hvilken
morgen så dejlig det bliver en strålende dag" han havde den mest
pragtfulde tenorstemme man kunne høre, da han var færdig med at
synge var der ikke et øje tørt, - vi havde ikke set solen i ca. 6.
måneder Det var en meget stor oplevelse som jeg aldrig vil
glemme, hver gang jeg hørermelodien, kan jeg se ham stå der med
armene udbredt som ville han favne hele verden.
Min rejsekammerat havde fået brev fra sin kæreste i Danmark, så
han sagde farvel til os, skørterne trak nok lidtmere end oplevelserne.
Vi havde mange gode oplevelser, vi var inviteret til Same bryllup,
det var en oplevelse for sig, her var det en skik, at den første snaps
var gratis og ville man have mere så kostede de 1 kr. stykket, men
så var de hjemmebrændte og smagte rædselsfuldt. Maden var god,
det var speget rensdyrkød, hvor vi fik brød til, kartoflerne var sluppet
op for længe siden og det kunne vare flere måneder før der kom ny
forsyning. Jeg havde købtmig en ren og en pulk og tog på turemed
samerne op over ljeldet til Kautokeino, en tur på 3-4 dage, hvor vi
overnattede hos same familier som boede oppe på sletterne, hvor
de havde deres rensdyr. Jeg så også nogle ulve på turene,men samerne

sagde at de ikke gjorde noget, men
jeg var ikke særlig tryg når jeg så

dem et par kilometer bag os. Det er
ikke så ligetil at styre en ren foran

en pulk, hvis den ser noget lav eller
mos en ° km borte så kan du gøre
hvad du vil for renen løber direkte
efter maden. Efter afslutningen af

byggeriet på præstegården, blev jeg bedt om at tage ind i Altafi
orden til en lille by der hedder Nyvoll, her skulle bygges et hus til
købmanden, her tog jeg 2 nordmænd med ind, dem havde jeg
arbejdet sammen med siden vi arbejdede i Hammerfest, og de var
meget pålidelige og gode arbejdskammerater. Da vi var ved at være
færdige med byggeriet og jeg havde lavet trapper til kælder og 1.
sal, rejste nordmændene mens jeg blev.i Nyvoll var der ca. 40 huse
alle med kælder og 1 sal, men der var ingen trapper i dem, for som
de fortalte mig så skulle trapperne bestilles i Oslo og det kunne vare
flere år inden de kom, beboerne gik op og ned på stiger, de fleste
havde soveværelser på 1 sal. Jeg var blevet spurgt om jeg ville lave
trapper til de andre huse. Jeg ringede til min chef og satte ham ind
i sagen og han ønskede mig held og lykke med foretagendet. Jeg
lejede et lokale i en lagerbygning hos købmanden og fik bestilt træ
som kom med skib fra Hammerfest, alt trælast i Norge er høvlet så
det var ikke så vanskelig at gå i gang med. Jeg havde ingen maskiner,
men det gjorde ikke noget, for der var ingen strøm i Nyvoll, kun
købmanden havde et lille anlæg som lige kunne give lys til
købmandsforretningen. Det tog mig ca. 2 år før alle havde trapper,
jeg var meget vellidt der på nær afkøbmandens søn, for hans kæreste
og jeg var blevet forelsket i hinanden, men jeg blev dog gode venner
med ham før jeg rejste derfra. Nu syntes jeg at det kunne være nok
med det rejseliv, jeg spurgte Dagny som pigen hed om hun ville
med til Danmark og det ville hun gerne, hun havde en søster i
Falkenberg i Sverige.
Jeg købte en gi. tysk motorcykel
som en eller anden havde

organiseret fra den tyske
værnemagt da de blev
jaget sydpå. Jeg gav et par
tusinde for den og fik den
gjort i stand, så den kunne
klare turen til Danmark, vi
fik læsset og omlæsset et antal

så den var til at køre på. Vi havde kun det mest nødvendige med,
et tomandstelt og et par soveposer og det tøj og kogegrej der var
nødvendig for at lave mad.
Vi regnede med at turen ville tage omkring 3 uger, det var en
strækning som fra Oslo til Rom og det var grusvej hele vejen.
Dagnys far var ikke begejstret, han var missionær, han mente, at
det var bedst vi havde 2 teltemed, det ville være lidtmere anstændig.
Vi havde en pragtfuld tur, vi havde godt vejr hverdag.
Vi slog telt op sidst på dagen og altid ved et vandløb, dengang var
der ikke noget der hed campingpladser, vi købte vore fornødenheder
efterhånden som vi kom frem.
Vi kom til Oslo og skulle med båden til Frederikshavn, men jeg
kunne ikke få motorcyklen med, fordi jeg ikke havde nogle papirer
på den, så jeg solgte den til en nordmand, der selv ville sørge for at
få papirerne i orden, jeg fik dobbelt så meget for den end det jeg
havde givet.
Vi tog båden til Frederikshavn, for Dagny som havde levet hele sin
tilværelse i en lille bygd og aldrig set et tog, det var nok den største
oplevelse i hendes liv.
Det varede ikke ret mange måneder før at hun længtes hjem til
Finmarken og ville have at vi skulle rejse derop og leve vort liv der,
men det ville jeg ikke, jeg foreslog at vi emigrerede til Canada, på
den måde ville vi hver afgive vort fædreland, men det ville hun
ikke og enden på det blev at hun rejste over til sin søster i Sverige.
Jeg søgte emigrantvisum til Canada.
Jeg vil i næste afdeling af min rejsebeskrivelse berette om min
oplevelse i de ca. 5 år jeg var der.
Hans Brødsgaard.

AALBORG
Huleaftenen i april var en rigtig forårsbebuder og alle pladser i
hulen for nær een var optaget af det flotte fremmøde, hvilket man
nok kan takke den legendariske filantrop Hans Strikkert, der igen
var aftenens fortæller, så blændende at man ind imellem havde svært
ved at afgøre om det var eventyr eller virkelighed. Mange spændende
oplevelser blev vi indviet i, lige fra en hund der havde tabt en tår i
hans sko og til heste der kunne danse can can. Udflugten er på
plads og det bliver til en heldagstur til Læsø den 19 maj og prisen
bliver kr. 250.00 pr. person for medlemmer og deres respektive
påhæng. Hulen er endnu ikke blevet færdig, men det skal nok lykkes
i dette årtusind, når alle bare hænger i. Pinsestævnet vil i år blive
repræsenteret ved Kurt Nørregaard. Vi husker også de nye
åbningstider i Hulen om lørdagen nemlig fra 11.00 og til 13.00.
Husk !!! også tilmelding til udflugten senest hulemødet i maj ellers
på tlf. 98353918.
Vi ønsker alle en rigtig god påske med kno Poul Erik
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CALGARY
Til navermøde torsdag d. 1. marts havde formanden Kris prøvet på
at skaffe ål, som han gjorde det sidste år, men ude i øst Canada,
hvor de fanger dem havde de fået for meget sne, så i stedet tilbød
nogle naver som går meget på jagt og fiskeri, at donere maden.
Forretten var hvidfisk, tilberedt sådan så de smagte i stil med sild
og hovedretten var vildt fra Rocky Mountain som blev tilberedt og
serveret perfekt i Den
dansk canadisk klub. Der var i alt 30 fremmødte, Ken Nielsen, som
blev nyt medlem og 3 gæster. Det var en god aften og for nogle en
god nat, de sidste, efter hvad jeg blev fortalt, forlod ikke
Til generalforsamling torsdag d.5 april mødte 23 naver op, selv
Willy Bakgård som fyldte 85 år, den ældste naver i Calgary. Det
hele var rimeligt hurtig overstået, alle som var på valg blev genvalgt.
Vi besluttede at prøve at finde et andet sted for vores Stampede
Breakfast, i mange år har det været hos George Hansen, men det er
blevet lidt for meget for ham når der kommer mellem 50 og 60
personer op, men vi vil alle siger mange tak til George for at stille
hus og have til rådighed, den første søndag i juli, gennem tiden.
Hilsen Christian.

FREDERICIA
D 4 april havde vi GF., med 10 medl. der er jo nogle der skal passe
arbejde og ferie, så alle kunne ikke komme. Vi startede som noget
nyt med at spise først, det var kanin, som smagte godt og så en god
flaske rødvin til, så hermed tak til køkkenholdet. Ved GF. ledte
Frank slaget gang, vi fik ny kasserer da Frank syntes at han havde
gjort det godt i 9" år, tak for det Frank. Ny kasserer blev Arne
Hansen (har været det før) Formanden deltager i Sønderborg til
Pinsestævnet. Der var enighed om at holde sommerferie i hulen
fra 9 juni til 1 august, men evt. gæster er velkommen, bare i ringer
først til hulefar Erik tlf.: 75 92 17 30 eller formanden Kjeld på tlf.:
64 40 16 18. Det blev vedtaget at vi efter ferien har ny åbningstid,
fra kl. 11.00 - 14.00, så vi kan nå at handle først. Husk at melde
fra, hvis i ikke kommer til hulemøderne om onsdagen. Hermed
ønsker vi herfra alle en god sommer.
Med hilsen fra fæstningsbyen, Arne.

FREDERIKSSUND
Frederikssund: Aprilmødet stod i generalforsamlingens tegn og der
varmødt rigtig mange medlemmer op til denne meget vigtige aften
i afdelingen. Mere end 50 % havde sat aftenen af til at deltage i
generalforsamlingen, hvilket er ret meget i en forening i dagens
Danmark. Som sædvanen tro blev Frank Ventrup valgt som dirigent.
Valgene var hurtigt overstået, da der var genvalg over hele linien,
bortset fra stillingen som hulefar. Her ønskede Frank Ventrup ikke
at fortsætte, efter i flere år at have besat denne vigtige post. Da der
ikke var nogen, der ønskede at påtage sig jobbet, så blev opgaven
delt mellem Kjeld Nielsen og Kurt Rasmussen. Som delegeret til
Pinsestævnet i Sønderborg valgte generalforsamlingen Kjeld
Nielsen. Efter generalforsamlingen var der gule ærter til alle, som
var tilberedt af formand Kurt, jeg ved ikke om hans bedre halvdel,
Kisser har haft en finger med i spillet, de smagte fantastisk godt,
men efter en del gode naversange, hvor der i et enkelt tilfælde gik
lidt kludder i det, fordi Inge ikke rigtigt kunne finde melodien.
Jeg skal dog også nævne at vi Sankt Hans aften har 30-års
stiftelsesfest, med bål og fælles spisning i hulen eller uden for, hvis
vejret tillader det.
Der kan tilmeldes hos Kurt Rasmussen på telefon 48 24 88 81 og
hos Kjeld Nielsen på telefon 47 74 52 08 senest den 9. Juni.
Hulevagten er tildelt Dorrit og Kaj den 4. Maj.
Med kno i bordet Smeden

HILLERØD
Hulemødet den 9/3 var ikke det store tilløbs stykke 9 fremmødte
kunne hilse på den nyvalgte formand Dan Eland som takkede med
at hive i klokken. Mona serverede dejlige hånd madder. Der var en
hyggelig aften med mange vits og oplevelser. Lørdagsmessen
den 31/3. 14 fremmødte kunne hygge sig ved Monas lækre sprængt
and som hun serverede med al sin kærlighed til et veloplagt selskab,
der var megen bæreklang og sjov. Hulemødet den 11/5/01 er
desværre aflyst grundet St. Bededag. Men lørdagsmessen den 26/
5/01 kan i glæde jer til Monas RØGET RIBENSTEG, til en pris af
60.00 kr., men HUSK lige at tilmelde dig senest en uge før på tlf.
45 81 81 62 der svares altid, for hun har telefonsvarer.
Med kno i bordet Peter

HØRNING
Generalforsamling d. 6 april. 18 naver og navervenner mødte op
denne fredag aften. Vi startede som sædvanlig med samlet er vor
naverflok, derefter var der fællesspisning, som bestod af
hamburgerryg med kartofler, grøntsager samt aspargessovs, meget
dej ligt Derefter var der tid til GF., hvor Vasse blev valgt som dirigent.
Valg af bestyrelsesposter, de fleste på genvalg. Nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsessup-pleant er Frank Lukassen,
Skramleriforvalter Jens Hansen, og revisorsuppleant Allan
Christensen. Derefter blev kalenderen drøftet for næste halve år.

Og så blev bødemanden tømt. Derefter var generalforsamlingen
overstået og ordet blev fri. Minderne blev sunget ved midnatstid
og alle gik hvert til sit. Husk hulemøde den 4. maj kl. 20
Besøg fra Odense naverne den 24 maj kl. 13. tilmelding til Richard
på tlf. 86 92 29 01 senest den 16. maj på grund af spisning
Med kno i bordet Else

KOLDING.
Hulemøde d. 30 marts. Vi var en 9 stk. så vi manglede jo nogle af
vores faste medlemmer, men vi havde en gemytlig aften. Johan
fortalte om Berlin - turen, det havde vist været alle tiders tur, efter
hans beskrivelse, særlig besøget på værtshuset "Das Clo" det blev
i hvert fald beskrevet med alle de finesser, som de oplevede der, det
glemmer han nok aldrig. Så vi kan godt forstå, at de havde lukket i
grænsekiosken, da de kom dertil, de ville ikke se alle de dumme
Dånen, men de var jo nok heller ikke helt appelsinfri, så jeg tror
ikke at de trængte til så meget mere. Nå, men Jytte og Johan var
kommet til sig selv igen. Er der nogle der har taget billeder ved
vores Pinsestævne?, så vil vi gerne låne negativerne, hvis det er
muligt.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Til Søndagsmessen 11/3 havde vi besøg afGyda & Henning fra
Silkeborg, der endnu engang var i byen og det er jo et herligt par!
Vi var i alt 14, så det var flot.
Sønderjysk Awten den 17/3 var nok en gang et hit! De kan bare
det der Erling & „Bimse". Vi var ca. 25 der alle (tror jeg nok) ikke
kunne rokke med ørerne bagefter. Jeg har godt nok aldrig kunnet,
men alligevel.... På Svende-hulemødet den 22/3 behøvede vi ikke
at hæve stemmerne, thi vi var kun 6-8 stykker der havde bevæget
os i Hulen. Men vi hyggede os naturligvis. Den 31/3 var vi en
meget lille håndfuld der aflagde Næstved et visit. Holbæk var der
også og Ih', hvor blev vi vartet op! Tusinde tak for jeres gæstfrihed
Næstved, vi kommer snart igen! Dagen derpå havde navervennerne
generalforsamling, der denne gang var noget mere fredelig end
normalt. For sætternissen havde i sidste nummer under
arrangementer glemt at nævne at der var Søndags-messe bagefter.
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Så vi blev kun 5 NRHF'er og undertegnede. Alle på nær een sågar
fra bestyrelsen. Kom maj du søde milde! Lørdag den 12/5 har vi
vor populære Schweizeraften, hvor Peter „Bogholder" & Co. (bl.a.
lille mig) er vært for en herlig aften. Der er (næsten) alt fra det
skønne alpeland, så kender du det ikke, er der kun een vej: Ned i
Hulen. Vi håber trods de aktuelle problemer, at leverancerne bliver
som de plejer. Sidste tilmelding lørdag den 6. maj. Aufwiederluege!
Svende-hulemødet afholdes onsdag den 16/5, vi ses ik'?
Arrangementer:
6/5 + 20/5 kl. 10.30 Søndags-messe
12/5 kl. 18.00 Schweizeraften
16/5 kl. 19.00 Svende-hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

RANDERS.
D. 6-4 havde vi GF., da der kun var 11 fremmødte var det lidt svært
at få besat de ledige pladser i bestyrelsen, da Laila og Kim ikke
ønskede genvalg. Men det lod sig gøre og vi vil gerne byde
velkommen til Søren Møller og Jørgen i bestyrelsen. Afdelingen
prøver i øjeblikket på at få ugeposten og TV2 øst til at vise os lidt
opmærksomhed, for måske på den måde at få nogle flere
medlemmer. Hvis nogle af i andre afdelinger, der har nogle gode
metoder - ideer, vil vi gerne høre fra jer!
Efter GF. var der guleærter med, hvad der hører sig til. Alt i alt en
hyggelig aften. Næste hulemøde er d. 4 maj.
HUSK traveturen Kristi Himmelfartsdag d. 24maj, start ved Randers
bro, se tidspunkt i hulen.
Med kno i bordet Laila.

NÆSTVED
Ved hulemødet i april kunne vi glæde os over, at der var hængt
gardiner op. Vi fik tilbudt tre sæt med mønster som lige matcher
vore okseblodsfarvede vægge. Gode råd var dyre, for vi har fire
vinduer, men Jytte så straks en udvej. Af de tre fag kunne hun ved
symaskinen trylle et ljerde frem. Med saks og snilde, nål og tråd
fik hun strakt de mønstrede længder til to baner mere, der kan nå
sammen og skjule de sorte glughuller om aftenen, når vi har lys i
stuen og hænge uanfægtet langs siderne i dagslys. Heldigt og herligt!
Vi har haft den glæde at have besøg fra andre afdelinger. Holbæk
og København fandt vej til vor hule i Næstved sidst i marts og
Roskilde kom i april. Det er dejligt, når navere og navervenner ude
fra viser interesse. Tak for de gaver, I havde med. Nu kan vi hejse
flaget på en flot fødselsdagsstang, når der kommer gæster og drikke
en skål til.
Det blev i øvrigt et langstrakt møde den 6. april. Forslag til
Pinsestævnet blev nøje gennemgået og vi ser frem til, at vor kandidat
fra Nysted bliver valgt. Vore to nye medlemmer, Ib Larsen og Peter
Hansen, som blev optaget, skulle sættes ind i sagerne og ind imellem
måtte vi kærkomment tage imod den gestus, de ydede os ved at
kvittere for optagelsen.
Lizzie, som er blandt de senest optagne, holdt flot maden til 24
personer på vågeblus til over klokken 21,00.
Med kno i bordet Margrethe

ODENSE
D. 6 april afholdt vi GF., der var 12 medlemmer tilstede. Kristoffer
blev valgt til dirigent og ledede mødet i ro og orden.. Der var
genvalg over hele linien, ny revisor Jørgen Falsten,
bestyrelsessuppleant Jørgen Falsten. Vi talte om at festudvalget
skulle prøve at lave en bowling aften. Der var også besøg afTorben
og Leif. Det var længe siden vi havde set dem. Leif bor jo på
Langeland og han kvier sig ved den lange tur. Men vi glæder os
altid til hans besøg og gode historie, og så alt det vand, han kan nå
at drikke.
Derblev også talt om det forestående pinsestævne. Hulemor havde
lavet varm kartoffelsalat m. frikadeller og ostemad. Dertil gav Leif
en halv snaps, Ole havde snart fødselsdag, han gav en omgang. Vi
takker begge de herrer. Der skal hilses fra Odense afd. og sige tak
for en god tur til Berlin. HUSK vores BLÅ TUR Kr. Himmelfartsdag
d. 24 maj. Turen går til Hørning afd. Jeg har ikke aftalt togtider
med Hørning endnu, men ring og hør nærmere til Inge tlf. 66 18 76
04 el. Kirsten 65 91 35 38. Vi glæder os til at gense møllen, måske
er der andre der vil hilse på.
De bedste hilsner fra pigen fra Fyn.

ROSKILDE
Til hulemødet d. 30 marts, var kun 11 mødt op, da flere havde
frafald på grund af fødselsdage - rejser m. m. Jeg må sige, hulen
var forandret siden sidst, der var kommet nye gardiner for alle
vinduer og nye duge på bordene. En stor tak til ANNELISE -
INGER og ANNA LISE for indkøb - syning og montering, og det
samme til POUL ERIK, der havde renset gulvtæpperne, det pyntede
gevaldigt på dem. Det blev en rigtig hyggelig huleaften, vi fik
snakket - sunget og grinet meget, før vi sluttede med minderne ca.
23.00. Til maj måneds hulemøde far vi besøg afen foredragsholder,
det erVIBEKE LIND, som er sekretær i Kirkens Korshær, hun vil
orientere os om det arbejde, de udfører der. Da undertegnet passerer
et halvskarpt hjørne i maj, vil jeg gerne være vært for traktementet
til maj-hulemødet. Afpraktiske grunde ser jeg gerne i melder jer på
tlf.: 4636 1068.

Program for maj:
Der er spilleaften søndag d. 13 kl. 17.30
Der er hulemøde fredag d. 25 kl. 19.30 (minus skorpeskrin)
Hulevagt: Lilian og Poul
Med naver hilsen fra os i Roskilde Erna.

SILKEBORG
Så er foråret over os, vi far lyst til en masse som vi gerne vil?
Nu efter en vel overstået generalforsamling hvor der var mødt 23
svende op for at deltage, og få vores traditionsrige brunkål med alt
det fine tilbehør, og vores Hulefar stod ved sit ord om at „Det vil
lække godt i mave' Det forefindes der bevis for i dag.
Denne forårs generalforsamling indebar ikke nogen revolution
denne gang, De indkommende forslag blev vedtaget hvor vi far
15000,00 kr. til at forbedre vores køkken med, dette er dog max.
Vi sender Niels Østergaard og Leif Rohde til Sønderborg til
Pinsestævne og de ved, hvordan de skal stemme.
Vores næste hulemøde som er i maj, den sidste søndag kl. 10 og det
vil vi så prøve i maj - juni - juli & august hvor vi mødes til mdr's.
møde i hulen , og vores hule far vil servere en let anretning de
omtalte søndage om formiddagen.
Efter den omtalte generalforsamling som var færdig lidt før kl. 22.00,
kom vores piger tilbage deres bytur, det er altid dejligt at se glade
piger i hulen, og det må vi sige at de var til fulde, for Jane havde jo
også fødselsdag, så hun kunne ikke holde sig fra klokken, og dens
sprøde klang befandt sig godt i hendes øregange.
Så vi havde en dejlig aften med nattesæde, og Peter fik rørt
maveorgelet og vi andre stemmerne, den fik næsten alle dem som
vi kunne, også „Gråsten visen" så det var slut på en dejlig aften.
„Kan i nu holde jer fugtige Svende" Skriverkarlen.
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SLAGELSE
Ved generalforsamlingen d. 6. april 01, var der kunmødt 12 svende
op. Formanden åbnede mødet med en velkomst, hvorefter vi sang
nr. 35. Valg af bestyrelse m.m.: Ejner Petersen blev genvalgt som
kasserer. Frederik Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Ejvind Larsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Helge Lind
blev valgt som revisor. Krølle blev valgt som revisor. Jens Peter
blev valgt som revisorsuppleant, og Per blev valgt som hulefar.
Der var efterfølgende enighed om, at Arne fortsætter som
Skramleriforvalter, da der forestår et større stykke arbejde omkring
oplistning af hulens „skatter". Det forlyder bl.a. at 2 af hulens
mødeborde er meget gamle og tidligere blev benyttet af Slagelse
Byråd. Det blev tørt konstateret, at der fortsat foregår meget løgn
omkring disse borde. Erik blev valgt som delegeret til pinsestævnet,
og Helge blev valgt som fanebærer sammen med Frederik. Årsagen
til de sidstnævntes valg til fanebærer skal ikke findes i deres højde,
men snarere i at deres ansigtskulør passer fint til fanen! Endelig
blev festudvalget udpeget. Dette består af Ejner, Krølle og Hans.
Indlæg under punktet eventuelt, samt en mere detaljeret redegørelse
for generalforsamlingen fremgår af referatet i hulens protokol.
Formanden kunne byde velkommen til aftenens gæst: Morten Hass
Augustsen, der er Slagelses Festugechef. I den forbindelsemindede
formanden om, at der er behov for ivrig deltagelse fra alle hulens
medlemmer ifb. med Festugen. Endelig blev fluekassen gjort op,
og dirigenten takkede for en god generalforsamling. Nr. 28 blev
sunget, hvorefter vi nød en sildemad med efterfølgende biksemad.
Efter at have sunget minderne, forlod alle svende hulen i god ro og
orden.

(Resten hører hjemme i jeres protokol. Red.)
Med kno i bordet. Per

STOCKHOLM
Whistturneringen skulle starte d. 10 marts,men på grund afdødsfald
blev det ikke til noget, men vi havde mad med, og den blev spist i
hvert fald. Den 24 marts fik alle 13 spillere klaret alle 54 spil på en
dag, og på svendeaftenen d. 31, efter maden kunne Ruth og Otto
Andersen meddele os det overraskende resultat, at Otto Andersen
tog første premieren, ogAnton Poulsen blev nr. 2 og Åge Håkansson
blev nr. 3.

Program for maj.
d. 4 maj månedsmøde fredag kl. 19.00.
d. 25 maj svendefest fredag kl. 19.00.
d. 1 juni afslutningsfest for sæsonen fredag kl. 19.00
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE
(til Aage, husk at skrive adresser på dem du vil have under
mærkedage. Red.)

SØNDERBORG
Generalforsamling. Vi sang nr. 72, 14 var mødt, men vi blev 16.
Formanden bød velkommen og GF. startede. Ved valg blev
bestyrelsemedl. Regner Jørgen udskiftetmed PeterOvergård - suplt.
Til bestyrelsen Børge Dantoft udskiftet med Hans Hylle. Hulefar
Børge Dantoft udskiftet med Jette Rasmussen til d. 1.8.01 og Peter
Overgård til 31.12.01. Sekretær Martha Dantoft udskiftetmed Jette
Rasmussen. GF. sluttede i god ro og orden.

En rettelse: I Den Farende Svend nr. 4, skrev jeg, at vi havde en

"sponsor" til gardinerne, det er ikke korrekt, dem har vi selv betalt,
undskyld fejlen! Jeg vil så lægge pennen for denne gang, måske vi
skrives ved en anden gang.
Med kno i bordet og møjn, vi ses! Martha
Fredag den 6. april var 13 naver og navervenner samlet til hulemøde
i Sønderborg. Vi startede aftenen med at synge nr. 35. Herefter bød
formanden H.P. velkommen. H.P. kunne berette, at ansøgningen til
Sønderborg kommune vedr. tilskud til gasfyr, endte med et negativt
svar. Herefter gik snakken om Pinsestævnet, det emne som optager
os mest for tiden, og som kræver en masse planlægning. Alligevel
glæder vi os til at se så mange naver / navervenner som muligt.
Peter havde været kok, og fremtryllet en dejlig ret, som alle nød.
Herefter gik snakken om løst og fast. En hyggelig aften.
Med kno i bordet, Jette.

THULE
D. 30 marts 01 Ekstraordinær generalforsamling 11 svende mødte,
Formanden bød os velkommen. Vi sang nr. 28, derefter blev hulefars
gode mad - Boller i Karry - skyllet godt ned, hulefar havde sørget
for at ingen havde behov for at gå tørstige derfra. Valgt til
næstformand blev Kaj Laursen og Bjarne Bentsen medlem af
bestyrelsen. Kassereren kunne aflægge et flot regnskab, tros en del
indkøb til hulen. Hulefars kasse var også flot, og i bødekassen var
der 180$.
Alle var i godt humør, snakken gik livligt om vores nye hule, hvor
ombygningen forventes færdig med udgang af april. Vi er nu 25
svende og med solens tilbagekomst er det jo godt. Vi sluttede
aftenen med Minderne.
Med kno i bordet, Arktikeren,

VEJLE
Generalforsamling d.6-4-01. Formanden startede med at sige tak
for det store fremmøde hvor 23 Navere var samlet, en særlig
velkomst blev givet til Karin - Ole - Johnny W. og Slambus der lige
var hjemvendt fra det store Ocean. Der var indkommen en sang
med en ny tekst af, Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne ,„
teksten handler om vor dejlige Naverhytte, denne blev sunget hvor
alle stemte i. Derefter blev der givet et stort tillykke til Vejle Nav
Kaj Jepsen på grund af hans 25 Års Jubilæum Formanden gav en
stor tak til alle dem der havde været med til at afvikle de aktiviteter
der havde været siden sidste Generalforsamling. Edmund Poulsen
orienterede om Familiebusturen der nu var sat i faste rammer og
man håbede som ved sidste års arrangement på fuld deltagelse og

godt vejr. Selve Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden
og alt kan aflæses i protokollen der fremlægger i Hytten. Klokken
blev flittigt brugt og Karin - Ole - Jens måtte i løbet af aftenen
havde Blærerøvshatten på. Hans Bager havde lavet en kæmpe stor
gryde Skipperlabskovs og der var vist kun en lille sjat tilbage i
gryden til sidst, tak for dit store arbejde og din fortræffelige mad
Hans. De hjemvendte Søfolk havde i løbet af aftenen fortalt om de
steder og ting de hver især havde oplevet på deres rejser og
mødedeltagerne der sad omkring dem havde lyttet dertil med store
ører. Generalforsamlingen havde været en god aften med godt
humør. Håber at vi snart ses igen venner.

Arrangementer i Maj Mdr.
D.05-5-01. Kl. 18.30 Hulemøde.
D.15-5-01. Kl.10 til Kl. ca. 17.00 Hytten åbner hver

weekend indtil d.22-9-01.
D.24-5-01. Familiebustur til Sommerland Syd Tinglev 2001.
Obs. Se yderligere ang. turen andet sted i bladet.
Med Naver hilsen Jens K. lbsgaard
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Er» naver stok

ÅRHUS
Til hulemødet d. 18 marts, var der kun ni svende - og de fortalte, at
de råhyggede sig og hulefar Kaj gned sig i hænderne, omsætningen
gik strygende. Formanden og flere svende var på det tidspunkt i
Berlin, og det havde været en oplevelsesrig tur . D. 1 april var der
reception i hulen - Jørgen Falsten fyldte 50 år, og ville i den
anledning give en lille en. Der kom mange gratulanter bl.a. navere

- vi mødte i hulen kl. 19,00, Kaj havde igen stået i køkkenet og
lavet braiserede oksehaler til os, og det smagte skønt, en stor tak til
Kaj. Derefter startede G F. Formanden berettede om det år der var
gået, der har væretmange tiltag i foreningen, foredrag - Tysklandstur
- Borås , og vore fastlagte fester osv. Vi skulle have valgt en ny
næstformand, Jens Buhelt ville gerne have mere tid til familien og
sine gøremål. Erik Carlsen tager over som ny næstformand, Kaj
der har haft dobbelttjans som hulefar og skramleriforvalter, får
herefter hjælp afAxel Thomsen. En stor tak skal lyde til Jens Buhelt
for det mangeårige arbejde han har gjort for foreningen - - og så var
der ellers frikvarter, vi hyggede os gevaldigt til ud på de små timer
Hulemøder den 4 -5 og 18-5. Varme hveder den 10 maj

fi^JerningjOdenseogÅrhus^er^agri^i^ei^eneralforgmlin^^Jilser^^mile^^D^^^
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www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.

Formand:

Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

RI ADFORSENPELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved.
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk
Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk
Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Formand Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 8881 Email-ads.: kkbr@get2net.dk

Forløbig optaget:
Uge 25 - Frederiksund
Uge 26 - Slagelse
Uge 39 - Holbæk

ROTTEHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

SH's Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99
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MURERMESTER

—-j Gunner M Vilhelmsen
. Eaetoften 6, Slaqslunde

DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
ÖADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08 Tryksager siden 1931

K Birkerød Bogtryk
■ Toftebakken 2 D.
* DK-3460 Birkerød fi?f(3
* Danmark

Tlf. 45 81 04 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
Aben alle dage fra 9.00 til 02.00.

M', Byggefirmaet
^ 1 Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring eftermateriale tlf. 7591 1940 fax.75934019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem af CUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT

(Jp--SALG AF FESTARTIKLER
RIMLIGE PRISER

(V3. TLF. 3969 4403
medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

A Aut. VVS - installatør A

FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770

CITY CAFE' en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødesL
BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUSTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: •! 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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30 Ars stiftelsefest
d. 21 jun11971 -d.21 juni 2001

I anledningen af Foreningen i Frederikssund
30 års fødselsdag afholder vi

Skt. Hans fest d. 23 juni 2001.

Program:
Kl. 16.00 til 18.00 Åbent hus.

Ca. kl. 18.00 til??? Festmiddag
Kl. 21.00 tændes bålet, derefter forsætter aftenen med musik og dans.

Arrangementet koster 75.00 pr. person. Festlighederne vil forgå på Græse GI. Sko
01 og vin kan købes til overkommelige priser. Sidste tilmelding 10 juni 2001.

Tilmelding til Kurt Rasmussen på tlf.: 4824 8881 eller Kjeld Nielsen på tlf.: 4774 5208

Vi håber at mange vil møde op, for at fejre vores 30 års dag sammen med os.
^ra Frederikssund forening Kjeld Nielsen.

Herluf Fiirgård.
D. 17juni kan vores tidligereformand i Århus fejre sin

70 års fødselsdag.

Navertræf på Grønland.

Naverne på Thule kalder til træf
i april/maj år 2002.

Herluf er en af veteranerne indenfor Naverne, og er kendt overalt i
naverkredse. Da han i 1955 var udlært finmekaniker, fik han lyst til
at komme ud og rejse, han fik arbejde i Zürich i Schweiz, hvor han
faldt godt til i det kønne alpeland. Efter sin hjemkomst til Danmark
igen, overtog han en låsesmedeforretning i Århus, som han har drevet
gennem mange år.
Herluf har altid været et særdeles aktivt menneske og han driver
stadigvæk sin lille forretning fra sin bopæl i Åbyhøj. I en lang årrække
har Herluf været formand i Århus afd. samt sekretær i mange år,
indvidere har han væretmedlem i KU. udvalget i en del år - sekretær
ved CCEG. bladet, så det er en stor indsats, han har ydet for Navernes
sag. Som anerkendelse for sit store arbejde blev han udnævnt til
æresmedlem i Århus og i 1991 blev han æresmedlem af CUK.
Alle naverkammeraterne i Århus vil her ønske dig hjertelig tillykke
med din runde fødselsdag, håber du får en rigtig god og hyggelig
dag med dine gæster, og en stor tak for din store indsats for naverne
gennem en lang årrække.

Århus-naverne Svend E. Jensen.

Bent Andersen " Arkitekten" har faet en aftale med amerikanerne
på basen, der gør detmuligt at gennemføre et navertræf på Thule
Air Base. For de tidligere basearbejdere er det et gensyn med den
gamle base.
Et par praktiske oplysninger:
Flyrejsen fra Kastrup. Pris ca. 9000,00 kr.
Der betales med US doller på Basen og her er lidt om priserne
deroppe.
Et karton cigaretter 14 $
En kasse øl 12 $
En middag i Dining Hall 3 $
Dem der er interesseret i at deltage kan henvende sig til mig på
adressen:

Ole Bøwig Brandsøvænget 4 5000 Odense C
Telefon + fax 004565904416.

Når Bent Andersen kommer til Danmark, skal jeg have et møde
med ham for at fastlægge den nøjagtige dato for rejsen.
Med naverhilsen Ole Bøwig
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MÆRKEDAG.

D. 06. maj 2001

D. 07 juni 2001

D. 13 juni 2001

D. 17 juni 2001

D. 19 juni 2001

D. 26 juni 2001

FredericiaFritz Tvilum

Kongensstræde 61
DK-7ooo Fredericia
Anne Grethe Hansen Sønderborg
Troenbrovej 22, b Avnbøl
DK-6400 Sønderborg.
Bent Pilgård Larsen. Vejle
Fredericiagade 32.
DK-7100 Vejle.
Herluf Fiirgaard
Th.Thårupsvej 18
DK-8230 Åbyhøj
Axel Gustavsen

Lindevej 4
DK-3300 Frederiksværk

Bengt Høgsberg, København
Strandboulevarden 123, 3.tv.,

DK-2100 København

Århus

Frederikssund

60 år

60 år

70 år

70 år

60 år

70 år

JUBILÆUM
D.06 juni 2001 Åge Andersen.

D. 15 juni 2001

Sønderborg.
Søbyhave 19
DK-6430 Nordborg.
Jette Burri Zürich

Wampflenstr. 37
CH-8706 Meilen

om søndagen, desværre gik formålet med min tur til DK.,
Bagerimesse i Herning, i vasken, da den bil vi havde lånt, brød
sammen. Endnu en gang tak.
"Polarbageren" Ålesund, Norge.

En stor tak for venlig opmærksomhed ved kaj Håkanssons
begravelse. Tak for alle blomster og kranse i Ingarö kirke.

Familien.

Henning Bundgaard Melkjorsen, Tingvej 24 Herning.
Er alt for tidligt taget på sin sidste rejse kun 48 år gammel.

Ære være hans minde.
Naverne i Herning.

30 år

25 år

C.C.E.G. 50 Års Jubilæum i Paris
20. Oktober 2001.

5 dage med Fly og hotel 3200 kr.
Afgang Kastrup 17. okt. kl. 8.55

Hjemkomst Kastrup 21.okt. kl. 14.30

Jeg vil hermed sige tak til alle naver som venner der varmødt op for
at fejre min 75 års fødselsdag. En særlig tak til
hovedbestyrelsen samt CUK Stockholm og en stor tak til alle dem
der har sendt mig gaver, telegrammer og blomster.
I har alle givet mig en bevæget dag samt en stor oplevelse som jeg
vil leve på de næste mange år.
Med naver hilsen Lillian Albrechtsen

Vi vil gerne sige tak for alle telegrammer og breve, som vi fik til
vores sølvbryllup, og en særlig tak skal lyde til Frederikssund afd.
for det flotte indlæg.
Mange hilsner Helle og Flemming, Zürich afd.

Tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag til HB.-
CUK. Roskilde - CUK. Stockholm - CUK. Odense - CUK. Kolding
- CUK. Silkeborg og til alle, der sendte mig en personlig hilsen.
Med naverhilsen ERNA Roskilde.

Tak til Irene & co. I Aalborg, for en hyggelig frokost fredag d. 20
april, også tak til "Montagen" og andre i Herning for ulejligheden

Hør nærmere hos Vagner Tlf. 8698 5590
******

50 ÅRS BESTÅEN AF CCEG.
Til medlemmer i foreningerne under FBSH.

(Håndværkernes Rejsefond)

Foreløbigt program af festlighederne i Paris d. 19-21 okt.
Torsdag d. 18 okt.:
Til rejsedag med fordeling af logi m. m.
Fredag d. 19 okt.:
Formiddag: Arbejdsmøde, ikke delegerede fri.
Eftermiddag: Arbejdsmøde, for ikke delegerede vil der blive
byrundtur m. guide.
Lørdag d. 20 okt.: Optog med faner til Rådhuset, hvor
Borgmesteren modtager os med ærevin. Derefter middag.
Eftermiddag: udstillingsbesøg.
Aften: Spisning med efterfølgende dans.
Søndag d. 21 okt.: Besøg fra Paris - museumsbesøg m.m.
Oversat af Jørn Petersen, formand for FBSH.

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK
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VELKOMMEN

TIL

PINSESTÆVNE

SØNDERBORG.

u erNaverne i Sønderborg klar til at modtage Naverne fra det ganske land, til det store Pinsestævne 2001. Vi glæder os til et forhåbentligt
stort fremmøde. Her er en vejviser, så i kan finde de forskellige ting.
Med kno i bordet fra Foreningen i Sønderborg
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Rejseoplevelser i Canada.
AfHans Brødsgaard, Herning.

Jeg havde søgt og fået emigrantvisum til Canada, i januar og skulle rejse i maj måned 1950, i den mellemliggende tid arbejdede jeg i min
fars tømrerforretning.
I februar var jeg så uheldig at skære 2 fingre af i en båndsav, det forsinkede min rejse så jeg først kom afsted i november samme år.
Jeg fik billet til et Italiensk skib der hed "Castel Bianco" med afgang fra Københavns havn, skibet var en hel kapitel for sig selv, det viste
sig at være et let ombygget troppetransportskib, fra krigens tid, den levede ikke op til sit navn "Det hvide Slot."
I lastrummene var der opstillet køjer i tre etager, vi var nok ca. 250 - 300 personer i et sådant lastrum, det var udelukkende mænd,
kvinderne havde et lastrum bag i skibet, med ligeså mange køjer, så der var ikke meget samkvem med det svage køn.
Vi sejlede fra København ned gennem Kilerkanalen og over til Southamton,
hvor der kom en del både inde fra land, med mange mennesker der skulle med.
Herfra gik turen tværs over Atlanterhavet med kurs mod Quebec som ligger inde i St. Lawrencefloden.
Da vi var ud for New Foundland løb vi ind i en storm og lå underdrejet i 5 dage fordi vi ikke kunne komme ind i St. Lawrencefloden.
Det var ubeskriveligt om bord, folk kastede op overalt og der blev ikke gjort rent fordi det meste af besætningen var syge,jeg fejlede ikke
noget, da stormen var ovre sejlede vi ind i St. Lawrencefloden i et pragtfuldt vejr, det var en meget smuk tur, med landskaber til begge
sider.

Jeg husker at da vi sejlede ind i havnen i Quebec, stod jeg helt oppe i forstavnen afbåden, og pludselig sagde jeg til mig selv, hvad vil du
i grunden her Hans, du havde det jo godt i Danmark, der kendte du en mængde mennesker og her kender du ingen og du kan ikke tale
sproget, men det gik hurtigt over, ved tanken om alt det nye jeg skulle til at opleve.
Jeg skulle videre med et tog til Toronto, hvor jeg skulle træffe min garant, som jeg skulle arbejde for.
Toget jeg skulle med var også et særtog der var sat ind til emigranter, det var ubeskrivelig snavset, der lå ligesom et tyndt lag sod overalt,
men det var jo også et kulfyret damptog.
Turen tog fra morgen til næste dags formiddag med mange stop og venten på andre tog der skulle passere, jeg kom omsider til Toronto
men kunne ikke finde min garant,
så jeg tog en taxa ud hvor han boede, her var ingen hjemme, de var taget ind på banegården for at hente mig, men de var blevet meget
forsinkede i trafikken, så jeg regnede ikke med at der ville være nogen til at hente mig, da de kom hjem sad jeg på en havebænk og ventede.
Jeg skulle bo hos mester og hans kone til at
starte med, de var danskere som havde været
i Canada fra 1928, de var emigreret sammen
med vor familie, men vi rejste hjem, da
depressionen kom først i trediverne.
Det første fru Thomsen sagde, da hun havde
sagt goddag var, Hans du skal i bad, du er
næsten sort som en neger. Jeg havde ikke set
mig i et spejl siden jeg var på båden.
Jeg begyndte at arbejde for Thomsen, vi
byggede enfamiliehuse alt var af træ det var
noget dejligt arbejde, jeg fik 85 Cent i timen,
jeg kunne ikke tale engelsk så jeg bad
Thomsen om at tale til mig på engelsk. Efter
en måneds tid fandt jeg mig et værelse og
flyttede for mig selv, og jeg var blevet god
til engelsk. Efter ca. 6 måneder fik jeg brev
fra min far som ønskede at jeg skulle være
garant for en ung tømrer som arbejdede for
ham, det sagde jeg ja til, og efter ca. 2
måneder kom Børge som han hed over, og
jeg fik en ekstra seng stillet op på værelset
og jeg steg lidt i huslejen.
Børge var en rar fyr, men han var ikke
interesseret i at lære engelsk, han mente at
det var nok at jeg kunne, vi arbejdede jo
sammen hos Thomsen. Thomsen ogfamilie i Toronto.
Efter godt og vel trekvart år hos Thomsen fandt jeg ud af at min timeløn var langt under hvad andre tømrer tjente.
Vi var ude og lave en skotøjsforretning, da Thomsen sagde til mig at hvis butiksejeren spurgte hvor meget jeg fik i timen så ville han gerne
at jeg sagde at jeg fik 2,50 dollar i timen og så ville jeg fremover få 1,50 dollar i timen. Jeg tænkte at det var mærkeligt, så jeg undersøgte
hvad timelønnen i virkeligheden var, den var 2,50 dollar. Det er ikke rart at skulle sige det, men sådan er dermange danskere der behandler
og udnytter emigranter, det var noget jeg erfarede senere.Jeg sagde mit arbejde op og fandt andet arbejde til den rigtige timeløn, Børge
ville stadig ikke tale engelsk så han fulgte i kølvandet på mig.
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Da det blev forår begyndte det at trække i mig jeg ville gerne til Vancouver og arbejde. Jeg havde sparet lidt penge sammen og købte en
gammel bil og ville køre hele vejen til Vancouver en tur på ca. 7000 km.
Børge som stadig ikke ville lære engelsk, ville gerne med, det var ikke lige min kop te, men jeg forbarmede mig over ham, men han skulle
så betale halvdelen afbilen den kostede 300 dollars og være med i alle udgifter undervejs, men han havde ikke så meget at han kunne klare
det med bilen, dem ville han så betale af, vi regnede med at arbejde, hvor der var arbejde at få.
Vi startede fra Toronto en tidlig morgen og kørte nordvest på vi skulle nord om Lake Huron og derfra videre nord om Lake Superior da
vi ikke kunne køre sydom uden at komme ind i USA, dertil havde vi ingen visum. Da vi havde kørt en lille 1000 km. begyndte vi at have
problemer med motoren og måtte ind til en mekaniker som konstaterede at der var gået en leje ved en af stemplerne, det kostede dyrt, 140
dollars, jeg tror nok at de tog lidt rigeligt fordi vi var på gennemrejse, det var næsten det halve af hvad bilen kostede, men der var ikke
noget at gøre, hvis vi ville have bilen med så var det bare at betale.
Jeg tror at der var noget mekanikeren havde gjort forkert, for efter et par hundrede kilometer begyndte bilen at varme ret kraftig så vi måtte
holde stille flere gange for at fa motoren kølet ned, det var et ret øde område vi kørte i og der var ikke meget trafik.
Hen under aftenen kom vi til en forladt hytte, bilen var efterhånden så varm at vi ikke turde køre længere den dag, alt vandet var forlængst
fordampet, vi besluttede at vi ville overnatte i hytten, vi tog kun det mest nødvendige ud afbilen og gik til køjs der var nogle køjer i hytten,
hen på natten vågnede vi ved ar det brændte udenfor, det var bilen der stod i lys lue, vi kunne ikke redde nogle afvore ting ud, så alt hvad
vi havde af tøj og værktøj vore pas og mange andre ting blev flammernes bytte, penge havde vi ikke mange af vi havde regnet med at
arbejde ved småjobs og tjene til dagen og bensin, vi havde jo brugt mange til reparationen afmotoren.
Nu var gode råd dyre, og vi kunne ikke
søge arbejde som tømrer da vi ikke havde
noget værktøj, der var ret øde der hvor vi
mistede vor bil, men der var kun en vej og
det var at gå og så håbe at der kom en eller
anden der ville tage os op at køre, vi gik
temmeligt langt før der kom en bil, det var
en landmand i en varevogn han tog os op

på ladet og vi kørte vel en 10-12 km.
med ham , så skulle han dreje fra, og vi
andre skulle ligeud, vi vandrede videre,
men det var ret øde. det var ikke den store
trafik

og hen under aften efter et par små køreture
med lokale farmere kom vi til en farm, her
fik vi lov til at sove i laden, og vi tiggede
os lidt mad, folk bliver bløde om hjertet
når de hører hvordan det var gået os, det
var det første vi fik at spise den dag.
Vi hutlede os videre med små køreture og

lange vandreture og næsten ingenting at
spise, efter 4 dage kom vi til Port Arthur,
det var en by på størrelse med hjembyen
Herning, her var der en jernbane men ingen
arbejde at få, og vi havde ingen penge til
at køre i tog.
Det var her at jeg kom til at huske på en bog jeg havde læst kort før jeg rejste til Canada, den hed "Vagabondernes Liv," af Jack London
og handlede om hvorledes de hoppede på fragttogene når de kørte op af de lidt større bakker.
Det er jo sådan at fragttogene er temmelig lange med over 100 godsvogne, og de godsvogne der ikke er gods i, er dørene åbne og toget
kører meget langsom, når det når til toppen af bakken.
Der er kun det " men" ved det, og det er jernbanepolitiet, hvis de tager dig så får du klø sådan ret alvorligt, så når vi skulle med et tog så
foregik det langt udenfor byen og det gjaldt om at komme af, før du nåede en lidt større by, hvor toget stansede, for så gik jernbanepolitiet
vognene igennem for at se efter gratister.
Det besværliggjorde rejsen, og vi havde en lang spadseretur for os, hver gang vi kom til en by, det kunne mange gange være en travetur
på mange kilometer, for vi måtte jo gå til vi kom til en bakke, hvor toget kørte langsomt.
Min rejsekammerat var træls, hver gang han blev sulten gav han sig til at græde som et lille barn, vi var tit sultne, vi havde også nogle
dejlige oplevelser, vi trafmange vagabonder, som rejste ligesom os, afdem lærte vi mange ting, det var et specielt folkefærdmen alle dem
vi mødte var meget venlige mennesker som gerne delte deres mad med os.
Vi havde svært ved at finde ud afhvilken vej togene kørte, for selv om sporene gik mod vest, så kunne de godt dreje mod både syd og nord,
og når vi fandt ud af at det var den forkerte vej, så var det bare med at komme af toget og starte tilbage, og finde det rigtige spor. En gang
endte vi op ved den amerikanske grænse og måtte skynde os at komme af.Vi havde nu været afsted i 14 dage og var ikke nået længere end
til Winnipeg.Her fandt vi et tog som vi regnede med gik vestpå med kurs mod Vancouver, men ak, nogle kilometer drejede sporene
nordpå uden at vi opdagede det, det var om natten hvor vi lå og sov. Vi endte oppe i Fort Nelson efter et døgns kørsel, det var langt fra den
rute vi skulle, det værste var at det ville vare ca. 2 dage før der gik et fragttog tilbage og arbejde var der ingenting af, så vi hutlede rundt
og fik lidt at spise hos forskellige mennesker, de var os også behjælpelige med at komme med det rette tog sydpå, det var et passesertog,
og konduktøreren lovede at vi måtte rejse gratis tilbage, og han skulle nok orientere hans afløsere om at vi måtte køre gratis.

Min bil som vi boede i på turen fra Calgary til Vancouver
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Det var et øde terræn vi kørte i.

Vi måtte gå mange kilometer langs med jernbanen, det var her vi
mødte den største venlighed på hele turen, vi var efterhånden så
sultne at Børge græd højlydt, så kom vi til en farm, hvor vi tilbød at
arbejde, blot for et enkelt måltid mad.
Det viste sig at det var et ældre ægtepar som havde emigreret fra
Sverige i trediverne.
De tog imod os med åbne arme og vi blev inviteret ind hos dem, det
første konen sagde var at vi trængte til at få vores tøj vasket, så hun
kom med noget af mandens tøj som vi skulle have på mens hun
vaskede tøjet, vi fik også et tiltrængt bad og da vi kom ind igen, var
der dækket bord til 2 i køkkenet, jeg tror at jeg aldrig har set så
meget mad på et bord, eller også var det fordi at jeg var så sulten.
Vi fik besked om at sætte os til bords, imens ville de gøre et værelse
klar til os, hvor vi kunne overnatte, vi snakkede med disse mennesker
den halve nat de hørte vores historie og de fortalte om deres tid i
Canada, og det havde ikke været en dans på roser i de første mange
år, de var meget glade for at de kunne hjælpe os.
Næste dag sagde vores vært, at han syntes at vi skulle tage til
Edmonton, dermangledeman næsten altid arbejdskraft, og så kunne
vi komme til at tjene lidt penge, så vi kunne då købt lidt værktøj og
komme til at arbejde ved faget, der var kun en dagsrejse dertil, turen
til Vancouver ville tage lang tid for der var ca. 4000 km. til,
Han tilbød at køre os til et sted hvor vi kunne hoppe på toget, og
faktisk kunne blive i toget til Edmonton.

Frosætter i næste nr.

PÅMINDELSE - PÅMINDELSE

Jeg vil hermed minde alle de der skriver referater, om at et referat i
"Den Farende Svend", kan højst være på ca. 20 linier eller 175 ord.
Hvis der er skrevet mere og der er plads, bliver det ikke redigeret.
Ang. referater fra GF. er det blevet vedtaget på et delegeretmøde, at
det kun er valg, der må komme i bladet.

Redaktøren.

AALBORG
Ja så nærmer sommeren sig og det begynder igen og blive lidt tyndt
besat på huleaftener og vores lørdage. Men der er nogle ting der
skal klares inden sommerferien, nemlig vores køkken det skal være

færdig inden sommerferien og af hensyn til færdig melding til
kommunen.
Vi skal også minde om at der er lørdagslukket i juni og juli.
Vi sender også en lille hilsen til polarbageren og takker for de ædle
dråber som han lod tilflyde hulen. Aalborg bliver repræsenteret til
pinsestævnet afKurt Nørregaard og Irene Andersen. Når dette læses
er vores udflugt sikkert overstået, der blev kun tilsagn fra 14
deltagere, selvom der var mange flere der havde givet
forhåndstilsagn. Haans Srikert var også på besøg i hulen sidste gang
og der bliver sikkert til en tredje halvleg også, det glæder vi os til.
Vi ønsker hermed alle en rigtig dejlig sommer, og husk sidste
hulemøde inden sommerferien onsdag den 6 juni.
Med kno Poul Erik

FREDERICIA
Hulemøde den o2.05.01. Formanden bød velkommen. Der mødte
13 svende plus gæster.
Vi sang Nr. 35 og efter en kort beretning overtog Fritz den aften i
anledning af at han den o6.o5.o 1. fyldte 6o år. Vi fik god mad og alt
hvad der tilhører. Vores hulefar serverede for os, det var en god
aften og det blev sent inden vi brød op.
Desværre blev Fritz Tvilum's 6o års dag ikke omtalt i „Svenden"
på grund af undertegnede, der i hast rejste på ferie. Arne H. havde
overtaget skrivearbejdet, men jeg havde desværre glemt at underrette
ham om ovennævnte.

Undskyld Fritz.
Bent A.C.

FREDERIKSSUND
Hulemøde den 4. maj, aftenen startede som sædvanlig med at vi
sang nummer 28. Derefter orienterede formanden om forskellige
ting, deriblandt var en indbydelse fra Slagelse, som inviterede os til
festuge.
Men da den er ret kort tid efter vores egen 30-års stiftelsesfest, var
det så som så med interesse for at tage derned.
Formanden var også inde på at vi snart skulle have samlet det nye
festudvalg med henblik på stiftelsesfesten.
Per Bager havde været på udflugt sammen med nogle venner og de
var ved et tilfælde havnet på Ledreborg trælast. Her viste det sig at
man havde et værktøjsmuseum, som var helt unik. Permente at hvis
man kom på disse kanter, var det ihvertfald et besøg værd.



Mødet var igen pænt besøgt, så det gode fremmøde, som har
kendetegnet møderne gennem det sidste års tid ser ud til at fortsætte.
Da vi ikke har noget møde i juni, bliver julimødet traditionen tro
hos Frank og Anna i Jægerspris den 6. Juli.
Vi vil også ønskeAxel Gustavsen tillykkemed hans 60-års fødselsdag
den 19 juni.
Med kno i bordet Smeden

HØRNING
Hulemødet den 4 maj 2001, 10 naver og navervenner var mødt op
til denne aften, samt 9 gæster der havde været med i Berlin. Vi
startede med Samlet er vor naverflok, derefter de interne meddelelser,
som hurtigt blev overstået. Derefter var ordet frit, og alle kom frem
med billeder fra Berlin turen, derefter gik snakken og vi fik sunget
en del. Hulefar sørgede som sædvanlig for noget godt til maven,
hulemødet sluttede ved midnatstid med minderne.
Husk fugleskydning, Søndag den 10 juni kl. 9, tilmelding til Richard
senest fredag, den 1 .juni på tlf. 86 922901
Med kno i bordet Else

HERNING Brulu'wcvr

Så er det vel på tide at vi lader høre fra os igen. Marts var en lidt
stille måned, dog med undtagelse af torsdag d. 8.
En forening der hedder „Faurholdt familie og samfund" havde fundet
interesse i Naverne og ønskede at besøge os i hulen, og mon ikke
interessen var stor, hele 25 gæster mødte op, så hulen blev fyldt til
bristepunktet, der blev fortalt rejseoplevelse og sunget naversange
så det var en lyst og efter, hvad vi senere har erfaret havde samtlige
deltagere haft en rigtig hyggeaften, hvilket der osse blev givet udtryk
for på selve aftenen med store gaver til hulens velfærd.
Til generalforsamlingen d. 6. april mødte 12 svende op, et stille og
roligt møde, alle valg var genvalg.
Bødekassen blev tømt, og der blev gættet på indholdet, der var den
formidable sum af 2542,00 kr., nærmeste gæt var Bent med kun
51,00 kr. i fejlmargen, godt gået, Bent.
"Polarbageren" havde meldt, at han ville komme på besøg i hulen
søndag 28 april, vi fik trommet nogle få svende sammen til en ekstra
søndagsmøde, men ak, „Polarbageren" meldte i sidste øjeblik afbud
da han var kørt i smadder med "dytten", der var ellers dækket op
med morgenkaffe samt gule ærter til middag, de gule ærter måtte vi
putte i fryseren til en anden god gang, men det blev til et lille hyggeligt
søndagsmøde alligevel.
"MONTAGEN"

KOLDING.
GF. d.27 april, 10 medlemmer var mødt op denne aften. Poul blev
valgt til dirigent og ledte mødet i god ro og orden. Formanden og
hulefar byttede roller, Johan blev formand og Erwin hulefar, ellers
genvalg på de andre poster. Der blev lavet lokallove som vi herefter
gerne skulle rette os efter. Sparebøssen blev også tømt og gættet på,
så vi håber på at der måske kan blive til en lille udflugt. Men først
skal vi have vores køkken renoveret, det glæder vi os meget til.
Efter GF. bød Poul på lidt lækkert mad, da hans kone Hanne havde
holdt fødselsdag i hulen dagen før, der var jo mad tilovers, det nød
vi jo godt af. Tak Hanne og Poul. Vi har valgt Johan til delegeret til
Sønderborg. Ellers gik aftenen med hyggesnak, og det blev vist sent
inden de sidste slikkede lyset.
Med naverhilsen Karen

HILLERØD Gl.iniioicr

Hulemødet den 28. april 2001, var noget for sig selv. Monas havde
lavet en lækker kalvefrikasse' til de 13 fremmødte, som til gengæld,
leverede højt humør med masser af sang og bægerklang. Vi havde
besøg afBendt, som ville lave en videooptagelse afen naver messe,
hvad mere kunne han forlange, end se Erland Nielsen blive hædret
som æresmedlem for en stor indsats for naverne. Erland blev medlem
den 21-02-47 i Stockholm, i halvtresserne blev Erland overført til
Hillerød, hvor han i de sidste 10 år har styret økonomienmed bravur.
Selv om Erland er flyttet til Fredensborg/Hillerød, har han aldrig
glemt Ingarø, som han altid skal besøge mindst en gang om året. Vi
i Hillerød vil endnu gang sige dig tak for din store virke her, og
håber på at kunne trække på dine kræfter i mange år endnu.
Vi har hulemøde igen den 8. juni hvad mon bestyrelsen har i ærmet
ja kom og hør. Messen den 30. juni står på Marengo med
kineserkartofler eller hvad. Her efter er der sommerferie til den 10.
august 2001.GOD SOMMERFERIE.
Med kno i bordet Peter.

HiKlkvr
KØBENHAVN
Grundet påsken, har vi ikke haft gang i så meget i april, men lidt har
vel også ret. Vi var „desværre" kun 12 til Svende-Hulemødet den
10/4, men aftenen gik absolut alligevel.
Den 18/4 havde vi navernes generalforsamling der gik temmelig
fredeligt for sig. Dels var vi ikke så mange og dels var der ikke det
helt store på programmet. Ikke engang formanden blev væltet, så....
Her går det godt. Juni måned bliver også relativ beskeden, da



sommeren jo forhåbentlig er i fuld gang og vi er ved at trappe ned
for at fa energi til efteråret. Foruden en enkelt Søndagsmesse den
10/6 runder vi det første halvår afmed ferie-hulemøde torsdag den
21/6. Kom og fortæl om dine ferieplaner, og vis gerne den nye
bademode frem. Vi sørger for det våde. Den halvårlige tømning af
bødekassen sker jo også denne aften, og det er jo altid spændende
hvad den indeholder og hvem der gætter nærmest. Den nye
Københavner Nav ligger ligeledes klar, så der er ingen undskyldning
for ikke at aflægge vor dejlige kølige hule et visit. HUSKATHULEN
HOLDER LUKKET I HELE JULI MÅNED! Jeg ønsker alle ude
som hjemme en god sommer, og ser frem til at se en del af jer i
Sønderborg til Pinse og/eller i Frederikssund den 23/6.
Arrangementer:
10/6 kl. 10.30 Søndagsmesse
21/6 kl. 19.00 Ferie-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m

LOS ANGELES
Der var 18 Navers til vores marts møde, da vi ingen kok
havde den aften, påtog 3 af Naverne Erik Møller, Lars Møller og
Craig Wilson opgaven, de kom godt fra det. Vi fik røde pølser med
løg agurkesalat og kartoffelsalat, for dessert fik vi chocolet iclar.
Derefter åbnede næstformanden, Ken Olesen mødet, da vores
formand var fraværende. Land Komite berettede, at vi havde en del
ukrudt, på grund af alt
det regn vi har fået, og vi bestemte at gøre rent i Naver Dalen før
vores Jubilæum. Vores Secretary Craig Wilson læste et brev, vi havde
modtaget fra vores tidligere formand, hvor han takkede for brevet
der var sendt til hans børn, da de var ved, at lave et album over deres
50 års giftermål, han takkede også for gavekortet og for plaquen
med indskrift over de 7 år
han var formand. Den planlagte 67 års Stiftelsesfest blev lavet om
fra april til 5 maj. Derefter fortalte næstformanden nogle gode
historier og mødet sluttede med at synge, God BlessAmerica. Vores
april møde blev aflyst fordi den fald på lang fredag, men den 21
april kom der 7 Naver og 2 gæster ud for at gøre Naver Dalen rent
og klar til vores Stiftelsesfest, jeg er ked af, at jeg ikke kan huske
alle navnene, så jeg vil ikke nævne nogen. Vi var 44 Naver og gæster
til vores Stiftelsesfest den 5 maj, vi havde lidt problemer med vores
lys, det kom og gik, det havde ikke noget at gøre med vores mangel
på electricity her i Staten, men vores egen electrik boks der var
noget i vejen med, første gang i 67 år, alle tog det med godt humør
der blev sat lysestager på bordene medens vi spiste vores middag,
som bestod af flæskesteg, kartofler og grøntsager samt øl og vine,
derefter flyttede vi ud på patioen, hvor vi sang nogle af vores gamle
danske sange, før vi fik kaffe og dessert lagkage med nye jordbær,
vores planlagte bingo blev udsat til mortensaften vi kunne ikke se
tallene, men alt i alt en god fornøjelig aften, opvasken og rengøringen
blev udsat til søndag morgen, hvor de Naver som bor nærmestmødte
op. Vores formand Ken Hanson mødte op med en elektriker, så nu
skulde vores lys problem være over.
Naver Tømmer Ted Pedersen kan fejre 25 år som Naver.
Vores ældste Naver Bager William ( Bill )Nøregård kan fejre hans
99 års fødselsdag den 1 juni, Bill er rask og rørig, og han kommer til
alle vores møder, enten hans datter eller hans barnebarn køre ham
til hulen og henter ham, vi er glade for at han kan komme. Tillykke
med dagen Bill fra alle Naverne, vi håber at vi kan fejre din 100 års
dag i Hulen næste år.
Med kno i bordet fra Snedkeren.

NYSTED
Hulemøde afholdtes den 2. april. Vi var mødt otte svende.
Oldermanden åbnede mødet og bød velkommen. Vi sang „Når samlet
er vor naverflok", vi drøftede delegeretmødet i Sønderborg og
gennemgik vore vedtægter, som skal endelig konfirmeres på det
kommende møde i maj. Der var en del kritik af referatet fra vores
generalforsamling, som man mente ikke var fyldestgørende, bl.a.
ikke ét ord om beretning og regnskab - ikke min skyld, men
redaktørens amputation af væsentlige dele, redaktionen mener, at
det hører hjemme i protokollen. Som bekendt møder ikke alle
medlemmer til generalforsamling, de har krav på at vide, hvad der
foregår på generalforsamlingen, så jeg må herved på klubbens vegne
bede redaktøren genoptrykke referatet i majnummeret af„Svenden",
i dets fulde ordlvd. Vi gik herefter over til det kulinariske og sluttede
med „Minderne". Næste hulemøde, som er sæsonens sidste, afholdes
mandag den 7. maj kl. 1900 i hulen som sædvanlig. Vi holder som
bekendt lukket i juni, juli og august, undertegnede sørger for
traktement. Hulemøde afholdt den 7. maj. Vi var mødt 8 svende.
Egon åbnede mødet og bød velkommen. Der var en del sager på
dagsordenen, først vore vedtægter, som Jørn havde tidarbejdet og
som han fremlagde. Disse blev godkendt med småjusteringer og vil
blive fremlagt til endelig godkendelse i september. Vi drøftede det
forestående delegeretmøde, hvor Henning stiller op til
Hovedbestyrelsen, han lovede at arbejde for C.U.K, og ikke mindst
at varetage lokalklubbernes interesser. Vi håber på valgt til Henning.
Vi vedtog at afholde udflugt lørdag den 9. juni. Vi mødes hos Egon
og Rosa på Mørbækvei 1. 4880 Nysted, kl. 13.00. Vi medbringer
madkurv, vore piger eller hvad vi ellers måtte have. Egon sørger for
drikkevarer, som vil kunne købes i lighed med sidste år. Vi håber på
samme succes som sidste år. H.K.s Seniorklub i Nykøbing F. har
rettet henvendelse til os om et møde. Det vil finde sted fredag den
21. september i „Stoppestedet", mødetidspunkt vil blive oplyst
senere. Vi aftale at holde lukket i juni, juli og august.
Vores referat afmødet i april blevet glemt, redaktøren har erkendt
fejlen og har sagt undskyld og beklaget dybt. Der har i den anledning
været en del korrespondance, som vi drøftede indgående. Næste
hulemøde afholdes mandag den 3. septemberjeg vil hermed ønske
medlemmerne en god sommer.
Med naverhilsen og kno Bent skatmester, laugsskriver og hulefar

NÆSTVED
Sommeren står for døren og med de lange lyse dage har
ejendomsudvalget bestemt, at vi på skift skal gøre rent i Hulen. Vi
får simpelthen hver en uge, hvor stueetagen skal have en omgang.
Første sal venter vi med, til den er sat helt i stand. Vi mangler toilet¬
indretningen, men vi er så vidt, at hele vores ombygning nu ligger
til godkendelse, så vi kan få det lovede tilskud fra Lokale- og
Anlægsfonden. Vi kan anbefale andre at søge støtte til bestemte
formål. Der findes adskillige fonde, som måske netop passer til Jeres
projekt. Vi var 16 til hulemøde i maj og omkring 20, da vi spiste nye
kartofler og forloren hare, som de to nye navere i vor forening stod
for. De gav hele beløbet, der kom ind formaden, til fælleskassen. Vi
har nok at bruge pengene til i øjeblikket, da vi jo også skal have
noget op at hænge på de nymalede vægge. Vi havde besøg af Lasse
Nielsen, der kom fra Ztirich-klubben. Han og et par kammerater
satser på at gå på valsen i tre år. Det hører vi måske nærmere om i
Svenden. Vel mødt i Hulen til sædvanlige åbningstider. Når det er
vejr til det, slår vi fløjdørene op ud til gaden og vi har siddepladser
i gården til en svalebajer.
Med kno i bordet Margrethe
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ODENSE
Til hulemødet d. 4 maj, var vores formand til møde andet sted. Arno
overtog posten som formand, han var ellers noget bekymret, da der
kun var 1 nav og 4 venner, men Jørgen var lidt forsinket, så var der
2 naver til at holde styr på os. Vi besluttede at tage til Slagelses
festuge lørdag d. 30 juni, hvor naverne har fanemarch. Vores unge
pige, Harriet 86 år, gav smørrebrød og øl, tillykke med fødselsdagen
og tak for omgangen, vi kvitterede med blæren. Vi ønsker også Børge
god bedring, han blev opereret og skulle det hele om igen, stakkels
dig. Arno og Jørgen vil deltage i delegeremødet i Sønderborg. Vi
håber på god sommer.
De bedste hilsner fra pigen fra Fyn.

RANDERS.
Kim havde fået en stor artikel om hvad Naver står for i Randers
Posten. Vi havde åben hus den 29 april og 6 maj og der var mange
besøgene gæster. D 23 juni holder vi Sankt Hans aften kl. 18, i skal
selv medbringe mad.
Hulen har lukket fra den 7/7 til 3/8.
Med naverhilsen Søren

ROSKILDE
Ved hulemødet den 27. april varder 19 der varmødt op. Formanden
bød velkommen og gav en kort beretning, derefter fortalte Lars Peter
om den vellykkede tur vi havde d. 21. april til bl.a. Cykelmuseet i
Glumsø og til naverne i Næstved, en stor TAK. for jeres gæstfrihed,
derefter gik turen til Holmegårds glasværk så det var en dejlig tur,
men vejret var jo også med os. Også en stor TAK til festudvalget for
arrangementet derefter gik aftenen med snak, sang og „bægerklang"
i alt en hyggelig aften som sædvane som sluttede omkring kl. 22.30
med minderne.

Program for Juni;
Lørdag d. 9 kl. 9.00 rengøring
Søndag d. 10 kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 22 kl. 19.30 Bemærk hulemodet er rykket frem på grund
af festivalen. Hulemøde ingen mad med denne gang , det er en
overraskelse hvad der sker der.
Hulevagten har Karin og Poul Erik
Med hilsen fra naverne i Roskilde Anna- Lise

SAMSØ
Hulemøde den 4 maj 2001.
8 svende var mødt op. Vi havde en gæst" Munkemor ", hun havde
fine gamle ting med fra hendes farfar's tid på Valsen som smed
omkring 1914.
Der var gamle billeder og særlig flotte postkort fra turen rundt i
Europa. Vores forårs tur til Hørning Naverne er efterhånden i faste
rammer. Det glæder vi os meget til. Grillaften hos Leif er udsat en
uge til d. 8 juni, der kunne alle bedre.
Kommende møder.
22 maj Søndagsmøde.
8 juni Grillaften.
15-16 juni Udflugt.

Sommerferie.
Med kno i bordet. Jørn.

SILKEBORG
Dette er ikke slaget på Reden, selv om der godt kan gøres visse
lighedspunkter, her sætter formanden kikkerten for sine dejlige blå
øjnene, og hvad ser han ingen ting, eller rettere ikke alt. Svend en
„Øje" så var du den næste det gik ud over, jeg kan ikke gøre det om.
Du får på denne måde en forsinket fødselsdags hilsen, tillykke Svend
med 70 år, nu skal jeg fortælle jer at Svend en „Øje" er en af dem
som jeg ville ønske der fandtes en af i alle naverforeninger. Han går
og rydder op efter os alle. Svend er næsten altid i godt humør og han
har da tid til at sætte sig og få en øl og snakke, for han bestyre jo
også „Smedenes hjælpe kasse" med fast hånd.
Alle i foreningen vil ønske Manne Bæk tillykke med fødselsdagen
den 8 juli og vi vil glæde os til at sige dig i hulen. Hjertelig tillykke
med de 50 år. Gunner sagde en gang" At hvis han skulle lade sig
gifte igen, så blev det da med dig Sanne" Så nu er tiden kommet, det
bliver lørdag den 9/6, så vil gifte fogeden betræde vores dejlige
Hule for at udføre sin gerning denne dag, for som Susanne Bjerrehus
sagde for åben skærm at sådan havde hun aldrig fået den før, så gør
det samme sig gældende her med bryllup. Midsommer er om 3 uger
og just præcis som vi plejer vil vi mødes på „Rørvag" for at nyde
denne aften i hinandens selskab hos Lissi og Vagn „Rør" det er sat
til at vi mødes kl. 17,00 Lørdag den 23/06 på Søndervang nr. 4, og
i skal medbring det kød som i vil spise, resten sørger festudvalget
for dvs. vådt og tørt. Dog er det allervigtigste er at i tager jeres
gode humør med til denne aften. Vi ses på Søndervang og i Hulen,
næste mdr. møde er søndag den 24 kl. 10,00.
Hulen har jo åben hver onsdag og søndag kl. 10 også god bedring til
vores Hulefar som har fået noget fast indopereret dvs. et nyt knæ. I
kan tro at han var tam de først to dage, nu går det igen over stok og
sten. Kan i nu holdejer fugtige svende. Skriverkarlen fS§9\

P.

, Blikk«nshi«»-r

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 4. maj 2001 var 12 forårskåde svende mødt op.
Herudover havde vi besøg af Ove Petersen, som har arbejdet med
telefoni i det tidligere Østtyskland. Erik bød Ove velkommen i hulen,
og ytrede håb om gensyn. Nr. 35 blev sunget, hvorefter vi gik til
dagsordenen. Erik kunne meddele, at Ejner - pr. d. 8. april - havde
40 års jubilæum i SCUK. Ejner modtog telegram, gave samt en naver-
slipsenål. Stort tillykke til vores Ejner fra os i Slagelse. Herefter
blev indkomne forslag til pinsestævnet gennemdrøftet. Resultaterne
heraf fremgår af hulens protokol, og vil endvidere blive
videreformidlet på pinsestævnet af vores formand. Hulens
medlemmer skal mindes om, at sidste frist for tilmelding til vores
sommerudflugt til Omø d. 18. august er ved næste hulemøde d. 1.
juni 2001.1 dyb forundring spurgte Jørgen om årsagen til, at vores
indlæg til „Den Farende Svend" nr. 5 endnu engang fremstår i stærkt
redigeret udgave. Da der kunne konstateres bred forundring blandt
samtlige svende, blev formanden bedt om at fremskaffe HB's politik
for de indlæg der fremsendes til „Den Farende Svend". Frederik
takkede for den opmærksomhed, der blev tildelt Solvej på hendes
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50 års dag. Frederik gav en omgang, men vi ved alle sammen inderst
inde, at omgangen kom fra Solvej. Det var herligt at se Frederik
gribe til lommerne. Der går efterhånden mange rygter om hans
tegnebog. Det siges at den er lavet afdinosauer-skind: alle taler om
den, men ingen har set den! Herefter var temaet omkring Slagelse
Festuge. Ejner har fremsendt vores program til vore nabo-afdelinger,
da vi håber på masser af besøgende i hulen. Samtidigt prøver vi at
mobilisere et fremmøde til en naver-march gennem Slagelse by,
forhåbentligt repræsenteret med flere faner. Programmet bliver atter
opdateret og fremsendt medio juni. Der forestår en del arbejde i
hulen forud for vores åbent hus arrangement ifb. med festugen. Jørgen
har allerede været godt i gang, og der skal hermed stiles en stort tak
til Jørgen for det store arbejde. Nr. 28 blev sunget, hvorefter vi nød
vore medbragte klemmer. Efter af have sunget minderne, forlod
samtlige svende hulen i god ro og orden.
Med kno i bordet. Per

mm

w
»Sålekniv«

STOCKHOLM
På månedsmødet den 7 april var det blandt andet et forslag fra folk
i området, som ville starte en fiskvårdsforening og fra vor side deltog
vores nye høvding på torpet Chriss. På dette møde blev der valgt en
bestyrelse og Chriss foreslog, at vi skulle være medlem, for så kunne
vi og vores gæster fa lov at fiske der. Denne forening skulle sætte
fiskeyngel ud og gøre dammen bredder og fisken skulle kunne tage
sig ud i bækken og ud i vigen. På langfredagsfrokosten var, som
altid fuldt hus, i "De gamles Hjem" maden var god og stemningen
høj, vi vil alle takke pigerne, om aftenen var det skiden æg.
Valborgsaften var vi 12 medlemmer samlet og fik Otto''s dejlige
hveder, siden gik vi ud til vores eget valborgsmessebål og derefter
var det pølser med brød, og indvigning af vores nye høvding.
OBS. Der er kommet et fejl i Stokholmernaven. Afslutningsfesten
for foråret er den 25 maj,
det er ikke den 1 juni: men vi ses i Sønderborg.
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE

VEJLE
Hulemøde d.4-5-01. Formanden slog på klokken og bød alle
velkommen hvor 14 navere varmødt op, hvorefter der på opfordring
blev sunget, "Udi kampen de riddersmænd drage „. Formanden
takkede hulefar og lille Arne for rengøringen af hytten og dens
inventar, der nu står rent og pænt til sæsonen start. Navervejen op
til hytten har fået en planering og der er blevet lagt mere grus på
parkeringspladsen, vi siger tak til dig Keld for dette store arbejde.
Familiebusturen der jo skal foregå på Kristi Himmelfartsdag er nu
fuldt optaget med 50 personer, man håbede nu kun på godt vejr på
turen. Der var blevet sponseret et stk. ny køleskab fra Albani
Bryggeriet, en tak til Albani bryggeriet for denne fine gave. Vejle
Nav, Sorte Arne, har med stor omhygge og flid udarbejdet 30 stk.
snoede naverstokke som flere af Vejle naverne har fået som
venskabsgave, etmeget fint stykke arbejde er her blevet udført, Arne
du skal endnu engang havde tusind tak for dette initiativ, der vil nok
blive en hel speciel lyd på vores årlige gåtur til hytten, da stokkene
har fået kobberbagslag på enderne, vi glæder os. Formanden
gennemgik og orienterede mødedeltagerne om de fremsendte papirer
fra H.B. som jo skal fremlægges og til afstemning på delegeretmødet
i Sønderborg. Sæson 2001, lad os alle mødes i vores lille Hytte om
du ikke kan tit så dog blot engang imellem, vi savner dig i hulen
naverven, nær som fjern. Der blev ved mødet sunget mange sange
og alle var i godt humør, vores lille hulemor samt vores søde piger
serverede efter mødet et par gode stykker smørebrød, en tak til jer
alle for dette. VejleNaverne ønsker alle Navere samt gæster der skal
til Pinsestævnet i Sønderborg en rigtig god tur.
Arrangementer i juni mdr.
D. 1-6-01. kl. 18.30 Hulemøde.
D.3-6-01. kl. 07.00 Pinsemorgen. Hytten åbner,manmedbringer
selv maden.
D.10-6-01. kl. 11.30 Polles tag selv bord til kl. 14.00
D.23-6-01 kl. 13.30 Gåtur fra Danmarksgade . Der medbringes en

sanitær-vogn til forebyggelse afdehydrering. Der vil være helstegt
gris i Hytten efter den anstrengende tur.
Husk. At alt parkering skal foregå nede ved Strandvejen.
Med naverhilsen Jens K. Ibsgaard.

Stoppehjul

SØNDERBORG
Vores sidste hulemøde i Sønderborg, var også en festdag. Ute havde
nemlig 10 år jubilæum. Stort tillykke.
Der var 9 naver / navervenner mødt op for at fejre Ute,s jubilæum.
Ute selv havde lavet dejlig mad, som vi alle nød. Men inden vi
spiste skulle Anders byde velkommen, noget han aldrig har gjort
før. I starten gik detmeget godt indtil han blev gjort opmærksom på,
at han havde glemt at stille Sputnik på bordet. Det kostede en skilling.
Endvidere havde Anders glemt både slips og sangbog, så han måtte
slippe nok en skilling. Snakken gik om løst og fast, dog mest om
Pinsestævnet, hvor tilmeldingerne stadig dumper ind af døren.
Vi sang nr. 13 , som også er Ute,s ynglingesang. Aftenen sluttede
med, at Ute ringede på klokken, og måtte pænt bære " Hatten "
mens vi andre sang " Blærerøv
Med kno i bordet. Jette.

ZÜRICH
Indretningen af vores nye midlertidige hule hos Frank går fremad,
efter diverse hjælp, lørdage formiddage, fra vores navere. Selvsagt
har der været adskillige pauser, hvor vi har kigget lidt på hinanden
og nydt en gammel dansk eller to. Frank's lager synes utømmelig!
Den 16. marts havde vi generalforsamling på Restaurant Landhus i
Seebach, som forløb hyggeligt og på god naver manér. Der skete
nogle omrokeringer i bestyrelsen, da vores tidligere vellidte formand,
Flemming, trak sig tilbage. Tak for det store arbejde! Ny formand er
Peder Nielsen, tidligere kasser; hvorefter Flemming atter påtog sig
erhverv som næstformand. Ny kasser er undertegnede. Materiale
forvalter er nu Frank Petersen. Resten afbestyrelsen er uændret.
Den 10. juni har vi atter stiftelsesfest, som forløber samme sted som
sidste år. Invitationer er på vej til vore medlemmer.
Desuden Sankthans d. 23. Juni.
Med kno, Uldjyden Peter
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ÅRHUS.
Til hulemødet d. 20-4, var der indlagt den årlige skiveskydning, som vi gik i gang med straks efter formandens velkomst. Kaffen blev
brygget og maden smurt medens kuglerne for af sted i stor hast mod den lille sorte „ prik Vi blev beværtet med et lækkert stykke mad
med graved laks, Bager havde været på indkøb og ville glæde os med et stykke med laks. Tak for det Bager. Formanden slog på klokken
i anledning afat det er 25 år siden han blev selvstændig. Præmieskydningen blev vundet afFrank Ibsen, nr. to blev Åge Tjerrild og Kaj får
sit navn på pokalen. Hulemøde den 4-5. Efter at formanden havde budt velkommen, sang vi et par naversange om forårets komme. Der
blev snakket meget svendene imellem - der kunne også høres snak med svensk accent, vi kunne glæde os over at Otto fra Borås var på
besøg i hulen. Et par svende var ved at genopfriske grønlandske gloser, det var Jens Buhelt og Thyra Thy - de rejser sidst på måneden til
Grønland for at besøge Birgithe og Claus Lønstrup. Så er det ved at være tid til den årlige kanotur, med start i Silkeborg klokken elleve,
for dem der ikke orker at padle fra Silkeborg til Truust, køres der direkte til sommerhuset „ søfolkene „ forventes at ankomme ved 14-15
tiden. Hulemøde 1 juni - Pinsestævne 2-3 juni - hulemøde 15 juni. Kanotur på Gudenåen den 16 juni. Hilsen fra smilet,s by . Lis

HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.

Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
Bl ADFORSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

Bl ADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21

BESTYRELSESMEDLEMMER:
Næstformand:

Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved.
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk
Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk
Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstillingsvogneri:
Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund,
og spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Formand Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 8881 Email-ads.: kkbr@get2net.dk

Forløbig optaget:
Uge 25 - Frederiksund
Uge 26 - Slagelse
Uge 39 - Holbæk

ROTTEHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

tø
SHT s Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

m



MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen
Egetoften 6, Slagslunde

DK-3660 Stenløse

Tlf.:48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08 Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b.
8355 Solbjerg.

Fax: 8692 6422
Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring eftermateriale tlf. 7591 1940 fax.75934019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER
RIMLIGE PRISER
TLF. 3969 4403

^ medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 ^Étfi Mobil: 2148 6957

*
Aut. VVS - installatør
FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770
*

CITY CAFE' en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

HØJSKOLE
ØSTERSØELUMSKEBUGTEN

Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: •! 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: al 15.00

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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PINSEN ÅR 2001 I SØNDERBORG

KØBENHAVNS NAVERVENNERS
ÅRLIGE SKOVTUR

- GÅR I ÅR DEN 1. SEPTEMBER TIL NAVERNE I NY¬

STED. DET LYDER LANGT VÆK, MEN ALLIGEVEL
IKKE OG ABSOLUT EN OPLEVELSE.

TRANSPORTMÅDEN SAMT PRIS
ER UVIS MEN DET ER IHVERTFALD VÆRD AT

OFRE. BAK OP OM DENNE HELT SIKKERT PRAGT¬

FULDE TUR.

DET SIGES AT SLAGELSE OGSÅ KOMMER....

SIDSTE BINDENDE TILMELDING ER DEN 26/8 TIL:
SVEN AAGE: 44644240 ELLER

ANNI: 43731350.

PÅ NAVERVENNERNES VEGNE
NIELS „2M"

30 års jubilæum.

Åge Andersen, 77 år, kunne onsdag den 6. juni 2001, fejrer
sit 30 års jubilæum, som medlem af naverforeningen i Søn¬
derborg.
Åge blev som ganske ung udlærtmurer, og under 2. verdens¬
krig, blev han sendt til Tyskland, for at hjælpe med, at genop¬
bygge landet. Åge har i sine 30 år, som naver i Sønderborg,
haft forskellige poster, både som menigt bestyrelsesmedlem,
kasserer men også som formand.
Åge og „ Smeden „ stod i sin tid for opbygning og renovering
afvores tidligere hule iÆblegade, et renoveringsarbejde som
er blevet beundret afmange naver.
Her fra afdelingen skal der lyde et stort tillykke til Åge med
hans 30 års jubilæum.
Naverne i Sønderborg.
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MÆRKEDAG.

D. 02 juli 2001 Birthe Nielsen Roskilde
Hejrevej 9
DK-4000 Roskilde

D.08 juli 2001 Ole Puggaard Holbæk 60 år
Hovedgaden 43 B.
DK-4440 Mørkøv.

D.08 juli 2001 Manne Bæk Silkeborg 50 år
Refsvej 39
DK-700 Thisted.

D. 18 juli 2001 Anni Jørgensen NRHF København 50 år
Darup lund 15 1. mf.
DK-2660 Brøndby Strand

D. 19 juli 2001 Axel Gustavsen Frederikssund 60 år
Lindevej 4
DK-3300 Frederiksvæk

Pinsestævne i Sønderborg
den 2.-3.-4. juni 2001.

70 år Skal der sættes ord på dette års Pinsestævne, må det absolut være:

BIRTHE FYLDER 70 AR!

Kære Birthe, ja så er det din tur til at "runde" d. 2 juli.
Det er efterhånden mange år siden, du og din John kom hjem
fra Canada. I naverklubben, hvor du har været medlem siden
1983, er du en af dem der trofast møder op, hvad enten det er
til hulemøde - spil eller festlige lejligheder her og i vores
naboklubber.
Alle medlemmer i Roskilde afdeling ønsker dig god vind frem¬
over, og vi håber påmange gode samværstimer i tiden der kom¬
mer.

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

7

* En fantastisk flot opbakning.
* Højt humør.
* Sammenhold.
* Fest og glæde.

Fra Sønderborg skal der lyde en stor tak til alle, som var med til at
gøre Pinsestævnet år 2001, til en uforglemmelig oplevelse.
Vi har i lang tid, inden selve stævnet, brugt mange kræfter på selve
planlægningen, og den store tilslutning, samt jeres gode humør, var
en dejlig belønning at få.
Endvidere vil vi gerne takke for alle de flotte gaver, som nu kan
pynte i vores hule.
Vedr. gruppebilledet på forsiden. Det kan bestilles hos kasserer
Hans Hylle, Løvenskjoldsgade 16, 6400 Sønderborg.
Billedet koster kr. 85.
Med kno i bordet, Jette.

TAK
Fra Slagelsenaverne siger vi tusinde tak for et godt og vellykket
Pinsestævne i Sønderborg.
Alt var bare perfekt— undtagen vejret. Lige netop det må Næstved
kunne gøre bedre til næste år.
Med hensyn til delegeretmødet, så vil jeg håbe at dirigenten frem¬
over vil sørge for at forretningsordenen bliver overholdt.
Her tænkes på afs. 9+10+12+13+14 hvoraf flere blev ignoreret
adskillige gange. Ang. valg (manglende valg) af bilagskontrollant-
suppleant, håber jeg ikke at „demokratiet har sejret sig ihjel".
Med kno i bordet. Erik H. Andersen

Nyt lykønskningstelegram
Der skal trykkes nye CUK telegrammer og i den anledning,
ønsker vi at moderniserer forsiden på telegrammet. Forslag
fra medlemmerne til, hvordan CUK telegrammet kan se ud,
modtages gerne. Har du en ide eller måske kan du lave en
skitse, så send det til HB formanden Ole Bøwig,
Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
HB vil gerne modtage så mange forslag som mulig, så vi ud
fra jeres indsendte materiale kan lave et virkelig flot telegram
HB formand Ole Bøwig

r—

Jeg vil gerne takke alle for al opmærksomhed i forbindelse medmit
30 års jubilæum den 6.6.01. En særlig tak til Sønderborg, for den
flotte opmærksomhed.
Åge Andersen, Sønderborg.

Et stort tak for al opmærksamhed ved min 75 årsdag, til HB.
Naverne i Stockholm og alle andre
Jørgen Sylvest (Pusser )

Vor gode naver Anne Grethe Hansen, er taget på sin sidste
rejse. Anne Grethe døde onsdag den 30. maj, kun få dage
før sin 60 års fødselsdag.
Ære være hendes minde.

i Sønderborg;—
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HB møde , den 2.6.2001 klokken 13
i Sønderborg

Tilstede: Ole Bøwig, Frode Zachariassen, Dorrit Hansen, Vagner
Sørensen, Finn Pedersen, Søren Hvejsel. Henrik Berg, Irene An¬
dersen.
Materialet til delegeretmødet blev gennemgået og kontrolleret, der
blev lavet et skema til samtlige foreninger, som skal udfyldes med
navn, adresse og telefon-nummer af formand og kassereren, skal
sendes tilbage til redaktøren. Beretningen til delegeretmødet blev
gennemgået, budgettet for 2002 skal justeres, jubilæumsbogen har
fået et ,13SN nummer og kan nu lånes på biblioteket.
Hjemmesidens funktion blev diskuteret.
Referant Irene Andersen.

Bryllup i Hulen den
9 juni 2001

Der skal lyde et stort tillykke fra alle Navere i Silkeborg
Fra små som store

Fra unge som ældre
Fra kærester som koner

Fra sabelkatte som håndbremser

Sanne og Gunner bryllup forløb i bedste stil ,men der var også taget en del gode kræfter med i samspillet hele sjakket som arbejder
sammen til daglig, hulefar Leif Rohde og alle som hjalp ham.
Mose Marie med en overdådighed afblomster, fra Maries have. Johnny Møller som kom med et meget fint, nej flot skilt. Det er den slags
ting det gør det hele vær at have med at gøre.
Silkeborg Kommune stillede med giftefoged Leif Bøgedal som røgtede sit kald vældig flot og godt.
Næste bryllup er allerede bestilt.
Skriverkarlen

HUSK HUSK HUSK

SLAGELSE KALDER

Festugen er i fuld gang i Slagelse.

Der er fanemarch fra naverhulen lørdag kl. 10.00
Kom og vær med.

Forening i Slagelse
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MOSEL 2001
23 - 28 AUGUST

5 DAGE FOR 1500,-KR

Mosel 2001
Nu er programmet klar for moseltreffen 2001 vi har lavet lidt om på
programmet i år, så vi fir en heldagsudflugt om lørdagen hvor vi
tager direkte, efter morgenkaffen, til Braubach ved Rhinen med det
berømte slot Marburg, som er hvoraf der er bygget en tro kopi i
Japan.
På denne tur, er entre til banen og rundturen ikke inkluderet i pri¬
sen, vi har endnu ikke flet prisen for turen.
Vi har måttet hæve prisen lidt i år, fordi værelserne er blevet dyrere,
men ellers er turen den samme hvor vi kører fra Musikhuset i Århus
den 23 august kl. 17 og har de sædvanlige stop undervejs og er
hjemme mandag aften den 27 august ved 23 tiden.
Tilmelding inden 1 .august
Med venlig hilsen Moselgruppen

Prisen i år er 800 kr. for opholdet i Mesenich og 700 kr. for bustu¬
ren.

Med venlig hilsen Moselgruppen.

Vagner Sørensen
Tlf. 8698 5590 Mobil 4094 2619
Børge Andersen

GENERALAFSTEMNING f
Hovedbestyrelsen indkalder til generalafstemning. Ene- ■
ste punkt til afstemningen er valg af 1 stk. bilags- m

kontrollantsuppleant. ■
Foreningen i Slagelse genopstiller Helge Lind Nielsen. m
Er der forslag om andre kandidater, skal navnene være ■
HB formand Ole Bøwig i hende inden 31 august 2001. B

De opstillede kandidaters navne, vil blive sendt til for- ■
eningernes formænd den 1. september 2001. B

Afstemningen i foreningerne skal være afsluttet inden ■
30. september 2001. ■
Resultat skal sendes til HB formanden umiddelbart ef- ■
ter afstemningen. ■
På hovedbestyrelsens vegne
Ole Bøwig. ■

FORSÆTTELSE AF

Rejseoplevelser i Canada.

AfHans Brødsgaard, Herning.
Vi tog imod tilbudet og tog afsked med konen og takkede for den
venlighed de havde vist os, hun kvitterede ved at give os en meget
stor madpakke hver, så vi ikke skulle sulte de første dage og man¬
den kørte os op hvor vi kunne hoppe på toget, og gav os 10 Dollars
hver.

Jeg vil lige føje til, at jeg i nogle år skrev sammen med Britta og
John Johannson, men til sidst kom der ingen breve tilbage, jeg tror
at de er døde, de var lidt ældre, da vi var der.
Vi kom på toget og kørte til Edmonton uden at måtte skifte, vi fandt
et arbejdsformidlingskontor hvor vi fik anvist arbejde ved et
jernbaneselskab som gik nordpå, her skulle vi være med til at repa¬
rere banelegemet og nogle store træbroer.
Vi skulle starte næste dag og fandt os et sted at sove i en park under
nogle buske.
Toget vi skulle med var et arbejdstog med, beboelsesvogne og spi¬
sevogn, her skulle vi bo. Det var som at komme i himmerige, vi
skulle være med til at reparere strækningen fra Edmonton til Fort
Smidt på Grænsen til North West Territories.
Det varmeget forskelligt arbejde vi udførte lige fra at omlægge skin¬
ner til reparationer af de store træbroer der gik over floder og kløf¬
ter, her hang vi tove og skiftede tømmer ud, der var nogle steder op
til 100 meter ned og der var ikke noget der hed sikkerhedsnet. Vi
havde mange gode oplevelser, vi var altid på en mindre station om
natten, det hændte også at vi lå i flere uger på det samme sted, her
lærte vi mange afbeboerne at kende, og varmed til mange fester og
baller.
Min kammerat Børge havde stadig ikke villet lære engelsk og en
dag kom formanden til mig og sagde at han var træt afat Børge ikke
kunne tale sproget og hvis det ikke blev bedre så kunne han rejse.
Jeg fortalte ham som det var og foreslog at det varmig der rejste, for
så var der ingen andre at tale dansk med og så ville han være nødt til
at tale sproget, det var han ikke helt tilfreds med, men kunne godt se
det fra min synsvinkel.
Jeg fortalte Børge om min beslutning og fortalte hvad formanden
havde sagt og efter
en uges tid pakkede jeg hvad jeg havde og rejste til Calgary.
Jeg vil gerne indskyde her, at efter at jeg var rejst hjem til Danmark
og havde haft tømrerforretning i ca. 6 år stod der pludselig en mand
på værkstedet, det var Børge, han var på besøg hos sine søskende
og ville lige se hvordan jeg havde det.
Han Arbejdede oppe i North West Territories og var blevet gift og
havde 2 børn, han undskyldte meget sit stivsind men hensyn til at
lære engelsk, vi fik meget snak om dengang han blev et par dage før
han rejste tilbage til Canada. Jeg har ikke hørt fra ham siden., men
det var dejligt at se at det jeg gjorde var rigtigt.
I Calgary traf jeg en kammerat fra Herning der hed Karl Johan
Damgaard han arbejdede som portræt fotograf i et atelier, det var en
oplysning jeg havde flet i et brev hjemmefra.
Karl Johan skaffede mig et værelse i det hus, hvor han selv boede,
det var et værelse med kost og logi og et udmærket sted. Jeg gik på
jagt efter noget værktøj,jeg ville ikke købe nyt så jeg gik i forskel¬
lige marskandiser butikker og fik samlet hvad jeg havde brug for.
Det kneb med at fl arbejde indenfor faget, så jeg fik arbejde hos
en brugtvognsforhandler ved klargøring af de biler der kom ind i
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Vi tog imod tilbudet og tog afsked med konen og takkede for den
venlighed de havde vist os, hun kvitterede ved at give os en meget
stor madpakke hver, så vi ikke skulle sulte de første dage og man¬
den kørte os op hvor vi kunne hoppe på toget, og gav os 10 Dollars
hver.

Jeg vil lige føje til, at jeg i nogle år skrev sammen med Britta og
John Johannson, men til sidst kom der ingen breve tilbage, jeg tror
at de er døde, de var lidt ældre, da vi var der.
Vi kom på toget og kørte til Edmonton uden at måtte skifte, vi fandt
et arbejdsformidlingskontor hvor vi fik anvist arbejde ved et
jernbaneselskab som gik nordpå, her skulle vi være med til at repa¬
rere banelegemet og nogle store træbroer.
Vi skulle starte næste dag og fandt os et sted at sove i en park under
nogle buske.
Toget vi skulle med var et arbejdstog med, beboelsesvogne og spi¬
sevogn, her skulle vi bo. Det var som at komme i himmerige, vi
skulle være med til at reparere strækningen fra Edmonton til Fort
Smidt på Grænsen til North West Territories.
Det varmeget forskelligt arbejde vi udførte lige fra at omlægge skin¬
ner til reparationer af de store træbroer der gik over floder og kløf¬
ter, her hang vi tove og skiftede tømmer ud, der var nogle steder op
til 100 meter ned og der var ikke noget der hed sikkerhedsnet. Vi
havde mange gode oplevelser, vi var altid på en mindre station om
natten, det hændte også at vi lå i flere uger på det samme sted, her
lærte vi mange afbeboerne at kende, og varmed til mange fester og
baller.
Min kammerat Børge havde stadig ikke villet lære engelsk og en
dag kom formanden til mig og sagde at han var træt afat Børge ikke
kunne tale sproget og hvis det ikke blev bedre så kunne han rejse.
Jeg fortalte ham som det var og foreslog at det varmig der rejste, for
så var der ingen andre at tale dansk med og så ville han være nødt til
at tale sproget, det var han ikke helt tilfreds med, men kunne godt se
det fra min synsvinkel.
Jeg fortalte Børge om min beslutning og fortalte hvad formanden
havde sagt og efter
en uges tid pakkede jeg hvad jeg havde og rejste til Calgary.
Jeg vil gerne indskyde her, at efter at jeg var rejst hjem til Danmark
og havde haft tømrerforretning i ca. 6 år stod der pludselig en mand
på værkstedet, det var Børge, han var på besøg hos sine søskende
og ville lige se hvordan jeg havde det.
Han Arbejdede oppe i North West Territories og var blevet gift og
havde 2 bøm, han undskyldte meget sit stivsind men hensyn til at
lære engelsk, vi fik meget snak om dengang han blev et par dage før
han rejste tilbage til Canada. Jeg har ikke hørt fra ham siden., men
det var dejligt at se at det jeg gjorde var rigtigt.
I Calgary traf jeg en kammerat fra Herning der hed Karl Johan
Damgaard han arbejdede som portræt fotograf i et atelier, det var en
oplysning jeg havde fået i et brev hjemmefra.
Karl Johan skaffede mig et værelse i det hus, hvor han selv boede,
det var et værelse med kost og logi og et udmærket sted. Jeg gik på
jagt efter noget værktøj, jeg ville ikke købe nyt så jeg gik i forskel¬
lige marskandiser butikker og fik samlet hvad jeg havde brug for.
Det kneb med at få arbejde indenfor faget, så jeg fik arbejde hos en
brugtvognsforhandler ved klargøring afde biler der kom ind i bytte¬
handel. Her var jeg et parmåneder, før jeg fandt arbejde hos et byg¬
gefirma som ejedes af en japaner. Vi byggede en værkstedsbygning
til et autofirma, da det var slut fik jeg arbejde hos en russer der
byggede enfamiliehuse, vi startede fra soklen af og det sidste vi
gjorde var at male både ud og indvendig, el og vandinstallationer
lavede vi også selv, det var en god arbejdsplads. Vi byggede 4 huse
i den tid jeg var der, de var alle i 2 etager. Derefter var jeg hos en
polsk mester, der byggede vi også enfamiliehusejeg fik 2,5o dollar

Min ven ogjeg i Calgary
i timen alle steder, da jeg havde arbejdet hos den polske mester en
måned kom han en dag og ville have at skulle gå ned i løn til l,5o
dollar i timen, det ville jeg ikke, han sagde at han kunne få en polak
for den pris, så jeg syntes at han skulle slå til så tjente han selv 1
dollar.

Jeg bestemte mig for at tage til Vancouver for at se, hvad der var
derovre. Jeg luftede mine tanker formin kammerat og han blev fyr
og flamme og ville med, men han havde en opsigelsesvarsel hos
hans arbejdsgiver på 14 dage og dem ville han gerne overholde.
Jeg havde efter at jeg kom til Calgary købt mig en større varevogn,
den indrettede jeg så vi kunne sove i den og have vore ting der.
En uge efter at jeg havde sagt op, kom den polske mester hjem til
mig og spurgte om jeg ikke godt ville starte igen, for ham han havde
ansat, lavede ikke det halve af det jeg lavede og det var sjusket
lavet. Jeg fortalte at jeg havde besluttetmig for at rejse til Vancouver,
han bød mig 3 dollar i timen hvis jeg ville arbejde for ham i bare en
måned. Jeg sagde nej og han gav sig til at græde, for han havde et
hus der skulle være færdig til tiden, jeg havde gjort op med mig selv
at jeg ikke ville, han tænkte ikke på mig, da han ville have mig til at
gå ned i løn. Min kammerat havde selv en personbil, den havde jeg
regnet med at han ville sælge, men det ville han ikke, så vi startede
ud i 2 biler. Turen var på ca. 2,500 km., hvor meget afkørselen var
i bjergterræn. Vi tog god tid og havde mange oplevelser undervejs.
Vi kørte først til Banff Nationalpark, hvor vi badede i de varme
kilder, det var en oplevelse uden lige, der var mange bassiner og vi
sprang i det der lå højest oppe, vi vidste ikke at det var det varmeste,
jeg troede at jeg blev kogt, man kan komme hurtigt ud af iskoldt
vand, men endnu hurtigere ud af for varmt vand. De andre bassiner
var køligere, men vi stak først tåen i før vi sprang ud.
Vi overnattede på en parkeringsplads hvor der var opstillet borde og
bænke og der var et åbent hus, hvor man kunne lave mad over et
bål. Vi blev en ekstra dag det var en lørdag, vi havde hørt at der var
musik og dans i Banff, så vi skulle ud at se på piger, vi havde en god
aften der og næstemorgen kørte vi videre og over grænsen til British
Columbia, her var det meget smukt, vi var oppe i bjergene og kunne
se milevidt mod vest, vort fremtidsmål.
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Min mester i Calgary.
Vi kørte af en rute der hed The Big Ben Highway. Det var dengang
en ikke helt ufarlig vej at køre, det gik nedad og der var mange
hårnålesving og der var ingen autoværn, nogle steder var vejen kun
halv, fordi resten var skyllet væk efter et tøbrud og man havde nød¬
tørftig repareret det med tømmer. Vi kørte meget forsigtig, det tog
næsten en hel dag at komme ned, men vi sparede os for en omvej på
600 km.
Da vi startede oppe skulle vi melde os til parkpolitiet, og det skulle
vi gøre når vi nåede ned, ellers ville der blive sat en eftersøgning i
gang og det var os der kom til at betale. Det vi kørte igennem var en
del af en nationalpark.
Resten af turen til Vancouver var en dejlig tur vi havde god tid,
vejene var mest grusveje, vi kørte gennem lange strækninger med
skove og meget store træer.
Vi ankom til Vancouver en sen eftermiddag og fandt ud i en park
der hed Stanley Park, her var der borde, bænke, vaskerum og bål¬
plads. Vi lavede lidt mad og gik til ro i bilen, kl. 2 om natten blev vi
vækket af at der var nogen der bankede hårdt og vedvarende på
bilen, vi troede at det var nogle der ville stjæle fra os, men det var
politiet, vi måtte ikke opholde os i parken om natten, der var ikke
noget at gøre selv om vi fortalte at vi kom fra Calgary og vi skulle
ud og finde logi om formiddagen.
Vi kørte lidt udenfor byen og sov videre på en rasteplads.
Om formiddagen gik vi rundt til forskellige fotografer hvor Karl
Johan søgte arbejde, det gav bonus. Vi kom ind til en der manglede
en mand og fik samtid at vide at han skulle have lavet et nyt mørke¬
kammer. Det var lige noget for mig, han skaffede os også en lille
lejlighed i nærheden.
Det blev et godt og frugtbart samarbejde,jeg lavede også hans butik
om så den fremstod mere moderne, da der ikke var mere snedker¬
arbejde, tilbød han mig at han ville lære mig at sælge fotografering
af børn i deres eget hjem, det var et meget spændende job, hän fik
lavet nogle brochurer hvor han fremhævede at det at få barnet foto¬
graferet i eget hjem gav de bedste billeder, en sådan tur kostede 2,
95 dollars med 1 dollars i udbetaling og den udbetaling varmin løn,
det virkede godt, jeg fandt hurtig ud af, hvor der var boligblokke

med børnerige familier, nogle dage kunne jeg tjene op til 25 - 30
dollars om dagen. Jeg fik også mange gode tilbud fra hjemmegå¬
ende husmødre. Jeg havde nok været for ihærdig for jeg var nødt til
at stoppe for jeg var nået så langt at der var et halv års ventetid, for
at blive fotograferet og det var der ingen der ville vente på.
Jeg var blevet bidt afat sælge, så jeg såmig om efter et andet sælger¬
job.
Jeg kom ind til et hvidevare firma der lancerede en ny opvaskema¬
skine der kunne tilsluttes vandhanen i køkkenet og en slange ned i
vasken til afløb.
Det vat noget nyt, så firmaet udsatte en præmie på 50 dollar til den
sælger der solgte den første og det gjorde jeg, lønnen for hver solgte
maskine var 25 dollar, de varmeget svære at sælge for de kunne kun
tage en opvask for 4 personer, det tog mig ca. 14 dage at sælge den
næste efter at have været i vel 25 til 30 hjem, så det opgav jeg. Jeg
ved ikke om det var devisen " skomager bliv ved din læst
Jeg begyndte at se mig om efter arbejde indenfor faget. Jeg kom ind
til et større firma som var ved at bygge en skyskrabermed kontorer,
jeg startede på 8. etage med snedkerarbejde. Vægpaneler i egetræ
og indsætning af døre, det var noget dejligt arbejde, jeg kom til at
arbejde sammen med en englænder, han bestilte ikke ret meget, men
når formanden kom pralede han af, alt det han havde lavet, det blev
jeg lidt træt af, da han havde gjort det nogle gange tog jeg fat i ham
og kørte ham baglæns hen til elevatorskakten, der var endnu ikke
kommet døre i, der var kun et bræt for.
Jeg holdt ham og sagde at, hvis han ikke begyndte at bestille noget
og lod være med at tage alt æren for mit arbejde, så ville jeg næste
gang give slip. Han blev virkelig bange, han samlede sit værktøj og
tog trappen ned, efter kort tid kom formanden op og spurgte hvad
der var sket, jeg fortalte det som det var og enden blev at han blev
fyret og jeg fik en andenmakker, det var en italiener der hed Guesolea,
men vi blev enige om at han skulle hedde Joe, han varmeget dygtig
og omgængelig.
Men alt får jo en ende, vi blev lagt af da den etage var færdig, det er
en måde de gør det på derovre, man fyrer ikke folk, men beder dem
vente til de var klar til at bruge dem igen.
Jeg begyndte at tænke på at se lidt mere af British Columbia, jeg
så en annonce i avisen om et mineselskab der søgte en mand der
kunne lave lidt af hvert, det var en bly og sølvmine arbejdet be¬
stod af at færdiggøre en barak bygning og ellers foretage diverse
reparationer. Jeg søgte og fik stillingen. Minen lå inde midt i en
nationalpark ca. 400 km. nordøst for Vancouver.
Jeg solgte min bil, for vi skulle flyves derop. Vi var 12 mand der var
antaget til forskellige job, vi landede i Burns Lake og blev kørt fra
flyvepladsen og ind til byen, her skulle vi afhentes af en bil fra
minelejren, så vi fandt ind på en pub og fik os et glas øl.

Indgangen til bly og sølv minen i Burns Lake
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Burns Lake var en lille by ligesom man ser dem i cowboyfilm, med
plankefortove og saloon dør, hvor man bare går imod, der er ingen
håndtag, facaderne på husene var som de var taget ud af en western
film. Mens vi sad og drak vor øl kom der en indianer hen til os og
tiggede en øl, jeg rejste mig og gik over til baren efter en til ham, da
værten opdagede at jeg gav ham den øl, skældte han mig hæder og
ære fra, om jeg ikke vidste at man ikke serverede spiritus for ind¬
fødte, derefter tog han indianeren i kraven og bukserøven og kørte
ham ud gennem saloondørene, over fortovet og ud på gaden hvor
han faldt i den mudderpøl som gaden var. Det var en grim ople¬
velse, men jeg kunne ikke gøre noget for at hjælpe.
Vi blev afhentet af en lastbil, hvor der var skruet nogle bænke på
ladet, der var ingen overdækning, der var ca. 75 km. til minelejren
og den lå i 1500 meters højde, det var lidt køligt.

Forsætter i næste nr.
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FREDERICIA
6 svende mødte op, vi hyggede os og havde en god aften, hulefar
serverede som sædvanlig god mad. Formanden var til landskamp,
kassereren nød ferien på Mallorca.
Lørdag 9-6 01 holdte vi en god afslutning på året, da vi nu går på
ferie til august.
Hvis nogen vil besøge hulen i ferien, kan de henvende sig til hulefar
på TLF 75 92 17 30 så skal han/vi nok møde op.
MVH og god sommer fra Bent.

FREDERIKSSUND
Der var desværre sket en fejl i sidste nr.. Vores Grønlandsfarende
nav Axel fyldte ikke 60 år i juni men i juli, vi undskylder mange
gange til Axel.
Til Sønderborg skal der siges TAK for en rigtig godt og vådt stævne,
det er jo altid dejligt, når sådan et stort arrangement løber af stablen,
og at det så lykkes (på nær vejret). Tak Sønderborg
Da der ikke har været møde i juni, ønsker foreningen alle sine med¬
lemmer en rigtig god somme, og julimødet bliver traditionen tro
hos Frank og Anna i Jægerspris den 6. Juli.
Vi vil ønske Axel Gustavsen tillykke med hans 60-års fødselsdag
den 19 juli.
Med kno i bordet Smeden

AALBORG
Så nærmer vi os sommerferien Og åbenbart på grund af pladsman¬
gel i Svenden bliver det ikke til så meget som vi i grunden havde
lyst til at fortælle. Vores køkken er nu næsten færdigt og vores ud¬
flugt vel overstået. Jeg har modtaget en mail fra en glad deltager
som jeg her vil bringe ordlyden af:
Lørdag den 19.maj tog 15 navere af sted fra hulen i strålende sol¬
skin og blæsevejr.
Turen gik i år til Læsø, hvor vi havde en dejlig dag.
Vi fik set hele øen under kyndig guidning afErik, som, selvom han
er født i København, vidste, hvad der var værd at vide om Læsø -
og lidt til.
Saltsydehytterne fik også et besøg omkring frokost tid, hvor vi ind¬
tog Poul Erik's som sædvanlig glimrende frokost, inden vi kastede
os over jomfrusaltet!!!
Der var også tid til lidt fritid på havnen i Vesterø, inden turen gik
over Kattegat, hvor vi spiste på færgen. Det var en minibusfuld trætte
navere, der blev sat af ved hulen om aftenen. Tak, til de der var med
og til de, der ikke var med: Prøv det
Ja sådan var ordene og tak for det. Vi gør opmærksom på at hulen er
lukket om lørdagen den næste halvanden måned altså hele juli må¬
ned med og åbner som sædvanlig fra første august.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer,
med kno Poul Erik

HERNING
vi mi itir.nvi

Ja, så gjorde vi det igen.
Vi var blevet spurgt om vi ville komme på "Aktiv Centret" for at
fortælle om rejseoplevelse og synge naversange for de ældre, hvad
vi med glæde sagde ja til, 7 veloplagte svende tog efter søndags¬
messen af sted. Det var som sædvanligt dejligt at se såmange ældre,
som lyttede til vores oplevelser og de sang med så godt de kunne på
vores naversange. En ganske særlig oplevelse fik vi, da en dame
blandt tilhørerne bad om at låne mikrofonen og sagde, "Hvor er det
dejligt at høre naversange igen". Det viste sig at hun havde arbejdet
i Zürich og havde været medlem der, hun fortalte lidt om sine ople¬
velser der, et dejligt friskt pust, både for os, og vel osse for publi¬
kum, vi opfordrede hende selvfølgelig til at melde sig under fanen
her i foreningen, hvilket hun mente nok kunne afse tid til, vi håber
at se hende iblandt os. Så skal der en tak af sted til det høje nord,
nemlig til "Polarbageren" i Ålesund, for dit brev med indlagte fi¬
nanser til svendenes velfærd,jeg skal nok, som du selv forslog, sørge
for at de bliver omsat til "konserverings" middel af svendene, en
stor tak Hr. "Polarbager", håber vi snart ser dig her i Herning. Der
var til hulemødet d. 16 maj et meget lille fremmøde, mon dette skyl¬
des atmødeprogrammet, på grund af"tekniske" vanskeligheder kom
for sent ud, vi kan kun håbe at det bliver bedre fremover. Til slut
ønskes alle en god og fugtig ferie.
Med kno slag "MONTAGEN"
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HILLERØD
Som sagt var hulemødet den 11-5 aflyst. Messen den 26-5 røget
ribbenssteg var 12 fremmødte som havde en hyggelig aften.
Den 8-6 var der indkaldt til bestyrelsesmøde Kl. 18. Her enedes
bestyrelsen om at aflyse messen den 30-6, men til gengæld at stille
en bus til rådighed til en tur til Slagelse for at deltage i Slagelses
afd. Fanemarch, hvor efter vi vil besøge deres hule og indtage lidt
til gane som maven. Efter bestyrelsesmødet havde vi en hyggelig
huleaften hvor formanden kunne orientere om Slagelses turen og så
gav ordet videre til video Bendt, han fremviste en film om en hule¬
aften fra vor hule, det var en herlig film som han der havde fremstil¬
let. Som aften skred frem med historier og bæger klang, havde de
17 fremmødte en rigtigt hyggelig aften. Som sagt tidligere er som¬
merferie efter Slagelses turen så på gensyn til huleaften den 10-8.
Tilmelding til Slagelses turen til Mona eller Peter på telefon
45818162 / 48247545 begge steder vil der være telefonsvarer.
Med kno i bordet Peter.

HØRNING
Kristihimmelfartsdag havde vi besøg i vores hule af 10 naver og
navervenner fra Odense og I fra Vejle og 8 af vores egne medlemT
mer havde fundet vejen forbi. Vi havde en rigtig hyggelig eftermid¬
dag med god spisning og en del sang og naverspind. Tak for besøget
håber at se jer en anden gang.
Med kilo i bordet Else

KOLDING.
Hulemødet d. 25 maj. Vi var en lille samling på 8 naver. Vores koor¬
dinator Bent (skomager) har ordnet en bus til os fredag d. 7 sep., så
hold denne aften fri for andre aftaler, mere herom i aug. nr.. Kirsten
og Jens inviterede os til den traditionelle Skt. Hans aften d. 22 juni.
Vi siger Sønderborg tak for et dejligt stævne, alting var godt, undta¬
gen vejret, men det var de jo ikke skyld i, de havde vist ikke bedt
vejrguderne pænt nok. Vi var jo mere heldige sidste år, hvis i husker
at solen skinnede hele pinsen. .

Med naverhilsen Karen.

HOLBÆK.
Da undertegnet har været lidt fraværende de sidste parmdr., er her¬
med et resume af vores aktiviteter: April mdr. havde vi vores årlige
udflugt, som var til Næstved. Det første stop var Holmegårds-
glasværk, hvor vi fik årets første rundvisning, det varmeget person¬
ligt, da det var en der var født og opvokset på stedet og det var en
stor oplevelse da Kasper fik sin debut som glaspuster. Derefter var
vi på besøg i Næstved Navernes nyrenoverede hule, der var dækket
op til det helt store, det var bare en skam at der ikke var flere der
deltog i de flotte omgivelser. En stor tak til Næstved. Den 18 maj,
hulemøde var godt besøgt og vi fik varme hveder, hvorefter forman¬
den gennemgik materialet til pinsestævnet, hvorefter Ib blev valgt
til delegeret. Bjarne fortalte om program til vores øtur og han lo¬
vede godt vejr og mad til dem dermødte. Øtur d.26 maj gik til Enø.
Startedemed blæst og kuling, men da broklappen gik ned og vi kom
til stranden blev det opholdsvejr. Bjarne stod for grill samt øl og
vand, som var sponsoreret af "Polarbageren". Tak til Bjarne for en
god dag. Fra vores udsendte til Pinsestævnet har vi fået fortalt at det
var et godt og vel tilrettelagt stævne, tak til Sønderborg.
I ANLEDNING AF RUND DAG D.7 JULI 01, HAR JEG
ÅBENT HUS FRA 12.00 - 16.00 PÅ ADRESSEN:
HOVEDGADEN 43 DK-4410 MØRKØV. INDKØRSEL KØB¬
MANDS P.-PLADS.
Med kno Ole P.

KØBENHAVN
I al beskedenhed var Schweizeraften den 12/5 på (Alpe-)toppen. Vi
var 25 der havde en herlig aften, hvor minderne fra det skjønne land
væltede frem. Det var lige før vi kunne
jodle. Og tænk sig, desserten blev ikke spist op!
Desværre var Svende -hulemødet den 16/5 knap så velbesøgt da vi
kun var 7, men fa kan også hygge sig, så havde alle råd til at gi' en
omgang. Pinsen foregik jo i Sønderborg, der godt nok ligger ved
vandet, men det var i hvert fald om lørdagen lige vådt nok! Vi blev
våde både ude som indvendig under hele arrangementet. Tak Søn¬
derborg for et godt stævne. Alle arrangørerne var her og der og alle
vegne, ikke mindst hulemor Jette.
Tak til Bent fra Kolding for den overraskende gave samt H.B. for
deres ditto. Vi holder LUKKET i hele Juli måned, så første arrange¬
ment bliver Søndags -havemesse hos Sven Aage i Ballerup den 5/8.
Tilmelding er obligatorisk og bindende. Sidste tilmelding den 29/7
på telf. 44-64-42-40. Det bliver IKKE kedeligt!
Alle ude som hjemme ønskes hermed en rigtig god sommer.
Arrangementer:
5/8 kl. 10.30 Have-søndagsmesse
Med kno i bordet Niels „2m".

NYSTED
Jeg har den 2.-3. og 4. juni deltaget i pinsestævne i Sønderborg og
vil hermed sige tak til Sønderborg for det vellykkede stævne. Dele¬
geretmøde blev afholdt søndag den 3. Vi fik desværre ikke valgt
Henning til hovedbestyrelsen - vel på grund at dårlig markedsføring
men—men - vi kommer igen, alt er foregået på demokratisk vis. Vi
i Nysted har haft en hed polemik med redaktør og formanden om
vore foreningsmeddelelser, der var ikke plads - glemsomhed eller
andre undskyldninger. Det blev vedtaget på delegeretmødet, at for¬
eningsmeddelelser er det primære - så må der eventuelt skæres i
rejsebeskrivelserne. Jeg har i april, maj og juni forsøgt at informere
vore medlemmer om at året 2000 har været et godt år for Nysted
med god tilgang af nye medlemmer samt et godt regnskab, der slut¬
tede med en kassebeholdning på 10.878.70 kr. Derfor er jeg glad for
vedtagelsen på det nylig overståede delegeretmøde. Redaktøren og
Formanden har ikke været til at råbe op i den forbindelse. Det må
være sådan, at foreningsmeddelelser må gå forud for rejse¬
beskrivelser.

Med naverhilsen og kno skatmester - laugsskriver og hulefar Bent.
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vore medlemmer om at året 2000 har været et godt år for Nysted
med god tilgang afnye medlemmer samt et godt regnskab, der slut¬
tede med en kassebeholdning på 10.878.70 kr. Derfor erjeg glad for
vedtagelsen på det nylig overståede delegeretmøde. Redaktøren og
Formanden har ikke været til at råbe op i den forbindelse. Det må
være sådan, at foreningsmeddelelser må gå forud for rejse¬
beskrivelser.
Med naverhilsen og kno skatmester - laugsskriver og hulefar Bent.

NÆSTVED
Junis lyksaligheder er vel overstået: Pinsestævnet i Sønderborg, som
ni af vore medlemmer med ledsagere deltog i, Told og Skat, som
godkendte vortmomsregnskab, Teknisk Forvaltning som godkendte
en for længst udført nedrivning af skorsten på Hulen og ibrugtag¬
ning af tagetagen, samt Lokale-og Anlægsfondens udbetaling af den
lovede del af ombygningssummen, for blot at nævne nogle af de
vigtigste begivenheder.
Selvfølgelig er vi skuffede over, at Henning Brogaard fra Nysted
Afdeling ikke blev valgt til sekretær i bestyrelsen for C.U.K. Vi
foreslog ham, fordi han kan det kram og så fordi, han er en mand,
der gerne ruller ærmerne op og går i brechen for en sag, der tjener
retfærdighed for medmennesket. Den type hænger ikke på træerne.
Flot, at han alligevel indvilgede i, at påtage sig den vanskelige op¬

gave, at referere fra Pinsestævnet - et referat som kritiske øjne hvi¬
ler på. "Vi ønsker lykke til, med det mas og den udfordring, du har
påtaget dig."
Og når vi nu er ved de personlige henvendelser, så vil vi sende en
særlig sommerhilsen til vore medlemmer ude i verden, Niels på
Grønland, Lille Kalle på vist nok Jamaica og Leif i Norge. Vi er så
glade, når I ringer hjem til os ved Hulemøderne. Måske har vi endda
den glæde, at I kommer på en sommervisit. Hvis I melder Jeres
ankomst, vil vi troppe op og se, hvor solbrændte I er blevet og høre
nyt fra Jeres hverdag. På gensyn til alle.
Med kno i bordet Margrethe

STOP. Ikke flere roser, men næste pinsestævne vil vi ikke mangle
øl i bussen! Tak til Sønderborg for et godt stævne, den gode service
vi fik med kørsel, hente og bringe o.s.v. og Hans kasserer, du tog
fusen på mig, men vi blev enige om at 2 hulemøder kunne være
sjovt.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

ROSKILDE
Ved hulemødet den 25 var der 32 fremmødte , der skal lyde et stort
velkommen til vore gæster fra Stockholm, København og Holbæk
og til VIBEKE LIND fra Kirkens Korshær som holdt foredrag om
det store stykke arbejde som Kirkens Korshær udfører. Det var me¬
get interessant at høre om, der var mange ting som vi hørte om, som
vi ikke vidste besked med og hvilke store projekter deres penge går
til, penge som kommer ind ved salg i deres „genbrugsbutikker".
Dette formål ville vi også gerne støtte, så vi lod en høj hat gå rundt
til formålet.
Erna havde lavet maden og den smagte som sædvanlig dejlig og der
var rigelig af den. TAK Erna og endnu engang tillykke.
Vi sluttede en dejlig aften med minderne.
Program for Juli
Søndag den 15 kl. 17.30 kortspil
Fredag den 27 kl. 19.30 hulemøde (GRILLAFTEN)
Hulevagt Gitte og Poul
Med Naverhilsen fra Roskilde Anna-Lise

ZlmjOumnur

Spånkniv og
bugthøvl*

ODENSE
D. 24 april, Blå tur. Vi startede 10 personermod Hørning. De ville
gerne se os i møllen på vores årlige udflugt, til en anden hule. Vi
blev modtaget med flag og ølvogn. Vi fik en let frokost m. tilbehør.
Der var rundvisning i møllen, omgange og råhygge, alt var i top.
Jørgen Spring kikkede også ind. Tak for en rigtig god dag. Hule
mødet d 1 juni var kort da flere skulle til Sønderborg næste dag,
Inge kunne dog nå at slå på klokken, da hun havde haft fødselsdag.
Hun fik blæren, vi fik øl. Tak for det. Hulemor klarede også lidt
smørrebrød. Vi måtte have bøde kassen frem, da Ole havde laden
åben og alle talte mere eller mindre. Ole måtte betale ekstra da der
lige sneg sig lidt politik med i snakken.
Pinsestævnet d 2 juni. Vi var 8 per, der deltog i Pinsestævnet. Det
gik jo strålende, med alt den regn. Hulemødet er jo altid en sjov
oplevelse. Hermøder vi navere og andet godt folk, til god råhygge
og snak. Selv ridderen på den hvide hest. Ja, han havde godt nok
glemt sin hest, men "lånte"; i mangel af bedre, en cykel et eller
andet sted. Udflugten var i top med god frokost. Middagen var fin

SILKEBORG
Det haver så nyligen regnet
og de Træer de dryppe endnu
hvasse vind, Tjørnen stind har dig såret
de har revet din Kåbe itu.
Denne sang synger jeg altid for mig selv når jeg er i Søndeijylland.
Og hvad angår regn levede pinsen fuldstændig op til sangen. Det
var for øvrigt et godt pinse stævne de afholdt i Sønderborg, som jeg
så det. Til hule aftnen fik vi mindes vores gi. formand Hans med en

sang til hans ære." Med en Bluse på min Frakke." Det var den helt
rigtige tid, for alle de sønderjyske hegn blomstrede, hvide og blå
syren og så de smukke guldregn, det er så dejligt at se alle disse
hegn som står der i hele deres sommer dragt, det er som at se en
dejlig pige med langt udslået hår. Så en stor tak til Sønderborg, og
alle medlemmer i byen, dog erjeg fuld af beundring for jeres hule¬
mor, så mange mennesker i tre dage og hun var med hele tiden og
dette gode humør, hvor er det dejligt. Nu er vi landet i Silkeborg
igen, og det er bleven hverdag, vores hulekøkken er lige somAladins
forunderlige lampe, der bliver gnedet og pusset og vupti er der et
helt nyt køkken, dog helt så let går det ikke i et gammelt hus. Med
hjælp afmange gode kræfter, jeg vil endda kalde dem „Paradisiske"
+ mange flere gode Navere, så går det stærkt For, hvis vi ikke skulle
ku, hvem sku så ku, sku. Gulvet rettet op, plader på + vinyl, nye
vandrør kold og varmt, væge spartlet, tapet på + maling, nye skabe
ind, loft rettet op eller ned, nyt loft op, el i kabler under gulv og over
gulv og alle de gode forbindelser her og der.
Så køre detfor Ole Bent.
Kan i holdejer fugtige svende. Skriverkarlen

2J i
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slagelse
På hulemødet den 1. juni, var 12 glade svende samt 1 naverhustru
mødt op. Formanden bød velkommen og uddelte begejstret roser til
de gode svende der har slidt i det med ombygning af hulen. Der
mangler stadig en del arbejde inden Slagelse Festuge, men det ser
ud til at vi når det. Efter at vi havde sunget nr. 35, kunne Hans
berette om vores sommerudflugt. Denne var oprindeligt berammet
til at finde sted d. 18. august, men da Omø Kro er optagede denne
dag, flytter vi udflugten til d. 1. september. Færge fra Stigsnæs til
Omø er kl. 11.00. Tilmelding til turen skal ske på hulemødet d. 3.
august, hvor kr. 50,00 pr. næse skal betales som et forskud. Der skal
samtidigt gives besked om ønsket menu:
Skrubber ellerWienersnitsel.
Det blev besluttet at afholde et møde i hulen, lørdag d. 16. juni kl.
09.00 til morgenkaffe. På dette møde skal der følges op på opga¬
verne omkring Slagelse Festuge. Efter at have spist „de medbragte",
hvor Janne havde skænket kaffe til

fløden, blev minderne sunget.
Med kno i bordet. Per

Egerhøvl

STOCKHOLM
På forårets avslutningsfest d. 25 maj var vi ikke såmange, da flere
var på rese eller hade andre orsager til at ikke kunne komme. Ma¬
ten var der ingen, som klagede på. Poul Hansen hade en gæst med
, som var fra Nordland, så vi blev 12 til bords. Poul var kommet
hjem fra U S A, og efter hjemkomsten været på bryllup, Det må ha
været et fint bryllup for vi fik den ene historie efter den andre, og de
fleste har jeg glemt.
Vi fra Stockholm som var med på pinsestævnet i Sønderborg vil
takke for et fint arrangemang og sige tillykke med jeres fine hule.
Vi som var med på turen til Danfors fik en dejlig dag og fik lære os
meget om et afDanmarks største foretag, afen virkelig dyktig guide,
som kunne firmaets historie. Vi ses på Ingarø i sommer.
GRØNLANDSNAVEN AAGE.

VEJLE
Hulemøde d.1-6-01. Formanden bød velkommen til mødet hvor 16
Navere var ti] stede og da man efter opfordring havde sunget nr. 32
i sangbogen, Høje Nord blev der givet en stor tak til Vejle Nav,
Edmund Poulsen og hans kone Åse der havde stået for Familie¬
busturen, en virkelig fin og planlagt tur, hvor 50 personer deltog og
hvor de 2? var børn. Børnene fik sodavand og slikposer i bussen
hvori der var lagt et beløb af kr. 20 til ekstra fornøjelser. Vejret
tegnede sig lidt gråt fra starten, men om eftermiddagen tittede solen
frem og blev der resten afdagen. Flere afde voksne havde udfordret
sig selv til at afprøve nogle af de aktiviteter der var til rådighed,
vores hulefar havde vovet sig ud i den store Vandbus med sin fami¬
lie, men selvom han var drivende våd ved ankomsten tilbage, gri¬
nede han over hele hovedet og havde det vældigt skægt. Efter flere
udsagn fra turen havde det været en god dag og som vi alle håber
må blive gentaget til næste År, tak til jer begge for dette. Der var
blevet givet en havebænk til vejle foreningen, vi siger alle tak til dig
Hanne for gaven som nu står fint ude ved pumpen. Vores Varetegn,"
Naver-Peter der står og holder vagt over vores dejlige plet er
blevet nymalet, et fint stykke arbejde er blevet udført afVejle Nav
Horst og vi siger alle tak til dig Horst for det store arbejde du har
gjort. Peter står nu flot og klar til at sige velkommen til alle så kik ud
og hils på ham venner. Onsdag d.30-5-01. Havde Hytten besøg af
28 pensionister fra Østerbo Boligforening i Vejle, det havde været
en god dag for dem, de ældre havde glædet sig til dagen i forvejen
og det havde givet dem alle et friskt pust i hverdagen med glæde og
god samvær. Hans og Erik havde blærerøvshatten på ved mødet og
vi siger tak for øllet. Mødet sluttede i god ro og orden, hvorefter der
blev serveret nogle gode ostemadder. Alle naverhulerne nær og fjern
ønskes en rigtig god sommer.
Arrangementer i Juli Mdr.
D.6-7-01 Kl. 18.30 Hulemøde.
D.8-7-01 Kl. 11.30 „ Polles tag selv Bord „ til Kl. 14.00.
Husk. At alt parkering skal foregå nede ved strandvejen.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard

THULE
Hulemøde d. 25 maj, mødte 14 svende og en gæst op, efter
at have budt alle velkommen, var tiden kommet til de engelske bøf¬
fer, hulefar kom med rødvinen og Finn med en flaske snaps. Under
spisningen gik snakken om det navertræf, som Ole Bøwig og jeg
arbejder på, som vi glæder os meget til. Carl Sørensen der har været
medlem her siden d. 1-1-85, kom for at sige farvel, der blev ringet
flittigt med klokken, så der var rigeligt at drikke. Ombygningen er
ved at være færdig, men først til august - september, kan vi forvente
at få leveret inventar til 30 personer. Vi sluttede med minderne, en
dejlig aften var slut, og svendene forlod hulen i god ro og orden.
Med kno i bordet, Arktikeren,

Århus hmkt"
Vi var St. Bededagsaften 13 svende i hulen. Nu er vi ikke specielt
overtroiske her i Århus !? men 13 til bords !! Så mens Bager ristede
hveder, dækkede vi bord med en ekstra kuvert, til en Bronzefigur,
som vi døbte Ludvig D. XIV. Tak til Bager der slog på klokken.
Hulemødet den 18-5, forløb stille og roligt, der var ikke mange
svende, men en hyggelig aften var det.
På årets første „ sommerdag „ den første juni, var alle stole i hulen
besat. Formanden bød velkommen til de fremmødte og vi sang
velkomstsangen for vor gæst Åse Lindskjold fra Vejle. Det var en
glæde for os alle at formanden kunne overrække 2 fl. vin, med no¬
gen forsinkelse til Ole Mathiasen der har haft rund fødselsdag. Ole
M. har ikke været i hulen i nogen tid på grund af sygdom . Han er
rask igen, og havde nogle nye historier i ærmet til os. Det var en
rigtig lystig aften med sang og klokkeklang - hele 3 gange fik klok¬
ken et dask. De glade givere var Åge Tjerrild , Ole Mathiasen og
Hanne Madsen, de fik hver og en blæresangen.
Ole M. gav kage til kaffen, Bente havde bagt en rigtig lækker kage.
Det takker vi for.
I juli måned er der feriemøder hver fredag
Hilsen fra smilets by. Lis
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HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING 1 HB.. SKAL VÆRE

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved.
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk
Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk
Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

FORMANDEN 1 HÆNDE SENEST D.251 MANEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE 1 INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Giro.: 214 33 99.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

5LADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Udstillingsvognen: Foriøbig optaget:
Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund, og spørgsmål Uge 26 - Slagelse
angående udlån af vognen bedes rettes til: Uge 39 - Holbæk
Formand Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13, 3400 Hillerød
Tlf.: 4824 8881 Email-ads.: kkbr@get2net.dk

Ny C.D. med 27 sange fra hule og skur
120. kr. + forsendelse

HÅNDVÆRKERSANGE - NAVERSANGE

og SKÆMTEVISER
Bestil den hos "Go dansk folkemusik"

Ribe Landevej 190, DK-7100 Vejle tlf.: 75 72 24 86.

ROTTEHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

SIT s Kartoffelcentral
w v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

M M
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNINe 97 12 30 0«
Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl.16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Mi.
ii? i.fV.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b.
8355 Solbjerg.

Fax: 8692 6422
Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem af CUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER
RIMLIGE PRISER
TLF. 3969 4403

^ medlem i København.

MALERM ESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
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FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770
*

cm CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ETANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBU6TEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILURD
Levende musik fredag / lørdag

Hvtr dag kl. 8 - 18: «I 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «I 19.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk



NU KOMMER VI SNARTI

"SØVILLA" PÅ SILKEBORG BAD, HVOR NAVERNE FRA SILKEBORG SAMLES D. 11 AUGUST. 2001

NR. 8 August 2001 ÅRG. 99

Nu begynder vi at røre på os her i Nakskov. Jeg regner med at
holde et par offentlige møder, hvor jeg vil fortælle om naver¬
bevægelsen og hvad vi foretager os til hulemøderne, for at se, hvil¬
ken interesse der er for en naverafdeling.
I august eller september skulle vi så holde en stiftende generalfor¬
samling.
Vi er 2 stk.. naver der er bosat i Nakskov og l har sagt at han ville
overflyttes til Nakskov, 3 stk. har givet tilsagn om at de gerne vil
indmeldes, så allerede nu kunne vi genstarte en afdeling. Afdelin¬
gen blev nedlagt i ca. 1970.

Frode har meddelt at Nakskovsfanen fra dengang er på arkivet,
andre effekter er afleveret på lokalhistorisk arkiv, dem tvivler jeg
på at jeg kan få udleveret, da jeg har talt med dem, de var firkantet,
selvom det er effekter de normalt ikke opbevare.
Jeg har også været i forbindelse med nogle der enten har været
naver eller familie til gamle naver.
Jeg tager gerne mod hjælp til opstarten, hvis der er nogle der kan
afse tid, eller være behjælpelig på anden måde.
Føljetonen forsætter i næste nummer.
Med kno i bord Henning Brogaard.
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MÆRKEDAG.

D. 05 juli 2001

D. 05 aug. 2001

D. 06 aug. 2001

D. 24 aug. 2001

D. 28 aug. 2001

Svend Erik Akselsen
Södra Jordbroväg 137
S. 13651 Hanninge
Poul Dohrmann Sønderborg
Granvænget 5
DK-6400 Sønderborg.
Poul Rzénno Roskilde

Smøgen 2 Darup
DK-4000 Roskilde
Hanne Lund "Buster" Herning
Silkeborgvej 71
DK-7400 Herning.
Svend - Beck Nielsen Stockholm
Flintbacken 6, 1 tr.
S-11842 Stockholm

Stockholm 60 år

70 år

50 år

JUBILÆUM
D. 02 aug. 2001 Hans T. Petersen Sønderborg 5 år

Tøndervej 5 Øster Lindet
DK-6630 Rødding

D. 17 aug. 2001 Karin Jensen Sønderborg 10 år
Møllegade 5
DK-6400 Sønderborg.

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Hermed en hilsen fra det Norske, og en lille takke runde.
TAK for en hyggelig eftermiddag i Hulen, torsdag 7. juni. En spe¬
ciel, meget STOR OG VARM TAK til Else i Tølløse for den fine
håndmalede figur.
Med Naverhilsen POLARBAGEREN Ålesund.

60 år Tak til Naver og navervenner for blomster og besøg ved mit sygehus¬
ophold.
Med venlig hilsen Kaj, Hulefar Hillerød.

Hjertelig tak for opmærksomheden til min 70 års fødselsdag.
Birthe Nielsen, Roskilde.

Hjertelig tak for alle hilsener - breve - telegrammer, selv telefon
fra Grønland.

80 år kno i bordet Kaj Lindskjold Århus

I anledning af min 70 års dag. D. 17-6-01
Hjertelig tak til Naverkammerater i Stockholm, København Kol¬
ding, Silkeborg .Hørning og Hovedbestyrelsen for CUK. for
telegrammer.
En særlig tak til Otto Borås, som sendte et kort fra Toronto.
Ligeledes en tak til Grethe Strange for dit venlige brev. Ligeledes
takker jeg Aarhus Naverforening for den flotte gave. Jeg takker
også for gaverne fra Arne Munk, Eva & Svend B. Bageren og
Erik Carlsen.
Med naverhilsen Herluf Fiirgaard.

En stor tak for al opmærksomhed ved min 70 års fødselsdag d. 26
juni 2001 til HB. og naverne i København.
Bengt Högberg, København.

Mindeord!

Det er med sorg jeg må meddele at Vejle afdeling har mistet et
trofast medlem. Ernst Trøjbo drog den 27. juni, 79 år gam¬
mel, efter kort tids sygdom, ud på sin sidste rejse.

Ernst var uddannet tømrer, og rejste det meste af sit liv i det
meste af verden som arbejdsleder for Monberg & Thorsen.
Grønland, Cuba, Mellemøsten, forskellige stillehavsøer, og
mange andre steder blev det til. 1 1985 efter næsten endt rejse¬
liv blev Ernst meldt ind i Vejle afdeling, og var til sin død et
agtet og højt respekteret medlem af foreningen. Det var ikke
altid at Ernst nåede med til møderne, for fik han sat sig sam¬
men med damerne var han jo nødt til at underholde dem med
nogle interessante, men altid sobre rejsehistorier. Ernst vil være
savnet i foreningen i Vejle.

Æret være Ernsts' minde.

Vejle afdeling Hans

Mindeord.
Holbæk naverne har d. 16-6-01 mistet et elsket medlem

Else Christensen.
Else blev indmeldt i Holbæk d. 18-01-91. Hun har altid
deltaget aktiv foreningen, ikke mindst i mange år som revi¬
sor, samt besøgt mange foreninger sammen med Ebert.
Vore tanker går til Ebert i denne svære tid.
Æret været Elses minde.
Holbæknaverne Ole P.
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Det er med stor sorg jeg må meddele,
at vort og CUK's æresmedlem

Hans Rindom

den 5. juli i en alder af 75 år er draget på sin sidste rejse.

Hans blev født den 20. februar 1926, udlært mekaniker, og
nåede at væremedlem i hele 52 1/2 år! Sommange afos, trådte
Hans sine naversko i Schweiz, og har lige siden sit kendskab
til naverne, kæmpet for vor sag.
Hans har haft ikke så få bestyrelsesposter i H.B. - han har vidst
prøvet dem alle - men mest vil vi vel huske ham som en meget
afholdt formand. Ikke bare i H.B., men absolut også her i Kø¬
benhavn, som altid har stået ham særligt nær.
Hans havde en utrolig lune, gode talegaver, en god mægler når
dette var krævet, og en unik hukommelse.
Kammeratskab var en selvfølge, og selv om Hans brugte det
meste af sit liv på CUK, fik han dog heldigvis også tid til sin
dejlige familie. Ikke mindst da der kom børnebørn til.
Desværre har Hans i lang tid været plaget af sygdom, hvilket
naturligvis var ekstra hårdt, da han var vant til at være „her,
der og alle vegne".
Hans efterlader os alle et stort tomrum.

Æret være Hans' minde!

Niels „2m" Formand København

Vores medlem i Stockholm Per Borge Pedersen er draget ud
på sin sidste rejse den 1 juli 2001.

Ære være hans minne.
Stockholm Naverne.

Vores gode Naverven Bent Erik Veis er taget på sin sidste
rejse.

Ære være hans minde.
Samsø Naverne.

Efter at have været medlem i næsten 43 år, har vores gode naver¬
bror Helmuth Kløve besluttet at flytte teltpælene til Aalborg, for
at nyde sit otium sammen med familien. Det er med vemod vi
skal framelde dig fra foreningen i Randers efter så mange år, men
vi forstår dig selvfølgelig udmærket. Du er en kendt person, både
her i Randers og i andre foreninger. Du har ydet din indsats her i
foreningen ved flere gange at have været formand såvel som
sekretær, og vi har masser af gode minder om dig, det skal du
hermed have tak for fra bestyrelsen og samtlige medlemmer, med
ønsket om alt godt fremover. Vær sikker på vi sender dig en
tanke, når vi synger nr. 51 i den gamle.

På samtlige medlemmers vegne Henning, CUK. Randers.

KØBENHAVNS NAVERVENNERS
ÅRLIGE SKOVTUR

- GÅR I ÅR DEN 1. SEPTEMBER TIL NAVERNE I
NYSTED. DET LYDER LANGT VÆK, MEN ALLIGE¬

VEL IKKE OG ABSOLUT EN OPLEVELSE.
TRANSPORTMÅDEN SAMT PRIS

ER UVIS MEN DET ER IHVERTFALD VÆRD AT
OFRE. BAK OP OM DENNE HELT SIKKERT PRAGT¬

FULDE TUR.
DET SIGES AT SLAGELSE OGSÅ KOMMER....

SIDSTE BINDENDE TILMELDING ER DEN 26/8 TIL:
SVEN AAGE: 44644240 ELLER

ANNI: 43731350.
PÅ NAVERVENNERNES VEGNE

NIELS „2M"

120 ÅRS DAG!

Da jeg og Else begge bliver 60 år, vil vi gerne invitere
til åbent hus på

Sabro Kro, lørdag den 8-9,
med godt til halsen - maven og ørene fra kl.12,00 -??

Linie 114 kører til døren og 111 næsten !
Vel mødt og med kno i bordet Kaj Lindskjold Århus

jukiNuy~«'

MOSEL 2001
23 - 28 AUGUST

5 dage for 1500.- kr.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING,
DU KAN NÅ DET ENDNU

Nu er programmet klar for moseltreffen 2001 vi har lavet lidt om
på programmet i år, så vi får en heldagsudflugt om lørdagen hvor
vi tager direkte, efter morgenkaffen, til Braubach ved Rhinen med
det berømte slot Marburg, som er hvoraf der er bygget en tro kopi
i Japan. På denne tur, er entre til banen og rundturen ikke inklude¬
ret i prisen, vi har endnu ikke fået prisen for turen. Vi har måttet
hæve prisen lidt i år, fordi værelserne er blevet dyrere, men ellers
er turen den samme hvor vi kører fra Musikhuset i Århus den 23

august kl. 17 og har de sædvanlige stop undervejs og er hjemme
mandag aften den 27 august ved 23 tiden.
Tilmelding snarest
Prisen i år er 800 kr. for opholdet i Mesenich og 700 kr. for bus.

Vagner Sørensen Tlf. 8698 5590 Mobil 4094 2619
Børge Andersen Tlf. 8625 3399
Bankkonto, Danske Bank 3658 475 983
Århusnaverne St. Blichersvej 88, 8210 Århus V.
Med venlig hilsen Moselgruppen.



HB. MEDDELER

GENERALAFSTEMNING

Hovedbestyrelsen indkalder til generalafstemning. Eneste punkt til
afstemningen er valg af 1 stk. bilagskontrollantsuppleant.
Foreningen i Slagelse genopstiller Helge Lind Nielsen.
Er der forslag om andre kandidater, skal navnene være HB for¬
mand Ole Bøwig i hende inden 31 august 2001.
De opstillede kandidaters navne, vil blive sendt til foreningernes
formænd den 1. september 2001.
Afstemningen i foreningerne skal være afsluttet inden 30. septem¬
ber 2001. Resultat skal sendes til HB formanden umiddelbart efter
afstemningen.
På hovedbestyrelsens vegne Ole Bøwig.

Ung i arbejde
i Australien

VISUM: Danmark og Australien har indgået en aftale om Working
Houday-visum, og det giver unge mellem 18 og 30 år en ny mulig¬
hed for at opleve Australien: nu er detmuligt at kombinere ferieop¬
holdet med et job - altså tjene pengene på stedet og dermed fa et
andet indblik i den australske hverdag og livsstil, end den turisten
oplever. Fra 1. juli kan danske statsborgere ansøge den australske
ambassade om et visum, der giver ret til at arbejde i 12 måneder,
men allerede nu er Skandinavisk Australsk New Zealandsk Ven¬
skabsforening klar med et nyt produkt -Working Holiday-start-pak-
ker til de unge. Startpakken indeholder alt det, der skal til for at få
den rigtige start: de første dages ophold, en introduktion til det
australske arbejdsmarked og forholdene i Australien generelt, hjælp
til jobsøgningen, medlemskab i et jobformidlingsfirma, oprettelse
af bankkonto, visumgebyr, hjælp til visumansøgning, afhentning i
lufthavn og meget mere.
Venskabsforeningen tilbyder startpakkerne i Sydney og Melbourne,
der har de fleste jobmuligheder bl.a. i turistbranchen. Læs mere på
hjemmesiden www.ausnz.org
Kilde Jyllandsposten, JENS AARESTRUP

Nvt lykønskningstelegram

Der skal trykkes nye CUK telegrammer og i den anledning, ønsker
vi at moderniserer forsiden på telegrammet. Forslag fra medlem¬
merne til, hvordan CUK telegrammet kan se ud, modtages gerne.
Har du en ide eller måske kan du lave en skitse, så send det til HB
formanden Ole Bøwig.
HB vil geme modtage så mange forslag som mulig, så vi ud fra
jeres indsendte materiale kan lave et virkelig flot telegram
HB formand Ole Bøwig

FREDERIKSSUND
Siden sidst har vi haft stor aktivitet i Frederikssund, hvor vi den 23.

juni afholdt 30-års stiftelsesfest, hvor vores formand Kurt Rasmus¬
sen ved receptionen benyttede lejligheden til at udnævne vores
medlem gennem alle årene, Frank Ventrup til æresmedlem af Fre¬
derikssund afdeling.
Frank mener selv at han kun har svigtet tre gange fra hulemøderne
på tredive år. Så det må vel nærme sig dansk rekord.
Vi ønsker hermed Frank tillykke og håber, at vi må se ham til mange
møder i fremtiden.
Til selve receptionen havde vi besøg af mange af vore naver¬
kammerater og venner fra det meste af landet.
Det var også tilfældet til den efterfølgende fest og det siger vi selv¬
følgelig mange tak for og efter, hvad vi har erfaret så morede alle
sig rigtigt godt og mange lige til den lyse morgen.
Den 6. juli holdt vi traditionen tro grillaften hos Frank og Anna i
Jægerspris og her var der, som altid, et godt fremmøde og det blev
midnat før de sidste forlod Frank og Annas meget charmerende
have, som særlig denne aften tog sig godt ud, da det efter min me¬
ning var den dejligste sommeraften i mange år.
Her til slut vil jeg på Frederikssunds afdelingens vegne sige mange
tak til både de mange gæste og afdelinger, som tænkte på os den 23.
juni og især en stor tak til alle, som gav en hånd med for at få det
hele til at glide, det gælder ikke mindst formand Kurts familie.
Med kno i bordet Smeden

*
HERNING
Det var så juni der gled ud af kalenderen med et meget lille frem¬
møde i hulen. Til hulemødet onsdag den 20/6 havde formanden lov¬
ligt frafald, han skulde fejre sin datters studenterhue.
Vagner fra Aarhus havde meldt ankomst til hulemødet og bestilt
overnatning hos „Borgmesteren", han medbragte en hel flaske
„Brænselsvin til svendenes velfærd", vi takker 2 gange, et for besø¬
get og et for gaven.
Så var der Pinsestævnet i Sønderborg, og hvilket stævne, 3 herlige
dage i gode kammeraters selskab. Sønderborgs Borgmester holdt en
vældig god og humørfyldt velkomsttale, dog var vi nogle stykker
som ikke hørte alt, hvad der blev sagt på grund afbarneskrål og div.
diskussioner om børneopdragelse, mon ikke vi alle kan blive enige
om at børn ikke høre med til sådanne arrangementer. Ellers var stæv¬
net et flot stævne hvor alt klappede,men regnvejrSKAL det jo være
når Sønderborg kalder til fest, men „pyt" vi blev vel alle mere eller
mindre fugtige, også indvendig.
Så en stor tak til hulemor, Jette, tænk at være med i hele 3 dage
med serveringen, det blev til mange 32 kroners drink på grund afdit
formidable gode humør.
„MONTAGEN" Forsætter side 8
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CUK. NAVERNE
FORENINGSLISTE
AUGUST 2001

AALBORG (01-01-1919)
FORMAND: Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3

DK-9000 Aalborg, tlf. 9810 1967.
KASSERER: Irene Andersen, Store Tingbakke 8

DK-9310 Vodskov tlf. 9829 3821
HULE: Kattesundet 20 9000 Aalborg
MØDE: 1. onsdag i måneden
MEDL: 36

ESBJERG (19-09-1979)
FORMAND: Erling Knudsen, Østparken 109

DK-6840 Oksbøl, tlf. 7527 2218
KASSERER: Leo Lassen, Ringen 54, 1 .th.

DK-6700 Esbjerg, tlf. 7513 5892
HULE: Ringen 54, 1.tv
MØDE: Sidste tirsdag i måneden.
MEDL: 5

FREDERICIA (15-03-1920)
FORMAND: Kjeld Rasmussen, Strib Landevej 80

DK-5500 Middelfart, tlf. 6440 1618
KASSERER: Arne Hansen, Skovbakken 28 A, Ith

DK-7000 Fredericia, tlf. 7592 7679
HULE: Sjællandsgade 17, C
MØDE: 1. onsdag i måneden.

Lørdag kl. 10-13.
Evt. gæster kontakt bestyrelsen
Ferielukket fra 6-5. til 5-8-00.

MEDL: 17.

FREDERIKSSUND (21-06-1971)
FORMAND: Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13

DK-3400 Hillerød, tlf.: 4824 8881
Email ads.: kkbr@get2net.dk

KASSERER: Per Bogart, Firhøjvej 4, A.
DK-3120 Dronningemølle, tlf.4971 8258

HULE: Græse Gl. skole, Græse skolevej 21
MØDE: 1. fredag i måneden.
MEDL: 26, NV.3

HERNING (03-12-1964)
FORMAND: Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind

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

DK-7400 Herning, tlf. 9722 2481
HULE: Ole Rømersvej 7, i kælderen.

Post til afd. kan sendes, tlf. 2213 2244
MØDE: 3. onsdag i måneden kl.19.30

samt 1. og 3. onsdag i måneden i mdr. kl. 10-12.
MEDL: 21.

HILLERØD (19-03-1937)
FORMAND: Dann Eland Rosenvænget 1 Ith

DK-3600 Frederikssund tlf. 4731 4954
emailads: DE@frederikssund-kom.dk

KASSERER: Erland Nielsen, Dronningens Kovangen 5
DK-3480 Fredensborg tlf. 4847 5169

HULE: Sophienborgvej 36 A Hillerød TLF. 4824 8360.
MØDE: 2. fredag i måneden,

Lørdagsmesse kl. 13.00 sidste lørdag i måneden
MEDL: 24 .NV. 14

HOLBÆK (31-08-1920)
FORMAND: Torben Lundgaard, Nybyvej 51

DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
KASSERER: Markus Sikker Hansen, Skolebakken 19

DK-4190 Munke Bjergby tlf. 5780 7676
emailads: sikker_m@mail.tele.dk

HULE: Holbæk gi. teknisk skole Jernbanevej 16
MØDE: 3. fredag i måneden (ingen møde i juli)

Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
MEDL: 21.

HØRNING
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

(12.12.1991)
Otto Westergaard, Højgårdsvej 24
DK-8362 Hørning, tlf. 8692 1803
Karl-Heinz Fiering, Damager 6
DK-8362 Hørning tlf.: 8692 3128
Emailadr.: khfbe@mail.tele.dk
Den gamle mølle Møllevænget 47, Hørning
1. fredag i måneden
19. NV.6.

KOLDING (08-07-1942)
FORMAND: Ervind B. Jakobsen, Ødisvej 146

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

DK-6000 Kolding, tlf. 7553 1502
HULE: Agtrupvej 109, kælderen
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL. 19. NV.3

KØBENHAVN ( 12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DK-1352 København K, tlf. 3315 0985
Arb.tlf. 3686 8865
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

KASSERER: LeifOve Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
DK-2300 København S, tlf. 3254 9508

HULE: Ingerslevgade 108 kid. tv. DK-1705 Kbh.V.
TLF: 3321 0092.

MØDE: Se svenden under KØBENHAVN
MEDL: 40-NV. 16



NYSTED (16-10-1955)
FORMAND: Egon Andersen, Marbækvej 1

DK-4880 Nysted, tlf. 5487 2005
KASSERER: Bent Hansen, Jernbanegade 10

DK-4880 Nysted, tlf. 5487 1499
HULE: Den gamle stationsbygning i Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00, dog ikke

i juni, juli og august
MEDL: 20.

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND: Søren Hvejsel Udgårdstoften 10

DK-8600 Silkeborg, tlf. 8681 9433
KASSERER: Peter Poulsen, Bregnevej 18

DK-8600 Silkeborg, tlf. 8682 9912
HULE: Skolegade 19, 1 tlf.: 8682 2615
MØDE: Hver onsdag fra kl. 10 - 12.

Hver søndag fra kl. 10 - 12.
MEDL: 37.

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

DK-4700 Næstved Fensmark tlf.5554 6697
KASSERER: Lis Pedersen, Øster Ringvej 19 B Ith.

DK-4700 Næstved, tlf. 5572 7146
HULE: Kompagnistræde 1, tlf. 5577 0962
MØDE: 1. fredag i måneden,

Hulen er åben tor-fre- lørdag kl. 12- 17.
MEDL: 38 Nv.7

SLAGELSE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(15-11-1942)
Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11
DK-4230 Skælskør tlf.5819 4797
Emailads.: gha@mail.dk
Einer Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889
Fruegade 36
1. fredag i måneden
19

ODENSE (23-09-1913)
FORMAND: Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,

DK-5000 Odense C. tlf+fax. 6590 4416
Emailads.: Naver@post9.tele.dk

KASSERER: Arno Frank, Bodil Neergårdsvej 7,Søhus
DK-5270 Odense N. tlf. 6618 7604

HULE: Fåborgvej 9, 5250 Odense SV.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: 16 Nv.7

RANDERS (17-06-1945)
FORMAND: Søren Munk, Stoubyvej 460. Tørslev

DK-8983 Gjerlev J. tlf.: 8647 8983
KASSERER: Henning Dalsgaard, Lindebjergvej 54

DK-8900 Randers tlf. 8644 1590
HULE: Udbyhøjvej 150 i gården
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 20

ROSKILDE (17-02-1927)
FORMAND: John Nielsen, Hejrevej 9

DK-4000 Roskilde tlf. 4636 5001
KASSERER: Erna Nielsen, Rønøs Allé 5

DK-4000 Roskilde tlf. 4636 1068
HULE: Kamstrupsti 2, 4000 Roskilde
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: 23

SAMSØ (21-05-1985)
FORMAND: Flemming Skøtt, Skolebakkevej 26

DK-8305 Samsø tlf.: 8659 1159.
KASSERER: Alice Lind Forsmark, Østerløkkevej 31

DK-8791 Tranebjerg tlf. 8659 2269
E-mail.: lind-fors@vip.cybercity.dk

HULE: Samsø naverne

v/ Hjemmeværnsgården Onsbjerg
Onsbjerg Hovedgade 26
DK-8305 Samsø.

MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL: 16

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

DK-6400 Sønderborg, tlf. 7442 5535
Hans Hylle Løvenskjoldsgade 16
DK-6400 Sønderborg tlf.: 7448 7016
Emailads.: hanshylle@mail.tele.dk
Vandtårnet, Redstedgade
1. fredag i måneden kl. 19.30
Messe 3.lørdag i måneden kl. 11.00
23 Nv.7

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:
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FÆRØERNE

THORSHAVN (01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08

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

Fo. - 100 Thorshavn
MEDL: 5

GRØNLAND

THULE (12-11-1984)
FORMAND: Bent Andersen, GC Boks 245

3970 Pituffik, Grønland, tlf: 0029 766695
KASSERER: Finn Siewertsen, GC Boks 743

3970 Pituffik, Grønland tlf: 00299 976779
HULE: Thule afd. Naven, GC Boks 774
MØDE: 1. mandag i måneden
MEDL: 20

ZURICH (05-06-1880)
FORMAND: Peder Hörlück Nielsen, Büelenweg 1,

CH-8820 Wädenswil
tlf. 0041 1 780 47 71

KASSERER: Peter Holm, Rousseaustr. 19
CH-8037 Zürich
tlf. 0041 79 236 24 60
E-mail.: peter.holm@ubsw.com

HULE: Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118
CH-8412 Aesch bei Neftenbach

Tel. 052 315 57 58 Fax. 052 315 57 61
MØDE: Se Zurichvis
MEDL: 36

SVERIGE
BORÅS
FORMAND:

MEDL:

(21-02-1953)
Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås tlf. 0046 3341 5489
Emailads: fam.samuelsson@mbox315.swipnet.se
2

CANADA

CALGARY
FORMAND:

KASSERER:

Sekretær:
HULE:

MØDE:
MEDL:

(01-01-1958)
Kristian Andersen
Bow Cr.NW

Calgary Alberta
T3B-2B6 Canada tlf: 1 403 288 6779
Bent Thomsen

#904, 1011-12 AVE SW
Calgary Alberta
T2R OJ5, Canada tlf: 1 403 244 9381
Chr. Østergård. Email: chrost@home.com
The Danish Canadian Club 727
11 Avenue S.W. Calgary, Alberta Canada
1. torsdag i måneden kl.20.00
34

VANCOUVER (26-11-1958)

FORMAND:

MEDL:

SCHWEIZ

BERN
KONTAKT:

Ferdinand Christensen
6451 - 121 A Street Surey,
British Columbia
V3W OY4 - Canada
1

Th. Jespersen, Winkelriedstrasse 63
CH. 3014 Bern

KONTAKT: Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

STOCKHOLM (29-08-1913, Ingerö 1947)
FORMAND: Anton M Poulsen, Torpvägen 6

S-134 64 Ingarö tlf. 00468-570 28604
KASSERER: Jörgen Nielsen, Hornsgatan 73 ltr.

S-11849 Stockholm Sverige
E-mailads.: jo.nielsen@telia.com

HULE: Torpvågen 4, Barnvikstorpet
5:12 Stora Barnvik 2, 134 64 Ingarö
tlf. 00468/570 286 29 - Grio: 432 0060-9

MEDL: 31

U.S.A.
LOS ANGELES (05-04-1934)
FORMAND: Kurt Møller,

9841Noble Avenue
North Hills CA. 91343-2405
tlf. (818) 893-2405
Email: kgmøller@earthlink.net

HULE: Naverdalen 616 Norumbega Dr.
Monrovia CA. tlf. 626 358 6433

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19.00

GODE NAVER!
JEG TAGER FORBEHOLD FOR EVT. FEJL, DA JEG IKKE
HAR MODTAGET LISTER FRA ALLE FORENINGER.

REDAKTØREN.
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HØRNING
Den 10. juni mødt 13 naver og navervenner op til vores fugleskyd¬
ning. Fuglekongen (Richard) sørgede for morgenmaden og lidt til
halsen. Da dette var overstået gik vi gang med skydningen kl. 10.
Og snart røg kronen, det var Kalle som skød den ned. Der efter var
det Otto der tog sig af næbbet. Venstre vinge tog Jens sig af, så var
Kalle der igen med højre vinge, så var det halen tur, den ordnede
Herbert. Derefter var der pause. Tid til at hygge sig til middagsma¬
den var klar. Den bestod af rugbrød med sild, forloren skildpadde
med æg og flutes. Under middagen kunne der købes amerikansk
lotteri, som ville blive trukket efter fugleskydningen Så skulle vi
gang med skydningen igen. Det var halsens tur. Den klarede Her¬
bert. Og nu var der kun brystpladen tilbage, hvem skulle blive næ¬
ste års fuglekonge. Det havde kun været mænd der havde skudt
noget ned. Men til sidst blev det en kvinde der blev fuglekonge.
Nemlig undertegnet (Else). Derefter var fugleskydningen færdig for
i år. Vi gik ind i hulen for at hylde fuglekongen, og uddele præmier.
Derefter lidt hygge og ved 17 tiden sang vi minderne. Derefter var
det slut for en dejlig dag. Den 15 juni var der igen besøg i vores
hule, nemlig 8 fra Samsø , de var på deres årlige udflugt og ville
besøge os. Vel ankommet hertil var der tid til spisning i hulen, hvor
11 afvores egne medlemmer også varmødt op. Efter spisningen var
der tid at hygge sig og klokken kom til at ringe en hel del gange så
blærehatten kom flittigt i brug. Da det blev tid at gå hvert til sit, blev
vores gæster fordelt så de kunne overnatte her. Næste morgen var
der morgenmad kl. 9 i hulen og vi mødtes atter med vores gæster,
hvor vi atter hyggede os et par timer inden Samsøboerne vendte
næsen hjemad. Det var en hyggelig aften og formiddag. Husk næste
hulemøde den 3. august kl. 19. Der er fællesspisning tilmelding til
Otto og Else senest den 27. juli. På tlf. 86 921803
Med kno i bordet Else

HILLERØD
Sommerferien er godt begyndt, vi sluttede foråret med en overra¬
skelse , aflyste messen den 30 juni og inviterede afd. medlemmer på
bustur til Slagelse, hvor vi deltog i deres fanemarch. En herlig bus¬
tur, hvor de 16 fremmødte havde det dejligt. Efter at havde bygget
sig nogle timer i Slagelse tog vi hjem til hulen og fik nogle snitter.
Ja der var højt humør. Vi har hulemøde igen den 10 august kl. 19,00.
HUSK store grillfesten den 25 august i hule (messen ) Tilmelding
til Mona senest 8 dage før på Tlf. 45818162, i ved godt at der altid
bliver svaret. Forsat god sommerferie og vel mødt i efteråret.
Med kno i bordet Peter.

HOLBÆK
14 mødt. Formanden bød velkommen og berettede, hvad der var
sket siden sidst hulemøde. Ib aflagde beretning fra pinsestævnet.
Delegeretmødet gik som det altid har gjort, nogle møder op og har
kun negativ kritik af HB., hvornår hører de noget positivt, vi ved jo
de gør et stort arbejde.
Men vi havde en hyggelig aften og Kirsten der havde haft fødsels¬
dag, gav en lille en til kaffen. Den 13-9-01 kl. 19.00 far vi besøg
af hjemstavnsforeningen, vi håber mange naver vil møde op denne
aften.
Med kno Ole P.

KOLDING
Hulen d. 29 juni var meget godt besøgt, og vi havde et par hygge¬
lige timer. Nu har vi endelig faet plads til at begynde på udvidelsen
af vores køkken, så det glæder vi os til at få overstået, der mangler i
hvert fald ikke hjælpere. Så når det er vel overstået, så forestår jo
den store hovedrengøring, hvor der jo også er brug for nogle af
vores piger, men de plejer jo at være flinke nok, vi har jo nok lidt
mere forstand på det med klude og sæbevand, vores mænd kan jo så
tage sig af det grove. Turen til Hørning sker FREDAG D. 7 SEP.
KL 18.30. med afgang fra hulen. Så vi håber der er nogle stykker
mere der vil med, så vi kan fylde bussen op, så tilmeld jer til Lars
inden D.28 aug. Tlf. 7553 1502. mobil 2022 9543.
Naverhilsen Karen.

^
KØBENHAVN
Vi var 16 til Ferie-Hule-Mødet den 21/6 som blev endnu en herlig
aften. Herligt var ligeledes bødekassens indhold på hele kr. 2.336,00!
Og det kun på et halvt år. Kethie kom flot nærmest med et gæt på kr.
2.340,00. Derefter kom Nan der skød kr. 9,00 over og Erling Hule¬
far med kr. 25,00 under, så det var flot. Bødekassen er i øvrigt lavet
af schwerizernaven
Finn Myggier der for mange år siden vendte hjem til Danmark.
Lørdag den 23/6 var vi mange der var til et brag af en 30
års jubilæumsfest i Fr. sund. Jeg mangler som sædvanlig ord. Flot,
flot.
Det er jo sommer, så vi puster ud! Vi ligger så småt (men absolut
IKKE kedeligt) ud med Søndags-havemesse hos Sven Aage i Balle¬
rup den 5/8. Tilmelding er obligatorisk og bindende. Sidste tilmel¬
ding den 29/7 på telf. 44644240.
Fortsat god sommer til alle ude som hjemme!
Arrangementer:
5/8 kl. 10.30 Have-Søndagsmesse hos Sven Aage
26/8 kl. 10.30 Søndagsmesse
1/9 kl. 10.30 Navervennernes skovtur til Nysted

- se annonce her i bladet.

Med kno i bordet Niels „2m"

NYSTED
Ja, sommeren er over os. Vi har den 9. juni afholdt udflugt. Vi var
mødt 8 svende med vore damer.Vi mødtes hos Rosa og Egon. En
vellykket dag, tak til Rosa og Egon.
Lørdag den 1.september får vi besøg af naverne fra København.
Fredag den 21. september får vi besøg af H.K. seniorklub fra
Nykøbing F. I bedes venligst reservere begge dage, klokkeslæt be¬
kendtgøres senere. Jeg har begge dage reserveret Stoppestedet.Jeg
ønsker jer fortsat en god sommer.
Med naverhilsen og kno
Skatmester, laugsskriver og hulefar Bent
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ODENSE

Fredagsmødet blev holdt i en dejlig kølig kælder. Arno startede
mødet, som næstformand, da Ole havde meldt afbud. Han dukkede
nu alligevel op, han havde Marianne og hendes søn, Johnni med. Vi
var 10 i alt, flot ifølge vejret, men det må være den kølige kælder og
kolde øl der trak. Arno fortalte lidt om pinsestævnet, vi havde også
været til fanemarch i Slagelse i strålende sol, det var en rigtig god
dag, om end lidt lang, da nogle missede et tog og var hjemme ca.
2.30. Kristoffer havde haft fødselsdag, så der blev ringet med klok¬
ken. Jørgen vandt i vores lotteri og omsatte straks gevinsten til øl.
Vi sang blæren og takker begge de herre.
HUSK vi har åtur, d. 11 aug. Kl. 12.00 fra Munkemose. Vi sejler ud,
spiseræggekage på Karlsund, og hørerjazz, fra Odensebanden. God
sommer.

De bedste hilsner Pigen fra Fyn.

Snustobakshorn

RANDERS
Til hulemødet 6-7 var der mødt 10 svende op, det var sidste gang
inden ferien. Vi startede med en sang som selvfølgelig var nr.51 -
Naver kæk, Kløves slagsang. Det var jo en slags afslutning for ham
vi holdt. Efter knap 43 år i vores midte, takker "HELMUTH med H
i begge ender" af, og drager til Aalborg, hvor han slår teltpælene
ned. Som vi har skrevet andet sted i Svenden, så ønsker vi dig alt
mulig held.
Derefter orienterede formanden fra pinsestævnet, hvilket foregik
uden kommentarer Derefter havde vi en lille diskussion om vore

travetur. Vi har jo vedtaget at vi må tage påhæng med denne dag.,
men desværre hjælper det ikke, vi er alt for få. Vi må se at få nogle
flere med. Undertegnede havde en hilsen fra Tjerrild, som altid ple¬
jer at komme fra Aarhus denne dag, men kunne ikke i år.
Så var der en del polemik om vores sekretær, fordi vi nogle gange
ikke havde haft noget nyt i Svenden. Han var desværre ikke selv til
stede, men bestyrelsen må se at få snakket lidt med ham.
Derefter tog Solveig ordet, hun havde fået noget galt i halsen med
hensyn til gæster til vore søndagsmøder. Jeg ved ikke om vi fik det
helt på det rene, ellers må vi prøve igen.
Senere på aftenen sørgede vores slagter Jørn fra det mørke Nord¬
norge for at vi fik noget at spise, også Børge, og da Kløve spende¬
rede en kasse øl, og formanden gav en fødselsdagsøl, og hulen gav
brændevin blev det som sædvanlig en god aften. Til jer der ikke var
med, kom ud af starthullerne her efter ferien.
Med naverhilsen Henning

ROSKILDE
Ved hulemødet den 22. var vi, 31 som troppede op, vi havde husket
at det var rykket en uge frem af hensyn til festivalen. Også et vel¬
kommen til vore gæster fra København, det er jo altid dejlig med
gæster.
Vi fejrede Birthe's 70 års fødselsdag et stort TILLYKKE og tusind
tak for dejlig mad, det var en rigtig hyggelig aften som gik med
masser af snak og sang og ikke mindst SKÅL.
Nu nærmer sig jo ferietiden, så er det jo så som såmed fremmøderne,
men kom alle som kan vi har det jo dejligt når vi er sammen.
En stor tak til Næstved naverne som lagde vejen forbi hulen den
23-6 til en hyggelig frokost inden de skulle videre til Frederiks¬
sund. TAK for gaven.
EN GOD SOMMER TIL ALLE FRA NAVERNE I ROSKILDE.

Program for August
Søndag d. 12 kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 31 kl. 19.30 hulemøde
Hulevagten står Birthe og John for
Med Naverhilsen fra Roskilde Anna-Lise

Egerhivl

SAMSØ
Vi var til grillaften hos Leif, som vi plejer hver sommer. 8 svende
deltog samt 2 nye navervenner, som vi optog denne aften.
Vores udflugtstur til Hørningnaverne var virkelig en god dag. Vi
blev godt modtaget i møllen og havde en fornøjelig aften sammen
med glade naver. Tak for det Hørning, vi håber I kommer til Samsø
en gang, så vi kan gøre gengæld. Første møde efter sommerferien er
Hulemøde den 7/9 2001.
Med kno i bordet Jørn.

SILKEBORG
Nu efter Sankt Hans hvor sommerferien står for døren, hørte jeg

følgende.
Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så popu¬

lært???
Det var Sankt Hans vi kom fra, hvor vi havde en dejlig aften på
Rørvang hos Lissi og Vagn „Rør" havde stillet have - garage til
vores disposition og vi brugte begge dele godt. Peter spillede, vi
sang med så godt som vi kan, eller kunne. Grillmester Leif passede
på at bøffer - revelsben - pølser -m/m fik det de skulle på begge
sider, samtidig fik han solgt øl - vin og den efterhånden helt uund¬
værlige Portvin + dansk vand.
Der var sendt en observatør fra Fyn. Du er altid velkommen Kjeld,
til at deltage i vores festligheder, så en tak til ham og på gensyn. En
så stor tak til „Rørtang" for god behandling og husly, dog vil jeg
mindesmormors kagenmed stor glæde, også brødet som Gitte havde
bagt skal have stor ros og anerkendelse. Måneds mødet om sønda¬
gen, var jo dagen derpå, men alligevel saglig, vi fik sidste nyt fra
køkken folkene, Leif fortalte om delegeretmødet og den forestå¬
ende generalafstemning, og hvad der ellers var, og hvad der skulle
på et bestyrelsesmøde. Formanden redegjorde for de sidste nye til¬
tag på køkken fronten, og andre fronter.
Johnny Møller havde været i røgeriet med en dejlig stor ørred, som
vi fik efter mødet, jer der ikke var der, i gik glip af noget. Også en
stor tak til ham for denne herlige spise. Nu vil vi glæde os til den 11
august hvor vi skal på Silkeborg Bad jeg regner med at vi har en
aftale med Silkeborg Bunkermuseum for en særlig fremvisning og
der vil blive en rundvisning i parken og hvad de forskellige byg¬
ninger har været og bliver brugt til. Det er i det hele taget en dag
hvor vi vil hygge, snakke og synge nogle af vort hjemlands vemo¬
dige og spise sammen og hvis tørsten den skulle blive alt for stor, så
vil vi se på det med stor alvor, og gøre noget ved det. Kalle han vil
forlade sin ø for at sørge for maden til os.
Så i skal være så velkommen på Silkeborg Bad ved Søvilla lørdag
den 11 august kl. 14.00 så vil vi stå med blankpudsede sko og tage
imod jer alle.
Indtil da, må i have en god sommerferie, alle sammen.
Skriverkarlen i Silkeborg. Øj
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SLAGELSE
Ved hulemødet d. 06.07.01 var vi 10 navere med ledsagere og vi
indledte, som sædvanlig med en sang. Denne aften havde Jørgen
igen fået et af sine lyse øjeblikke og havde startet grillen. Desuden
havde han istandsat det gamle Wc-bræt og lavet en flot inskription
på det. Tak for det, Jørgen.
Erik og Ejner omtalte Slagelse festuge, som gik over al forventning
og i den forbindelse vil jeg rette en stor tak til de foreninger der
mødte frem til Fanemarchen, som efterfølgende er blevet omtalt
meget rosende. Vi skal dog beklage at det organisatoriske ikke helt
var på plads bl.a. bespisning m.m. Det håber vi bliver bedre næste
gang. En lille solstråle fra festugen: En lidt ældre dame på 93 år
beklagede sig over at hun ikke fik lukket et øje før efter midnat—
fordi hun ikke kunne lade være med at danse til den dejlige musik
fra Hulen. Der blev orienteret ang. Pinsestævnet i Sønderborg,
stiftelsesfesten i Frederikssund og den kommende generalafstemning.
Desuden blev et omdelt brev fra Frank Pedersen Næstved, læst op
efter opfordring af samme Frank Pedersen. Hans omtalte vores tur
til Omø d. 1-9-01. hvor sidste tilmelding er hulemødet D.03.08.01
og her skal lægges et gebyr på kr. 50,-. Selve hulemødet sluttede
med at vi sang nr. 13 hvorefter der blev begået vold på Jørgens

På Sankt Hansaften var vi 16 naver samlet med vär sin madkorv i
"De gamles hjem", og det blev mörkt inden de sidste gik og lagde
sig, (det er sent i Stockholm, når solen går ned). Det er 30 grader i
skyggen, når jeg skriver dette, så det bliver ikke mer denne gang.
Program for Aug. D. 31 aug. Stiftelsefest.
Med kno i bordet GRÖNLANDSNAVEN AAGE.

ZÜRICH
Sommeren er rigtig kommet i Zürich, så naverne samles til byfester
og ved strandene til hygge og en enkel dans!
Sidste weekend sagde vi farvel til Steffen Brandt, som tog tilbage til
Aarhus. Han kommer dog igen, så han har ikke sagt farvel defini¬
tivt. Dagen derpå tilbragte vi - nogle svende ved Limmat floden,
ved de mange badeanstalter, som opvarmning til den årlige storar¬
tede Albani Fest i Winterthur. Kommende weekend er der ligeså
„Zuerifascht", som holdes hvert 4. år.
Vi har holdt vores første bestyrelsesmøde i vores nyindrettede hule
hos Frank. Desuden havde vi stiftelsesfest med stort fremmøde trods
en grå himmel, hvor andre gazeller også deltog. Endelig havde vi
sankthans fest med bål, som for en gangs skyld gik op i flammer ret
hurtigt - godt gået Frank!
Vi sender vores kno og håb til Lasse & ,Morfar', som var i Zürich
tidligere, drog tilbage til DK og nu er gået på valsen, startende i
sydtyskland; Morfar var dernæst kort på besøg i Zürich for at vække
et par gode minder.
Uld jyden, Peter

VEJLE
Hulemøde d.6-7-01. Klokken lød og mødet startede, hvor 14 naver¬
svende varmødt op. Formanden opfordrede alle til at rejse sig op og
i al stilhed mindes Vejle Nav, Ernst Trøjbo der pludselig havde for¬
ladt os. Ernst Trøjbo var kendt af mange i Vejle som et godt og
respekttabel menneske. Ære være hans minde. Der blev ved mødet
orienteret om det nu overståede pinsestævne i Sønderborg, hvor de
delegerede fra Vejle roste arrangementet meget højt og vil her igen¬
nem D.F.S. sige tak til Sønderborg Forening for et godt og veludført
stævne. Juni Måneds arrangementer i Vejle blev gennemgået. Pin¬
semorgen i hytten hvor mange havde deltaget med familie og børn
til morgen kom sammen, det var en god dag der varede helt hen til
om aftenen. Polles Tag selv bord d.10-6-01 var som altid dejligt at
være med til, mange navere samt gæster havde hygget sig i stuerne
om den gode mad, en stor tak til Polle for alt dette. Den årlige Gåtur
fra Danmarksgade kunne ikke havde været bedre, 36 personer var
mødt op i det meget fine vejr for at deltage i turen fra starten, her
havde, Vejle Nav, Kaj B. Jensen arrangeret transporten med diverse
fra en stor trailer, her kunne man købe den tiltrængte væske på tu¬
ren, Pølser med brød på Gril kunne også leveres derfra. Tak til dig
Kaj for din gode indsats på turen. Vejret havde været godt ved frem¬
komst til hytten, så der var ca. 50 personer i alt. Den grillstegte Gris
med dertil hørende Salatbord var i top og der manglede ikke noget,
alt dette var sponseret af indehaveren af Borgerkroen i Vejle. En
stor tak til dig "Isse", der uden lige altid støtter Naverne i Vejle. På
grund af det meget fine vejr blev mødet holdt ude under den blå
himmel. Efter mødet havde Polle lavet et dejligt Tag Selv Bord hvor
man kunne smøre sig en lækker Krebs og Rejemad. Husk at alt
parkering skal foregå nede ved Strandvejen
Arrangementer i August Mdr. D.3-8.01 Kl. 18.3D Hulemøde
D.5-8-01 Kl.11.30 Polles Tag selv Bord til kl. 14.00D. 19-8-01
Besøg afHørning og Fredericia Naverne.
Med Naver hilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet d. 15 juni, var der ikke så mange svende, men de der
kom fik en dejlig aften. HerlufFiirgård beværtede os med smøre¬
brød og en omgang øl - anledningen var hans forestående runde
fødselsdag , og i den anledning fik han af foreningen overrakt
gaver bl,a., en dørhammer i Bronze, med motiv af Den farende
Svend ( den er meget flot). Kaj Lindskjold slog på klokken, han
havde et par dage før, erhvervet sit livs første kørekort. Bestået i
første forsøg - godt skuldret. Kanoturen på Gudenåen, der blev
flyttet til den 30 juni, blev aflyst på grund afmanglende tilslutning.
Svendene hyggede sig hjemme i sommerhuset i Traust hos for¬
manden, med kaffe og kage, senere på dagen blev der grillet.
Hulemøder d. 3 og 17 august Fugleskydning d. 18 august
Mosel 23 - 27 august Hilsen fra smilet,s by Lis
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HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING 1 HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN 1 HÆNDE SENEST D.25 1 MÅNEDEN.

Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE 1 INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme,
DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21

Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk

Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk

Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstiliingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13
DK-3400 Hillerød, tlf.: 4824 8881

Email ads.: kkbr@get2net.dk

Forløbig optaget:
Uge 39 - Holbæk

Ny C.D. med 27 sange fra hule og skur
120. kr. + forsendelse

HÅNDVÆRKERSANGE - NAVERSANGE

og SKÆMTEVISER
Bestil den hos "Go dansk folkemusik"

Ribe Landevej 190, DK-7100 Vejle tlf.: 75 72 24 86.

ROI IbHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

SH s Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

gkjiu Fax 47 31 72 99 m
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

"JÆ=^T"1 Egetoften 6, Slagslunde
<E> DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08
_ SRaa"

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D. y|
DK-3460 Birkerød K|ö
Danmark lL2r
Tlf. 45 81 04 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
Aben alle dage fra 9.00 til 02.00.

JdByggefirmaet
™ Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd
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FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER

ZpP RIMLIGE PRISER
TLR 3969 4403

J medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

A Aut.WS - installatør A

åSk FLEMMING SØRENSEN iSk
W Navervej 24, 8382 Hinnerup
Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770

erry cafe' en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ETANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUSTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: «1 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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NYSTED RÅDHUS
Kære Naverbrødre i Nysted

Lørdag den I. september får vi besøg at Københavner-naverne med damer.
Vi mødes på pladsen foran Rådhuset kl. 11.00 altså præcis 11.00. Jeg har faet vor gode borgmester Leo Thorsen til at modtage os. Han har
lovet at drikke en bajer med os i rådhusets kantine og samtidig fortælle lidt om Nysted.
Hele dette arrangement vil blive fulgt med vagtsomme øjne af den samlede verdenspresse i Nysted, nemlig vores lokal-redaktør Thorkild
fra Lolland Falsters Folketidende.
Ja, Nysted er som bekendt Danmarks sydligste og mindste købstad.

Jeg ved, at mange københavnere aldrig har været i Nysted - det er bare synd for dem.
Kl. 12.00 vil vi gå de ca. 5 minutters gang til vores hule.

Jeg har reserveret „Stoppestedet", hvor vi vil servere skipperlabskovs - pris 60 kr. pr. person -
Tilmelding til spisning er nødvendig (tlf. 5487 1499^. Vi har øl og snaps til vore populære huleprisen.

Efter spisning vil der blive mulighed for en tur i byen, bese vort skønne havnemiljø og gamle bygninger.
Jeg vil på klubbens vegne byde jer velkommen til Nysted.

Med naverhilsen og kno Bent Skatmester, Laugsskriver og Hulefar
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BRYLLUP - BRYLLUP

Lørdag d. 4 aug. 2001. Blev etpar af vores gode
navervenner viet på Vibæk Vandmølle, det var
Mai-britt og Chresten Kolb.

Efter vielsen blev de kørt hjem af Direktør Jørgen
Mads Clausen, Danfors som tilfældig kom forbi i
sin flotte veteranbil. Det blev etmeget fint og ufor¬
glemmelig bryllup.
Ester og Jørgen, Kegnæs.

MÆRKEDAG.

D. 05 sep. 2001

D. 15 sep.2001

D. 20 sep. 2001

D. 23 sep. 2001

D.25 sep. 2001

D. 24 sep. 2001

JUBILÆUM

D. 01 sep.2001

D.10 sep.2001

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Ellen M. Christensen

Adelgade 10
DK-8900 Randers
Preben Tvilhøj.
Nyvej 6.
DK-7100 Vejle.
Edvin Svendsen

Fyensgade 35 D.l
DK-9000 Aalborg.
Søren Hvejsel
Udgårdstoften 10
DK-8600 Silkeborg.
Johnny Wimmelmann.
Vesterbrogade 57
DK-7100 Vejle.
Karen Pedersen
Frederik D.7'vej 17
DK-6000 Kolding.

Hørning

Vejle

Aalborg

Silkeborg

Vejle

Kolding

70 år

60 år

85 år

60 år

50 år

75 år

Kaj Mouritsen Kolding
Ålebovej 15
DK-6000 Kolding.
John Nielsen Hillerød

Rytervænget 212
DK-3480 Fredensborg

25 år

25 år

Hermed vil jeg gerne sende en STOR tak! Til alle dem, der tænkte
på mig i anledningen afmin 60 års fødselsdag.
HB. - Århus - Silkeborg - Herning - Samsø - Hørning + hilsner
fra Boy i Flensborg - Jens Buhelt - Rie og Christian Stockholm
og Claus Julianehåb!
Tak! - skal i have - det luner!
Ole Mathiasen Århus afd.

Samtidig vil Bente og jeg takke Hørning afd. for en god og ople¬
velsesrig tur til Berlin, det fungerede til punkt og prikke!
Mange tak! Bente og Ole.
Undskyld forsinkelsen af disse 2 indlæg, redaktionens fejl.

Efter flere års svær sygdom, som Hans stille ind d. 5 juli, i sit hjem
med sin familie omkring sig.
I den forbindelse vil jeg vil sige tak til dem der deltog i Hans's
bisættelse, det var Hans's sidste ønske, at der ved bisættelsen skulle
være hans familie, nærmeste venner og nærmeste naverkammerater,
så det blev helt i Hans's ånd.

Og jeg vil også sige tak til Næstved, der kom med fanen og en sær¬
lig tak til Claus Lønstrup for hans opringning fra Grønland og tak til
alle, for de mange smukke blomster.
Hilsen Else Rindom.
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Tak for opmærksomheden ved min 50 års fødselsdag, telegram fra
HB og København, samt de breve jeg modtog fra Kethie og Niels
2"m".

Mange hilsner fra Anni NRHF, København.

Hjertelig tak til HB. - Dorrit og Kaj, Frederikssund - Karl maler,
Hillerød - Polarbageren samt ikke mindst Holbæk naverne for ga¬
ver, samt det store fremmøde i anledningen afmin fødselsdag.
Med naverhilsen Ole P.

Jeg vil hermed sige tusind tak til H.B.- Vejle og Fredericia Naverne
op alle andre der gratulerede mig på min 70 Års Fødselsdag.
Med Naverhilsen. Bent Pilgård Larsen. Vejle.

Det er med stor sorg vi må meddele, at vores kære naverbroder Al¬
lan Guldfeldt ikke er blandt os mere. Allan er draget på sin sidste
rejse. Det vil tage lang tid for os at komme over chokket ved med¬
delelsen om Allans død, han var sovet stille ind uden forudgående
sygdom.
Allan var netop holdt op med at sejle som maskinmester for at gå i
land og nyde sit otium med sin kære Bente. Allan var en afholdt
naver der med sit barske ydre og sine faste meninger - et dejligt
menneske, og en kammerat man kunne stole på. Allan var altid en
flittig deltager i foreningen, hver gang han var hjemme fra søen,
kunne vi regne med at se Allan ti) alle arrangementer og han havde
glædet sig til at gå aktivt ind i ledelsen af foreningen, hvor vi kunne
have glædet os til en stor indsats fra Allans side. Nu hvor alle vores
tanker og dybeste medfølelse går til Bente, vil vi ære hans minde,
og sige til dig Bente at du ved hvor vi er, og du er altid velkommen
i hulen.

Med kno Poul Erik, Aalborg

Vi må med sorg erkende at vi har mistet en af vores gode veninder
og kammerat Yrsa Andersen.
Yrsa var ikke medlem af foreningen, men hun var gift med vores
kasserer Henning D. Andersen. Yrsa har deltaget i mangt og meget
og hun har deltaget i mange afdelinger og flere pinsestævner. Yrsa
har lavet meget for os her i Randers, hende kunne man altid regne
med. Når vi havde rengøring i hulen og ikke kunne finde ud af det.
Ja, hvad gjorde vi, så ringede vi til Yrsa og hun kom.
Yrsa havde også styr på de dejlige æbleskiver, vi fik hvert år d. 31 —
12 og ikke nok med det, så kunne hun også lave kogesild i flere
versioner.
Alt dette kommer vi til at savne, men vi savner Yrsa meget mere.
Ære være Yrsas minde.
Randers foreningen, Arni.

Vor gode naverbror, murermester Niels Andersen, er efter længere
tids sygdom draget ud på sin sidste rejse. Han blev 58 år gammel.
Jeg indmeldte Niels i C.L.K, den 1. oktober 1992. Dengang var han
lige hjemkommet fra Australien efter 20 års virke. Straks efter hjem¬
komsten startede han sommurermester i Nysted, og ved hans alt for
tidlige bortgang havde han 12 ansatte. I de forløbne år har Niels
bl.a. ved renovering af gamle huse sat sit præg på Nysted.
Vore tanker går i dag til Helle i denne svære tid.
ÆRET VÆRE NIELS' MINDE.
På Vegne afNysted naverne. Bent

SKRIVERKARLENS SKARPE HJØRNE.

Formanden i Silkeborg Søren Hvejsel runder et skarpt
hjørne d. 23 sep. 2001, nemlig 60 år, ak ja, hvor tiden går.

Søren blev indmeldt i Silkeborg d. 31 jan. 86, det varede ikke længe,
inden han blev kassemester og hvilken kassemester, kistebunden
blev dækket, og kisten fyldt godt op i de 10 år, han bestred dette job.
Ved GF. når det var tid til kassererens beretning rejste Søren sig og
sagde: "Vi havde så meget ved sidste GF., nu har vi så meget, vil
nogen vide mere, så ligger bøger og bilag der TAK" Regnskabet
blev altid godkendt.
I dag er Søren så formand samt hovedbestyrelsesmedlem.
Fra os i Silkeborg skal der lyde en stor tak til Søren for hans store
indsats, samt et stort tillykke med dagen, som vil blive fejret i hulen.

Lørdag d. 15 sep. Kl. 13.00 med lidt godt til smagsløgene.
Silkeborg "Edderkoppen"
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FREDERIKSSUND KALDER!

LAM PÅ SPID.
LØRDAG D. 15 SEP. KL.18.00

Der er fest i Frederikssund igen, den traditionelle fest, hvor vi
griller lam, der vil også være noget til dem der ikke kan lide
lam.

Pris pr. person 125.kr.
Tilmelding senest d. 8 sep. til Kurt på 4824 8881

eller Kaj 4772 4814
Foreningen i Frederikssund.

120 ÅRS DAG !

Da jeg og Else begge bliver 60 år, vil vi gerne invi¬
tere til åbent hus på

Sabro Kro, lørdag den 8 - 9,
med godt til halsen - maven og ørene fra klokken
12,00 ??? Linie 114 kører til døren og 111
næsten !
Vel mødt og med kno i bordet

Kaj Lindskjold Århus

Undskyld adresserne var gledet ud af listen. Red.

VEJLE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen
DK-7100 Vejle. tlf. 7583 0901
Emailads.: emborgvejle@iname.com
Johnny Lindskjold, Spættevej 15
DK-7100 Vejle tlf. 7572 5626
Emailads.: m-j.lindskjold@os.dk
Naverhytten Navervej 3, DK-7100 Vejle
tlf.: 7583 0901
1 .fredag i måneden kl. 18.30.Fra pinse til

3.weekend i sept. Lørdag - søndag kl. 10-17
MEDL: 51.

ÅRHUS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

Ole L. Johansen Hovedgaden 72 B
DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk
Børge Holm Andersen St.Blichersvej 88
DK-8210 Århus V. tlf. 8625 3399
Orla Lehmanns Allé 7 Parterre
E-mail: post@aarhusnaverne.dk
Webads.: www.aarhusnaverne.dk
1. og 3. fredag i måneden kl.20.00
Juli sommermøde hver fredag kl. 20.00
48

Jeg sender et fotografi fra busturen ved Pinsestævnet, det er fra restauranten hvor vi spiste, og jeg lovede at flere skulle
få en kopi, men jeg har ingen adresser til dem som var med. Om nogen er interesseret er min adresse:
Aage Håkansson, Laxgatan 12 4tr. SV-15545 Saltsjdbaden.
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FORSÆTTELSE

Reiseoplevelser i Canada.

AfHans Brødsgaard, Herning.

Jeg blev indkvarteret i en barakbygning hvor formanden
også boede, jeg fik mit eget værelse, alle andre boede på 4 mands-
stuer. Jeg spurgte, hvorfor at jeg fik mit eget værelse og han fortalte
mig at det var en leder stilling jeg havde og ville få folk under mig,
når jeg havde brug for det. Jeg var blevet antaget som altmulig¬
mand, det vil sige at jeg skulle lave alle forefaldende reparationer,
det der var mest af var at sørge for at trykluft til boremaskinerne
virkede og når der skulle sprænges, så skulle rørene afmonteres og
genmonteres efter sprængningen, jeg havde 4 mand til at hjælpe, så
det var slet ikke så slemt. Kompressoren stod oppe på en afsats på
bjergsiden ca. 150 meter overmineindgangen, man arbejdede i døgn¬
drift i minen. En sen aften kom der bud at trykluftrøret var sprunget
et stykke over mineindgangen, jeg fik purret 4 mand til at hjælpe
med at bære værktøj og rørstykker op af bjergsiden, det var meget
mørkt. Vi havde minehjælme på med lys i, jeg kravlede op for at
finde bruddet, det var ca. 50 meter overmineindgangen, på det mest
stejle stykke af bjerget og signalerede med lys fra lampen hvor jeg
var. Da jeg havde siddet lidt og så mig lidt omkring var der lygter
der lyste og jeg kaldte, at det var her, det var bare ikke dem det var
bjergulve der var i en ring rundt om mig. Jeg blev rædselsslagen og
begyndte at råbe på de andre, at de skulle skynde sig, de kom ret
hurtig og vi fik repareret skaden.
Senere da jeg fortalte formanden, hvad der skete sagde han, at der
var ikke noget at være bange for, bjergulve angriber ikke menne¬
sker.
Vi havde vort eget elværk, som lavede strøm til lejren, der var en af
barakkerne der var ny, der var der ikke lagt el ind, så det var også
min opgave, jeg lagde også vand ind fra et kildevæld.
Jeg fik et godt venskab med formanden som hed Robert Ferrie.
En dag kom han til mig og spurgte om jeg ikke kunne tage ned og
skyde en elsdyr eller en hjort, vort kød var ved at slippe op, han
vidste at jeg havde købt en gi. riffel fra krigens tid og havde patro¬
ner til den. Jeg havde før skudt en hjort som vi spiste i lejren.
Jeg tog Jeepen og kørte ned i dalen en søndag morgen og parkerede
et stykke fra, hvor jeg vidste at de kom, det var meget tidlig om
morgenen det var lige blevet lyst.
Jeg kom til en lysning i skoven hvor det var noget mandshøjt be¬
voksning, hvor jeg vidste at her kom elgene for at spise, jeg skulle
igennem og over til skovkanten på den anden side for at få vinden
imod mig, så elgene ikke kunne få færten afmig.
Jeg var ikke kommet ret langt ind, da der pludselig rejste sig en
bjørn vel 20 meter fra mig, den hvæsede for den var blevet forstyr¬
ret, enten i dens søvn eller spisning.
Jeg blev bange, jeg tror at mit hår stod ret op og havde jeg ikke
været på toilet før jeg kørte, så var det også kommet i bukserne,
hvad der ellers skete står uklart for mig, det eneste jeg husker no¬
genlunde klart, var at jeg tog geværet som altid var klar til skud, og
skød hele magasinet i bjørnen og den faldt 5 meter fra mig, jeg
skyndte mig derfra og op til lejren, jeg havde ikke set om den var
død, jeg fortalte Robert om episoden han sagde at jeg skulle tale
med en ungarer som arbejdede der, han kunne hjælpe mig.
Han blev fyr og flamme og han ville gerne hjælpe hvis han måtte få
skindet.

Vi kørte derned , jeg vidste ikke om den var død, jeg var spændt på
om den stadig var der, det var den og han tog skindet af den og tog
det med. .

Nu vi var hernede, så kunne vi ligeså godt skyde en hjort eller an¬
det, så vi kunne få noget kød på bordet. Vi fik en pæn kronhjort med
hjem til lejren, jeg må nok indrømme, jeg ikke har gået på jagt
siden.
Nu vil jeg lige erindre om at det var en nationalpark vi var i og det
var forbudt at skyde bjørne der, mineselskabet havde tilladelse til at
nedlægge et mindre antal rådyr og elge. Ungaren spændte skindet
op på en gavl af barakken hvor han boede, for at det skulle blive
tørt, før han skulle rejse. Han var selv kørende i bil derop, det nåede
ikke at blive tørt før han skulle rejse, så han spændte det ud på sin
tagbagagebærer på bilen og kørte derfra.
Jeg traf ham ca. 8 mdr. senere i Vancouver på en pub, det første han
sagde var at jeg skyldte ham 200 dollars og et bjørneskind. Jeg fik
så hele historien om da han kom ned til indgangen til national¬
parken, hvor der var udstationeret parkpoliti til at holde øje med,
hvad der foregik i parken. Han blev foreholdt at der ikke måtte sky¬
des bjørne i parken, han bedyrede at det ikke var ham der havde
skudt den, han fortalte dem hvorledes det var gået til, men den tro¬
ede de ikke på, så han måtte betale en bøde på 200 dollars og de
konfiskerede skindet, jeg betalte nu ikke noget, han var klar over at
det var hans egen fejl, så jeg gav et par øl.
Livet i lejren gik videre, jeg var også mekaniker, det hændte at der
gik en gearkasse på jeepen, den skulle skiftes hurtig for det var den,
man kørte folkene op i til mineindgangen. Der var mange forskel¬
lige ting som skulle holdes i orden.
Da vinteren kom, skulle vejene også ryddes for sne, det foregik med
nogle bulldozer, som jeg kørte en af. Der kom meget sne, så vi kørte
næsten i døgndrift, på et tidspunkt skred min bulldozer ud, så jeg
måtte kaste mig afog maskinen forsvandt ned i dybet, vel omkring
250 meter ned. Næste dag skete der det samme for en af de andre, så
var der kun en maskine tilbage.
Formanden havde talt om at minen skulle lukkes for vinteren, så nu
var der en anledning og folkene blev sendt hjem. Vi var 3 mand og
formanden til at pakke ned så der ikke skete noget med bygnin¬
gerne, kompressoren og elværket. Alle vinduer blev lukket med
krydsfinerplader, det tog os en uge at få alt fra hånden, hvorefter vi
rejste til Vancouver.
Jeg fik lidt arbejde hos en bygmester med at stille snedkerarbejde
op i nogle beboelsesejendomme, her var jeg til det blev forår, så
begyndte det at krible i mig igen, jeg måtte se noget mere afBritish
Columbia og begyndte at se mig om efter noget oppe nord på.
Jeg fik arbejde i en asbest mine, som tømrer, der skulle bygges en
stor lagerhal, det er nok den største bygning jeg har været på, den
var 350 m. lang, 75 m. bred og 40 m. høj.
Spær konstruktionen var fra Baleybroerafden slags militæret brugte
under krigen, når tropperne skulle over floder, hvor broerne var
sprængt i luften, soklen var støbt da jeg kom derop og de var be¬
gyndt at rejse stålskelletet, så det var der jeg startede, man tog det
ikke så nøje om man var antaget som tømrer, det var bare med at
komme i gang.
Det var spændende at være med til oppe i toppen blev der lavet en
gang så man kunne gå i hele bygningens længde, når vi skulle ned
til frokost firede vi os ned afnogle tove som hang med mellemrum.
Den første gang jeg skulle fire mig ned, havde jeg lige købt mig et
par nye arbejdshandsker de blev slidt helt op på den måde jeg
firede mig ned, det gik lidt for stærk, så jeg fik vabler i hænderne
og mine bukser blev slidt igennem og jeg fik vabler på benene.
Det prøver man kun en gang.

. Vi var ca. 60 mand på byggeriet så der skete noget, desværre også
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en dødsulykke, der var en mand ved hver tov for at sørge for, at det
vi skulle bruge blev lagt i en spand og så skulle vi selv trække det
op. Vi havde en aftale om, hvis vi tabte noget så råbte vi gevalt og
ham der var dernede skulle blive stående og holde hovedet lige så,
hvis det der kom, ramte ham, så var der stor sandsynlighed for at det
ville ramme hans stålhjelm, men da der blev råbt, så kiggede han op
og blev ramt midt i ansigtet af en meget stor møtrik og han var
dræbt på stedet.
Der blev ikke arbejdet mere den dag.
Jeg havde mange gode arbejdskammerater, der var især en neger,
som jeg arbejdede en del sammen med, han var uddannet smed, han
lærte mig at svejse, det havde jeg aldrig prøvet før.
Jeg var blevet gode venner med formanden, han var svensker, han
havde sin kone med derop, de boede i et hus for sig selv, dem be¬
søgte jeg meget.
Efter en tid blev jeg taget fra hal byggeriet og skulle lave en model
i træ af en påtænkt kontorbygning. Det var noget dejligt arbejde, da
modellen var færdig og den var blevet godkendt, begyndte bygge¬
riet og det skulle jeg stå for, under formandens ledelse. Byggeriet
var i 2 etager og vi rejste først et skelet som så blev beklædt udven¬
dig, med krydsfiner, jeg fik en hjælper til at holde krydsfineret, det
var en tidligere indianerhøvding, efter hvad han selv sagde. Det gik
også meget godt til vi kom op på den 2.etage, så havde han ingen
hænder til at hjælpe med, for han holdt fast i stilladset med begge
hænder og var ikke til at drive derfra, så ham fik jeg skiftet ud med
en tysk emigrant. Han var også noget afet problem, han kunne ikke
engelsk og han brugte centimeter til atmåle med, selvom man brugte
tommer i Canada. Jeg forsøgte at lære ham lidt engelsk og brug af
tommer, men forgæves.
De var 4 tyskere der var kommet derop alle tømrer, men kun tysk
talende og kun brug af centimeter. Jeg talte med formanden om det
og fik en makker der kunne det hele
og tyskerne blev sat til at arbejde sammen, hvor de kun talte tysk,
dog fik de udleveret hver en engelsk tommestok, med besked .om at
bruge den.
Jeg havde nu været der i 8 måneder og var glad for at arbejde der.
Der var ingen piger deroppe undtaget formandens kone og
indianerhøvdingens kone og datter. Indianerpigen tror jeg gik lidt
på omgang, det var utrolig for hun var nok noget af det grimmeste
jeg havde set. En dag, hvor jeg var på besøg hos formanden og hans
kone sagde han til mig nu har du været her i 8 måneder, vi er glad
for dit arbejde, men en ting skal du vide at den dag, hvor du syntes
et indianerpigen er en dejlig pige så er det på tide at finde ned til
civilisationen. 3 måneder efter rejste jeg fra denne smukke pige,
dog uden at have kontaktet hende. Nede i dalen var der en flod,
hvor der havde været gravet guld under det store guldeventyr i ty¬
verne og trediverne, her var der gamle forfaldne hytter og vaske¬
steder, jeg prøvede også at vaske efter guld, men lykken var ikke
med mig, eller forstod jeg ikke at se hvad der var guld og hvad der
var grus og småsten. Jeg holdt også jul deroppe sammen med sven¬
skerne, de var glade for at der var en der forstod at holde juleaften,
i stedet for juledag. Jeg rejste derfra i maj måned, og tog til
Whitehorse i Yokon, det var egentlig min mening at finde noget
arbejde deroppe, men pludselig havde jeg fået nok og tog flyveren
til Prince Rupert, hvor jeg skulle til tandlæge, jeg havde haft et
uheld hvor jeg havde fået et par fortænder slået løse, det var en af
hjælperne der bar på en planke og pludselig drejede den rundt og
ramte mig på munden, derved slog han 2 fortænder løse, heldigvis
var der besøg af en omrejsende tandlæge fra Prince Rupert, han
lavede noget der skulle få dem til at gro fast igen, og sagde at jeg
kunne komme til hans klinik, hvis de ikke groede fast, det gjorde de
ikke de faldt ud, jeg fik lavet en bro som holdt i flere år.

Efter et par uger i Prince Rupert tog jeg flyveren til Vancouver. Det
var lidt af en flyvetur. Det var over den bjergkæde der ligger helt
ude på vestkysten af Canada og flyvemaskinen var en to motors
propelmaskine, den fløj ikke særlig højt og der var mange lufthuller
det gav sug i maven.
I Prince Rupert var der også steget en ung kineserpige på, hun havde
aldrig været oppe at flyve før. Hun havde sædet ved siden af mig,
det første hun gjorde var at tage et af de bægere til at kaste op i. Da
de startede motorerne begyndte hun at kaste op og det fortsatte hun
med hele vejen til Vancouver, med det resultat at jeg også begyndte,
det var meget ubehageligt og hele flyveren lugtede af opkast. Det
var alle de lufthuller, man følte at flyveren faldt flere hundrede me¬
ter hver gang der var et lufthul.
I Vancouver var min kammerat flyttet til Calgary igen, han kunne
ikke trives her og han havde fået sit gamle job igen.
Jeg tog den med ro og havde et par småjobs indenfor faget, men
Vancouver var ikke mig, så jeg søgte et job på et savværk 15o km.
oppe langs kysten, arbejdet skulle bestå i at holde maskinerne i gang.
Jeg havde købt mig en bil og startede turen derop, det kneb mig at
finde stedet det lå langt inde i et stort skovdistrikt, da jeg var i nær¬
heden gik der en indianer på vejen og ham spurgte jeg om vej, det
viste sig at han også skulle derhen, så jeg tog ham op at køre, vi
kørte godt til.
Det var grusveje og pludselig råbte han at vi skal til højre nu, jeg
drejede og bilen skred ud og ned i en meget lav grøft. Indianeren
blev så forskrækket at han sked i bukserne og det stank, han sprang
ud af bilen og løb derfra.
Jeg kom ud til savværket og meldte mig til formanden, det viste sig
at det job jeg skulle have var besat til anden side, men jeg kunne få
arbejde med at slæbe stammer ud af skoven, det foregik med hest og
var ikke så tungt.
Da jeg havde arbejdet med det i 14 dage så havde det ikke min
interesse mere og jeg sagde arbejdet op og kørte til Vancouver igen.
Her fik jeg arbejde på et stort savværk med at bygge haller, vi var 25
tømrer i gang det var dejligt arbejde, jeg fik mig en dejlig lejlighed
lige i nærheden.
Jeg indtog alle mine måltider på restaurant, det var meget alminde¬
ligt derovre. Måske var det også fordi jeg begyndte at komme sam¬
men med servitricen.
Vi kom sammen i næsten et halvt år, så kom hun en dag og sagde at
vi måtte slutte, for nu var hendes mand kommet hjem til Canada,
han havde været ved de canadiske besættelsestropper i Tyskland,
jeg fik lidt af et chok, jeg anede ikke at hun var gift, det havde hun
aldrig sagt noget om.
Jeg begyndte at spekulere på om jeg ikke skulle tage en tur til Austra¬
lien. Jeg kom i forbindelse med et rederi og kunne få job som tøm¬
mermand ombord på en båd der skulle til Sydney i løbet af et par
måneder, det eneste jeg skulle have var'en søfartsbog og den skulle
jeg have fra Danmark.
Jeg henvendte mig på den danske ambassade, da jeg også skulle
have et pas, det jeg havde haft var brændt i bilen.
Man lovede at det skulle man nok få i orden i god tid, men det
gjorde de ikke selvom jeg rendte dem på dørene, resultatet var at
skibet sejlede uden mig.
Jeg var i den sidste tid blevet bombarderet med breve fra min mor,
hvor hun gerne ville have at jeg kom hjem. Min far var blevet syg
(Hjerneblødning) og hun ville gerne have at jeg kom hjem og over¬
tog tømrer og snedkerforretningen, sammen med min bror som var

hjemme i firmaet.
Jeg var egentlig ikke indstillet på at rejse hjem, men på den anden
side så var jeg ved at løbe hen mod de 30 år og hvis jeg skulle stifte
familie, så skulle det være indenfor en rimelig tid.
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Jeg skrev hjem at jeg kom hjem.
Hjemturen foregik i bil til Calgary, hvor jeg solgte bilen, jeg var der
hos min ven Karl Johan i den tid jeg var der.
Jeg rejste med toget og stod af forskellige steder hvor jeg havde
bekendte, og var en uges tid i Toronto, hvor jeg tog afsked med alle
de mennesker jeg havde haft forbindelse med, også familien Thom¬
sen som gav mig for lidt i løn, derefter tog jeg til Niegara Vandfaldet
og videre til New York, hvor jeg tog en uges sightseeing.
Her besøgte jeg Impire State Boulding, som dengang var den stør¬
ste skyskraber i verden, jeg var også ude ved Frihedsgudinden,
samt mange andre steder, New York var ret imponerende at være i.
Jeg havde købt billet til den norske amerikalinies flagskib Bergens-
ljord som skulle tage mig til Oslo, hvorfra jeg skulle med båden til
Frederikshavn.

Jeg havde skrevet til min norskemester at jeg kom til Oslo, og skulle
videre til Danmark, da båden lagde til, så var mester og hans kone
for at tage imod mig og jeg skulle endelig med dem hjem.
Da jeg havde været der et par dage spurgte Amundsen om jeg havde
ringet hjem og fortalt hvor jeg var, det havde jeg ikke tænkt på, jeg
havde jo meddelt at jeg rejste fra Vancouver på en bestemt dato, og
jeg spekulerede ikke på at jeg nu havde været på hjemtur i mere end
4 uger.
Så mine forældre var glade for at høre fra mig, det var lige før at de
havde sat en eftersøgning i gang, de havde regnet med at turen tog
omkring 10 dage.
Jeg var på besøg hos dem en god uges tid og mester tilbød mig
arbejde hvis jeg ikke kunne trives i Danmark.
Efter hjemkomsten gik jeg ind i forretningen og drev den i ca. 30 år
sammen med min bror.
1 1964 var der nogle navere fra Århus der i en annonce søgte svende
og mestre som havde arbejdet i udlandet i et år eller mere til at være
med til at oprette en forening, af berejste skandinavere,
Jeg fandt ud af at det var den forening jeg var blevet medlem af i
Hammerfest, så jeg tog min medlemsbog med til mødet, og tilbød at
betale min kontingent i de 15 år der var gået, men det kunne ikke
lade sig gøre, så jeg blev meldt ind på ny.
Jeg har altid været glad for at være i C U K. foreningen har altid
stået mit hjerte nær og har givet mig mange gode kammerater og
gode oplevelser.
Jeg vil gerne sige en tak til redaktøren, fordi hun vil optage mit
indlæg. Det har været dejligt at genopleve, hvad der skete dengang.
Jeg havde aldrig troet at man sådan kan leve sig tilbage, men det er
som at stå midt i det der skete dengang.
Jeg vil gerne opfordre andre berejste til at genopleve jeres rejser,
ved at skrive dem og sende dem til bladet, så er Dorrit fri for at
skrive med store typer for at fylde bladet, og vi andre kan have stor
glæde af læse jeres rejsebeskrivelser.

MED KNO I BORDET Hans Brødsgaard C U K. Herning Afd.

CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

Hovedkassen: Frode Zachariassen ~ Rustrupvej 26 B ~ DK.-8653 Them
Tlf.: 8684 9268 ~ Fax: 8684 9143 ~ E-post: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708 ~

Swift: ALBADKKK

VARELISTE
Annonce i „Den farende Svend" Lille
Annonce i „Den farende Svend" Stor
Værket Den farende Svend

Den farende Svend Indb. enkelte gamle årgange tilbage
Den farende Svend Indb. årgang 1990-94
Den farende Svend Indb. årgang 1995-99
CUK's Jubilæumsskrift 100 år

CUK Bordbanner

CUK Postkort ( send et kort til en kammerat)
CD med naversange
CUK Tillæg til sangbøger
CUK sangbøger
CUK sangbøger ny udgave 2001
CUK telegrammer uden kuverter
CUK kuverter A5 Nyhed
CUK kuverter A4 Nyhed
CUK stofmærker

CUK bilmærker

CUK kuffertmærker

CUK oblater å 10 stk

CUK oblater å 10 stk 50 ark

CUKæres emblem slips BEMÆRK, skal bestilles forud
CUKæres emblem bjælke (kun til 25 år'smedlemmer afCUK.
CUKæres emblem bjælke(kun til lokaleæresmedl. CUK forening)
CUK snore

CUK emblem lang nål
Sikring til lang nål
CUK emblem til kæde

CUK emblem med snor

CUK emblem med bjælke (ny pris)
CUK stofslips med LOGO
NV emblemm/bjælke 25 års (medlem afCUK i 25 år) bestilles forud
NV emblem m/snor 25 års (medlem afCUK i 25 år) bestilles forud
NV emblem som slips
NV emblem bjælke ny pris
NV emblem kæde

CUK medlemsbøger + omslag
CUK omslag til medlemsbøger
CUK medlemsbøger u/numre
CUK kontingentmærker
NV medlemsbøger
Naver bitter 0,7 liter
Naver snaps 0,7 liter
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FREDERIKSSUND
Hulemøde, den 3. august 2001
Der var ikke det store fremmøde til vores augustmøde. Men dem
der var mødt op fik en rigtig hyggelig aften, hvor vores formand
Kurt Rasmussen, oplæste et brev fra Frank i Næstved, som hand¬
lede om både ros og ris til pinsestævnet og delegeret mødet i Søn¬
derborg.
Selv om der ikke var det store fremmøde, så blev klokken da allige¬
vel 23, før de sidste forlod hulen.
Til næste hulemøde ser vi frem til, at der møder rigtigt mange op,
da vi denne aften skal optage et nyt medlem.
Vi minder også om, at vi den 15. september har vores årlige lam på
spid fest. Information omkring tilmelding findes andet sted i bladet
Hulevagten til sep.mødet varetages af Per Bogart og Per Bager.
Med kno i bordet Smeden.

HERNING
Feriemåneden er smuttet ud af kalenderen så der har været stilhed i
Hulen, men så løb Oddersundfesten af stablen 20 juli, og hvilken
brag af en fest, 24 glade svende og svendeinder plus en dejlig hund
mødte op hos Else ogBent som modtog osmed åbne arme, så vi alle
fik en ordentligt knus og en hjerteligmodtagelse. Else og Bent havde
knoklet flere dage i forvejen, så vi alle bare kunne slappe af ved
ankomsten, dog måtte Flemming og "Borgmesteren" i gang med at
rejse festteltet og med lidt hjælp fra os andre lykkedes det.
Fredag aften, ja vel den halve nat gik med at fortære vores med¬
bragte mad , samt lystigt samvær, vi var vel alle lidt klatøjet, da vi
lørdagmorgen mødte op til morgenmaden, som bestod af, som „Borg¬
mesteren" sagde, spejlet bacon og stegte æg, Bent havde været tid¬
ligt på farten for at hente friskbagte rundstykker, nå, men efter en
enkelt Dr. Nielsen og en gammel dansk vågnede gutterne op, så
humøret igen kom i top.
Berit havde arrangeret en tur op på broen, vi var så heldige at bro¬
klappen kom op hele to gange, en oplevelse som vel kun få har
oplevet på nært hold. Lørdag eftermiddag slappede vi af, vi skulle
samle kræfter og appetit til middagen om aftenen, dog måtte Bent
og „Borgmesteren" i arbejde, de havde påtaget sig jobbet som kar¬
toffelskræller, maskinen duede ikke. Så de tog den gamle metode i
brug, en kar med vand og en stiv kost, virkede næsten efter hensig¬
ten, dog var der nogle sorte pletter tilbage, pyt med det, sagde Bent,
vi giver dem bare noget klorin, det skal nok afblege dem.

Grete skulle lige kontrollere om de nu også havde gjort det ordent¬
lig, hun opdagede at kartoflerne var med indbyggede „tandstikkere"
det var kosten der havde leveret dem, der blev så lidt ekstra pillear¬
bejde.
Om aftenen satte vi os glade og forventningsfulde til et flot og fest¬
lig dækket bord. Hvad havde Else mon brokket sammen til midda¬
gen". Forventningens glæde er jo, man siger, størst, og hvilken mid¬
dag, tre retter mad, så veltilberedt og velsmagende at det var en fryd
for ganen, og Else var så træt sidst på aftenen, at hun måtte havde to
raske gutter under armen hjem, var der vel ikke noget at sige til.
STOR TAK til Else og Bent for tre herlige dage.
Tak Hørning, Vejle og Silkeborg, det er dejlig at se andre foreninger
møde op når der bliver kaldt sammen til festlig samvær.
Hulen er åben: 3. onsdag i måneden kl.19.30 samt 1. og 3. Søndag
i måneden i mdr. kl. 10-12.

Vores eneste „høne" i foreningen,
Hanne fyldte 5o år d.24./8.

Hun inviterer til åbent hus i hulen lørdag d. 8 sep.
til lidt mundgodt og skyllemidler.
Kom og vær med til at fejrer hende.

Åbent hus fra kl.13.00 til 17.00
Med kno slag „MONTAGEN"

Sommerferien er slut, og vi startede andet halvår med et bestyrel¬
sesmøde med mange spændende ting. Alt dette vil 1 få høre om
Huleaften den 10. august og på messen den 25. august, hvor der vil
blive serveret grillet helstegt dådyr med div. gemyse som Mona
laver den. På Hulemødet den 19. september vil Poul fortælle om
sine CUK.-oplevelser.
HUSK tilmelding til dådyr hos Mona på TLF. 45818162. Ja hun
svarer altid: „Hvad overrasker bestyrelsen så med?!"
Med kno i bordet Peter.

HØRNING
Hulemødet den 3. august 2001. 18 naver og navervenner var mødt
op denne aften til fællesspisning. Formanden indledte aften. Deref¬
ter var der tid at spise, middagen bestod af sammenkogt ret og ris.
Da dette var overstået, blev de interne meddelelser ordnet. Derefter
var ordet Erik Raj ,s, han fortalte om sit liv på valsen i 1951-53 som
maler bl.a. i Schweiz .Det var meget interessant at høre på og han
kunne have fortsat hele natten, hvis vi ikke havde afbrudt ham. Men
vi vil gerne høre mere en anden gang. Jens måtte lige have blære¬
hatten på da han var blevet et år ældre og han gav en omgang. Hule¬
mødet sluttede med minderne. Endnu engang et godt hulemøde.
Med kno i bordet Else
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KOLDING
Hulemødet d.27 juli, en lille stab var mødt op, trods vores roderi, vi
er jo i fuld gang med vores køkken, men det skal jo være skidt, før
det bliver godt. Så vi glæder os til at få det færdig. Der skete ikke
rigtig noget denne aften, vi fik godt nok besøg af en af vores med¬
lemmer, som vi ikke ser så tit, nemlig Harald,
så det var rart at se ham igen. Nu ser vi frem til
vores tur til Hørning d. 7 sep., håber vi kan
fylde bussen. Tilmelding er til Lars på.
Tlf. 7553 1502. Mobil 2534 6483.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
I juli måned har vi holdt ferie-lukket i hulen, thi der skal jo samles
kræfter til efterårets mange dejlige arrangementer.
Den 1. september ligger vi som bekendt ud med vore kære Naver¬
venners årlige skovtur der i år går til Nysted, så det bliver en dejlig
og spændende bustur. Vi er jo mange der endnu ikke har været der.
Selvom sidste tilmelding nok er forbi (26/8) når du læser dette, kan
det være at der er plads endnu, ifald du lyster.
Ring Sven Aage: 44644240 eller Anni: 43731350.
Søndagsmesse er der den 16/9 + 30/9 og efterårets første Svende-
Hulemøde bliver onsdag den 19/9. Vi glæder os til at se hinanden,
især jer der ikke var med i Nysted.
Arrangementer:
1/9 Kl. 10.30 Navervennerne's skovtur til Nysted.
OBS! Tiden er forventet. Tilmeldte får direkte besked.

16/9 + 30/9 Kl. 10.30 Søndagsmesse
19/9 Kl. 19.00 Svende-Hulemøde

Med kno i bordet Niels „2m" ,

I

NÆSTVED
Ved hulemødet i juli drøftede vi genindvielse afHulen.'ft'el er klart,
at det må fejres, at vi nu kan tage det, Teknisk Udvalg kalder tageta¬
gen i brug. Dertil kommer jo al det andet, vi har fikset op, køkkenet
med nye elementer og opvaskemaskine. Der er lagt mange arbejds¬
timer i istandsættelsen og vi vil gerne sige tak til alle, både vore

egne medlemmer, der har lagt fritimer og sjæl i godt håndværk og
degenerøse sponsorer, der har gjort det økonomisk lettere for os at
komme igennem ombygningen.
Med kno i bordet Margrethe

NYSTED

Ja, sommeren er forbi, så nu starter møderækken. Vi lægger ud lør¬
dag den 1. september, hvor vi far besøg fra København (se nærmere
på forsiden).
Fredag den 21. september får vi besøg afH.K. Seniorklub fra Nykø¬
bing kl. 1800 i „Stoppestedet", de medbringer madkurv ligesom os
andre. Kære venner! Slut op om disse arrangementer - altså lørdag
den 1. september kl. 11.00 på pladsen foran Rådhuset, samt fre¬
dag den 21. september kl. 18001 ..Stoppestedet".
Mandag den 3. september afholder vi som sædvanlig hulemøde kl.
19.00 i hulen, undertegnede sørger for traktement.
Med naverhilsen og kno Bent, Skatmester, laugsskriver og hulefar.

RANDERS
Hulemødet fredag d. 3 aug. Nu er vi på dupperne igen efter som¬
merferien, efter vi har haft lukket i juli mdr. Formanden åbnede
mødet med en kedelig oplysning, en af vores gode veninder Yrsa
Andersen ikke var her mere, og vi mindes med et minut stilhed.
Derefter forslag til en sang, og det blev når samlet er. Turen til Sil¬
keborg blev berørt, og der er da nogle der møder op, Stockholm har
også været fremme med noget, og Henning har vist en bus?, så vi
prøver at se herfra, hvad vi kan finde ud af. Vi har her i Randers
lavet en Blå Bog, hvor vi skriver om vores rejsetid og med et ung¬
doms billede i, men vi er da lige kønne endnu. Ami spurgte om der
snart var flere, der ville fortælle, der er kun 5 indtil vider og vi er da
over 20 medlemmer. Vores sekretær og bestyrelsesmedlem har truk¬
ket sig ud afbestyrelsen, så undertegnet har fået den store post igen,
det var alt.
Med naverhilsen Arni.

ROSKILDE
Ja, nu er det rigtig blevet sommer ved hulemødet den 27-7 var der
14 fremmødte og et stort velkommen til Ebert. Så der var godt gang
i grillen og vejrguderne viste sig bare fra den allerbedste side, så det
var pragtfuldt.
Formanden var på ferie, men vi kan også klare os, når han ikke er til
stede.
Vi fik ikke sunget noget, for det var svært at få øren lyd fra Motor¬
vejen.
Det er jo ikke de store ting der sker nu, for mange er jo på ferie eller
har feriegæster som man jo må pleje om, men bare vent D.28 sep.
står festudvalget traditionen tro formenuen til en pris afkr.30,00 pr.
person Tilmelding er nødvendig til Lillian på tlf. 5378 8847 eller til
undertegnede på tlf.4619 1136 senest den. 15-9. Den 15 blev der jo
igen spillet kort.
Program for September
Søndag d. 16 kl 17.30 kortspil
Fredag d. 28 kl. 19.30 hulemøde husk tilmelding
Hulevagten har festudvalget
God Sommer og Naver hilsen fra Roskilde Anna-Lise
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SILKEBORG
Som en sådan sommer går hurtigt, så er det lige pludselig september
og september er der generalforsamling og det bliver lørdag den 29
kl. 10.00, men vi mødes i hulen til morgenkaffe kl. 9,oo som for¬
eningen er vært ved. Dagsorden efter vedtægterne.
Nu efter vi er færdig med køkkenet vil jeg bare lige sige at det er
blevet flot, nej ikke bare flot endda rigtig flot, så en stor tak til alle
der gav en hånd med og til jer der sponsorerede med kr. det var med
til at vi fik det hele til at hænge sammen og en opvaskemaskine blev
det da også til.
Dog havde vi ikke klaret sagen uden vores koordinator altså Vagn
„Rør" for Vagn var den der holdt styr på tidsplanen og den blev
overholdt, men vi har holdt planen og vi har været
to dage foran. Nu skal vi bare have det indviet med
maner, men det klare vi nok også. Altså general¬
forsamling lørdag den 29 september kl.10.00
Skriverkarlen i Silkeborg

STOCKHOLM
Det er ikke hänt sårlig meget her i sommer på Ingarö, vi har ikke
haft samme antal besög, som vi plejer på sommeren, men Erland og
Inge var uppe fra Hilleröd var uppe på torpet förste ugen i juli og
det var jubileum for Erland, som i 50 år i träk har våret gäst hver
sommer her på Ingarö. Han fik sin livret sildefrokost. Så det blev et
snak og diskusion, om hvem som hade gjordt hvad og hvornår. I de
gode gamle tider på Torpet, da de som er med i dag var unge, det
blev en sen og minnesvärd aften.
Program for septemper:
D. 7 sep. Månedsmöde fredag kl. 19.00
D. 28 sep. Svendefest fredag kl. 19.00
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE.

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 3. august 2odVv£ifl8^Vérfde mødt op til en hygge¬
lig aften. Omø-turen d. 1. september 2001 er på plads, og 20-25
glade mennesker har tilmeldt sig til en forhåbentlig herlig tur. Her¬
med en stor tak til Hans for arrangementet.
Det blev på mødet besluttet, at der arrangeres „Labskovs-spisning"
lørdag d. 17. november 2001, kl. 12.30. Hulen vil være åben fra kl.
11.00. Detaljer vedr. tilmelding kommer senere. Efter at have sun¬

get minderne, forlod samtlige tilstedeværende hulen i god ro og
orden ved. 23.00 - tiden.
Med kno i bordet Per

Vdarbejdshøvl

SØNDERBORG
Efter en velfortjent og solrig sommerferie, er vi nu klar til, at starte
op igen. Vi håber, at fremmødet bliver en hel del bedre end første
halvår af 2001.
Det første Hulemøde bliver fredag den 7. september, og her vil Hans
Tømmerby Petersen være vært ved en bid brød og en kop øl. Dette
skyldes, at Hans havde 5 års jubilæum den 2. august, men på dette
tidspunkt, havde vi jo sommerferie. Så mød op, og vær med til at
fejre Hans's jubilæum.
Med kno i bordet, Jette.

VEJLE
Hulemøde d.3-8-01. Efter at Formanden havde slået på klokken og
budt velkommen til de 14 fremmødte Navere der deltog blev der
sunget, „ Når samlet er vor Naverflok Der blev fremvist et eksem¬
plar af de nye C.U.K, sangbøger som man blev enige om at købe en
del afda de gamle var blevet nedslidte. Vejle Nav, Jørgen Lauridsen
havde isat de nye Navnesølvplader i Møntbordet som var bestilt
hjem afvores Hulefar, ialt 6 stk. en tak blev givet til Jørgen for dette
stykke fine arbejde. Næstved Nav, Henrik Berg havde besøgt Hulen
i Vejle og vi siger tak for besøget Henrikjeg har fået mig at fortælle
at du havde nogle problemer med at orientere dig ude i vores skønne
Natur og som gammel Sømand vil jeg give dig et godt råd Henrik, „
Tag et kompas med herover næste gang, det er nemlig meget betryg¬
gende ,„ HO. Der var blevet skænket en gave til Hulen fra Ernst
Trøjbo Familie, gaven består af en flot Minde Plakette fra Ernst
Trøjbo,s mange årige rejser på Cuba. Vejle Foreningen sender her¬
med en tak til familien for denne fine gave. I løbet afaftenen var der
blevet givet flere omgange 01 og stemningen var på højt plan og
efter mødet havde Polle lavet et flot stykke smørrebrød med fiskefi¬
let pyntet med salat og rejer. Tak Polle. Jeg vil lige i god tid gøre alle
Vejle Naverne opmærksomme på at der er Generalforsamling d.5-
10-01. så husk det venner.

Arrangementer i September Mdr.
D. 7-9-01. Kl. 18.30 Hulemøde.
D. 9-9-01. Kl. 11.30 Polles tag selv Bord „ Til kl.14.00
D. 22-9-01. Kl. 13.30 Ålegilde Kun for Navere ifølge 1 person.
Max deltagere 30 personer. Prisen bliver den Aktuelle Pris på Ålen.
Tilmelding til Johnny Lindskjold. Skolegade 15 7100 Vejle.
Tlf.75828042 Eller i Hytten
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
I juli måned har vi haft feriehulemøder hver fredag, de har været
pænt besøgt, uden at der dog opstod trængsel i Hulen. Fredag d. 3 -

8, var der hulemøde. Efter formandens velkomst, fik vi en beretning
om Grønland, formanden og hans familie har været på ferie hos
Birgithe og Claus Lønstrup i Qaqortoq ( Julianehåb ). Det havde
været en fantastisk, oplevelsesrig tur, storslåede landskaber, isbjerge,
ja selv en hval kom med på filmstrimlen. Aftenen gik med snak,
sang og hygge, Hanne gav en omgang øl, det siger vi tak for .

Hulemøde d. 7-9 Hulemøde d. 21 - 9 , m. Leds.
Hilsen fra smilets by . Lis
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HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.

Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK.
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21

Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk

Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk

Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme,
DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14

Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Frederikssund, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13

Ny C.D. med 27 sange fra hule og skur
120. kr. + forsendelse

HÅNDVÆRKERSANGE - NAVERSANGE
og SKÆMTEVISER

Bestil den hos "Go dansk folkemusik"
Ribe Landevej 190, DK-7100 Vejle tlf.: 75 72 24 86.

DK-3400 Hillerød, tlf.: 4824 8881

Email ads.: kkbr@get2net.dk

Forløbig optaget:
Uge 39 - Holbæk

ROI IbHULLET
Bogergade 57, 8600 Silkeborg.

Tlf. 8681 3960

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

jØfør., S FT s Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

m/at, Fax 47 31 72 99 m/m
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MURERMESTER

—, Gunner M Vilhelmsen
Eaetoften 6. Slagslunde

DK-3660 Stenløse

\r
J Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
6ADESPEJLET

Østergade 18 HERNIN6 97 12 30 08
Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D. u

DK-3460 Birkerød ffjftjJ
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

M- Byggefirmaet
^ Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS

SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl.
Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd

FESTSANGE FORFATTES LYNHURTIGT
SALG AF FESTARTIKLER
RIMLIGE PRISER

(#3- TLF. 3969 4403—-J medlem i København.

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.
Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk BPjPJJj Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 ^Éul Mobil: 2148 6957

A Aut.WS - installatør A
FLEMMING SØRENSEN iSk
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770 II12
CITY CAFE' en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ETANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUSTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: u\ 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk



MOSELTREFFEN 2001
EVENTYRET LEVER STADIGVÆK.

Nu velankommet til Danmark og til vores respektive byer, skal i alle sammen få et meget kort referat af denne herlige tur til Mosel. Vi
steg på bussen torsdag den 23 august på de vanlige opsamlingssteder og med de vanlige chaufførerne dvs. Torben og Flemming, tog Ild-
tempogiganten kursen mod syd, intet kunne stoppe os. Og dog så lidt skal der til "Liden tue kan vælte et stort læs - eller stanse bus". En
sølle stats løs Albaner kunne dog, han var kravlet ind til vores kufferter mens bussen blev gjort klar til natten. Vi kørte, så skulle
Flemming ind og hvile sig mens vi bruste frem i natten og mens han lå der og gjorde sig det behagelig og tænkte på fru Laugesens store
fortræffeligheder, ville han lige mærke efter, om det nu også svarede til drømmen? O hvilken gru, hun - han havde bukser på og på denne
tid af døgnet - og lysvågen på et split sekundt og ud og fortælle Torben om sit mareridt og ind til den første Autobane-polis han så, ind
og fortælle om sit mareridt, nu var der to der med gru i stemmen fortalte, om at vi havde en blind passerer ombord og han slet ikke
svarede til Fru Laugesens dejlige former og denne Polis- man blev grebet af stor frygt, og tilkaldte forstærkning og gennem natten kom
nu med blå blink og stor fart megetmere politi, så måtte Flemming tage en gribbene afsked med sin sovekammerat. Vi beholdt Flemming
og ordensmagten tog sig af ham, Albaneren og vi havde alle noget at tale om i de lange mørke nattetimer.
Nu velankommen til Mesenich og vi fik alle anvist vores værelser, jeg gentager alle. Som temperaturen steg til ca. 32 graden påWerners
terrasse og for at opretholde en fornuftig væskebalance, var vi nød til at indtage en del af den lokale Moselvin og noget fra et fadøls-
apparat + vi var mange der var nød til at komme til doktor altså ham "Nielsen.". Borgmesteren af "Kittenborg" samt bodyguard havde
fået anvist deres værelse i et gammelt smuk hus i tre stokværk med egen udsigt over vinmarker og et vindue direkte mod Moslefloden,
altså en standsmæssig bolig, nu var det bare det at det var på anden sal, dog med egen nøgle og det hele.
Efter at havde indtaget noget af før omtalte væsker ville borgmesteren med følge hvile sig lidt, og tage sig et forfriskende bad og
skifte skjorte. Udstyret med egen nøgle til huset og værelse, begiver de sig til at udføre denne gerning, de finder døren til huset og

Forsætter s. 3
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MÆRKEDAG.

D.Ol Sep. 2001

D.16 Sep. 2001

D.28 Sep.2001

D.08 Okt. 2001

D.12 Okt. 2001

D.20 Okt. 2001

Per Lykkemark Calgary 70 år
302A 65 Ave S.E

Calgary Alberta, Canada
Poul Vestervig Calgary 80 år
#1114605 13Ave SW

Calgary Alberta
Canada T2R - OK6

Harry Skov Calgary 70 år
155 Capri AVE, N.W
Calgary, Alberta
Canada T2L-OH3

Mogens Brandt Silkeborg 50 år
Langelinie 30
DK-8600 Silkeborg.
Ejner Petersen Slagelse 40 år
Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø

Regner Pedersen Silkeborg 60 år
Jelsvej 2
DK-8600 Silkeborg.

JUBILÆUM
D.Ol Okt. 2001

D.04 Okt. 2001

D.04 Okt. 2001

D.08 Okt. 2001

John Fønns-Bach Vejle 25 år
Lundevej 20
DK-7100 Vejle
Poul Dohmann Sønderborg 10 år
Granvænget 5
DK-6400 Sønderborg.
Regnar Jørgensen Sønderborg 10 år
Vissingsgade 40
DK-6400 Sønderborg.
Eugen Uhl Frederikssund 25 år
Klinten 27
DK-3600 Frederikssund.

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

SILKEBORG BAD

Hermed vil jeg gerne sig tak til alle, som tænkte på mig i
anledning af min 70 års fødselsdag.
Ellen Margrethe Christensen Hørning afd.

FORSINKET FØDSELSDAGS
HILSEN

En forsinket fødselsdags hilsen
til Walther Pedersen, Platanvej 38,

DK-5230 Odense M. g
med hans 75 års fødselsdag d. 15 sep.01.

Undskyld forsinkelsen
Mange hilsner Odense afd.

HUSK
Der er heste og kræmmermarked i Mørkøv

d. 28-29-30 sep.

Udstillingsvognen er opstillet, så hvis der er nogle der har et par
timer i overskud. Prøv at tag til Mørkøv, og få en god oplevelse.

Holbæk Naverne.

Navernes Sangbog
Den nye sangbog er udkommet

7 udgave 2001
Den er udvidet med 18 nye sange
fra forskellige Naver foreninger

Pris og bestilling af sangbogen fås
gennem jeres lokale kasser

Med naverhilsen
Hovedkassereren

på

Program:
Afrejse til Thule den 30. april 2002 til 7. maj-2002

Afgang København den 30/4, kl. 9.20
Ankomst Kangerlussuaq ( Sønderstrøm) kl. 10.05
Afgang Kangerlussuaq kl. 12.00
Ankomst Thule kl. 12.50

Hjemrejse:
Afgang Thule
Ankomst Kangerlussuaq
Afgang Kangerlussuaq
Ankomst København

kl. 14.00
kl. 16.45
kl. 17.45
kl. 2.05

i-C.

Der er stadig få pladser ledig, men sidste tilmelding
er 1. december 2001.

Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,
DK-5000 Odense C. tlf+fax. 6590 4416
Emailads.: Naver@post9.tele.dk

,W' fr/i

Navertræf Grønland
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MINDEORD Torshavn d. 1 sep. 2001
Jonhard Dahl Jacobsen afgik ved døden d. 27 aug. 01, efter 1 års
sygdom. Han længtes efter at slippe herfra og komme hjem i him¬
melen, hvor der ingen smerte og sygdom er. Han var parat til at dø,
og han har det godt nu.
Vi har været gift i 34 år og har 4 børn og 4 børnebørn og 2 på vej,
og vi savner Jonhard meget, men for ham var det bedst at komme
hjem til Jesus, som han og vi alle tror på.
Han fik en flot begravelse med over 600 deltager, som fulgte ham
til graven

Ære være Jonhard's minde.

Med venlig hilsen Malan Dahl-Jacobsen.

Erik Pedersen gik efter nogen sygdom ud på sin sidste rejse d. 13
juli i en alder af 70 år.
Han kom til Calgary midt i 50erne som murer og har været naver
siden 1980.

Ære være hans minde!

Calgary Naverne

NEKROLOG:
Det er med stor sorg vi må konstatere at en god Nav, Arne Rafn er
død på sin 81 års fødselsdag d. 18.08.01 efter nogen tids svær syg¬
dom og vore tanker vil være hos Iris og hele familien. Arne var en
meget aktiv mand.
Selv da sygdommen svækkede ham kunne man se ham til fodbold,
på ferietur i udlandet, i „Hulen" og meget andet. Han var også et
stort aktiv i foreningslivet allerede i sine unge år, hvor han var han
med i FDF, senere blev han en stor arbejdskraft i Socialdemokra¬
tiet og hos Naverne. Arne var uddannet Maskinsnedker og utrolig
stolt af sit fag. Han var i en årrække repræsentant i en tysk virk¬
somhed og havde her sin rejsetid især i Tyskland. Arne blev opta¬
get i Slagelse Naverforening d. 01.08.75 og har i alle årene været et
af samlingspunkterne i „Hulen" hvor vi især vil huske ham som
Skramleriforvalter og som „Hulefar" så længe kræfterne solg til.
Han satte en stor ære i at gøre „Hulen" så hyggelig som muligt.
Også som Sekretær nød Naverne godt af Arnes, til tider sarkasti¬
ske, men altid godmodige indlæg i Den Farende Svend. Dette og
meget andet gjorde at en enig Naverforening i Slagelse kunne ud¬
nævne Arne til Æresmedlem i 1999.
Arne efterlader et stort tomrum og vil blive savnet afalle der kendte
ham. En ærlig og stolt Nav er taget ud på sin sidste rejse

Æret være Arnes minde.
Erik H. Andersen: Formand i Slagelse Naverforening.

begiver sig op af trappen, mens de diskutere nattens hændelser og
kommer op på første sal, der finder de et sted hvor nøglen passer
og hvilken syn møder dem, deres medbragte kufferter er blevet dem
frarøvet. O- hvilken gru, efter en kort rådslagning bliver de enige
om at tage sig et bad og så en lille en på øjet, sådan tænkt og sådan
gjort. Efter at de havde hvilet sig i sengen, såmåtte Flemming under¬
rettes om dette formastelige tyveri af den Borgmesterlige kuffert
med indhold af den livgivende medicin som bliver frabirkeret for¬
skellige steder som f.eks. Skotland.
Nu er Flemming jo vandt til dette med politi, så han sætter sig ind
i sagen og de bliver enige om at sætte en eftersøgning i gang, og
med vanlig ro går til sagen og efter en kort ransagning på gernings¬
stedet, kommer sandheden frem en etage højre oppe står den
Borgmesterlige kuffert. Altså ingen tyveri, kun lån af en fremmed
mands værelse samt bad og seng. Resten af fredagen forløber som
programsat med velkomst ved Moslekomiteen og faneindmarch,
hvorefter vi fik serveret en dejlig middag af vores dejlige værtinde
Stefani og den meget smukke Barbara.
Lørdag var der i programmet tur til Altstadt og en tur Marksburg
- Expressen dette blev dog ikke til noget. Vi indtog i stedet for
Koblenz og så hvor Mosel og Rhinen mødes og fik set denne
meget store statue som er sat der og nød de fine omgivelser og så
hvordan vandet blev blandet med hinanden Rhinen som kommer
fra Schweiz og løber ud i Nordsøen uden en eneste sluse og så
Mosel der har rigtig mange sluser for at den kan besejles af disse
store flodpramme med alt lige fra smør til benzin. Derefter kørte
vi til Burg Eitz som er fra ca. 1100 tallet,

som har en lidt atypisk beliggenhed i bunden af en dal hvor alle
andre altid er på toppen, dette har selvfølgelig også sin historie,
som er at det var biskopperne i Luxemburg og i Majsens der ud¬
kæmpede en krig om landet, dette tog dog sin tid i alt omkring 450
år fra ca. 1100 til 1600. Først var der en borg på bjergsiden så
bygede de en i bunden, for så kunne de bedre bekæmpe hinanden
og det var den i bunden der vandt. "Gider du ej gå der ned - op
Æslet bære må din krop" nr.26 i sangbogen.
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I dag er borgen ejet af tre familier som
ikke ejer andet jord end det lige
omkring borgen, og dermed ikke
har nogen indtægter udover det som
turisterne nu erlægger dog modtager
de i dag et tilskud fra den Tyske stat
(hvad må det ikke koste at vedligeholde
et sådan slot.)
Kl. 19,00 festaften, igen en dejlig
middag, hvor vi havde hele restaurationen
for os selv samt denne dejlige terrasse hvor vi nød det selv om det
var varmt endda meget varmt, så er det dejligt at have terrassen at
sætte sig ud på. På denne varme sommer aften var den gamle Naver
ret sat og det var ikke småting der kom frem af uhyrligheder f.eks.
blev Leif fra Silkeborg idømt en bøde for at havde misbrugt vor
herres gode gaver ved at have spildt salt udover sin mad, bøde 2
mark. Bageren fra Århus sov under middagen og fik en tillægs
bøde for foragt for retten, han stod under oplæsning af tiltalen med
hænderne i lommen, bøde 1+2 mark, Torben for, at han ikke kunne
tiltrække sig de unge pigers opmærksomhed længere, bøde 2 mark.

Og sådan kunne jeg blive ved, så den
korrupte ret fik mange penge i kassen,

til stor morskab for alle. Vi sluttede en

/""-s Jjsa dejlig aften af med minderne,
f Søndag formiddag var der vin smagning i
j f* V Werners kælder, med alt godt fra Mosel

området. Middag, hvor under fanerne
bæres ud og vi synger nationalsangen

samt minderne. Den gamle tur til Beilstein
hvor vi mødes, i den historiske Zenthauskeller hvor Naverne altid
har mødes siden starten af Moseltreffen. Alle disse bøder fra Naver
retten plus nogle fra andre steder, gav det at alle kom gratis ud at
sejle så rettens anstrengelser var ikke for gæves.
I år tog vi alle med til Cochem med båden, en fantastisk dejlig
sejltur nogle gik i land, for at se på byen og andre blev på båden
for at se det store festfyrværkerijeg tror at alle synes at det var flot
og godt. Jeg synes aldrig, at jeg har oplevet noget så eventyrlig flot
som denne gamle slots borg, som ligger der på klippen og skurer ud
over Cochem og Mosel, jeg mindes kun og havde set noget ligene i
Walt Disney tegnefilm,
men dette var den virkelige
virkelighed og hvilken lydeffekt,
det brager og lyden ruller mellem
bjergene og alt lyset genskinnede
sig i floden.
Mandag morgen, griberne
afskedsscener, bussen er klar
alle får deres sager ombord
i bussen?? Har alle husket at aflever deres nøgler? også Søren fra
Silkeborg?. Vi vinker til afsked, alt vel ombord, Flemming kommer
til at tænke på sin Albaner ven, mon han står og venter på ham?. For
at få tankerne lidt bort fra dette spørger han, har BORGMESTE¬
REN NU HUSKET FANEN???????, for det skulle jo nødigt gå som
den gang vi var i Winterthur til hundredårs jubilæum, det kostede en
fane og en fanebære. Dvs. at fanen dukkede op efter et årstid, på en
gammel støvet terminal i Schweiz, men forhenværende fanebærer
får et mærkeligt glemt blik i øjet, måske endda fjendtligt, hvis man

spørger direkte, så det er en meget prekær sag,
vi røre ved her.

Hjulenes dundrende mod asfalten -

motorens summen - airconditions -

anlæggets snurren ellers er der en stor
pinlig tavshed, nvordan kan det nu være selv fru Laugesens sang er

pinlig tavshed, hvordan kan det nu være selv fru Laugesens sang
er forstummet „VI TAR ALDRIG TIL MOSEL IGEN"
Hvor fanen er fanen?
Er fundet er i Odense, Ole tog den med til Odense.
Til gengæld glemte Ole at aflevere sin nøgle, den blev sendt ved
hjemkomsten.
Referent: BUSSKRIVERKARLEN

HB. MØDE DEN 16 JUNI 2001 KL. 10.00
Fåborgvej 9, Odense
DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv.
5. Udstillingsvogn
6. Web-masten
7. Gennemgang af delegeretmødet
8. Næste møde
9. Eventuelt.

FORMANDENS BERETNING:
Først vil jeg byde de tilstedeværende velkommen til dette HB.
møde.
Pinsestævnet der lige er overstået er i dag det vi hovedsagligt skal
beskæftige os med. Vi er i den situation at der skal indkaldes til
generalafstemning om en suppleantpost, men uanset hvilken post
det er i bestyrelsen skal reglerne overholdes.
Indkaldelsen til generalafstemning vil ske i Den Farende Svend
og foreningernes formænd vil få tilsendt en bekendtgørelse.
Det er sommerferie i juli måned så vort næste møde afholdes først
i august. Til den tid er der nok kommet en del ting der skal be¬
handles og jeg tror at alle HB. medlemmer far rigeligt at se til i
dette efterår.
Til Hovedbestyrelsen og alle CUK's medlemmer vil jeg ønske en
rigtig god sommerferie.
Ole Bøwig
Afbud; Vagner Sørensen, Frode Zachariassen, Henrik Berg
1) godkendt

2) forretningsorden for DFS fra august 97 bliver a jourført og
offentliggjort. Indlæg til DFS af Frank Pedersen, Næstved om

pinsestævnet blev gennemgået, bliver offentliggjort med svar fra
HB.

3) redaktøren har bedt hovedkassereren om en redegørelse over
HBs rejseudgifter, der bliver lavet en udspeciferet opstilling.

4) hovedkassereren efterlyste nogle blade til indbinding, han får
dem af formanden,

5) udstillingsvognen skal bruges i Frederikssund. Slagelse og
Holbæk. Til efteråret skal der tages stilling til vognens fremtidige
skæbne.

6) hjemmesiden er stadig ikke opdateret, web masteren får en
frist på 14 dage for at fa orden i tingene, deadline er 30.6.2001, er
tingene ikke i orden til den tid, må vi finde en anden web master.

7) opslag om generalafstemning om valg af i bilagskontrollant-
suppleant blev god kendt, navne på kanditatere bliver udsendt til
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foreningernes formand, hvis man ikke deltager i delegeretmødet,
men opstiller til HB, skal der foreligge en skriftlig tilsagn, som må
være højst 14 dage gammel. Referatet fra pinsestævnet blev gen¬
nemgået, er mangelfuldt, formanden har sendt rettelser til referen¬
ten, menhar ikke modtaget svar. Kassettebåndet med optagelsen af
delegeretmødet bliver sendt til referenten, der skal
skriver et nyt referat til den næste DFS'

8) næste møde 18.08.2001 kl. 10 i Næstved.
Referent Irene Andersen

Referat af HB-møde, den 18. august 2001.
I Næstved

DAGSORDEN: 1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Web-master
7. Referat fra pinsestævnet
8. Sangbog
9. Næste møde
10. Evt.

ad. 1) Formandens beretning:
Jeg vil byde de fremmødte velkommen. Irene Andersen er desværre
forhindret i at komme til dette møde.
Nu er sommeren ved at være på det sidste og det er tiden at vi tager
fat på de ting vi ved der skal laves her i efteråret.
Vi har en generalafstemning der skal afsluttes og resultatet sker
forhåbentlig på en måde som medlemmerne kan være tilfredse med.
Navertræffet på Thule er nu så langt fremme at vi har dato på besø¬
get deroppe i det høje nord. Det bliver en stor oplevelse at se de
mange faner opmarcheret foran Naverhulen deroppe og jeg er sik¬
ker på at det giver opmærksomhed, da det helt sikkert er første
gang at dette sker på Thule Air Base.
I dag har Naverne i Næstved genindvielse af Hulen i Kompagni¬
stræde 1. Der er blevet renoveret og bygget om i de gamle bygnin¬
ger i Kompagnistræde. Det er imponerende hvad der er udrettet, så
vi kan alle sammen glæde os på Naverne i Næstveds vegne over
det gode resultat de har opnået.
Vores hjemmeside (www.naverne.dk1 bliver set på flere kontinen¬
ter. Jeg er blevet kontaktet afen dame fra Jamaica og flere perso¬
ner fra Danmark, der beder om oplysninger om vores forening og
det kan vi kun være glade for. Ole Bøwig.

ad. 2) Redaktøren: Vor redaktør, -Dorrit, læser ofte gæstebogen
på vores hjemmeside og har noteret at der er efterlysninger af per¬
soner. Disse efterlysninger vil i fremtiden også blive bragt i DFS.
Dorrit vil i løbet af efteråret bringe en spændende rejseberetning
fra Poul Erik Bøggilds bog, som er medlem i Roskilde, om hans
rejseårfra 1950-1960.

ad. 3) Kassereren: Vor Kasserer, -Frode, orienterede om at por¬
toen på DFS er steget. Frode laver et løbende regnskab over Ho¬
vedbestyrelsens rejseudgifter. Frode fremlagde et revideret budget
for år 2001. Budgettet er positivt i forhold til det faktiske forbrug.
Der vil blive stillet forslag om at afhænde udstillingsvognen på
næste delegeretmøde.
Frode og Vagner har gennemgået regnskaberne i forbindelse med

den tvivl der blev rejst på delegeretmødet i Silkeborg, om Los
Angeles medlemskab. Los Angeles har været fuldgyldig medlem
afCUK, siden 1934, -og har betalt fuldt medlemskontingent siden
indmeldelsen.

ad. 4) Arkivforvalter: Vor arkivforvalter, -Vagner, oplyser, at han
vil forære sin (brugte) -private PC til arkivet, til brug for registre¬
ring af arkivets indhold. Vagner og Frode har sorteret gamle
medlemsblade for at de kan blive indbundet. Alle er velkomne til at
sende udgaver afDFS til arkivet, uanset årgang. Der efterlyses også
nye udgaver fra november og december 2000.

ad. 5) Udstillingsvognen: Ansvarlig for udstillingsvognen, -Sø-
ren, oplyser, at vognen er i Frederikssund. Naverne i KBH er inte¬
resseret i at bruge vognen, til næste år. Da der imidlertid er ringe
efterspørgsel på vognen, vil HB stille forslag -på næste delegeret¬
møde, om at den afhændes.

ad. 6) web-master: -Henrik orienterede, sammen med program¬
mør og designer: Mike Nordbo, om de fremtidige muligheder. Sitet
består nu af 150 sider med mere end 900 interne links. Der er frem¬
sat ønske om, at hver forening skal kunne gå på nettet, og redigere
egne lokalområder. Dette vil der blive mulighed for hvis hjemme¬
siden omskrives fra html-format til PHP-format. Der kan oprettes
Hyberlinks for de foreninger der har egen hjemmeside. Henrik og
Mike udarbejder budget for udvikling af hjemmesiden, til næste
HB-møde. Frode efterlyser kommissorium for Web-master!

ad.7) Referat fra Pinsestævnet: -Vagner har redigeret referatet
fra pinsestævnet. Efter godkendelse fra referent: Henning Brogård,
vil referatet blive sendt til foreningerne, der bedes sørge for mang¬
foldiggørelse til medlemmerne.

ad. 8) Sangbog: Der foreligger nu prøvetryk af den nye sangbog.
Sangbogen får lidt større skrift, end den gamle. Noderne bliver
også genopsat, så de kommer i A4 format. Den nye sangbog kan
fas ved henvendelse til foreningernes kasserer.
ad. 9) Næste møde: 6. oktober kl. 10.00 i Århus, (og 3. nov. samme
sted).
Referent: Henrik J. Berg

Min tid som Fremmedarbejder! 1950-60!
Skrevet af Poul Erik Bøggild, medlem i Roskilde

Min karriere som fremmedarbejder startede i 1950. Måske kan man
sige, at jeg startede blødt. Efter en vinter som herregårdsbisse i
Salling, fik jeg lyst til at se andre egne, jeg søgte både på Bornholm
og i Norge. Bornholm kom først, med rette kaldet Østersøens Perle,
men for en derovre fra „Midtvest" virkede det alligevel lidt frem¬
med, dergik da også næsten to ugermed at finde sig tilrette og lære
sproget. Jeg fik hurtig købt mig en cykel, så jeg kunne komme de
ca. to kilometer til Årsballe, når jeg havde behov for at træffe an¬
den ungdom, og selvom det ikke ligefrem vrimlede med „danskere"
der på egnen, så traf jeg da et par stykker. Men den Bornholmske
ungdom var da bare fine, dem blev man hurtig venner med og selv
om Årsballe ikke var nogen rigtig by, så var der da en café, hvor vi
kunne mødes. Der var jo heller ikke langt til "Alminnigen" med
Jomfrubjerget", nærmeste danserestaurant, hvor vi alligevel ikke
havde råd til at komme, men så havde vi unge bare træfudenfor, og
gik ture til Ekkodalen og Rytterknægten, eller deltog i udendørs-
arrangementer i den udstrækning der var noget sådant. Vi kedede
os aldrig og havde det bare sjovt sammen.
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Jeg husker, at jeg cyklede det halve at Bornholm rundt en søndag,
fordi Rutsker til Rø og Den våde ovn, videre mod Gudhjem, sikken
bakke ned, i hvert fald tor mig, dengang, over Allinge Sandvig,
over Hammerknuden med bare lyngbakker, til Fyrtårnet, der var
der kun hjulspor som vej, videre til Hammershus Ruiner, videre
over Hasle og Jons kapel, derfra overKlemmensker hjem til "Rosen¬
vang", en dejlig tur i skøn natur og herligt vejr. Jeg var også med
min arbejdsgiver en tur i "Brændegårdshaven" i Paradisbakkerne,
der gik aberne mere eller mindre frit omkring og drillede publi¬
kum, den dag var de tilmed brudt ud af buret.
En anden søndag var jeg på sejltur til Christiansø. Da der desværre
ikke var plads på postbåden, måtte vi tage med en fiskekutter, men
hvor blev vi rullet, det havde været tordenvejr om natten, så der var
en del dønninger og mange blev søsyge, kun ved at klamre mig til
masten undgik jeg disse kvaler. Ovre på "Borgen" lærte jeg om
"De halve abers paradis", jo der var løftet stemning og kunstneri¬
ske sjæle.
En anden „dansker" og jeg lejede en motorcykel en søndag og kørte
øen rundt.
Vi startede i Rønne kørte mod Dueodde, en dejlig sandstrand, flad
som en pandekage langt ud i havet. Videre til Åkirkeby og Nexø,
Svaneke, Gudhjem og videre med stop ved alle seværdighederne
undervejs, dem var der mange af, vi kikkede også på Rundkirker
og jeg blev endda fotograferet stående på Lysaklippen, ikke langt
fra Løvehovederne og den Sorte ovn, over Alienge Sandvig til
Hammershus Ruiner og Hasle tilbage til Rønne, fin oplevelse.
Medens jeg var på Bornholm, havde jeg også den oplevelse at
komme til Roskilde for første gang, tænk endda, jeg overnattede på
Set. Hans, hvor mange „indfødte" kan prale af det. Nu forholdt det
sig sådan, atmin søster var sygeplejeelev der den sommer. Jeg skulle
have boet i København, men cykle frem og tilbage flere gang, var
jo ikke lige sagen, men da en veninde havde nattevagt var der jo en
ledig seng. Men sikke leben der var den nat, nogle opførte sig som
om de var „tossede". Om morgenen blev jeg sendt efter rundstyk¬
ker hos en bager på Set. Jørgensbjerg, men udenfor forretningen
kørte jeg fejl og endte langt ude på Frederiksborgvej, fik et fint
billede af Domkirken^men hvor pokker var Set. Hans, jeg kom
meget sent med morgenbrød den søndag, der var bryske miner,
men billedet har jeg endnu!
Første november det år forlod jeg så Bornholm efter en pragtfuld
sommer, selvfølgelig havde der da også været mange strenge ar¬
bejdsdage ind imellem, men det var jo det man fik løn for, plus en
masse dejlige Bornholmersild. Vi var flere „danskere" fra andre
dele af øen, som skulle med båden hjem til „Danmark" den dag,
men efterårsstormen var allerede sat ind, det var faktisk snevejr i
Rønne den dag. Vi skulle sejle om natten og gjorde derfor Rønne
lidt den eftermiddag, men sikke en nat, sikket rullen, det var sørme
svært at holde på den fine middag vi havde spist på Havnekroen i
Rønne, så vi var noget matte i knæene da vi næste morgen ankom
til kongens København. Og det var så den sommer.
Efter at have arbejdet i Galten, nær Hammel i Jylland den vinter,
stod jeg nu igen uden arbejde, derfor blev min næste destination så
Norge. Med støtte fra fagforeningen rejste jeg mutters alene, uden
nogen aftale i Norge, men bare på lykke og fromme og en god del
naivitet!. Jeg traf er „voksen" dansker på båden og det var menin¬
gen vi skulle holde sammen, men vi blev væk for hinanden ved
landgangen. Der stod jeg så, som en anden „Palle alene i verden".
Jeg gik mod centrum med min store brune kuffert, for at finde et
sted at fa noget at spise og et sted at bo, det første klarede jeg let,
men logi var straks meget værre. Jeg spurgte en nordmand, denne
var så flink, det hedder det faktisk på norsk, medens rar betyder
skør!. Men altså denne (bondefanger) eller flinke person, fortalte
at jeg bare skulle tage trikken (sporvogen) der og dertil, han var

selv med, da vi endte ved Nationalteateret, blev jeg nogetmistænk¬
som, for der var naturligvis ingen logi, så jeg sagde farvel og tak til
min (hjælpsomme) ledsager. Senere fandt jeg et hotel i en sidegade
og kom afmed min tunge kuffert, men måske havde mandens hen¬
sigter været gode nok. Forsætter i næste nr.

AALBORG
Nu er vi startet op igen efter sommerferien, der var ikke det store
fremmøde, vi var kun 6 svende. Gunnar bød velkommen og vi min¬
dedes Allan. Som drog alt for tidligt på sin sidste rejse. Formanden
orienterede om forskellige ting. Vi læste Bentes takkekort for op¬
mærksomheden ved Allans bisættelse, vi så på listen over hule¬
vagter i august, vi diskuterede generalafstemningen og brevet, Frank
Petersen, Næstved har sendt til foreningerne om pinsestævnet. En
bibliotekar fra biblioteket i Sæby har kontaktet os, de kører en tema¬
aften om himmel, hav og rejser og de vil gerne have besøg af en
nav i dragt, vi sender en repræsentant. Vi vil prøve om vi kan fa en
hel dragt ud af de forskellige effekter, vi har i vores depot.
Til sidst fik Frits Farlig Sørensen overrakt emblemet og telegram¬
met fra CUK, fordi han blev udnævnt til årets nav 2001 på pinse¬
stævnet i Sønderborg, hvor han var forhindret i at deltage, han blev
meget glad og takkede mange gange, jeg fik et stort knus til gen¬
gæld. Med naverhilsen Irene
Så er vi i fulde omdrejninger med vores andet halvår, og nu skal
der ske noget.
Køkkenet er færdigt og nu mangler der kun den sidste oprydning
så er alt klart til at blive taget i brug.
Sidste hulemøde var der ikke det store fremmøde til, så det bliver
nødvendigt og få en alvorlig snak med TV om ikke at transmittere
fodbold på vores huleaften; Hvad ligner det !!
Vi er også i fuld gang med juleforberedelserne og lodseddel er be¬
stilt og datoen reserveret. Vi mangler fortsat nogle fa lørdage og få
besat med hulevagt, husk den attraktive løn for at passe hule, nem¬
lig 2 pilsnere så tag dog den fortjeneste med. Formanden er helt blå
i hovedet af fortvivlelse over vores manglende tilgang, gå derfor på
hugst blandt venner og bekendte og tag dem der har været ude og
rejse, ikke bare til Mallorca, men med deres erhverv som håndvær¬
ker, vis dem hulen og gør dem interessere i et medlemskab. Hulen
har åbent den 22 september i forbindelse med åben hus arrange¬
menter i Aalborg, benyt den anledning til at „slæbe" nogle nye
emner ind i hulen og overbevis dem om, at det er godt med et med¬
lemskab i naverne. Bestyrelsen barsler også med tanken om at lave
en støtteforening således vi ad den vej også kan få noget mere op¬
bakning.
Med kno Poul Erik
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FREDERICIA
Hulemøde d. 5 sep. Der mødte 6 svende og næstformanden bød
velkommen. Hulefar stod som sædvanlig for den gode mad. D.
25 aug. 01, holdte vi ålegilde og 17 svende og gæster fra Silke¬
borg var mødt op. Tak for besøget, det var med til at gøre gildet
ekstra hyggeligt. Formanden fra Silkeborg og Poul kæmpede, om
at ringe med klokken. Poul havde fødselsdag. Lørdag d. 6 okt. 01
holder vi "Løvfaldsfest", hvor vi mødes i hulen kl. 14.00. Turen
går på voldene; Louis sørger for depoter på ruten. Efter turen er
der kogt torsk i hulen. Tilmelding til Louis tlf.: 2871 3752 senest
1. okt. 01 Husk generalforsamling d. 3 okt. 01. vel mødt.
Bent.

Egerhevl

HERNING
Mon svendene har faet hedeslag eller er de bare blevet sløve her i
den varme august måned vides ikke, der har i hvert fald ikke været
det store fremmøde, 4-6 svende i snit, men nu er det begyndt at
køle ned så det kan jo være at de vågner op her til vinter.
En lille rejseoplevelse:
"Borgmesteren" og jeg var til 60 års fødselsdag i Silkeborg, vi havde
en festlig og fornøjelig eftermiddag, jeg fik til opgave at opbevare
hans paraply under festen, hvilket jeg klarede fint. I toget hjem
overrakte jeg ham paraplyen, vi stod af toget, "har du min para¬
ply?" spurgte han, "nej den fik du i toget", Borgmesteren ilede
skyndsomt tilbage for at hente den, men ak, dørene smækkede og
toget kørte, den stakkels Borgmester måtte med tilbage til Enges

vang, hvor han skiftede for at komme tilbage til Herning, men som
han selv siger, hvorfor ikke tage en ekstra køretur, når man allige¬
vel har betalt for billetten. Paraplyen fik han aldrig, den var pist
væk.
Den 3. nov. har vi 2 medlemmer der kan fejre deres 25 års jubi¬
læum, det er Gunnar Nielsen og "Riwerside", dette er ikke hver¬
dagskost, at en forening har 2 medlemmer på samme dato, vi har
besluttet at holde en fest for de 2 jubilarer.
SÅ DER VIL PÅ DATOEN VÆRE ÅBENT HUS I HULEN
FRA KL. 12.00 MED LIDT TØRKOST OG EN DEL SKYL¬
LEMIDLER. KOM TIL HERNING LØRDAG D. 3 NOV. OG
VÆR MED TIL AT GIVE DEM EN FESTLIG DAG.

Med kno slag „MONTAGEN"

FREDERIKSSUND
Septembermødet blev et rigtigt livligt møde med flere gode histo¬
rier fra Jens Simonsen, der denne aften var helt på toppen.
Det udmøntede sig også i, at han slog to gange på klokken og måtte
derefter have "blæren".
Da formanden ikke var tilstede, var alle handlinger lagt i hænderne
på næstformand Kaj Hansen, der trods sine glemte briller kom igen¬
nem det hele, efter at have prøvet flere forskellige par briller. Kaj
lagde ud med at oplæse en hilsen fra Holbæk, som ønskede nogle
navere ned til Mørkøv, for at hjælpe til med en oplysningskam¬
pagne, som de skal have ved det lokale marked, den 29. september.
Aftenens højdepunkt var da vi skulle optage et nyt medlem ved
navn Arne Sejr Jakobsen, som har rejst i Sverige og Finland samt
det meste af Tyskland som murer. Optagelsen blev foretaget af
næstformanden og kasserer Per Bogart.
Ved næste hulemøde, som er den 5. oktober skal vi fejre at Eugen
Uhl har været medlem i 25 år. Så her håber vi selvfølgelig atmange
møder op, da en sådan jubilæumsaften plejer at blive festlig. På
denne aften, vil formanden også gøre status over, hvad der er sket
siden generalforsamlingen.
Hulevagten denne aften bliver varetaget afbestyrelsen og da denne
bestyrelse har til hensigt at serverer noget helt specielt, vil vi hen¬
stille til alle, som ønsker at komme denne aften om at tilmelde sig
hos Kurt Rasmussen på telefon: 4824 8881 eller til Kjeld Nielsen
på telefon: 4774 5208 senest den 2. oktober.
Med kno i bordet Smeden

HILLERØD
Hulemødet den 10 august var flittigt besøgt, hvor Mona serverede
nogle dejlige håndmadder og Kaj sørgede for gaflen, de fremmødte
sang og fortalte mange historier.
Et brav af succes var messen den 25 august da Aksel og Søren
havde grillen i gang med et lækkert dådyr på. Her leverede hule¬
mor igen pragtfuldt tilbehør. Alle gæsterne stod i kø ved Aksel for
at høre hvordan man griller et rådyr uden det blev tørt, humøret
steg og klokkerne ringede hele tiden ja der blev talt på kryds og
tværs af bordet. Hen mod aften tiden måtte Mona, Kaj, Aksel og
Søren sige stop og lukke for i aften, vi giver dem hermed endnu en
stor tak for den dejlige aften de her gav os alle. Vi glæder os til
messen den 29 september hvor vi skal have ÅL.
HUSK ved hulemødet den 12. oktober vil maler Karl fortælle sin
naver tid, ja formanden vil også sige et par ord fra bestyrelsesmø¬
det den I ø oktober.

Messen den 27. oktober serverer Mona tæskekød (bankekød).Her
HUSKER i tilmelding SENEST 8 dage før på tlf.: 45818162.
Med kno i bordet PETER.

HOLBÆK
Hulemøde d. 17 aug. 15 mødt, formanden bød velkommen. Deref¬
ter mindes vi Else med 1 minut stilhed. Da Else desværre ikke nå¬
ede at slå hendes plade i vores bord, gjorde Ebert det, hvorefter han
greb klokken, og vi derefter sang nr. 35, alt i Else's ånd. Her efter
gik vi til det praktiske, vi far besøg af Lokalhistorisk forening d. 13
sep. - Rengøring i Foreningshuset d. 15 sep.
Samt heste og kræmmermarked i Mørkøv d. 28 - 29 - 30 sep., hvor
udstillingsvognen er med, men alt faldt på plads.
Næstved naverne havde sendt indbydelse til genindvielse af hulen
d. 18-8, lidt sent måske.
Vi har forespurgt Frederikssund, om de vil være behjælpelige med
bemanding af vognen i Mørkøv. Formanden havde en lampe med
fra HB, -CUK., nu er det op til Ebert at fa plads til den. Arne har
haft fødselsdag og gav en lille en til kaffen.
Med kno Ole P.



HØRNING
Hulemødet den 7. september, 18 naver og navervenner var mødt
op denne aften, samt 8 fra Kolding afdelingen. Vi startede kl 19
med at spise gule ærter som Ellen gav, da det lige havde været
hendes 70 års fødselsdag. Alle spiste med god appetit, og da dette
var overstået viste Jens møllen frem for vores gæsten Og derefter
var det tid til vores årlige viseaften Per og Frank fandt
harmonikaerne frem og sanghefterne kom frem. Klokken ringede
flittigt og flere fik blærehatten på. Efter at havde taget afsked med
vore besøgende sluttede hulemødet og alle gik hver til sit.
Med kno i bordet Else

Gl.imrxrr

KOLDING
Hulemøde d. 31 aug.. En lille flok på 9 pers. Var mødt op, vi har jo
stadig lidt roderi, men nu lysner det, så til næste møde skulle det
være klar, så kan i godt møde op igen. Fredag d. 7 sep. startede vi
så vores tur til Hørning, og fik en god modtagelse, vi var heldige at
komme til gule ærter med flæsk (uhm hvor det smagte), vi skulle
ikke have spist hjemmefra. Vi siger mange tak for et par hyggelige
timer, og vi takker endnu en gang Hørning - naverne, håber vi kan
gøre gengæld en anden gang.
Naverhilsen Karen.

Håndkrøs

KØBENHAVN
Vi lagde sæsonen ud med Søndagsmesse den 26/8, hvor vi var
en pæn håndfuld der nød hinandens selskab og ikke mindst Leif
Ove's & Sven Aage's kogekunst der jo er formidabel. Det blev
sidst på eftermiddagen inden vi drog hjem, eller rettere blev „smidt"
ud. Lørdag den 1/9 havde vi voreNavervenners årlige Skovtur, der
bare var kanon. Vi var 24 (inkl. Mona & Kaj fra Hillerød), der var
på bustur til Nysted. Humøret var i top, og sikke en beværtning vi
fik afNysted-Naverne. De havde virkelig gjort noget ud af det, og
kulisserne gjorde jo også sit. Nysted er jo en nysselig by, som er
værd at besøge igen og igen. Oktobermåned har 2 spændende punk¬
ter på programmet. Torsdag den 11/10 kl. 19.00 er der Svende-
Hulemøde samt den halvårige Filmaften v/"Foto-Børge". Om per¬
sonerne ligefrem er filmstjerner kan nok diskuteres, men vi naver
og venner er jo noget for os selv. Kom og oplev minderne og de
glade dage som man også havde dengang. Et syn for guder! Som
noget nyt afholder vi „Candlelight Dinner" lørdag den 20/10 kl.
18.00. Hvad aftenen går ud på, vil jeg ikke nævne her, men kede¬
ligt bliver det IKKE! Måske bliver Johnna's harmonika udskiftet
med en violin!? Selvom det lyder frækt, kan alle være med og sid¬
ste tilmelding er den 14/10.
Arrangementer:
30/9+ 14/10 + 28/10 kl. 10.30 Søndagsmesse
11/10 kl. 19.00 Svende-Hulemøde & Filmaften
20/10 kl. 18.00. „Candlelight Dinner"
Med kno i bordet Niels „2m

NYSTED
Lørdag den 1. sep. havde vi besøg af naverne fra København, i alt
24 inkl. damer. Fra Nysted var vi mødt 20.
Kl. 11 blev vi modtaget på rådhuset af borgmester Leo Thorsen og
kulturudvalgsformand Rent Bille. Vi blev budt på øl og vand og
borgmesteren fortalte os lidt om Nysted og byens historie. Kl. 12
gik vi til hulen og „Stoppestedet", hvor vi spiste, der var naturlig¬
vis sang og bægerklang godt hjulpet på vej af en pragtfuld gårdsan¬
ger, som københavnerne havde medbragt. Hun og hendes medbragte
harmonika hjalp de gode gamle naversange godt på vej. Nysted
naverne fik overrakt en flaske snaps, og tak for det! De københav¬
nere ved nok, hvad der skal til. Det ermin vurdering, at det var et
vellykket arrangement, hvor alle havde det sjovt og hyggede sig og
kl. 17 begav vi os igen til rådhuset, hvor vi med „minderne" satte
punktum for en vellykket dag. Mandag den 3. sep. afholdt vi det
ordinære hulemøde. Vi var mødt seks svende, hvor vi startede med
at spise resterne fra lørdagens udskejelser. Vi efterlyste referat fra
delegeretmødet - hvad er årsagen spørger vi om?
Vi vedtog at afholde møde onsdag den 7. nov. sammen med vore
damer, jeg har reserveret „Stoppestedet", hvor jeg serverer gule
ærter og crepe Suzettes - ved dette møde er tilmelding nødvendig
på telefon 5487 1499 - altså onsdag den 7. november kl. 19.00,
noter venligst datoen i jeres kalender. Vi afholder ikke det ordi¬
nære hulemode i november. Næste hulemøde afholdes mandag
den 1. okt. som sædvanlig i hulen kl. 19.00.
Undertegnede sørger for traktement.
Med naverhilsen og kno Bent Skatmester, laugsskriver og hulefar.

NÆSTVED
Vi har vel overstået genindvielsen af Hulen efter den omfattende
restaurering, der strakte sig over et par år. Mange arbejdstimer er
langt i tømrer-, snedker-, murer-elektriker-arbejde eller som med¬
hjælpere for dem, der vidste besked. Det har været en opgave, der
har samlet os om noget positivt- og resultatet er ikke udeblevet. Et
lille hundrede mennesker- de fleste afdem, vi havde indbudt, mødte
op til vores reception- og de må dømme, om ikke huset i Kompagni¬
stræde 1 er blevet flot. Vi kan i hvert fald selv se en stor forandring.
Den var tiltrængt, men ikke påkrævet. Nu har vi fuldført den. Kun
detaljer mangler. Og havde vi vidst, hvilket slidsomt arbejde, der
skulle til og vedholdenhed, så havde vi måske ikke vovet os ud i
det, men vi gjorde det - og tak til alle vore medlemmer og bidrag¬
ydere. Tak til navere fra andre foreninger, der varmede os med de¬
res tilstedeværelse eller hilsen, en særlig tak til Søren Hvejsel, der
både holdt tale for os og kom med en gave fra Silkeborg-naverne.
Pænt af jyderne at tænke på os sjællændere.
Vi er kun i begyndelsen af oktober og det er måske i vel god tid at
tænke på jul og nytår. Alligevel bestemte vi på sidste hulemøde, at
vi vil holde nytårsaften i Hulen igen, for vi har fået en henvendelse
fra Norge, og det skulle glæde os om Leif kom og måske andre, der
opholder sig ude til daglig. Vel mødt når som helst.
Med kno i bordet Margrethe
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ODENSE
Hulemødet d. 07.09 var 6 navere og navervenner tilstede.
Ole åbnede mødet og bød velkommen. Der skulle være afstemning
om en revisor suppleant til suppleanten i hovedbestyrelsen, 2 per¬
soner var på valg: 1. Helge Lind 2. Flemming Laugesen, Odense
stemte for Flemming Laugesen Marianne slog på klokken, da hun
havde haft fødselsdag, hun fik blæren og vi fik øl. Tak for det.
Å- tur til Carlslund den 11/8 var en herlig dag, vi var 6 pers., der
sejlede til Carlslund, hvor vi sad uden for og spiste æggekage (og
hvilken en - uhm). Odense banden spillede, så vi blev der et par
timer ekstra. D. 19.august var vi 3. der var taget til Vejle, det var en
dejlig dag og godt musik. Tak for en dejlig dag, Vejle. Vi var 3 der
var i Mosel, det var som sædvanlig en dejlig tur, en Tak til Mosel
komiteen for det.
Stiftelsesfest fastsat til d. 15/9 blev aflyst. Planlagt tur til Stokholm
er blevet aflyst. Den 5. oktober kl. 18 00, er der generalforsamling,
derefter fællesspisning.
De bedste hilsner Marianne

RANDERS
Hulemøde d.7 sep.01, formanden åbnede mødet med at byde alle
de fremmødte velkommen, 8 medlemmerUHA, så sang vi, når som¬
meren er til ende. Silkeborg har haft sommerfest og 4 fra Randers
deltog og de roste festen, en stor tak til Silkeborg fra dem.
Kim kom lige forbi, han havde en stor kasse med, og vi var meget
nysgerrige, for hvad var det?. 20 nye sangbøger som tilkommer
hulen, de kan ikke sælges. TAK skal du have Kim. Da bestyrelsen
er meget presset, spurgte formanden om der var nogle af vores
medlemmer, der ville tage en søndagsvagt og det var der. Tak for
det. Aften sluttede med dejlig mad og det stod Jørn Nordmand for,
tak skal du have.
Med naverhilsen Arni.

ROSKILDE
Ved hulemødet den 31 aug. var der 15 fremmødte, mange er jo på
ferie stadig væk, så det er jo ikke de store ting der sker. Formanden
bød velkommen til de fremmødte og så sang vi lidt. En stor TAK til
Ingrid og Leif for en hyggelig weekend , vejret var jo bare pragt¬
fuld. Snakken gik livlig, mens vi spiste de medbragte „klemmer"
og Poul slog på klokken og fik „,blæresangen", som det jo hører
sig til tak Poul
Den 12 blev der jo spillet kort
Program for Oktober
Kortspil den 14 kl. 17.30
Hulemøde den 26 kl. 19.30

Hulevagten Mogens og undertegnede
Med Naverhilsen fra Roskilde Anna-Lise

på hjul

SILKEBORG
Når sommeren er til ende - med al sin herlighed - så går vi raske
svende - i skandinavisk ned. Efteråret er over os, der betyder at vi
rykker ind i Hulen afholder generalforsamling og i det hele taget
rykker lidt tættere sammen, og fortæller noget om det vi har ople¬
vet i den forgangene sommer og der er nok at tage fat på.

Vi har to fødselsdage i oktober og vi vil herigennem gerne gratu¬
lere jer begge med dagen, Mogens Brandt den „Bitte mure" som
bliver rund, den 8-10 så er det blevet til 18'250 dage =50 år. Den
næste som bliver rund er Regner Pedersen som stadig fare rundt på
Verdens havne, for at se om alt er som det nu bør være, han har lagt
21 ,900 dage bag sig den 20 oktober som er = med 60 år. Så til¬
lykke med dagen, vi ses i Hulen lige pludselig. Vi var på Silkeborg
Bad den 11 august og sikken herlig dag i gode Naveres selskab og
vor herre må også synes godt om det, for han holdt sin beskærmende
hånd over os. Efter en sådan dag er der jo mange jeg skal sige tak
til, det må først og fremmest være til alle der ville og kunne afse tid
til dette, jeg vil da også lige nævne vores orkester „Humlebrøderne"
de leverede en stor og flot indsats med en masse dejlig musik som
vi kan lide den. Og med den store opbagning som der er udvist vil
vi bestræbe os på at lave noget igen til næste sommer, for dem der
kan lide gode venners selskab, gode omgivelser, god grillmad, dej¬
lig musik, en øl eller to ja sådan kunne vi blive ved. Jeg glemte to
mere, grillmesteren og hans assistent = Gunner og Rodefar med
datter. Vores nye køkken er taget i brug, alle finder at det var godt
at vi fik det ordnet og vi kan, også godt være stolte af os selv, for
det er blevet rigtig godt. Så alt dette kunne aldrig være blevet til
noget, hvis vi ikke havde løftet i flok. Som jeg startede med, vil jeg
også slutte med, vi var 11 navere med piger der tog den beslutning
at vi ville med til Mosel i år, vi havde nogle dejlige dage ved denne
under skønne flod som har betaget så mange, og gør det stadig i
kan se referatet andet steds i bladet fra turen. Jeg tror at det er den
bedste sommer vi har haft i mange år, så er det dejlig at være med
når der er en god opbakning, nu træder vi ind i vinter halvåret så
skal der laves et nyt program, så vi ses i hulen. Kan i holde jer
fugtige svende.
Skriverkarlen i Silkeborg.

SLAGELSE
Hulemødet d. 7. september blev åbnet med et minuts stilhed, hvor
vi mindes vor højt værdsatte Naverbror, Arne Rafn, som er taget
ud på sin sidste rejse. Arne vil blive savnet. Æret være hans minde.
Erik åbnede mødet, hvor kun 6 svende var mødt op. Formanden
kunne berette, at der er evalueringsmøde vedr. Slagelse festuge på
biblioteket onsdag d. 19. september kl. 19.30. Det blev besluttet, at
hulens juletræsfest skal foregå lørdag d. 8. december kl. 14.00 -

17,00 (?). Der var samtidig stemning for at se fodboldkampen mel¬
lem Danmark og Island sammen i hulen d. 6. oktober. Der vil blive
arrangeret spisning, og tilmelding vil foregå senere. Herefter faldt
talen meget naturligt på vores nylige sommerudflugt til Omø. Hans
havde arrangeret en umådelig dejlig tur for os til denne skønne ø i
Storebælt. Der var samtidigt planlagt en noget omfattende styrke¬
prøve for de 23 deltagende på turen. Bustur fra Slagelse til Stigs-
næs havn, samt 45 minutter med færgen
blev gennemført uden så meget som een dråbe gennem halsene.
Alligevel formåede vi at synge på turen. Stolte over bedriften og
resultatet, drog samtlige tilstedeværende dog straks mod kroen på
Omø, så snart vi var vel ankommet dertil. Det skal nævnes, at båds¬
manden på Omø-færgen - i kådhed - blev opfordret til at blive Nav.
Store blev hans øjne, hvorefter han dog pænt afviste tilbuddet, og
udtrykte at han bestemt ikke havde lyst til at blive Nav, hvis man
skulle tage på så lang en tur uden at fa en eneste bajer! Middag på
kroen, turist-tur på øen og eftermiddagskaffe igen på kroen. Vi havde
alle en herlig dag og Omø er absolut et sted der kan anbefales Vo¬
res hulemøde sluttede ved 22.00 tiden, hvorefter alle forlod hulen i
god ro og orden.
Med kno i bordet. Per

SpJnkniv og
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STOCKHOLM
I august måned har vi bare haft en träf i hulen, og det var vor
årlige stiftelsesfest, som vi hade d. 31 aug.
Vi blev 20 personer, som fik tre retter, og de var godt sultne, så det
var skönt og resterne var lette at bäre hjem.
Vi fejrede og gratulerede Svend Erik Akselsen og Jörgen Nielsen,
som hade haft runde fodselsdage under sommeren.
Svend Bech-Nielsen fik vi gratulere hjemme hos ham, men han
kom ikke afmed al sin cognac, vi fik jo tänke på at vi skulle hjem
også.
Med kno i bordet GRØNLANDSNAVEN AAGE.

SØNDERBORG ra
Fredag den 7. september, var der mødt 11 naver og navervenner
op, til hulemøde. Vi skulle fejre Hans Petersen's 5 års jubilæum.
Desværre var Hans ikke selv tilstede, men han blev alligevel behø¬
rigt fejret, med god mad og en skænk. Jens og Peter havde været i
køkkenet, og fremtryllet en dejlig biksemad. Ikke at forglemme
Børge, som havde skrællet 5 kg. kartofler. Efter Jens,s tale, sang vi
nr. 28, men Sputnik var ikke på bordet. Dette udløste en bøde til
Jens. Efter maden sang vi nr. 66. Ikke alle var lige skrappe til de
engelske udtalelser, og måtte derfor betale en skilling til Sputnik.
De to nygifte, Mai-Britt og Kresten, måtte træde brudevalsen, nok
engang. Seancen blev afsluttet med de obligatoriske ris, og de blev
hermed erklæret for rette ægtefolk at være. Kresten ringede med
klokken, og måtte herefter en tur under blærehatten. En dejlig aften
med god stemning og højt humør.
Med kno i bordet, Jette.

\/EJLE K.iWxtkiuc'c!
Hulemøde d.7-9-01. Mødet startede med at man sang, Når som¬
meren er til ende Formanden gennemgikAugust mdr. arrangemen¬
ter hvor der havde været stor aktivitet, foruden Polles tag selv bord,
der havde været en rigtig god dag, den havde der været flere ældre
klubber på besøg, hvor omkring 50 personer havde deltaget. Søn¬
dag d. 19.8.01 havde vi som bekendt besøg af 3 Naverhuler, Hør¬
ning - Fredericia og Odense besøgte Hytten, en hyggelig dag tør
jeg godt sige, Polle havde lavet et dejligt spisebord fyldt med mange
dejlige retter hvor man kunne guffe i sig og Vejle Harmonikaklub
stillede op med 5 musikanter og en lille dans blev der da også til.
Vejle Foreningen siger tak til alle jer der besøgte os denne dag og
tak for de smukke ord der blev sagt og gaverne. Lad os snartmødes
igen( hyggelig samvær, det er det der giver livet kulør. Der var
indkommen 1 stk. ansøgning om medlemskab afVejle Foreningen,
denne blev fremvist og godtaget. Vejle Nav, Helge Gjerding havde
lavet varme på toilettet, så nu kan damerne roligt gå vinteren i møde,
en tak til dig Helge for dette arbejde.

Man oplyste ved mødet at man ville indkøbe nye Naverkrus hjem
med navn på, så hvis man ville bestille nogen bedes i kontakte
vores kasser, Johnny Lindskjold, Junior ~ Spættevej 15. 7100
Vejle. Tlf.75725626. Vejle Nav, Erik 0. Hansen slog på klokken og
måtte under blærerøvshattens skygge, tak for Øllet Ole og det var
hyggeligt at hilse på dig. Ved mødets afslutning sang man Min¬
derne og Polle havde lavet varm levermed bløde løg og et lækkert
stykke ostemad. 15 Navere havde deltaget i mødet som sluttede i
god ro og orden.
Arrangementer i Oktober Mdr.
D. 5-1 O-Ol Kl. 18.30 Generalforsamling.
Med Naverhilsen. Jens K. lbsgaard.

ZÜRICH
Første ZuriCHviis gennem længere tid kom endelig ud, i nyt 2-3
siders format, inspireret af Københavner Naveren. 1 weekenden
havde vi Europæiske Keglemesterskab, som igen overraskende ble¬
vet vundet afWilhelmsen familien, dvs. Flemming og Helle. Frank
Petersen, anden plads, var dog tæt på Flemming, så der var kamp
til det sidste.
Zürichs 650 års jubilæum var en storartet byfest, hvor naverne fik
vist deres danse-egenskaber i gaderne.
Endelig skal nævnes, at vi er begyndt at benytte vores nye lokaler
hos Frank til bestyrelsesmøder.
Alle, der har interesse er velkomme forbi lokalerne, efter
foranmeldelse dog.
Med kno, Peter

o »Sålekniv«
ÅRHUS
Til hulemødet den 17 august var der ikke så mange svende i hulen,
det er jo stadigvæk ferietid. Bager havde haft fødselsdag og i den
anledning slog han på klokken. Axel slog også på klokken, grun¬
den var at han var gået på efterløn (i en måned ) nu er han tilbage
i job igen, det var alligevel for megen frihed mente han. Tak til jer
begge to for skænken. Til fugleskydning d. 18-8, var sidste års fug¬
lekonge Frank Ibsen vært ved et veldækket bord, med alt hvad der¬
til hører. År 01 - skydningen blev som følger: Næb - Kaj Lind¬
skjold. Halsen - Ole Hansen. V. Vinge - Kaj L. - H. Vinge - Ole H.
Halen - Ole Lindeborg . Brystet - Frank igen - igen , blev Fugle¬
konge på ny Til hulemødet d.7-9, var vi kun 10 svende i hulen,
men hvilke 10 - der blev hygget og sunget - i den anledning slog
Åge Tjerrild på klokken, han mente at vi trængte til at få smurt
stemmebåndene. Tak til Åge. Vi skrev alle en hilsen, som en op¬

muntring til Ole Mathiasen, der er på hospitalet, vi håber snart at se
dig igen Ole.
Attention : Sæt venligst et kryds i kalenderen den 10 -11, da er der
Stiftelsesfest i hulen . Vi planlægger en Tvsklandstur den 24 - 11,
evt. med et hulebesøg indlagt. Prisen er kun 25 kroner pr. næse.
Tilmelding til Lis på tlf. nr. 8624 1073 - husk at tilmelding er bin¬
dende. Er i flyttet ? nyt tlf. nr. ?, eller andre ændringer til kalende¬
ren, så giv venligst besked inden den 15 okt. Hulemøder den 5 og
den 19 okt. Kegling den 26 okt., kl., 19,00 - husk skiftesko
Hilsen fra smilets by Lis
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HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.

Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

RI.ADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme,
DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21

Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk

Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant:Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk

Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067

Forløbig optaget:
Uge 39 - Holbæk

Ny C.D. med 27 sange fra hule og skur
120. kr. + forsendelse

HÅNDVÆRKERSANGE - NAVERSANGE

og SKÆMTEVISER
Bestil den hos "Go dansk folkemusik"

Ribe Landevej 190, DK-7100 Vejle tlf.: 75 72 24 86.

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

w~ StTs Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

. Egetoften 6. Slagslunde
DK-3660 Stenløse

<r
J Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNIN6 97 12 30 08

Birkerød Bogtryk
i,; Toftebakken 2 D.
feSÄlSSidK#- DK-3460 Rirkerad Hd

Danmark «dPOn»?
Tlf. 45 8104 58

Tryksager siden 1931

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Ma. Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepøl.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd.

ROTTEHULLET

Bogergade 57, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8681 3960

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tit.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

A Aut. VVS - installatør A
FLEMMING SØRENSEN iSk

Navervej 24, 8382 Hinnerup
Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770

i£
CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ETANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: «1 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: il 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Udstillingsvognen blev benyttet af
Foreningen i Holbæk

til Heste & Kræmmermarket

Freddyfra Holbæk og Kajfra Frederikssund ved sømbukken JørgenHolbæk, Per&KurtFr.sund, OleP. Holbæk

10 Års Jubilæum
Da C.U.K.s yngste forening Hørning fylder 10 år, skal det fejres på behørig vis.
I denne anledning holder vi Åbent Hus i Hulen lørdag den 15/12 2001 fra kl. 14.00 - 18.00,
hvor det vil glæde os at se Naver og Navervenner til denne festlige begivenhed.
Der er altid ledige ståpladser, hvis stolene er optaget.
Indgang og parkering ved Mølleparken, Møllevænget 45, Hørning
Hilsen Festudvalget.
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MÆRKEDAG.

D.Ol nov. 2001 Karin Larsen Roskilde 60 år

Ringstedvej 23
DK-4000 Roskilde.

D. 01 nov. 2001 Åge Håkansson Stockholm 70 år
Laxgatan 12 4.tr
SV-15545 Saltsjöbaden.

D.03 nov. 2001 Alf Olsen Slagelse 50 år
Broby Overdrev 3
DK-4180 Sorø

D.24 nov. 2001 Henry Frölund Stockholm 85 år
81,77 th Street,
Brooklyn, NY11209-2920, U.S.A

JUBILÆUM 9
D. 03 nov. 2001 Gunner Nielsen Herning

Rugvænget 42
DK-7400 Herning.

D. 03 nov. 2001 Knud Fjordside "Riwerside" Herning
Lindåtoften 22

DK-7451 Sunds.

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

I forbindelse med min 50 Års Fødselsdag d.25-9-01 vil jeg hermed
give en stor tak til H.B. og Vejle Naverne for opmærksomhed på
dagen.
Johnny Wimmelmann. Vejle.

Hermed vil jeg gerne sende en stor tak til H.B. Stocholm og Kol¬
ding afdelingen for telegram og gave til min fødselsdag. Også stor
tak til Inge og Arne, Inge og Arno og Kirsten fra Odense for breve,
det var dejligt at høre fra jer.
Naverhilsen Karen

25 år

25 år

70 Ar
Grönlansnaven Åge Håkansson kan den 1/11 fejre sin 70
Årsdag. Han er indmeldt her i klubben den 21/ 3 1975.
Åge er et meget aktivt medlem, han er sekretær, redaktør af
Stockholmsnaven, samt Hulefar.
Som forhenværende kok har han nu i mange år serveret for os,

mange fine middage ved vores fester og svendeaftner
Udover hans arbejde i klubben er han meget aktiv i hans lokale
pensionistforening RR. O.
og i vores bowlinggäng er han en mester til at score poäng.
Han er altså en vital person med mange interesser.
Vi her i Stockholm vil takke ham for hans indsats og ønske ham
hjertelig tillykke med dagen.
Foreningen i Stockholm

Tak for telegrammer ved mit 25 års jubilæum, især tak til Hillerød
- Samsø - Stockholm - Silkeborg og HB.
Med naverhilsen John, Hillerød.

En tak til alle, der beærede mig på min 75 års fødselsdag.
Med naverhilsen Walter, Odense.

Jeg vil hermed sige mange tak til CUK/Vejle naverne og andre, der
viste opmærksomhed i anledning af min 60 års fødselsdag d. 15
sep. 2001.
Med venlig hilsen Preben Tvilhøj.

TAK TIL ALLE NAVERNE I CUK.
Gode naver. Tak for jeres opmærksomhed ved min 60 årsdag. Det
var en dejlig og for mig en uforglemmelig dag, med gode venners
selskab. Så tak alle sammen

Søren Hvejsel, Silkeborg.

En stor tak vil jeg hermed give til H.B., Arno og Inge Frank,
Odense og de 6 Naverhuler der gratulerede mig på min 25 Års
Jubilæumsdag, Tusind tak.
John Fønns Bach, Vejle

85 År 1
Henry Frölund. æresmedlem i C.U. K. og medlem i Stockholms
afd., kan den 24/11 fejre sin 85 årsdag.
Henry er indmeldt her i Stockholmden 19/11 1948.
Siden 1954 har han været bosat i New York, og har desuden en
farm i Pensylvanien hvor han tilbringer det meste af sin tid med
alle sine frugter og grøntsager. Trods den lange afstand har han
mange gange taget turen overAtlanten for at deltage i pinsestævner.
Og her i Stockholm kommer han og hilser på når vejen falder forbi.
I anledningen af den forestående fødselsdag har Henry og Anne
Mette planlagt at være med til vores obligatoriske Gåsemiddag
hvor vi får chancen at gratulere i Forskud, og samtidig ønske dem
hjertelig velkommen.
Foreningen i Stockholm

LeifBorgen "Kaskelejen" er den 3 sep. 2001
draget på sin sidste rejse.

ÆRE VÆRE HANS MINDE.

Foreningen i Herning.
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HUSK-HUSK-HUSK
Valg til HB

Delegeretmødet under pinsestævnet år 2002.
Indkommende forslag til delegeretmødet, skal være HB for¬

manden i hende senest den 1. december.

På valg til hovedbestyrelsen er:
Næstformand Finn Pedersen, Næstved

Hovedkasserer Frode Zachariassen, Silkeborg
Redaktør Dorrit Hansen, Frederikssund

Bestyrelsesmedlem Søren Hvejsel, Silkeborg
Suppleant Tage Prehn, Vejle

Bilagskontrollant Erling Jørgensen, Stockholm

Resultat afGeneralafstemning

Resultatet af generalafstemningen blev at
Helge Lind Nielsen Slagelse, fik flest stemmer og er hermed

valgt til bilagskontrollantsuppleant.
HB formand Ole Bøwig

Jonhard Dahl Jacobsen In memoriam.

En farende svend er tagetpå sin sidste rejse.

Det er med sorg i sindet, vi må erkende, at Thorshavns afdeling har
mistet et trofast medlem. Vor gode naverbroder Jonhard Dahl-Ja¬
cobsen blev indmeldt i naverforeningen 1. oktober 1979. Han mødte
trolig til vore navermøder, og han var altid med til vore arrange¬
menter, så fremt det lod sig gøre. Han var med, da vi 4 naver fra
vores afdeling besøgte Københavns afdeling i anledning afKøben¬
havns afd. 100 års jubilæum. Vi var med til den storslåede festlig¬
hed med gallamiddag om aftenen. Vi varmed på rådhuset, og vi fik
besøgt naverhulen bagefter. Da var Jonhard rigtig i sit es og fik
snakket med mange mennesker. Jonhard kendte nemlig en masse
mennesker både i syd og i nord.
Jonhard var oprindelig tømrer, inden han rejste hjemmefra første
gang og tog til Sønderborg på Als, hvor han fik uddannelse som
konstruktør.
Han elskede at rejse og var aldrig bange for at prøve noget nyt. Han
arbejdede for et firma her i Thorshavn, AIS Lamhauge & Waagstein
en tid, han arbejdede derpå hos Telefonværket i Thorshavn. Han
var ansat i Vestmanna et par år som kommuneingeniør, desuden
arbejdede han i England et års tid, hvorpå han tog til Grønland og
blev ansat som kommuneingeniør i Upernavik i 3° år, hvor han
bl.a. lærte at køre hundeslæde og at fiske under isen.
De senere år havde Jonhard sit eget firma, Protek her i Thorshavn,
hvor han projekterede og solgte huse.
Jonhard havde et godt humør og var en ukuelig optimist lige til det
sidste. Efter svær sygdom døde han på Landssy£rehuset i Thors¬
havn 27. august, få dage før han ville være fyldt 58 år.
Vore tanker og medfølelse går til hans familie, hans kone og uvur¬
derlige støtte Malan. Deres 4 børn, børnebørn og hans gamle fader,
som ellers er rask og rørig, men for hvem det har været et stort slag
at miste en hengiven søn.
Vi naver her i Thorshavn afdeling vil udtrykke æret være Jon¬
hard Dahl-Jacobsens minde.
Christian Reinert Petersen, f.d. Thorshavn Naverforening

Hvad er Silkeborg?

Silkeborg er det et prinsessenavn? - Ådronningens datter?
Søkongens søster?

Kusine til skovnymferne eller en veninde til Nissekongen, og
andre små trolde eller hvad?

Nej der er et af Danmarks aller dejligste natur og som er midt¬
punktet i det midt Jyske Søhøjland og Silkeborg er stedet

Og her opholder jeg mig, og det takker jeg mine guder for.
Søren Hvejsel, Silkeborg.

Navertræf på Grønland

Program:
Afrejse til Thule den 30. april 2002 til 7. maj-2002

Afgang København den 30/4, kl. 9.20
Ankomst Kangerlussuaq ( Sønderstrøm) kl. 10.05
Afgang Kangerlussuaq kl. 12.00
Ankomst Thule kl. 12.50

Hjemrejse:
Afgang Thule kl. 14.00
Ankomst Kangerlussuaq kl. 16.45
Afgang Kangerlussuaq kl. 17.45
Ankomst København kl. 2.05
Der er stadig få pladser ledig, men sidste tilmelding
er 1. december 2001.
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,
DK-5000 Odense C. tlf+fax. 6590 4416
Emailads.: Naver@post9.tele.dk

k.
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FORSÆTTELSE AF
Min tid som Fremmedarbejder! 1950-60!
Skrevet afPoulErikBeggild, medlemiRoskilde

Næste dag fandt jeg så Arbejdsanvisningen, sådan hedder det der¬
oppe, og der traf jeg sørme min rejsekammerat fra færgen og vi fik
arbejde sammen for sommeren, eller det var i hvert fald meningen.
Marius og jeg fik altså arbejde på samme gård, danskerne var velan¬
skrevne på landet i Norge dengang, så det var ikke svært at fa ar¬
bejde. Marius var veteran, han havde været i Norge før og var derfor
bedre kendt med forholdene. Han skulle være svejser (røgter) og jeg
gårdsgut (karl), i Norge er det almindelig med svejser, selv på min¬
dre gårde. Vi havde da også en fin tid sammen, men efter et par
måneder ville Marius rejse, han kunne tjene mere på en større gård.
Jeg fik 50 kr. mere i måneden for ikke at rejse med.
Det blev en dejlig sommer der i Dilling, ikke langt fra Moss, men
heller ikke langt fra Larkollen med badestrand og badehoteller, på
den ene spillede Svend Asmussen, så der kom vi jævnligt.
Det var nu lidt trist med Marius, men vi havde da lært nogle dan¬
skere at kende, også nordmænd for den sags skyld, men det var lige¬
som kemien svingede bedst os danskere imellem, der var da også tre
til fire danske piger med i kliken, så vi kedede os absolut ikke.
Med tiden blev jeg mere knyttet til - og kammerat - med en Lange¬
lænder, Frede, som var en rolig og solid fyr, lige modsat af Jens,
som også hørte til omgangskredsen. Frede og jeg holdt sammen og
forlod da også vores pladser samtidig, men da var det, på grund af
Frede, blevet første november, og normal skiftedag i Norge er den
fjortende oktober.
Vi drog sammen ud for at finde plads i nærheden af hinanden og da
de største gårde ligger i Hedeland, tog vi til Hamar, hvor vi mente
mulighederne var størst, men det nærmeste vi kunne komme hinan¬
den var næsten hundrede kilometer, så vi måne opgive og tage til¬
bage til Oslo, men der var heller intet at få. Fortrøstningsfulde be¬
stemte vi os da for Gøterborg.
De svenske toldmyndigheder var ikke meget for at slippe os ind, selv
om vi påstod, at vi havde arbejde i Gøterborg, de talte noget om
skovarbejde, men det afviste vi, vi skulle nok finde noget.
Velankommen til byen fik vi vores logi på Centralstationen medens
vi løb byen tynd efter arbejde, men der var intet, mange danskere var
kommet før os, det var mest nordjyder. Medens vi gik og hutrede på
Centralstationen kom der en flok nordjyder, som skulle videre i sko¬
ven, formanden fik os overtalt til at slå følge, vi skulle til Hagfoss, et
stort skovdistrikt i nærheden afFilipsstad i det vestlige Sverige.
Vi tog med en sidebane nordpå og efter nogle timer skiftede vil til
Lastebus, en slags mandskabsvogn som på en god times tid, bragte
os til vores forlægning, som blev bestyret af et dansk ægtepar.
Hun var kok, uddannet økonoma, han var altmuligmand til hjælp og
vejledning for nye hold, der var fire nordjyder som sammen med
Frede og jeg blev stationeret her, de andre fortsatte med toget og
sammen med formanden, til en anden forlægning.
Vi var nu langt uden for lov og ret, hvor ingen håb findes, sådan
virkede det til at begynde med, men her hjalp ingen kære mor, dagen
eftermåtte vi fatte økse og sav for at tjene til den fælles husholdning.
Selvfølgelig gav det underskud i starten, men efter en uges tid var
der ved at være balance, og ved første udbetaling, ved månedens
slut, var der et mindre overskud på en krones penge om dagen, men
dertil skal siges at vores kok var fantastisk til at udnytte ressour¬
cerne.

Madrester blev i stor udstrækning brugt som pålæg, man undrede sig
også på Bolaget, da måneden var gået, at vi kunne leve så billigt,
men der var da et overskud på ca. 14 - 15 kr., når alt var betalt, kost,
skat, sygekasse og andet fornødent. Det kunne sagtens gå for Frede

og mig, men de andre var gifte og skulle sende penge hjem, det
blev i hvert fald til smalkost for disse familier. Selvfølgelig blev
det bedre med øvelsen og da det var på akkord tjente nogle jo
bedre end andre, men jeg mindes da ikke at have været over ca. en
daler om dagen.
Det gik nogenlunde med at fælde træerne, bare de ikke var alt for
tykke, alt var jo ved håndkraft, afkvistningen gik også fint, bare
ikke træet var alt for meget begravet i sneen, men afbarkningen
var hule mig svært i frostvejr, man måtte næsten hugge.
Jeg husker også at saven smuttede for mig en dag og lavede et lille
snit lige under knæet. Paradoksal nok fik jeg samme dag brev fra
min mor, med en formaning om at være forsigtig med saven, men
da var det altså sket.
En provisorisk forbinding standsede blødningen og hjemme på
forlægningen om aftenen, fik jeg såret renset og forbundet, gan¬
ske vist gik forbind ingen af i nattens løb, men det tog jeg mig
ikke noget af. Efter en uges tid begyndte benet pludselig at blive
stift, så jeg om aftenen næsten ikke kunne slæbemig til mandskabs-
bilen og håbede så på bedring til næste dag. Dagen efter måtte jeg
blive hjemme og have fat på lægen, som straks beordrede mig til
„Uddevalla Sjukhus", hvor jeg blev indlagt med 40 i feber og
blodforgiftning i benet, vær så god og skyl. Efter 4 dage med anti¬
biotika kom jeg tilbage til hytten og kunne, med en uges afbræk,
optage arbejdet igen.
Vores Skovhotel var nu slet ikke så lille endda, plads til ottemand,
med bestyrerparret, to mand i hvert rum, efter ønske, og desuden
fælles opholdsstue/køkken.
De 4 nordjyder havde alle tilknytning til Jehovas Vidner, jeg var
da også enkelte gange med til deres bibeltimer, men det var allige¬
vel ikke rigtig mig, selv med lidt god vilje kunne jeg ikke være
enig med dem, men vi var da lige gode venner for det.
Det kunne godt være lidt barsk altid at skulle spise sin frokost i
det fri, i store snedriver, men vi fandt altid en lysning, hvor vi
kunne tænde bål. Vi blev på forlægningen til jul og ved at love at
komme tilbage igen efter nytår, fik vi en gratis billet til vores bo¬
pæl i Danmark, og så hjem til jul.
Tilbage i Sverige mødtes jeg igen med Frede, men vi blev da flyt¬
tet til en anden forlægning. Det var lidt mere primitivt på „Villa
Mona". Der traf vi fire nye skovarbejdere fra Danmark, vist alle
ungkarle, der skulle vi så bo med en svensk kok til at sørge for
maden, men det blev hurtig for dyrt, vi levede som på en bedre
restaurant, det havde vi ikke råd til.
Så efter ham kom der en kvindelig tysk kok, det hjalp på økono¬
mien, men hun havde bare en tendens til at lave for lidt mad, vi
var jo skrubsultne efter en lang dag i frisk luft og slidt i skoven.
Men så en søndag hvor hun havde fri, skulle vi selv lave maden
og det kan nok være hun undrede sig, da hun så, hvordan vi fak¬
tisk lå og vred os afmæthed, da hun kom hjem den aften.
Vi to som havde stået for madlavningen, havde lavet kartoffel-
stuvning og lavet en halv skål grød om til vælling, så der var nok
til alle. Efter den dag kunne kokken lave både billig og solid mad.
Vand måtte vi hente i en bæk i nærheden, som mærkelig nok al¬
drig frøs til. Det var jo mandfolkearbejde, ligesom at sørge for
brænde.
Vores kok skulle jo i det væsentlige koncentrere sig om det ind¬
vendige og stå for indkøbene ved købmandsbilen, som kom 2 gange
om ugen. Vi havde 4 km til nærmeste butik nede ved savværket,
med en klynge huse omkring, det hed vist Harpefoss, der var jo så
mange foss navne deromkring.
Eneste mulighed vi havde for at komme dertil var at gå, vi havde
jo ingen cykel og desuden kunne man ofte ikke komme frem på
skovvejen for sne, så nærmeste vej var tværs gennem skoven og
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vi var dernede et par gange. Som det fremgår var det jo ret så primi¬
tivt, ingen lys eller vand indlagt ingen badeværelse ingen vaske¬
hus, toilet ude. Vi måtte klare os med etagevask, eller en renselses-
proces i sneen. Storvasken måtte vi klare så godt vi kunne og på
skift. Vi havde en veranda, hvor tøjet kunne dryppe af og ellers
tørre i køkkenet natten over. En gang imellem fik vi en håndsræk¬
ning fra kokken, hvis vi var alt for hjælpeløse, enten mod betaling
eller gentjeneste. Ude i skoven var det jo nok så primitivt efter
nutidskrav, der var ingen læskur, ville vi have varme måtte vi tænde
et bål, der var altid en gammel trærod med masser af harpiks som
var velegnet til formålet, ellers havde vi altid papirmed, det Var så
vores frokoststue, men ingen beklagede sig, det var jo bare sådan.
Det skete da også at vi ikke kunne komme på arbejde på grund af
vejret, vi fik ingen stempel af den grund. Vi måtte bare vente til
vejret blev bedre. Jeg husker engang at snestormen rasede i tre dage
og fjerde dagen gik med at grave os fri af sneen igen, det blev en
lille ugeløn, men ingen tænkte så meget på penge, vi tog ligesom
en dag ad gangen og gjorde så en ekstra indsats når dette var mu¬
ligt. Vi holdt skindet på næsen og havde lidt tilovers da perioden
var slut, der var ikke så mange muligheder for at klatte pengene
væk, der var slet ingen værtshus og fire kilometer til en slags bio.
Perioden vi havde bundet os for, var fra jul til påske, men selv mod
slutningen at perioden kan jeg ikke mindes at have set åben vand,
selv om alt blev lettere efterhånden som frosten forsvandt, så isen
på vores Sø, hvor Villa Mona lå ned til, må jo alligevel have været
ret tyk, men ellers var det vist meget idyllisk der om sommeren,
nok et godt fiskevand.
Villa Mona var da heller ikke den eneste hytte som lå ud til denne
Sø. Jeg husker også vores afskedsfest på Villa Mona, da var bordet
overfyldt med ølflasker, det ser meget drabeligt, ud på billederne
fra dengang, men det er jo kun let øl, andet kunne vi ikke fa på
landet i Sverige dengang.
Noget at det sidste jeg husker fra denne vinter var endelig afreg¬
ning med Bolaget, når alle udgifter var betalt og skatten trukken,
var der hvad der ca. svarer til halvanden til to kr. om dagen, nogle
havde lidt mere, selvfølgelig var jeg en smule skuffet, men jeg havde
så ikke været dygtig nok, ingen sure miner afden grund, så gik den
vinter da uden at man havde ligget nogen til last, ikke engang sta¬
ten.

En oplevelse rigere og rejsen betalt hjem, hvad mere kunne man
forlange at den herrens vinter 1952. Frede blev med mig hjem en
tur og det var ellers det sidste jeg så til ham, v skrev et par breve
sammen, men han slog sig til ro på Langeland og vi mistede kon¬
takten.
Efter påske var det så galt igen, ingen arbejde, lidt løst arbejde med
forårsklargøringen på et par bøndergårde, men ikke engang opryd¬
ningen i skoven efter stormen.
I Feldborg Plantage var der ellers væltet mange træer efter en vold¬
som storm dette forår, det så ikke godt ud, kan jeg huske, men altså
intet fast arbejde og derfor rejste jeg ud igen. Jeg var efterhånden
næsten fremmed i mit eget land.
Tiende maj rejste jeg så til Norge igen, denne gang havde jeg en
aftale i Ringebu i Gulbrandsdalen, hvor jeg vist skulle møde den
15., så jeg fik nogle dage i Oslo på vejen, og var indenom hos min
søster på Selvik brug ved Drammen.
Hun var lige blevet gift, men desværre nåede jeg ikke op til bryl¬
luppet, hvilket ellers havde været meningen. Min storesøster var
under videre uddannelse som sygeplejerske på Krogsstøtten i Oslo,
så vi fik da også et par dage sammen. Velankommen til Ringebu,
efter den „lange" rejse blev jeg hentet ved stationen og kørt et par
kilometer op ad fjeldvegen til gården, hvor det var meningen, jeg
skulle oversomre.

Folkene var skam flinke nok, men det var nu alligevel som om det

ikke rigtig kunne gå, jeg var nok ikke nogen god fjeldbonde, eller
noget med kemien som ikke rigtig passede. Efter en måneds tid fik
jeg ansættelse hos fruens søster i Sjoa og det var optakten til endnu
en pragtfuld og begivenhedsrig sommer.
I Sjoa blev jeg delt mellem to gårde, Ejde og Standviken, først
boede jeg på Ejde, i en hytte man havde på toften, men senere, af
turistmæssige grunde, flyttede jeg så til Standviken.
Ola og Ingrid på Ejde, med en masse børn og så Ivar på Standviken,
med datteren Mary, som var lidt sær. Begge gårde ligger mellem
elven Lågen og hovedvejen fra Oslo til Tronhejm, banen går på
modsat side af elven, så der er jo ikke de store strækninger med
agerjord, ikke langt til bratte skovklædte fjeldsider. Som kompen¬
sation for manglende jordtilliggender i dalen, havde man så sæ¬
terne, hvor dyrene gik og græssede hele sommeren.
Heller ikke der havde gårdsgutten noget med at passe dyrene, der
havde man Budeja til den slags.
Men alt det andet var jo også meget forskellig fra dansk landbrug,
deroppe gav man sig bedre tid til det hele, nårman det ikke i dag, er
der en ny dag i morgen, og ikke noget med at se på uret til fyraften,
nej det var meget individuel, efter hvor stor tidspresset var.
Den sommer blev Ola syg og vi blev bagefter med høsten på Ejde.
Men så blev der indkaldt til Dugnad, hvor alle naboer går sammen
om at hjælpe med skårren. Få det hele i hus, og da vi var færdige
den søndag aften, det foregik jo i weekenden, blev der indbudt til
Dugnadsfest på Ejde, med Ingrids hjemmebryggede øl og brænde¬
vin, men da øllet ikke var helt færdiggærret, blev man vist mere
oppustet end egentlig fuld, men noget påvirket var de nu alle, selv
gamle Ivar.
En travlt men herlig weekend, hvor man lærte om sammenhold.
Der var flere danskere i den del afGudbrandsdalen, som jeg hurtig
lærte at kende og vi havde mange sjove stunder sammen.
Tog på tur lørdag og søndag og mødtes tit om aftenen i ugens løb
for at have det skægt, vi havde endda skydeøvelser, mindes jeg,
den ene havde en salonbøsse.
Lidt op af en sidedal, Hedalen, var der et par danskere som havde
adgang til en lastvogn, som snilt kunne laves om til personbefordring
på ladet, den brugte vi nogle gange til ture, både i Jotunhejmen og
på Hadangervidda.
Jeg mindes engang vi var i Jotunhejmen, skulle overnatte på
Besheim, men ufuf, der gik den vilde pigejagt på de norske Jenter,
som var ansat der.
Om søndagen kørte vi videre til Gjendeshejm, hvorfra nogle af os
fortsatte til fods over Besæggen, en høj smal fjeldryg mellem to
søer, Besvatten og Gjendesvatten, hvor der på den ene side er en
stejl fjeldside 500 meter ned til Gjendesvatten, som endda ligger i
ca. tusind meter over havet, altså højeste punkt på Besæggen ligger
i ca. 1500 meters højde.
Det tog næsten fire timer at nå til næste hytte, Memurubu, så vi
måtte sejle tilbage til Gjendesheim, for vi skulle jo gerne nå Gud¬
brandsdalen igen, inden alt for sent på natten.
Jeg ved ikke om man kan tale om klike, når vi sådan tog på tur, men
flere afos var gengangere, vi var som regel en seks - syv stykker af
sted. Vi var også på en længere tur, hvor vi startede fredag og kom
hjem søndag.
Vi kørte til Ålesund og over Troldstegvegen til Valldal, gennem
masse hårnålesving, videre med færgen ad Storefjord og
Geirangerfjord, forbi vandfaldene Brudesløret og De syv søstre og
ind til Geiranger By, en absolut storslået tur med masser af vild
natur. Hjemturen gik over Dalsnibba, et fjeldplatau hvorfra der en
fantastisk udsigt over Geiranger og hele Geirangerfiord. Videre op
over Grotlifjellet, hvor vi faktisk kørte i sne midt på sommeren,
videre til Lom Stavkirke, en meget smuk gammel trækirke med
masser af udskæringer Søndag gik resten af turen så ned gennem
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Ottadalen til Otta og Gudbrandsdalen, det var virkelig noget af en
oplevelse.
Noget af det mest særprægede ved norsk landbrug sammenlignet
med dansk, er jo nok „Fjøset" kostalden, hvor møget bare bliver
skubbet gennem en luge i bunden af grevlingen, meget arbejdsbe-
sparende, ligesom „Låven" laden, hvor man kører op på en slags
bro og så bare læsser kornet nedad, meget smart. Så var der sæt¬
terne/et kapitel for sig.
Først i juli flytter man kvæget derop, lidt af en rejse, næsten en
dagsmarch. Alt tilbehør blev læsset på kæren, en tohjulet vogn med
en hest foran, som i øvrigt blev brugt til al transport på gårdene, og
så bare langsomt af sted med alle køerne bagefter, bjældekoen
først i rækken og så bare en mand bagerst i køen for at styre flok¬
ken, det meste af turen gik faktisk på den stærkt befærdede hoved¬
vej Oslo - Tron hjem, ca. 12 km. til kvam, hvor vi drejede op i
fjeldet med ca. 7 km, 3 timer til sæterhytten, Budejaen kørte kær¬
ren og Ivar og jeg skiftedes til at køre med, men meget af tiden var
det faktisk nødvendigt med to mand til at passe på køerne, de var jo
ikke så glade for alle de biler. Men vi kom da helskindet frem langt
om længe, godt træffe, men alligevel var jeg ved at tabe næse og
mund af forbavselse over det landskab der var deroppe, det fore¬
stillerman sig jo slet ikke når man går nede i dalen og kikker op på
de høje fjeldkamme. Jeg var næsten for træt til at nyde det den
første aften. Forsætter i næste nr.

AALBORG
På sidste hulemøde var der et beskedent fremmøde, idet der kun
var mødt 9 svende. Keld blev valgt til forsanger og ølhenter, man
var så uheldig at den der skulle sørge for drikkevarer havde andre
gøremål den aften, men tørsten blev slukket og formanden kunne
Konstatere at det nu kun er småting tilbage før hulen står i sit nye
look. Bestyrelsen vil indkalde til en arbejdsweekend til klargøring
af hulen efter ombygningen. Man vil ligeledes prøve at få stykket
en naverdragt sammen til repræsentation af naverne, idet vi ofte er
ude til foredrag og orientering om bevægelsen. De få ting på dags¬
ordenen var hurtig overstået og man kunne bekendtgøre datoerne
for de kommende arrangementer:

Formandens fødselsdag den 3 november fra kl. 13.00 - til kl.?
Julefrokost den 8 december kl. 18.00

Generalforsamling den 6 februar kl. 19.30
Edwin Svendsen har afholdt sin 85 års fødselsdag og i den anled¬
ning ladet „humpelen" gå en runde med en geskænk til alle tilste¬
deværende. Edwin sender ligeledes en varm tak til de navere der
huskede hans dag, og retter ligeledes en tak til CUK for opmærk¬
somheden. Formanden bekendtgjorde at sekretæren (undertegnede)
er fraværende til hulemøderne resten af året, grundet aftenarbejde.
Det blev ligeledes besluttet ikke længere at sende delegerede til
pinsestævnerne, især efter at referatet fra sidste pinsestævne var
gennemgået, var der bred enighed om at det vil være tidsspilde, da
man åbenbart ikke rokker sig ud af stedet, og det er den samme
tynde kop te man bliver ved med at servere, og i den grad mang¬
lende evne til at skære igennem, og blive lidt mere fremsynet, - og
for den sags skyld også begynde at lytte til den kritik der hvert år
fremkommer, uden at det bliver bedre. Der er ligeledes et hænge¬
parti med administrationen afhåndværkerhuset om nogen tidligere
indgåede aftaler som man prøver at løbe fra, vi håber i bestyrelsen
at vi kan få rettet trådene ud til alles tilfredshed, livet er sgu for kort
til alt det ævl.
Med kno Poul Erik

FREDERICIA
GF. d. 2 okt.. Formanden bød velkommen og kom derefter med en

beretning for det sidste halve år. Der blev takket til alle, der i for¬
bindelse med moderniseringen af hulen, har gjort et virkelig godt
stykke arbejde. Hulefar er på ferie, så det blev Louis opgave, at vi
d. 6 okt. kom på "Løvfaldstur", der i år bestod af rundtur på
Fredericias volde bl.a. "Mindelunden" og Landsoldaten". Derefter
stod Dorthe for "Torskespisning" og hvad dertil hører. Tak for det.
Vi siger også tak for besøget fra Vejle og Hørning og deres gode
selskab. Lørdag d. 3 nov. er der "gule ærter" i hulen kl. 12.00.
Tilmelding nødvendig på Louis telefon 2871 3757 senest d. 1 nov..
Vel mødt
Med naverhilsen Bent

FREDERIKSSUND
Hulemøde den, 5. oktober 2001. De medlemmer, som ikke mødte
op til vores oktobermøde, gik glip af en rigtig god aften.
Bestyrelsen, med formanden i spidsen, havde til denne aften fun¬
det ud af at der skulle stå stegte ål på menuen.
Og der var så mange ål, at hvis nogen gik sultne hjem var det deres
egen skyld, for der var nemlig rigeligt med ål.
Denne lækre spise fremkaldte også nogle slag på klokken, så vi
kunne få nogle klare dråber frem af skabet.
Vi havde også en jubilar denne aften, da Eugen Uhl havde været
medlem i 25 år. Han fik den traditionelle hæder med at slå sin egen
navneplade i det runde bord og 25-årsnålen sat på af formand Kurt
Rasmussen. Eugen kvitterede for nålen ved at slå på klokken.
Det samme gjorde vores gæst, Tom Sørensen fra Hillerød afdeling,
som denne aften havde lagt vejen forbi Græse gamle skole. Det er
altid hyggeligt, når der er gæster fra andre foreninger.
Kasserer Per Bogart havde faet penge med af hans forgænger i
embedet, Niels Christian som ønskede at give en omgang i anled¬
ning af, at han havde haft fødselsdag. Niels Christian må vente

Navernes Sangbog

Den nye sangbog er udkommet
^ 7 udgave 2001
• Den er udvidet med 18 nye sange

fra forskellige Naver foreninger

Pris og bestilling af sangbogen fas
gennem jeres lokale kasser

Med naverhilsen Hovedkassereren
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med sang og "Blæren". Men vi siger mange tak for skænken.
Der blev snakket og sunget til et stykke over midnat, en rigtig god
aften var det.

Hulevagten til novembermødet er lagt i hænderne på Inge og Kar¬
sten Henriksen.
Kom og vær med til at spise årets julefrokost, der afholdes d.l
Dec. kl.13, i hulen Husk tilmeldning til Kurt på tlf. 4824 8881,
eller Kjeld på tlf.4772 5208 senest d. 25 nov.
Husk at sætte kryds i kalenderen ved d.ll jan, da har Frank
lavet kogesild, og de „Kælderkolde" underholder.
Med kno i bordet Smeden

HERNING
Der er ikke sket det store i løbet af september i Hulen, en lille
beskeden fremmøde af den lille trofaste skare som møde op hver
gang, dog har vi haft besøg udefra, helt fra Tyskland. To farende
svende (Mahlmeister Roman fra Mainz, og Nuske Toralf fra
Rostock) , de var kommet fra Færøerne og havde fundet vejen ud
til Formand Flemming, som selvføgelig tog dem med i Hulen til
søndagsmøde, det gav lidt af en frisk pust af liv, hvor der blev
sunget et par ekstra naversange.
Nuske Toralf havde været på valsen i 5 år, hans vandre bog var
totalt skrevet ud, så han skulle hjem efter en ny, om han så skulle af
sted igen ? svarede han med et skuldertræk! Vi får se, hvad der
sker! Referat afFlemming:
Tirsdag den 4. september var der igen bud efter naver svendene, til
lidt spind og sang. Denne gang var det beboerforeningen i Alhuset
- Kibæk. Doris Nielsen som står for det, havde været på Island for
at arbejde, så Gunnar Nielsen fik en vældig snak med hende ved
kaffebordet. Der var også en ældre pige som havde været med sin
far i C.U.K, klubben i Skive, samt besøgtHytten i Vejle nogle gange.
Der var forsamlet ca. 50 mennesker, alle i godt humør. Vi var af
sted i to biler, og havde lokket Haldur med nok engang. Gunner,
"Borgmesteren" og jeg havde besluttet ikke at medbringe Fanen
denne gang, da der ikke var så højt til loftet i Alhuset!! Eller var der
en anden årsag?.
En hyggelig aften blev det, med rimelig spørgelyst efter kaffen.
Hanne, "Buster" sender her en stor tak for gaver og besøg på hen¬
des 50 års fødselsdag.
HUSK SÅ SVENDE,
LØRDAG D. 3. NOV. FEJRE VI TO 25 ÅRS JUBILARER.
Med knoslag "MONTAGEN"

HILLERØD
Den nye stil startede på hulemødet den 14 september, hvor Poul
fortalte om sin tid i Sverige og Finland.
Det var rigtigt hyggeligt ,det blev da også rigtigt krydret med snak
hen over bordet og med ringede klokker, vi takker Poul for god og
hyggelig underholdning.
Messen den 29 september var der besøg af sen ior gartnerne fra
Fredensborg samt Grafik' 5 museum, hvor Mona serverede stegte
ål af meget høj kvalitet. Gartnerne havde harmonikaen med, men
også strålende humor samt mange gode historier. Grafikerne havde
en bog om øl viser med til hulen den blev flittigt brugt ,ja der blev
skål let i både øl og snaps til langt hen på aften. Vi takker grafi¬
kerne for bogen og lover at den vil blive flittigt brugt fremover. Tak
til køkkenet for en dejlig aften og de gode ål.

På hulemødet den 9 november vil bødekassen blive tømt, det er
altid hyggeligt, hvor efter Hans underholde om sin tid i Grønland
alle er velkommen.
Messen den 24 november er JULEFROKOST a'laMona HUSK

tilmelding til Mona på tlf 4581 8162 senest 8 dage før. Der bli¬
ver altid svaret. ■
Med kno i bordet Peter. M

Egerhøvl

HOLRÆK
Den 13 sep. havde Holbæk naverne besøg af lokalhistorisk for¬
ening, det var en vellykket aften, mange mødte op. Torben bød
velkommen, hvorefter han gav ordet til Ebert, der fortalte om na¬
verne, derefter var de inde og se hulen, der var såmange at vi måtte
have et større lokale i brug. Derefter var der kaffebord, Emil og
Freddy, der var mødt i navertøj, fortalte om deres rejser, alt i alt en
god aften. Tak til Emil og Ebert og ikke mindst Else, der havde
smurt jeg ved ikke hvor mange snitter.
D. 21 sep. Hulemøde i formandens fravær, bød undertegnet vel¬
kommen, vi startede med en sang, derefter gik vi til afstemning
(valg af bilagskontrollant suppleant til HB. ) Vi fik også ordnet
vagt - opstilling af udstillingsvognen til Heste og Kræmmer mar¬
ked i Mørkøv.
Den 28 - 29 - 30 sep. havde vi så udstillingsvognen åben, men -
men vejret var ikke lige med os. Fredag tørt men fra lørdag morgen
til Søndag aften regn - regn - slud, vi havde mange besøgende
fredag, lørdag var Frederikssund på banen, og selv i regn og slud
trak de mange mennesker til, vi havde stillet en savbuk op, så folk
kunne prøve deres evner til at slå søm i 3 slag = 1 øl eller vand, der
var både store og små i gang, og det gjorde et stort indhug i behold¬
ningen TAK til Kurt - Per - Arne og Kaj for en god dag.
Søndag regn og slud ikke mange mennesker, men Freddy gjorde
hvad han kunne, en stor tak til ham, for han tog alle 3 dage med
godt humør.
Men hvad fik vi ud afdet, vi snakkede med rigtig mange, der havde
været ude at rejse, og kunne blive medlemmer. Men hvordan får de
det sidste skub, jeg ved det ikke, men vi prøvede.

Hulemødet den 5. november startede med fællesspisning kl. 19 °°.
16 naver og navervenner var mødt denne aften +3 gæster. Jens
Hansen havde sørget for maden som var stuvede ærter og gulerød¬
der og karbonader det smagte dejligt, (det må han gerne lave en
anden gang). Derefter blev de interne meddelelser ordnet. Den en
af vore gæster skulle holde et foredrag om Hørning, og det var
virkelig interessant at høre på. Efter godt i "times tid, var der tid til
kaffe og lidt sang og røverhistorier og der blev som sædvanligt
ringet med klokken og blærehatten kom frem. Ved midnatstid var
hulemødet forbi og alle gik hvert til sit efter en god aften.
Med kno i bordet Else
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KOLDING
Hulemødet D. 28/9-01 var vældig godt besøgt, 12 medlemmer var
mødt. Vores køkken er blevet færdig, og sikke et dejligt køkken vi
har fået, nu kan vi næsten være derude alle sammen på en gang
(lidt overdrevet) Vi takker alle der har ydet med deres hjælp.
Da jeg jo havde haft halvrund fødselsdag, måtte jeg fejre det, med
en sild og ostemad, og det gjorde jo stor lykke, vi havde i hvert fald
en dejlig aften, med sang og megen hyggesnak.
Nu håber vi på at se resten afvores medlemmer, nu går vi jo vinte¬
ren i møde, så får folk nok mere tid. Og ellers er alle velkommen,
bare vi får besked i god tid.
Naverhilsen Karen.

8/11 kl. 19.00
11/11+25/11 kl. 10.30
17/11 kl. 13.00
1/12 kl. 15.00

kl. 18.30

Med kno i bordet Niels

Som tidligere annonceret afholder vi møde onsdag den 7. novem¬
ber kl. 19 i Stoppestedet, hvor der serveres gule ærter og crepe
suzettes, som sædvanlig tilberedt af Inge og undertegnede. Sæd¬
vanen tro medbringer vi vore piger og gæster, så mød op til denne
festlige aften. Ved dette møde er tilmelding til undertegnede nød¬
vendig på telefon 5487 1499 senest den 4. november. Vi aflyser
samtidig det ordinære hulemøde mandag den 5. november.

altså onsdag den 7. november kl. 19.00 i Stoppestedet.
Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester, laugsskriver og hulefar

KØBENHAVN
Svende-Hulemødet den 19/9 var noget af et flop. Heldigvis var
„Pastoren" atter i byen, så vi dog blev hele 9! Uhadada. Men det
var vel sommeren, som de fraværende endnu ikke havde fået rystet
af sig. Behøver jeg at skrive, at klokken alligevel blev mange?
Desværre er det faldet ud i Københavnernaven, at der TORSDAG
DEN 8/11 ER SVENDE-HULEMØDE. Du kommer vel, thi det
kan vidst ikke være svært, at slå ovennævnte mødeprocent. Lørdag
den 17/11 kl. 13.00 kommer påstanden „Fisk er sundt" til sin ret.
Thi denne dag har vi atter vort overdådige Sildebord, hvor vi skal
nyde havets glæder. Det er godt nok længe siden vi har set Minna
& Gunnar (dem fra TV), men man er en torsk ifald
der ikke hoppes (i havet) til dette pragtfulde arrangement, og går
ombord i herlighederne. „Ål og rejer", som man siger. Sidste til¬
melding den 11/11. Endelig lørdag den 1/12 afholder vi vort be¬
rømte Andespil og steg. Tænderne løber allerede i vand, når man
tænker på de dejlige rapænder med tilbehør. Men inden fuglene
skal fortæres, skal vi lige have samlet lidt appetit ved en gang an¬
despil. Præmierne er som altid i top, så kridt skoene og opvarm
fingrene til en hurtig gang brikflytning. Andespillet starter kl. 15.00
og spisningen
kl. ca. 18.30. Sidste tilmelding til „rapperne (ikke spillene) er
den 25. november. Desværre max. 30 personer til sidstnævnte.
Arrangementer: ^

Svende-Hulemøde

Søndagsmesse *
Sildebord

Andespil
Andesteg
,2m"

NÆSTVED
Pinsestævnet nærmer sig. Selv om vi kun er i begyndelsen af no¬
vember, er det tid at tænke på forberedelserne og ved hulemødet
den første fredag i oktober besluttede vi, at nu skal vi holde søndags-
møder for at få styr på, hvad vi skal have gjort. En god planlægning
er jo alfa og omega. Vi har Pinsestævner rundt om i landet som
model og der er noget at leve op til. Sidst vi havde Pinsestævne i
Næstved, så verden anderledes ud. Da havde vi ikke så præsentabel
en Hule. Nu kan vi med god samvittighed invitere inden for. Det
gør det hele lidt nemmere.
Selv er vi begyndt at tage 1. sal i brug ved vores Hulemøder. To
gange har vi siddet på loftet ved et langt bord med skråvægge til
begge sider. Det er hyggeligt, ikke mindst fordi månedens kok kan
rumstere i køkkenet med gryder og pander helt frit, når vi er uden
for hørevidde. Og der er den fordel også, at bordene kan blive dæk¬
ket nede under og være klar, lige som de gæster, der kommer til
spisningen nu kan sidde i ro og mag og hygge sig med en beford-
dinner-drink.
Ganske vist er der blevet mere at holde. Vi skriver os i reglen på
rengøringslisten to og to og tager så et nap hver anden uge. Der
skal jo også være lidt at komme efter for at man kan se, vi har været
der.
Knud lod en strøtanke lyde forleden: Skal vi tilbyde et halvt stykke
mad om lørdagen ved frokosttide i Hulens åbningstid? Så giv lyd!
Med kno i bordet Margrethe

NYSTED
Vi har afholdt hulemøde den 1. oktober. Vi var mødt ti svende. Vi

optog et nyt medlem, Alex. Jeg byder dig hermed velkommen i
klubben. Alex har været medlem før, først i halvfjerdserne. Alex
drak øllet i ét drag - godt klaret!
Den 21. september havde vi besøg af H.K. Seniorklub fra Nykø¬
bing Falster. 44 festlige mennesker med medbragt madkurv. Des¬
værre var vi kun mødt tre navere, så jeg vil hermed sige tak til Jørn
og Frank, som stod for borddækning, servering aføl og snaps, op¬
vask m.v. og ikke mindst Henning, som skal have tak for forelæs¬
ningen om navernes historie, en meget festlig aften. Ja kære ven¬
ner, i ved ikke, hvad I er gået glip af.

ODENSE Snustobakshorn
D.5/10-01 havde vi en stille og rolig G.F., hvor 8 var mødt. Ole
læste beretning op. Kassererens og hulemors regnskaber blev kig¬
get igennem. Vi havde ikke haft revisor på men de blev godkendt
på stedet af revisor suppleanten. Vi har ikke haft så meget i hulen
og mange aflysninger. Derafgår regnskaberne også med. Nye med¬
lemmer får vi heller ikke, så her går det stille og roligt.
Efter mødet serverede hulemor skipperlapskovs og kaffe, godt hjul¬
pet af Jørgen, tak for hjælpen.
Vi havde også besøg af Leif. Vi siger bare TAK.
Husk vi har gule ærter m. Bl.a. grisehaler D. 2/11-01. kl. 18.
Kirsten Tlf. 6591 3538 eller Inge Tlf. 6618 7604 Sæt kryds i kalen¬
deren nu-til D. 8-12-01 vores julefrokost.
Vi 3 som besøgte Stockholm siger tak for nogle gode dage og hyg¬
geligt samvær.
Kristoffer ønskes god bedring.
De bedste hilsner Pigen fra Fyn.
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RANDERS
Randers A.F.D. ° Årlig Generalforsamling. Fredag D.5-10-2001.
Formanden bød velkommen til 6 medlemmer, det er ikke meget ud
af 22. Så sang vi en sang.
Derefter læste han dagsordenen op, og om et forslag til en dirigent
som blev Børge Jørgensen og han overtog GF. Han kunne oplyse
at den var lovlig indvarslet og alle 6 var stemmeberettiget og Børge
oplyste at regnskabet er udsat på grund af sygdom da vores kasse¬
rer Henning ligger på sygehuset med en blodprop i hjernen men er
gudskelov i bedring, han skal nok vende tilbage til os , så GF.en
godkendte det med regnskabet. Så gik vi over til valg, stemme¬
udvalg der var ingen, så beretning ved formanden, og den var hur¬
tig overstået, ingen kritik, så enstemmig vedtaget, ingen indkomne
forslag.
Valg til bestyrelsen, på valg var Henning og Arni, og begge blev
genvalgt. Vi manglede en bestyrelsessuppleant og skulle have en
ny og det blev Solveig Sørensen. Valg til revisor blev Knast. Valg
af revisorsuppleant Ingolf, var på valg, men mødte ikke op, så vi
valgte en ny og det blev Børge Jørgensen. Eventuelt var der ingen
problemer med, så denne GF. var hurtigt overstået. Dirigenten
takkede af, for god ro og orden og gav det sidste ord til formanden
som også takkede for god ro og orden, så var ordet frit, og så ven¬
tede vi på vores guleærter (Sørens) med tilbehør og det fik vi, en
tak til dig Søren. Det var så den GF.
Med kno i Bordet Arni.

Syle

ROSKILDE
Til hulens fødselsdag var vi samlet 26 personer til en rigtig hygge¬
lig aften. Formanden bød velkommen også et velkommen skal der
lyde til vore gæster. Derefter gik snakken lystig om løst og fast,
inden vi gik til bords og ombord i den lækre mad som festudvalget
var værtermed, det var bare så lækkert, der var vist ikke nogen der
gik sultne fra bordet. Vi glæder os allerede til vores næste fødsels¬
dag. Selv Kristian nåede frem Den 16 var det jo kortspillerne der
benyttede hulen til deres kortspil.
Husk generalforsamling i følge dagsordnen den 30-11 skriftlige
forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Der vil
være mad på bordet så ERNA vil gerne vide hvor mange, så ring
venligst til ERNA senest d. 26-11 på tlf. 46 36 10 68
Program for November
Søndag d. 11 kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 30 kl. 19.30 hulemødem/ generalforsamling og spisning
Hulevagt Karin og Poul-Erik
Hilsen Roskilde-naverne Anna-Lise

SILKEBORG
Nu falmer skoven trindt om land og vores vinter program er klar.
Et højt HURRA vi har faet et æresmedlemmere i vores dejlige lille
forening det er vores alle sammens „Børge Farmand" som blev
udnævnt til æresmedlem ved efterårsgeneralforsamlingen den 29
september. Så et stort tillykke til „Farmand" at have et så forhen¬
værende aktiv medlem blandt os er dejligt.
Efter en gravitet kommer der altid et barn ud a{ det og det er lige
hvad der er sket i Silkeborg, et nyt medlem er optaget i vor midte,
det er Kai Spaandhede som er en rigtig dygtig og glad træmand,
dog forstået sådan at Kai er tømrere, og han har vist sit vær, for os
alle.
For det var hans positive medvirken, der var skyld i at vi fik vores
nye køkken tit en for os meget fordelagtig pris, og det vil jeg på
foreningens vegne sige Kai tak for.
Generalforsamlingen gav genvalg over hele linien, og forhåbentlig
ro over landskabet, der var stor tilfredshed med bestyrelsens beret¬
ning samt regnskabet og hvad angår regnskabet var der på tros afvi
har faet nyt køkken en positiv udvikling. Til dem som har købt en
ny sangbog inden for det sidste årstid kan gå til „Edderkoppen" og
få den byttet til en ny afden nye udgave. Til gengæld blev øl prisen
sat op med en hel krone. Der var indkommet et forslag mere som

dog blev trukket efter en del debat af forslagsstillerne. Tak for det.
Derefter viste „Edderkoppen" sig som den glade kasserer og slog
på klokken og dette gode initiativ blev taget op afen del derefter så
Hulefar kom godt op i omdrejningerne på tros af han havde sovet
over sig og rundstykkerne lod vente på sig.
Ja selv vores skraldespand blev tømt, og talt op, og afholdt gætte
konkudrense om hvem der kom tættest på antallet af kr. i spanden.
„Har fruen skidt i dag alt muligt skidt og møg samler jeg i min lille
spand" Ja hvem kender ikke denne skraldemands sang. På melo¬
dien „Santa Lucia" Alle os der kendte „Store Erik" gør i hvert fald
Det gav følgende resultat
Nr. 1=3 mdrs. kontingent Svend „Enøje" Nielsen
Nr.2 = 2 mdrs. kontingent Mogens „Bitte mure" Brandt
Nr.3 = I mdrs. kontingent Gunner Møller
Der var 1858,50 kr. i spanden
Vise og sang eftermiddag i Hulen den 17 november kl. 14,00 for
alle medlemmermed frøkner & fruer samt Husvaraner samt Hånd¬
bremser og Sabelkatte. Vi vil prøve om vi kan fa fat i rigtig mange
af de nye sangbøger så det er dem vi vil bruge i fremtiden, til alle
vores sammenkomster. Kan i holde jerfugtige svende
Skriverkarlen i Silkeborg.

Speendklo
SAMSD
Første Hulemøde efter sommerferien den 7 sept. blev aflyst, der
var ingen der kunne møde op.
Søndagsmøde den 23 sept.
Vi var 10 personer. 6 svende, 1 naverven og 3 gæster. Det blev en
god søndag. Fin start efter sommerferien.
Hulemøde den 5 okt. 11 svende mødte op. Vi havde en gæst Benny
Christiansen fra Roskilde. Den stod på Gule Ærter, som
Johnnie havde lavet. Det smagte bare godt.
Kommende møder:
21 Okt. Søndagsmøde.
2 nov. Hulemøde - Vildtspisning.
Med kno i bordet. Jørn.

SLAGELSE
Ved hulemødet den 5. september var 8 svende mødt op. Frederik
bød velkommen til mødet hvorefter vi sang nr. 50: „Det haver så
nyligen regnet"; hvilket varmeget passende. Efter at hulefar spurgte
om alle var imponerede over vore nye duge, blev der mindet om
vores arrangement den 17. november, hvor der serveres skipper¬
labskovs, skaffet af Krølle.
Luffe havde fået en henvendelse fra Malerforbundet, der ønsker at
besøge os i hulen. Luffe koordinerer, således at en egnet dato kan
findes. Samtidigt spurgte Luffe om interesserede til Grønlandstu-
ren, som Luffe selv har tilmeldt sig. I den anledning foreslog Bøje,
at det kunne være en god ide om Bøje's bror besøger os med hen¬
blik på et foredrag om Grønland. Da Bøje's bror, Tom, er tidligere
minister for Grønland og således er bekendt med Grønland på
detaljeniveau, er det selvsagt en fantastisk ide. Vi ser frem til et evt.
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arrangement. I anledning afEjner's 40 års jubilæum i SCUK, ser¬
verer Ejner gule ærter ved hulemødet d. 2. november. Ægtefæller
er velkomne. Husk tilmelding til Ejner.
Endelig mindede hulefar atter stolt om de nye duge, hvorefter Luffe
kunne meddele, at han har købt en fyrmesterbolig med tilhørende
fyr, som han stolt overbragte Slagelse Naverforening. Stor tak til
Luffe. Efter atminderne var sunget forlod de tilstedeværende svende
hulen i god ro og orden.
Med kno i bordet Per

stockholm
På vår stiftelsesfest den 31 august blev vår formand genom mange
år Anton Paulsen udnamt til åresmedlem i Stockholm. Det var en
velfortjant person som blev det, efter alt det arbejde han har lagt
ned på torpet, og som formand har kunnet holde ordning på os
medlemmer. Ved månedsmödet den 7 september var vi 12 med¬
lemmer samlet og fik boller med god dansk ost, og fik höre af for¬
manden om arbejde, som ligger fremfor os på Torpet. Det er forst
skorstenen på "De gamles hjem" som skal laves, den har sprikker,
Hugo's vogn skal flyttes. Vi fik höre at Rie og Kristian er kommet
godt hjem fra New York og med hilsen fra Henry Frölund og An¬
nemette, og at alt var vel. Den 26 september hade vi stekt ål og
rödgröd med flöde, vi var 18 personer, så det var en del ål, som fik
såtte livet til.

Program for November:
D 02 nov. Månedsmöde fredag kl. 19.00
D 10 nov. Gåsmiddag lördag kl. 18,00
D 17 nov. Teaterbesög
D 24 nov. Svendefest med Bingo lördag kl. 13.00
Med. naverhilsen GRÖNLANDSNAVEN AAGE

vejle

Generalforsamling d.5-10-01. Formanden slog på klokken og bød
alle velkommen til Generalforsamlingen hvor 18 navere var frem¬
mødt en særlig velkomst blev givet til Vejle Nav, Maskinmester,
Ole Brøndom, der lige var hjemvendt fra Søen. Efter velkomst¬
talen, blev der sunget, Fra Arilds tid ,„ og derefter blev, Polle
hyldet af forsamlingen for den store indsats han havde gjort over
mange År for madlavningen ogmeget andet i forbindelse med Vejle
Navernes Festarrangementer, Polle, fik en gave for det store flid
han havde udført for Vejle Naverne. John Fønns Bach vores tidli¬
gere og mangeårige Formand blev ligeså hyldet og~ lykønsketmed
de 25 År han havde deltaget i Naverbevægelsen. En stor tak blev
givet til John for hans store arbejde som formand i foreningen.
Formanden roste alle der i Årets løb havde været med til at gøre
Vejle navernes Hule til et dejligt sted at være. Formanden fremvi¬
ste C.U.K, fremsendte Dagsorden og Referat fra Delegeretmødet i
Sønderborg År 2001. Denne fremligger i Vejle Navernes Protokol
hvor man kan læse dens indhold. Selve Generalforsamlingen blev
afviklet i god ro og orden, alle punkterne på Dagsordenen og be¬
slutninger kan aflæses i protokollen i Hytten. I løbet af aftenen
blev der flittigt slået på klokken, vi siger alle tak for øllene til Tage
-John og Helge. Efter Generalforsamlingen blev der serveret smør¬
rebrød til alle på snarligt gensyn, og med naver hilsen, Jens K.
Ibsgaard.
Arrangementer i November Mdr.
D.2-11-01 Kl. 18.30 Hulemøde.
D.17-11-01 Kl. 13.30 GuleÆrter „ A La Jens D.S.B.
Husk tilmelding til Johnny Lindskjold på tlf.75828042.
Max 30 personer.

»Sålekniv«

sønderborg
Til hulemøde fredag den 5. oktober, var der mødet 11 naver og
navervenner. Vi startede selvfølgelig med, at synge en sang, og
valget faldt på nr. 22. Formanden bød velkommen, og kunne i sin
tale berette, og hulen har en for tiden sund økonomi. Dette har
givet sig udslag i, at bestyrelsen har besluttet, at der skal opsættes
trælofter i vores hule. Gunnar og Børge vil, i løbet af november
måned opsætte det nye loft, hvilket helt klart vil forskønne vores
lokaler. Efter formandens tale, sang vi nr. 28, så også Sputnik kunne
få sin mave fyldt. Sangen gik vældig lystigt.
Vi havde to 10-års jubilarer, Poul Dohrmann og Regnar Jørgensen.
Regnar slog plade i vores runde bord. Tillykke. Herefter sang vi nr.
39 og skyllede ned med en frisk øl.
Nu var det vores tur til, at fa maverne fyldt op, så formanden serve¬
rede hjemmelavede frikadeller med rødkål. Helt igennem et godt
hulemøde, med en hyggelig og god stemning.
Med kno i bordet, Judith.

Tccngsel

Århus
Hulemøde d. 21-9. Efter formandens velkomst og en kort oriente¬
ring siden sidst, gav han ordet til Thyra Thy, der holdt et utroligt
spændende og levende foredrag om Kina. Thyra var på en 15 dages
rundrejse i Kina i 1992. Inden afrejsen havde hun øvet sig i at spise
med pinde, men fik vist ikke brug for dem til morgenmaden, der
hovedsageligt bestod af roulade! Rejsen gik vidt omkring bl.a. var
der tid til en spadseretur på Den Kinesiske Mur, en skøn rejse men
anstrengende sagde Thyra til slut. Formanden overrakte Thyra en
flaske snaps, for hendes interessante beretning.
Til hulemødet d. 5-10, var Nord og Syd repræsenteret, fra Nord
kom Claus Lønstrup, der havde taget turen fra Grønland til vores
hule, næste stop var Landskamp i Parken. Syd var repræsenteret af
Viggo Reiffenstein der bor i Tanzania, vi var spørgelystne og Viggo
fortalte beredvilligt om forskellene mellem Nord og Syd. Vi havde
en gæst, det var Søren Langagergård fra Vejle, der blev budt vel¬
kommen med en sang. Tak til Claus der slog på klokken, vi kvitte¬
rede med at synge blæresangen for ham.
Menuen til Stiftelsesfesten er på plads.
Velkomstdrink, 3 rettermad, kaffe og småkage samt natmad. Hele
herligheden kan indtages for kun 100 Kr. !!.
Hulemøder d.2 og 16 nov.
Stiftelsesfest i Hulen d. 10 nov. kl. 18,00.
Tilmelding til Kaj på tlf. 86244351
Bustur til Tyskland den 24 nov.

Tilmelding til Lis på tlf. 86241073
Hilsen fra smilets by. Lis
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HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER Til BEHftKDUNG 1 HB.. SKftl MÆR!
FORMANDEN B HÆNDE SENEST D.25 I HANEDEN.

Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@post9.tele.dk

Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNINfi
BLflDFGRSENDELSE I INDLAND

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BinPEDRSENDEISE TU DDIflNDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme,
DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14
Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Irene Andersen, St. Tingbakke 8, DK-9310 Vodskov
Tlf.: 98 29 38 21

Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk

Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@nhs.dk

Suppleant:
Tage Prehn, Oktobervej 27. DK-7100 Fredericia
Tlf.: 75 91 3998

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Hjemmeside: www.naverne.dk

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067

Ny C.D. med 27 sange fra hule og skur
120. kr. + forsendelse

HÅNDVÆRKERSANGE - NAVERSANGE
og SKÆMTEVISER

Bestil den hos "Go dansk folkemusik"
Ribe Landevej 190. DK-7100 Vejle tlf.: 75 72 24 86.

VELKOMMEN TIL
NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

SH s Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hiibschmann

Houmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600
Frederikssund

Tlf. 47 31 27 90 - 40 57 27 99
Tax 47 31 72 99 .

iW I®»
Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35
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MURERMESter
p3 Gunner M Vilhelmsen
■ arr^Wj| Egetoften 6, Slagslunde
< <—> DK-3660 Stenløse

' Tlf : 48 18 35 11 - 40 20 3710

Medlem i Frederikssund

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Birkerød Bogtryk
jy fiTlffi Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød fff/S
Danmark jB|P
Tlf. 45 81 04 58

Tryksager siden 1931

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
Aben alle dage fra 9.00 til 02.00.

jfr' Byggefirmaet
'rfrrtfc Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS
SOMMERHUSUDLEJNING.

Billig udlejning af sommerhuse med og uden
svømmepol.

Ring efter materiale tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd

ROTTEHULLET
Bogergade 57, 8600 Silkeborg.

Tlf. 86813960

MALERMESTER
TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillered aid.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

▲ Aut. VVS - installatør a

éSk FLEMMING SØRENSEN
Navervej 24, 8382 Hinnerup

Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770 1!
CITY CAFE'en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63, 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

tT ANDERICDIS PlHßEIHSTITUT.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: ■! 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: «1 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
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Hovedbestyrelsen
ønsker alle medlemmer af
CUK og deres familier samt
abonnenter og annoncør en
rigtig god jul og et godt nytår.

ÉJåi
Rigtig glædelig jul samt et godt nytår ønsker vi alle der har været med samt nye deltager.
På gensyn alle MOSELFARERE gamle som nye fra d. 22. til 26 august 2002.
Sæt kryds i den nye kalender.
Med naverhilsen fra Børge Andersen ST. Blichersvej 88 DK-8210 Århus V.

•äL-

VEILE NAVERNES VINTERFEST

Naverne i Vejle inviterer til vinterfest i Grejsdalens
fritidscenter på Grejsdalsvej 155, B 7100 Vejle

den 19. januar 2002 kl. 18.00.

Der vil være musik, "Allans musik", 3 retters menu, kaffe og
natmad til den utroligt favorable pris af

110.00 kr. pr. kuvert, og drikkevarer er til hulepriser.

Tilmelding til festen skal ske ved henvendelse til Johnny den
ældre Lindskjold på telefon 7582 8042, og gerne hurtigt, der
er jo ikke ubegrænset antal pladser (ca. 100), kokken vil

også gerne vide både, hvor mange kartofler han skal skrælle
og hvor meget vand, der skal i suppen, og princippet er jo

den gamle "først til mølle".
Så vel mødt med godt humør og den gode gamle naverånd.
Med naverhilsen Vejle afdeling.
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MÆRKEDAG.

D.05 Dec. 2001 Judith Toftemark, Sønderborg
Dybbølsgade 9
DK-6400 Sønderborg

D.09 Dec. 2001 Gunnar Danielsen Aalborg
Peder Skamsgade 3
DK-9000 Aalborg.

D.23 Dec. 2001 Lone C. H. Jensen, Sønderborg
Redstedegade 13
DK-6400 Sønderborg

D.24 Dec.2001 Erik Katberg Aalborg
Lyngholmsvej 1
DK-9000 Aalborg.

D.27 Dec. 2001 Jens Sørensen Silkeborg
Resedavej 67, 3 tv.
DK-8600 Silkeborg.

45 år

60 år

40 år

70 år

60 år

JUBILÆUM.
D.09 Dec. 2001 Mogens Norlin Hillerød

Gilleleje Hovedgade 50 B.
DK-3250 Gilleleje

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

40 år

Et stort tak for al opmärksamhed på telefon og med telegram
vid min 70 års födselsdag. HB. - Vejle og ikke minst Na¬
verne i Stockholm. Jeg var glad for jeres besög, hjemme i
Fisksätra.
Med naverhilsen Aage Håkansson

I anledningen af min mand Ole K. Mathiasen's død og bi¬
sættelse, ønsker jeg hermed at takke alle der kom fra nær og
ljern, for at hjælpe os igennem denne triste dag.
Tak for alle kranse og blomster. Tak for de 3 faner.
Jeg ønsker også at takke alle de der tænkte på mig og min
familie med blomster - telefonopringninger - besøg samt
alle de dejlige breve.
Venligst Bente S. Mathiasen,
Langelinie 75 Borum 8471 Sabro

Jeg takker hermed HB. og C.U.K. Hillerød for telegrammerne
ved min 50 års fødselsdag.
Med kno i bordet gulv Aksel.

MINDEURD
Carl Mortensen, æresmedlem afCUK,
er gået på sin sidste vandring den 30 oktober 2001.
Carl Mortensen er født den 25/4-1905. Han blev udlært
som maler i Ebberup, gik på valsen i 1927 og blev ind¬
meldt i CUK i Zürich den 27/3-1927. Efter sin hjemkomst
slog han sig ned i Odense, hvor han blev en anerkendt
kunstmaler. Carl Mortensen blev medlem i Odense, hvor
han senere blev formand, en post han bestred i over 25 år.
Hans tid i Naverne i Odense vil blive husket, da Carl var
en meget farverig person, som altid var med på sjov og
fest, han havde en masse historier at fortælle. Han var en
trofast deltager i hulemøder og andre begivenheder som
foreningen arrangerede. De sidste par år kunne Carl des¬
værre ikke komme til hulemøderne på grund af sygdom,
men i hulen savner vi stadig den muntre og festlige Carl
Mortensen.
Formand Ole Bøwig.

Vor gode naverkammerat Kristoffer Dahlgaard er den
24/10-2001, efter kort tids sygdom gået på sin sidste van¬

dring. Kristoffer var vellidt og en flittig gæst i hulen og
altid parat til at give en hjælpende hånd, når det mang¬
lede, så naverne i Odense vil savne ham.
Formand Ole Bøwig.

Det er med stor sorg jegmåmeddele at vores kære naver¬
bror Ole Krogsgaard Mathiasen er død den 28. oktober.
Ole nåede at være naver i 23 år. Ole blev opereret for
kræft i marts og i april fejrede han sin 60 års fødselsdag,
hvor vi oplevede Ole som en festlig og medlevende per¬
son som vi helst vil huske ham, men desværre har vi nu
måttet sige farvel til Ole. Ole var en dygtig og flittig tøm¬
rer som havde rejst på de store verdenshave i flere år,
Han drev siden sit tømrerfirma i Borum med stor dygtig¬
hed.
1 hulen gik man aldrig forgæves til Ole hvis vi skulle
bruge hans hjælp, vi husker ham for det humør og smit¬
tende glæde som der altid var omkring ham, han var altid
god for en vittighed eller 10, vi vil savne Ole i hulen
Ære være Ole's minde.
Århus Naverne, Ole Lindeborg

Formand i Kolding
FORMAND: Johan E Andersen Skamlingvej 53

DK-6093 Sjölund
tlf. 7557 4657 Mobil: 4019 4657

KASSERER: Lars Borg Henriksen, Violvej 4, st.th.
DK-6000 Kolding, tlf. 7553 1502

HULE: Agtrupvej 109, kælderen
MØDE: Sidste fredag i måneden
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Sætternissen har igen
været på spil.

Erling Jørgensen bor selvfølgelig i Herning.

På valg til hovedbestyrelsen er:
Bilagskontrollant Erling Jørgensen, Herning

INVITATION - INVITATION - INVITATION

I anledningen af "DEN FARENDEN SVEND"'s
100 års jubilæum d. 25 jan. 2002,
vil der blive afholdt en reception
d. 26 jan. 2002 kl. 14.00 til 17.00.

i Naverhulen på Ingerslevsgade 108 kld.tv.
København.

Vel mødt, HB.

HB MØDE DEN 3.N0VEMDER 2001,
kl.10.00 Ole Romersvej 7, Herning.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Generalafstemning
7. Vedtægter Ålborg
8. Den Farende Svenden
9. Næste møde
10. Eventuelt

CUK's foreninger. For Næstveds vedkommende ligger der
også et kæmpe arbejde forude med forberedelserne til Pinse¬
stævnet, men da det ikke er så mange år siden de sidst holdt
pinsestævne, tror jeg roligt vi kan sætte forventningerne op
efter et godt og vellykket Pinsestævne.
Interessen for naverne og naverbevægelse er stadig vedva¬
rende. Jeg får stadig henvendelser fra folk, der ønsker at vide
noget om os. Der er unge der vil ud og rejse. Der er nogle der
vil skrive om naverbevægelsen, som opgaver til skolen. Denne
positive indstilling må vi ikke lade gå fra os, da det på læn¬
gere sigt kan være en af vejene til en styrkelse af CUK. Det
er ikke kun i Danmark, der er stigende interesse for at rejse
ud og arbejde i udlandet. På CCEG's 50 års jubilæumsfest
i Paris, talte jeg med flere af deltagerne fra andre lande og de
kunne alle berette om stigende interesse for at arbejde i ud¬
landet. Så lad os udnytte dette på en god måde for CUK.
Ole Bøwig.

FORMANDENS BERETNING:

Jeg vil byde de tilstedeværende velkommen til dette HB møde
her i Herning. Mødet er lagt i Herning, så vi på denne måde
kan kombinere et foreningsbesøg med HB mødet. På denne
måde har medlemmerne i Herning mulighed for at tale med
hovedbestyrelsen. Der er altid noglemedlemmer der har nogle
spørgsmål de gerne vil have besvaret og det er ligesom at det
er nemmere at komme frem med dem, når vi er tilstede i
foreningen. Disse foreningsbesøg er altid ganske positive for
HB og medlemmerne i foreningen, idet at vi alle får en masse
gode impulser med hjem.
Den Farende Svend fylder 100 år her i januar måned og der
arbejdes på en markering afdagen med et jubilæumsnummer
afbladet.
Forberedelserne til næste års delegeretmøde starter allerede
nu, idet at her i november måned modtager HB de indkom¬
mende forslag til afstemningen, som skal videresendes ud til

1. Protokol og beretning
Godkendt. Referatet fra CEEG mødet bliver offentliggjort i
DFS, Søren Hvejsel skal fortælle om naverne på Hald Ege
efterskole.
2. Redaktør.

Overskrifterne i DFS var afen anden skrifttype, fordi trykker¬
ens computer var gået ned, redaktøren arbejder på for at det
bliver bedre. Der var Erling Rasmussen, Stockholm er på
valg som revisor, bliver rettet i DFS.
3. Hovedkasserer
Der blev bevilliget et tilskud til hovedkassereren, hans com¬
puter var gået ned, han har lavet en liste over næste års mær¬
kedage, HB skal hjælpe hinanden med at holde styr på dato¬
erne, DFS kan stadig sendes til en billigere takst.
4. Arkiv

Hovedkassereren hjælper Vagner Sørensen med at finde stof
til jubilæumsudgaven af DFS.
5. Udstillingsvogn
Vognen står i Holbæk, bliver der, den står under tag, dens
fremtid bliver diskuteret på delegeretmødet 2002, Søren
Hvejsel laver en opstilling, hvor han præciserer reglerne
omkring kørsel med vognen,
6. Generalafstemning
Godkendt af revisorerne, Helge Lindt blev genvalgt.
7. Vedtægter Ålborg
Godkendt
8. Den Farende Svend
Brev fra Canada, med anmodning om at udsende DFS på
Internet, det skal drøftes på delegeretmødet.
9. Næste møde

1. 12. 2001 kl. 10 i Århus
10. Eventuelt
Søren Hvejsel deltog i Ole Krogsgaards begravelse, æres¬
medlem Carl Mortensen, Odense er dø.
Referent: Irene Andersen



50 år C.C.E.G. jubilæum i Paris

Det er meget beklageligt at vi stillede med en så ringe dansk tilslutning til arbejdsmødet og jubilæet, trods det har været
omtalt i svenden og der har været arrangeret rejser dertil.
Der var kun 3 danske svende med to damer og tre danske fremmedskrevne svende mødt op til arrangementet. Vi blev
opvartet med det bedste, som vore franske foreninger kunne fremtrylle og havde nogle virkelige festlige dage og må takke
mange gange for deres arrangement.
Vi mødtes på tømrernes herberg, beliggende på avenue Jean Jaurés om torsdagen, selv om de tyske fremmedskrevne var i
mindretal den dag, var de godt repræsenteret de andre dage.
Til arbejdsmødet om fredagen i Håndværkskammerets palæ med et flot interiør, var der velkomsttaler afC.C.E.G.s præsi¬
dent og bestyrelse, der blev aflagt beretning fra de ni forskellige Schachteer, derefter var der diskussioner om emner og
spørgsmål, som egentlig hørte hjemme i de forskellige foreninger eller Schachteer, da der var andre vigtige ting som skulle
behandles.
Der blev fra redaktøren meddelt, at manuskripter fremover skulle fremsendes på diskette eller e-mail i formatet Microsoft
Word, grundet det tager megen tid at renskrive håndskrevne manuskripter.
Fredag aften var det åbning af en udstilling fra de forskellige repræsenterede foreninger, i nogle flotte lokaler med taler
med et glas vin og canapeer.
Lørdag startede med festoptog med faner og herbergsmutterne i spidsen, fra le Halles til Rådhuset i regnvejr, igen taler
bl. a. afborgmesteren og et glas vin med canapeer i det imponerende flotte gamle Rådhus.
Afslutning var festmiddagen kl . 20 i en elegant restaurant ved gare de l'Est, som var nok højdepunktet af jubilæet med
flotte pyntede borde og fornem mad, eftermiddagen var der dans og festen sluttede hen afmorgenstunden, vi morede os på
henholdvis dansk og fransk med en schweizer som til afveksling talte på tysk.
Som afslutning gav en af de franske svende champagne til hele bordet.
En af de morsomme oplevelser havde jeg da jeg var på vej til mit hotel, der gik to fremmedskrevne svende på den anden
side af gaden, jeg skridtede over for at hilse på dem og blev straks mødt med «Goddav Vagner» og så at det var Thomas og
Brian, vi fik en hyggelig snak sammen på hotellet og jeg har en hilsen fra dem.
Vagner
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PINSESTÆVNET I
NÆSTVED 2002

Vi er i fuld gang med forberedelserne til pinsestævnet, bla.
med indkvarterings muligheder. Vi har bla. gode muligheder
i Karrebæksminde 10 km. fra Næstved, tæt ved strand og

havn, med et rigtigt godt og muntert miljø. På grund af, at
det er populære steder, skal man dog reservere plads i god
tid og senest d. 15 j anuar. Jeg vil kort beskrive de 2 mulighe¬
der:

HAR DU HUSKET AT KØBE JULEGAVEN
TIL DIG SELV?

ELLER KAN DEN KØBES HER.

X>A
SP CUK's 100 års

jubilæumsskrift.
Dansk Folkeferie:

Lejlighed til 5 pers. (2 soverum ) 855,00 kr. pr. døgn,
Lejlighed til 4 pers. ( 1 soverum + sovesofa i opholdsstue)
570.00 kr. pr døgn.
Lejlighederne er godt indrettet, med køkken & service til 8
pers. og mange med vandudsigt Priserne er inkl. Rengøring
og sengelinned kan lejes.
Bestilling af lejlighed på tlf. 5543 4343

Smålandshavet ( Ejet afKvindeligt Arbejderforbund)
Lejlighed til max.5 pers. ( 1 soverum + opholdstue)
400.00 kr. pr døgn.
(År 2001 priser, max. 50,00 kr. mere i 2002).
Rengøring 50,00 kr. - leje af sengelin pr. sæt 65.00 kr.
Smålandshavet har en rigtig god beliggenhed.
Bestilling af lejlighed på telefon 5543 4000.

Derudover har vi følgende muligheder for overnatning
Næstved, og hvor bestilling ikke er påkrævet endnu:

Hotel Vinhuset: 200 meter fra Hulen, Dobbeltværelse inkl.
morgenmad, 725,00 kr. pr. døgn og enkeltværelse pr. døgn,
inkl. Morgenmad 640,00 kr.
Bestilling af værelse på telefon 5572 0807.

Næstved Vandrehjem : Dobbeltværelse, pr. døgn 200,00
kr. Enkelværelse pr. døgn, 150,00 kr. Derudover 30,00 kr.,
hvis man ikke har vandrepas. Der er ikke bad og toilet på
værelserne, men fælles på gangene. Sengelinned kan lejes.
Vandrehjemmet ligger flot, med en rigtig god udsigt
Bestilling af værelse på telefon 5572 2091.

Derudover har vi fået tilsagn om, at vi kan leje værelser på
teknisk Skole i Næstved. Priser på disse værelser følger se¬
nere, ligesom hele programmet for Pinsestævnet kommer
senere, sandsynligvis i januar - februar nummeret af DFS.
Vi kan dog røbe, at gallamiddagen ikke bliver et forkromet
hotelarrangement, men god mad til gode priser, og indkøb af
drikkevarer bestemmer man selv. jgfi
Vi ses i pinsen 2002, selvfølgelig.
Med naverhilsen Naverne i Næstved. Frank

Pris kr. 75.- plus forsendelse.

Hovedkassereren
: 8684 9268.

AALBORG
Sidste huleaften var der mødt 10 svende samt 2 gæster, som
er interesseret i optagelse. Irene fik uddelt de sidste lodsedler
der var til salg. Gunner takkede for det flotte femmøde ved
sin 60 års dag, han havde forventet ca. 80 gæster, men der
kom 130 (hvilken populær karl). Svendene hilser til Frits der
tog et stykke af trappen med på skadestuen, efter fødsels¬
dagsfesten (så nu får vi nok erstatningskrav for trappen), men
han slap godt fra det. Vi har fået henvendelse fra Pioner¬
klubben Anlæg og Byg, de vil den 20-02-2002 gerne ind og
se hulen og høre om naverbevægelsen, de er velkomne. D. 26-
11-2001 er der møde på Østre Alle, vedr. valg af repræsen¬
tant til folkeoplysningsudvalget, vi stiller op.
SÅ HUSKER VI JULEFROKOSTEN DEN 8 DECEM¬
BER KLOKKEN 18.00

Prisen bliver i år kr. 85.00 pr person, sidste tilmelding på
hulemødet i december, ellers ligger listen fremme i hulen, så
bare se og blive skrevet på. Sigurd er tilbage fra New Zea¬
land med en masse og berette om, og trods de store afstande
mødte han en fra Blokhus, så verden er lille selv om New
Zealand er så stor som England, men har kun 4 mil. indbyg¬
gere kan man møde naboen.
Hulebyggeriet er færdigt langt om længe. Bestyrelsen bekla¬
ger, at nok det kunne være blevet billigere, vis der kunne
have været anvendt noget mere frivillig arbejdskraft, men
trods det er det oprindelig budget overholdt. Bestyrelsen tak¬
ker de mange som har lagt et stort arbejde i færdiggørelsen,
ikke mindst til „skureholdet" der tog den sidste tørnmed ren¬
gøring og ommøblering af hulen som de har gjort på en me¬
get smagfuld måde, så nu er der rigtig hyggeligt og komme
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ind i de nye/gamle omgivelser. Bestyrelsen siger også stor
tak til Per og Ivan der farter land og rige rundt og deltager i
en masse møder og fortæller om naverbevægelsen og de
gamle håndværkstraditotioner, vi håber deres anstrengelser
vil give interesse for vores forening. Vores vedtægtsændrin¬
ger er også blevet godkendt på HB-mødet
Med kno Poul Erik

FREDERICIA
Hulemøde den o7.ll.ol. 11 svende var mødt op og der var
gæstebesøg fra Vejle. Vi sang nr. 69 Når vi ind i hulen træ¬
der. Hulefar sørgede for den gode mad. Dermødte 23 svende
til „gule ærter" den o3.11.ol., endvidere kom der gæster fra
både Vejle og Odense. Tak for det. Vi havde en rigtig god og
hyggelig eftermiddag, med sang osv.
Nytårskuren bliver afholdt den 02.02.02., hvor vi mødes i
hulen, det kan oplyses, at der allerede er blevet bestilt musi¬
ker, mere om dette arrangement senere.
Husk venligst årsafslutningen den 29.12.01 kl. 14.00 i hulen,
vel mødt.
Med naverhilsen Bent

FREDERIKSSUND
Hulemødet den 2. november var velbesøgt, så velbesøgt at
der måtte skaffes ekstra forsyninger til køkkenet.
Formand Kurt fortalte om nye planer med loftet i vores hule,
et projekt der forhåbentligt snart kan gå i skruestikken, vi
har haft en delegation ude og studere lofter i andre huler, vi
er faldet for Holbæks idé og vil prøve at gøre noget lignende,
men alligevel helt anderledes.
Kommunen har sat vore toiletter i stand, dog også med lidt
hjælp afbl.a. frivillige navere, og de var blevet utrolig flotte,
hold da op - sikke en forskel!!
25 svende var mødt frem til dette novembermøde, vi havde
gæster fra Holbæk (Polarbageren og Freddy) samt en tysk
Geselle - Thomas som sidst på aftenen viste sig at være en
sand spagsmager, som både kunne synge solo og lave den
berømte „tømmer-klap-sang" sammen med Per Bager, det
var vældig lystigt.
Klokken blev flittigt rørt, der var meget at fejre, så der blev
sunget og skålet i et væk.
Der blev kigget billeder fra Inge og Karstens tur til Florida
og Caribien.
Vort næste møde er 1. dec. hvor der er julefrokost og den 11.
januar er der traditionen tro kogesild og „Kælderkolde".
Vi ønsker hel CUK. i Danmark og i udlandet en rigtig glæde¬
lig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Med naverhilsen Inge.

HERNING
I oktober mdr. har det været MEGET, MEGET sløj med
fremmødet, det gælder såvel til søndagsmøderne som til
hulemødet, derfor blev der på hulemødet d. 17 okt. enstem¬
migt vedtaget af de fremmødte menige medlemmer, at der
for eftertiden skal sendes en påmindelse ud til samtlige med¬
lemmer, (der varmødt hele to svende), vi må så håbe, at det
hjælper, men svende se i øvrigt i jeres mødekalender og
meddel så „Lillemor" du SKAL til hulemøde, hvad hun ga¬
ranteret ikke har noget imod
Så blev det den 3. nov., hvor vi fejrede de to jubilarer, Gun¬
ner og "Riverside" og hvilken fest, hulen bulede ud i væg¬

gene, så mange gæster kom der. HB. havde spurgt om de
måtte holde bestyrelsesmøde i Herning, selvfølgelig måtte
de det, det blev i øvrigt en historisk dag, det er første gang,
det er sket i Herning. Frode klagede over at det var "sku for
dyrt at holde mødet i Herning", men var dog opsat på, at det
ikke var sidste gang. Nu har vi så hørt en masse drillerier om,
at vi to gange har glemt at få fanen med hjem, men vi er dog
ikke de eneste, som glemmer, tag nu bare Søren, da han
skulle gratulerer jubilarerne, måtte han, rød i hovedet, be¬
klage at telegrammerne lå i Silkeborg, "UHA", mon ikke
vores stakkels fanebære nu kan få lidt ro.
MEDDELSE

Fanen står nu igen i hulen efter en længere rundrejse hjem
fra Mosel, føret en tur i Odense, derefter en tur til Paris,
(hvor Ole præsenterede den), så tilbage til Odense for så
endelig den 3. nov. at komme hjem. Tak til Ole, vi må håber
at han huskede at afleverer nøglen, også i Paris.
Tilslut ønskes alle ude som hjemme en glædelig jul og et
godt nytår.
„MONTAGEN"

i
KOLDING
Hulemødet d. 28 okt., ret tyndt besøgt med 8 medl., deri¬
blandt vores formand Johan, som var vendt hjem til Jylland
igen efter 3 mdr. på Sjælland, så velkommen tilbage, det var
rart at se dig igen hos os. Vi havde besøg af 2 medl. fra Fre¬
dericia afd. og havde et par hyggelige timermed dem, det er
altid rart at se andre mennesker end dem vi plejer at se. Nu
skal det ikke forståes sådan at vi ikke også gerne ser vores
egne medl. til vores møder, det gør vi da, det er da rart, at se
så mange afjer som muligt.
Nu skal vi jo snart samles igen til vores nytårsfrokost, der
håber vi at sejer alle. Derom i næste nr. af svenden, det er jo
først i januar det foregår. Efter at have sunget minderne og
taget afsked med de 2 svende, var det blevet ret sent, så de
fleste af os gik hjem og fandt vores sang.
Så vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Naverhilsen Karen.
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HILLERØD
På hulemødet den 12 okt. var som vanlig en hyggelig aften,
hvormaler karl fortalte naver historier fra Grønland, de frem¬
mødte havde svært ved at sidde stille, for Karl er jo en un¬
derholdende fortæller, det gav hulefar godt at bestille, da Karl
ikke altid var hel stueren, så der var meget at skylle ned, vi
takker Karl for god underholdning.
Messen den 27 okt. blev der serveret tæskekød (bankekød)
med mos. Det var et lille men hyggeligt selskab der havde et
monter og dejlig dag med sang og godt humør.
Huleaften den 9 sep. hvor bøde kassen skulle tømmes, var
over 20 fremmødt, da der skulle bydes på kassen indhold,
blev budene holdt tæt ind til kroppen og spændingen steg, til
Mona udløste spændingen, med at fortælle at Poul var tæt¬
test på og der med løb med den halve abe. Til lykke Poul.
Vi havde fået besøg fra Holbæk, hvor Ebert og Emil kom
med vores ny erhvervet lad, som Ebert havde lavet det var en
meget smuk lade, det var tydeligt at se Ebert ikke kun havde
lagtmegen flid, men også stor kærlighed i det smukke stykke
arbejde, vi takker dig meget for det store stykke arbejde, du
lagt i laden Ebert.
Vi håber nu, at den vil passe godt på hulens historie og finan¬
ser lige som den pryder vor hule.
Vi går nu julen i møde, det fejre vi på hulemødet den 14
december med gløgg og æbleskiver, mød op og lad os få en

hyggelig jule afslutning, husk lige at med bringe en gave til
mindst 25 kr. med, så der kan blive en god aktion som vanligt.
Vi Hillerød ønsker alle nær som fjern en rigtigt glædelig jul
samt et godt nytår på gensyn i år 2002.
Med kno i bordet Peter.

HØRNING
Hulemødet den 2. nov. 15 naver var mødt op denne aften. 2
var vores venner fra Kolding, nemlig Ester og Jørgen som
var på besøg hos os. Formanden startede med en sang og de
interne meddelelser. Derefter var der tid at høre Jens Han¬
sens foredrag om Uldum mølle, og Arne Hansen fortalte om
sit sidste job i Afrika. Begge var interessante at høre på. Så
var det ved at være tid til at hulefar serverede kaffe og sniffer
og snakken gik lystigt ved midnat blev der sunget minderne
og derefter var hulemødet forbi.
30. november 2001 kl. 20 hulemøde og julebanko
08. december 2001 kl. 10-16 åben mølle med julemand
15. december 2001 kl. 14 -18 åben hus (10 års stiftelsesdag)
Med kno i bordet Else

H0LRÆK
Hulemøde og ekstra ordinær generalforsamling d. 19-10-01
Der var stort fremmøde samt gæster fra Frederikssund 9 og
Roskilde 4, så vi fik hurtig generalforsamlingen overstået,
men vi måtte rykke ind i et andet lokale da hulen ikke kunne
rumme alle de fremmødte, vi havde meget hyggelig aften det
er dejligt at have gæster udefra og hører noget nyt.
Foreningen i Holbæk ønsker alle, ude som hjemme en glæ¬
delig jul, samt et godt nytår
Med kno Ole P. Jk

h
KØRENHAVN
På Svende - Hulemødet den 11/10 viste „Foto - Børge" atter
film. Da vi næsten lige havde været i Nysted, viste han bl.a.
meget apropos en film fra et Pinsestævne i samme by. Vi
oplevede både det ene og det andet... Det er virkelig en for¬
nøjelse at se gamle minder, selvom man måske ikke selv var
med.

Lørdag den 20/10 havde vi så premiere på „Candlelight
Dinner", der var et flot syn. Udsmykningen var total, og
selvom vi har sparepærer, blev disse absolut sparet. Vi var
ca. 20 der havde en pragtfuld (op)lysende aften med god
spise. Var der nogen, der ikke fik gulerodssuppe nok? Klok¬
ken blev 04.00 da vi pustede de sidste lys ud, da tabt selv jeg
denne (pusten).
Det var nok fordi at Svende - Hulemødet den 8/11 var faldet
ud i Københavnernaven, at vi kun var sølle 7 denne kolde
aften. Men hvad, så kom vi tidligt hjem.
Så er det jul igen....Lørdag den 1/12 afholder vi traditionen
tro, Andespil - og Steg. Se omtalen (selvom det skulle være

unødvendigt) i November - Svenden! Torsdag den 20/12 af¬
holdes underligt nok Jule -hulemøde. Æbleskiver og gløgg
hører sig jo til på sådan en (kold?) aften, så naturligvis vil
Hulen igen servere denne menu uden beregning. Bødekassen
skal tømmes, og det er jo altid spændende. Også hvem der
gætter bedst. Ta' nissehuen på, og ifald den ikke passer, kom¬
mer den til det!!
Året er ikke rigtig afrundet uden vor efterhånden dejlige vane:
Navervennernes Nytårstaffel. Har man sagt A, må man jo
også sige B, og heldigvis for det. Ja, det er faktisk hele alfa¬
betet vi oplever på denne pragtfulde dag, med meget godt til
mavsen. Bliver det igen å lå Fyn? Vær på hat med det nye
år, og kom ned i Hulen lørdag den 29/12 kl. 13.00. Sidste
tilmelding den 20/12.
Til sidstmen absolut ikke mindst, ønskes alle ude som hjemme
en rigtig god Jul og et godt Nytår!
Arrangementer:
1/12 kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30 Andesteg (tilmelding)
9/12 kl. 10.30 Søndagsmesse
20/12 kl. 19.00 Jule - Hulemøde
29/12 kl. 13.00 Navervennernes Nytårstaffel
Med kno i bordet Niels „2m"
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NYSTED
Vi har den 7. november afholdt hulemøde. Ved dette møde
havde vi inviteret vore piger med. Vi mødte i alt 20 personer
til gule ærter og crepe suzettes. Til denne lejlighed havde vi
inviteret vores lokale borgmesterkandidat Lennart samt pres¬
sen ved redaktør Thorkild. 1 formandens fravær åbnede un¬

dertegnede mødet og bød velkommen. En vellykket aften
med sang og bægerklang, mødet sluttede kl. ca. 23. Næste
hulemøde afholdes

mandag den 3. december som sædvanlig
i hulen kl. 19.00

Ved dette møde vil jeg servere brunkål. Vi skal også åbne
sparebøssen, og som sædvanlig udlodder vi en ° flaske snaps
til den, der kommer nærmest de rigtige resultat altså man¬

dag den 3. december.
Med naverhilsen og kno Bent
Skatmester, laugsskriver og hulefar

jHjg
I

NÆSTVED
17 navere og navervenner samt et kommende medlem, som
var der for anden gang, deltog i hulemødet i november. Til¬
slutningen er vi fint tilfredse med. Det er knapt halvdelen af
det antal medlemmer, vi er i Næstved Afdeling. Der er no¬
gen, vi ser tit og så er der andre, som vi nok synes, det er
længe siden, vi har set Navervenner, ikke mindst, bør nok.
give lyd fra sig eller møde op og vise interesse, for de er jo
udvalgte. Der er i det sidste års tid stadig flere, der henven¬
der sig med ønske om at blive navervenner, men vi har den
regel, at der kun er en naverven for hver 25 navere.
Vi er glade for, at så mange som muligt betaler kontingent.
Det har vi brug for nu, da vi har bygget om og vi har et større
areal at varme op, så vi må påregne at varmeudgifterne kan
risikere at blive større.

Vi drøftede på novembermødet et forslag, som vi vil sende
til afstemning ved Pinsestævnet. Det drejer sig om et samar¬
bejde med de andre naverklubber, som ikke er medlem af
CUK, blot for at udvide kontaktfladen og inspirere hinan¬
den. Ved vor egen afstemning var kun to imod det. Vi frem¬
sender det inden 1. december til hovedledelsen, som vi jo
skal med de forslag, vi vil have gennemført.
I anledning afMortensaften havde Jytte og Anne Marie sør¬
get for andesteg og tilmed fik vi risalamande og der var
mandelgaver samt efterfølgende kaffe og småkager.
Så meget plejer vi ikke at gøre ud af en huleaften, men der
var stemning for, at vi skulle benytte en chance til at gøre en
fest ud af en hverdagsaften.

Apropos fest. Husk julefrokosten. Vi vil gerne se så mange
som muligt, også dem, der sjældent møder op. Det er tilladt
at invitere en gæst med, hvis der er plads, så det gælder om
at være hurtig på tasterne.
Tilmelding eventuelt til Bendt i Naverhulen 55 77 09 62.
Vi ses lørdag den 8. december kl. 13,00.
Med kno i bordet Margrethe

9
ODENSE
D. 2 nov. var der gule ærter i hulen. Vi var 11 i alt, heraf 2
gæster, som syntes det havde været en hyggelig aften, Kir¬
sten havde lavet dem. Godt hjulpet af Jørgen F.
Samme formiddag, havde vi været ude til en bisættelse af
vores gode gamle naver Carl Mortensen. -
Det fik mine minder til at rulle, for år tilbage da vi havde
hulen i Overgade, var vi altid 35-40 personer til guleærter.
Carl rejste sig altid op og vi piger som havde lavet dem, blev
udråbt til "Ærtedronninger": Ja, det var tider dengang -.
Aftenen sluttede engang overmidnat. Næste dag drog Mari¬
anne og jeg til Fredericia, da de havde guleærter på pro¬
grammet. Vi skulle se om de levede op til op til deres gode
ry, og det gjorde de. Vi takker for en god dag.
Det er ikke for sent at melde sig til vores gode hjemmela¬
vedejulefrokost.
Husk d. 8 dec. kl. 17.00 med en pakke til aktion. Vi takker
for øllet fra Lotte og Marianne. Hulemødet d. 7 dec. aflyst.
Se nekrolog andet sted i bladet.
Samtidig ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
De bedste hilsner Pigen fra Fyn.

RANDERS
Hulemøde d. 2 nov. 2001, Det blev besluttet på, at Arni -
Solvej og Jørn besøger Henning, som er på genoptræning i
Hammel. Hulemødet d. 7 dec. er lavet til julefest, hvor vi
selv medbringer mad! og påhæng. Til Julefesten inviteres
Chris' datter, pga. hendes flotte disputats over naverne.
Et forslag om at vi besøger Kejsergården, og fortæller muse¬
ets gæster om naverne, blev vedtaget og Søren kontakter
Kejsergården.
Hjertesuk fra Arni ! Kom nu i gang, svende.
Corner har igen givet en ks. øl. vi siger af hjertet tak-
tak - tak.
HUSK JULEFESTEN DEN 7 DEC. KL. 19,001 HULEN.
Med knoslag, Kim.
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ROSKILDE
Ved hulemødet den 26 -10 var godt en snes fremmødte og vi
troppede op med vores medbragte „klemmer". Efter forman¬
den havde budt velkommen og overbragt en hilsen fra Hol¬
bæk afdelingen og en enkelt sang, gik vi til bords og fik sul¬
ten stillet og snakketøjet blev brugt flittigt. Gitte og Poul
Rzenno fik deres plade på henholdsvis hjul og pladen. Til¬
lykke med jubilæet og tak for skænken.
Der sker jo ikke det store og nu går vi jo mod de mørke
timer, men det har jo også sin charme.
Program for December
Søndag d. 9 - 12 kl. 14 gløgg og æbleskiver

kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 28-12 kl. 19.30 hulemøde
Hulevagten står Erna og Karl for
Med Hilsen Fra Naverne i Roskilde Anna -Lise

SAMSØ
Hulemøde den 2/11 -2001.
Vi var 11 deltager. 2 gæster og 1 naverven. 7 svende + 1 ny
Nav. Vi optog Jan Laugesen som ny nav, han havde arbejdet
i Norge i befalet tidsperiode.
Vildtspisningen bestod af haresteg tilberedt at H.P. Det
smagte.
Kommende møder:

Søndag d. 18 / 11 : Rengøring i Hulen.
Fredag d. 7/12 : Møde i Hulen med gæster.
Lørdag d. 1/12 : Sidste tilmelding til Julefrokost.
Lørdag d. 15/12 : Julefrokost kl. 14:00
Med kno. Jørn.

STOCKHOLM
Da vi hade månedsmöde den 5 oktober kom der kun 9 per¬
soner, men jeg kan ikke huske hvad vi diskuterede, og
protkollet ligger på torpet, men den 26 oktober var det
svendefest, det kan jeg buske, da var vi 25 til middagen.
Vi hade besög af nogle gäster, så vi håber på nye medlem¬
mer.

Nu venter vi på at gässene fra Danmark skal komme, alle
tror at de flytter sydpå om efteråret men vores kommer den
andre vej.
Program for december,
d. 02 dec. månedsmöde Lördag kl. 15.00.
d. 15. dec. Lucia og Julemesse. Lördag kl. 15.00
Med kno i bordet GRÖNLANDSNAVEN AAGE

SILKEBORG
Julen står for døren.

Ja hvem har i grunden stillet den der.??
Jo det vil jeg mene at jeg ved.
Det er Jens „Kaffe-kok" Sørensen for han fylder tres den 27/
12, så det må være Jens. Det er hans skyld at julen står for
døren. Så vi vil alle ønske Jens en glædelig jul og tillykke
med de 60 år tredje juledag.
Men først er der lige noget som vi skal have gjort inden vi
kan stille os for døren til julen. Fredag den 30 nov. vil hule¬
far servere ål til hulemødet, vi mødes i Hulen kl. 19,00 og så
vil vi smage på ålene med tilbehør m/m. hulemødet starter
kl.20.00. Traditionen tro er der julefrokost i hulen lørdag
den 8 dec. kl. 13,00 og som vanligt kommer vi hver især, dog
efter samråd med huleroden, for han vil koordinere det hele.
Så vi kan få en rigtig dejlig eftermiddag sammen med gode
Navere, og sang stemmen skal vi jo også holdes i gang, med
et par af de gode som vi har gjort så ofte før. Og da julen står
for døren, vil vi i lighed med de senere år byde den velkom¬
men med gløgg og æbleskiver den sidste søndag før jul, den
23/12, hvor alle er velkommen med jeres samlever eller ko¬
ner. Ja kom i Hulen denne dag og slap af et par timer, inden
det rigtig går løs. Månedens mødet den 29/12 er aflyst. Ikke
nok med at Jens „Kok" har fødselsdag den 27/12, nu vil han
også slå på klokken den 30/12, så slår vi to fluer i et smæk vi
vil sige tillykke til Jens også. Vores tradition med at holde et
Nytårstaffel søndag den 30/12 kl. 10,00, hvor foreningen vil
byde på kransekage og champange, og hvor vi vil sige tak
for det år som er ved at være opbrugt, samt skåle på det nye.
Jeg skrev nok så frejdigt her i sommers at vi havde en bestil¬
ling på et bryllup til den 31-12, men de kunne ikke vente
tiden ud, så de har været en tur på borgmesterkontoret, så vi
siger tillykke til Jytte og Ole Eriksen. Jeg havde en dejlig
oplevelse her fornyelig jeg var bleven bedt om at fortælle
om Naverne på Hald-Ege Efterskole. At få lov til at stå og
fortælle om Naverne og vores historie og nutid, over for 28
elever som var gode lyttere og bagefter spørgere, ser i det
var virkelig en positiv oplevelse Dog skal det da også næv¬
nes at jeg havde Børge „Farmand" med, til at fortælle nogle
gode naverhistorier dem kan han bare lige ryste ud afærmet,
og så var der en musikant med, det var Kristian fra
„Humlebrøderne". Så vi fik sunget nogle sange og jeg fik
også fortalt om Østersø-skolen og de muligheder der åbner
sig den vej, og at verden står åben, så det er kun optil hver
enkel at tage imod den.
Silkeborg Naverne vil ønske alle
en glædelig jul samt et godt nytår.
Skriverkarlen.
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SØNDERBORG
Lørdag den 27. oktober, havde vi et hyggeligt lørdagstræf.
Der var mødt 12 naver / navervenner op, og humøret var i
top fra starten. H.P. serverede en dejlig frokost, som bestod
af resterne fra de riges bord. Også flydende væske blev der
disket op med, idet Eigil, Peter og Martha alle bimlede på
klokken, og alle måtte på skift under hatten. Så også vores
sangstemmer blev rørt.
Allerede onsdag den 31. oktober kom julen til vandtårnet.
Det skete da 38 børn fra børnehaven Løven, mødte op for at
pynte hulen i de rigtige julefarver.
Det var 2. år i træk, at børnehaven stod for julepyntningen,
og heller ikke i år, var der nogle som blev skuffede. Regnar
og H.P. kvitterede nemlig med pølser og saftevand, både til
store og små.
Vores julefrokost i år, blev holdt fredag den 2. november.
Hermødte 26 naver / navervenner og gæster op til årets store
begivenhed, et flot fremmøde. Jens og H.P. havde været i
køkkenet hele dage og resultatet var ikke til at tage fejl af.
Der var lige fra en god sildemad til surrib og grønlangkål,
kort sagt mad til en hel hær.
Under middagen gik snakken lystigt, men det blev dog til et
par sange ind imellem.
Eftermiddagen var det tid til, at få rørt dansebenene og hule¬
far sørgede for, at det var det rigtige julemusik som fyldte
hulen. De sidste natteravne forlod hulen kl. 04.00, efter en
lang og dejlig aften.
Lørdagmiddag mødte 7 medlemmer op, for at deltage i rest¬
espisning og oprydning. Her var humøret lidt mere beher¬
sket, men alligevel godt nok til et par timers hyggeligt sam¬
vær.

Med kno i bordet, Jette.

VEJLE
Hulemøde d.2-11-01.
Formanden bød alle velkommen til mødet hvor 14 navere

var fremmødt efter velkomsten blev der sunget, Når some-
ren er til ende.
Der blev ved mødet optaget et nyt medlem af Foreningen
Vejle. Therese C. Jørgensen blev orienteret om de regler og
ordener der var gældende for at blive optaget og efter at ce¬
remonien var vel overstået blev der sunget. „Navernes Vel¬
komst-sang ,„ Therese slog senere på klokken og måtte un¬
der Blærerøvshattens skygge, velkommen iblandt os Therese.
Der blev ved mødet vedtaget at man ved næste møde d.7-12-
01. ville fejre julens komme og der ville blive serveret uden
betaling lidt julemad -1 øl og 1 snaps på gensyn denne dag
venner. Festudvalget orienterede forsamlingen om Vejle

Navernes Vinterfest der jo skal afholdes d. 19-1-02 og man
håbede på at mange ville møde op til en dejlig dag. Lad os
alle mødes og fejre dagen sammen for Foreningen Vejle. Jeg
vil hermed på Vejle Navernes vegne sige tusind tak til Fag¬
lærernes Efterlønsklub i Vejle for det pæne indlæg som de
havde skrevet i deres lokal blad "Kanalen Tak for jeres
smukke ord til Vejle Naverne, det var pænt afjer og rart at
høre at i havde haft nogle dejlige dage ude i Hytten i som¬
mer. Der blev efter mødet serveret 3 stykker dejlige smørre¬
brød med Ål - Oksesteg og rejemad, det smagte rigtig godt,
tusind tak til dig Hans for dette. Mødet sluttede i vældig god
stemning en dejlig aften, vi ses. Vejle Foreningen ønsker alle
Naverhuler nær og fjern en rigtig glædelig Jul samt et godt
Nytår.
Arrangementer i December Mdr.
D. 4-1-02 Kl. 18.30 Hulemøde.
D. 19-1-02 Kl. 18.00 Vinterfest, „ Se foran i Bladet"
Med Naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet d.19-10, havde vi en gæst, det var sygeplejer¬
ske Nicolaj Bisgård. Grethe Strange fortalte om sin ferie på
St. Croix, hvor der var arrangeret et cocktailparty til hendes
ære, Grethe fik overrakt et certifikat af arrangørerne, som
tak for hendes og Ib Stranges arbejde med restaurering af
møbler på øen. Thyra slog på klokken, det takkede vi for
med en sang, også mange tak til Bager, der havde bagt en
dejlig kringle til os. Svend Erik viste os en videofilm, hvor vi
så ham snedkerere to Franske kommoder, det var et bestil¬
lingsarbejde, arbejdet tog sin tid, men så var resultatet også
meget imponerende. Til Kegling d. 26 - 10, havde vi tre ba¬
ner,

Kasper og Alexander der begge er 8 år, dystede om kap, det
var tæt „ løb ,„ men Alexander overhalede Kasper til
slut. På Naverbanen vandt Ole L. J. der blev Keglekonge,
førstepræmien gik til Lis Lindskjold. På ledsagerbanen, blev
Else Lindskjold kegledronning - førstepræmien gik til Birgit
Jensen. Hulemøde d. 2-11. Efter formandens velkomst til
svendene og vores gæst Gunnar Majer, blev der holdt et
minuts stilhed i mindet om Ole Mathiasen, der var blevet
bisat denne dag. Han vil efterlade en stor tomhed i Hulen,
Ole var altid så gemytlig, og fortalte os gerne mange „ sand¬
færdige „ historier.
07 - 12, Julefrokost i Hulen kl. 18,00
21 - 12, Julehulemøde
Hilsen fra smilets by Lis
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DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99

Tlf. 74 64 85 35

Malermester lugen Uhl
Klinten 27, 3600
Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

Medlem i Frederikssund



lir=

MUERMESTER
=3 Gunner M Vilhelmsen

-*Æ=^»Poj Egetoften 6, Slagslunde
< «£=> DK-3660 Stenløse

J Tlf.: 48 18 35 11 -40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GAOESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Birkerød Bogtryk
DK-3460 Birkerød

—■
... Danmark

Tlf. 45 81 04 58
Tryksager siden 1931

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64

Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil
Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag ki.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

ja* Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Fax: 8692 6422
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepol. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Anlægsgartnermester Ole Højsgaard Frederiksen
Kirsebærlunden 9, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 5623

Vedligeholdelse - Omlægning - Snerydning.
Tilsluttet hjemmeservice m/50% tilskud fra staten på

alm. havearbejde.
Medlem afCUK. Hillerød afd

ROTTEHULLET
Bogergade 57, 8600 Silkeborg.

Tlf. 8681 3960

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1122
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2148 6957

▲ Aut. VVS - installatør a
«k FLEMMING SØRENSEN

Navervej 24, 8382 Hinnerup
Tlf.. 8698 8777 - Fax. 8698 5770

i3
CITY CAFE'en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedQt, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
lovegade 63. 4200 Slagelse. Tlf.5850 4770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

et anderledes pengeinstitut.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: >1 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk


