MURERNES FAGFORENINGS STIFTELSESFEST 1904 – 1939
VEJEN 5. AUGUST 1939
Mel.: Ved Bov der slog en Kugle
1
I Aften holder vor Forening Fest – Faldera !
Og her ved Bordet ser vi mangen Gæst – Faldera !
En Tømrer og en Snedker er her nok – Faldera !
En Madsen er dog Hædersgæst især – Faldera !
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Fra Rødding mødte mange Gæster frem,
ja, nogle paastaar, der var over fem.
Og Vilhelm Andersen vi ogsaa ser.
Og Ovesen, som til sin Kone ler.

I 35 Aar har vi bestaaet.
Og til en Festdag er igen vi naaet.
Og nu skal vi os more alle Mand
saa længe og saa godt, som vi nu kan.
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Et Udvalg har lagt Hoderne i Blød,
for Festen her sku gaa med Liv og Glød.
Og Festudvalget kan man kende paa,
at de har Rynker og er ganske graa.

En Aften mødte de paa Formand Bud,
for Konvolutter sku der sendes ud.
En ku ej skrive, en løb straks sin Vej,
og endelig en tredje sagde nej.
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Men Festen kom alligevel i Stand,
for læske Tungen vilde alle Mand.
Og Kvinderne mødte paa en Studs
med pæn Facade og i fine Puds.

Vor første Formand han er med i Dag.
Og Jacob Hansen er en gammel Knag,
og ved sit Fag han stadig maser paa,
og maaler, mens han tygger paa en Skraa.
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Og Adolf Christensen fra Skodborg By
var med den Gang Foreningen var ny.
Det samme gælder baade Rasmussen
og Iver, som nu er en gammel Svend.

Vor Formand og Kasserer er Poul Skov.
Han er i Grunden baade stor og sjov.
Den lille Skov, som ogsaa kaldes Krat,
han biler rundt i Verden Dag og Nat.
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Vor Tage tager til Viktoriabad.
Og han kan danse som en dreven Rad.
Til Dans han hele Sommernatten var.
Og Enden den var god, men noget bar.

Holle Daugaard han gaar tit paa Spjæld.
Hos gamle Damer staar han sig med Held.
Og faar sig en fornuftig Passiar
ved en Kop Kaffe med Cigar.
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Jørgen Andersen er nu Pedel.
Til Murerfaget sagde han Farvel.
Men stadig bruger han dog Kost og Spand
og pudser med en Klud saa godt han kan.

Rasmussen ej spilder Tiden bort.
Forleden satte han en ny Rekord.
Det ganske Døgn han spillede med Kort
og muligvis det var en god Akkord.
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Som ung var Bertelsen en lystig Svend.
Til Tyskland satte han nok Kursen hen.
Og vil I høre hvordan det ham gik,
fortæller Bertel det med fuld Musik.

Paa Motor farer Frederiksen rundt.
En Tur i Luften skal jo være sundt.
Han sine Hestekræfter sparer ej,
naar han tar Farten paa den slagne Vej.
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Ja, endnu mange fler ku nævnes her – Faldera !
fra Høj og Københoved da især – Faldera !
Men velkommen byder vi enhver – Faldera !
som er mødt hertil fra fjern og nær – Faldera !
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Mel.: Mens Nordhavet bruser
1

2

Vi bygger, vi bygger i By og paa Land.
Vi staar paa Stilladset og bygger.
Vi bygger med Sten og med Kalk og Sand
ej Kulde og Varme os trykker.
Vi bygger paa Hytte, paa Stald og Palads
med Hammer, Murske og Waterpas.

Vi bygger for andre et Hus og et Hjem.
Vi staar paa Stilladset og bygger.
Og Sten efter Sten skrider hurtigt frem,
og Skifterne stadig oprykker.
Vi bygger Huset pa den tomme Plads
med Hammer, Murske og Waterpas.
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Vi pudser og glatter og filtser løs
og jævner den stenede Flade.
Og medens vi svedte og mens vi frøs,
vi prægede Landsby og Gade.
Vort Land vi byggede saa smukt og tæt
ved Hjælp af Murske og Pudsebræt.

Vi bygger, vi bygger paa Sammenhold.
Vi bygger for Hjem og Forening.
Vi bygger vort Samfund et Værn imod Vold
og hævder vor Frihed og Mening.
Vær med Kammerater og fyld ud jer Plads,
og vis at I er helt i Waterpas.

S.S.

filtse: udjævne et lag finpuds med et filtsbræt
Mørtelen trækkes på med et stålbræt i et meget tyndt lag.
Når mørtlen har siddet lidt og er blevet fast og fingertør, skal overfladen filtses.
Brug et filtsebræt, som fugtes i så lidt vand som muligt,
og før det i cirkelbevægelser under et moderat tryk mod muren,
indtil det ønskede udseende og lagtykkelse på max. 2-3 mm er opnået.

Et vaterpas er i sin grundform en indikator for om et emne er i vater (vandret) eller i lod (lodret).
Instrumentet består af én eller flere libeller alt efter hvad vaterpasset skal bruges til.
Order vaterpas kommer sig af det engelske "water" som betyder vand
og hentyder til at stillestående vand altid vil lægge sig helt vandret.
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