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Endnu et år er ved at rinde ud, men hvilket år.
Siden Marts har det været et år med udfordringer pga. den Covid 19-Pandemi, der
florerer over hele verden. Nogle kontinenter
er mere ramt end andre. Her i Danmark er det
gået op og ned med forsamlingsforbud. Dette
har gjort det svært at samles til møder og
andre aktiviteter i vores foreninger rundt i
verden. Vores årlige Pinsestævne blev i sidste
øjeblik afholdt i September, men i øjeblikket
må vi ikke være flere end 10 personer samlet,
men som det ser ud pt. er der forhåbentlig lys
forude. Lad os håbe og tro på, at vi i foråret
2021 kan samles i Hulerne igen, og genoptage
vores møder og aktiviteter igen, måske ikke
helt som før Marts 2020, men under andre
forhold.
På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle
medlemmerne i CUK samt deres familie et
rigtig godt nytår med tak for 2020.
Formand
Kaj Jepsen

Vagner K. Sørensen medlem nr. 524
65 års jubilæum den 20.01.2021.
Vagner er uddannet snedker og er stolt af sit fag.
Han har stadig sit svendestykke stående, et flot
dækketøjsskab. I sine meget unge dage, arbejdede han i Schweiz i en årrække, som gav ham
mange oplevelser og minder som han gerne fortæller om. Han har været medlem af Aarhus Naverne i mange år, med mange tillidsposter i foreningen. Desuden har han bestyret Arkivet i en
lang periode. Han har været medlem her i Herning Naverforening siden 01.01.2002, hvor han
er en meget flittig deltager i vores møder m.m.
Han har også lagt et stort arbejde i Mosel Treffene i en årrække, samt inden for C.C.E.G. Vi vil
fra Herning Naverne ønske ham stor tillykke med
jubilæet, 65 år er godt gået, samt alt vel fremover.
Med knoslag
Herning Naverne

Fødselsdage:
01-01-2021
40 år

Erik Martenson (Calgary)
Walden Gdn. Se
Calgary AB T2X OM9
Canada

06-01-2021
80 år

Norma Østergaard (Holbæk)
Klint Strandvej 52
4500 Nykøbing Sj
Dk.

25-01-2021
80 år
NV

Ib Knudsen (Samsø)
Ørby Vestergade 2
8305 Samsø
Dk.

Mindeord.
Vores mangeårige medlem Inge Pilegård er taget
på den sidste rejse November 2020. Inge har rejst
og arbejdet i Norge og blev medlem i Odense i
1970. I mange år deltog Inge i naverstævner,
Moseltræf og andre naverfester. Hun huskes især
for sine muntre sange, som hun gerne optrådte
med. I hulen var hun en flittig gæst, hvor hun var
meget afholdt. Inge var æresmedlem i Odense og
blev 94 år.
Ære være Inge´s minde
Naverne i Odense
Formand Ole Bøwig

Jubilæer:
02-01-2120
40 år

Hans Emborg (Vejle)
Højtoft 8
7100 Vejle
Dk.

07-01-2021
30 år

Kim Guldberg (Zürich)
Flawilerstrasse 6 A
CH-9244 Niedenswill
Schweiz

18-01-2021
50 år

Birgit Lorentzen (Randers)
Bøsbrovej 45 B, 1.th.
8940 Randers SV
Dk.

20-01-2021
65 år

Vagner K. Sørensen (Herning)
Langstrømpevej 15, 2.
8600 Silkeborg
Dk.

30-01-2021
20 år

Michael Hylleborg Rasmussen
Rolighedsvej 29, st. (Silkeborg)
8600 Silkeborg
Dk.

Godt nytår fra
Redaktøren.
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TAK

TAK

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved min
80 års fødselsdag den 8. november 2020.
Med kno
Jørn Spring
Vejle

Tak for opmærksomheden ved min 95-års fødselsdag, den 14.10.2020.
Tak både for telegrammet og fødselsdagskort.
Mit barnebarn tilbød mig en dejlig fødselsdagssupé, samtidig med at hun viste sit nye hjem (de
gjort det gamle regiment til smukke lejligheder)
Det var en vellykket dag.
Med kno
Otto Hansen
Borås
Tak – tak!
Mange tak for alle de telegrammer, gaver, fødselsdagsbreve og hilsner i anledning af min 75 års

fødselsdag i oktober. Jeg blev rigtig glad, overvældet og taknemmelig over, at så mange sendte
hilsner.
Varme kærlige hilsner fra:
Grethe Hjorth Andersen, Slagelse
Naverforening.

Mange tak for opmærksomhederne i anledning af
in 40 års jubilæumsdag i nov. 2020. Det gælder
telegrammer fra HB, København, Aarhus, Silkeborg og Vejle afd. og kort og gavechek fra Herning afd., desuden div. e-mails med vedhæng og
telefonopkald.

I 1981 trådte en ” Ung mand ” ved navn Hans
Emborg ind i medlemsskaren i CUK Vejle. Han
havde dengang sikkert ikke tænkt på, at han
mange år senere, skulle afløse den senere formand, den i Naverkredse kendte John Fønss Bach
som formand. Dette skete i April 1998, og han
har bestridt posten siden. Ja som vi kan regne ud,
er det blevet til 22 år, hvor han i den tid også har
været næstformand i HB.
Hans var i nogle år valgt som Hjælperedaktør, og
er i dag valgt Redaktør af DFS. Den 02. Januar
har Hans 40 Års jubilæum, så her fra HB skal der
lyde et stort tillykke med Jubilæet, samt tak for
dit store arbejde inden for CUK.
På HB’s vegne

Med kno i bordet
Kaj Helmuth

Kaj Jepsen
Formand CUK

En stor tak for opmærksomheder og gaver i anledning af min nylige 80 års fødselsdag. Fra naverne i Silkeborg, og fra mine egne i Vejle. Det
varmede alt sammen.
Kasserer Carsten, i Vejle.

Formand Boje Silkeborg vil gerne sige Mange
Tak for de dejlige lykønskninger der er kommet på min 70 års fødselsdag. Tak til Alle, det
varmede mit hjerte, Stor TAK.

Kassereren har ordet

Formandens spalte
Som Kim Larsen udtrykte det i en sang ”Det er
en kold tid, som vi lever i” er et udtryk vi alle kan
bruge i øjeblikket, men vi i CUK har for øje, at vi
møder talstærk op i Frederikssund til Pinse, hvor
Frk: Corona forhåbentligt har holdt afdansningsbal, så vi i CUK kan fokusere på Pinsestævnet.
Det er på tide at foreningerne på bedste måde,
trods de svære betingelser vi i CUK har i øjeblikket, tænker på forslag, der skal behandles på delegeretmødet i Frederikssund. De skal være HBformanden i hænde senest den 01. Marts 2021, så
de kan blive sendt til samtlige foreninger senest
2 måneder før delegeretmødet.
Med kno
Kaj Jepsen Formand CUK
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TIL CUK-NAVERNE.
2020 har været et underligt år med al den Coviid19, som har gjort at vi desværre ikke har kunnet

