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Kære Naver og Navervenner

Holbæk kommunes byvåben

Holbæk er godt i gang med forberedelserne til Pinsestævnet og
fejring af vores 100 års jubilæum.
Vi synes selv, at det kører godt, så
vi skal nok nå det, så i forhåbentlig
får nogle gode dage i Holbæk. Vi
har fået Kulturkasernen stillet til
rådighed til afvikling af stævnet, og
den ligger lige over for vores hule,
så vi har det hele tæt på. Inde i
bladet er der tilmelding til stævnet
og oplysninger om overnatning.
Ang. campingpladser skal man
være hurtig, da der foregår andet i
byen. Program vil fremkomme
senere. Så på gensyn 30-31 maj
samt 01 juni 2020.

Stubmøllen (ca. 1700, flyttet 1875 og
1938). Fredet 1964.
Holbæk Kaserne var oprindelig infanteri
og artillerikaserne.
Den blev opført som følge afHærloven af
1909 og indviet i 1913.

10-01-2020
20 85 år

Peter Tanghus
Bøgealle 16
8600 Silkeborg

15-01-2020
75 år

Ole Hull Kristensen
Brobjerg Parkvej 75
8250 Egå

24-01-2020
90 år

Max Christensen
(Los Angeles)
10116 Olivia Terrace
Sun Vally CA 91352
USA

27-01-2020
75 år

Erik Ole Hansen
Svendsgade 13 C, 2.tv.
7100 Vejle

30-01-2020
80 år

John Gyldenstrand Los Angeles)
404 East Maple Avenue
El Segundo CA 92677
USA

Jubilæum

(Silkeborg)

(Århus)

(Vejle)

05-01-2020
20 år

May Helvorskov
(Aalborg)
Niels Juels Gade 9, 1. th.
9000 Aalborg

16-01-2020
45 år

Clas Ohlin
(Zürich)
Adelswielerstrasse 12 A
CH- 8344 Bäretswill
Schweiz

26-01-2020
30 år

Kristian Sørensen
Abbetvedvej 9 A
Gevninge
4000 Roskilde

(Holbæk)

TAK TAK TAK TAK
Tak til Næstved og Vejle naverforening for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag.
Med kno
Poula Mortensen, Næstved
Stor tak til Vejle-Randers-København-Frederikssund
samt HB for telegrammer til mit jubilæum.
Med Kro
Ole P. Holbæk
Hjertelig tak for hilsener i anledning af min 75 års
fødselsdag.
Finn C. Pedersen, Næstved
København vil gerne sige tusinde tak for hilsner/telegrammer og gaver (kluk, kluk) i forbindelse med fejring
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af "Proppen's" og Navervennerne's henholdsvis 100 år
og 85 år til Frederikssund, Slagelse, HB, Pigen fra Fyn,
Annette & Bruno og ikke mindst Jonna & Jørgen.
Niels "2 m", Formand.
Tak for telefonhilsner og telegrammer fra Vejle, København og Niels "2 m", som jeg modtog i anledning af min
85 års fødselsdag den 4. december.
Erling Lindegren, Naverven og
tidligere Hulefar i København.
Stor tak til Vejle-Randers-København-Frederikssund
samt HB for telegrammer til mit jubilæum.
Med Kro Ole P. Holbæk

Formandens meddelelser:
På delegeretmødet i Vejle den 09. juni 2019 blev
kopiering af materialet til brug for de valgte
delegerede drøftet, idet der hvert år er ” spild ”
af det kopierede materiale. Det er trods alt
mellem 15 og 20 ark papir i hver kuvert, så når
der er kuverter i overskud, vil det betyde penge
ud af hovedkassen. Vi er alle klar over, at det er
en unødig udgift, så derfor fremkom der fra
Aarhus en opfordring til, at det materiale, som er
gengangere år efter år, bliver lagt på CUKhjemmesiden, så foreningerne kan printe det ud
og videregive det til den/de valgte delegerede.
Det materiale der så bliver lagt på hjemmesiden
er:
Forretningsorden
for
Delegeretmødet
Forretnings-orden for DfS- Velkomstsang- Sang
ved BannerOverrækkelse samt Minderne.
Dagsorden samt HB- Beretning vil blive tilstilet
de i foreningerne valgte og til HB tilmeldte
delegerede, senest 3 uger før afholdelse af af
Delegeretmødet.
Indkomne forslag vil blive tilstilet foreningerne
iht. CUK-Love og Vedtægter, der siger Senest 2
måneder før afholdelse af Delegeretmødet.
Foreningerne har sikkert på nuværende
tidspunkt lavet Aktivitetskalender for 2020, men
forhåbentlig er der plads til, at I kan sætte et stort
kryds i AktivitetsKalenderen den 11. juli 2020, og deltage i
arrange mentet i Dybbøl i anledningen af 100
års dagen for genforening.
På HB’s vegne vil jeg ønske alle i ind- og
udlandet et rigtig godt nytår.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

Husk stævnemærke er obligatorisk.
Overnatningsmuligheder i Holbæk.
Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58 4300 Holbæk tlf.59430616.
Priser ved oplysning Naverne. Enkelt. V 750,00 dobb. 850,00 kr.
www.hotelstrandparken.dk
Hotel Sidesporet Ahlgade 1B 4300 Holbæk tlf. 59442919.
Værelser lørdag: enkelt. 945,00 dobbelt. V. 1045,00 kr. Værelser Søn-mandag enkt.745,00 dobbelt.
845,00 kr. www. Sidesporet.dk>hotel. Det er faste priser ingen rabat.
Camping:
Tempelkrogens familiecamping Krogvejen 2 4390 Vipperød tlf.59181307
www. Tempelkrogens-familiecamping.dk
Camp One Holbæk Fjord Sofieminde Alle 1 4300 Holbæk tlf.63606363 www.holbaekfjord.dk
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