Nr. 3. marts 2020 årg. 118

Randers
Naverforening
75 års jubilæumsfest lørdag den 20/6
2020
Sæt kryds i kalenderen og se flere
oplysninger i næste nummer �

Vores Kære Naversøster Åse Heimly.
Åse Heimly kan d. 31 /3 fejre 25 års Naverjubilæum.
Åse er fra vores broderland Norge.
Efter 25 år på Samsø har vores kære Naversøster bestået
Danskprøven med MG+. Åse har været sekretær i Samsø
Naverne af flere omgange; det klarer Åse med UG. Åse er
altid en glad og frejdig pige med begge ben på jorden. Åse
er en festpige, hvilket vi andre nyder godt af.
Åse bor sammen med sin skjønne mand Flemming, som er
næstformand i Samsø Naverne.
Hos Åse & Flemming står døren altid åben. Man er altid
velkommen og må ikke forlade matriklen, før man har fået
en lille en til halsen.
Stort Tillykke
Åse
SKÅL SKÅL SKÅL

Hermed en stor tak til Vejle-København- HBFrederikssund og Holbæk
for telegrammer og gaver til min 90 års fødselsdag
MVH
Ebert Christensen
Holbæk Naverne
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12,03,2020

Ole Michael Strange (Århus)

60 år

Postgårsdsvej 11
9260 Gistrup

13,03,2020
60 år

Rene Bertelsen (Calgary)
248 Ogden Cressent SW
Calgary AB T0J 1R1
Canada

13,03,2020
80 år

Ejner Petersen (Slagelse)
Solbakkevej 13
4180 Sorø

16,03,2020
80 år

Arne Brogaard (Kolding)
Hollændervej 1, st. th.
6000 Kolding

22,03,2020
65 år

Lars Gammelgaard (Samsø)
Østervej 22, Kolby
8305 Samsø

22,03,2020
75 år

Hans Emborg (Vejle)
Højtoft 8
7100 Vejle

28,03,2020
80 år

Jens Kristian Ibsgaard (Vejle)
Fredensgade 6
7100 Vejle

Jubilæum

01,03,2020
25 år

Preben Adriansen (Aalborg)
Paletten 6
9200 Aalborg SV

09,03,2020
30 år

Fin Alfred Larsen (Hillerød)
Lodsstræde 6
2791 Dragør

17,03,2020
25 år

Ole Lindeborg (Århus)
Østergårdsvej 300
8355 Solbjerg

21,03,2020
45 år

Aage Håkanson (Stockholm)
Laxgatan 12, 4. tv.
S-133 Saltsjöbaden
Sverige

27,03,2020
10 år

Kenneth Wahl Olsen (Nysted)
Østergade 6
4880 Nysted

31,03,2020
25 år

Åse Heimly (Samsø)
Skolebakkevej 26
8305 Samsø

31,03,2020
20 år

Preben Sørensen (Silkeborg)
Christianshøjvej 4
8620 Kellerup
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Mindeord.
Æresmedlem i Vejle Erik Ole Hansen drog den 26.
december 2019 i stilhed ud på sin sidste rejse. Erik Ole blev
meldt ind i foreningen i Vejle den 2. november 1988, og
var således medlem i Vejle i godt 31 år. Erik Ole arbejdede
i Norge som jernbinder i nogle år.
I 2009 donerede han nyt tegltag, nye kobbertagrender, 8
håndsmedede kobberlamper, og diverse småting til Hytten.
I anledning af disse gaver til foreningen blev Erik Ole
udnævnt til æresmedlem i foreningen.
Erik Ole var syg de seneste år. Så derfor så vi ham ikke i
foreningen i nogle år.
Æret være Erik Oles minde.
Hans Emborg
Vejle

Formandens meddelelser:
Onsdag den 05. februar havde jeg om formiddagen et
ærinde i Odense, og da dette ærinde var afsluttet ved 12tiden, kunne jeg inden hjemturen, kigge forbi Hulen i
Odense og sige hej, idet de har møde den første onsdag i
måneden. Det blev noget af et besøg. Ved ankomst til
hulen, som er på Ungarsk Vinstue, går jeg hen til et bord i
restaurationen, hvor formanden-kassereren samt et medlem
sidder, for at sige hej. Ved bordet bliver jeg mødt med
følgende hilsen fra kassereren: ”Hvad fanden vil du her?”
Jeg siger som det er, at jeg var i Odense i et andet ærinde,
og ville sige hej. Med denne velkomst kunne jeg se og
mærke, at min tilstedeværelse ikke var velset.
Efterfølgende da mødet åbner, erfarer jeg, at det er
generalforsamling, hvilket jeg ingen anelse havde om. Efter
formanden havde åbnet mødet med ordene ” Ja det er så
generalforsamling ”kigger han på de fremmødte og spørger” Er der nogle der har inviteret ham (undertegnede)”.
Det er der ingen der har gjort, hvorefter formanden vender
sig imod mig og siger” Jeg har heller ikke inviteret dig ”
Forundret spørger jeg formanden: Hvornår er det blevet
kutyme, at man skal inviteres, for at besøge en forening, når
der er hulemøde, eller på anden måde vil gæste en CUKforening, og hvor mange gange har du ikke selv besøgt
foreninger, uden at være ” inviteret”. I mine 44 år som
medlem af CUK, har jeg aldrig været udsat for noget
lignende. Det skal nævnes, at jeg besøgte CUK-Odense
som CUK-medlem i Vejle og ikke som HB-formand.
Så hvis der er medlemmer fra andre foreninger, der
påtænker at sige Hej i Odense den første onsdag i måneden
kl: 1300, hvor der er hulemøde, iflg. adresselisten i
Svenden, hvor tidspunktet er oplyst til kl: 1800 men
åbenbart er ændret til kl: 1300, så husk ifølge den hilsen jeg
blev modtaget med, at være inviteret først, for det er
åbenbart noget nyt, der er indført i Odense
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

Program Pinsestævne 30/31-05 2020

Søndag d. 31-05

Lørdag d. 30-05

08.00 Morgenmad i Hulen

08.00 Morgenmad i Hulen

10.00 Udflugt/Frokost

11.00 til 14.30 Indskrivning

10.30 Delegeretmøde

15.00 Fotografering

12.15 til 13.00 Delegeret frokost

18.00 til 23.00 Huleaften
Lørdag kan der købes Sandwich/Hulemadder i
Hulen

13.00 Delegeretmøde forsætter
18.00 til 24.00 Festaften
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