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CCEG stævnet i Sønderborg den 22. – 23. og 24. oktober 2021

Fødselsdage:
09,12,20231 Gunnar Danielsen (Aalborg)
80 år
Vestergade 11
9400 Nørresundby
11,12,2021 Palle Svendsen (Næstved)
75 år
Horsebjergvej 21
4700 Næstved
17,12,2021 Erik Nielsen (Vejle)
75 år
Parkvej 16
6040 Egtved

fortrinligt på support og praktik gruppen bag
CCEG stævnet.
Nu kommer vinterkvartalet. Og vi har en
fantastisk undskyldning for at blive lidt længere i
hulerne rundt omkring.
Corona rasler med sablen igen. Og det gør foranstaltningerne også. Pas på jer selv og hinanden.
På både HB og egne vegne vil jeg ønske alle en
fantastisk Jul og et drøngodt Nytår.
HB Formand
Per Hemmingsen

Foreningsmeddelelser!
Jubilæer:
06,12,2021 Jens Kristian Ibsgaard (Vejle)
25 år
Fredensgade 6
7100 Vejle
17,12,2021 Børge Holm Andersen (Århus)
50 år
Sonnesgade 14, 1.8
8000 Århus C

TAK TAK

TAK

Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden til
min 70 års fødselsdag. Tak for alle gaver og en
dejlig dag i Hulen.
Kno
Sanne Ritter.

Formandens spalte!
Julefrokoster, Julefester, Vintersolhverv, Nytårstamtam, Vinterfester
Hygge i huler og hjem.
Regn og blæst omkring CCEG stævnet i slut
oktober har lagt sig.
Aldrig har så mange haft så få at takke for så
meget. Udsagnet fra II Verdenskrig passer
2

Frederikssund:
Til hulemødet d 5/11-21 var der 12 fremmødte
personer - naver samt navervenner. Alle nød vist
nok kokkens (Kim) dejlige mad. Selv om kartoflerne måtte vente lidt med at komme i kog. Ingen
problemer med det; vi fandt da bare sangbøgerne
frem. Torben havde endelig tid til at besøge os i
hulen. Dejligt at se dig Torben. Ellers forløb aftenen roligt. HUSK lige, vi afholder julefrokost d
4/12-21 kl. 13, og glem ikke en pakke. Pris 140
kr til reg 2580 kontonr 6448308322 (Poul). Vi
ønsker Helsøe tillykke med dagen i December.
Hk Per.

Herning:
Til hulemødet i september var vi samlet 10
naver/venner i Lind. Flemming berettede om et
fint naverstævne i Frederikssund. Herefter spurgte han, om der var stemning for, om vi skulle
deltage ved CUK-stævnet i Sønderborg. Det ville
man overveje. Derefter blev der en længere
diskussion om El biler/busser i Herning, idet man
om kort tid vil få EL bybusser. Selveste Benny
Engelbrecht (transportminister) havde æren for at
klippe den grønne snor. Bybusserne er nu
klimavenlige og behagelige at køre med. Det var
en festdag sidst i september i Herning.
Der var også en festdag ved hulemødet d. 20/10,
hvor vi fejrede Grethe Laugesens 70års fødselsdag (12/10). Stort tillykke. Der blev hyggesnakket frem og tilbage om forskellige emner.
Naverhilsen Peter

