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Preben Kjølstad Larsen
Preben Larsen kan den 31. august fejre sin 60 års fødselsdag. Preben arbejde i 1986 –
1988 i Tanzania for C. G: Jensen som ingeniør, han var bl.a. med til at bygge Bank of
Tanzania, Nationalbanken. Preben var dengang en habil dartspiller og en dag mødte han
Viggo Reiffenstein i en Club i Dar Es Salaam, her blev et venskab mellem de to skabt og
Viggo fik Preben overtalt til at blive medlem af Naverne. I sin tid i Tanzania nåede Pre-
ben også at bestige Kilimanjaro. Vi har i de sidste par år haft besøg af Preben i Århus
Naverne, da han har arbejdet i Nordjylland, nogle gange, og håber også at se ham igen så
vi kan fejre ham i hulen. Vi vil fra Århus Naverne gerne ønske dig hjertelig tillykke med
din 60 års fødselsdag.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Viggo Reiffentein kan den 4. august fejre sin 50
års jubilæum. Viggo har nu i rigtig mange år
været en del af vores forening, og har i tidens
løb fortalt mange historier fra hans tid som
rejsende håndværker. Således også denne beret-
ning som jeg nu vil fortælle. For en 40 – 50
siden arbejdede Viggo i Irak, her var han på
besøg i Babylons hængende haver som er an-
lagt af Nebukadnesar II, omkring 600 f. kr.,
haverne er skrånende terrasser som er bygget
op af en skrånende kant, langs med en flod.
Vi har i mange år haft en sten til at liggende i
hulen, og for et par år siden hvor Viggo var på
besøg, tog han stenen ned fra hylden og fortalte
denne historie, han havde taget stenen med
hjem fra Babylon, og lagt den i vores hulen og
ingen anede hvor den kom fra. Men nu, hvor vi
ved at den kan være 2500 år gammel passer vi
godt på den. Vi vil fra Århus Naverne ønske dig
hjertelig tillykke med din 50 års jubilæum, og
ser frem til at fejre det sammen med dig.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

50 års jubilæum
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
 informationer, som foreningerne har afleveret
til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til at
indsende rettelsen.

D. 31.8.2017 Preben Kjølstad Larsen (Århus)
60 år Vænget 3,

4230 Skælskør

D. 2.9.2017 Gari Medford (Los Angeles)
75 år 26169 Germantown Drive

Sun City, CA 92586
USA

D. 4.9.2017 Niels Kraglund (København)
60 år Rørholmsgade 20, st.th.,

1352 København K

D. 9.9.2017 Kim Guldberg (Zürich)
50 år Flawilerstrasse 6 A,

CH-9244 Niedenswill
Schweiz

D.10.9.2017 Sussi Kjeldberg (Sønderborg)
65 år Ringgade 254, 1.tv.,
NV 6400 Sønderborg

D.12.9.2017 Lotte Hansen (Slagelse)
65 år Akacievej 24,
NV 4200 Slagelse

D. 27.8.2017 Anny Elfenbein (København)
25 år Elbagade 35, 2.tv.,
NV 2300 København S

D. 27.8.2017 Erling Lindegren (København)
25 år Elbagade 35, 2. tv.,
NV 2300 København S

D. 3.9.2017 Marianne Pedersen (Næstved)
25 år Morbærvænget 13, Fensmark
NV 4684 Holmegaard

TAK - TAK - TAK - TAK

Mange tak til CUK, Næstved og Slagelse Naverforeninger
samt Naverne i Vejle for flotte telegrammer til mit 25 års
jubilæum og fra Næstved og Vejle også i forbindelse med
min 75 års fødselsdag. Det varmede mig meget. En stor
glæde at modtage breve med posten og åbne de helt for-
skelligt designede hilsener. De bliver gemt.
Med kno i bordet
Margrethe Eli
Næstved Naverforening

Jeg vil hermed gerne sige tak for den overvældende strøm
af hilsner fra de forskellige huler, desværre har jeg været
indlagt på hospital det meste af året, så det har varmet en
gammel nav at høre fra jer.
Så snart som muligt er jeg igen til vore møder.
Med kno i bordet, Leif.

Hjertelig tak for deltagelse ved min kones bisættelse og
blomster fra alle. Det var dejligt at se hvor mange som
deltog i kirken. Tak til dem som kom med fanerne fra Hille-
rød, Randers og her fra Næstved. Tak til dem som kom
langt fra som Vejle Randers Frederikssund Hillerød.
Jeg har ikke ord for det.
Med knogler
Ove Graae.

Tack för all uppmärksamhet i samband med min 85 Års
födelsedag. Tack för alla telegram från HB, föreningar, 
vänner och bekante.
Speciell tack till Frederikssund som tror jag är 5 år yngre
men kroppen och kyrkan säger annat.
Det värmer så därför tack till alla Naver och Navervenner.
Med kno i bordet.
Anthon M Paulsen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Indbydelse!
Har svært ved at forstå, at jeg den 4. september runder 60 år,

men der er ingen vej udenom.
Lige så uforståeligt, passerede jeg 25 år i januar som

formand i én periode. Jeg vil derfor gerne
lørdag den 16. september kl. 13.00

invitere til en bid brød (så længe lager haves),
og en god tår til halsen (rigelig lager).

Det foregår naturligvis i Hulen, Ingerslevsgade 108, kld. tv.
Med kno i bordet

Niels „2 m“
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Mindeord
Det er med stor sorg, jeg må meddele, at vi har mistet vo-
res mangeårige naverven Jytte Graae.   Jytte blev indmeldt
i Næstved i maj 2002. Hun var utrolig aktiv, og i flere år var
hun hulemor. Jytte var altid villig til at give en hånd med.
Skulle der være et arrangement som f.eks. ølsmagning,
stod Jytte for den efterfølgende fortæring. Hun var et me-
get positivt menneske med et utroligt humør. Det vil vi
virkelig komme til at savne. Jytte sov stille ind d. 04.07 i en
alder af 78 år. Vores tanker går til Ove, som har mistet sin
livsledsager og bedste ven. Familien har mistet deres faste
holdepunkt.
Æret være Jyttes minde.
På Næstved Naverforenings vegne
Finn C. Pedersen, formand

Formandens Spalte.
Deltagerne til dette års pinsestævne, overværede indvielsen af HB’s nyerhvervede fane, som HB
har fået via Danmarks Samfundet. For at HB kunne få fanen med til stævnet, og indvie den der,
var aftalen med Danmarks Samfundet, at vi tilbageleverede den torsdag den 15 juni, for at vi
officielt kunne få den overrakt i Den Fynske Landsby i Odense. Både i Svenden, samt på
pinsestævnet blev det bekendtgjort mht. officiel overrækkelse af fanen. Det var ikke CUK’er, der
stod på nakken af hinanden, for at deltage. Vi var 3 fremmødte, hvoraf de to var iklædt ” Kluft ”
som vi havde lovet Danmarks Samfundet. Det ville have været lidt mere repræsentativt, om vi
havde været en halv snes iklædt ” Kluft ”. Der var et bredt repræsentantskab af mange
foreninger-fagforbund samt spejdere, så det var ærlig talt lidt skuffende, at vi fra CUK ikke kunne
” Mønstre ” flere til en begivenhed som denne.
Med disse ord, vil jeg ønske jer alle, en fortsat god sommer.
Med kno,  Kaj Jepsen
Formand HB.

 

 Da der blev problemer med fotograferingen til Pinsestævnet, vil 
jeg gøre opmærksom på at billederne kan bestilles hos 
undertegnede. Prisen er 100 kr. for et foto og 75 kr. for 
efterfølgende fotos. (Se: Naverne-CUK.dk)  
Beløb indsættes på konto: 53560369066 (Husk tydelig afsender) 
                           Bestilling pr. tlf. +45 23 35 34 96 
Bestilling pr. mail: eha@gladeliv.dk 
Bestilling pr brev til undertegnede: 
Erik H. Andersen 
Lovsøvej 11 
DK-4230 Skælskør 

 

Tirsdag 13/6 2017 kom den triste besked, at vores medlem
Tonny Clemmesen mandag den 12. juni er afgået ved
døden. Tonny Clemmesen var så sent som i fredags med til
vores hulemøde, hvor han virkede sund og rask, men
Tonny sov stille ind i sin søvn natten til mandag. Tonny
blev medlem af vores forening i 2006 efter han havde
arbejde i Grønland i mange år, han var ofte til vores
hulemøde, trods det han boede i Ebeltoft. Han deltog i
mange af vores aktiviteter og var en kærkommen medlem
af vores forening. Tonny vil blive mindet i hulen til næste
hulemøde.
Århus Naverne,
Ole Lindeborg

Da vi holder sommerferie til Flemming Skødts 25 års jubilæum 1. august 2017 bliver vi nødt til at udsætte fejringen. 
Vi holder åbent hus for Flemming søndag 3. september kl. 13 i hulen. Hjemmeværnsgården i Onsbjerg. Samsø.

Lidt godt til ganen og maven.
M.v.h. Bestyrelsen.

ÅBENT HUS
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