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Afholder generalforsamling
Lørdag 23. sept. 2017 kl. 10.00
                                     (Morgenkaffe kl. 09.00)
I hulen Skolegade 19, 8600 Silkeborg
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Medlemmer af CUK-Silkeborg der ikke pr. sms
eller mail har modtaget indkaldelse til nævnte
generalforsamling inden 6. sept.,
bedes kontakte Skipper på 31 12 30 32
eller maile „Handersen309@gmail.com“

Formandens Spalte.
Vi har vel alle oplevet situationer, hvor det ikke lige er gået, som vi ønskede eller forventede.
Således kan det også ske, når et medlem i en forening, tager ud på sin sidste rejse, og man vil
bekendtgøre det på vores hjemmeside. For at dette kan blive gjort, vil jeg/HB orienterer for-
eningerne om, at det er ikke HB, der skal informeres om det, så det bliver sat på hjemme-
siden. Foreningen henvender sig til webmasteren, der sender beskeden videre til HB-formand
og Hovedkasserer. Grunden til, at jeg på HB’s vegne nævner dette er, at en forening ikke fik
informationen samt mindeord i Svenden, grundet ” fejlagtig ” henvendelse. Ligeledes er det
Redaktøren, der skal have Mindeord for medlemmet tilsendt, for at det kommer i Svenden.
Det er godt nok i god tid, at julen bliver bragt på bane her i Svenden, men i forbindelse med
Sdr. Hygum Hjemstavnsgård har emnet ” Ind under jul” på deres aktivitetskalender lørdag
den 25. nov. Fra kl: 1200 til 1630 og søndag den 26 nov. Fra 1000 til 1630, har de spurgt, om
Naverne vil være dem behjælpelig med, at ” Synge julen ind ” lørdag den 25. Meningen er, at
Naverne sammen med personalet på Hjemstavnsgården og publikum synger sammen.
Hjemstavnsgården skal have vores svar senest onsdag den 08. november, for at det kan blive
annonceret i lokalavisen, som har en deadline på 14 dage.
Tænk over det i foreningerne, og giv besked til Lis Jepsen Tlf: 29634486, eller på mail på flg.
Liskaj-d-j@mail.dk inden den 08.november.
Når I der er medlem af CUK, og har et Årskort til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, har besøgt
Hjemstavnsgården, vil I så venligst afkrydse jer på den liste, der er ophængt ved døren inde i
” bryggerset ”. Samtidig afkrydse jer til jeres næste besøg. Dette er af hensyn til, hvor meget
mad og kaffe, der skal beregnes til os fra CUK. Dette er en anmodning fra personalet på
Hjemstavnsgården.
Med kno

Kaj Jepsen

Formand HB.

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“



2.

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.

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg siger hermed hjertelig tak for al

opmærksomhed ved min 75 års

fødselsdag. Især tak til Vejle og Slagelse.

Kærlig hilsen:

NV. i Slagelse

Inga Jørgensen

Jeg vil hermed sige tak til alle der tænkte på mig i anled-

ning 75 Års fødselsdag. Den 23.3.2017og til vores guld-

bryllup for de telegrammer og tilkendegivelser som jeg\vi

modtog

Med naverhilsen

Gunner Vilhelmsen

CUK-Frederikssund

Jeg vil hermed sige tak til HB – CUK-Vejle og

CUK-Frederikssund og alle der tænkte på mig i anledning

65 Års fødselsdag den 25.7.2017

Med Hilsen

Vibeke Christensen.

CUK-Frederikssund

Tak for telegrammer, blomster, telefonopringninger og hil-

sener på Facebook m.m. til min 80 års fødselsdag.

Med naverhilsen Nancy Zachariassen NV Herning

Tusinde tak for den flotte opmærksomhed ved mit 25 års

jubilæum.

Mvh. Flemming Skødt Jensen. Samsø Naverne.

Hjertelig tak til alle for den store deltagelse, de smukke

buketter, trøstende ord og musikken i kirken og på kroen

ved min mand Frank Ventrup bisættelse.

Venlig hilsen

Anna Ventrup

D. 21-9-2017 Verner Jørgensen (Vejle)

70 år Søndergade 4 B, 2.,

7100 Vejle

D. 28-9-2017 Leif Juliussen (Los Angeles)

75 år 3601 North Sherwood Drive,

NV Coeur d’ Alene, ID 83815

USA

D. 1-10-2017 Hans Jensen (Slagelse)

60 år Lovsøvej 7,

4230 Skælskør

D. 8-10-2017 Lars Withen (Zürich)

50 år Hohrainlistrasse 35,

CH-8302 Kloten

Schweiz

D. 8-10-2017 Ron Finely (Los Angeles)

70 år 1401 Valley View #215,

NV Glendale, CA 91202

USA

D. 12-10-2017 Kaj Block Jensen (Vejle)

65 år Gludsmindevej 58,

7100 Vejle

D. 13-10-2017 Erling Kaiser (Samsø)

70 år Vestergade 34, Ørby

8305 Samsø

D. 9-10-2017 Naverne Silkeborg (Naverforening)

80 år Skolegade 19, 1,

 (Post sendes til sekretæren)

8600 Silkeborg



  3.

Mindeord
Det er med ærgrelse og stor sorg, at jeg må meddele den kedelige besked. At vores trofaste medlemmer af

foreningen Kaare. G. Hansen og Frank Ventrup, desværre har forladt os, for evigt, Kaare gik alt for tidligt,

og pludselig bort for, os alle, Frank kæmpede i længer tid med en sygdom. Vi vil, altid, savne jer 2 dejlige

murersvende.  Ære værre Kaare og Franks minde.

Med kno i bordet

Frederikssund naverforenings vegne.

Formand.

Per. Vejen.

Mindeord
Vi må desværre meddele, at Hillerød Naverforening har mistet en af vore meget farverige medlemmer, Rudolf

Mayer er gået ud på sin sidste rejse den 23. juni 2017 i en alder af 75 år. Rudolf var født i Østrig og uddannet

bankmand. Efter endt uddannelse følte han trang til at prøve noget andet end bankvæsenet, så han drog

nordpå igennem Danmark og resten af Skandinavien og endte i Island, hvor han kom til at arbejde i

fiskeindustrien. Efter nogen tid ville Rudolf selv med ud at fange fisken, det var hårdt arbejde i mange måneder

under barske og trange forhold på en islandsk fisketrawler. Da Rudolf første gang henvendte sig på en trawler

og søgte hyre, afviste skipperen ham, han mente ikke, at Rudolf var manden til det hårde liv. Men her tog han

fejl, Rudolf kom med, og han tog hele turen, hårdt og barskt, Rudolf vandt islændingenes respekt. Fra Island

rejste Rudolf videre til Nordafrika for at prøve lykken her. Efter oplevelser der rejste han videre til Japan, hvor

han skulle være sproglærer. Under opholdet her mødte han en smuk ung japansk kvinde, Kazuko, og det endte,

som den slags ting har det med at gøre, Kazuko blev Rudolfs hustru for resten af livet. Efter en tid i Japan rejste

de til Østrig for at bosætte sig her, men faldt ikke rigtig til og rejste så videre til Danmark, hvor de bosatte sig i

Hillerød, og Rudolf vendte tilbage til sit gamle erhverv som bankmand. Vi lærte Rudolf at kende som en meget

humørfyldt person, altid glad og med en god vits på læben. Han var en meget begavet story teller og behøvede

ikke at overdrive for at fange folks opmærksomhed.

Rudolf, vi vil savne dig.

Æret være Rudolfs minde.

Arne Esbensen, Hillerød Naverforening

Mindeord:
Lørdag den 22. juli drog vort navermedlem igennem 58 år Torstein Loftheim på sin sidste rejse i en alder af 83

år. Torstein kom fra Norge, men understregede at det var fra Bergen. Han var en stolt bergenser, der trods

mange år i Danmark, brugte sit modersmål næsten 100 %. Man skulle i hvert fald holde tungen lige i munden

og ørerne stive når Torstein talte. Og det gjorde han gerne. Næsten ustoppelig - på den gode måde. Og han

havde noget at tale om. Da han kom til Danmark i 1959 som uddannet guldsmed, var det kun meningen at det

skulle være et kort stop på vej til Tyskland. Men det blev til 58 år, da han (naturligvis) faldt pladask for

Danmark. I de mange senere år rejste Torstein mere end jævnligt til bl.a. Spanien og ikke mindst Grækenland

som også stod hans hjerte nær. Torstein var rørig til det sidste, og nåede Spanien inden han blev ramt af kort

tids sygdom. Torstein havde mange jern i ilden og kendt for sin hjælpsomhed, hvorfor hans besøg i Hulen

var knap så ofte som ønsket. Men var der fest, var Torstein på plads. Som H.C. Andersen, var Torsteins

motto: „At rejse er at leve“.

Æret være Torsteins minde

Niels „2 m“, København.
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