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Preben Nissen kan den 14. maj fejre sit 25. jubilæum som medlem af naverne.
Preben er født i Vejle og blev i sin tid medlem på foranledning af Jens Buhelt.
Preben har i mange år sejlet verdenshavene tynde for at lede efter olie, når man
snakke med ham på de sociale medier kunne han ligeså godt være i havet nord
for Alaska som i havet ud for Brasilien, hvor der blev ledt efter olie. Desværre
blev han fyret sidste år efter at have sejlet skibet til Europa. Preben har i mange
år boet i Brasilien og det er meget sjældent han kommer i hulen i Århus, faktisk
har jeg aldrig set ham. Men håber han kommer forbi engang så vi kan fejre hans
jubilæum. Vi vil fra Århus Naverne ønske dig tillykke med dit jubilæum
og håber snart at se dig.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Århus Navernes formand fylder 65 år.
Ole Lindeborg kan den 2. maj fejre hans 65 års fødselsdag.  Ole er født i
Holstebro og udlært tømrer i 1974. Startede som selvstændig i 1976 og drev
virksomhed frem til 1980, rejste til Norge og drev virksomhed frem til 1989.
Rejste og arbejdede herefter rundt i Verden til 1993. Blev indmeldt i C.U.K.
den 17.3.1995 og kan prale af at have været formand i Århus i 20 år.
Møder altid til hulemøderne, på nær han er ude at stå på ski.
Stort tillykke fra Århus Naverne.
Med kno Chefsekretæren…
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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.
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Mange tak til både CUK v/HB samt til Vejle Forening for
gratulationshilsner i anledning af min 75 års fødselsdag
den 13. marts.
Med kno

Leif Larsen, Aalborg

Hjertelig tak for de fine gavekort og hilsener fra Hovedbe-
styrelsen, Frederikssund, Vejle og Hillerød i anledning af
min 90 års fødselsdag.
Med kno i bordet 

Preben Herling

Vi i Borås Naverforening vil takke for alle hilsner og
lykønskninger da foreningen havde 65-års jubilæum. 
Det blev godt fejret. 
Otto og Hanne

D. 16-5-2018 Solvejg Weitling (Fredericia)
70 år Silkeborgvej 189, Lund

8700 Horsens

D. 18-5-2018 Kaj Jeppesen (Calgary)
80 år 375 Glamorgen Cressent SW,

Calgary, AB T3E 5B7
Canada

D. 22-5-2018 Poul Bagger Steenfeldt (Aalborg)
70 år Drosselvej 39, Vester Hassing

9310 Vodskov

D. 24-5-2018 Ejvind Villadsen (Calgary)
80 år #342, 30 Sierra Morena Ldg. SW, Calgary,

AB, T3H 5H2,
Canada

D. 10-6-2018 Lis Jessen (Aalborg)
60 år Hesselvej 16, Hvalpsund

9640 Farsø

D. 4-6-2018 Jytte Andersen (Vejle)
10 år Skamlingvejen 142,
NV 6093 Sjølund

D. 20-6-2018 Annika Håkansson (eks. A) (Stockholm)
10 år Stackö Stålsäter,

S-597 93 Åtvidaberg
Sverige

D. 20-6-2018 Peter Nilsson (Stockholm)
10 år Stackö Stålsäter,

S-597 92  Åtvidaberg
Sverige

D. 29-6-2018 Henning Bek Andersen (Silkeborg)
10 år Estrupsgade 16, st.tv.,

8600 Silkeborg

D. 1-7-2018 Klaus Helsøe (Frederikssund)
10 år Brinch Have 5, 2.tv.,
NV 2630 Tåstrup

D. 1-7-2018 Carl Otto Enevoldsen (Frederikssund)
50 år Dahlerupsvej 11,

4583 Sjællands Odde

D. 2-7-2018 Lis Pedersen (Næstved)
25 år Lodshavnen 47,

4736 Karrebæksminde

D. 4-7-2018 Bodil Rasmussen (Slagelse)
10 år Teglparken 18,
NV 4200 Slagelse

D. 14-5-2018 Preben Neesssen (Århus)
25 år Av Evaristo Veiga 179

Praia dos Amores
Balnèariio Camboriù
CEP 88330-000
Brasilien
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Mindeord.

Tirsdag den 20. marts havde Færgemanden brug for en dygtig matros, og ”valget”
faldt på Finn Edward Olesen, der mønstrede ud på sin sidste rejse.
Finn sejlede i sine unge dage på langfart, indtil Søværnet kaldte. Efter at have aftjent sin værnepligt, blev
Finn ansat hos DSB. Et arbejde han bestred indtil han nåede pensionsalderen. Finn var i nogle år Hyttevært i
Vejle, indtil helbredet begyndte at begrænse Finn’s aktiviteter. I de sidste tre år, satte helbredet desværre en
stopper for hans deltagelse i aktiviteterne i Vejle Naverforening. Vejle Naverne vil mindes Finn som en
hjælpsom og aktiv Naver, i de 46 år han nåede som medlem i Vejle.
Ære være dit minde.
På Vejle Navernes vegne.
Kaj Jepsen
Næstformand

Mindeord for Erland Nielsen

Erland blev født den 8. april 1921 i Faaborg, her voksede han op og blev udlært som snedker, efter læretid ville
Erland gerne ud og se sig lidt om i verden, men der var krig og grænserne var lukkede så der gik lidt tid inden at
han kunne komme af sted, turen gik til Sverige nærmere bestemt Stockholm hvor Erland fandt noget arbejde,
under opholdet i Stockholm stiftede han bekendtskab til andre danskere og blev optaget i den lokale
Naverforening, og det blev til mange ture til Navertorpet på Ingarø. Nu var det sådan at Erland var en
stræbsom og flittig ung mand, så samtidig med at han arbejdede som håndværker læste han også til Ingeniør,
han kørte lige igennem studiet og fik sin eksamen. Herefter rejste Erland hjem og gik ind som medejer af
Fredensborg Rundstokkefabrik som han senere overtog og drev indtil sin pensionering. Erland var meget aktiv
i Naverforeningen og var i de sidste mange år æresmedlem i CUK. Det kneb lidt med helbredet i de sidste år,
men han var til det sidste altid god for en skarp replik. Erland vi vil savne dig. Æret være hans minde.
Hillerød Naverforening

CUK Naverne byder velkommen til:

D. 02-03-2018

Nyt medlem i Naverne Aalborg

Ingeborg Nielsen

D. 06-04-2018

Nyt medlem i Naverne Aalborg

Mads Kollerup
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