
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1 januar 2022 årg. 120 

2022 



2 

 

 

Fødselsdage: 

 

01,01,2022 Jan Erik Johansen (Holbæk) 

65 år Kirkevej 9 

 4520 Svinninge 

 

09,01,2022 Jytte Andersen (Vejle) 

65 år Skamlingsvejen 142 

NV 6093 Sjølund 

 

10,01,2022 Henrik Due Rasmussen (Vejle) 

65 år Østerled 46, st. th. 

NV 7100 Vejle 

 

10,01,2022 Peter Christian Tønder (Herning) 

70 år Nyvænget 11, 1. tv. 

 Hammerum 

 7400 Herning 

 

12,01,2022 Christian Christensen (Stockholm) 

90 år Lundevej 8 B, 1.sal 

 4400 Kalundborg 

 

16,01,2022 Richard V. Jensen (Nysted) 

70 år Rosenvænget 16 A 

NV 4880 Nysted 

 

16,01,2022 Alex V. Jensen (Nysted) 

70 år Drosselvej 9 

 4880 Nysted 

 

19,01,2022 Povl Christensen (Aalborg) 

75 år Niels Juels Gade 9, 1. th. 

 9000 Aalborg 

 

21,01,2022 Torben Holm Christensen           

60 år Barsøvænget 56     (Herning) 

 6200 Aabenraa 

 

 

 

 

 

 

Det er med sorg at vi må meddele at Aksel 

Lindbech Pagh er stået ud på sin sidste rejse,  

Aksel var jo sømand fra de store have med et 

længere ophold i Singapore undervejs. 

 

Vores tanker går til familien. 

Med Kno  

Arne Esbensen 

 

 

 

Vi har i Århus Naverne miste Axel Thomsen, 

som den 29. november tog på sin sidste rejse. 

Aksel blev 84 år og døde efter at have fået 

konstateret kræft, Aksel nåede at være medlem i 

ÅrhusNaverne i 20 år. Han var udlært smed på 

Frichs fabrikker i Århus og tog tidlig derefter til 

udlandet,hvor han boede i over 30 år. Han havde 

et konsulentfirma og havde i mange år fast 

bopæl iEngland.  

Vi vil savne ham og vil ære ham i hulen til 

næste møde. 

Ære være Aksel minde. 

Århus Naverne 

Ole Lindeborg 

 

 

 

Det er med sorg, jeg må meddele, at vi har 

mistet Torben Jensen – kaldet pædago-

gen.Torben blev født d. 03.10.1944. Han blev 

uddannet pædagog – deraf navnet. Han 

arbejdede i mange år med unge mennesker, der 

havde det svært. Det var en udfordring, han 

værdsatte og som passede perfekt til hans rolige 

sind.Torben blev indmeldt i Næstved 

Naverforening d. 30. 07. 1993. Det var altid 

hyggeligt, når han kom i Hulen. Han var altid 

god for en sjov bemærkning. Vi vil komme til at 

savne hans store personlighed. 

Torben døde d. 27.10, og vores tanker går til 

hans søn, svigerdatter og børnebørn.  

Æret være Torbens minde. 

Finn C. Pedersen, formand   

 

 

 

 

 

 

Tak for opmærksomheden ved min 70 års 

fødselsdag. 

Med kno 

Leif Nørregaard - Århus 

TAK  TAK TAK 
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Jeg takker for al opmærksomhed ved mit 35 års 

Jubilæum. 

 Med kno i bordet: 

 Erik Hjorth Andersen– Slagelse 

Jeg vil gerne sige tak til Københavns forening 

for en kanon god jubilæumsfest, der blev afholdt 

for mig i anledning af mit 40 årsjubilæum i 

CUK, og tak for 40 års mønten til det runde 

bord, diplomog en side med et våbenskjold teg-

net af Frida i ” Den gyldne bog”. Tak for tele-

grammer, gaver og deltagelse i festlighederne til 

Jan Erik hovedbestyrelsen og Holbæk, Lasse, 

Ole, Hanne og Annelise Hillerød, Carl Otto Fre-

derikssund, Jørgen, Toni og Karl Thorshavn, 

Ove Graa Næstved, naver Niels og navervenner 

Sv. Aage, Kate, Anny, Erling og Anni Køben-

havn. Samt familien Lis, Helle og John Ama-

ger, Lita og Henri Næstved, samt gaver ved 

hjemkomst fra Hanne og Claus Arildskov, Ul-

bølle, Dorte og Ulrik Them, telegram fra Lis og 

Kaj Strib og Silkeborgsamt diverse hilsner på 

facebook. 

Med kno 

Frode Zachariassen  

Tak for hilsener. Hermed mange tak for de 

mange hilsner på min fødselsdag, tak for 

telegrammer fra Herning, Vejle og Silkeborg. 

Mange tak. 

Haldur. 

Herfra skal der være en Stor Tak for hilsner til 

min 75 Års Fødselsdag 

Hilsen 

Alex Lehmann Silkeborg. 

Så er det nu, vi alle går rundt og lader op til de 

sidste sammenkomster, inden året rinder ud. 

Godt Nytår. 

Jo tak. 

CUK Naverne er både geografisk og men-

neskeligt forskellige. 

Men på et punkt er vi ens. 

Vi har alle overlevet rundt omkring, fordi vi er 

udadvendte. Moderne ord : ekstroverte 

Og nu skal vi så igen iagttage afstand, mindre 

grupper, vacciner, mundbind, rejsebegrænsnin-

ger etc. 

Det syns jeg godt, vi må sige højt, række ud og 

finde en måde at træffes på. 

Sidste år, til Jul. mødtes jeg på en terrasse, 

udendørs med 3 sønner, deres partnere og børn. 

Vi var alle iført ”Vesterhavshabit” og drak hhv  

kaffe, te og kakao fra hver vores termokande. 

Alt i medens vi samtalede på solid afstand. 

Jeg tænker, I alle har oplevet lignende afsavn og 

nærvær. 

De fleste skoler lukker ned indtil Januar. 

Det behøver vi ikke at kopiere. 

Jeg opfordrer alle til at mødes ude, gå en tur, 

fortæl nogle røver historier undervejs, medbring 

egen termokande og kop. Fyld lungerne og syng 

et par numre fra vores sangbog. 

Vi er som mennesker nødt til at se og høre et 

godt menneske, vi har nydt samvær med. 

Mennesker som også er glade for at bytte en god 

historie. 

Selvfølgelig skal vi overholde anvisninger. 

Selvfølgelig skal vi respektere den ro det giver 

for vore medmennesker at iagttage anvisninger. 

Jeg selv blev så glad, da jeg i sin tid  blev 

kontaktet og optaget i CUK. Den umiddelbar-

hed, menneskevarme, forskellighed og positive 

indstilling til livet, tog mig straks. Og ja det har 

jeg både sagt og skrevet før. 

Formandens spalte! 
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Det må ikke blive væk. Vi skal blomstre. 

Evt som ”roser der skyder op af den frosne 

jord”og nyder hinandens selskab,  på praktisk 

nordisk afstand udstykket af div. ansvarlige 

autoriteter. 

Godt Nytår alle sammen.  

Med Kno 

HB FormandPer Hemmingsen 

mailto:peceva@paradis.dk



