
MAJ 

Søndagsmesse 

Søndag den 6. maj kl. 10.30. 

Messe har intet med religion at 

gøre, thi det de ligesom politik er 

bandlyst i Hulen. Overtrædelse 

udløser fluks en bøde. Så kom 

som altid trygt i Hulen, og få en 

gudelig, øøøhhh duelig og dejlig 

søndag. 

Svende-Hulemøde 

Tirsdag den 15. maj kl. 13.00. 

Selvom alt nu foregår om dagen, 

er dette møde "også" stadig vig

tigt. Ligesom vikingerne, mødes 

svendene i lystigt lag - nu med 

damer og Navervenner. 

JUNI 

Søndagsmesse 

Søndag den 3. juni kl. 10.30. 

Ferie-Hulemøde 

Torsdag den 14. juni kl. 13.00. 

Sommeren skulle gerne være i 

fuld sving i denne måned. MEN 

det gode (?) vejr må ikke være en 

undskyldning for, at du misser den 

sidste dag Hulen holder åben in

den den pausen. Som altid får vi 

lidt at spise, og der er masser af 

kølige drikke. Den nye Københav

ner Nav udkommer og gyseren: 

Bødekassen skal tømmes efter 

6 måneder. Så kom ned og gæt 

(og måske grimasse). 
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KØBENHAVNER NAVEN 

NR.: 1- 2018 

HULEN 

lngerslevsgade 108, kld. tv. 

1705 København V. 

Danske Bank: 1551-9001778 

Søndagsmesser: kl. 10.30 - ?? 

Svende-Hulemøder 

og arrangementer: kl. 13.00 - ?? 

Hulen kan tidligst forventes åben 

en halv time før. 

Stiftet den 12. januar 1899 

BESTYRELSEN 

Formand: Niels "2m" Kraglund 

Rørholmsgade 20, st. th. 

1352 København K. 

Kasserer: Leif Ove Nielsen 

Bremensgade 20, i. th. 

2300 København S. 

Tel.: 33150985/mob.: 29851699 Mobil: 51525280 

Lokaleinsp.: Sven Aage Lorenzen, K. M. Klausens Gade 30, st. th., 

2450 København SV. Tel.: 56266328 

FORMANDENS ORD 

Hvor er jeg glad for den kæmpe opbakning I medlemmer, jeres familier og 

venner (fortsat) giver vor 119 år gamle forening. I en tid, hvor fremtiden 

endnu mere, er i vore tanker. Selvom mange ikke altid kan deltage når Hulen 

kalder, ved vi, at sammenholdet er unikt og stadig giver gode minder når vi 

er samlet. Vi ses i 2018, ik'?- Også gerne udefra! 

Med kno i bordet 

Niels "2 m", formand 



JANUAR 

Svende-Hulemøde 

Tirsdag den16. januar kl. 13.00. 

Stiftelsesfest 

Lørdag den 27. januar kl. 13.00. 

15 dage efter den officielle dag skal 

der fejres, thi det fortjener vi så 

sandelig! 119 år som forening (105 

år i CUK) er virkelig noget der bat

ter. Som altid i Hulen, skal vi have 

dejlig mad og drikke i mavsen. 

Glæd dig også til denne fødselsdag, 

hvor deadline er den 21. januar. 
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HULEN 

FEBRUAR 

Fastelavn 

Søndag den 11. februar kl. 10.30. 

Med tiden er vi blevet så magelige, 

at tønden er droppet. Men derfor 

skal vi ikke snydes for en fornøjelig 

dag. Især til frokosten, hvor Over

blæren selv mister sin madro når 

bøder skal inddrives. Giv lige et praj 

om du kommer. 

Svende-Hulemøde 

Tirsdag den 20. februar kl. 13.00. 

Ja, hele C.U.K. er din 

- VIS DET!

MARTS 

Søndagsmesse 

Søndag den 4. marts kl. 10.30. 

Schweizerdag 

Lørdag den 17. marts kl. 13.00. 

Øllet og desserten er i hus, så mon 

hovedretten også bliver som før? 

Uanset sidstnævnte, er der garanti 

for en dag, hvor minderne fra det 

skønne alpeland virkelig vil myldre 

frem, så kobjælder bimler og 

bamler. Det er lige før at du kan 

jodle når du engang går hjem. 

Sidste tilmelding er den 11. marts. 

Chuchi-chef (køkkenchef) er som 

altid Peter "Bogholder". Bis bal 

Svende-Hulemøde 

Tirsdag den 27. marts kl. 13.00. 

APRIL 

Generalforsamling &

Søndagsmesse 

Søndag den 8. april kl. 10.30. 

Der indkaldes hermed til den år

lige generalforsamling, hvor 

eventuelle forslag skal være for

manden i hænde senest 8 dage 

før. HUSK at din stemme altid er 

vigtig, og at klubben den er din. 

Vi begynder med lidt morgen

mad, og bagefter Søndagsmesse 

med hvad dertil hører. 

Svende-Hulemøde 

Onsdag den 18. april kl. 13.00. 

Redaktør. sats & trvk: Niels "2 m" . 
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21.1. Leif Ove Nielsen 

21.1. Jonna Bæk 

7 .2. Ole Bent "O. B." Hansen 

30 år i CUK

30 år i CUK

30 år i NRHF 
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