CUK-Frederikssund
Forening for Berejste Skandinaver

Formandsberetning 2016.
April.
Formanden havde visse problemer med, at fremskaffe formandsberetningen fra 015.(forkert ud
print).
Inge blev valgt som dirigent. Formand Per og Jan sekretær, samt hule far Kurt blev genvalgt. Alex
overtager bilagskontrollant arbejdet efter Frank, som har måtte trække sig pga. af sygdom. Karl
Otto skifter plads med Per Bager som fanebærer. Alex blev udpeget
til vores mand til delegeretmøde på Samsø. (Pinsestævne) K/K Kurt og Kisser havde
fremskaffet 1 klasses håndmadder til menuen.
Generalforsamlingen forløb roligt.
Planlagt foredrag hos Stenløse Sognegård, blev desværre aflyst pga. sygdom. (Arne/Kaare).
Maj.
Kr. himmelfartsdag hulen holder ferie lukket.
14-16 Maj. Pinsestævne på Samsø
Juni.
En herlig sommerdag 24 grader, 12 friske naver/venner havde fundet vej til hulen. I dagen
anledning blev bordene placeret udenfor under vores parasoller på parkeringspladsen (gavl). Lis.
Hansen (papegøjen) blev optaget som Naverven, som foreningens nok første udendørs optagelse.
Menuen stod på hjemmelavet frikadeller og kartoffelsalat (ikke dårligt). Til kaffen dejlig kiksekage.
Foreningen må desværre melde, at Jørgen Schaffer er afgået ved døden d 6/6 83 år.
Juli.
Jægerspris kræmmermarked d 1/7 samt Frederikssund byfest dlO-12/7 (bløden)var en kold og
kedelig
fornøjelse. Vi takker Jan/Arne og Otto for deres store naver indsats. Hulen -foreningen -klubben
holder sommerferie lukket.
14-17/7 indvielsen af den nye naverhule på Hygum hjemstavnsgård.
August.
Kaare holder 30/9 ene mand foredrag om naverne, for
Jægerspris pensionisterne med kæmpe succes. Ved
vores første huleaften efter sommerferien, fik Carl Otto
omsider sin mønt i det runde bord.
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September.
13 personer var mødt i hulen for, at nyde Poul Og Gunnars dejlige menu.
Per Jensen (Bager) havde hånd og ny plukket æbler med til sin dejlige nybagte æblekage. Men
piske, flødeskum til kagen, magtede han desværre ikke. (tak Bente)
En ellers rolig aften. Per kunne fejre sin 60 års dag, og Otto de syvti år i denne måned, (tillykke)
Oktober.
Forloren skildpadde samt hjemmelavet æblekage er altid et hit på menukortet. 10 naver plus en
gæst, medtaget af Alex, takker Karsten og Inge rigtig mange gange for aftensmaden. Vi ønsker
Eugen, tillykke med de 40 år i klubben. Undskyld foreningen.
November.
En fredelig men hyggelig huleaften. 13 Naver havde fundet vej til hulen. Ludvig fik plads på
bordet, sammen med os andre. Vi takker Anita og Kisser for en omgang.
Jan og Poul. Erik havde valgt, at tage hulevagten, det fik de næsten sved på panden a.

December.
Lørdag d 3/12 holdt Frederikssund Naverne endnu engang julefrokost. 21 feststemte personer var
klar til nogle hyggelige juletimer. Julemaden og stemningen var bare tip top i orden. Dejligt at se
Arne/ Torben igen, samt Alex med hans nye knæ. Lis den frækkert havde tilladt sig, at hænge 1
mistelten op i dørkarmene. Kaare og ris a la mande er altid en fornøjelse, selvom 3 mandler nok lige
er i overkanten. Bestyrelsen takker alle for deres store indsats, og ikke mindst køkkenpersonalet.
Smålandshavet ved Karrebæksminde er langt væk. Jan og Kaare skulle holde foredrag for 3f om
Naver bevægelsen. Men Kaare blev desværre syg, så Jan måtte klare sig alene. Rigtig flot Jan.

Januar 2017.
Endnu engang en fantastisk koge-bide sild menu, udført af vores gode kok Kaare. Ingen af de
fremmødte Naver gik sultende fra borde. Borgmesteren udeblev desværre fra herlighederne.
På foreningens vegne ønskes Jan tillykke med de 60 år d 1/1-2017.
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Februar.
Jan og Per havde sat sig på hulevagten i denne måned. Med stakkels Jan måtte melde fra pga. af
sygdom. Så Poul Erik overtog straks Jans arbejdsopgave. Vi takker Poul Erik for hans altid store
indsats i hulen. Der blev spist godt med flæskesteg sandwich og sunget denne aften. Vi må ikke
glemme den gode æblekage og kiksekage, som skulle indtages. Tak til Kisser og Kaare. En Naver
hilsen (flaske)er sendt til Als. Claus Salomonsen runder 50år d2/2 tillykke til Claus.
Ca. 30 murere kom forbi hulen d 15/2 sammen med vores gode Glarmester og svende band.
Køkkenpersonalet var bare i hopla den dag. En stor gryde med gule ærter samt 110 pandekager,
behager nemt en muresjak. Tusinde tak til hele mad holdet for deres maga indsats. Behøver jeg at
sige mere om den dag. Vi ses næste år

Marts.
Kaare og hans brunkål med tilbehør er efterhånden en fast tradition i marts måned. Endnu engang
en festgalla middag fra Kaares menukort. Kisser/ Carl Otto tog første præmien ved dette års
bødekassekonkurrence. Vægt 3,6 kg kr. i kassen 3630. Lis havde medbragt en dejlig chokoladekage
med Naversymbol på.
15 ældre Stenløse spejder kom forbi vores hule d 7/3.De spiste deres medbragte mad. Hvorefter der
blev fortalt lidt om Naverne og hulen. Alt dette måtte Gunnar betale en omgang for. Han havde jo
inviteret dem. Spejderne
gik vel tilfreds fra hulen.
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