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Nyt om Pinsestævnet i Frederikssund!
Da vi ikke på nuværende kender nyt fra myndighederne om retningslinjerne efter
den 28. februar 2021, har vi det svært med at melde ud om Pinsestævnet 2021.
Men vi sætter vores lid til, at det vil gå, som vores statsminister Mette Frederiksen
håber på, at denne Corona epidemi vender igen til påsken 2021???
Men skulle det ikke lykkes at afholde Pinsestævnet den 22. - 24. maj 2021, har vi
booket Græse Gl. Skole igen i weekenden 3-5. september.2021.
Men følg med på vores hjemmesider
http://www.cuk-frederikssund.dk/
http://naverne-cuk.dk/
Eller på Facebooksiden CUK-Naverne
Der vil med jævne mellemrum blive lagt oplysninger ud, når der er noget nyt om
Pinsestævnet
Med kno
Bestyrelsen i CUK-Frederikssund

Fødselsdage:
09-03-2021 Verner K. Lauritsen (Kolding)
75 år
Østerbrogade 25 st.
6000 Kolding
17-03-2021 Preben Neessen (Århus)
60 år
Fredericiavej 95
7100 Vejle
Jubilæer:
01-03-2021 Kurt Nørgaard (Aalborg)
30 år
Charlottehøj 16
9000 Aalborg
01-03-2021 Flemming Laugesen (Herning)
40 år
Vestparken 28
Lind
7400 Herning
02-03-2021 Axel F. Thomsen (Århus)
20 år
Johannes Evaldsvej 112
8230 Åbyhøj
11-03-2021 Ulrich Andersen (Hillerød)
10 år
Bøllemosevej 5
Uvelse
Slangerup
16-03-2021 Peter Christian Tønder (Herning)
10 år
Nyvænget 11, 1. tv.
Hammerum
7400 Herning

31-01-2021 Edith Eleonor Jensen ( Samsø )
80 år
Badskærgyden 3
Onsbjerg
8305 Samsø
Undskyld, at jeg glemte dig, og desværre fik
jeg hr. Ib Knudsens fødselsdag flyttet til d.
25/01- 2021. Og gjort Ib 10 år ældre.
Undskyld alt Rodet.

2

Mindeord over Vagner Sørensen
Torsdag den 14. Januar tog Vagner Sørensen
ud på sin sidste Rejse. Vagner havde rejst og
arbejdet meget i udlandet, og blev i en ung alder indmeldt i SCUK-Aarhus.
Ud over at være medlem af SCUK-Naverne,
var Vagner i hele hans rejsetid medlem af Berejste Tømrere i København.
Igennem sit mangeårigt medlemskab af
SCUK-Naverne, havde Vagner flere tillidshverv i SCUK. Han var i flere år Hulefar i
SCUK-Aarhus, Arkivansvarlig for CUK’s arkiv, der havde til huse i samme bygning som
Hulen. Igennem sin tilknytning til arkivet, tilegnede Vagner sig en viden om SCUK-navernes historik. Denne viden hjalp mange med at
få oplyst om tidligere medlemmers færden.
Man kunne altid kontakte Vagner, hvis man
lige stod og manglede informationer om enten
personer eller tidligere SCUK-foreninger, der
var ophørt. Medlem af bestyrelsen i det nu ophørte FBSH ( forening for Berejste Skandinaver) for blot at nævne noget af det, som Vagner var involveret i. Ligeledes var Vagner med
til at arrangere ture til Mosel i flere år.
Som en anerkendelse for sit store arbejde i og
for SCUK, blev Vagner i 1996 på Pinsestævnet
i Holbæk udnævnt til Årets Nav. I 2006 blev
Vagner udnævnt til Æresmedlem af SCUK,
hvilket han var meget stolt og beæret over.
Vagner kunne den 20. Januar 2021 fejre sit 65
Års medlemskab af SCUK, hvilket betød, at
Vagner var den person, der havde været medlem i længst tid. Denne oplevelse skulle desværre ikke være Vagner forundt. På SCUK og
Hovedbestyrelsen’s vegne.
Æret være dit minde.
Kaj Jepsen
Formand CUK

Mindeord: Frank Lukassen, Randers

Hjertelig tak for opmærksomheden til mit 50 års
jubilæum.
Tak for telegrammer og fødselsdagskort, gaver
og blomster samt telefonbeskeder.
Når man fylder år og har jubilæum samme dag og
ikke må holde fest, varmer det alligevel, når så
mange tænker på én
De kærligste hilsener
Bitten Lorentzen. Randers

Formandens spalte
”En Frank eller to…” har vi sunget et utal af
gange i Hulen.
Fremover bliver det uden Franks lune smil, når vi
kommer til den linje, for den 16/1 2021 tog han
på sin sidste rejse.
Han blev bisat den 2/2, og vintersolen stod lige
så flot som fanerne ved kisten.
Frank var naver i næsten 42 år, og siden 2008 har
vi i Randers været så heldige at have ham og
Bente som medlemmer.
Frank spredte humør, hvor han kom – ikke
mindst til fastelavn, hvor han og Bente ofte var
klædt festligt ud. Han mødte op, når der var komsammen i hulen – også selv om han først måtte
bruge en og siden to krykkestokke.
Han kom vidt omkring i naversammenhæng og
havde venner i mange huler. Han tog gerne campingvognen med og nød samværet på campingpladserne.
Kære Frank, vi kommer til at savne din lune, din
livserfaring og din vedholdenhed. Vore tanker
går til Bente og til den smukke sang fra din bisættelse: ”We’ll meet again”
Tak fordi du var her, Frank. God rejse
Med kno, Helle

TAK

TAK

Tak for de mange hilsener, deltagelsen og
fanerne ved min mand Frank Lukassens
bisættelse. Det var jeg meget glad for.
MVH Bente
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Som det i øjeblikket ser ud mht. Covid 19, er
der store forhåbninger til, at Frederikssund
kan afholde Stævnet til Pinse den 22-23. Maj.
Lad os håbe, at det ikke må udskydes i år. Der
bliver måske åbnet lidt mere op for antallet af
personer, der må samles, når vi når til den 28.
Februar.
Det bliver en god dag, når vi atter kan og må
mødes i Hulerne. Der er mangt og meget at
tale om, for det er jo meget få sammenkomster
det er blevet til siden marts 2020.
Når vi må afholde møder og de for foreningerne udsatte generalforsamlinger med hvad
der dertil hører, så vil HB igen i år anmode jer
om at tilmelde de valgte delegerede fra foreningen, med navn-forening samt e-mail
adresse, så de relevante dokumenter til delegeretmødet, kan sendes til dem.
Der har i de senere år været ” lidt ” misforståelser ang. tilmelding. Det har desværre vist
sig, at personer har forstået det sådan, at hvis
man som valgt delegeret har tilmeldt sig til delegeretfrokost, så er det nok. Det har og vil
give lidt problemer, idet personerne når vi
kommer til delegeretmødet, ikke har fået tilsendt de relevante dokumenter tids nok til, at
de kunne sætte sig ind i, hvad der skal tages
beslutninger og stemmes om på mødet.
Vi ses til Pinse i Frederikssund.
Med kno
Kaj Jepsen,
Formand CUK

