
NR. 4. APRIL 2017 ÅRG. 115

Program for pinsestævnet 2017 i Tjæreby Forsamlingshus
med opsamlingssteder i Skælskør (hvis der er interesse for det)
og ca. -angivelser af bustider.
Lørdag: Indskrivning, fællesfoto og huleaften m.m.

- Kl. 11:00 – 17:00: Indskrivning.

- Kl. 13.00: Bus fra Tjæreby Forsamlingshus til Skælskør Rådhus.

- Kl. 13:30: Faneindvielse, ved Skælskør Rådhus, af HBs nye fane.

- Kl. 14.30: Fællesfoto ved Skælskør Rådhus.

- Kl. 15.00/15.30: Bus tilbage til Tjæreby Forsamlingshus.

- Kl. 17.30: Afhentning ved Kildehuset/Vandrehjemmet/Kobæk Strand,

                    køres til ”Huleaften” i Tjæreby Forsamlingshus med ank. Kl. 18.00

- Kl. 23.30: Kørsel fra Tjæreby Forsamlingshus

                   til Skælskør Vandrehjem/Kildehuset/Kobæk Strand.

Søndag: Morgenmad, delegeretmøde, udflugt og festaften.

- Kl.   8.00: Opsamling ved Kildehuset/Vandrehjemmet/Kobæk Strand,

                     med ank. Tjæreby Forsamlingshus kl. 8.30 til morgenkaffe.

- Kl. 10.00: Delegeretmøde/Udflugt med afgang fra Tjæreby Forsamlingshus.

- Kl. 14:45: Udflugt retur til Tjæreby Forsamlingshus

- Kl. 17.30: Opsamling ved Kildehuset/Vandrehjemmet/Kobæk Strand, med ankomst Tjæreby

          Forsamlingshus til spisning kl. 18:00.

- Kl. 24.00. Kørsel tilbage med Navere til Vandrehjemmet/Kildehuset/ Kobæk Strand.

Mandag: Morgenmad, Slukefter, afsked.

- Kl. 8:30 – 10:00: Morgenmad.

- Kl. 13:00: Pladsen lukker.

ÅBENT HUS
Lørdag den 13. maj holder Jørgen Falsten (Khomeini)

åbent hus i Herning Naverhule fra 11.00 – 15.00

i anledning af hans 25 års jubilæum i CUK.

Tilmelding nødvendigt pga. køkkenet

senest den 1/5. på tlf. 61 36 99 37.
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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JUBILÆUM

Tak for opmærksomhed i anledning af mit

60-års jubilæum i C.U.K.

Jeg takker især:

Naverne i Stockholm, Hørning Naverne, Randers Naverne

Samsø Naverne, Naverne i Vejle, Kirsten Rasmussen

Grethe og Flemming Laugesen, Niels „2m“, Jørgen Falsten

Med naverhilsen
Otto Borås

D. 06.04.2017 Niels Erik Thomsen   Vejle

65 år Østerled 34, st.th.

7100 Vejle

D. 12.04.2017 Johnny Lindskjold   Vejle

50 år Skolegade 12, 2.th.

7100 Vejle

D. 12.04.2017 Inge Pilegaard Hansen   Odense

90 år Mulrupvænget 11

5230 Odense M

D. 14.04.2017 Lilly Pedersen   Herning

75 år

NV

D. 23.04.2017 Ebbe Lehmann   Calgary

75 år 924 Rundlecairn Way NE

Calgary AB T1Y 3A1

Canada

D. 29.04.2017 Alex B. Christensen   Frederikssund

70 år Rørdalen 8

4690 Haslev

D. 01.04.2017 Tom Bristing   Los Angeles

25 år 2224 Cooley PL

Pasedene CA 92204

USA

Tak for - tlf. opkald og telegrammer med søde ord.

til mit 25 års jubilæum som naverven d. 13. februar 2017,

det var en overraskelse.

Hilsen Bente Lukassen (Randers).
 

Tusind tak for opmærksomheden i anledningen af min 65-

års fødselsdag.

Tak for telegrammer fra HB, Vejle, Aalborg samt vin.

Tak til pigen fra Fyn for det fine kort.

Med kno i bordet Ivar

Jeg vil gerne takke alle for telegrammer breve m.m. til min

75 års fødselsdag.

Hilsen Børge Madsen, Odense (Bølge Børge)

Hjertelig tak for den overvældende deltagelse ved min

kære mand Kaj Lindskjolds bisættelse.

Og ikke mindst det flotte opbud af faner fra forskellige

foreninger.

Det varmer meget i denne svære tid.

TAK

Mvh. Else, Århus

Kaj Lindskjold er den 27. februar pludselig taget på sin sidste rejse. Kaj nåede næsten at være en del af Århus

Naverne i 27 år. Sidste år kunne vi i hulen fejre Kaj´s 75 års fødselsdag. Og for mindre end 2 år siden kunne Kaj

og Else fejre deres guldbryllup. Kaj var i mange år vores hulefar og kok i hulen, og vi har i mange år nydt hans

gode mad med største velbehag.

Ægteskabet har givet en søn, og det er også blevet til børnebørn og endda et papoldebarn, noget der virkelig

kunne få Kaj op på mærkerne. Kaj store fritidsinteresse var musik, især country, og han var fast gæst på country-

festivalen i Silkeborg hvert år. Kaj vil blive savnet i hulen, vi vil altid tænke på dig. Ære være Kaj´s minde.

Århus Naverne

Ole Lindeborg

Tak for opmærksomheden

i anledningen af mit 70 års jubilæun.

Erland Nielsen, Hillerød
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Formandens Spalte.
På HB-mødet i Odense den 04-03-2017 kunne vi konstatere, at foreningerne ikke altid husker, når
der bliver optaget/nyindmeldt et medlem, at give hovedkassereren informationer såsom fødselsdato-
årstal- adresse samt indmeldelsesdato og medlemsbogsnummer. Disse informationer er vigtig for,
at hovedkassereren kan registrere personen/personerne rigtigt. Hovedkassereren/ HB anmoder
derfor foreningerne om, at videregive informationerne snarest, så alle formalier er i orden.
Når dette nr. af Svenden udkommer, har foreningerne sikkert valgt de personer, der skal
repræsentere foreningen på delegeretmødet i Slagelse den 04.juni. For at der ikke skal bruges
unødvendig papir og tid på, at lave kuverter, så vil HB endnu en gang opfordre til: HUSK AT
OPLYSE HB MED NAVN, DE PERSONER DER ER VALGT SOM
DELEGERTE.
Kaj Jepsen, Formand HB.

REFERAT HB-Møde den 04. marts Ungarsk Vinstue, Odense
1: Velkomst v/Formanden
Velkommen til dette HB. Møde her i Odense den 04-03-2017, der er det sidste, inden vi mødes igen til Pinse. Som det

fremgår af dagsorden, er der forskellige emner, der skal drøftes, så endnu en gang velkommen.

Med kno

Kaj Jepsen

2: Beretning ved Hovedkasserer
HB. Gennemgik regnskaberne som er godkendt og fundet i orden.

Regnskaberne er også i Svenden til gennemsyn af foreningerne.

3: Beretning ved Chefredaktør.
Richard syntes at det går rimeligt godt. Indlæggene kommer i god tid.

Der har været et par enkelte smutter i mærkedagene. Ikke noget han kan gøre for. Han har lige sat et forkert efternavn i,

som også har resulteret i en diskussion, ikke så meget om navnet, men om datoen. Han kan kun sætte det i som han får

oplyst…..

4. Hjemmesiden v/Ole Michael/ Jan Erik:
Der er et fint samarbejde med Jan-Erik, som står for at lægge arrangementer omtalt i Svenden i kalenderen for de

foreninger, som ikke selv gør dette. Når foreninger har behov for hjælp står vi gerne til rådighed og har fordelt det, så Jan-

Erik hjælper foreninger Øst for Storebælt og Ole Michael hjælper øvrige foreninger.

Samlingen af Den farende Svend på Det kongelige Bibliotek er kontrolleret og manglende numre er skaffet gennem

Frodes kassererarkiv og gennem Elo fra CUK-Arkivet. Der er nu aftale med Det kongelige Bibliotek om at de scanner alle

udgivne numre af Den farende Svend til PDF, som vi derefter vil lægge på hjemmesiden. Vi håber at dette er så langt

fremme, at vi kan præsentere det ved Delegeretmødet på Pinsestævnet i Slagelse.

Henvendelser om hjemmesiden, incl. fra foreninger, der ønsker hjælp til at lægge informationer på hjemmesiden og om

Navere/Navervenner, der er taget på den sidste rejse bedes mailet til web@naverne.com, som sender til både Jan-Erik og

undertegnede. Information om sidste rejse bliver lagt på hjemmesiden og besked bliver mailet videre til HB-formand Kaj

og til Hovedkasserer Frode.

Opdatering af CUK Medlemslisten går fint og de fleste foreninger er heldigvis opmærksomme på at give besked, når der

sker ændringer.

Ole Michael Strange, webmaster

5: Ansøgning om fonde.
HB: Har ansøgt forskellige fonte, om tilskud til materialer, så vi kan få Svenden skannet ind så man i fremtiden kan bruge

den som søgemaskine.

6: Indkommende forslag til delegeretmødet.
HB. Gennemgik de forslag som er indkommet til delegeretmødet, og bliver sendt videre til foreningerne.

7: Eventuelt.
Her var der ikke noget.

8: Ny mødedato.
Det blev aftalt at holde næste møde den anden juni i Skælskør.

Herefter sluttede mødet.

Referent. Ove Graae.
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Velkommen til Pinsestævne 2017
   Vi har glædet os meget til at holde dette pinsestævne og har søgt med lys og lygte for at finde et sted i

byen Slagelse. Men her kunne vi desværre ikke finde egnede steder. Så derfor endte det med at blive i

”Udkant-Slagelse”, nemlig Tjæreby Forsamlingshus som lige netop ligger inden for kommunegrænsen og

har alle de faciliteter der er brug for.

 Navn:

 Adresse:

 Postnr.:   By:

 CUK-forening:

 Tlf. Nr.:    E-mail:

                                             Pris.                   Lørdag: Antal.            Søndag: Antal.             Mandag: Antal            Pris i alt.

 Stævnemærke:                100,00 kr.                                                XXXXXXXXX             XXXXXXXXX

 Huleaften:                        125,00 kr.                                                XXXXXXXXX             XXXXXXXXX

 Delegeretfrokost:            125,00 kr.       XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Udflugt m. frokost:         250,00 kr.       XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Festaften:                         285,00 kr.        XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Natmad ved festaften:       50,00 kr.        XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Morgenmad:                      60,00 kr.         XXXXXXXXX

 Transport: v/25 ps.         100,00 kr.                                                                                        XXXXXXXXX

 I alt.                                    XXXXXX        XXXXXXXXX             XXXXXXXXX            XXXXXXXXX

 Indbetalt på konto.            100 %

Hele arrangementet foregår i Tjæreby Forsamlingshus, Næstved Landevej 220, DK-4230 Skælskør.

 
Tilmelding til Pinsestævnet 3. – 5. juni 2017. 

Tilmelding skal ske senest 1. maj 2017 til kasserer Ejner Petersen:
Solbakkevej 13. DK-4180 Sorø. Mail: ejnere@gmail.com

100 % af deltagerprisen senest 1. maj 2017 til: Reg, nr. 0570 Kontonr. 5734404782.
Husk tydelig navn, forening og adresse.

For interesserede er der morgenmad søndag og mandag i forsamlingshuset fra 7:30 – 9:30.
OBS! Der vil være transportmuligheder fra Skælskør

(3 opsamlingssteder) til forsamlingshuset ved minimum 25 tilmeldinger pr. dag.
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