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Thorshavn.
Til orientering angående pinsestævne 2022. Vi regner med, at pinsestævnet kan holdes som planlagt.
Vi arbejder på at få 3 lejligheder færdig i Thorshavn, hvor vi kan indlogere 25 gæste, og i vores hus
på Hvitanes har vi plads til 5 gæster, og i Rabarbhusið har vi plads til 16 til 20 gæster. Det vil sige, at
vi får plads til 46 til 50 gæster, og der er 48 personer, som jeg har lovet logi til, som vi har. Jeg kan
ikke love logi til flere folk, men vil være behjælpelig med indlogering andre stæder i Thorshavn.
Adressen på Hvítanes er Gerðisvegur 9 og adressen på lejlighederne er Heygsvegur 20, Tórshavn I
dag Lørdag den 12. marts har vi modtaget 40 tilmeldingsblanketter, og næsten alle har betalt, tak for
det, og der er ca. 25 navere/navervenner mere, der har kontaktet mig og siger, at de kommer til Pinse
stævne i Thorshavn. Vi er glade for så stor tilslutning så tidligt. Jeg vil prøve at have programmet for
Pinsestævnet færdigt, så det kan komme i Den Farende Svends næste nummer. Tårs Syngepiger er
opløst, men min gode veninde Hedvig Brich og harmonika manden og teknikeren vil komme og
underholde. Huleaften, Delegeretmøde og Festaften: adressen er i Håndværkerhuset Stoffalág 60,
Tórshavn. Indskrivning og sluk-efter er i hulen i Tvørgøta 13, Tórshavn. Bed & Brakfast er samme
adresse.
Med kno i bordet. Jørgen Christiansen
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Fødselsdage:
06,04,2022 Niels Erik Thomsen (Vejle)
70 år
Østerled 34. st.tn.
7100 Vejle
06,04,2022 Susanne Tronier-Jørgensen
65 år
Kingosvej 69, 2. tv.
NV
3000 Helsingør (Hillerød)
09,04,2022 Jørgen Emanuel Maul (Calgary)
75 år
#221, 60 Royal Oak Plaza Calgary
AB T8G 0A7
Canada

13,04,2022 Johnny Lindskjold (Vejle)
60 år
Skolegade 15
7100 Vejle

Tak - Tak
Mange tak for opmærksomheden ved min 70 års
fødselsdag d. 21/2 - 2022.
Tak for telegrammer fra HB, Aalborg, Vejle, Randers. Tlf. Kirsten (Pigen fra Fyn),
samt mail fra Ole Michael.
Med kno i bordet
Ivar Aalborg

14,04,2022 Lilly Pedersen (Herning)
80 år
Teglværksvej 17
NV
7323 Give

Tak for telegrammer til mit 30 års jubilæum
Hilsen Bente Lukassen Randers afd.

20,04,2022 Kate Jensen (København)
90 år
Strandholms Alle 41 B
NV
2650 Hvidovre

Formandens spalte:

23,04,2022 Ebbe Lehmann Calgary)
80 år
551 Eaglecrest Dr.
BC V9K 1E3
Canada
28,04,2022 Christian R. Nielsen (Samsø)
65 år
Onsbjerg Vestermark 3
8305 Samsø
29,04,2022 Alex B. Christensen (Holbæk)
75 år
Stensbjerghuse 2, st. th.
4600 Køge

Jubilæer:
10,04,2022 Margit Norlin (Hillerød)
35 år
Gilleleje Hovedgade 50
3250 Gilleleje

2

Forår. Lys og varme. Fastelavnsboller sæson.
Covid er nærmest nedlagt. Og så er der startet en
krig relativt tæt på.
CUK har modtaget en henvendelse om mulig
deltagelse i herberg-renovering længere mod Syd.
Opførelse af regulære flygtningelejre og andre
tiltag.
Jeg nævner det her, i fald en eller flere måtte have
overskud, energi og mulighed for at rejse mod syd
og yde en indsats.
Men man kan også gøre indsats her mod nord.
Talløse muligheder, så bare klø på.
Der vil komme mange flygtninge. En del vil rejse
videre, en del blive resten af livet, en del vil rejse
hjem.
Fuldstændig som de knap 3500 Finnebørn, der
blev evakueret til Danmark under Vinterkrigen i
40-erne. De kom primært hjem.
De Ca. 200.000 tyske flygtninge, der kom til
Danmark på knap 3 mdr. i foråret 1945. De tog
også primært hjem.
Så Ungarn, exil Cubanere, Tjekkoslovakiet, exil
Chilenere, som for en stor del stadig er her.
Mellemøstere fra forskellige lande, Jugoslaver
med forskellig baggrund. Mange forskellige.

Og nu en flodbølge fra Ukraine ud i Europa på
meget kort tid. Der er behov for assistance, som
man bedst kan byde ind med.
Nu er det så vores egen højtid, Pinsestævne,
årsmødet. Det bliver spændende at opleve.
Jeg håber, alle har fået nedskrevet og fremsendt
div debatindlæg til Delegeretmøde rettidigt.
Jeg efterlyser igen, om der skulle være nogen som
gør rejsen til Færøerne i bil?
Fanerne. Jeg har hørt, at en lokal forening har købt
en flybillet/transportplads til en fane for en ganske
anseelig sum.
Giv endelig lyd, om der skulle være en transportmulighed for fanerne.
E-mail : Der har været en Sætternisse på spil. Min
personlige E-mail har været behæftet med en fejl.
Det beklager jeg over for dem, som har fået Email retur. Og indrømmer blankt, at jeg ikke selv
har fundet fejlen. Jeg har ikke læst korrektur på
mig selv. Tak til Næstved for at være ihærdige
med at få jeres budskab til Delegeretmøde frem.
Uden den stædighed havde det såmænd nok varet
længe inden rettelse.
Nyd erantisen, vintergækken, Dorotealiljen den
korte tid, de mangfoldiggør sig. Og snart kommer
Påske-øllet.
Med Kno
Per Hemmingsen
CUK HB Formand
---- OOO ----

Information til foreningerne i CUKNaverne angående medlemslisterne i
CUK-Naverne.
Til orientering er al registrering af
oplysninger i medlemslisten overgået til
Ole Michael Strange på HB-Mødet den
18.12.2021. Dette var bekendtgjort i
DFS 2. januar 2022.
Derfor bedes man med alt, hvad der har
med medlemslisten at gøre, rette sine
henvendelser om diverse ændringer til
Hr. Ole Michael Strange i stedet for til
undertegnede på mail.
olemichael@outlook.dk.
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Herved undgår vi, at der forekommer
misforståelser om medlemslisten i CUKNaverne.
Med kno
CUK-Naverne
Hovedkasserer
Jan-Erik Johansen
Kirkevej 9
4520 Svinninge
Tlf. +45 71 78 07 59
cuk-hovedkasserer@outlook.com

Foreningsmeddelelser:

Calgary:
Den 9. april
2022 kan Jørgen
Emanuel Maul,
Calgary
fejre sin 75 års
fødselsdag. Tillykke fra Naverne i Calgary.

Den 23. april
2022 kan Ebbe
Lehmann, Calgary fejre sin 80
års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary.

Calgary Naverklub Afholder ordinær generalforsamling den 7 april 2022 kl. 19. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Der vil blive serveret gule ærter.
Tilmelding nødvendig. Medlemmer i restance har
ikke stemmeret.

