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Vi ses på Færøerne 
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17,05,2022 Leif Andersen (Los Angeles) 

80 år 2239 Judith Lane, Anaheim 

 CA 92804, USA 

 

29,05,2022 Niels Gunni Vase (Sønderborg) 

75 år Lykkevej 8 

 Øster Højst 

 6240 Løgumkloster 

 

30,05,2022 Jesper Steen Kristensen (Silkeborg) 

35 år Herningvej 70, st. th. 

 8600 Silkeborg 

 

 

 

 
 

 

 
01,05,2022 Anni B. Jørgensen (København) 

35 år Daruplund 15, 1. mf. 

NV 2660 Brøndby Strand 

 

12,05,2022 Ole Højgaard Frederiksen (Hillerød) 

60 år Kirsebærlunden 9 

 3460 Birkerød 

 

 
 

 

Hjertelig tak for telegrammer og opringninger, til 

min fødselsdag. 

Det varmede meget.  

De bedste hilsner fra.  

Ove Graae. 
 

 

 

 

 
Ohøj i kælder og på kvist. 

Solen skinner, og det er lyst om morgenen. 

I min hjemforening Vejle ser det ud til, at vi skal 

vokse i antal. Der kom en frisk gut. Han havde set 

et eksemplar af Svenden på et bord og læst lidt i 

det. Og så tog han kontakt.  

Det er dejligt, jeg håber den tendens er ens gyldigt 

landet over. 

 

 

Der er jo brug for friske medlemmer. 

Lige nu har CUK 3 muligheder for synlighed: Den 

Farende Svend i fysisk udgave, hjemmesiden, 

samt Sdr Hygum Hjemstavnsgård. Jeg tænker, det 

ku være interessant at vide, hvilken af disse 3, der 

tiltrækker mest opmærksomhed og flest nye med-

lemmer. 

Pinse, Stævne og Færøerne. Alt ser ud til at spille, 

og vi bliver mange.  

De mange Faner…  Endnu engang: nogen som har 

bil med?  

Vi afventer en melding angående vedtægtsjuste-

ring, som jo blev udsat ved Frederikssund stæv-

net.  

Så er der lidt Email justeringer rundt omkring, 

som har afstedkommet manglende kommunika-

tion.  

Alt i alt en stille afslutning på vinteren.  

Og der er kommet endnu et job opslag. Frode har 

efter betænkningstid vurderet, at nu er det tid.  

Nu er tiden kommet til at åbne for en ny assiste-

rende kasserer, altså en hjælpekasserer. 

Det samlede HB udtrykker taknemmelighed og 

respekt for den årrække og det engagement, Frode 

har lagt i kampen at sætte CUK s finanser i pas-

sende orden og gøre opsætningen af regnskaber 

anskuelige.  

Håber, Påskeharen og foråret bekommer alle vel.  

Med Kno 

Per 

 

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

Tak - Tak 

Formandens spalte: 
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Til Information til kasser & Formænd I CUK-

Naverne. 

 

Da jeg i løbet af maj måned 2022 skal til at sende 

faktura på kontingenter for 1.halvår 2022 ud til 

foreningerne, vil jeg lige mide jer om, at der på 

delegeretmødet i Frederikssund 2021 blev vedta-

get en kontingentforhøjelse til hovedkassen. 

Taksten ifølge aftalen er følgende: 

 

Naver stiger til 44,00 kr. pr. måned. 

Naverven stiger til 260,00 kr. pr. år. 

Enker stiger til 190,00 kr. pr. år. 

 

Med kno i bordet. 

CUK’s Hovedbestyrelse 

Hovedkasserer 

Jan-Erik Johansen, Kirkevej 9, DK-4520 Svin-

ninge 

Tlf. 71 78 07 59 

E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com 

 

 

 

 

Referat fra HB-møde lørdag 26/3 2022 

kl. 10:00 i Naverhytten i Vejle  

 

Deltagere: Per Hemmingsen, Per Jensen, Hans 

Emborg, Jan-Erik Johansen og Ole Michael 

Strange  

Dagsorden:  

1. Velkomst. Per H bød velkommen. 

2. Orientering fra formanden. Henvendelse fra 

CCEG om Ukraine. Vi kan informere, men svært 

for os at hjælpe direkte. PR-initiativer blev først 

overhalet af coronaen og nu af situationen i Ukra-

ine, så vi er desværre fortsat på ’stand by’, da me-

dierne hellere vil bringe det andet… Faner til 

Thorshavn: Der er ikke kommet henvendelser ef-

ter Per Hs spørgsmål i Svenden… 

3. Siden sidst. Dejligt at vi nu igen kan mødes 

uden corona-restriktioner. Ellers intet at bemærke.  

4. Opsamling på referat fra sidste møde. Forsik-

ringer er tegnet. 

5. Orientering om økonomien. Jan-Erik oriente-

rede om økonomien. Der er bestilt emblemer m.v. 

til varelager.  

6. Ny forretningsorden for DFS. Hans omdelte 

forslag. Der var enkelte forslag til ændringer. 

Hans retter og udsender til HB, så det kan komme 

med som bilag ved Delegeretmødet.  

7. Ukraine: Brev fra CCEG-præsident Bernhard. 

Per H orienterede (se også punkt 2).  

8. Forslag fra Chr. Riedel: At få Naverne aner-

kendt som UNESCO immateriel kulturarv. HB 

finder, at det er en god idé, og Per H har allerede 

kontaktet Nationalmuseet herom. 

9. Forslag til Årets Nav og Æresmedlem. Forslag 

blev drøftet.  

10. Pinsestævnet i Thorshavn. HB drøftede Dele-

geretmødet. Dagsorden og bilag udsendes til for-

eningerne.  

11. De tilrettede vedtægter fra Vejle gennemgået 

og godkendt. Per H snakker med København om 

deres vedtægter. 

12. Annonce i Svenden. Der kan ikke stilles sær-

lige krav i forbindelse med annonce i Den farende 

Svend.  

13. Eventuelt. Næste HB-møde i Thorshavn. 

Referat ved Ole Michael Strange, sekretær i HB 

 

 

 

Hej gode Navere og navervenner 

CCEG, den fælles organisation for europæiske 

foreninger for rejsende håndværkere (mv.), har et 

blad, der hedder ’Bulletin’. 

 

Bladet udkommer to gange om året og koster med 

forsendelse 140,- kr./år. 

Bladet, der nærmere er et magasin, indeholder 

f.eks. rejseberetninger, særlige beskrivelser fra 

håndværksmæssige projekter samt meget andet af 

fælles interesse for alle, der finder, at idéen om at 

rejse og arbejde andre steder er spændende. 

Normalt er bladet to-sproget; alt er med på tysk og 

fransk – og når vi fra CUK skriver i bladet, så står 

det også på dansk. 

Den næste udgave udkommer i oktober/ no-

vember. 

 

Hvis du gerne vil modtage bladet i abonnement, 

så send en bestilling til: ch-riedel@outlook.dk 

 

Til jer, der allerede har abonnement på Bul-

letin: 

Hvis du ikke længere vil fortsætte dit abonnement, 

så skal det opsiges på mail til: 

 

ch-riedel@outlook.dk 

mailto:cuk-hovedkasserer@outlook.com
mailto:ch-riedel@outlook.dk
mailto:ch-riedel@outlook.dk

