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Glædelig alt muligt til alle sang glade Navere både
dem, som synger fantastisk og som har
sangstemme og melodi forståelse på mit niveau.
Smyril Line accepterede endeligt og kvitterede
11. maj, at vi kan få et automobil med faner til
Pinse Stævne på Færøerne.
Og retur. hhv. afrejse 28. maj og retur den 4. juni.
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Man må jo tage hvad man kan få.
Jeg giver et referat på et andet tidspunkt, men jeg
har holdt en del salgstaler for at komme med.
Der har allerede været taget kontakt til de
respektive lokalformænd ang. dato og opsamling
af faner på Sjælland.
I Jylland gælder 3 adresser om samme emne.
Sidste chance er 28. maj i Himmerland inden kl.
12 middag.
Faner kommer retur med bil knap midt juni, og så
tager vi den derfra.
Jeg arbejder på at lave reklame-larm for togtet.
Så. hvis I som skal flyve, har mod på det. Fuld
Kluft i lufthavn og med Flyver. Så har den
samlede verdenspresse i København, og ikke
mindst ved ankomst på Færøerne, noget at
fotografere og rapportere.
Jeg har pt. gang i sponsor-søgning til Den Farende
Svend.
Blevet kommenteret fra 3 af de steder, jeg er i
dialog med: hvor er I synlige? Måske det kunne
virke.
Hvis der er behov at få fragtet yderligere gods til
Færøerne, så kontakt gennem formænd.
Fungerer gerne som pakkepost, men retfærdigvis
skal siges, at der er sat en takst for faner for at
financierer automobil. Vi fragter ikke fødevarer
eller alkohol etc.
Lille reminder: check indrejseregler til Færøerne
ang. medbragt gods.
På glædeligt gensyn til dem, som tager turen, og
tilmed som skal se Pinse Solen danse hernede syd
på: ønsker Jer alle en fantastisk Pinse.
Med Kno
Per

Fødselsdage:
08,06,2022 Svend Erik Jensen (Århus)
75 åer
Plateauet 10, 2. tv.
9000 Aalborg

30,06,2022 Arne Hansen (Slagelse)
75 år
Blæsingevej 4
4270 Høng

Jubilæer:

09,06,2022 Viggo Reiffenstein (Århus)
85 år
Sovi Farm,
Maili Sitahai District
P.O. Box 683
EAT-Moshi, Tanzania

01,06,2022 Hans Bohl (Calgary)
40 år
245 240 RGE RD 31A
Springbanks, Calgary
AB T3Z 1H5
Canada

14,06,2022 Holger Erik Carlsen (Århus)
80 år
Slotsvej 43
Karlby
8543 Hornslet

01,06,2022 Jørgen Pedersen (Calgary)
30 år
Box 1559 Nanton
AB T0L 1R0
Canada

22,06,2022 Kent Hansson (Los Angeles)
95 år
353 Oak Knoll, Glendora
CA 91741
USA

01,06,2022 Alf K. Rasmussen (Calgary)
30 år
PO 29 Main Station Okotoks
AB T15 1A4
Canada

22,06,2022 Erik Hauschild (Vejle)
65 år
Teglværksgade 7, 4. th8000 Århus

01,06,2022 Poul Møller Sørensen (Aalborg)
30 år
Gammel Strandvej 9 st. th.
9000 Aalborg

24,06,2022 Børge Madsen (Odense)
75 år
Langagade 49, 1. th.
5300 Kerteminde

09,06,2022 Birger Svendsen (Frederikssund)
40 år
Murergade 7, 2.
2200 København N

25,06,2022 Lars Kenneth Karp (Stockholm)
55 år
Skalbyvägen 161
S-175 60 Järfälla
Sverige
26,06,2022 Claus H. Krems (Silkeborg)
65 år
Østerild Byvej 57 C, st.
Østerild
7700 Thisted
28,05,2022 Klaus-Jürgen Stelke (Herning)
60 år
Stapelholmer Weg 50
D-24963 Tarp
Tyskland
30,06,2022 Magrethe Eli (Næstved)
80 år
Alleen 32, 2 0002
4736 Karrebæksminde
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Mindeord Odense
Vi har haft et dødsfald. Kaj Frydendal, døde den
24 april 2022.
Kaj var en lystig herre, slagfærdig og altid god for
en historie. Kaj har været vidt omkring, sejlet for
”Mærsk”. Først som maskinmester og senere som
maskinchef. På et tidspunkt gik han i land og fik
en stilling på ”Fyensværket”, hvor han var chef
for vedligeholdelsen.
Kaj vil blive savnet i foreningen.
Formand Ole Bøwig

Tak - Tak
Tak for opmærksomheden i anledning af min 70
års fødselsdag fra HB og Vejle. Tak til Lis og Kaj
for opringning og kort
Med kno
Niels Erik Thomsen ( Neller ) Vejle

Mange tak for opmærksomheden ved min
75års fødselsdag den 29.april 2022.
Af
tak for alle telegrammerne og alle personlige hilsner.
Med kno
Alex Christensen Naverne Holbæk.
Jeg vil hermed gerne sige en stor tak for telegram
fra Vejle, H.B. og København samt telefonopkald,
jeg modtog i anledning af min 90 års
fødselsdag den 20. april 2022.
Naverven Kate, København.

Jeg vil gerne sige tusind tak til Vejle, H.B. og København for telegrammer, jeg modtog i forbindelse med mit 35 års jubilæum som naverven den
1. maj 2022.
Anni, København.

Som det ser ud lige nu, kører Fanerne ombord på
færge d 28 maj. I selskab med Lærke og jeg.
Jørgen får så lidt frivillig arbejdskraft at koste
rundt med inden Stævnet.
Men vi slås stadig om plads på færgen.
Jeg har en betragtning angående afstemninger på
Delegeret møder i fremtiden.
Forklaring følger.
Vores forretningsorden er ret klar ang. stemmeret.
Og den skal respekteres.
Nu er vi på vej til Færøerne, næste år Stockholm.
Vi er yderligere, 3 fuldgyldige og absolut fine
afdelinger som også ligger i rejse afstand,
Calgary, Los Angeles og Zürich.
For det tilfælde, at der skal afholdes Pinsestævnet
i hhv.2024, 2025 osv. nogen af de nævnte steder.
Hvor mange delegerede vil så tage rejsen?
HB har jo mødepligt, men ingen stemmeret.
Jeg tænker fuldmagter kunne være en overvejelse
værd hjemme i foreningerne. Som jeg ser det, er
HB i den sammenhæng et serviceorgan, som skal
favne foreningerne. Og det er selvfølgelig IKKE
HB, som skal foreslå hverken, hvad eller hvordan!
Det er de udvalgte delegerede, som er øverste
myndighed, men hvor få delegerede kan foreningerne acceptere til at sætte retningen indtil
næste Delegeretmøde, med en fremtidig mulighed
for lang rejse for flertallet?
HB ønsker alle en fantastisk forsommer Maj uden
Corona begrænsninger.
Med Kno
Per

----- ooo -----

Formandens spalte:
Mesenich Kalder:
Til Pinse når skoven blir rigtig grøn…. Ib
Schønberg 1952.
Jeg havde sådan set glædet mig til at stå i KBH
Lufthavn sammen med en flok i sort og hvidt samt
seriøse hatte og vælte ombord i en flyver under
afsyngning af hele sangbogen.
Det ku være rigtig sjovt.
Det er historien om Fanerne, der har ændret den
oplevelse for mig.
Lige nu - start Maj er planen, at Lærke samler div
faner op på Sjælland, og en del afleveres på
adresser i Jylland.
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En lidt forsinket Påskehilsen fra Mesenich an der
Mosel.
En KÆMPE hilsen fra Margit og Stefani. De savner alle de røde huer m/m, og de længtes virkelig
efter alle Moselanerne. Mest kom dette ”Kann du
huske", og glæder sig til alle der kommer.
Der er allerede flere, der har meldt deres ankomst;
vi er der selvfølgelig også.
Annemarie har fået fly-forbud, så vi kommer ikke
til Pinsestævne på Færøerne, og tog og sejltur bliver for dyrt for to pensionister.
Vi ønsker alle Deltagerne en god rejse og Torshavn Naverne et Fantastisk Stævne.

