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Nr. 11. november 2022 årg. 120 

Pinsestævnet i Thorshavn 2022 

CCEG-stævne i Alsace 

I weekenden 7-9. oktober 2022 holdt CCEG (den Europæiske sammenslutning for organisationer, 

der udsender rejsende) den årlige forsamling og stævne. 

Sidste år var det os i Naverne, der stod for arrangementet ved og i Hulen i Sønderborg – og i år 

var det så de franske fra ’Union’ der indbød til stævne i Alsace. 

Alsace er et spændende og meget smukt område og har, som de fleste Navere nok vil vide, skiftet 

nationalitet nogle gange i historien. 

Undertegnede har mødt en, hvis bedstemor var født i Frankrig, døbt i Tyskland, konfirmeret i 

Frankrig, gift i Tyskland og døde i Frankrig – og hun havde boet i den samme landsby hele sit 

liv! 

Stævnet samlede ca. 200 nuværende og tidligere rejsende – og fra Naverne deltog vi med 11 

deltagere. 

Ud over delegeretmøde, snak og fest (som os med vindue mod festpladsen kan bevidne, varede 

langt ud på natten!), så var der også samling af den udstillingspavillon, der skal bruges som stand 

for CCEG ved en udstilling i Leipzig. Pavillonen er et samlesæt – og kan bruges ved andre arran-

gementer og udstillinger. 

Og maden var naturligvis på fransk niveau: Tre retter og ved de fleste store måltider serveret på 

tallerken ved bordet af en stab af frivillige. Og lørdag aften fik vi skinke kogt i vand med hø i… 

Har aldrig hørt om det før, men det smagte særdeles godt. 

Tak til Union for et rigtig spændende CCEG-stævne  

Mange Naverhilsner, Ole Michael, Århus 
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18,11,2022 Jytte Neis (Vejle) 

70 år Kompagnivej 18, 2. th. 

NV 8930 Randers NØ 

 

20,11,2022 Inger Emborg (Vejle) 

70 år Højtoft 8 

NV 7100 Vejle 

 

27,11,2022 Erik Qvist Andersen (Aalborg) 

75 år Jærens Rev 5 

  Egense 

  9280 Storvorde 

 

29,11,2022 Frank Ibsen (Århus) 

75 år Saloparken 73 

  8300 Odder 

  

 

 

 

 

01,11,2022 Mogens Norlin (Hillerød) 

65 år Gilleleje Hovedgade 50 

 3250 Gilleleje 

 

06,11,2022 Henning Brogaard (Nakskov) 

35 år Rødbyvej 113 

 4900 Nakskov 

 

22,11,2022 CUK Slagelse (Slagelse) 

80 år Fruegade 36 

 4200 Slagelse 

 

26,11,2022 Ruth Marie Rasmussen (Stockholm) 

40 år Patron Pehrs Väg 31, 1. tr. 

 S-141 35 Huddinge 

 Sverige  

 

 

 

 

Tusind-Tusind tak til Sønderborg til min fødsels-

dag. Også tak til HB, som gjorde mig 15 år yngre. 

Tak til Vejle. Også tak til Naver på FB. 

Mange hilsner fra 

Susie i Sønderborg. 

Mange tak for kortet på min 80 års fødselsdag. Ja 

så nåede man så langt. 

For lige at fortælle. Min far og mor kom fra Hor-

sens, hvor min farfar var borgmester fra 39-49. 

Jeg er født og opvokset i København. Da jeg var 

16 år rejste vi til U.S.A. Mor, Far og 3 yngre sø-

skende. Jeg lærte mit fag, værktøjsmager, i Azusa, 

Californien. Har rejst lidt til Chicago og Danmark 

og arbejdet. Boede for det meste i syd Californien 

indtil jeg blev pensioneret i 2004. Så rejste jeg til 

Couer D Alene, Idaho. 

Er ganske godt tilfreds med det køligere klima. 

Det blev lidt for varmt for mig i Glendora, Ca. Jeg 

har været medlem i L.A. Naverklub 22 år. 

Kommer til møde en gang imellem. 

Jeg har haft sæsonarbejde her i Nord Idaho ved 

brandvæsenet, når vi har skovbrande om somme-

ren. Faktisk sjovere end at være inden for fire 

vægge det meste af mit liv. 

Mange tak for kortet. Leif i Idaho. 

 

 

 

 
 

Efterår, blade på træer hist og her. 

Ang. Skills begivenheden i Fredericia til Februar. 

Temmelig usandsynligt, at CUK kan deltage der. 

Håndværk eller ej, så er organisatoren samtidig en 

professionel virksomhed. 

Det er efter flere forhandlinger og forslag ikke 

lykkedes af få en acceptabel messe pris for CUK. 

Aktuelt 2295 kr. pr m. Dvs. en bitte stand på 3x3 

meter indendørs vil ende på mindst 20655 kr. 

+strøm og en ikke færdig debatteret moms oven 

på. En stand udendørs til udstillings-campingvogn 

på parkerings plads, her 1000 kr. pro meter :Ca. 

2.5 x5 =12500 samt strøm og evt. moms. Måske 

nok billigere, men hvem går udenfor i februar for 

at blive inspireret til sin fremtid? I skrivende stund 

arbejdes der på at søge sponsorat, men realistisk 

set er deltagelse meget usikker. 

Vi var i alt 11 som tog til CCEG 7-9 oktober træf 

i Alsace. Fly, bil, bus og tog bragte os frem. 

Mere om det i senere udgave, da vi alle i skrivende 

stund er på vej hjem.  

Så en sidste opfordring til at fremsende evt. emner 

til debat af HB - inden afholdelse af møde - til se-

kretær Ole Michael eller mig selv inden 7 novem-

ber.  

Fødselsdage:  

Jubilæer: 

TAK – TAK – TAK    

Formandens spalte: 


