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Årsbog af DFS 2018 – 2020
Der er 7 eksemplarer af den nye årsbog til salg hos hovedkassereren til en pris af 300,00 kr. men ekskl.
porto. Grunden til den forhøjede pris er, at omkostningerne er steget til trykning m.m.
Bestilling kan ske på cuk-hovedkasserer@outlook.com og husk at skrive årsbog i emnefeltet i din mail.

Med kno i bordet
CUK-Naverne
Foreningen For Berejste Skandinaver
Hovedkasserer
Jan-Erik Johansen
Kirkevej 9
4520 Svinninge
Tlf. 71 7807 59
Cuk-hovedkasserer@outlook.com

Redaktøren efterlyser en reserveredaktør.
Vedkommende skal kun træde til i tilfælde af
sygdom, eller anden pludselig opstået forhindring. Ligeledes eftersøges en reserve til afhentning og udsendelse af DFS. Interesserede
kan henvende sig til undertegnede eller formand Kaj Jepsen. Tlf. numre og mailadresser
findes på anden bageste side i bladet.
Med kno
Hans Emborg

Hermed siger jeg tak for al opmærksomhed i
anledning af mit 60 års Jubilæum.
Ejner Petersen
Slagelse Naverforening

Fødselsdage:
14,05,2021 Erik Carlsen ( Aarhus )
75 år
Illerupvej 42, 5. tv.
8200 Aarhus
19,05,2021 Preben Lupnaav ( Næstved )
75 år
Jasminvej 1, 1. sal stue 7
NV
4700 Næstved
24,05,2021 Carl Otto Frederiksen ( Holbæk )
70 år
Nyvej 10
4300 Holbæk
25,05,2021 Jørg F. R. Leth ( Herning )
70 år
Ægirsvej 2
NV
7500 Holsterbro

Jubilæer:
04,05,2021 Lars Kennett Karp (Stockholm)
25 år
Skalbyvägen 161
S-175 60 Järfälla
Sverige
20,05,2021 Flemming Vilhelmsen (Zürich)
50 år
Überlandsstrasse 341
CH-8051 Zürich

TAK

TAK

Tusinde tak for alle hilsener fra Hb. Vejle, Frederikssund og Slagelse.
Det varmer
Søren Kirkeby
TAK
Jeg vil hermed sige mange tak for TelegrammerMail samt Telefonopkald på min 45 Års Jubilæumsdag i CUK den 02. April.
Med kno
Kaj Jepsen
CUK-Vejle
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Jeg siger hermed tak til alle der sendte mig en
hilsen i anledning af mit 30 års Jubilæum.
Hans Frederiksen
Slagelse Naverforening

Forenings meddelelser
Frederikssund:
Til medlemmerne af CUK-Frederikssund.
Vedr. Den årlige generalforsamling 2021.
Da vi ikke kender retningslinjerne af for forsamlingsreglerne på nuværende tidspunkt, så er det
svært for bestyrelsen i CUK-Frederikssund at
komme med en endelig dato, hvornår det kan lade
sig gøre at samles til generalforsamlingen 2021 i
CUK-Frederikssund.
Men skulle det vise sig, at der i løbet af maj eller
juni måned vil blive åbnet yderligere op for antallet hvor mange der må være samlet udendørs?
Så kunne det måske være en ide at flytte mødet
udendørs hvis ellers vejret tillader det? Det kunne
måske også komme på tale at man møder op med
et Vaccine pas eller en negativ COVID-19 test,
som ikke er mere end 72 timer gammel?
De to datoer for et sådant møde kunne evt. være:
Fredag den 28.maj 2021
Fredag den 04.juni 2021.
Men bestyrelsen i CUK-Frederikssund vil kontakte medlemmerne på mail eller pr. telefon og
man vil også kunne følge med på vores hjemmeside eller på facebooksiden.
Med kno i bordet
CUK-Frederikssund
Formand Per Vejen.
Ryttervænget 27
3650 Ølstykke
Mobil: 27 30 97 77
Mail: 4vejen@gmail.com

Hillerød:
Hej Alle sammen. Livet går jo sin stille gang her
midt i nedlukninger og forbud, men vi har jo et
dejligt forår, så lad os nu ikke sygne ned i tristhed
og dårligt humør, dette her kommer vi over, og
det bliver sommer igen en dag, og vi ses igen, når
Mette F. giver lov.
Her i Hillerød havde vi en 80 års fødselsdag den
12. april, det er Ilse Lauritsen i Køge, tillykke
med dagen Ilse; vi håber at du havde en god dag.
Med kno, Arne Esbensen

LA:
Kære Familie, Naver og venner i USA og DK. Ja,
så står foråret og Påsken lige foran vinduet og
venter paa at møde os allesammen.
Men før vi går udenfor, så skal vi nok lige tage
en "Face mask" på, da Virussen stadig er farlig
for dem, som ikke passer på, også her i Californien, hvor restauranter og biografer har åbnet op,
dog med et begrænset antal personer tilladt indenfor.
Strandene ved Stillehavet bliver overløbet af de
unge mennesker.
Vores Danske klubber kan nu også mødes med
begrænset tilgang.
I den Danske Kirke her i nabo byen er 50% af
siddepladser tilladt.
Ha' en god Påske og Forår, "Stay Safe" og
"Skoal" til jer allesammen.
Arne B

Med håbet og ønsket om at flere snart kan mødes,
ønskes alle en god april måned. Den er startet
barsk med kulde, sne og hagl.
Hilsen Marianne

Odense:
April. Hulemødet gik også denne gang over al
forventning. Stemningen var i top, snakken gik
og alle hyggede sig. Alle glædede sig til at vi
snart kan holde møder uden begrænsninger, så vi
kan planlægge vores årlige udflugt og gennemføre den. Der blev talt om forskellige udflugtsmål, men vi må se hvilken muligheder vi får af
regeringen.
Ole Bøwig

Randers:
Tjah, så hurtigt gik det heller ikke med genåbning…
Vi kunne ikke holde hulemøde i april, og vi tror
heller ikke længere på det til maj.
Til gengæld kan vi tage vores travetur Kristi
Himmelfartsdag på samme måde som sidste år,
da traveture jo foregår udendørs.
Vi mødes ved Randers Bro torsdag den 13. maj
kl 10. Vi medbringer mad og drikke til eget forbrug. Vi traver, snakker og hygger hele vejen til
Fladbro, hvor vi vinker pænt farvel til hinanden
med håb om snarligt gensyn.
Hav det godt så længe 😊
Med kno, Helle

Næstved:
Jeg havde håbet på, at der var godt nyt at fortælle.
Det er der desværre ikke, men vi har ikke mistet
modet. Generalforsamlinger og hulemøder venter
stadig, men det er jo ens for os alle.
Et medlem var i byen for nylig og gik i Hulen i
håbet om, at der var en ledig plads. Det var ikke
tilfældet, men der blev hurtigt fundet en løsning.
Heldigvis var det fint vejr med solskin, så Ove og
Finn tog 2 øl med, som de gik ned og nød ved den
fritlagte Suså. Alle var glade, og vi havde overholdt gængse regler.
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Samsø:
Først forsinket God Påske.
Tillykke med 2 ganger 10 års jubilæum til Edith
Jensen og Lars Gammelgaard.
Her venter vi bare på at få nye restriktioner fra
statsministeren, ang forsamling.
Tillykke Søren Kirkeby med 75 års dagen. Kaj V
Jepsen. med 75 års jubilæet.
Sender en god tanke til Lars Gammelgaard som
renoverer vores hule så flot. Stolt af dig. Husk
indkomne forslag til formanden inden den 10.

