Nr. 2 februar 2021 årg. 119
Frederikssund
Pinsestævnet den 22. - 24. maj 2021
CUK-Frederikssund-50års jubilæum
Håber, at alle er kommet godt igennem jule og nytåret?
Da vi ikke på nuværende kender nyt fra myndighederne om retningslinierne efter den 17.januar 2021, har vi det svært med at melde ud om
Pinsestævnet 2021.
Men vi sætter vores lid til, at det vil gå, som vores statsminister Mette
Frederiksen håber på, at denne Corona epidemi vender igen til påsken
2021???
Men skulle det ikke lykkes at afholde Pinsestævnet den 22. - 24. maj
2021, har vi booket Græse. Gl. Skole igen i weekenden 3-5.9.2021.
Men følg med på vores hjemmesider
http://www.cuk-frederikssund.dk/
http://naverne-cuk.dk/
Eller på Facebooksiden CUK-Naverne
Der vil med jævne mellemrum blive lagt oplysninger ud, når der er
noget nyt om Pinsestævnet

Med kno
Bestyrelsen i CUK-Frederikssund

Fødselsdage:
05-02-2021 Else Larsen (Holbæk)
85 år
Østergade 48
4340 Tølløse
19-02-2021 Jørgen Petersen (Calgary)
70 år
Box 1559 Nanton AB
TOL 1RO Alberta
Canada
21-02-2021 Preben Sørensen (Silkeborg)
65 år
Christianshøjvej 4
8620 Kellerup
25-02-2021 Kurt Nørregaard (Aalborg)
75 år
Charlottehøj 16
9000 Aalborg
28-02-2021 Jan Sort Jensen (Aalborg)
75 år
Nørholm Bygade 26
9240 Nibe
Jubilæer:
01-02-2021 Kristian Poulsen (Los Angeles)
15 år
161 Oak Meadow Road
Sierra Madre
CA 91024
USA
01-02-2021 Ole Hull Kristensen (Århus)
15 år
Brobjerg Parkvej 76
8250 Egå
05-02-2021 Erik Martensson (Calgary)
20 år
87 Walden Gdn. SE
Calgary AB T2X OM9
Canada
08-02-2021 Klaus Jürgen Stelke (Herning)
15 år
Stapelholmer Weg 50
D 24963 Tarp
Tyskland
17-02-2021 Søren Godt Sørensen (Holbæk)
10 år
Vedde Byvej 20
Vedde
4295 Stenlille
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Mindeord over John Reitz.
Lørdag den 19.December tog John Reitz ud på
sin sidste rejse. John havde rejst og arbejdet
mange steder i udlandet, og efter at han havde
lært Sussi at kende, der var Naverven i CUKSønderborg, besøgte John Hulen flere gange i
selskab med Sussi, og derved blev interessen for
Naverne vakt hos John. Han blev indmeldt i
CUK-Sønderborg den 02-03-2012, og som tiden
skred frem, fremkom John med mange initiativer
til, hvordan CUK-Sønderborg kunne blive mere
synlig i det sønderjyske.
I forbindelse med, at der skulle afholdes 100 års
genforeningsfest i 2020, mente John, at der var
en stor mulighed for, at CUK kunne være en del
af markeringen for genforening. Der var ikke
langt fra ord til handling hos John, så han forelagde det for bestyrelsen i CUK-Sønderborg, der
tilsluttede sig forslaget.
I løbet af 2019 henvendte de sig til de Fremmedskrevne i Flensborg, der var med på at indlede et
samarbejde med CUK, så når dagen oprandt den
11. Juli 2020, ville der være Håndværkere fra
flere af CCEG.medlemmerne, der sammen med
CUK-medlemmer ville arbejde sammen på selve
dagen. Der blev afholdt flere møder, bla. med
Sønderborg kommune, der ligeledes gik ind for
forslaget. Desværre satte Covid 19 en ” kæp i hjulet” så genforeningsfesten blev udsat til 2021. I
hele 2019 og frem til oktober 2020, hvor Johns
kræfter var ved at slippe op på grund af sygdom,
arbejde han ihærdigt sammen med resten af bestyrelsen og Sønderborg kommune på at færdiggøre projektet.
I den tid John nåede at være medlem af CUKSønderborg, var der ingen tvivl om, at John
brændte for CUK. Hans arbejde og gå på-mod,
samt hans store kontaktflade i det Sønderjyske
gjorde, at genforeningsfesten kunne afholdes i
CUK-Sønderborg’s lokaliteter og nabobygningerne den nedlagte skole, som Sønderborg kommune havde stillet til rådighed for CUK. Desværre satte Johns sygdom en stopper for, at han
kom til at opleve og deltage i begivenhederne her

i 2021. John blev Årets Nav 2020, og til det udsatte Pinsestævne i September i Holbæk deltog
John.
Lige til det sidste var John optimist, men det slog
desværre ikke til.
Jeg havde den glæde at foretage optagelsen af
John i 2012, og med vemod fulgte ham de sidste
meter på hans sidste rejse.
Dette er skrevet med velvillig tilladelse fra CUKSønderborg.
Ære være dit minde.
Kaj Jepsen
Formand CUK

Jeg har i dag fået det sorgens budskab, at vores
medlem gennem mange år Jens Buhelt i går den
21. december er død, Jens blev 81 år gammel.
Jens kunne så sent som i fredags den 18. december fejre, at han har været medlem af naverne i 50
år.
Jens Buhelt arbejdede i mange år i Grønland som
tømrer, og blev i sin tid indmeldt i Vejle naverne,
men flyttede over til Århus naverne for over 30
år siden. Vi har i Århus naverne haft stor glæde
af Jens, som var flittig til at udsmykke vores hule,
og har sat meget af det værktøj op, som vi har
udstillet. Jens har været med i bestyrelsen på flere
poster, og var i mange år en flittig deltager ved
vores hulemøder. Vi vil i hulen mindes Jens, når
det igen er muligt at mødes.
Ære være mindet om Jens.
Med Kno
Århus Naverne

Sønderborg den 2-1-2021.
Ja så gik året 2020. Desværre mistede vi så en af
vores Navere og en Naverven.
John Andersen Reitz, som tog på sin sidste rejse.
John var meget godt lidt blandt medlemmer af
Naverne og andre. Vi kommer til at savne ham;
han gjorde et kæmpe arbejde for vores forening.
Og når der blev kaldt til pinsestævne forskellige
steder i landet var vi sikker på at John var der.
Æret
være
Johns
minde.
Vi mistede også Gitta Christine Rossen.
Gitta var et meget varmt menneske, kunne hun
hjælpe med et eller andet i vores forening, så
kunne vi bare spørge Gitta, om det så gjaldt om
at lave mad til vores huleaften, eller om der skulle
gøres rent i hulen, så stod Gitta altid klar.
Æret været Gittas minde.
MKB. Børge Formand.

TAK

TAK

Tak for den overstrømmende opmærksomhed
ved mit 40 års jubilæum den 2. januar 2021.
Tak for gaver telegrammer – telefonopkald og al
anden opmærksomhed.
Med kno
Hans Emborg

Ole Lindeborg
Mindeord
Jeg må desværre meddele, at nav Sten Sjøgren er
død.
Han blev indmeldt i Næstved Naverforening d.
02. 08. 2019, men vi så ham sjældent i Hulen.
Sten blev født d. 01. 10. 1955. Han døde d. 14.
12. 2020 og blev bisat d. 23.12.
Æret være Stens minde
Finn C. Pedersen, formand
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Formandens spalte
I skrivende stund har Covid 19 ikke sluppet sit
tag i os, men mon ikke det bedrer sig i løbet af de
næste uger. Det har i lang tid været svært for os
at afholde møder i hulerne, og få drøftet evt. forslag, der skulle behandles på delegeretmødet til
Pinse i Frederikssund. Vi må nok væbne os med
tålmodighed lidt endnu, men hvis der er foreninger, der har drøftet nogle emner, der skal behandles, så husk de skal være HB-formanden i hænde

senest den 01. Marts.
Hvis situationen kræver det, må vi i fællesskab
finde en dato, hvis ikke det kan lade sig gøre inden den 01. Marts.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK

Redaktøren har ordet
Redaktøren efterlyser en reserve redaktør.
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
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