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Nr. 2. januar 2022 årg. 120 

 

 

 

Thorshavn 

Til orientering angående pinsestævne 2022. 

Vi håber, at pinsestævnet kan holdes som planlagt, og ikke skal udsættes på grund af Corona. 

For at få indlogering på plads vil det være godt, at dem, der kommer, (som ikke har oplyst, 

hvornår I kommer, og hvornår I rejser igen), oplyser ankomst/afrejse på mail blink-hus@blink-

hus.fo eller SMS 00298 - 221384 

Huleaften, Delegeretmøde og Festaften: Adressen er i Håndværkerhuset, Stoffalág 60, Tórshavn. 

Indskrivning og slukefter er i hulen: Tvørgøta 13 Tórshavn. Bed &amp; Brekfast er samme 

adresse 

Jeg vil hermed ønske alle navere og navervenner et godt nytår. 

Med kno i bordet  Jørgen Christiansen 
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05,02,2022 Søren Godt Sørensen (Holbæk)50 

år Vedde Byvej 20 

 Vedde 

 4295 Stenlille 

 

07,02,2022 John Johansen (Vejle ) 

60 år Polarvej 34 

 7100 Vejle 

 

15,02,2022 Erwin Borre Jacobsen (Kolding) 

70 år Ødisvej 146  

 Taps 

 6070 Christiansfeldt 

 

21,02,2022 Ivar Torbjørn Pedersen (Aalborg) 

70 år Bakholm, Løthvej 15 

 Lendum 

 9870 Sindal 

 

22,02,2022 Birgithe Lønstrup (Aarhus) 

65 år Alanngunnguaq B-1085 

 3920 Qaqortoq 

 Grønland 

 

 

 

05,02,2022 Otto Hansen (Borås) 

65 år Johannelundsgatan 13 

 S-506 40 Borås 

 Sverige 

 

07,02,2022 Bente Lukassen (Randers) 

30 år Sværdet 75 

NV 8920 Randers NV 

 

27,02,2022 Jens Strack Fabricius (Holbæk)  

35 år Fenrisvej 2 

 4600 Køge 

 

 

 
 

 

Det er med sorg at vi har fået meddelelse om, at 

vort medlem Hans Andersen, Maleren fra Thule 

er taget på sin sidste rejse, her kort før jul. 

Hans kom til os i november 2016 og var et hyg-

geligt indslag i vor kreds. 

Desværre var der en del sygdom efter ham i årene, 

og det klarede han sig ikke igennem. 

Til minde og kno i bordet for 

Hans Henrik Andersen. 
 

 
 

 

 

Tak for opmærksomhed ved min 75 års fødselsdag. 

Tak for telegrammer fra Silkeborg og Vejle og andre 

hilsener. 

Med kno   

Erik Nielsen Vejle 

Tak for al opmærksomheden i anledning af min 

75 års fødselsdag. 

Med kno i bordet 

Palle Svendsen Næstved 

Godt nytår alle sammen. 

Jeg vil gerne siger tak for de mange lykønskninger 

på min 80 års (1 ol det er vel derfor det hedder 

Oldefar?)  fødselsdag 30 nov. Tak for telegram-

mer og telefonopringninger.  

Med kno Dur. Herning 

 

Hjertelig tak for udnævnelsen til æresmedlem i 

Århus, samt for 50 års jubilæumsnål. 

Tak til alle i Århus samt hilsen fra København, 

Vejle og Samsø. 

Med naverhilsen   

Børge – Århus. 

 

 

 

 

Så kom vi ind i 2022. 

Glæder mig til at samfærd og forsamling igen 

bliver hverdag. 

Vi i HB har iagttaget fysisk afstand og arbejdet 

sådan siden september med det mål at skabe et 

afklaret felt og grundlag for samarbejde i HB, så 

både faktuelle og evt pludseligt opståede ud-

fordringer har kunnet imødekommes og andre 

opgaver ligeledes.  

Ikke mindst at vi sammen kunne skabe en 

sikkerhed i HB’s arbejde for CUK i tilfælde af fx 

uheld, sygdom etc. for det tilfælde, at en eller flere 

evt. ville være uarbejdsdygtig i en given periode.  

Vi skulle så afholde fysisk møde, i princippet et 

konstituerende møde. Eftersom de fleste medlem-

mer i HB samtidig/også var aktivt deltagende i ar 

  Tak  Tak  Tak   

 
 

Fødselsdage: 

      Jubilæer: 

Formandens spalte  
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rangementsgruppen ang. CCEG møde i oktober, 

har vi måttet fokusere derefter. Retfærdigt skal 

nævnes ang. CCEG Treff, at adskillige CUKer 

gjorde rejsen til Sønderborg og ydede er sej 

indsats.  

Kort før det konstituerende møde modtog vi HB 

Næstformand Per Jensens fratrædelses-besked.  

Han ønsker at udtræde af HB og dyrke samværet 

i hulen på bedste vis.  

Den besked er taget ad notam, og HB Suppleant 

Carl Jensen  adviseret.  

En væsentlig del af det kodeks, vi skulle tage 

stilling til, var CUK HB’s sårbarhed. Sårbar i den 

forstand, at HB’s opbygning afgrænsede opgaver 

til enkeltpersoner, hvilket betyder, at CUK reelt 

kunne sættes i stå af førnævnte årsager.  

Oplæg fra Hovedkasserer var økonomi, hvor de 

nøgne tal blev fremlagt på Delegeretmøde. 

Enstemmig HB har taget dette til følge, og vi har 

som et samlet HB ført Hovedkassererens tanker 

videre. Under økonomi blev også CUK’s Hoved-

fane i bevægelse behandlet. Der er en æresbevis-

ning angående Hovedfane i bevægelse, som 

nødvendigvis skal behandles færdigt. Muligvis 

som et delpunkt på 2022 Delegeretmøde. Hvem 

har endegyldigt og dadelfrit ansvar for, hvor den 

rejses til ære for en given person?  

Mere ang. dette i HB referatet.  

Hvordan arbejder man så med et oplæg til 

mangfoldighed i ansvarsfordeling blandt få men-

nesker som midt i processen bliver en mand 

mindre?  Man om fordeler og rokerer lidt rundt i 

opgaverne, således at flere opgaver kan varetages 

af andre, altså en bestyrelse, som kan fordele 

opgaver i samarbejde for at tjene CUK. Resultatet 

af denne ændring kan også læses i HB referatet.  

CUK’s ansigt ud mod verden har også været 

vendt. Desværre har GPDR mange tråde, hvilket 

har den konsekvens, at Facebooksiden, som jo 

tydeligvis har mange glade læsere, incl.  jeg selv, 

bliver sat på som et særskilt punkt på 2022 

Delegeretmøde. A la hvordan drifter man den 

uden at risikere evt. juridiske trakasserier.  Dette 

skal læses som: HB vil ikke nedlægge FB siden. 

Vi ønsker en afklaring ang. status.  

I processen med at sikre et godt og sundt ar-

bejdsmiljø i HB, har vi vendt mange sten og bump 

på vejen. Herunder fremtidssikring. For at citere 

nuværende redaktør af DFS, Hans Emborg: Selv 

jeg kan blive ramt af uarbejdsdygtighed af såvel 

fysiske, som praktiske årsager. 

Så her kommer en job annonce: En assisterende 

redaktør søges. Opgavebeskrivelse vil jeg bede 

Hans selv give på forespørgsel. Og som tidligere 

nævnt: næstformand skal vælges på 2022 Dele-

geretmøde.  

Håber, jeg har givet et billede af visionen for 

fremtidigt samarbejde i CUK HB.  

Med Kno 

CUK Formand  

Per Hemmingsen 

 

 

HB-møde 18/12 2021 i Vejle: 
Dette var HB’s første møde siden det udskudte 

Pinsestævne i Frederikssund i september, da flere 

i HB i efteråret var travlt optaget af forberedelser 

til CCEG-stævnet i Sønderborg. 

Her følger et resumé af mødet. Referatet kan ses 

på hjemmesiden. 

1. Velkomst 

Per H bød velkommen og ønskede godt nytår. 

Vigtigt ved dette møde er begrænsning af ud-

gifterne, og at opgaverne er fordelt bedst muligt. 

Per H har kontakt til ’Tilldsmandsringen’, men det 

er svært at arrangere møder i en corona-tid. 

På tekniske skoler vil underviserne i samfundsfag 

være gode at tage kontakt til. 

Forslag om et netværk af kontaktpersoner, som 

kan tage på tekniske skoler og som interesserede 

kan kontakte. 

2. Præsentation 

Herunder hvor HB-medlemmerne ser sig selv i 

HB om et år og om fem år. 

3. Fordeling af opgaver 

a) Telegrammer: Hans overtager udsendelsen af 

telegrammer til ind- og udland. 

b) Hjemmesiden/FB: Ole Michael er tilbage som 

webmaster for hjemmesiden. 

Vedr. Facebook: Det bør være en delegeretmøde-

beslutning, om CUK har en gruppe på Facebook. 

Facebook-gruppen er ikke besluttet af et delege-

retmøde. Indtil videre ændres logo så det ikke 

fremstår som officielt. 

c) Kontakt til foreningerne: 

Ny fordeling godkendt – kan ses på hjemmesiden. 

d) Andet? 

HB’s fane: 

HB foreslår, at fanen er med ved Pinsestævner og 

delegeretmøder. 

Mærkedage og medlemslisten: 
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Ikke alle foreninger er lige hurtige til at rette 

informationer i medlemslisten. Aftalen blev at Ole 

Michael igen står for medlemslisten og sender 

mærkedage til Hans. 

Mærkedage i CUK er: Fødselsdage: 50 + 60 + 

hvert 5. år Jubilæer: 25 + 40 + hvert 5. år. 

Når en forening selv nævner det, kan andre 

mærkedage stå i Svenden. 

Bårebuket Når HB er informeret inden handling 

ved Sidste Rejse sender Jan-Erik bårebuket. 

e) Æresmedlemmer/Årets Nav: 

Æresmedlemmer: Proceduren er: Foreninger 

indstiller, HB vurderer og udnævner. Æresmed-

lem skal have gjort noget særligt for CUK. Der 

udnævnes ikke nødvendigvis æresmedlem årligt. 

HB-medlemmer kan ikke udnævnes, efter 

udtrædelse af HB kan de evt. udnævnes. 

Årets Nav: Kan udnævnes årligt. Foreninger 

indstiller, HB vurderer og udnævner. 

f) Fremtidige møder: 

Fysiske møder er: Efter delegeretmødet og efter 

deadline for forslag til delegeretmødet – samt 

efter behov. 

Herudover mulighed for onlinemøder men ikke 

optimalt. Mindre sager kan afgøres på mail. 

4. Orientering om økonomien: 

Jan-Erik orienterede om økonomien og inde-

stående på bankkonti. 

5. Vederlag til HB: 

Medlemmer af HB får fremover kun et årligt 

beløb til kontorhold efter Skats sats for skattefri 

godtgørelse: 1.450,- kr. (2021), 1.500,- kr. (2022). 

Derudover refunderes kørsel og andre udlæg. 

Drøftelse om bestyrelsesansvar (efter bl.a. sag om 

copyright til foto fra nettet i DfS), HB ønsker at 

vilkår og pris undersøges og forsikring evt. 

oprettes. Derudover undersøger HB, om der kan 

tegnes forsikring for Arkivet. 

6. Rejsegodtgørelse og mødedeltagelse: 

Kørsel refunderes skattefrit efter Skats lave sats 

(1,90 kr./km. (2021) 1,98 kr./km. (2022). Derud-

over refunderes udgift til f.eks. bro/færge og 

parkering. Tilskud til Pinsestævne/delegeretmøde 

vedr. rejse og overnatning men mad og stævne-

mærke for egen regning. 

Samlet reduceres CUK’s udgifter ved afskaffelse 

af tidligere vederlag (erstattes af den noget mindre 

skattefri godtgørelse) og reduktion af tilskud til 

Pinsestævne/delegeretmøde. 

7. Pinsestævnet i Thorshavn: 

Punktet er dækket under de andre punkter. 

8. Nyt fra CCEG-mødet: 

PerH nævnte, at Per Hækkerup har sagt, at Na-

verne er de første rigtige europæere. 

Der kommer en dansk opsummering fra mødet. 

9. Eventuelt: 

Første kvinde i Vejle er optaget i 1936. HB vil 

gerne høre fra foreninger i CUK som har ek-

sempler på at kvinder har været medlemmer, da 

mange af de andre organisationer i CCEG ikke har 

kvinder med. 

Resumé ved Ole Michael Strange, sekretær i HB 

 

 

 

 

Redaktøren efterlyser en reserve redaktør. 

Vedkommende skal kun træde til i tilfælde af 

sygdom, eller anden pludselig opstået forhin-

dring. Ligeledes eftersøges en reserve til af-

hentning og udsendelse af DFS. Interesserede 

kan henvende sig til undertegnede eller for-

mand Per Hemmingsen. Trykkeren bor i 

Nørre Snede, men det har ingen betydning ifm. 

aflevering af bladet til trykning, da dette sker 

elektronisk. Tlf. numre og mailadresser findes 

på næstbageste side i bladet.  

Med kno    

Hans Emborg 

 

 

CCEG Generalforsamling 22-24/10 - 

2021 i Sønderborg: 
Tak til alle for en vellykkede fest. Dog var der 

inden festen mange udfordringer… 

I 2021 var det vores tur til at vise, at vi stadig kan 

organisere en international fest ligesom sidste 

gang i Odense i 2008. Inden for CUK starter vi 

tidligt med vore opgaver; så hurtigt var det klart, 

at generalforsamlingen skulle holdes ved Naver-

hulen på den nedlagte skole i Dybbøl ved Sønder-

borg. Grunden til det, var personlige kontakter 

gennem John Reitz (som døde 19/12 - 2020), de 

gode trafikale forbindelser og ikke mindst, at fest-

pladsen lå langt væk fra tæt beboelse. 

Vi fik godkendt, at vi kunne bruge den store græs-

plæne til parkering og camping – og at gymnastik-

salen på den nedlagte skole, kunne bruges som so-

veplads til de Farende Svende. Et mødelokale på 

Redaktøren har ordet!  
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skolen kunne vi bruge til selve generalforsamlin-

gen og den lukkede skolegård som festplads. Helt 

perfekt! 

Et stort problem for os i CUK var bare at få samlet 

tilmeldinger før festen, som vi er vant til. Jeg, som 

tovholder var nødt til at forklare det til CUK; at 

det var ikke alle, der meldte sig til på forhånd. Vi 

skulle derfor organisere det hele ud fra et gæt på 

antal deltagere. Det var næsten ikke til at forestå, 

men sådan var det! 

Midt i hele planlægningen, som omfattede både de 

små og de store ting (lige fra f.eks. mad til toilet-

papir – til en ukendt mængde deltagere), fik jeg 

besked fra kommunen, at nu kunne de ikke læn-

gere overholde aftalerne om møderum og gymna-

stiksal, da den lokale balletskole havde fået brug 

for et midlertidigt hjemsted. Boom. 

Nu begyndte alt det store stress i planlægningen. 

Alt var næsten klar, men nu skulle vi begynde for-

fra… 

Efter mange mails, telefoniske og personlige sam-

taler, kunne vi holde festen i et festtelt. Efter 

mange kompromisser blev det aftalt, at gymna-

stiksalen kunne dækkes af med et særligt gulvpap, 

så balletskolens gulv ikke blev skadet, og vi kunne 

bruge det til overnatning. Til generalforsamlingen 

blev der bestilt et telt, som nok burde have været 

lidt større. Mad blev bestilt udefra, og vores lille 

køkken i Naverhulen burde da være nok til opvask 

og tilberedning af morgenmad. 

De danske myndigheder var også af den mening, 

at vi organiserede et terrorangreb; den følelse fik 

jeg! Med alle de tilladelser, vi skulle bruge til en 

lukket fest! Det var da helt skørt, men mit telefon-

nummer og CPR-nr. burde nu være kendt i hele 

Sønderborg Kommune… 

På et tidspunkt, 14 dage inden vi skulle afholde 

generalforsamlingen, var alt nu på plads. Ja, selv 

spiritustilladelsen tog kun seks uger. I den bevil-

ling stod der, at festen skulle lukke kl. 2 om nat-

ten. Det viste sig ikke at være muligt, og som fest-

ansvarlig måtte jeg tage den risiko, da vi var en 

lukket fest! 

Med stor indsats fra vores forberedelsesgruppe 

var vi nu klar. Så kom festweekenden. Jeg kørte 

den første ud af tre trailere derover onsdag. Men 

pga. det dårlige vejr med regn, kørte jeg fast på 

græsset med det samme. En uheldige situation, 

når man tænker på, at der også skulle komme en 

køle- og en bartrailer. Samt al parkering for delta-

gerne. 

Torsdag den 21/10 kørte jeg tidligt til Dybbøl for 

at stille ting og sager på plads, inden de bestilte 

telte kom. Heldigvis var den danske Farende 

Svend, Jens, allerede til stede sammen med Mi-

chael fra skolens ejdomservice. Vi tre fik meget 

på plads; med megen tålmodighed og et hav af kø-

replader. 

Omkring middagstid væltede det bare ind med 

alle dem, der havde sagt ja til at hjælpe under fe-

sten. Den bløde græsplæne gav os en udfordring, 

men vi klarede det. Alt blev sat op efter planen, og 

til aften kunne vi holde en fin for-festaften. 

Fredag blev de sidste ting sat på plads. Noget 

skete lidt anderledes end forventet, men OK, det 

gik da alligevel fint. Under hele træffet var ikke 

kun CUK-folk i gang med at hjælpe: Nej, lige så 

snart der var behov for folk, gav de Farende 

Svende gerne en hånd. Vi skulle bare lige kalde på 

dem. 

Selve generalforsamlingen startede tidligt, kl. 9, 

og sluttede sent, kl. 19:40. Men det er vel natur-

ligt, når der er tre forskellige sprog og i alt syv 

forskellige foreninger med hver deres holdning. 

Bagefter gik festen i gang. Jeg tror at baren var 

åben i døgndrift. Selv her fik vi hjælp af de Fa-

rende Svende. Søndag ca. ved middagstid be-

gyndte vi at pakke sammen. Det hele strakte sig 

hen til mandag, men så var alt pakket sammen. 

I alt var der lidt over 100 deltagere. Især vil jeg 

nævne det høje antal kvinder. Her i Sønderborg 

var det for første gang efter mange år meget  

synligt, at i CCEG har vi også kvindelige medlem-

mer. I vores tider et godt tegn. 

Medierne var også til stede. Vi fik en rigtig god 

artikel om lørdagen med tre sider i avisen Jyske 

Vestkysten. På den digitale udgave af fagforenin-

gen 3F’s blad, var der også en fin artikel med gode 

billede fra folk og fest. 

Jeg vil gerne sige tak til alle fra CUK og til de Fa-

rende Svende, som har hjulpet under hele festen – 

det var en super indsats! 

Selv om jeg var tovholder til festen og den offici-

elle ansvarlige person for det hele, fik jeg også tid 

til at hygge mig. Tak for det. 

Næste gang ses vi i Alsace. 

Med Kno i Bordet 

Christian Riedel, dansk CUK Naver 

 

 

 


