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KØBENHAVN NAVERFORENINGS JUBILARDAG

Desværre var en stor del af deltagerne gået hjem da gruppebilledet fra Københavns Jubilardag blev taget.
Fra venstre: Sven Aage, Ilse, Bruno, Anette, Jonna, Anny, Anni, Jørgen og Niels „2m“- Leif var fotograf.

Navere på rejse
Alle Navere har i sagens natur være på rejse - ‘på valsen’ som det kaldes - og arbejdet i andre
lande.
Oprindeligt gik Naverne fra by til by og tog arbejde indenfor deres fag - senere blev mere
moderne transportmidler taget i brug - som f.eks. jernbane eller i nyere tid fly.
Men fælles for alle Navere er, at vi har arbejdet i udlandet og at det har været mindst 1 år og 1
dag inden for en anerkendt fag.
Mange Navere har skrevet spændende rejseberetninger fra deres tid ‘på valsen’.
Hvis du kender til en sådan rejseberetning vil vi meget gerne have lov til at lægge den på
hjemmesiden, hvor den kan bidrage til at fortælle Navernes spændende historie og om de
mange oplevelser, indtryk og udfordringer som de rejsende håndværkere mødte undervejs.
Vi hjælper gerne med at scanne dagbøger og kan også modtage historiske ting til Navernes
Arkiv - så de bliver bevaret og kan være med til at fortælle Naverhistorien i fremtiden.
Kontakt:
Hovedbestyrelsesformand Kaj Jepsen: lis-d-j@mail.dk
eller
webmaster Ole Michael Strange: olemita@hotmail.com
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TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE
D. 25-12-2018
65 år

Christian Martinsson (Silkeborg)
Sankelsmarksvej 4,
8600 Silkeborg

D. 13-01-2019
75 år

Johnny Lindskjold (Vejle)
Skolegade 15
7100 Vejle
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Jeg vil hermed gerne takke for den opmærksomhed jeg fik
på min 60 års fødselsdag i form af telegrammer, hilsner på
Facebook og personlig fremmøde fra såvel foreninger som
enkeltpersoner. Disse var med til at gøre min dag endnu
bedre (bemærkede I det fine vejr i Midtjylland) mange tak.
Med kno
Jan Harry Frederiksen, Randers

JUBILÆUM
D. 1-1-2019
25 år

Carl Ole Frederiksen (Holbæk)
Nyvej 10
4300 Holbæk

D. 1-1-2019
100 år

Naverne Aalborg
Kattesundet 20
9000 Aalborg

D. 9-1-2019
60 år

Anton M. Paulsen (Stockholm)
Torpvägen 6
S-134 64 Ingarö
Sverige
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Jeg vil gerne sige tak for telegrammer og opkald jeg modtog i anledning af mit 40 års jubilæum den 8. september fra
Randers, Frederikssund, Vejle, Silkeborg, HB x 2, Zürich,
Pigen fra Fyn (Kirsten) og Jørgen Falsten.
En særlig rørt tak til deltagerne og deres dejlige gaver der
var med til at fejre mig ved receptionen/Jubilardagen i Hulen den 13. oktober. Slagelse, Hillerød, Holbæk, Fr.sund,
Frode fra Silkeborg, „mine“ medlemmer & deres ledsagere,
Merethe, Michael Halfter, Kenneth, min mor, Anette,
Bruno og absolut ikke mindst Jonna & Jørgen.
Niels „2 m“, København.
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CUK Naverne byder velkommen til:
D. 12-10-2018
Nye NV i Naverne Hillerød
Anne Lise Nielsen
Carsten Liberg Nielsen
Ilse Lauritsen (tidl. Fredericia)
Susanne Tronier-Jørgensen
—D. 2-11-2018
Nyt medlem i Naverne Århus
Anders Baumann
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En stor tak for alle de mange hilsner og lykønskninger,
fra nær og fjern, til min 70 års fødselsdag.
Med kno i bordet.
Karsten J Henriksen
Frederikssund
Tak for opmærksomheden til min 60 års fødselsdag.
Det var dejligt at modtage telegrammer og hilsner.
Tak alle sammen.
Med kno Kurt Rasmussen Frederikssund.
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Tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med min 80
års fødselsdag. Tak for telegrammer fra Hillerød, L.A.,
Vejle, H.B., Frederikssund, Stockholm og Sønderborg. Tak
for dem der mødte frem, Ove Graae og de fremmødte fra
Hillerød naverne, samt alle dem der kontaktede mig.
Hilsen Karl Maler.

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
informationer, som foreningerne har afleveret
til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til at
indsende rettelsen.

○

Mange Tak for telegrammer ved min 80-Års fødselsdag
Og en stor Tak til
mine Dejlige Naver
venner i Silkeborg
For en Hyggelig dag
Med kno Hulefar
Ove.

En stor tak, skal lyde fra mig, for hilsener, i form af breve,
telegrammer, telefonopringninger, fra både nær og fjern, i
forbindelse med min 70 års fødselsdag den 5. november
2018. Det varme meget om hjertet når man sådan bliver
husket. Det vil komme for vildt at nævne alle navne og
foreninger, men som et gammelt ordsprog siger: ”Ingen
nævnt – ingen glemt”.
TUSIND TAK ENDNU ENGANG ………Otto Westergaard

3.

Mindeord
Det är med sorg och saknad vi måste meddela att INGA ELINA PEDERSEN den 7 november 2018 har dragit
på sista resan efter en tids sjukdom. Inga är fött i Ansager den 1 april 1935. Efter utbildning till modist kom
Inga till Stockholm och är innmeldt i Naverne Stockholm 29 januari 1994.
Begravningen bliver i all stillhet.
Äret vara Ingas minde.
Anton

Mindeord
Vi må desværre meddele at Bent Buch Pedersen født 6. december 1933 er gået ud på sin sidste rejse, han døde
7. oktober og blev bisat fra Bistrup kirke 19. oktober. I mange år drev Bent selv en elinstallatørforretning i
Birkerød, han var kendt i byen som en dygtig og ordholdende håndværker. Bent havde optjent sin rejsetid på
det blå ocean, han havde været langt omkring og elskede havet og naturen. Bent var en meget respekteret og
vellidt person i Hillerød Naverforening, han var en mand med en meget venlig lun person med en humoristisk
tilgang til livet i foreningen, var altid god for en sjov historie.
Bent vi vil savne dig.
Æret være hans minde.
Arne Esbensen
Hillerød Naverforening

Mindeord
Det er med stor sorg at vi må meddele at vores gode naverbror og æresmedlem af C.U.K. Zürich, Lars Kristensen, den 5. oktober 2018 kun 55 år gammel, er taget på sin sidste rejse. Lars blev udlært som snedker hos Ole
Ahrendt i Bramdrupdam. Lars blev indmeldt i Zürich den 5. september 1985. Efter godt et år i Zürich rejste
Lars tilbage til Danmark, derfra til det sorte Hav og Spanien hvor han var med til at bygge / indrette skibe. I
1992 kom Lars tilbage til Winterthur hvor han atter fandt arbejde og lærte sin kone Yvonne at kende. Lars sad
flere år i bestyrelsen, 1995 blev han valgt som formand for
CUK Zürich. Denne post sad han på i 2 år. 1999 var Lars
festudvalgsformand for vores pinsestævne i Winterthur. I
mange år var Lars også vores revisor og delegeret til Nordisk Club og Gesellenzünfte. Efter en del år med viden om
sin knoglekræft gik det til sidst stærkt ned af bakke og den
5. oktober tabte Lars kampen. Efter Lars’s ønske er hans
aske blevet spredt på de steder han specielt elskede.
Æret være hans minde
På Zürich Navernes vegne
Frank

