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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 - 221384Huleaften, 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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Fødselsdage:
11-03-2022 Peter Berg (Calgary)
75 år
208-10 Avenue NE
Calgary
AB T2E OW9 Canada
19-03-2022 Ove Graae (Næstved)
80 år
Eskadronsvej 11, 1. lejlighed 217
4700 Næstved
23-03-2022 Gunnar Vilhelmsen (Frederikssund)
80 år
Egetofte 6
Slagslunde
3660 Stenløse

Tak for udvist opmærksomhed ved min 60 års
fødselsdag, den 10. januar 2022. Tak for
telegrammer fra HB, Silkeborg og Vejle.
Med kno
Henrik Due Rasmussen Vejle
Mange tak for opmærksomheden og telegrammer
i anledning af min 60 års fødselsdag.
Med kno i bordet.
Torben Holm Christensen Herning.
Mange tak for hilsner og telegrammer ved min
70 års fødselsdag d. 10 januar
Peter Tønder, Herning

----- ooo ---27-03-2022 Peter Nilsson (Stockholm)
65 år
Stackö Stålsäter
S-597 92 Åtvidaberg
Sverige
27-03-2022 Holger Tjerrild (Århus)
85 år
Kaløvej 31
Mejlby
8530 Hjortshøj

Jubilæer:
07-03-2022 Erik Knudsen (Stockholm)
35 år
Tolvmansgatan 29
S-654 60 Karlstad
Sverige
19-03-2022 Naverne Hillerød (Hillerød)
85 år
Rønnevangs Alle 5
3400 Hillerød

Tak - Tak
Tak for alle telegrammer fra HB-CUK-Vejle og
Lis og Kaj Jepsen samt lykønskninger på Facebook og telefoniske lykønskninger i forbindelse
med min 65 års fødselsdag den 1. januar 2022
Med kno
Jan-Erik Johansen
Naverne Holbæk
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Hej med jer Alle!
Jeg henvender mig til jer på denne måde for at få
et slag på tasken om, hvor mange der kunne finde
på at komme til vores Jubilæum i Slagelse. Det
drejer sig om d. 18.-19. nov. eller 19.-20. nov.
2022. Vi vil meget gerne vide et ca.-antal pga.
overnatning. På forhånd tak!
Med kno i bordet.
Erik

Formandens spalte:
Kyndelmisse eller Kjørmes Knud.
Midvinter. Nu vender den kolde vinter og
isolation.
Og sandelig om ikke Corona begrænsningerne
også forsvandt.
Dejligt. Men vi kan jo stadig nå at få en tur, så pas
på jer selv og hinanden.
Godt nyt fra Nord. Folket på Færøerne knokler og
glæder sig. Sidste bulletin siger, 25 har betalt og
yderligere 20 har tilmeldt sig. Det er flot. Og der
er plads til flere. Vi har en lille udfordring
angående Fanerne. Jørgen har lovet at konstruere
et aggregat eller flere så Fanerne kan stå og
komme til hver deres ret. Udfordringen består i at
få Fanerne til Færøerne.

Hvis nogen overvejer at drage derop i bil, vil HB
tillade sig at spørge, om der kunne være plads til
Fanerne.
Der er jo heldigvis en del, så det vil fylde en del i
et bagagerum. Giv endelig lyd, hvis der skulle
være en transportmulighed der.
Husk deadline ang. punkter til Delegeretmødet.
Og der er både ledig plads som assisterende
redacteur af Den Vandrende Svend og
næstformandsposten til Delegeretmødet.
Der kommer et punkt på Delegeretmødet, som
hidrører alle. Vi er få, og vi bliver færre i stabilt
aggressivt tempo.
Hele HB har rumsteret med emnet og forsøgt sig.
Det er svært at formulere en alvorlig besked på en
positiv og kreativ måde. HB Sekretær Ole
Michael har sat emnet på skrift i sit indlæg.
Det er alvorlig læsning. Vi skal finde, skabe og
fremtrylle nye friske skud. Vi holder ikke evigt,
men CUK Naver tanken bør bæres videre. Så jeg
tillader mig at opfordre alle huler at gå i aktion.
Jeg ønsker alle en god vinterafslutning, så lad
forårsenergien spire frem i alle huler og syng så
lungerne bliver blæst igennem.
Med Kno i bordet
HB Formand
Per Hemmingsen

Hvem holder liv i din Naverforening om
10
år?
I forbindelse med indsamling af tal for antal nye
Navermedlemmer i CUK for de senere år har jeg
optalt samlet antal Navere pr. nytår* og aldersfordelingen for samlet antal Navere i CUK pr.
31/12 2021. Og udviklingen og fordelingen er
desværre som forventet…
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Antal Navermedlemmer pr. år, for 2014 - 2021 ca.
pr. 31/12 (*: Tal for 2011 - 2013 er optalt fra (ca.)
August-Svenden og er med forbehold for, om
foreningerne har opdateret medlemstallet i oversigten…) Hér skal det lige nævnes, at mange
Naverforeninger også har Navervenner med – og
stor tak for jeres engagement, vigtige indsats og
for, at I bærer med, så den historiske tradition
med, at Skandinaver rejser ud og arbejder i andre
lande, bliver bevaret. Men for at det giver mening,
at der er en Naverforening, skal der li‘som også
være Navere med – og herom handler følgende:
For hvem holder liv i din Naverforening om 10 år?

Bestyrelsen i foreningerne – og alle andre – kan
selv kigge rundt om bordet ved Hulemøderne (når
altså Corona én giver os lov…) – og alle kan selv
fremskrive tallene med 10 år… Ifølge Google er
gennemsnitslevealderen i Danmark 79,5 år for
mænd; for kvinder og f.eks. svenskere lidt
længere, altså statistisk…
(fagligsenior.dk/2021/02/17/vi-lever-længere-oglængere/). At medlemstallet er lavere fra 80 år og
frem er altså ikke fordi Naverne har manglet –
men fordi den Sidste Rejse kaldte. Nogen vinder i
lotteriet med udløbsdatoen – og nogle rejser
desværre faktisk videre allerede i en ung alder…
Så længe jeg kan huske, og jeg er Naverbarn, så
det er ret så langt tilbage! Så har vi snakket om
behovet for at få flere medlemmer. Og selvom
nogle måske er blevet trætte at den snak, så bliver
vi nødt til at fortsætte – og også, at det ikke kun
bliver ved snak! Kommer der en ung Naver forbi
jeres Hule, har vi så øje for, at vedkommende føler
sig hjemme? Prøv at tænke situationen, at I er
f.eks. 25-35 år og skal være i selskab med en
forsamling på ca. 70 år i gennemsnit… Hvad kan
I gøre, for at unge føler sig velkomne? Hvem kan
I finde, der vil være med, enten som Navere eller
som Navervenner? Besøg og foredrag på f.eks.
tekniske skoler er fint – men husk også at fortælle

