
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…      

År Navere 

2011    514 * 

2012    503 * 

2013    486 * 

2014 425 

2015 409 

2016 404 

2017 378 

2018 364 

2019 360 

2020 348 

2021 315 

2022 ??? 

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?  

Aldersgruppe Navere 

95,00-99,99 år 3 

90,00-94,99 år 7 

85,00-89,99 år 13 

80,00-84,99 år 38 

75,00-79,99 år 64 

70,00-74,99 år 57 

65,00-69,99 år 37 

60,00-64,99 år 37 

55,00-59,99 år 30 

50,00-54,99 år 9 

45,00-49,99 år 6 

40,00-44,99 år 4 

35,00-39,99 år 0 

30,00-34,99 år 3 

25,00-29,99 år 6 

20,00-24,99 år 1 

Aldersfordeling pr. 31/12 2021 

 

Det positive først: Vi har i CUK rent faktisk også unge Navermedlemmer       

Mere betænkeligt er, at ud af et samlet medlemstal for Navere på 315, så er gennemsnitsalderen 70,4 år. 
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Bestyrelsen i foreningerne – og alle andre – kan selv kigge rundt om bordet ved Hulemøderne (når altså 

coronaen 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-laengere-og-laengere/). 

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 om Naverne i hverdagen, 

f.eks. i frokoststuen, skurvognen og på lærerværelset. 

Mange véd formentlig slet ikke, at vi findes… 

Et visdomsord siger, at hvis vi ikke ændrer kurs, så ender vi dér, hvor vi er på vej hen… 

Ethvert tiltag, der fortæller at Naverne findes, er ikke en udgift men en investering. 

Så hvem holder liv i din Naverforening om 10 år? 

Mange Naverhilsner, 

Ole Michael Strange, sekretær i HB og medlem i Århus 


