
 

Kig ud i verden!         
 

Rita blev født nær Uralbjergene i Sovjetunionen i 1926. Hun mistede 

meget tidligt sine forældre. Moderen døde og faderen forsvandt (gik 

under jorden, blev deporteret?). Efter 2. verdenskrig besluttede Rita at 

tage hjem til Letland, det land hendes forældre havde forladt længe 

før hendes fødsel.   

                
 

Vi mødte Rita i Letland i 2004. Vi kunne ikke tale sammen, for Rita talte 

kun lettisk og russisk. Vi kommunikerede gennem en datter, og så sang 

vi sammen ”Dejlig er jorden” på hver sit modersmål. 

Vi havde en fælles kristen kulturarv!     
                                                    
 

 

 

Y´s Men International 
er en bevægelse, der støtter og arbejder for en bedre verden, lokalt og 

globalt. 

 

Derfor har Y´s Men´s bevægelsen også nogle forskellige tjenestegrene. 

En af tjenestegrenene hedder  

Broderklubber & World Outlook 

I Danmark kalder vi den person, der har ansvaret for en tjenestegren, 

for en tjenesteleder (Regional Service Director, RSD).  Tjenestelederen 

kan kontaktes med henblik på spørgsmål i forbindelse med at få en 

venskabsklub (broderklub). Hvad gør man, hvordan kan det fungere,  

praktiske forhold osv. På sidste side findes kontaktoplysninger om 

tjenestelederen Villy Mølgaard.  
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Mange fordele ved at have en venskabsklub! 
En venskabsklub (broderklub) kan være med til at styrke 

fællesskabet mellem ikke kun de forskellige Y´s Men og Y´s 

Menetter rundt om i verden, men også mellem forskellige lande 

og kulturer. Dermed kan Broderklub-programmet blive en vigtig 

del af hele bevægelsens måde at nå noget af sit formål på. 

Venskabsklub-programmet er konstrueret for at give mulighed 

for udveksling af ideer mm. klubberne imellem, hvad enten der 

er tale om nært beslægtede klubber eller klubber med en hel 

forskelligartet kultur. Og så skal man ikke glemme de store 

oplevelser, som en broderklub kan være med til at give de 

enkelte medlemmer. 

 

 

Fakta om broderklubber 
Ca. halvdelen af de omkring 140 danske klubber har én eller flere 

venskabsklubber. Der er altså mange klubber i Danmark, der 

endnu har til gode at få en broderklub til glæde og berigelse 

både for den danske og den udenlandske klub. Det skal også 

nævnes, at nogle få klubber har danske venskabsklubber. 

 

Jeg kommer gerne ud i klubben for at orientere om World 

Outlook og Venskabsklubber. 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

Praktiske forhold. 
Ønsker man en venskabsklub, kan man henvende sig til 

tjenestelederen. Man kan også henvende sig direkte til den 

ønskede klub og foreslå at blive venskabsklub. Når to klubber er 

blevet enige om at være broderklubber, skal der udstedes to stk. 

”Brother Club Certificate”( henvendelse til tjenestelederen). Det 

er vigtigt, at klubben får en fast aftale om besøg. F.eks. at mindst 

tre personer fra den danske klub besøger den udenlandske klub i 

ulige år, og at mindst tre personer fra den udenlandske klub 

besøger jer i lige år. Udpeg en person (organisator) til at sørge 

for, at aftalen overholdes, så klubforbindelsen bliver til en stor 

og gensidig berigelse.   

 

Broderklubber & World Outlook 

i Region Danmark 
Tjenesteleder (RSD) Villy Mølgaard, 
Jernbanegade 17,1                                                                   

DK-9000 Aalborg 

E-mail: connyogvilly@gmail.com  

Tlf. 98-136990 eller 40-468323    
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