
Kære Klubledelse/ Præsidium. 
 

Som tidligere annonceret vil vi fra Inspirationsudvalgets side gerne sende jer lidt inspiration til, hvordan I kan 
arbejde med noget af indholdet fra Tænketankens rapport (https://www.ysmen.dk/medlemsinfo/taenketanken) 
og bruge ventetiden under ”Coronanedlukningen” på at forberede jer og jeres klub på nogle af de beslutninger, 
der skal træffes for at være klædt på til fremtiden.  

Det er det denne mail handler om.  

Det drejer sig om NØDVENDIGHED! 

Vi sender her et oplæg til refleksion; spørgsmål til overvejelser, som vi forestiller os, at I først forholder jer til i 
klubledelsen/ præsidiet og efterfølgende arbejder videre med alle klubbens medlemmer om.  

 
 
 
Lidt om NØDVENDIGHED. 
Der er pt. ca. 3.300 medlemmer af Y’s 
Men’s bevægelsen i Danmark i ca. 140 
klubber. 
114 af disse klubber er stiftet i 
perioden 1947 – 1990. Siden 2015 er 
der stiftet 3 nye klubber, mens 9 
klubber er lukket.  
 

Aldersgennemsnittet blandt medlemmerne øges med ca. 1 år for hvert år, der går. I den Image- og 
Kendskabsanalyse vi gennemførte i efteråret 2019, blev det meget tydeligt, at vi er nødt til at gøre noget for at 
undgå, at Y’s men i Danmark skrumper eller dør ud. 

Kan vi gøre som vi plejer, eller skal vi bevæge os og gøre andre ting? 
 
Birgitte Kragh Engholm (præst og fremtidsforsker) er i videoen (https://youtu.be/NtoDWMvQD7A) om 
”forandring og fornyelse” inde på, at vi som kirke såvel som forening er nødt til at forholde os til, at vores 
omverden bevæger sig, og at vi er nødt til også at bevæge os. 

 Helt overordnet udtrykker Birgitte Kragh Engholm, at det handler om at være i bevægelse med samfundet. Det 
handler ikke om forandringer, men at sætte gang i bevægelsen, hvilket nogle givetvis vil opfatte som store 
forandringer. 

 

 

 

 

https://www.ysmen.dk/medlemsinfo/taenketanken


Vores omverden forandrer sig, og nogle af de 
tendenser, man ser i disse år er, at fokus ændres: 

• Fra ”mere til bedre”
– Vi er mere optagede af at gøre meget frem for at gøre

godt. Dvs. fokuser på kvalitet. Færre arrangementer, men
gør dem bedre.

• Fra den ”store historie” til ”min historie”
– der er en higen efter at gå ind i et arbejde, hvor man kan

se sig selv i det, der udføres. Klubbens formål skal kunne
identificeres i det enkelte medlem – og det enkelte
medlem skal kunne se sig selv i det (”hvad er der i det for
mig?”).

• Fra vækst til værdi
– der er en søgen efter værdibårne fællesskaber, hvor man

kan være, som den man er (rummelighed,
mangfoldighed).

Første oplæg til refleksion handler derfor om videoen med Birgitte Kragh Engholm. 
I kan finde den her: 
https://www.youtube.com/watch?v=NtoDWMvQD7A&feature=youtu.be 

En måde at forholde jer til indholdet kan være: 

• Overvej og noter de 3 ting/emner, som du personligt umiddelbart bliver mest optaget af, når du hører
interviewet med Birgitte Kragh Engholm – overvej også, hvorfor det netop er disse 3 ting, som siger dig
noget.

• Overvej og noter, hvilke 3 ting/emner, du finder, er mest interessante, at vi forholder os til som Y´s men –
overvej også hvorfor du tænker netop disse 3.

Det vigtigt, at vores drøftelser fører til, at vi skaber bevægelse. Derfor skal vi nu have omsat tanker, drøftelser 
og prioriteringer til handlinger:  

• Hvilke handlinger foreslår I, at vi sætter i gang? Overvej, hvorfor det netop er disse handlinger, som kan
give os en tro på, at vi skaber bevægelse.

• Hvem og hvad skal i den ønskede bevægelse?
• Hvad skal der til (læs: Hvad skal der gøres) for, at der reelt sker noget, og hvordan vil vi se det?
• Start med en brainstorm på, hvad I synes, vi skal sætte i gang.
• Prioriter de to bedste (mest tilgængelige, mest relevante og mest effektfulde) til at sætte gang i

bevægelsen lige nu.

https://www.youtube.com/watch?v=NtoDWMvQD7A&feature=youtu.be


Det er vigtigt at pointere, at Tænketanken i hele sit arbejde har vægtet, at Y’s 
Mens bevægelsen er grundet i det kristne livssyn. Dette er således ikke til 
diskussion. Man kan definere ” banen vi spiller på” således: 

Vi håber, dette oplæg kan give anledning til gode drøftelser i jeres klub, og at I som klubledelse/ præsidium går 
forrest og arbejder videre med at sikre bevægelse i bevægelsen. 

Vi ser frem til at høre om jeres refleksioner. 

Med venlig hilsen 

Inspirationsudvalget* 

Kristen Grysbæk, Ringkøbing; e-mail: rk-gry@webspeed.dk 
Karsten Konradsen; Limfjord, Nykøbing M; e-mail: kkonradsen@tdcadsl.dk 
Kjeld Kristensen, Give; e-mail:  Kjkri17@gmail.com 
Lisbeth Kattenhøj, Vitus Bering Horsens; e-mail:lkattenhoj@gmail.com 
Erling Birkbak, Regionsledelsen; e-mail: birkbak@kfumspejderne.dk 

* Inspirationsudvalget består af ovennævnte medlemmer, og vi er blevet bedt om at inspirere Y's Men’s
klubberne i Danmark til bevægelse, jvf. Tænketankens oplæg.
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