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Mange frivillige i Danmarks forskellige organisationer gør en kæmpe 
indsats – det gør de 3.400 medlemmer af Y’s Men International Region 

Danmark også. Indsatsen har tidligere ofte været udøvet gennem andre  
organisationer, før den udøves i Y’s Men’s-klubberne. Altså er vi mange, der 
på forhånd er trænede i at være frivillige, og nu er vi det så på en ny måde  
– vi er nemlig frivillige i en tjeneste over for dem, vi måske før var en del af.

Det er et privilegium at kunne være i tjeneste over for ledere, medar- 
bejdere og frivillige i organisationerne, som med deres direkte indsats over-
for børn, unge og socialt udsatte m.fl. kan siges at være helt tæt på virkelig-
heden. Mange Y’s Men er også tæt på brugerne i organisationerne  
og udfører således en dobbeltrolle. Arbejdet værdsættes på en fantastisk 
måde, når vi sammen med organisationer evaluerer på den fælles indsats, 
samværet, dialogen og videreudviklingen af de mange projekter, der udføres 
over hele landet, ja, endog projektopgaver spredt over flere kontinenter.

Måske tager vi det ikke for givet, at mange værdsætter Y’s Men’s indsats, 
men der er meget at være stolte af og selv om vi ofte ikke ser virkningen af 
hjælpen overfor vore medmennesker, så må vi indrømme, at uden den  
frivillige hjælp så verden anderledes ud.  

For eksempel gør den samlede pengerejsning i alle Y’s Men’s-klubber i 
Danmark virkelig en stor forskel. Beløbet skønnes at udgøre mindst 20 mio. 
kr. og når den frivillige personlige indsats Y’s Men udøver ved for eksempel 
bygningsvedligeholdelsesarbejder, administrativ assistance og arbejdet i 
bestyrelser m.v. sættes til værdi, vil beløbet sikkert være mere end det dob-
belte.

Kan vi blive ved på den måde? Ja, det kan vi, hvis Y’s Men’s engagement  
fortsat udleves. Og det bliver det. En forudsætning herfor er dog, at der  
fortsat støttes op om vore aktiviteter, såsom salg af genbrugsting, jule-
mærker, julekalendere, men også koncertarrangementer, kunstudstillinger, 
sponsorløb, bankospil m.m.m.

Nye tiltag er undervejs, de fremgår af dette nummer af WAI – et magasin, 
som fortæller bredt om vort arbejde, men også rummer omtale, interview og 
lign. med mennesker i og omkring Y’s Men.

Det er vort håb at mange vil være med og bære med i fortsat at støtte 
indsatsen blandt børn, unge og socialt udsatte m.fl. Det kaldes også at være 
medmenneskelig.

Tak for alles hjælp til at hjælpe andre.

Tekst // Jens Nielsen
Kommende regionsleder,  
Y’s Men International Region Danmark

Gør det frivilligt og
medmenneskeligt – nu
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Flemming Stentoft er Y’s Men 
langt ind i sjælen. Og så er 
han ny mand bag DRs tv-
gudstjenester. 

WAI har mødt ham til 
en snak om Y’s Men 
og landsdækkende 
gudstjenester i fjernsynet.

Flemming Nyholm, medlem af Holstebro Y’s Men’s 
Club var i november sidtse år med Folkekirkens Nød-
hjælp i Malawi som optakt til Sogneindsamlingen. 
WAI var med.

Annemette Voss, vinder af Den store bagedyst i 
2013, har et hjerte, der banker for de svage. Blandt 
andet er hun ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp. 
WAI har mødt hende.
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Vi har alle
et ansvar for
hinanden

”
Hun brænder for den svage og mener, at 

mennesket har en forpligtelse til at hjælpe. 

Navnet er Marianne Christiansen, biskop 

over Haderslev Stift. Vi har talt med hende  

om næstekærlighed og hendes forhold til  

Y’s Men.

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Fotos // Haderslev Stift
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Der er sådan set ikke så meget 
at rafle om. Marianne Christi-
ansen, biskop over Haderslev 
Stift, er optaget af sine med-

mennesker. Ikke kun fordi, det er sådan, 
hun mener, man bør opføre sig, men også 
fordi, at det ligger i den kristne kirkes 
dna.

»Diakoni er kirkens væsen. Det er der-
for, at kirken er i verden. At være til tjene-
ste for medmennesket er hele ideen med 
kirken. Derfor er der et diakonalt aspekt 
i alt, hvad kirken gør. Både i forkyndel-
sen og i den praktiske omsorg og det at 
opbygge fællesskaber,« siger Marianne 
Christiansen.

Hendes ord falder med stor empati, så-
dan som de altid gør, når snakken falder 
på samfundets svageste. 

Marianne Christiansen er da heller ikke 
bange for at give sit bidrag til en altid 
aktuel samfundsdebat, som hun mener 
har fået det med at ekskludere i stedet 
for at inkludere. 

Staten kaster håndklædet
Det gælder for eksempel Danmarks 
ulandsbistand, som et flertal i Folketinget 
har besluttet at beskære med 2,3 milliar-
der på dette års finanslov.

»Det er en træls udvikling, fordi vi der-
med ruller en proces tilbage. For mig er 
det naturligt, at vi alle via staten hjælper 
de svage i verden, men med en mindre 
ulandsbistand bliver det i højere grad 
op til det enkelte menneske at vurdere, 
hvor meget det vil hjælpe. Eller om det 
overhovedet vil hjælpe. Den udvikling 

bryder jeg mig ikke om,« siger Marianne 
Christiansen og fortsætter:

»Dermed er vi tilbage i 1800-tallet, hvor 
man talte om, at hjælpen til medmen-
nesket skulle komme fra den enkelte. 
Selv i dag er der dem, der siger, at hjælp 
til andre skal bero på frivillighed. Men 
tjener det virkelig bedst mennesket, der 
er i nød? Det tror jeg ikke, at det gør, og 
derfor er det trist, at staten mere eller 
mindre kaster håndklædet.«

Kirkens forpligtelse
Marianne Christiansen er bevidst om, at 
hendes udtalelser kan lyde politisk.

»Jo, det kan de jo. Men hvis man ved 
politisk forstår kritik af nogle forhold, så 
er det jo politisk det, jeg siger. Men som 
kirke har vi en forpligtelse til at prøve 

Marianne Christiansen mener, at Y’s Men’s-klubberne gør det godt.
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at løse de menneskelige problemer, vi har. 
Når staten glemmer, at den er andet end 
en regnemaskine og en pengemaskine, er 
det kirkens opgave at huske staten på det. 
Kirken har en fortalervirksomhed, hvor vi 
skal råbe op og sige, at der er noget galt. 
Når nogle lider nød, er det kirkens opgave 
at sige, at det skal de ikke,« siger Marianne 
Christiansen.

Hun mener, at det er en særlig dansk 
forteelse, at kirken ikke må have en me-
ning. I efteråret besøgte hun for Danmission 
Tanzania.

»Der mødte jeg den stedlige evangelisk 
lutherske kirke for fuld udblæsning, og da 
jeg spurgte, om kirken ikke var bange for at 
være for politisk, blev jeg mødt med hoved-
rysten. For dem er opgaven at bringe frelse 
på krop og i sjæl, og det kan de ikke gøre 
uden at tage vare på folks liv. Det er en 
vigtig pointe, og jeg synes, at det er håbløst, 
at vi herhjemme ikke må tale om medmen-
nesket uden at blive beskyldt for at være 
politisk,« siger Marianne Christiansen.

Begejstret for Y’s Men
Mennesket i nød skal have hjælp. Det er en 
af grundene til, at hun er begejstret for de 
frivillige organisationer som Y’s Men.

Hun har gennem sin tid som sognepræst, 
provst og biskop besøgt flere Y’s Men’s-
klubber over hele landet, og hver gang er 
hun blevet lige begejstret.

»Jeg er imponeret over den store ind-
sats, der bliver gjort lokalt i klubberne. Her 
oplever jeg en stor solidaritet indbyrdes. 
De gør en stor indsats. Det har jeg oplevet 

alle steder. Både indbyrdes og socialt, og 
klubberne er meget åbne og meget trofaste 
fællesskaber,« siger Marianne Christiansen 
og fortsætter:

»Når staten ikke kan og vil, er det dejligt 
at se, at vi herhjemme har en lang række 
organisationer, som hjælper. Jeg har fulgt Y’s 
Men gennem årene, for så snart man bliver 
præst, stifter man bekendtskab med Y’s Men. 
Der er en fin sammenhæng med det, Y’s Men 
gerne vil arbejde med, og det, vi kan fortolke 
ind i vores virkelighed,« siger Marianne 
Christiansen.

Hun mener, at Y’s Men er et godt eksem-
pel på, at det nytter at stå sammen om 
hjælpen til andre.

»Når man skal have samlet penge ind til 
noget, henvender man sig til Y’s Men. For er 
man medlem af Y’s Men, møder man op. Man 
kan altid regne med deres hjælp,« siger hun 
og fortsætter:

»Y’s Men arbejder meget med det kon-
krete, og det viser sig altid, at klubberne kan 
arbejde på tværs og tage et ansvar for de 
behov og de menensker, der bor langt væk 
fra Danmark. Derfor gør Y’s Men en stor for-
skel. Derfor kan Y’s Men være talsmænd og 
formidle en forståelse af, hvad hjælpearbejde 
er. Det er ikke bare at smide penge ned – 
men det er partnerskaber og udvikling.«

”
Jeg har fulgt Y’s Men gennem åre-
ne, for så snart man bliver præst, 
stifter man bekendtskab med Y’s 
Men. Der er en fin sammenhæng 
med det, Y’s Men gerne vil arbejde 
med, og det, vi kan fortolke ind i 
vores virkelighed.
Marianne Christiansen
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Manden bag
tv-gudstjensten

Interview
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Han retter på sit headset, 
modtager en besked fra 
produceren og ser så ud 

over menigheden. Det er tirsdag 
aften i Gershøj Kirke nord for 
Roskilde, og Flemming Stentoft, 
tilrettelægger på DRs tv-gudstje- 
nester, går i gang med at instruere 
optagelsen af gudstjenesten.

Siden den 1. september har han 
været manden bag skærmen på de 
landsdækkende gudstjenester, der 
bliver sendt hver søndag kl. 14.00 
på DR K, og han lægger ikke skjul 
på, at det er et drømmejob.

»Jeg har drømt om det her job 
i mange år, jeg troede aldrig, jeg 
ville få det,« siger Flemming Sten-
toft, der kom fra en stilling på TV 
MidtVest i Holstebro.

»DR har en forpligtelse til at 
afspejle den kristne kulturarv.
Ledelsen i DR har besluttet, at 
det bl.a. skal ske ved at sende 
gudstjenester. Vi har ingen ønsker 
om at forkynde, da det er en 
journalistisk virkelighed, der skal 
dække det, der sker. Budskabet i 
gudstjenesten må stå for kirkens 
egen regning og ikke DRs,« siger 
Flemming Stentoft.

Engageret i Y’s Men
Han har et solidt kendskab til 
folkekirken. Ikke mindst fordi han 
siden 2000 har været medlem af 
Y’s Men. Først i Silkeborg Y’s Men’s 
Club og siden 2005 i Viborg Y’s 
Men’s Club.

Internt i Y’s Men har han be-
stridt forskellige poster, herunder 
præsidenttitlen, og han er med i 
den proces, der skal være med til 
at forny organisationen.

»Y’s Men kæmper for at forynge 
sig. Det er opgaven, og når man 
er i en klub, som jeg er medlem af, 
hvor gennemsnitsalderen er langt 
over 50, er der et behov for at 
gøre noget. Som alle mulige andre 
organisationer lider vi af, at de 
unge ikke er organisationsinteres-
serede. Nutidens unge er projekt-
interesserede, og i Viborg er vi i 
gang med at se på, hvordan vi kan 
tilpasse os den virkelighed,« siger 
Flemming Stentoft og fortsætter:

»Det er jo et helligt princip i Y’s 
Men, at det er opgaven, der søger 
mennesket, og ikke mennesket, 

der søger søger opgaven. Derfor 
kan man også kun blive medlem 
af en klub, hvis man bliver opfor-
dret til det. Det kan have sine for-
dele, men også sine ulemper, for 
det kan være svært at forny sig.«

Det europæiske link
Fornyelsen af organisationen 
gælder ikke kun i Danmark. Flem-
ming Stentoft er Y’s Men Region 
Danmarks kontaktperson til de 
europæsike søsterorganisationer, 
og her pågår der i øjeblikket nogle 
drøftelser om, i hvilken retning 
man skal gå. Det sker i det forum, 
der hedder Christian Emphasis.

»Vi taler meget om at komme i 
dialog med islam for på den måde 
at diskutere kristendom. Min tese 
er, at hvis vi diskuterer med en 
anden stor religion, må vi finde ud 
af, hvad vi selv har. Som Y’s Men 
bygger vi på Jesu Kristi lære. For 
Y’s Men i Danmark er det naturligt, 
at der er en kristen anknytning, 
men det er ikke naturligt andre 
steder. For eksempel er Y’s Men 
i Indien mere åbne i forhold til at 
inddrage andre religioner,« siger 
Flemming Stentoft.

Han håber, at der i første halv-
del af 2016 kan blive afholdt en 
eurupæisk konference i Aarhus.

»Det er lidt op ad bakke. I de 
andre lande er fokus mere på, 
hvordan man kan få nye medlem-
mer, og derfor har de ikke kræfter 
til at tænke i så mange andre ret-
ninger,« siger Flemming Stentoft.

Mangfoldigt kirkeliv
Vi er tilbage i Gershøj Kirke. Guds-
tjenesten er ikke direkte, for i 
hver kirke, DR besøger, bliver der 
optaget fire til fem gudstjenester 
ad gangen.

»Det er spændende at lave tv-
gudstjenesterne i koncentret form. 
Hvis man bor et sted, knytter man 
sig til den eller de få kirker, man 
kommer i. Langt de fleste kommer 
kun i den samme kirke. Men tv-
gudstjeneste kan give et indtryk 
af et bredere kirkeliv henover 
landet. Danmark er sået til med 
kirker, og hvorfor skal DR ikke vise 
den mangfoldighed, der er? 

Bag om tv-gudstjenesten

q

Danmarks Radios tv-gudstjenester hedder nu 
Gudstjeneste fra ... – i stedet for det tidligere 
navn, DR Kirken.

q

Danmarks Radio optager omkring 40 tv- 
gudstjenester om året.

q

Ved de fire gudstjenester i Gershøj Kirke med-
bragte Danmarks Radio et hold på 13 medar- 
bejdere.

q

Gudstjenesterne bliver sendt på DR K søndage 
kl. 14.00.

• 

63-årige Flemming Stentoft er den 
nye mand bag DRs tv-gudstjenester. 
Og så er han medlem af Viborg
Y’s Men’s Club. WAI har mødt ham.

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Fotos // Rune Hansen
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Kort nyt

Tornved
Y’s Men’s

Club
Tornved Y’s Men’s Club i 

sjællandske Mørkøv blev stif-
tet den 15. november 1986.

Klubben støtter KFUM/
KFUK og andet værdifuldt 
organisationsarbejde samt 
internationale projekter. 
Trods navnet er klubben 

både kvinder og mænd. 
Normalt er der to måned-

lige møder, der finder sted i 
Mørkøv Hallen.

Der er ingen pligt til at 
deltage i klubbens øvrige 

aktiviteter. Det gør man efter 
tid og interesse. 

Cykeltøj til Slovakiet
Y’s Men har et godt navn i det øvrige foreningsliv. Det blev 
bekræftet sidste år, da Kjellerup Cykelklub donerede tøj til 
Kjellup Y’s Men’s Club – på den betingelse, at det af hensyn 
til cykelklubbens nye sponsor blev brugt uden for landets 
grænser.

Kjellerup Y’s Men’s Club gav straks tøjet videre til Nitra Y’s 
Men’s Club i Slovakiet. Her blev det så formidlet videre til to 
lokale cykelklubber, mountainbikeklubben Klondike Bike og 
CK Nitra Cyklo Team.

Det hurtige overblik

Nok er han efterlønsmodtager, 
men Evan Johansen, medlem 
af Brædstrup Y’s Men’s Club, 
har det fortsat med at være her, 
der og allevegne. Det var en 
af grundene til, at han sidste 
år blev kåret til årets frivillig i 
KFUMs Idrætsforbund.

»Det betyder meget, at 
mærke at nogle lægger mærke 
til det man gør. Det giver lyst 
til at blive ved med de opgaver 
jeg har i forbundet,« siger Evan 
Johansen.

Lopper gav  
penge i Billund

Fire timers loppemarked med 
omsætning på 158.500 kroner. 
Sådan var det, da Billund Y´s 
Men’s Club i september afholdt 
det årlige loppemarked i Billund 
Idrætscenter. 

Omsætningen blev på 158.500 
kroner, og med udgifter på cirka 
30.000 kroner blev der et stort 
overskud til klubbens hjælpe-
kasse.

»Vi var cirka 100 sælgere, der 
også hjalp med opstillingen af 
effekterne. Alt i alt brugte vi 
hjælp svarende til et arbejdsår,« 
sigerAage Mølby der er klub-
bens koordinator omkring lop-
pemarkedet.

Fra Lemvig til Letland
To gange om året sender Lemvig Y’s 
Men’s og Y’s Menette Club en lastbil fyldt 
med humanitær hjælp til Y’s Menetternes 
søsterklub i Cesis og en Y’s Men Club i 
Livani i Letland. 

I uge 41 var klubben af sted for niende 
gang, og denne gang blev turen kørt af 
Verner Dahl og Jens Peter Dam.

Med i lastbilen blev der også medbragt 
sygeplejeartikler – lige fra voksen- og 
børnebleer, stomiposer og katetre til ele-
vationssenge til hospitaler og plejehjem 
samt kørestole og rollatorer, som er man-
gelvarer på de lettiske plejehjem. Varerne 
er doneret af de tilsvarende institutioner i 
Lemvigområdet, eller kommer fra fabrik-
kers overskudslagre.
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Tekster // Bo Nygaard Larsen Fotos // Colourbox, KFUM Idrætsforbund, Y’s Men-klubber

Y’s Men er klar til Himmelske Dage
 Y’s Men skal være synlige under Himmelske Dage, der finder sted i perioden 5. – 8. maj i centrum af København. Himmelske Dage 
er et nyt navn for Danske Kirkedage. Aktiviteterne er henlagt til gader og stræder i København, og det giver Y’s Men en unik mulig-
hed for at vise flaget i hovedstaden og følge op på det extension arbejde de sjællandske distrikter er i fuld gang med.

»Vi skal arbejde på, at alle oplever Y’s Men i København, og derfor skal vi være synlige på flere fronter,« fortæller Christian Fro-
vin Lorentzen, der er regionens repræsentant i Danske Kirkers Råd – organisationen, der står bag Himmelske Dage.

Har du lyst til at være frivillig og dermed bidrage aktivt under Himmelske Dage? Så kan tilmeldingen ske på hjemmesiden: http://
himmelskedage.dk/medvirk/.

Struer Y’s Men 
uddelte penge
Ved Struer Y’s Men’s Clubs’ anden uddeling 
i 2015 blev der uddelt 229.000 kroner til 26 
forskellige organisationer.

Blandt modtagerne var værestedet Parasol-
len, der fik 26.000 kroner til et nyt og mere ef-
fektivt komfur samt et bidrag til en julefrokost 
for stedets brugere.

Parasollen er blevet beskåret så kraftigt i 
tilskuddet fra Struer Kommune, at der i en 
periode var udsigt til en lukning af værestedet.

Ved uddelingen blev der til Y’s Men Region 
Danmark sendt 91.000 kroner til projekter og 
fonde. Her skal særlig fremhæves Regionspro-
jektet til Blå Kors Grønland, hvor der til pro-
jektet med de grønlandske børn blev bevilget 
45.000 kroner. 

Uddelingen foregik i Struer Y’s Men’s Club’s 
genbrugsforretning. Her bliver de fleste af 
pengene genereret. 

Alle modtagere af penge fik endvidere et 
nummer af magasinet WAI med sig hjem.

Tag med til Bruxelles 
og Normandiet
Tag med på årets Y´s Men´s tur til Bruxelles og 
Normandiet i perioden den 2. - 9. juli 2016.
 
Turen er arrangeret af Hardernes Y’s Men’s  
Club ved Arne Nielsen og Ole Nymann, men  
er åben for alle Y’s Men og menetter i hele  
Region Danmark og eventuelt andre  
interesserede. 

www.ysmen.dk
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Med nøden i øjnene i

Malawi

Malawi
Malawi i Centralafrika er et af verdens fattigste 
lande. I november besøgte Flemming Nyholm, 
medlem af Holstebro Y’s Men’s Club landet som 
optakt til Sogneindsamlingen i Folkekirkens  
Nødhjælp den 13. marts. WAI var med på turen.

Tekst og fotos // Bo Nygaard Larsen
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Malawi

Han sætter den hvide 
kasket ekstra godt ned 
om ørerne. Nok er det 
november, men her i 
det centralafrikanske 

land Malawi er det lig med høj sol 
og en temperatur, der er tættere på 
de 40 grader end på de 30.

Flemming Nyholm er blandt syv 
udvalgte, som Folkekirkens Nød-
hjælp har inviteret med til Malawi 
for at se nærmere på tidligere og 
igangværende projekter. Det sker 
som optakt til Sogneindsamlingen, 
der finder sted søndag den 13. 
marts.

»Det er fantastisk at være her-
nede og se, at den hjælp, vi yder 
fra blandt andet Danmark, rent 
faktisk virker. Jeg er meget berørt 
over at se de lokales begejstring, 
når de fortæller om et projekt, der 
har ændret deres liv,« siger Flem-
ming Nyholm.

Nødhjælp i øjenhøjde
Han har været indsamlingsleder for 
Sogneindsamlingen i Nørrelands 
Sogn i Holstebro siden 2014, og 
her er hans opgave at rekruttere 
indsamlere og sikre, at Folkekirkens 
Nødhjælp får den bedst mulige 
omtale lokalt.

»Det er et spændende arbejde, 
fordi det er nødhjælp på et lokalt 
niveau. Når vi går rundt med ind-

samlingsbøsserne får vi lejlighed til 
at tale nødhjælp med de folk, der 
bor her i sognet, og på den måde 
bliver det meget nærværende,« 
siger Flemming Nyholm.

Aktiv i Y’s Men
Det ligger i hans DNA at hjælpe. Si-
den 1989 har han været medlem af 
Holstebro Y’s Men’s Club, hvor han 
har været med til en lang række 
indsamlinger.

»Jeg er generelt optaget af, 
hvordan mennesker har det. Jeg vil 
ikke sige, at jeg har et særligt godt 
hjerte, men hvis jeg kan gøre en 
forskel et eller andet sted lokalt 
eller ude i verden, er det godt. I 
min tid i Y’s Men har jeg oplevet, 
at selv den mindste hjælp kan gøre 
den største forskel i andres liv,« 
siger Flemming Nyholm.

Han er pensioneret socialrådgi-
ver og har dermed også en profes-
sionel tilgang til at være med til 
at skabe en bedre morgendag for 
sine medmennesker.

»Når jeg hører udsagnet om, at 
ulandshjælp ikke nytter, kan jeg 
med stor overbevisning sige, at det 
gør den,« siger Flemming Nyholm.

Stærkere kvinder
Han går rundt i landsbyen Chia i 
det nordlige Malawi. Her har ind-
byggerne via det såkaldte SWAM-  

projekt, der har til formål at mod-
virke AIDS, fået midler til at skabe 
en ny tilværelse.

Indtil for få år siden ernærede en 
del af landsbyens kvinder sig med 
prositution, hvor de på bredden 
ved Malawisøen solgte sex for at 
få fisk til familien. I dag har lands-
byen fået sin egen ovn, så indbyg-
gerne, og især kvinderne, kan bage 
eget brød til videresalg.

Det projekt passer godt til dette 
års Sogneindsamling, der netop har 
fokus på kvinder i verdens fattigste 
lande.

»Ovnen har ændret byens liv. 
Med den er kvinderne kommet 
mere på banen, så de nu positivt 
bidrager til landsbyens samlede 
økonomi. Det er også et eksempel 
på, hvor små midler, der skal til 
for at ændre tingene i en positiv 
retning,« siger Flemming Nyholm 
og fortsætter:

»Malawi er et af verdens fat-
tigste lande, der har så store 
udfordringer, at man tror, at det er 
løgn. Befolkningen kæmper med 
fattigdom, sygdomme, oversvøm-
melser og analfabetisme. Det kan 
de ikke komme til livs selv, og 
derfor er der brug for hjælp udefra. 
Her bidrager jeg gerne med det, jeg 
kan, og håber, at andre vil gøre det 
samme, når Sogneindsamlingen går 
i gang,« siger Flemming Nyholm.

Billedet på modstående side. Flemming Nyholm besigter en 
mark i landsbyen Chipata, hvor en soldreven pumpe fra Grund-
fos har forøget vandmængden til bønderne betragteligt.
Billedet på denne side. I landsbyen Zifere har kvinderne med 
succes ændret deres levevej fra prostitution til bagning af brød. 
Flemming Nyholm, med sin karakteriske hvide kasket, får her en 
snak om projektet.
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Yeep

Fra Arizona
til Aulum 

En forårsdag sidste år kom 
der en e-mail fra Y’s Men. 
Ægteparret Lisbeth Riis 
Jensen og Karsten Dahl 
Jensen fra Aulum så på 

hinanden og tænkte, at de da godt 
kunne være vært for en udviklings-
student. Få dage senere landede 
Bethany Pedata fra den amerikanske 
stat Arizona på den jyske hede.

Sådan lyder den korte historie om et 
enestående venskab på tværs af At-
lanten, hvor Bethany Pedata i et halvt 
år var udviklingsstudent hos familien 
Jensen.

En fantastisk oplevelse
Den 28. december rejste hun tilbage til 
Arizona, og tilbage i Aulum sad fami-
lien Jensen med en stor oplevelse.

»Det var et fantastisk halvt år. Vi 
havde ikke før prøvet at have en 
udviklingsstudent, så vi var naturligvis 
spændt på det. Men alt gik godt, og i 

Bethany havde vi en studerende, der 
blev som en naturlig del af familien,« 
siger Karsten Dahl Jensen, der er med-
lem af Aulum Y’s Men’s Club.

YEEP OG STEP
Bethany Pedata var i Danmark som 
en del af det såkaldte YEEP-program. 
Det giver unge mellem 16 og 18 år over 
hele verden mulighed for – i regi af Y’s 
Men – at bo hos familier i andre lande 
i tre til seks måneder for på den måde 
at opleve en anden kultur. 

Y’s Men har et tilsvarende program 
for de 15 til 25-årige. Det hedder STEP, 
har en tidshorisont på tre til elleve 
uger og er knyttet til et konkret pro-
jekt. 

I Y’s Men Region Danmark er det 
Ib Møller, der står for koordinerin-
gen – både for de unge og for danske 
famiiler. Han kan kontaktes på e-mail 
udveksling@ysmen.dk. 

I et halvt år boede den
amerikanske udviklingsstudent

Bethany Pedata hos Lisbeth 
Riis Jensen og Karsten Dahl 

Jensen i Aulum.  

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Fotos // Privat

Bethany Pedata 
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Gavner det at indsamle over en 
halv million kroner og sende 
pengene til Rumænien? 

»Ja, det gavner,« siger Jens 
Nielsen, der er kommende regionsleder 
for Y’s Men Region Danmark.

I klubåret 2006-07 samlede Y’s Men 
Region Danmark ind til en ombygning 
af en ejendom i Albesti nær Sighisoara i 
Rumænien. 

Bygningen blev tidligere brugt som 
kirke, men med ombygningen er det nu 
et sted til genoptræning af fysisk og psy-
kisk handicappede børn, der ingen hjælp 
får i det offentlige sundhedssystem.

»Bygningen var allerede klar i 2008, 

men først i 2012 havde stedet penge til 
driften. Da midlerne var i hus, fik stedet 
tilladelse til at drive handicapcenter med 
12 pladser« siger Jens Nielsen.

Statstilskud til driften
Centret, som hedder Lysets Hus, fremstår 
nu veldrevet og har udover de fastan-
satte medarbejdere en række frivillige fra 
den lokale lutherske kirke, hvor præsten 
Martin Türk også er formand for den 
selvejende institution.

»Det rumænske sundhedsministerium 
har godkendt et fortsat statstilskud til 
driften af centret, som nu er blevet så 
meget anerkendt, at det danner grundlag 

for lignende etableringer af børnehandi-
capcentre rundt om i Rumænien.  Mange 
børn har allerede fået en betydelig bedre 
dagligdag efter at være blevet behandlet 
og undervist på centret. I bygningens 
kælderetage blev der ved  
renoveringen plads til en lille kirkesal, 
hvor den lokale lutherske menighed sam-
les til gudstjenester,« siger Jens Nielsen.

I september sidste år besøgte 30 Y’s 
Men fra Danmark Lysets Hus.

»De blev bekræftet i, at de midler, vi 
samler ind til i Y’s Men, også når frem og 
bliver brugt. Det er dejligt at se, at vores 
arbejde også i dette tilfælde bærer frugt,« 
siger Jens Nielsen.

Det nytter
at hjælpe
Handicapcenteret Lysets Hus i den 
rumænske by Albesti nær Sighisoara 
er et godt eksempel på, at hjælpen 
fra Y’s Men når frem.

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Foto // Jens Nielsen

Et kig ind i et af børneværelserne i Lysets Hus.

Motorvejs-
gudstjeneste
Søndag den 29. maj kl. 14.00

Silkeborgmotorvejen ved 
den nordvestlige byport 
 
www.ysmen.dk

Arrangører
Alderslyst Y’s Men’s Club
Alderslyst Y’s Menette Club
Balle Y’s Men’s Club
Silkeborg Y’s Men’s Club
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Bøger

I denne prædikensamling på i alt 
27 prædikener fra perioden 2000-
2012 kommer man som læser rundt i 
hele kirkeåret. 

Samlingen hedder Omgivelser, 
blandt andet fordi en vedkom-
mende prædiken henter inspiration 
i det konkrete liv, der nu engang 
leves netop i vores omgivelser. 

Bogen er rigt illustreret, hoved-
sagelig med billeder af de nære 
omgivelser i Horbelev og Falkerslev 
på Falster.

De fleste af prædikenerne be- 
gynder med en historie eller en 
genfortælling af en oplevelse. 
Historierne kan være hentet fra 
litteratur, film, eventyr aktuelle be-
givenheder – alle steder fra. 

De knyttes sammen med både 
dagens evangelium og vores hver-
dag her og nu. At begynde med en 
historie er med til at fange vores 
opmærksomhed med det samme

Jeg synes, at teksten om Martha 
og Maria (15. søndag efter Trinitatis) 
er særlig god. Vi følger et ægtepar 
på Langeland, der livet igennem 
levede sammen som Martha og 
Maria. Indtil døden dem skilte ad. 
Bibelteksten nævnes ikke som 
sådan, men udfoldes alligevel flot i 
beskrivelsen af et »Martha menne-
skeliv« på Langeland. 
Det foto, der er på side 100 er 
meget sigende, og er for mig at 
se det bedste : et foto med en dør 
og et dørhåndtag med teksten: 
Jesus siger: ”Jeg er døren”. // Mona 
Østergaard Klit, Nordthy Y’s Men & 
Women’s Club.

Mette Marie Trankjær //  
Omgivelser. Prædikener. Kr. 149,00 
plus porto. Kan bestilles på  
mette.kirkebladet.nu.

Grundtvig, Danmarks store salmedigter, havde sine 
kvinder. Størst betydning havde Marie Toft. Men  
historien om de to er også historien om en stor  
sorg – og derfor også om en stor kærlighed. 

Birgitte Stoklund Larsen, der er generalsekretær i 
Bibelselskabet, skriver her om Grundtvigs og Maries 
forhold. De mødte hinanden midt i 1840erne, hvor 
Grundtvig var omkring de 60 år og Marie en enke 
på godt 30. Deres ægteskab var intenst, og sorgen 
blev uoverskuelig, da Marie døde efter blot tre års 
ægteskab. // Bo

Birgitte Stoklund Larsen // Paradisskyggen.
Med Grundtvig i kærlighed og krise.
192 sider. Kr. 249,95. Kristeligt Dagblads Forlag.

Grundtvigs kærlighed

Ser du månen, Daniel har med rette fået 
gode anmeldelser.

Puk Damsgård, mellemøstkorrespon-
dent på DR, fortæller her historien om den 
danske fotograf Daniel Rye, der sad som 
gidsel i 398 dage hos terrororganisationen 
Islamisk Stat i Syrien.

I bogen får vi historien om hans kidnap-
ning og hans 13 måneder lange ophold i Is-
lamisk Stats fængsel i den syriske by Ragga. 
Daniel Rye var det sidste gidsel, der forlod 
fængslet i live i juni 2014. Herefter begynd-
te IS at dræbe de tilbageværende vestlige 
gidsler - Daniels medfanger. // Bo

Puk Damsgård // Ser du månen, Daniel.  

204 sider. Kr. 199,-. Politikens forlag. 

 

Hun holder sig ikke tilbage fra en rask debat. 
Sørine Gotfredsen er med rette blevet kaldt 
for en af vor tids mest skarpe debattører. Det 
beviser hun i denne bog, hvor hun analyserer 
narcissismens kraft i tiden. 

En af hendes pointer er, at når vores eget 
selvbillede konstant står i vejen for udsynet til 
medmennesket og fællesskabet, risikerer vi at 
miste fokus på tidens væsentlige problemstill-
inger.

I Løft blikket peger Sørine Gotfredsen på, 
hvordan det indadvendte blik sætter alvorlige 
spor overalt – lige fra troen på, at alle svar find-
es i eget indre, til manglende evne til at indgå i 
tidens principielle diskussioner uden hele tiden 
at være optaget af sin egen position. // Bo

Sørine Gotfredsen // Løft blikket. Nåde i  
narcissismens tid. 192 sider. Kr. 249,95.  
Kristeligt Dagblads Forlag.
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Week 4 You

Uge 4 bliver noget helt særligt i Y’s Men. Her vil klubber 
over hele landet stå for en lang række arrangementer, 

ligesom flere af dem vil være på gader og i stræder. 
Altsammen for at fortælle om Y’s Men og det arbejde,  

der hver dag bliver udført. 
Det sker under sloganet Week4You.

www.ysmen.dk/week4you

Vil du 
være med
i Y’s Men?
I Y’s Men region Danmark indby-
der vi mennesker til at være med i 
et fællesskab, der er baseret på en 
kristen livsopfattelse, som skabes 
på tværs af det enkelte menne-
skes sociale og faglige forhold.

Vi mødes, fordi vi tror på, at det 
enkelte menneskes oplevelse af 
sit eget liv bliver størst i gode 
relationer til andre mennesker.

Vi tror på, at vi med udsyn til og 
tjeneste for det omgivne sam-
fund, kan være med til at støtte 
en verden, der bygger på fæl-
lesskab, gensidig respekt og et 
kristent livssyn.

Vi vil i vort virke arbejde ud fra en 
sammenhængende livsforståelse, 
hvor ovenstående elementer er 
tydelige og fremmer et positivt 
fremsyn.
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Café KoM

Håbet i Herning
Det handler om kristendom 
i praksis, når Café KoM fire 
gange om ugen slår dørene 
op for børn og unge i  
Herning. Byens KFUM og 
KFUK står bag cafeen, der 
bliver støttet af Herning 
Kommune.

Tekst // Bo Nygaard Larsen 
Fotos // CaféKoM

Der dufter af pizzasnegle 
denne onsdag eftermid-
dag på Café KoM i Herning. 
32-årige Lisbet Holm Bogø, 

stedets projektleder og børne- og 
ungdomskonsulent i byens afde-
ling af KFUM og KFUK, har mere end 
nok at se til. Hun er eneste ansat, 
og sammen med de frivillige, der er 
på vagt i dag, prøver hun at skabe 
nogle trygge rammer for stedets 
børn og unge.

»Café KoM er et værested, der 
giver områdets børn og unge en 
positiv voksenkontakt. Vi giver dem 
anerkendelse og respekt og viser 
dem en vej væk fra de uheldige 
fællesskaber, de ellers kan havne 
i,« siger Lisbet Holm Bogø, der er ud-
dannet pædagog.

Café KoM åbnede i 2014 som et 
tilbud til børn og unge fra 4. til 10. 
klasse. Cafeen har kontakt med 
omkring 120 børn og unge, og hver 
dag vælger mellem 50 og 60 af dem 
at lægge vejen forbi det nedlagte 
bibliotek.

»Vi lægger vægt på, at det skal 
være et sted for alle. Vi har derfor 
kontakt med børn og unge fra 25 
forskellige nationaliteter, og vi har et 
særligt fokus på at inkludere udsatte 
børn og unge, som virkelig har brug 
for kvalificerede tilbud i deres fritid,« 
siger Lisbet Holm Bogø.

Flere åbningsdage
Hun glæder sig over, at cafeen er 
kommet godt fra start. Faktisk så 
godt, at Herning Kommune har øget 

CaféKoM har fået stor opmærksomhed også langt uden
for Herning. På dette foto er Lisbeth Zornig Andersen, der  
er tidligere formand for Børnerådet, på besøg. Lisbeth  
Zornig Andersen står som nummer fire fra højre, mens  
Lisbet Holm Bogø er nummer to fra højre.
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Café KoM

bevillingen. Det betyder, at Lisbet Holm 
Bogø har fået øget sit ugentlige time- 
tal fra 16 til 28, og derfor har cafeen ud- 
videt sin åbningstid fra tre til fire dage 
om ugen.

»Vi er glade for den store opbakning, vi 
får fra Herning Kommune. Det vidner om, 
at behovet er der, og vi får da også stor 
ros for vores måde at gribe opgaven an 
på,« siger Lisbet Holm Bogø.

Trods den korte levetid har Café KoM 
også fået stor opmærksomhed fra andre 
steder i landet. Det gælder ikke mindst 
inden for KFUM og KFUKs egne rækker, 
hvor flere afdelinger har besøgt Herning 
for at få inspiartion til, hvordan de selv 
kan lave en lignende café.

Kristendom i handling
Det er ikke tilfældigt. KFUM og KFUK har 
udarbejdet en landsdækkende strategi, 
hvor organisationen skal tage et større 
ansvar i lokalsamfundet. Det er den 
tanke, som KFUM og KFUK i Herning har 
gjort til konkret handling med åbning af 
cafeen.

»KFUM og KFUK byder ind med det her, 
fordi det er vigtigt.Den lokale bestyrelse 
her i Henring havde et ønske om at gøre 
noget for børn og unge. Vi vil gerne nå 
ud til flere og nye målgrupper, og det 
gør vi med Café Kom,« siger Lisbet Bogø 
Holm.

En del af forklaringen på cafeens suc-
ces er, at den er ikke-forkyndende.

»Nej, vi forkynder ikke. Der kommer 
en del muslimske børn og unge i cafeen, 
og vi ønsker ikke at omvende dem. Men 
med cafeen viser vi kristendom i hand-
ling. Kristendom er at udføre et diakonalt 

arbejde, og det gør vi ved at vise næste-
kærlighed og barmhjertighed. Med andre 
ord viser vi kristendommen i handling,« 
siger Lisbet Holm Bogø.

Fodbold og PlayStation
Det konkrete arbejde består i at tilbyde 
børnene og de unge en række forskellige 
aktiviteter. I det 7000 kvadratmeter store 
nedlagte bibliotek, som Café KoM lejer af 
Midtjyllands Kristne Friskole, er der mulig-
hed for alt fra fodbold over badminton til 
PlayStation og brætspil.

»Det er afgørende for os, at vi kan til-
byde så mange forskellige aktiviteter som 
muligt. Det er med til at tiltrække flere 
unge, og med de muligheder, vi har, kan 
vi også på den måde gøre en forskel,« 
siger Lisbet Holm Bogø og fortsætter:

»Vi trækker så i den rigtige retning med 
skole, sunde fritidsinteresser og trygge 
omgivelser.«

Det er ikke mindst godt for de børn 
og unge, der har svært ved at tilpasse 
sig mere konventionelle sammenhænge. 
Lisbet Holm Bogø pointerer da også, at 
netop de såkaldt utilpassede er et stort 
fokusområde i cafeen.

»Det er svært at måle effekten efter en 
så kort levetid. Men vi kan registrere, at 
der er mange, der ændrer adfærd, når de 
begynder at komme her. Det er derfor mit 
indtryk, at de vil udvikle sig i en endnu 
mere positiv retning, fordi de her bliver 
værdsat og respekteret,« siger Lisbet 
Holm Bogø.

Mange frivillige
Café KoM er blevet en succes. Også for 
Herning som by. Derfor har cafeen en 

stor opbakning og kan tælle 30 frivillige i 
alderen 15 til 65 år.

»Uden de frivillige går det ikke. De er 
med til at skabe nogle trygge rammer, og 
de besidder forskellige kompetencer og 
har forskellig baggrund, så vi kan lave et 
helstøbt tilbud. De frivillige supplerer hin-
anden rigtig godt, og selvom vi mangler 
frivillige, er jeg godt tilfreds med, at vi er 
kommet så langt på så kort tid,« siger 
Lisbet Holm Bogø, der mener, at hun og 
de frivillige er godt klædt på til at hånd-
tere de konflikter, der altid opstår.

»Jeg har det pædagogiske ansvar, så 
jeg ved, hvad der skal gøres i en kon-
fliktsituation. Det giver tryghed blandt de 
frivillige, og de lærer på den måde, hvad 
de selv kan gøre i en given situation. 
Vi finder nogle metoder, så den urolige 
dreng også kan rummes. Vi har redska-
berne til det, hvis der er konflikter. Vi 
ønsker positive relationer på et plan, der 
er til at forstå,« siger hun.

Indflydelsen på andre
Pizzasneglene er færdige, men duften 
hænger stadig ved.

Lisbet Holm Bogø kan snart se tilbage 
på endnu en dag på jobbet, der er ligeså 
meget et kald.

»Det er bare så fedt. Det der med at 
få en afgørende indflydelse på et andet 
menneskes liv giver motivation. Og med 
Café KoM kan vi vise, at vi med de rette 
tilbud kan give et håb for børn og unge, 
som andre måske har opgivet. Derfor er 
jeg ikke i tvivl om, at vi vitterlig gør en 
forskel,« siger Lisbet Holm Bogø.

Bagning er en af de mest populære aktiviteter  
i CafeKoM. I cafeens hyggelige køkken finder  
børnene og de unge et unikt fællesskab på  
tværs af kulturelle og religiøse baggrunde.
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Annemette Voss

Så er det, at hun åbner sit 
køleskab. Skuespilleren Julie 
Zangenberg har fødselsdag, 
og som den gode vendinde, 
hun er, har Annemette Voss 

lavet en lagkage i to etager.
»Der må aldrg være mere i et køleskab, 

end der altid kan være plads til en stor 
lagkage,« siger Annemette Voss med et 
smil.

Hun er en af landets ukronede kage-
dronninger, der for alvor blev landskendt, 
da hun i 2013 vandt Den store bagedyst 
på DR 1. Siden er det gået stærkt, og der 
går næsten ikke en dag, hvor hun ikke 
står med fingrene nede i en dej.

»Jeg kommer fra en kageglad familie, 
hvor vi altid har bagt. Ifølge min mor sad 
jeg allerede som to-årig på køkkenbor-
det, når hun bagte, og der er ingen tvivl 
om, at det var i barndommen, at min 
interesse for kagebagning begyndte,« 
siger Annemette Voss.

Der var ellers ikke meget, der tydede 
på, at hun skulle leve af at bage kager. 
Hun er bachelor i arkitektur, og havde 
tingene formet sig anderledes, var hun 
måske blevet arkitekt i dag. Men uddan-
nelsen er på ingen måder spildt.

»Især når jeg laver lagkager, bruger 
jeg min uddannelse. Først tegner jeg min 
kage, og når de andre lag skal stå på 
plastikrør, beregner jeg bæreevnen. Det 
betyder meget, for ellers er der en risiko 
for, at den braser sammen,« siger hun.

Bag så det batter
Hun erkender, at hendes erhverv er i den 
mere luksuriøse ende – i hvert fald når 

man sammenligner med nogle af verdens 
fattigste.

»Det er paradoksalt, at vi i den vestlige 
verden kan mæske os i smukke kager og 
flødeskum, altså ren luksus, mens der 
sidder mennesker andre steder i verden 
og drømmer om noget så simpelt som et 
stykke brød,« siger Annemette Voss. 

Det er en af grundene til, at jeg har 
takket ja til at være ambassadør for Fol-
kekirkens Nødhjælps kampagne Bag så 
det batter.

»Hvis jeg med min kagekunst kan 
hjælpe til, at der skabes bedre mulighed-
er for verdens fattigste, så gør jeg det 
med den største glæde,« siger hun.

I marts sidste år besøgte hun som am-
bassadør en række landsbyer i Uganda. 
De lokale havde ingen ovne, og derfor 
friturestegte de al deres mad fra grøntsa-
ger over pandekager til samosas.

»Det er ikke sundt at friturestege så 
meget. Men det vidste de ikke, for deres 
egen sundhed er ikke noget, de går op i. 
Derfor viste jeg dem, hvordan de kunne 
stege dejen på en pande med kun lidt 
olie. Det blev de faktisk glade for, og for 
mig gav det god mening, fordi det var en 
praktisk og simpel måde at give dem et 
bedre liv på,« siger Annemette Voss.

Den lille forskel
Hendes besøg i Uganda bekræftede 
hende i, at selv den mindste hjælp kan 
gøre en forskel.

»Det er  forfærdeligt at se, hvordan 
de mangler så meget. Derfor kan jeg på 
ingen måde hjælpe hele Uganda, og det 
er også for stor en opgave for en enkelt 

nødhjælpsorganisation. Så i stedet for at 
lade mig skræmme af det, prøver jeg at 
se på, hvordan jeg kan gøre en forskel,« 
siger Annemette Voss og fortsætter:

»Det nytter at hjælpe andre. Det er 
muligt, at de 150 kroner, jeg donerer, ikke 
hjælper det store isoleret set, men når 
vi er mange nok, der gør det, får det en 
effekt. I os alle ligger der et latent ønske 
om at gøre en forskel, fordi vi har en 
naturlig menneskelighed i os.«

Luther Lagkage
Generelt er hun optaget af at viderefor-
midle den gode historie. Det var der-
for årsagen til, at hun har takket ja til 
inviationen fra Roskilde Stift om at lave 
den officielle Luther Lagkage. Lagkagen 
vil blive præsenteret senere i år, ligesom 
hun også er meddommer i stiftet Luther 
Lagkage-konkurrence.

»Da jeg fik henvendelsen fra Roskilde 
Stift, tænkte jeg ’yes, der er den’. Jeg 
har selv tænkt på at ville noget med 
lutter lagkage – uden h – men nu bliver 
der tilknyttet en historie, der er værd 
at fortælle,« siger Annemette Voss og 
fortsætter:

»Jeg er meget stolt over vores historie 
og kristne kultur. Ved at lave en Luther 
Lagkage kan vi få koblet kagebagning til 
vores historie, og jeg tror, at Luther og 
Reformationen betyder mere for os, end 
vi lige går og tænker på. Derfor er det på 
mange måder en spændende opgave.«

&
Annemette, 
  næstekærlighed
            Luther Lagkage
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Annemette Voss

Annemette Voss, vinderen af Den store bagedyst i 2013,  
er optaget af sin næste. I dette interview fortæller hun om  
sin rolle som ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp. Og så  
skal hun bage den offcielle Luther Lagkage.  
WAI har mødt hende.

Tekst // Bo Nygaard Larsen Foto // Sif Meincke



Sydhavnen

Y’s Men er med
på Sydhavnen

22 WAI

Y’s Men har sit udspring i KFUM, og 
blev etableret som en tjeneste-
klub for det bestående KFUM-
arbejde (YMCA) i USA.

Denne sammenhæng er der stadig, og 
på flere områder støtter de danske Y’s 
Men’s klubber KFUM og KFUK på lokalt, 
nationalt og internationalt plan.

At være tjenesteklub rummer mange 
ting. Ofte forbindes det med økonomisk 
støtte, men det handler ikke bare om 
penge til projekter og til lederuddannelse. 
Flere steder handler det om støtte i det 
daglige arbejde, hvor garvede Y’s Men 
fungerer som sparringspartnere for le-
derne, og giver en hånd med i forbindelse 
med arrangementer i den lokale forening.

Denne konkrete støtte er der brug for i 
den nyetablerede forening YMCA Sydhavn, 
der er etableret i det gamle arbejderkvar-
ter i København. I dag er det et kvarter i 
rivende udvikling, og et kvarter hvor der 
ikke er tradition for foreningsarbejde og 
for den sags skyld frivillig indsats. Derfor 
er det lidt op af bakke for den nyetable-
rede forening, men de unge mennesker 
hænger godt i med arbejdet, men har i 
stor grad brug for støtte fra blandt andet 
Y’s Men’s clubberne.

Behov for støtte
»Børn og unge i Sydhavnen er ikke vant 
til at ”gå til noget”, så der er en del rela-
tioner, der skal bygges op, og barrierer, 

der skal brydes ned hos børnene og deres 
forældre«, fortæller Bessie Rauff, der er 
udviklingskonsulent i KFUM og KFUK og 
som i gennem dette arbejde er stærkt 
involveret i YMCA Sydhavn.

Til trods for at det er et svært projekt, 
bobler de frivillige, som har meldt sig 
under fanerne, af energi, og giver den en 
skalle for at få tingene til at lykkes. De 
frivillige kommer med en meget forskellig 
baggrund, og flere af dem er vokset op 
i andre dele af verden, og kender derfor 
ikke den danske foreningskultur.

»Det betyder, at vi bruger noget tid på 
at lære de frivillige noget om den danske 
foreningskultur. Vi leder for øjeblikket 
efter erfarne kræfter, som vil bakke be-
styrelsen op med det mere strukturelle og 
strategiske arbejde, så vi kan frigøre res-
sourcer til arbejdet med børn og unge,« 
fortæller Bessie Rauff.

Y’s Men på banen
Konkret mangler foreningen en kasserer, 
der kan klare pengesagerne i foreningen. 
Det er ikke det store arbejde lige nu, da 
formuen ikke er stor i YMCA Sydhavn, men 
i takt med flere aktiviteter er der behov 
for en, der bare kan den slags.

” Vi har et stort behov for hjælp fra no-
gen, der kan være med til at skabe struk-
tur i arbejdet, og være med til at lægge 
en strategi for udviklingen i foreningen. 
En anden opgave kunne være, at hjælpe 

YMCA Sydhavn i 
København er kommet 
godt fra start. 
Evan Johansen ser her 
nærmere på den nye 
forening, der gør en stor 
indsats for bydelens børn 
og unge på tværs af 
religion og kultur.

Tekst Evan Johansen
Fotos YMCA Sydhavn
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foreningen til at finde et fysisk sted for 
foreningens arbejde. Et sted der kan være 
med til at skabe en identitet og en base 
for arbejdet”, siger Bessie Rauff.

Behovene er mange for den nye for-
ening, og her kan Y’s Men’s klubberne 
være med til at støtte op om arbejdet. 
Bessie Rauff bruger i dag rigtig meget tid 
på foreningen, og i følge hende selv alt 
for meget tid. Der er behov for nogen, der 
kan bakke arbejdet op og aflaste hende.

Opgaver som ligger lige til højrebenet 
for Y’s Men. Det kan være Y’s Men fra de 
bestående klubber i Københavnsområdet, 
men det er også en mulighed at etablere 
nye klubber i blandt andet Sydhavnen, 
hvor opgaven i første omgang kunne 
være at støtte op om arbejdet i YMCA 
Sydhavn.

Fokus på hele Sjælland
På den baggrund har Y’s Men’s-klubberne 
på Sjælland etableret et udvalg, der skal 
se på mulighederne for at etablere nye 
Y’s Men’s klubber. Ikke bare i Sydhavnen, 
men over hele Sjælland. 

Her er der brug for alle, der har lyst til 
at være med i et Y’s Men’s fællesskab, 
og derigennem være med til at gøre en 
forskel for børn og unge via den støtte 
man kan yde til de foreningsaktive frivil-
lige, der har nok at gøre med det daglige 
arbejde i foreningen.

»Vores mål er gennem de nyetablerede 
extension udvalg, at komme i kontakt 
med folk, der har lyst til at være med i en 
Y’s Men’s klub, og lyst til at bruge deres 
kompetencer på at hjælpe YMCA Sydhavn 
videre med deres arbejde,« siger Chri-
stian Frovin Lorentzen, der er medlem af 
Sorø-Dianalund Y’s Men’s club.

Kontakt
Interesserede kan kontakte  
YMCA Sydhavn  
E-mail // wai@banolu.com

Aktiviteter i 
YMCA Sydhavn

Der er allerede godt gang i den nyetablerede for-
ening – blandt andet har man etableret følgende:
Tween Sing. Sang og musikarbejde for børn fra 
10-13 år.
Golden Moment. Her etableres der tilbud til børn 
rundt omkring i området, hvor der leges i gårdene 
mv..
Skyd din hverdag. En fotoklub.
Endvidere arbejdes der på at lave et friluftstilbud 
for teenagere i samarbejde med KFUM-spejderne.

Time of Fast.
Pengene gavner
Hvert år samler danske Y’s Men om-
kring 400.000 kroner ind til Time  
of Fast (TOF). Det er ikke penge, der 
forsvinder ud i den blå luft, men 
penge, der virkelig kommer børn og 
unge mennesker ud over hele ver-
den til gavn.

Et af projekterne i perioden 2014-
16, som følges med stor interesse fra 
dansk side er samarbejdet mellem 
Lusaka YMCA og Lusaka Y’s Men’s 
club, som er rettet mod gymnasie-
ungdommen i Zambia.

Projektet går i sin enkelthed ud på, 
at give oplysning til unge omkring 
HIV, og sikre, at de ikke bliver ramt 
af sygdommen. Samtidig ønsker man 
at udvikle unge til at tage ansvar for 
lederskab, økonomi og socialudvik-
ling i dagligdagen.

Oprindeligt var projektet rettet 
mod et enkelt gymnasium, men 
landets undervisningsministerium 
er så optaget af projektet, at de har 
ønsket, at det i første omgang skal 
rettes mod ti gymnasier og gerne 
flere.

Det er et unikt samarbejde mellem 
YMCA, Y’s Men’s-klubben og det of-
fentlige, der er sat i søen. Et samar-
bejde, der ikke ses så mange steder, 
men som folkene i Lusaka er meget 
glade for.

Projektet støttes økonomisk af 
TOF-midlerne, men også af det inter-
nationale YMCA via midler fra USA.
Unge Y’s Men fra Lusaka er til daglig 
tovholdere på projektet på de ti 
gymnasier, hvor de samarbejder med 
gymnasielærerne, der er undervist 
i projektet. Samtidig samarbejdes 
der med unge fra Lusaka om andre 
tilbud. 

Blandt andet har man gennemført 
en række sommeraktiviteter for unge, 
som har været ganske vellykkede. 
De er henlagt til områderne uden for 
millionbyen, idet der ikke er plads til 
det inde i Lusaka. 

Den lokale Y’s Men’s club og YMCA 
gør en stor forskel i området, men 
uden støtte fra TOF havde det ikke 
været muligt.



Årets regionsprojekt  
i Y’s Men handler om at 
skaffe midler til hjælp til 
grønlandske børn, der lever 
i familier med misbrug. Blå 
Kors, der står for projektet, 
er begejstret for den store
opbakning fra Y’s Men.

Tekst // Bo Nygaard Larsen 
Foto // Colourbox

Y’s Men vil gøre livet bedre
for de grønlandske børn

Det er langt fra alle grønland-
ske børn, der har det lige let. 
Omkring en trediedel af dem 
lever i familier med misbrug, 
og der er stor risiko for, at 

de senere i livet får psykiske og sociale 
problemer.

Derfor har Blå Kors Danmark og Blå 
Kors Grønland indledt et samarbejde 
med Y’s Men Region Danmark for at 
hjælpe børnene.

Y’s Men Region Danmark gjorde al-
lerede sidste år projektet til et regions-
projekt, og det er det også i år. Målet er 
at indsamle 1,2 millioner kroner, og de 
første penge fra landets klubber er al-
lerede ved at blive samlet ind.

Arbejder i 30 byer
Konkret vil Blå Kors Danmark og Blå 
Kors Grønland yde rådgivning og støtte 
til børn i familier med alkoholmisbrug i 
Grønland. 

Blå Kors Danmarks søsterorganisation 
i Grønland har afdelinger i næsten 30 
byer – i de største af disse afdelinger 
har man klubarbejde og andre aktivite-
ter for børn. 

Det er denne hjælp, som Y’s Men Regi-

on Danmark nu vil være med at forstærke 
og udvide, og det glæder Christian Bjerre, 
der er generalsekretær i Blå Kors.

»Den økonomiske støtte fra Y’s Men 
betyder alt for projektet. Uden Y’s Men 
var der slet ikke noget projekt. Derfor er 
jeg begejstret for, at klubberne ude i lan-
det har taget så godt imod ønsket om at 
gøre en forskel for de grønlandske børn,« 
siger Christian Bjerre.

Projektleder er nu ansat
Med pengene fra Y’s Men er projektet nu 
kommet i gang for alvor. 

Den 1. januar blev Nivé Heilmann 
ansat som projektleder. Hun har tidligere 
været projektleder i organisationen Som 
ringe i Vandet - bedre børneliv, hvor hun 

uddannede frivillige til at tale med børn 
om seksuelt misbrug samt forældrenes 
alkoholmisbrug.

Frem til april skal Nivé Heilmann være 
tilknyttet Barnets Blå Hus i Aalborg, hvor 
hun både skal lære mere om projektet 
om de grønlandske børn og besøge en 
række enheder i Aalborg og omegn.

I løbet af foråret rejser hun så til 
Grønland, hvor hun skal besøge en række 
byer for at uddanne og hjælpe medlem-
mer i Blå Kors Grønland til at tale med 
børn om alkohol og seksuelt misbrug. 

Alkoholmisbrug er et stort problem i mange grønlandske familier. Sammen med Y’s Men Region 
Danmark vil Blå Kors nu gøre noget ved det.

Regionsp ro j e k t


