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Hjælp os med at hjælpe

Børn og unge  
i Kosovo Engagement. Hvad gemmer der sig bag dette ord?

For medlemmer af Y’s Men er det vigtigt at være engageret i frivilligt 
arbejde. Det giver mening for det enkelte medlem, og det er til gavn 

for det omkringliggende samfund og de børn, unge og socialt udsatte, der 
nyder gavn af de enkelte Y’s Mens klubbers pengerejsningsaktiviteter.

Men hvad motiverer medlemmerne i de over 140 klubber i Danmark til at 
gøre den store indsats, det er – ikke alene at rejse det årlige støttebeløb på 
ca. 20 mio. kr. via loppemarkeds-/genbrugsbutiksaktiviteter, salg af juleka-
lendere, julemærker og jordbær, sponsorløb, minigolf, kunstudstillinger m.m. 
– men også at yde et enormt stort praktisk hjælpearbejde i form af vedlige-
holdelsesarbejde på bygninger, lejre og hytter, administrativ assistance for 
kirkelige børne- og ungdomsorganisationer landet over?

Motivationen sørger vore mange kunder og støtter for rundt omkring i 
Danmark. Men motivationen kommer også – og det er meget vigtigt for 
medlemmerne af organisationen – via den indre opbygning, der foregår i 
klubberne, via samvær omkring spændende, inspirerende og opbyggende 
foredrag/virksomhedsbesøg og det netværksskabende samarbejde med 
blandt andre kirkelige børne-/ungdoms- og sociale organisationer.

For mange medlemmer og klubber betyder det rigtig meget, at Y’s Men er 
en international organisation, der også støtter internationale projekter som 
Roll Back Malaria med et samlet beløb på over 750.000 kroner svarende til 
ikke mindre end 15.000 myggenetpakker - primært anvendt af børn under 
fem år og gravide kvinder i Sierra Leone, Kenya og Indien.

I 2015-2016 har klubberne herudover indsamlet 1,7 millioner kroner til et 
hjælpearbejde for børn, der lever i familier med misbrug på Grønland. Læs 
mere om dette og mange andre projekter inde i bladet.

En stor tak til alle der har sikret dette resultat ved at støtte de mange Y’s 
Mens-aktiviteter og projekter rundt i Danmark. 

Årstemaet er ENGAGEMENT Gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det 
nu.

Jens Nielsen
regionsleder,  
Y’s Men International Region 
Danmark

Engagement er vigtigt for
medlemmerne af Y’s Men
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Indhold
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I år er der menigheds-
rådsvalg. For Flemming 
Blarke er det naturligt, 
at Y’s Men’s medlemmer 
også engagerer sig i dette 
valg. WAI har besøgt ham i 
Kalundborg.

De unge i Kosovo kæmper fortsat for at komme ud af 
skyggen fra krigen, der sluttede i 1999. Nu vil Y’s Men 
Region Danmark hjælpe dem på vej. WAI har været i 
Kosovo.

I de seneste 12 år har Rønde Efterskole gjort en 
forskel for børnene i Kirgisistan. Nu sker det med 
hjælp fra Y’s Men Region Danmark. Tag med til det 
fattige asiatiske land. 
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Y’s Men sætter
fokus på unges
lederskab

Regionsprojekt

Y’s Men Region Danmark går helt nye veje  
med årets regionsprojekt Det med Gud  
– men hvordan? Det skal støtte lederne i  
de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer.

Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Johny Kristensen/KFUM Spejderne, Bo Nygaard Larsen
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Regionsprojekt

De kirkelige børne-og ung-
domsorganisationer er udfor-
dret som aldrig før. Der stilles 
store krav til lokale ledere 
- både i forhold til kvaliteten 

af aktiviteten og i forhold til at formidle 
værdier og kristendom.

Derfor har Y’s Men Region Danmark i 
samarbejde med Center for Ungdomsstu-
dier, CUR, påbegyndt projektet Det med 
Gud – men hvordan? Det handler om at 
støtte formidlingen af værdier og kristen-
dom til børn og unge.

»Det er en fælles udfordring for både 
kirken og de kirkelige organisationer at 
forklare hvad det glade budskab er for 
børn og unge i det 21.århundrede. Det bli-
ver gjort på mange måder og kan gøres 
på mange måder og det vil vi gerne un-
dersøge. I dag har børn og unge brug for 
religiøse færdigheder, men vi udfordres 
af en generation voksne der står med 
en religiøs blufærdighed,« siger Suzette 
Munksgaard, der er projektleder på CUR.

Snobrød og samtale
Y’s Men Region Danmark har udnævnt 
Det med Gud – men hvordan? til re-
gionsprojekt i 2016-2017, og frem til juli 
næste år skal CUR undersøge intentionelt 
lederskab og kristendomsformidling i FDF, 
KFUM og KFUK, KFUM-Spejderne og De 
grønne pigespejdere. 

Det sker ved at observere 20 konkrete 
eksempler – best practices – i de fire 
organisationer for på den måde at finde 
de bedste eksempler på vedkommende 
formidlingsarbejde.

»Spørger man en leder, hvorfor han 
eller hun sidder og laver snobrød med 
børnene omkring bålet, kan man få to 
forskellige svar. Den ene gruppe svarer, 
at tiden skal gå med noget, inden børne-
ne skal hentes. Men den anden gruppe 
svarer, at snobrød omkring bålet gør det 
lettere at tale om livet derhjemme og om 
Gud. Den første begrundelse baserer sig 
på bevidstheden om en aktivitet for akti-
vitetens skyld, det andet svar baserer sig 
på bevidstheden om en intention med 
aktivitet, relation og evnen til at indgå i 
livssamtaler omkring bålet,« siger Suzette 
Munksgaard.

Men projektet rækker videre ud. Det 

handler også om, at de fire organisation-
er måske kan lære af hinanden.

»Både kirken og de kirkelige børne 
og ungdomsorganisationer udfordres af 
hvordan det med Gud skal med ud som 
en del af formidlingen,« siger Suzette 
Munksgaard.

De religiøse spørgsmål
Ønsket om en større viden om kristen-
dommen kommer også fra lederne selv. 

»Unge i dag er vokset op med religion-
en i det offentlige rum. Det betyder, at 
der bliver stillet flere spørgsmål til de reli-
giøse emner, men bare fordi man er leder 
i en kirkelige børne- og ungdomsorgani-
sation, er det ikke givet, at man altid kan 
give svarene. Derfor efterspørger lederne, 
at de kan få mere sprog og historie, der 
sætter ord på tro, håb og kærlighed,« 
siger Suzette Munksgaard.

Hun har en årelang erfaring med at 
arbejde med unges forhold til værdifor-
midling, herunder kristendommen, og 
hun kalder det både modigt og klogt, at 
Y’s Men tør satse på dette projekt.

»På mange måder er det ukonkret, for-
di vi ikke ved, hvor vi ender. Vi arbejder 
med levende stene i form af mennesker, 
og det er jo den bedste forudsætning, vi 
har. Organisationerne er i lighed med fol-
kekirken kun én generation fra at uddø, 
og derfor er det afgørende, at vi tager fat 
om tingene nu, så vi kan blive klogere på 
hvordan det med Gud kan bæres med ud 
i det daglige arbejde med børn og unge,« 
siger Suzette Munksgaard.

Når CUR har Når indsamlet de såkaldte 
best practice-eksempler, skal der arbej-
des videre med next-practice.

»Det handler om at udvikle redskaber, 
så vi kan få en bevidsthed om værdifor-
midlingen i organisationerne. For eksem-
pel handler det om at få en bevisthed 
for, hvad K’et står for i KFUM. Hvordan 
får lederne modet til at formulere, hvad 
de selv tror på? Til det formål skal vi 
udvikle nogle værktøjer, som kan bruges 
af lederne i samtalen ved bålet,« siger 
Suzette Munksgaard.

Om projektet
Regionsprojektet omfatter et meto-
deudviklingsarbejde, hvor der arbej-
des med intentionelt lederskab og 
kristendomsformidling i FDF, KFUM og 
KFUK, KFUM Spejderne og De grønne 
pigespejdere. Projektet udarbejdes af 
Center for Ungdomsstudier (CUR).

Om CUR
CUR, Center for Ungdomsstudier er et 
forsknings- og udviklingscenter, der 
beskæftiger sig med ungdomskultur, 
værdier og foreningsliv. CUR sætter 
særlig fokus på at kvalificere børne- og 
ungdomsarbejdet inden for frivillige for-
eninger, organisationer og kommuner. 

Suzette Munksgaard.
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Kosovo

Regions

p ro j e k t

Dorina Lluka Davies ved en massegrav uden for Gjakova.



Kosovo

WAI 7

Y’s Men giver
håb midt i det 
ubegribelige

Det er menneskeskæbner så frygtelige, at 

ord har svært ved at rumme dem. Det er

en endeløs række historier med likvideringer,

forsvundne lig og en sorg, der aldrig er blevet 

taget hånd om. I Kosovo lider befolkningen 

stadig under krigen, der sluttede i 1999. Nu vil 

Y’s Men Region Danmark hjælpe det lokale 

YMCA med at opbygge et center, hvor landets 

unge kan få troen på en bedre fremtid. WAI 

har besøgt Kosovo. Læs mere på de følgende 

sider.

Tekst og fotos // Bo Nygaard Larsen
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Kosovo

Jeg vil være med 
til at give nyt håb
for Kosovos unge
Dorina Lluka Davies, CEO for YMCA i Kosovo, står i spidsen for 
den nye lejr for landets børn og unge. WAI har talt med hende.
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Kosovo

hun gør egentlig ikke megen væsen af sig. 
Det ligger slet ikke til hende, selvom hun 
har al mulig grund til netop at fremhæve sin 
egen historie som noget særligt. Men her 
i Gjakova i det vestlige Kosovo bærer alle 

rundt på en personlig beretning, der på en eller anden 
måde inkluderer likvidering af familiemedlemmer, for-
svundne lig, flugt, frygt og fortvivelse. 

Dybest set er det netop det, der er problemet – og 
det, der gør, at 30-årige Dorina Lluka Davies og hendes 
historie alligevel er interessant. Præcis som alle de 
andre fortællinger fra Kosovokrigen, der varede fra 
1996-1999.

»Alle her i Kosovo oplevede noget, der var forfær-
deligt under krigen. Men de færreste af os ønskede at 
fortælle hinanden om oplevelserne, fordi vi vidste, at 
der altid var nogle, der havde oplevet noget værre,« 
siger Dorina Lluka Davies.

Det gjaldt ikke mindst børnene. Da krigen brød ud, 
var Dorina Lluka Davies blot ni år gammel, og hele sin 
ungdom har hun måttet leve med krigens rædsler uden 
at finde alle de ører, der ville høre hendes ord.

»Det er et stort problem. I den ideelle verden burde 
alle, især vi, der var børn, til en psykolog. Men vi stod i 
et kaos med et land, der skulle bygges op uden penge, 
og derfor var psykologer ikke det første, der blev tænkt 
på,« siger Dorina Lluka Davies.

Lejren for børn og unge
Til daglig er hun CEO for YMCA i Kosovo. Det er fra den 
platform, at hun nu er i gang med at gøre noget ved 
problemet. 

Sammen med Y’s Men Region Danmark og byen Ju-
nik er YMCA ved at projektere et lejrcenter for børn og 
unge fra udsatte familier, der lever under svære fysiske 
og mentale forhold efter krigen i Kosovo.

»Det bliver sådan et sted, hvor de unge kan komme 
væk fra det hele, og hvor der vil være mulighed for at 
fortælle sin personlige historie til andre. Det vil give 
dem en anden selvopfattelse og en følelse af at blive 
taget alvorligt,« siger Dorina Lluka Davies.

Lejren vil blive den første af sin slags i Kosovo, og for  
Dorina Lluka Davies er der behov for mange flere.

»Det handler ikke kun om at gøre noget for dem, 
der har det dårligt nu. Med lejren vil vi gøre vores til, 
at Kosovo kan få en god fremtid. Vi har haft fred, siden 
krigen stoppede, men fred er ikke noget, vi skal tage 
for givet. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden taler 
med hinanden, også med dem, der engang var vores 
fjender,« siger hun.

Massegraven
Hun stopper bilen på en mark uden for Gjakova. I 
baggrunden rejser de sneklædte bjerge sig – det er 
deroppe et sted, at den nye lejr skal ligge. 

Her på marken står kors side om side med muslimske 
mindetavler. Alle bærer de den samme dato, den 27. 
april 1999.

Her blev en stor del af byens indbyggere dræbt af de 
serbiske soldater og efterfølgende lagt i denne mas-
segrav.

Dorina Lluka Davies bliver stille og dvæler. Igen vil 
hun ikke gøre noget større væsen af sin egen historie. 
Alle i hendes nære familie overlevede krigen, og derfor 
regner hun ikke flugten i vinterkulden til Albanien for 
noget. Heller ikke selvom hun måtte gøre sig så usoig-
neret som muligt for ikke at ende som voldtægtsoffer 
for soldaterne.

»Jeg var heldig. Jeg har en veninde, hvis far blev 
dræbt for øjnene af hende. Den slags øjenvidenskil-
dringer er der mange af, og jeg kender også mange, 
der blev slået ihjel under krigen,« siger hun.

Det betyder ikke, at hun ikke har noget at bære på. 
Da familien nåede FNs flygtningelejr i Albanien, blev 
Dorina Lluka Davies sat ved siden af en kvinde, der var 
blevet voldtaget af seks serbiske soldater.

»Det var frygteligt for hende. Hun var blevet sinds-
syg og sad bare og skreg,« siger hun.

Genopbygningen af landet
Krigen stoppede i 1999. Dorina Lluka Davies og hendes 
familie blev tilbudt at komme til Canada, men de ville 
hellere tilbage for at være med til genopbygningen af 
Kosovo.

»Da vi kom tilbage til Gjakova, var alt stille. Vi kunne 
stadig lugte røgen fra bomberne, og det var som en 
spøgelsesby. Det var svært at få mad, og ikke alle 
havde et hus at vende hjem til. Derfor boede der i 
mine forældres hus 30 personer. Det var en hård tid,« 
siger hun.

Kosovo er godt på vej. Landet blev uafhængig i 2008, 
og tidligere i år godkendte FIFA, at landet kan stille op 
i kvalifikationsturneringen til VM i fodbold i 2018. Det er 
den udvikling, som Dorina Lluka Davies vil se fortsæt-
telsen af.

Hun retter på sin sweatshirt fra YMCA. Organisation-
en betyder alt for hende, og hun forsømmer ikke en 
lejlighed til at tale dens sag. Netop hendes agiteren 
– både lokalt og på FNs generalforsamling i New York – 
har gjort, at YMCA er den fjerde største NGO i Kosovo.

»Mit arbejde er en mission, og jeg arbejder i YMCA 
for at give noget tilbage til mit land. Jeg vil gerne være 
med til at investere i den nye generation, og i YMCA 
skal vi være fredsskabende,« siger hun og fortsætter:

»Og det er netop fred, der er missionen med den 
nye lejr. Under krigen var vi børn, men nu er vi de 
voksne, der må tage ansvar for vores land. Det skal vi 
gøre ved at investere i hver og en her i landet.«

Sådan omtrent vil den nye lejr i Junik komme 
til at se ud.  Kommunen har stillet grunden til 

rådighed for projektet, ligesom den også vil 
etablere en bedre infrastruktur.



Kosovo

YMCA i Gjakova har godt fat i de unge. Hver 
uge har de trange klublokaler i byens centrum 

besøg af omkring 400 unge. Stolene i det store 
mødelokale er iøvrigt doneret via private midler i 

Danmark.

Kort om Kosovo

Y’s Men International er blandt andet repræ-
senteret i Gjakova med en genbrugsbutik.

Her er Dorina Lluka Davies på vej ind i butikken, 
der bliver støttet af Hardernes Ys Men-s Club i 

Holstebro.

Det er i år 17 år siden, at krigen i Kosovo slut-
tede. Krigen gik hårdt ud over Gjakova, og der er 

stadig skudhuller og ruiner at se i bybilledet.

Jeg tænker
på min far
hver eneste 
dag
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hun tager imod med sodavand 
og chips i den indelukkede 
have i den centrale del af 

Gjakova. Hun smiler stille og fortæl-
ler, hvor glad hun er for at kunne 
fortælle sin historie.

»Det er første gang, at jeg for-
tæller fremmede om mine oplevel-
ser fra krigen,« siger Rina Domi.

Hun er 26 år og tilhører den 
generation, der oplevede Kosovo-
krigen i børnehøjde. Hendes far, 
Bashkim Sylejman Domi, blev dræbt 
den 10. maj 1999, og netop derfor 
sidder forårsmånedernes gru stadig 
i hende.

»Om foråret er vejret godt, men 
det er også det eneste, der er godt. 
Det er dér, vi mærker smerten og 
døden,« siger Rina Domi.

Trods sine blot ni år vidste hun, 
at faren var involveret i Kosovos 
modstandsbevægelse.

»Min far var åben omkring det 
og vidste, at hans liv var i fare. En 
dag tog han mig op på skødet og 
sagde, at jeg ikke skulle græde, 
når han døde. Jeg skulle hellere 
være stolt over det, han gjorde for 
Kosovo,« fortæller Rina Domi.

Døden uden lig
Sammen med sin mor og søskende  
flygtede hun til Albanien. Faren 

blev sammen med bydelens andre 
mænd tilbage for at kæmpe. Men 
serberne fangede dem, skød dem 
og sendte dem til Serbien, hvor de 
blev begravet i en massegrav.

Da krigen var forbi, vendte Rina 
og hendes familie hjem.

»Vi håbede, at min var far i live, 
og vi gik rundt og råbte hans navn. 
Men vi fik så at vide, at han var 
skudt. I tre-fire år ledte vi efter 
hans lig, men forgæves,« siger Rina 
Domi.

Liget af hendes far blev fundet 
i oktober 2002. Hun viser de FN-
papirer, der dokumenterer hans 
død og synker en klump.

»Jeg tænker på min far hver ene-
ste dag. Der er så meget, jeg gerne 
vil fortælle ham,« siger hun.

YMCA-lejren
I dag er hun frivillig i YMCA og er 
en af dem, der agter at bruge den 
nye lejr, som organisationen er ved 
at bygge.

»Jeg har haft stor glæde af YMCA, 
der på mange måder har åbnet 
dørene for mig. YMCA er en vigtig 
del af genopbygningen af Kosovo, 
og derfor er det vigtigt, at vi bakker 
op om det arbejde, de gør,« siger 
Rina Domi.  

Interview med
Rina Domi, der
er frivillig i YMCA

Tekst og foto //  
Bo Nygaard Larsen
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Grønland

Det hjælper at hjælpe – og hjælpen 
fra Y’s Men er altid god. Det ved 
de i Blå Kors, der før sommerferien 

modtog 1,7 millioner kroner fra Y’s Men til 
projektet Fællesskab for børn i Grøn-
land. Det er cirka en halv million kroner 
mere, end Y’s Men selv havde kalkuleret 
med. 

»Vi er utroligt taknemlige for den gave, 
vi har fået fra Y’s Men. Det er penge, der 
kan mærkes, og som kommer til at få af-
gørende betydning for børn i Grønland,« 
siger generalsekretær i Blå Kors, Christian 
Bjerre.

Og pengene falder på et tørt sted. 
Hvert tredje grønlandske barn vokser op 
i en familie med alkoholmisbrug og har 
stor risiko for at få psykiske og sociale 
problemer – og måske endda selv udvikle 
et misbrug. 

Ydermere bliver hvert tredje barn udsat 
for seksuelle overgreb, mens selvmords-
raten blandt børn og unge er alarme-

rende høj. Derfor iværksatte Blå Kors 
Grønland og Blå Kors Danmark Fælles-
skab for børn i Grønland. 

I 2015 gjorde Y’s Men Region Danmark 
projektet til et regionsprojekt. Og med de 
indsamlede midler er finansieringen af 
en projektleder nu faldet helt på plads. 
Siden starten af 2016 har grønlandske 
Nivé Heilmann været ansat af Blå Kors 
Danmark som projektleder.

»Det er en stor fordel, at vi har ansat 
en fagligt dygtig medarbejder, der både 
kender sproget og kulturen,« siger Chri-
stian Bjerre.

En af Nivé Heilmanns vigtigste opga-
ver er, at uddanne og finde frivillige, som 
med base i Blå Kors Grønlands mange 
foreningshuse kan tilbyde aktiviteter og 
en konkret hjælp og snak, om det der kan 
være svært.

Udover Y’s Men støtter også Ole Kirks 
Fond projektet.

En stor succes med penge
til Grønlands udsatte 
børn

Y’s Men’s indsamling 

til de udsatte børn på 

Grønland blev en stor 

succes. I alt blev der 

indsamlet 1,7 millioner 

kroner – en trediedel 

mere end det  

forventede resultat.

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Foto // Coloubox



La
nd

et 
ru

nd
t SUCCES I SORØ

I Sorø har Y’s Men et tæt sam-

arbejde med de lokale KFUM-

spejdere. Det blev bevist ved den 

årlige Frederiksbergfest, der blev 

afholdt i slutningen af maj.

»Rammerne var sat, vejret 

var perfekt til det store udendørsarrangement med Y’s Men’s Clubs loppemarked, 

masser af spejderaktiviteter og bål, og med den traditionsrige café med duftende 

nybrygget kaffe og lækre hjemmebagte kager. Det gav et godt bidrag til spejder-

nes kasse,« siger Christian Frovin Lorentzen fra Sorø-Dianalund Y’s Men’s Club.

NY REGIONSLEDELSE
Y’S Men Region Danmark har fået ny regionsledelse for 

klubåret 2016-2017. Den blev valgt på den årlige generalfor-

samling, der blev afholdt den 19. juni i Sønderborg. Valgt blev 

Jens Nielsen, Kristen Grysbæk, Christian Frovin Lorentzen, 

Steen Christiansen, Jens Bæk, Jørgen Lindgaard, Gorm Skous-

en og Ove Hansen Hvid.

ysdesign  www.ysdesign.ysmen.dk

Vis din støtte til 
Y’s Men og køb 
merchandise via
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Erritsø Y’s Men’s Club donerede før 

sommerferien en række beløb til det 

lokale foreningsliv. Det drejer sig om 

KFUM-og K i Trekantsområdet, KFUM-

Spejderne - Peder Griib Gruppe, Spej-

derhuset Lyng-Hytten, Legestuen i 

Erritsø, Erritsø Sogns Julehjælp, Erritsø 

Sogns Familieferie, Bruger-Centerrådet 

på Øster Elkjær, Fredericia Krisecenter, 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

Udover disse lokale foreninger 

støtter Erritsø Y’s Men’s Club også de 

inden-og udenlandske projekter, som 

Y’s Men Region Danmark samler ind 

til.

Erritsø Y’s Men’s Club samarbej-

der med Kirkens Korshær om Erritsø 

Genbrug.                          

HYLDEST TIL LEDERE I BRÆDSTRUP
 

Brædstrup Y’s Men’s Club har valgt at påskønne den frivillige indsats, og 

har indstiftet en lederpris, der skal uddeles en gang om året fremadret-

tet. Prisen består af et kontant beløb på 2.500 kroner, som klubben har 

fået sponsoreret af lokale virksomheder og banker. Herudover følger der 

et diplom og et glasfad med prisen.

Seks kandidater var indstillet til prisen, så det var et svært valg for 

klubbens aktivitetsudvalg at udpege årets leder.

Æren tilfaldt kredsleder i FDF Brædstrup, Hans Stougaard Andersen, 

som i mange år har været omdrejningspunkt i kredsen, både i ned-

gangs- og opgangstider.

PENGE FRA ERRITSØ

FRA LEMVIG TIL LETLAND
 

To gange om året sender Lemvig Y’s Men’s og 

Y’s Menette Club en lastbil fyldt med humani-

tær 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 sy-

geplejeartikler – lige fra voksen- og børneble-

er, stomiposer og katetre til elevationssenge 

til hospitaler og plejehjem samt kørestole og 

rollatorer, som er mangelvarer på de lettiske 

plejehjem. Varerne er doneret af de tilsvaren-

de institutioner i Lemvigområdet, eller kommer 

fra fabrikkers overskudslagre.

CHARTERFEST I VILDBJERG
Lørdag den 8. oktober er der fest i Vildbjerg. Her vil Vildbjerg Y’s Men’s Club blive 

chartret. Det sker i Vildbjerg Kirkecenter, hvor der vil være gudstjeneste. Om afte-

nen er der festmiddag i Skibbild-Nøvling Hallen.  

WAI 13



12 WAI

Med nøden i øjnene i

Menighedsrådsvalg
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Menighedsrådsvalg

Det er vejr til shorts. Flem-
ming Blarke tager imod ved 
kirkens mur og insisterer på 
at give lidt sognehistorie, 
inden interviewet begynder.

»Jeg interesserer mig naturligvis for 
stedet her og for kirkens historie,« siger 
han og viser rundt i den gamle bydel 
omkring Vor Frue Kirke i Kalundborg.

Det er her, han siden 2000 har siddet 
i menighedsrådet, og det er her, han for 
alvor har fået be-viset for en rummelig 
folkekirke.

»Folkekirken er for alle. Vi har et for-
skelligt udgangspunkt for at komme her, 
men vi skal alle kunne opleve at være en 
del af det store fællesskab, folkekirken 
er,« siger Flemming Blarke.

Mere i rygsækken
Han er klar til at tage endnu en fire-års-
periode ved menighedsrådsvalget senere 
på året. 

»Jeg mener, at jeg har mere at tage af i 
min rygsæk. Samtidig vil jeg gerne hjælpe 
nye og yngre menighedsrådsmedlemmer 
godt på vej ved at inspirere dem i ar-bej-
det,« siger Flemming Blarke.

Dermed har han også sagt, at der er 
brug for fornyelse og en foryngelse i 
menighedsrådet.

Han er 75 år, og selvom han ikke altid 
føler sig som sådan, er der behov for 
yngre kræfter.

»Der er altid brug for fornyelse og nye 
energier i et menigheds-råd, og der skal 
altid være nogle, der kan tage over. Skal 

det ske, skal vi have knækket alderskod-
en. Det skal være legitimt for de yngre 
at gå ind i menighedsrådsarbejdet. Et 
menighedsråd er en samling af inter-
esserede mennesker fra sognet med 
forskellig baggrund. Men vi har et fælles 
ønske om, at kirken fungerer, så alle kan 
se og opleve kirkens liv,« siger Flemming 
Blarke.

Det gamle sogn
Udfordringen er til at få øje på. Vor Frue 
Sogn er et gammelt sogn, hvor dødstallet 
er dobbelt så højt som fødsels-tallet. 

»Det er klart, at det giver os noget at 
tænke over. Vi har mange begravelser, og 
antallet af børnefamilier er mindre her 
i forhold til mange andre sogne,« siger 
Flemming Blarke.

Alligevel er han optimistisk – både 
på vegne af sognet og det kommende 
menighedsrådsvalg.

»Vi har en stor søgning til vores ar-
rangementer, også dem, der er for børn 
og deres forældre. Det giver mig en tro 
på, at vi også kan involvere forældr-
ene og dermed få en foryngelse af 
menighedsrådet,« siger han.

Med i Y’s Men
Flemming Blarke er en af dem, der altid 
har gang i et eller andet. 

Han er medlem af udvalget Global Kris-
tendom under Roskilde Stift, og han er 
engageret i Kalundborg Y’s Men’s Club.

»For mig betyder de sociale fællesska-
ber i kirken meget. Når vi er sammen med 

andre, forandrer vi os til noget andet, og 
vi åbner op for noget andet. Der opstår 
en social synergi, som er afgørende i 
menneskers fællesskab. Og netop på 
det punkt skal vi som kirke vise, at vi er 
stærke,« siger han og fortsætter:

»Det er vores udgangspunkt, at vi som 
kirke skal tænke på næsten. Det er den 
sociale profil, der er skabt med Guds ord. 
Derfor skal vi hele tiden blive bedre til at 
få endnu flere med i fællesskabet.« 

Flemming Blarke ser netop medlem- 
skabet af Y’s Men som en god kobling til 
menighedsrådet.

»Når jeg sidder i menighedsrådet, kan 
jeg naturligt tale om det arbejde, som vi 
laver i Y’s Men. Der bliver lyttet til mig, 
og der er ingen i rådet, der er i tvivl om, 
hvad Y’s Men er,« siger Flemming Blarke.

Han opfordrer andre medlemmer af 
Y’s Men til at stille op til det kommende 
menighedsrådsvalg:

»Som Y’s Men har vi meget at byde 
ind med i det kirkelige arbejde, også i 
menighedsrådene. Derfor kan jeg kun 
anbefale, at man stiller op til menigheds-
rådsvalget. Med flere medlemmer af Y’s 
Men i menighedsrådene kan vi synlig-
gøre os på en anden måde, og vi får 
sendt et signal om, at vi er en del af 
det lokale, folkekirkelige arbejde,« siger 
Flemming Blarke.

Y’s Men har meget
at bidrage med i
menighedsrådene
Interview med Flemming Blarke, medlem af menighedsrådet  
i Vor Frue Kirke i Kalundborg og Kalundborg Y’s Men’s Club

Tekst og foto // Bo Nygaard Larsen
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Bøger

I bogen Det gælder dit liv tager 
Bent Lexner, med udgangspunkt 
i terrorangrebet i København i 
2015, fat på hele kompleksiteten 
i det at være jøde og skulle leve 
og udøve sin religion, også i et 
religionsforskrækket samfund som 
det danske.

Bogen giver et solidt og åben-
hjertigt indblik i den jødiske kultur 
og livsform.

Med afsæt i dette, tager den 
livtag med alt fra rituel slagtning, 
omskærelse, traditioner, fornyelse, 
ytringsfrihed og forfølgelse, til 
det helt nære, familien, livet og 
døden.

Bent Lexner fremstår som et 
kærligt og stærkt familiemenne-
ske, der på ægte patriarkalsk vis 
har ledet det jødiske samfund 
med faderlig strenghed, omsorg 
og autoritet. Lærerig og interes-
sant læsning. // Pernille Bis-
gaard

Bent Lexner // Det gælder dit liv. 
288 sider. kr. 299.95, Kristeligt Dag-
blads Forlag. 

August 1936. Scenen er Berlin. Det er kun tre år siden, at Hitler kom til magten, og med 
afholdelsen af De Olympiske Lege kan han for alvor vise verden den tyske storhed. I 
seksten dage holder Berlin angiveligt en pause fra nazistyret og lader fortidens glæde 
komme til orde igen. Men under den pæne overflade lurer 1. Verdenskrig, og nazisterne 
er godt i gang med at opføre koncentrationslejren Sachsenhausen. Oliver Hilmer (bill-
edet) skriver om en by på kanten af katastrofen, og vi følger dens indbyggere, både de 
faste og dem, der er kommet for at deltage i OL.

Oliver Hilmes // Berlin 1936.
329 sider. Kr. 249,95. Kristeligt Dagblads Forlag 

Jacob Ørsted, dansk præst 
i Flensborg, skriver her om 
Luthers mange ordperler om-
kring middagsbordet. Der er 
tale om et udpluk af Luthers 
bordtaler, og i farverige ven-
dinger fortæller han om livet, 
døden og alt, der er imellem. 
En oplagt vært eller værtinde-
gave nu – eller næste år, hvor 
vi fejrer 500-året for Refor-
mationen. // Bo

Jacob Ørsted // Godbidder. Cita-
ter fra Martin Luthes frimodige 
tale omkring middagsbordet
152 sider. Kr. 160,-. Eksistensen. 

Broen til det andet menneske handler om, hvor-
dan vi skaber sociale relationer – fra korte og måske 
lidt overfladiske kontakter til forbundethed og dyb 
samhørighed. 

Bogen sætter socialpsykologisk forskning og ek-
sistentiel tænkning i spil med hverdagserfaringer og 
eksempler fra litteraturen – fra Virginia Woolf til Per 
Petterson – for at undersøge, hvad der sker, når vi 
begynder at gå over broen til det andet menneske.

Per Schultz Jørgensen //Broen til det andet menneske. 
220 sider. Kr. 249.95. Kristeligt Dagblads Forlag.
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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.

»Undvær et måltid mad og donér det sparede beløb til velgøren-
de arbejde«. Sådan er det simple koncept i Time of Fast, der er et 
verdensomspændende projekt under Y’s Men International.

Det begyndte efter den store naturkatastrofe på Filippinerne i 
1972. Samme år blev der afholdt international konvent i Ohio, og 
her foreslog Viv Norman fra Iowa, at man skulle faste et mål-
tid og i stedet give de sparede penge til medmennesker i nød. 
Dermed var Time of Fast, TOF, født, eller Fasteprojektet, som det 
bliver kaldt i de skandinaviske lande. 

»Time of Fast er vores største fælles internationale projekt 
inden for Y’s Men. Det er et hjælp til selvhjælp- og selvrespekt-
program. Y’s Men International er en tjenesteorganisation, hvor vi 
ønsker at være med til at gøre verden til et bedre sted for men-
nesker. Time of Fast rummer og genspejler hele vores Y’s Men’s-
identitet,« siger Kirsten Kure Bæk, der er ansvarlig for projektet i 
Europa.

Gennem årene har der været flere hundrede projekter som 
støtte til underprivilegerede børn, opbygning af skoler i fattige 
områder og undervisning i personlig hygiejne og sundhed i fat-
tige kvarterer.

Siden 1972 er der på verdensplan indsamlet omkring fire mil-
lioner US Dollars til Time of Fast, svarende til cirka 26 millioner 
kroner. 

Gi’ et måltid og støt Time of Fast

Time of Fast er ét internationalt 
fællesprojekt for alle inden for 
Y’s Men. Læs her mere om projektet, 
hvor du for værdien af et måltid kan 
gøre en forskel.

Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Colourbox
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Kulturmødet  
i Kirgisistan
Der er fortsat brug for hjælp 
i det centralasiatiske land 
Kirgisistan. I 13 år har Rønde 
Efterskole samarbejdet med 
et lokalt børehjem for at gøre 
forholdene for gadebørnene 
bedre. Nu har Y’s Men region 
Danmark gjort det til årets 
skattefradragsprojekt.

Tekst //  Bo Nygaard Larsen 
Fotos // Taalai Tyrgotov

Der er langt fra Djursland til 
Kirgisistan. I mere end én for-
stand. Det ved de alt om på 

Rønde Efterskole, der de seneste 13 
år har haft et tæt samarbejde med 
organisationen Center for Protection 
of Children, CPC, i det centralasiatiske 
land. 

Det sker gennem liniefaget Global 
Iværksætter, hvor efterskoleeleverne 
som en del af undervisningen skal 
arbejde og bo på CPCs børnehjem i 
hovedstaden Bisjkek. Her hjælper de 
hjemmets børn, ligesom de arbejder 
blandt byens gadebørn.

»Det er et fantastisk projekt, hvor 
de unge lærer noget om andre kul-
turer og får en forståelse af, hvorfor 
det er vigtigt at hjælpe andre,« siger 
Tanja Hansen Refsing, der de seneste 

otte år har været ansvarlig lærer for 
Global Iværksætter og som har be-
søgt Kirgisistan seks gange.

Her har hun set, hvordan de unge 
efterskoleelever tager det humani-
tære ansvar på sig og fordomsfrit går 
ind i mødet med de lokale.

»Eleverne går til opgaven med stor 
entusiasme, og de er virkelig tændt 
af den hellige ild. De kan se, at det 
at gøre noget for andre hænger sam-
men på flere planer, og at vejen til 
en bedre verden går gennem, de en-
kelte mennesker,« siger Tanja Han-
sen Refsing.

Y’s Men støtter
Hendes ord falder med glæde og 
stolthed. Ikke mindst fordi, at Y’s Men 
Region Danmark har udpeget Global 

Regions

p ro j e k t
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Kirgisistan

Iværksætter til at være dette års fradrgas-
projekt.

»Jeg er meget ydmyg over, at Y’s Men 
har øjnene rettet mod os og det, vi laver i 
Kirgisistan. Det betyder meget, at organi-
sationen støtter os, fordi det er en slags 
blåstempling. Samtidig er der hårdt brug 
for pengene,« siger Tanja Hansen Refsing, 
der mener, at der er et yderligere lag i Y’s 
Men’s engagement:

»Eleverne gør det her frivilligt, og når de 
ser på Y’s Men, får de en vished for, at det 
med at hjælpe andre aldrig holder op. På 
den anden side kan Y’s Men se, at der er 
potentiale i vores elever, der kan udvikle 
sig til at blive gode ledere.«

Godt kendskab til landet
Global Iværksætter har fem overordnede  
formål, og hver især har de netop til hen-
sigt at udvikle elevernes lederevner. Det 
gælder dannelse, teambuilding, socialt ar-
bejde, historie, kultur og samfundsforhold 
samt Fundraising og projektarbejde.

»Dannelse er vigtigt, fordi det handler 

om at lære sig selv og sine egne holdnin-
ger at kende og lære at møde andre men-
nesker med åbent sind og nysgerrighed,« 
siger Tanja Hansen Refsing og fortsætter:

»Netop af den grund spiller indsigten i 
Kirgisistans historie, kultur og samfunds-
forhold meget. På den måde får vi indblik i 
det land, vi skal besøge.«

Tanja Hansen Refsing besøgte første 
gang Kirgisistan i 2009. Og siden da har 
landet gennemgået en stor udvikling – på 
godt og ondt.

»Da jeg første gang kom til landet, var 
det kun få steder, der var rindende vand 
og elektricitet. Det har de fleste fået nu. 
Det hænger sammen med, at der nu er 
en ny generation, der har et bedre blik 
for, hvad det vil sige at være et moderne 
samfund,« siger Tanja Hansen Refsing, der 
også ridser ulemperne op.

»Især i landområderne er der kommet 
en stigende islamistisk radikalisering. I 
2009 så jeg ingen kvinder med tørklæder, 
men nu ser jeg mange. Det udtrykker en 
udvikling, som vi skal være opmærksomme 

på. Derfor kan vi kun blive ved med at op-
lyse i vores arbejde,« siger Tanja Hansen 
Refsing.

Håber på 150.000 kroner
Lige nu er hun så småt ved at forberede 
sig på sin syvende tur til Kirgisistan. Den 
vil finde sted lige før påske – og igen med 
et hold elever fra Rønde Efterskole.

»Det er vigtigt, at vi bliver ved med at 
fastholde interessen i Kirgisistan. Det er 
et fattigt land, som ikke ret mange andre 
lande har interesse i,« siger hun.

Derfor håber hun, at skattefradragspro-
jektet kan give 150.000 kroner.

»I Kirgisistan er der et stort behov for 
pengene. For de midler, vi får, vil vi fortsat 
støtte børnehjemmet, købe mad og lave 
en række aktiviteter for børnene. 

Om Kirgisitan
Kirgisistan – eller Kirgisien – er et 
bjergrigt land i Centralasien mellem 
Kina, Kasakhstan, Tadsjikistan og 
Usbekistan. Hovedstaden er Bisjkek. 
Landet var en sovjetrepublik indtil 
Sovjetunionens sammenbrud i 1991. 
Landets unge demokrati var stabilt 
under den tidligere præsident Askar 
Akajev i 1990erne, men har senere 
bevæget sig mod autokrati og autori-
tært styre. Efter revolutionen i Kirgisi-
stan i 2005 trak præsident Akajev sig 
ud, og den politiske situation i landet 
er for tiden usikker.
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Y’s Men og FDF har 
brug for hinanden

Interview

Sommerens store begivenhed for 11.000 medlem-
mer af FDF var landslejren på Sletten ved Ry. Den 
fandt sted i dagene 7. til 15. juli, og selvom vejrgu-
derne ikke var venlig stemte over for de blåblusede, 
så blev det en kæmpe oplevelse for store og små. 
En oplevelse, der kan bygges videre på.

Tekst og fotos // Evan Johansen

FDF Vejle 1 med kredsleder Søren Rottbøll og regionsleder i Y's Men Region Danmark Jens Nielsen, Vejle.
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Interview

»Den, der ikke har 
været i som-
merlejr, har 
ikke oplevet 
livet«.

Sådan beskriver FDFeren Rudolf Bruhn 
det i sin drengebog I sommerlejr, som 
udkom omkring 1910. Og mange har siden 
været tilbøjelig til at give ham ret. En 
rundspørge på landslejren anno 2016 ville 
sikkert også bekræfte denne påstand.

De 11.000 drenge, piger og ledere, der 
var samlet på Sletten denne sommer 
brugte meget af tiden på at lege. Legen 
var lejrens tema, og det var omhyggeligt 
valgt, fordi legen ifølge de ansvarlige 
ledere i landslejrudvalget er et sprog, alle 
kan tale, og et sprog som alle kan forstå. 

Der blev leget fra tidlig morgen til sen 
aften, men også brugt tid på madlavning, 
hygge, store lejrbål, Dronningbesøg og 
hvad, der ellers hører med til en landslejr.

Siden 1967 har FDFs egen grund ved 
Himmelbjerget dannet rammen om lands-
lejrene, som gennemføres hvert femte år.

Y’s Men og FDF
Der har gennem de sidste mange år 
været et tæt samarbejde mellem Y’s Men 
og FDF. Primært har Y’s Men’s-klubberne 
støttet op om det lokale arbejde med 
donationer, men også praktisk hjælp er 
ofte en del af samarbejdet.

Den nyvalgte regionsleder Jens Niel-
sen, Vejle, lægger i sit arbejdsår op til, 
at samarbejdet med FDF og de øvrige 

børne- og ungdomsorganisationer skal 
udbygges i de kommende år, og derfor 
var det også naturligt, at Jens Nielsen 
besøgte landslejren og brugte tid på en 
snak med kredsleder i FDF Vejle 1, Søren 
Rottbøll.

Søren Rotbøll kunne berette om, at 
kredsen havde 28 børn og 10 ledere med 
på landslejren plus en stor gruppe senio-
rer og en gruppe forældre. Det samlede 
antal deltagere fra kredsen blev således 
88.

»Vi har i fællesskab med børnene ind-
rettet vores lejrplads. For os er det vigtigt 
at børnene er med i hele processen. 
Andre har bygget lejrplads uden hjælp fra 
børnene, men sådan gør vi ikke. Børnene 
skal føle, at det er deres lejrplads, derfor 
indgår de også i alle opgaverne i det 
daglige på vores plads,« fortalte Søren 
Rottbøll.

Solfanger på taget
Det er blevet moderne tider også i FDF. 
Derfor havde man i Vejle 1 placeret en 
solfanger på deres lejrplads, som produ-
cerede strøm til opladning af deltagernes 
mobiltelefoner, som de brugte i forbin-
delse med flere af legeaktiviteterne. 

Primært som opsamling af point, som 
så kunne veksles til mærker til uniformen, 
så man fik et minde med hjem.

Det blev til en lang snak mellem Jens 
Nielsen og Søren Rottbøll. FDF Vejle 1 
nyder godt af samarbejdet med de lokale 
klubber. Således har klubberne ydet 

tilskud til flere af de telte, som blev brugt 
på landslejren.

»Det er mest, når vi har brug for penge 
til vores projekter, vi har kontakt med Y’s 
Men, og projekter har vi faktisk mange af. 
Vi har det sådan i vores kreds, at vi ikke 
lader os begrænse. Når vi får en ide, så 
prøver vi om det er muligt at gennemføre 
den ved at søge midler hos blandt andet 
Y’s Men. Lige nu er vi i en snak med dem 
omkring hjælp til at slå græsset ved vores 
kredshus, så praktisk hjælp er også en 
mulighed,« fastslår Søren Rottbøll.

På spørgsmålet fra Jens Nielsen om 
hvordan Y’s Men’s-klubberne kan rekrut-
tere nye medlemmer via FDF, er Søren 
klar i mælet.

Det er ikke bare, når det handler om 
at hente de ledere, der måske bliver 
for gamle hos os, men generelt, at det 
handler om synlighed. Y’s Men’s-klub-
berne skal generelt blive meget bedre 
til at sælge sig selv lokalt. I dag handler 
det i høj grad om at bruge nettet og de 
sociale medier. Det kan klubberne blive 
meget bedre til. Hos os bruger vi rigtig 
meget Facebook, også her på landslejren. 
Vi har rigtig mange, der følger os, og det 
er med til at skabe interesse for vores 
arbejde, og sådan må det også være hos 
Y’s Men. Så bare kom i gang, det er vejen 
frem, hvis i vil have bedre kontakt med 
mulige nye medlemmer,« sluttede Søren 
Rottbøll.

Jens Nielsen og Søren Rottbøll i samtale på Sletten.
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Ida Jessen

Ida Jessen bruger i høj grad indlevelse 
som metode, når hun skriver for børn. 
Det gælder ikke mindst i hendes nye 
anmelderroste Bibelhistorier, der 
udkom den 12. maj på Bibelselskabets 

Forlag.    
Bibelske fortællinger skal ikke nutted-

gøres, når de formidles til børn. Under 
ingen omstændigheder. Derimod skal 
de svære og vigtige historier formidles 
gennem indlevelse og de mange fælles 
menneskelige rum i fortællingerne, der 
gør dem aktuelle. 

Og så skal børn have lov til at nyde 
fortællingerne uden efterfølgende straks 
at blive stillet til regnskab for tematik og 
pointer. 

Et menneskeligt rum
Traditionelt har man behandlet de grum-
meste af Bibelens fortællinger på to 
måder i formidlingen til børn. 

Enten er de blevet nuttedgjort, el-
ler også er de diskret skrevet ud af de 
bibelske genfortællinger. Ida Jessen har 
valgt en helt anden vej, hvor hun undgår 
at tale ned til barnet eller øve censur 
i tekstudvalget. Hun giver i stedet de 
grumme fortællinger mening ved at sætte 
dem ind i et fælles menneskeligt rum. 

Kain er for eksempel jaloux på sin bror 
Abel i Bibelens fortælling om verdens 
første mord. Og netop et fokus på ja-
lousidramaet kan give historien mening, 
selvom den er grum. 

»Børnene behøver ikke forstå mordet, 
de skal forstå jalousien. Den kender alle 
børn,« forklarer Ida Jessen. 

Tilsvarende gælder det med Judas, 
der forråder Jesus. Ida Jessen har i sin 
genfortælling lænet sig op af Matthæus, 

og hun viser i sine Bibelhistorier, hvordan 
Judas i sit forræderi primært er ubetænk-
som og fej. 

»Fejhed er en foragtelig følelse, men 
vi kender den jo godt. Og når vi foragter 
den, er det fordi vi ikke vil vedgå os den. 
Det kan børn godt forstå,« fortæller Ida 
Jessen og uddyber, hvordan netop følel-
ser som vrede, jalousi og fejhed kan give 
fortællinger mening for børn. 

»Det er et fælles menneskeligt rum, 
man kan vise de her historier i. Så de ikke 
bliver fjerne fortællinger, som skete for 
2000 år siden, men noget som sker lige 
her og nu.«

Kains tanker 
I mange af Bibelens fortællinger er der et 
fortolkningsrum med ganske god plads.

Hvad tænker personerne? Hvad føler 
de? Hvorfor handler de, som de gør? For 
eksempel fylder Bibelens fortælling om 
Kain og Abel kun knap en halv side. Ida 
Jessen udfylder disse tomme fortolk-
ningsrum ved at folde dramaet ud og 
lade læseren indleve sig i teksternes 
hovedpersoner.  

»Min metode er indlevelse. Indlevelse i 
de personer, det drejer sig om. Indlevelse 
i Kain. Indlevelse i Job. Indlevelse i Judas. 
For at tage fat i noget som er menneske-
ligt forståligt. Og så ikke at forklare det, 
men jeg har forsøgt at vise det,« siger 
Ida Jessen.

Børn og fortællingen
Det er afgørende for Ida Jessen, at børn 
af og til får lov til at sidde i fred og tage 
imod en historie med alle de billeder og 
informationer og oplysninger, der er i 
den.  

At de ikke straks bliver krævet til regn- 
skab og bedt om at sammenligne, for-
tolke og i øvrigt krænge deres indre ud 
for de voksne.

»Tingene skal have lov til at virke. Vi 
er vant til, at der skal aflægges regnskab 
lige på minuttet, men der er også noget, 
der hedder det lange stræk, hvor tingene 
får lov til at ligge at rumle og arbejde i 
den enkelte. Vi skal huske på, hvad det 
er at være barn, og ikke aftvinge dem tå-
beligheder hele tiden,« siger Ida Jessen.

Ida Jessen er lige nu aktuel med sine  
fortolkninger af Bibelhistorien. WAI har  
mødt hende.

Tekst // Sidsel Leth Svensson Fotos // Rune Hansen

Ida Jessen // Bibelhistorier.  
Illustreret af Hanne Bartholin.  
Kr. 349.95. Bibelselskabets Forlag



Med sine syv medlemmer er 
Juelsmindeegnens Y’s Men’s 
Club en af landets mindste. 
Alligevel skaffer klubben 
hvert år mange penge til 
lokale og nationale formål.

Tekst og foto Evan Johansen

Lille klub laver
mange penge

Det er ikke klubbens størrelse, der 
gør det. Men derimod de omkring 
200.000 kroner, som de syv med-

lemmer af Juelsmindeegnens Y’s Men’s 
Club hvert år indsamler.

De mange penge stammer fra klub-
bens loppemarked, der afholdes den 
første lørdag i hver måned på en ned- 
lagt landejendom i As lidt uden for 
Juelsminde. Disse loppemarkeder er vel-
besøgte, og trods der kun holdes åbent 
i to timer løber omsætningen nemt op i 
21.000 kroner pr. gang.

»Folk kommer fra nær og fjern for at 
handle med os. Vi gør meget ud af at 
lave PR for vores markeder, og vi bruger 
aviser, Facebook og flere forskellige 
hjemmesider i området for at gøre 
opmærksom på vores marked,« fortæller 
Peter Green, der er klubbens præsident.

Udgifterne er minimale til markedet. 
Klubben betaler stort set ingen husleje 
for at låne gården. Det afregnes primært 
i form af praktisk hjælp til vedligeholdel-
sen af bygningerne og haven.

De mange effekter på loppemarkedet 
får klubben primært via genbrugsplad-
sen i Juelsminde, hvor der bliver sat ting 
til side til dem.

»Vi er en fem til seks mand, der mødes 
hver mandag og torsdag og sorterer det, 
der er sat til os, og så kører vi det til 
gården ved hjælp af den lastbil, som vi 
har købt til formålet. Dieselolien til den 
betales af en lokal sponsor. Vi henter 
også effekter hos folk, der ringer til os, 
konstaterer Peter Green.

Fællesskabet
Det kræver mange hænder at holde lop- 
pemarkedet kørende, og derfor er klub-
ben glad for, at der er rigtig mange, der 
giver en hånd med. Listen over hjælpere 
er på lige knap 25.

»Som klub kan vi ikke klare os uden 
dem, der melder sig som frivillige. Vi er 
glade for den opbakning vi får fra vores 

hjælpere. Vi inviterer dem så til forskel-
lige arrangementer i klubben eller laver 
noget specielt for dem, som en beskeden 
tak for hjælpen,« siger Peter Green.

Hjælperne opfordres også til at blive 
medlemmer af klubben, og det sker da, 
at en eller flere tager mod tilbuddet om, 
at være med. Men det er ikke noget krav, 
at man skal være medlem.

For hjælperne er det primært fællesska-
bet omkring loppemarkedet og samværet 
med hinanden, der trækker. En time inden 
hvert loppemarked spises der smørrebrød 
sammen, og de sidste detaljer aftales.

Overskuddet fra loppemarkedet bliver 
uddelt til børne- og ungdomsarbejdet og 
andet hjælpearbejde i lokalområdet.

Gang i loppemarkedet, som Juelsmindeegnens Y’s Men’s Club  
afholder den første lørdag i hver måned.


