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Y’s Men er en International organisation, hvor det centrale er 
klubfællesskab og kammeratskab i et åbent virkelystent miljø 
grundet på det kristne livssyn. Et fællesskab, hvor lydhørheden 
og nysgerrigheden for andre menneskers forskellighed og rela-
tioner kan mødes med respekt.

At tjene er et centralt begreb for en Y’s Men. Sådan har det været siden 
organisationens grundlæggelse i 1922. Derfor er Y’s Men’s fællesskab mere 
end os selv. Der er noget uden for klubberne, som kalder på en fælles ind-
sats, noget større end os selv. Det er tjeneste for medmennesket.

Tjenesten forbliver ikke blot fine ord. Gennem mange forskellige aktiviteter 
genereres der årligt et tocifret millionbeløb, der doneres som en uvurderlig 
støtte og hjælp til mange, både nær og fjern. Herudover er der mange opga-
ver, som løftes af Y’s Men gennem varme hænder og et engagement med 
diakonale opgaver til medmennesket primært i nærmiljøet. 

Gennem dialoger og handlinger inspirerer vi hinanden som mennesker og 
som Y’s Men. Sammen skaber vi et unikt klubliv, som vi meget gerne deler 
med flest mulige, der kunne have lyst til et sådant fællesskab.

Y’s Men har et motto, som lyder: »At vedkende sig den pligt der følger 
med enhver ret«. Dette fortæller os, at den ret, vi hævder, altid følges af en 
pligt – en rette snor for vores handling overfor medmennesket.

Jeg har været Y’s Men gennem mange år, og det er indholdet, som i det 
ovenstående, der til stadighed stimulerer mig til tjenesten og det frivillige 
arbejde. 

Ønsker du, som læser dette blad, at vide mere om Y’s Men, så tag kontakt 
til den Y’s Men’s klub, som er i dit nærområde eller lad dig inspirere via vores 
hjemmeside www.ysmen.dk.

Kristen Grysbæk
Kommende regionsleder,  
Y’s Men International Region Danmark

Tjenesten, handlingen 
og inspirationen
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Susanne Bredahl har siden 
1999 været medlem af Sorø-
Dianalund Y’s Men’s Club. 
For hende er det ganske 
naturligt at hjælpe sine 
medmennesker. WAI har 
besøgt hende i hjemmet i 
Slagelse

Det hjælper at hjælpe. Y’s Men Region Danmark og 
Blå Kors samarbejder om at gøre noget ekstra for 
børn og unge på Grønland. Og projektet er en succes.

Y’s Men skal gøre mere for arbejdet blandt flygtninge 
og asylansøgere. Det mener Herluf Eriksen, der er 
medlem af Valby Y’s Men’s Club. WAI har besøgt ham.
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Vi skal være med  
til at integrere

Integration

Det er en kristen pligt at gøre en indsats  
for landets flygtninge. Det mener Herluf  
Eriksen, der er vicepræsident i Valby Y’s  
Men’s Club. Han ser gerne, at flygtninge
bliver nye medlemmer af Y’s Men.

Tekst og foto // Bo Nygaard Larsen
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Integration

Han retter på brillerne og 
ser ud mod verden. Herluf 
Eriksen, vicepræsident i Valby 
Y’s Men’s Club, er i hele sin 
tankemåde og ageren inter-

national. 
»Vi lever i en global verden, der ræk-

ker langt ud over vores lokale dagligdag. 
Det er vigtigt, at vi ikke bare isolerer os 
i vores egen lille boble, men forstår, at 
vi er en del af den samme store verden. 
Jeg vil gerne være med til at løsne op, så 
vi ser på tværs af nationaliteter,« siger 
Herluf Eriksen.

Det var da også denne globale tilgang, 
der i 1996 fik ham til at melde sig ind i Y’s 
Men.

»Y’s Men er en international organisa-
tion, der har blik for nøden og behovet 
over hele verden. Det arbejde er ikke 
blevet mindre i en tid, hvor mange har 
travlt med at tale det globale ned. Derfor 
skal vi fortsat arbejde med projekter, der 
gavner rundt om i verden,« siger Herluf 
Eriksen.

Y’s Men i to perspektiver
Men han ser også Y’s Men’s internatio-
nale dimension i et andet perspektiv.

»Der er mange kristne flygtninge, der 
gerne vil være med i et kirkeligt fælles-
skab. Her er det oplagt, at vi i Y’s Men gør 
os gældende og byder dem indenfor. Vi 
skal ikke kun være internationale udadtil. 
Vi skal også være det indadtil, så vi i Y’s 
Men kan optage flygtninge som medlem-
mer. Jeg ser gerne, at vi bliver kendt for 
at være dem, der gør en ekstra indsats 
for at integrere flygtningene,« siger Her-
luf Eriksen.

I Valby Y’s Men’s Club er der handling 
bag ordenene. Derfor tilbyder klubben 
gratis medlemsskab i to år til alle flygt-
ninge, inklusive mad. Ganske vist er det 
endnu ikke lykkedes klubben at finde 
nye medlemmer på den måde, men for 

Herluf Eriksen handler det om at blive 
ved med at tro på projektet.

»Vi har det løbende på vores program, 
og vi gør brug af de kontakter, vi har,« si-
ger han og pointerer, at det også handler 
om at give flygtningene et indblik i det 
danske foreningsdemokrati.

»De har jo ingen forudsætninger for 
at vide, hvordan Danmark er bygget op. 
Det kan de blandt andet få ved at være 
engageret i foreningslivet, som det for 
eksempel udspiller sig i Y’s Men. Gennem 
denne kontakt kan de også få sprog-
undervisning og i det hele taget få en 
god indsigt i det danske samfund,« siger 
Herluf Eriksen.

Han glæder sig da også over, at flere 
og flere klubber tager flygtningespørgs-
målet på dagsordenen.

»Det er godt at se, at det humanistiske 
arbejde fungerer godt lokalt. I de enkelte 
klubber er der et godt kendskab til de 
netværk, der er i området. Og nøglen til 
den vellykkede integration går netop 
gennem lokale netværk, og derfor er det 
kun godt, at vi i Y’s Men kan gøre en 
forskel her,« siger han.

Stemmen fra Y’s Men
Hans tanker er nu kommet med i Y’s Men 
International Region Danmarks visions- 
arbejde. 

»I Y’s Men skal vi være noget for alle. 
Det gælder ikke mindst flygtningene, der 
kommer til landet. De står i en særlig si-
tuation, og de har brug for vores hjælp og 
tilstedeværelse. Det er vigtigt, at vi hele 
tiden gør dette budskab tydeligt,« siger 
Herluf Eriksen og fortsætter:

»Som klub er der mange måder at 
gribe arbejdet an på. Men hvis man alene 
eller sammen med andre organisationer 
går i gang med et humanistisk arbejde, 
kan man hurtigt komme i gang.« 

 
Give Y’s Men’s Club er med til at vise 
vejen, når det gælder flygtninge. Sam-
men med Red Barnet, Røde Kors, Lion’s 
Club, Rotary, Innerweel og Dansk Flygt-
ningehjælp er den lokale Y’s Men-klub 
med i et stort integratonsprojekt i Give 
og omegn.

Organisationerne har lavet en sam-
arbejdsaftale, og for Give Y’s Men’s 
Club betyder det blandt andet, at den 
er med til at kontakte asylansøgere og 
flygtningefamilier for at gøre opmærk-
som på mulighederne for hjælp og kon-
takt. I alt har nu 14 familier haft glæde 
af mulighederne.

Der er dog løbende brug for forbed-
ringer. Et ønske for den kommende tid 
er etablering af en café med mulighed 
for at møde danskere, - snakke og 
hygge en gang om ugen, – måske i 
byens sognehus eller kulturhus.

Et arbejde, som Y’s Men er med i.
Klubben i Give har eksisteret siden 

1979 og har for tiden 30 medlemmer 
bestående af både mænd og kvinder.
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Give viser
vejen

I Odder er der startet en cykelskole for 
syriske kvinder. Borgere i byen har do-
neret cykler til formålet, men nogle af 
dem trænger til en mindre reparation. 

Derfor har Odder Y’s Men’s Club været 
med til at starte et cykelværksted.
Et par medlemmer arbejder som frivil-
lige på værkstedet sammen med en 
håndfuld flygtninge. Værkstedet er 
åbent én eftermiddag om ugen. Odder 
Kommune har støttet Odder Y’s Men’s 
Club med et beløb til indkøb af reser-
vedele. 

Cykelværksted
i Odder

” Lad fra nu af alle mennesker leve som ét folk. I broderskab til alles 
bedste. Jeg skelner ikke mellem grækere og barbarer. Jeg har kun 
én målestok, som jeg måler borgerne efter: deres karakter. 
For mig er I alle lige, uanset 
om I har lys eller mørk hud
Alexander den Store (356 f.Kr. – 323 f.Kr.) 
- udvalgt af Herluf Eriksen ”
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Grønland

Hun ved, at indsatsen hjælper. 
Hendes navn er Nivé Heilmann, 
og professionen er projektleder 

på Blå Kors’ projekt Fællesskab for børn i 
Grønland. 

Projektet, der sidste år var regions-
projekt i Y’s Men International Region 
Danmark, går ud på at bygge seks fysiske 
fritidsværesteder til børn og unge. Det 
er første gang, at der så målrettet bliver 
fokuseret på forholdene for de yngre 
generationer i Grønland, og for Nivé 
Heilmann er der hårdt brug for enhver 
form for opbakning.

»Det er et vigtigt projekt. Tallene viser, 

at godt en trediedel af alle børn i Grøn-
land vokser op i familier med misbrug. 
Det betyder ikke, at alle børn vokser op i 
hjem med misbrug, men at de møder det 
i en tidlig alder i familien. Men en ganske 
stor del af de unge stifter i en tidlig alder 
bekendtskab med tobak, alkohol og 
hash. Og de mangler de gode rollemodel-
ler, kan det være svært at se det forkerte 
i denne livsførelse,« siger Nivé Heilmann.

En hverdag i utryghed
I sit arbejde hjælper hun lokalafdelinger-
ne under Blå Kors Grønland med at sætte 
aktiviteter i gang – og holde dem i gang. 

For nøglen til succes er, at der hele tiden 
bliver skabt alternativer til den dagligdag, 
mange børn og unge lever i.

»De børn og unge, der vokser op i et 
hjem med misbrug, oplever utryghed, og 
derfor ser man, at børnene hellere går 
ud og leger, spiller bold eller er sammen 
med vennerne til sent ud på aftenen el-
ler sågar natten,« siger Nivé Heilmann og 
fortsætter:

»Her er de også sårbare. Sårbare for at 
voksne lokker dem til situationer,  de ikke 
bør ende i, eller for sammen med kam-
merater at forsøge sig med netop tobak, 
alkohol, hash, snifning og farlige lege. Vi 

Grønlands
børn har 
også ret til 
et godt liv

Fællesskab for børn i Grønland er kommet godt fra start. Y’s Men 

International Region Danmark har støttet med 1,7 millioner kroner. Vi har 

talt med projektleder Nivé Heilmann.

Tekst // Bo Nygaard Larsen Fotos // Blå Kors, VHDesign ”
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Grønland

oplever i nogle  byer, at børn ned til 10-11 
år går på gaden sent om aftenen.

Fokus på det gode børneliv
Hun har fast base i Nuuk. Herfra rejser 
hun rundt til de byer, der deltager i pro-
jektet, for at sætte børns vilkår øverst på 
dagsordenen.

»Jeg holder kurser om børns rettighe-
der, underretningspligt, samtale med børn 
og fokus på aktiviteter, der kan stables 
på benene i den enkelte by. Ved siden af 
taler jeg diakoni og åbenhed, samarbejde 
med frikirker og andre organisationer,« 
siger Nivé Heilmann, der samarbejder med 
andre NGOere i Grønland.

»Sammen prøver vi at sætte retten til 
det gode børneliv på tapetet, både i den 
daglige debat i hjemmene og politisk.
Det sker for eksempel til Børnenes dag, 
Børnekonventionens dag, Menneskeret-
tighedsdag og Stop Volden,« siger Nivé 
Heilmann.

Hun hæfter sig ved, at projektet har 
fået en god begyndelse. For eksempel 

er der nu etableret et samarbejde med 
Selvstyret og Qaasuitsup Kommune 
om at hjælpe unge mødre i Aasiaat. 

»Det er rigtig stort og en vigtig aner-
kendelse af vores arbejde og vores fokus, 
at Selvstyret har henvendt sig til os for at 
opstarte dette samarbejde,« siger hun.

Tak til Y’s Men
På samme måde glæder hun sig over 
samarbejdet med Y’s Men International 
Region Danmark. Sidste år indsamlede 
organisationen 1,7 millioner kroner til 
projektet, og det beløb har forlænget 
projektets levetid med to år.

»Det betyder meget, at Y’s Men har 
indsamlet et så stort beløb. Det be- 
tyder, at de frivillige og jeg får ro til at 
være der for børnene og vise resultater. 
Så der er ingen tvivl om, at Y’s Men gør 
en forskel,« siger Nivé Heilmann.

Nivé Heilmann er født og opvokset i Grønland,  
er uddannet folkeskolelærer og har mange års  
erfaring med hjælpearbejde i Grønland. Hun har  
blandt andet undervist i børns rettigheder og i  
at være opmærksomme på børns signaler. Nivé 
Heilmann har desuden været stabschef i  
Sermersooq Kommune, været aktiv i det grønlandske 
Røde Kors og har i en periode været formand for  
Selvstyrets alkohol- og narkotikaråd.

Hver femte grønlandske forælder 
har et potentielt skadeligt 
alkoholforbrug. En tredjedel 
af børnene i Grønland bliver 
udsat for seksuelt misbrug, 
inden de er 18 år. Samtidig 
hænger forekomsten af seksuelle 
overgreb på børn tæt sammen 
med det høje alkoholforbrug 
blandt grønlændere. Og 
alkoholmisbruget falder 
kun langsomt, viser seneste 
befolkningsundersøgelse, som 
Statens Institut for Folkesundhed 
har lavet på Grønland. 

Kilde Blå Kors Grønland

”
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Grønland

Vi har en
forpligtelse 
til at hjælpe
Poul Henning Løwendahl, medlem af Gudenåens Y’s Men’s Club i 
Tørring, har fået Grønlands børn og unge ind i hjertet. Her fortæller 
han om sit arbejde i det kolde nord. ”
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Grønland

e 
 
n nattetime i 2015 vågnede Poul Henning 
Løwendahl i sin seng på sømandshjemmet 
i den grønlandske by Aasiaat. Midnatssolen 

dansede, og i den lyse nattetime besluttede han sig for 
at gå en tur. 

På havnen så han en gruppe drenge i 10-15-års-alde-
ren cykle rundt på toppen af et containerbjerg. Han un-
drede sig over, hvorfor de ikke lå hjemme i deres seng, 
og hvorfor forældrene ikke ledte efter dem.

»Senere fandt jeg ud af, at drengene sniffede lim for 
at kunne holde det hele ud. I virkeligheden var de på 
flugt. Tog de hjem, kunne de risikere at få tæsk eller 
blive seksuelt misbrugt, men dér på containerhavnen 
kunne ingen nå dem,« siger Poul Henning Løwendahl.

Episoden bekræftede ham i vigtigheden af hans 
besøg. Han var udsendt af Y’s Men International Region 
Danmark for at besigtige de bygninger, som Blå Kors nu 
er ved at indrette som væresteder for børn og unge på 
Grønland.

Y’s Men gjorde i 2016 arbejdet blandt Grønlands børn 
og unge til et regionsprojekt. Poul Henning Løwendahl 
blev sat i spidsen for indsamlingen, der var budgetteret 
til 1,2 millioner kroner. Men efter at have rejst rundt til 
40-50 klubber kunne han præsentere et resultat på 1,7 
millioner kroner.

»Der har været en helt fantastisk opbakning til ind-
samlingen. Det viser også noget om, hvor meget man 
rundt om i klubberne brænder for at hjælpe medme-
nensker i nød,« siger Poul Henning Løwendahl, der er 
medlem af Gudenåens Y’s Men’s Club i Tørring.

De arbejdende hænder
Men ikke kun i kroner og ører har Y’s Men-medlemmer 
vist deres værd.

Sidste år besøgte Poul Henning Løwendahl Grønland 
to gange. Det seneste besøg fandt sted i juli, hvor han 
rejste afsted sammen med 15 frivillige håndværkere.

LEGO havde doneret 1,6 millioner til byggematerialer,  

 
 
men skulle resten af budgettet holde, måtte arbejds-
kraften være gratis – bortset fra rejsen, opholdet og 
maden.

»Forudsætningen var, at jeg skulle finde 15 profes-
sionelle håndværkere blandt Y’s Men’s medlemmer. Min 
første tanke var, at det ville være umuligt, men da jeg 
havde skrevet et opslag på Y’s Men’s hjemmeside, fik 
jeg 32 kvalificerede ansøgere. Det viser, at vi i Y’s Men 
ikke kun er i stand til at give penge, men også gerne 
bruger vores hænder for at hjælpe andre,« siger Poul 
Henning Løwendahl.

Maleren og diakonen
Han er selv uddannet maler, siden diakon. Derfor har 
de foreløbig tre ophold på Grønland forenet både hans 
praktiske og menneskelige side.

»Med mit menneskesyn har jeg det dårligt med, at  
børn lider. Voksne mennesker har våbnet selv, men børn 
er uskyldige og må følge, hvad der sker – ellers må de 
flygte,« siger Poul Henning Løwendahl og fortsætter:

»Når man ser de sølle børn, skal man være benhård, 
hvis det ikke rører hjertet. Vi kan ikke redde hele Grøn-
land, men kan vi redde tre, er vi godt i gang. For de får 
et sår på sjælen, som vi ikke kan hele. Det var det, der 
var min motivation til at tage afsted,« siger Poul Hen-
ning Løwendahl.

Efter sommerferien tager han på sin fjerde rejse til 
Grønland. Denne gang som leder af en rejsegruppe fra 
Y’s Men. Gruppen skal besøge byerne Ilulissat, Aasiaat 
og Maniitsoq – tre af de byer, hvor der er bygget være-
steder.

»Jeg glæder mig til at komme derop igen og til at vise 
andre fra Y’s Men, hvordan de indsamlede midler er ble-
vet brugt. Det er vigtigt, at vi følger op på det, vi støtter. 
Det er mit håb, at rejsedeltagerne efterfølgende tager 
ud og fortæller om, hvor stor en forskel vi kan gøre i Y’s 
Men. Det er ikke uden betydning,« siger Poul Henning 
Løwendahl.
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Forskellen in a t t e n

KirkeCare er kirkens ansigt i
nattelivet i Hillerød. Projektet,
der fra begyndelsen har fået
støtte fra Y’s Men, er nu på
vej til andre byer.

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Fotos // Rune Hansen

På det store billede er Thyge Enevoldsen
og Benny Chordt Hansen i arbejde på 
gågaden i Hillerød. På billedet til højre er 
Benny og Susanne Chordt Hansen ved at
pakke nattens taske. De medbringer sko i
forskellige størrelser, da især unge piger 
ofte mister deres egne sko.

www.kirkecare.dk
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KirkeCare

Vinterkulden holder sig ikke 
tilbage denne fredag aften 
i Hillerød. Antallet af jule-
frokostgæster og unge, der 
bare er på vej i byen, bliver 

flere og flere. Fra sin position på gågaden 
betragter sognepræst Thyge Enevoldsen 
trængslen og alarmen.

Han er manden bag KirkeCare. En orga- 
nisation, der giver de unge omsorg i nat-
telivet.

»Vi er en kirkelig udgave af Natteravn-
ene. Vi vedkender os, at vi er kirke, men 
vi missionerer ikke. Vi lader folk selv 
tage initiativet, og på denne enkle måde 
forkynder vi evangeliet gennem lydhør-
hed, omsorg og nærvær,« siger Thyge 
Enevoldsen.

Ideen har han importeret fra England, 
hvor Street Pastors siden 2003 har lagt 
ører til tusindvis af unges problemer i 
døgnets mørke timer. I 2009 hørte Thyge 
Enevoldsen om Street Pastors, hvor Tony 
Winter fra Manchester – en tidligere 
bandeleder – fortalte om projektet på en 
konference i Danmark.

»Da jeg første gang hørte om Street 
Pastors, tænkte jeg, at det var en god 
idé. Men jeg tænkte også, at der ikke var 
plads til den slags her i Danmark, hvor vi 
har så stor succes med Natteravnene,« 
siger Thyge Enevoldsen.

Ideen blev imidlertid hængende, og i 
2010 rejste Thyge Enevoldsen til London 
og Manchester på en studierejse for at 
studere Street Pastors på nærmeste hold.

»Mit tema var, at jeg ville blive klogere 
på, hvordan vi kunne være kirke i byerne. 
Ikke kun for kirkens egne, men også til 
velsignelse for andre‚« siger Thyge Ene-
voldsen.

Hjælpen fra Y’s Men
Der var dog stadig langt fra tanke til 
handling. At starte en hjælperorganisa-
tion op kræver sit, men Thyge Enevoldsen 
kunne alligevel ikke lade være med at 
dele sine oplevelser med andre.

Det skete for eksempel ved en klub-
aften i Hillerød Y’s Men’s Club, hvor han 
fortalte om indtrykkene fra England.

Ved klubaftenen bliver tilhørerne over-
beviste om, at Thyge Enevoldsen har fat 
i noget, der både er nyskabende og kan 
dække et behov.

»Jeg tager fra mødet i Y’s Men med en 
tro på, at det her kan lade sig gøre. Den 
respons, jeg fik, var meget væsentlig, og 
derfor begyndte jeg at arbejde videre 
med projektet,« siger Thyge Enevoldsen.

Næste stop var hans anden arbejdsgi-
ver, SSP-afdelingen i Hillerød Kommune. 
Thyge Enevoldsen er ansat 75 procent 
som sognepræst ved Grønnevang Kirke 
i Hillerød og 25 procent som SSP-medar-
bejder i Hillerød Kommune.

»Jeg forelagde min idé om KirkeCare 
til min leder i SSP-afdelingen. Han sagde 
straks ja og sagde, at når kirkerne er med 
i det kriminalitetsforebyggende arbejde, 
så virker det. Han gjorde også gældende, 
at der naturligvis skulle være tæt samar-
bejde med Natteravnene, og at det ikke 
ville udelukke et kirkeligt arbejde,« siger 
Thyge Enevoldsen.

Susanne og Benny
I 2012 begyndte projektet at tage fart. 
Tony Winter blev igen kaldt til landet, og 
der blev nedsat en tværkirkelig arbejds-
gruppe med repræsentanter fra folkekirk-
en og frikirkerne. 

»Vi ville ikke gå nogen i bedene, og 
derfor fik vi fra starten et samarbejde 
med Natteravnene og Samvirkende 
Menighedsplejer, og på den måde blev 
vi godt rustet til det egentlige arbejde,« 
siger Thyge Enevoldsen.

I 2013 gik det stærkt. De første brochur-
er blev delt ud, og blandt modtagerne 
var ægteparret Susanne og Benny Chordt 
Hansen. De var lige flyttet fra Kalund-
borg til Hillerød – og var blevet medlem 
af Hillerød Y’s Men’s Club – en klub, der 
hvert år yder fast økonomisk støtte til 
KirkeCare.

»Da vi så brochuren om KirkeCare, 
meldte vi os til det første kursus. Det var 
naturligt for os at lægge vores kræfter i 
den slags arbejde,« siger Susanne Chordt 
Hansen, der i indeværende klubår er 
præsident i Hillerød Y’s Men’s Club.

Hendes mand, Benny Chordt Hansen, 
nikker.

»Da vi læste om KirkeCare, syntes vi, 
at det lød spændende. Som kirkefolk 
ville det være godt at være med i et 
fællesskab, der kunne rumme alle vores 
forskelligheder,« siger Benny Chordt 
Hansen.

Han mener, at KirkeCare fint lever op 
til Y’s Men’s-klubbernes motto om at 
vedkende sig den pligt, der følger med 
enhver ret.

»Y’s Men er en central organisation 
i det kirkelige billede. Det ligger i vores 
dna, at vi gerne vil undersøtte det gode 
arbejde, herunder også arbejdet blandt 
unge,« siger Benny Chordt Hansen.

Thyge Enevoldsen er enig:

»Medlemmerne af Y’s Men har den helt 
rigtige alder til at blive frivillige i Kirke-
Care. For jo ældre du er, jo bedre er det. 
De unge elsker bedstemødre og bedste-
fædre. Den ældste af vores frivillige var 82 
år, og der er flere i 70erne,« siger Thyge 
Enevoldsen og tilføjer:

»Og du skal ikke være bange for at 
være med. At være frivillig på gaden om 
natten er mere trygt end at ligge hjemme 
under sin dyne.«

De positive historier
Susanne og Benny Chordt Hansen tager 
jakkerne med KirkeCare-logoet på. Det 
gør de én gang om måneden – nogle 
måneder flere gange – og sammen med 
de øvrige frivillige har de gennemgået et 
kursus på 25-30 timer.

»Med kurserne sender vi et signal om, 
at vi tager det her seriøst. Det er vigtigt, 
at de kirkefrivillige er klar over, hvad de 
går ind til. KirkeCare er ikke et vagtværn 
eller en offentlig evangelisering. Det er 
diakoni. Så den platform skal de frivillige 
være trygge ved,« siger Thyge Ene-
voldsen.

Det er da også den diakonale indsats, 
der gang på gang bliver fremhævet.

»Det vigtigste er, at de unge ved, at 
vi der. Nogle skal bare lige have et kram, 
andre skal lige sige hej til præsten. På 
den måde møder vi mange positive histo-
rier, som vi bærer videre med os,« siger 
Thyge Enevoldsen.

Opfordring til andre byer
Han er glad for den gode start, som 
KirkeCare har fået, blandt andet 100.000 
kroner i støtte fra Den Folkekirkelige 
Udviklingsfond. 

Den blåstempling har været medvir-
kende til, at KirkeCare nu så småt er ved 
at starte op i Aarhus.

Nu håber han, at KirkeCare også kan 
brede sig til andre byer, ikke mindst ved 
hjælp af stedlige Y’s Men’s-klubber.

»Y’s Men var med til at give os frimo-
dighed til at komme i gang med Kirke- 
Care her i Hillerød. Og klubben gik an-
svarlig ind og var med fra starten. Andre 
Y’s Men’s-klubber rundt i landet må på 
samme måde meget gerne overveje, om 
Kirke Care kan være et fremtidigt lokalt 
samarbejdsprojekt hos dem. De må gerne 
kontakte os, hvis der er interesse,« siger 
Thyge Enevoldsen.
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Y’S Men har vokseværk i Dan-

mark. Lørdag den 21. januar bliver 

Vitus Bering Y’s Men’s Club, Hor-

sens officielt indviet som ny klub. 

Eller chartret, som det hedder på 

Y’s- Men-sprog. Festen begynder 

kl.. 15.00 med en chartergudstjeneste i Østerhåb Kirke. Derefter er der reception 

og kaffe på Byggolm Landbrugsskole og Kursuscenter, inden dagen slutter af med 

festmiddag samme sted.

MAF I HILLERØD
Det handler om flyvende hjælp, når Hillerød Y’s Men’s

Club onsdag den 5. april indbyder til en aften om MAF 
(Mission Aviation Fellowship). Her vil Lars Fuglsang, der er 

informationspilot og næstformand i MAF Danmark, fortælle 

om organisationens hjælpearbejde. Via fly når den nogle 

af verdens fjerneste destinationer for at bringe nødhjælp. 

Den fiktive flyrejse ledsages af film og billeder fra flere af de 

brændpunkter, hvor MAF’s fly har været i aktion.

ysdesign  www.ysdesign.ysmen.dk

Vis din støtte til 
Y’s Men og køb 
merchandise via
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Alderslyst Y’s Men’s Club donerer 

hvert år et stort beløb til mange gode 

formål og blandt de betænkte i år var 

afdelingen for kræftramte børn på 

Skejby Sygehus.

Præsident Henry Noer og vicepræsi-

dent Arne Braüner tog turen til Århus 

for personligt at overrække de 25.000 

kroner, som vakte glæde hos modta-

gerne.

På afdelingen er der børn fra 0-18 

år, der alle har eneværelser, og her 

kan forældre også overnatte.

MEGET MERE MALARIA
 

Malaria koster fortsat millioner af menneskeliv hvert år. Derfor er Y’s Men 

International Region Danmark stadig involveret i arbejdet med at få syg-

dommen udryddet. Det sker gennem det internationale projekt Roll Back 

Malaria, der er et netværk under FN. Ikke mindst Aulum Y’s Men’s Club har 

engageret sig i dette arbejde. Læs mere på www.aulum.ysmen.dk eller på 

www.ysmen.dk.

PENGE TIL SKEJBY

Y’S MEN I KOSOVO
 

Y’s Men International Region Danmark har et 

godt øje til Kosovo. Gennem flere år har der 

været en tæt kontakt med landets afdeling af 

YMCA, og sidste år handlede regionsprojektet 

om at indsamle midler til et center for land-

ets unge. Nu er Kosovo godt i gang med at få 

sin egen Y’s Men’s-klub som det første land på 

Balkan – og som en naturlig forlængelse af Y’s 

Men’s genbrugsbutik i byen Gjakova.

»Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal ar-

bejde videre med klubplanerne. I løbet af april 

vil vi rejse derned for at træne medlemmerne 

og foretage det nødvendige papirarbejde,« si-

ger Arne Nielsen, der er formand for Kosovoud-

valget i Hardernes Y’s Men’s Club.

Klubbens navn vil være Gjakova Y’s Men’s 

Club, og det er forventningen, at den er klar i 

2017 eller 2018.

Y’s Men International har allerede  

en genbrugsbutik i Gjakova.

STATUS ANNO 2017
Hvordan ser Y’s Men Region Danmark ud her i klubåret 2016-17? I Region  

Danmark er der omkring 3.900 medlemmer af Y’s Men’s-klubberne, heraf godt 

400 medlemmer i de 5 østeuropæiske lande Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien 

og Bulgarien.
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Med nøden i øjnene i

Susanne Bredahl

Det nytter at
være med i
Y’s Men
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Susanne Bredahl

Hun tager imod med kaffe, kage og 
et sønderjysk smil, der kan om- 
favne hele verden, hvis det skulle 

være. Ganske vist sidder vi i Slagelse, 
men 52-årige Susanne Bredahl taler 
stadig flydende sønderjysk trods 33 år på 
Sjælland.

»Når jeg prøver at tale rigsdansk, går 
det galt. Det er som om, at ordene ikke 
vender rigtigt i munden,« griner Susanne 
Bredahl og skænker kaffen.

Hendes latter er smittende. Præcis 
som hendes gode hjerte er det. Hun er 
medlem af Sorø-Dianalund Y’s Men’s 
Club, og for hende ligger dette frivillige 
engagement i forlængelse af hendes 
kristendomssyn.

»Jeg vedkender mig hellere end gerne 
den pligt, der følger med enhver ret, 
sådan som Y’s Men’s motto er. For mig 
betyder det, at vi skal hjælpe, hvor vi kan, 
netop fordi vi har overskuddet til det. For 
mig er det en vigtig del af min kristne 
tro,« siger Susanne Bredahl.

Af samme grund deltager hun i de ak-
tiviteter, som klubben laver såsom salg af 
julekalendere og porrer plus de to faste 
arrangementer hver måned. I sæsonen 
2014/2015 uddelte klubben 120.000 kro-
ner til lokale, nationale og internationale 
projekter.

»Støtten fra enhver klub i Y’s Men 
er meget konkret. Som indsamler og 
bidragsyder har du en god føling med, 
hvad midlerne går til, og derfor ved du 
også, at pengene er godt givet ud. Det 
betyder meget, fordi vi på den måde er 

meget tæt på det, vi støtter,« siger Su-
sanne Bredahl.

Pigen fra Bedsted Lø
Vi tager tilbage til Sønderjylland og dia- 
lekten. Susanne Bredrahl er født og 
opvokset i Bedsted Lø ved Løgumkloster. 
Hun er ud af det, hun selv kalder en ikke 
særlig kirkelig familie. 

Men det var heller ikke en familie, hvor 
kirkelivet lå fjernt. Hendes forældre gik 
ofte i kirke, og i en periode var de begge 
medlemmer af Løgumkloster Y’s Men’s 
Club.

Susanne Bredahls ingdgang til kirke-
livet kom dog ikke fra kirken.

»Min mor arbejdede på et plejehjem, 
hvor de også havde ansat diakoner. Jeg 
så meget op til dem og tænkte, at sådan 
et arbejde ville jeg også have. Altså et 
job, hvor det kristne gik hånd i hånd med 
det sociale,« siger Susanne Bredahl.

Og sådan blev det. I 1983, blot 19 år 
gammel, flyttede hun fra Bedsted Lø til  
Dianalund, hvor hun begyndte på  
diakonuddannelsen på Kolonien Filadel-
fia. Forskellige jobs gjorde, at hun først 
afsluttede uddannelsen i 1999, og i dag 
arbejder hun som SOSU-hjælper på Epi-
lepsihospitalet i Dianalund.

»Det er job, hvor jeg bruger hele mit 
diakonale hjerte. De patienter, jeg ar- 
bejder for, har det ikke godt, og nogle af 
dem kan nærmest ingenting. Det er trist 
at tænke på, at det skal være sådan for 
dem, men omvendt er jeg glad for, at jeg 
kan bidrage til, at de får en så tålelig til-

værelse som muligt. Det skylder jeg som 
et kristent menneske,« siger Susanne 
Bredahl og fortsætter:

»Du kan godt skrive, at jeg i hele mit 
liv er optaget af det diakonale arbejde. 
Både arbejdsmæssigt og privat. Det er 
vigtigt, at vi som kristne gør ord til hand-
ling. Det er jo det, Y’s Men gør hver dag, 
og det er jeg glad for at være en del af.«

Arbejdet for enlige
Susanne Bredahl er ikke den, der stopper 
op på halvvejen. Hun går helhjertet ind 
i det, hun brænder for. Det gælder også 
menighedsrådet ved Nørrevangs Kirke i 
Slagelse. Her blev hun i efteråret genval-
gt til sin anden valgperiode.

»Det er et spændende arbejde, der 
supplerer Y’s Men godt. I menighedsrådet 
arbejder vi med det lokale, mens vi i Y’s 
Men har det internationale udsyn. Det 
giver en god spændvidde,« siger Susanne 
Bredahl, der som menighedsrådsmedlem 
har været med til at starte et projekt for 
enlige.

»Vi har altid haft mange arrangement-
er i vores kirke, men vi havde ikke noget 
for enlige. Det er en særlig gruppe, der 
på mange måder kan føle sig udfordret. 
Derfor er det også diakoni at gøre en 
indsats for dem,« siger Susanne Bredahl 
og fortsætter:

»Det er altid vigtigt, at vi arbejder med 
diakoni. Derfor er det også glædeligt, når 
jeg kan se, at det nytter. At der er folk, 
der får det bedre. Det er det hele værd.«

Susanne Bredahl, der er medlem  
af Sorø-Dianalund Y’s Men’s Club,
brænder for diakonien. WAI har 
mødt hende.

Tekst og foto // Bo Nygaard Larsen
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Bøger

Lissie Lundh // Bernadotte 
af Lourdes. 186 sider. Kr. 
178,-. Eksistensen.

En både beskrivende og 
bevægende biografi om den 
unge Bernadette, der oplev-
ede en række åbenbaringer 
ved grotten i Lourdes, 
hvorefter stedet har dannet 
ramme som valfartsted for 
millioner af mennesker. // Bo

Bogen Stå stærkt i stormen giver en 
masse konkrete bud på, hvordan vi men-
nesker, kan skabe klarhed, glæde og fred i 
livet – ikke kun når vi står i stormen, men 
også i hverdagen. Krydret med kærlige og 
opmuntrende bibelske citater guides vi 
gennem små daglige skriveøvelser til at 
reflektere over vore tanker, handlinger og 
relationer. På den måde hjælpes vi til at 
skabe nye positive ændringer i vores liv.

En dejlig enkel og lettilgængelig selvh-
jælpsbog, som på fin vis kombinerer Bibel-
en og psykologien. // Pernille Bisgaard

Jørn & Karin Braüner // Stå stærkt i 
stormen
Kr. 179,-  Stå stærkt i stormen. Præsten & 
Psykologens Forlag

 
Hvad har vi troet på her i Danmark, 
og hvad tror vi på nu? Peter Lod-
berg, professor i teologi, fortæller 
i denne levende bog om dansker-
nes tro i 1000 år. I vores tid sætter 
sekulariseringen og indvandring 
folkekirken under pres. Er Danmark 
på vej til at blive et multikulturelt 
samfund? Svaret er ikke givet, for 
historien viser, at det nationale og 
det religiøse i forening kan samle 
et folk, når afgørende forandringer 
trænger sig på ude- og indefra. // 
Bo

Peter Lodberg. Danskernes tro gen-
nem 1000 år. 270 sider. Kr. 249,95. 
Kristeligt Dagblads Forlag.

Esben Hanefelt Kristensen kan noget med at 
tegne og male. Nu er han aktuel med Myld-
reMaleBibelen – en stor og farverig papbog, 
der giver rig mulighed for at fordybe sig og gå 
på opdagelse.

MyldreMaleBibelen er en fremragende Bi-
belfortælling med historier fra både Det Gamle 
og Det Nye Testamente.

Esben Hanefelt Kristensen // MyldreMale- 
Bibelen. 18 sider. Kr. 199,95. Bibelselskabet.

Der er bøger, og så er der bøger, der 
bliver genudgivet. Pas på parfor-
holdet tilhører sidste kategori. Den 
blev udgivet første gang i 2015, men 
kommer her i en indbundet version.  
Mattias Stølen Due, der er psykolog, 
foredragsholder og afdelingsleder 
ved Center for Familieudvikling i 
København, skriver om parforholdet 
som en relation, der skal dyrkes og 
vedligeholdes ligesom alt andet. Hvis 
vi holder op med at tale om vores 
samliv, risikerer vi at blive fremmede 
for hinanden.

Mattias Støhlen Due // Pas på parfor-
holdet. 203 sider. Kr. 199,95. 
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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Der er fortsat brug 
for hjælp i Kirgisistan
For første gang nogensinde er 
et skattefradragsprojekt i Y’s 
Men blevet forlænget. Men 
behovet er også stort for at 
hjælpe børnene i det central-
asiatiske land Kirgisistan. Vi 
sender her en tilstandsrapport

Tekst //  Bo Nygaard Larsen 
Fotos // Taalai Tyrgotov

Skypeforbindelsen driller en 
smule, men til sidst er der hul 
igennem til Bisjkek, hovedsta-

den i Kirgisistan.
I den anden ende, små 5400 

kilometer fra Danmark, sidder Mira 
Itikeeva. Hun er leder af Center for 
Protection of Children (CPC), der 
gennem opsøgende arbejde prø-
ver at skabe et nyt håb for byens 
mange tusinde børn og unge.

»Problemerne her er massive. 
Mange børn bliver udsat for vold, 
både fysisk og psykisk, og en stor 
del af dem bliver misbrugt seksuelt,« 
siger Mira Itikeeva.

Den massive fattigdom
Forklaringen ligger blandt andet i 
landets massive fattigdom og den 

langsomme udvikling af selv basale 
velfærdsgoder. 

Ifølge UNICEF lever omkring 40 
procent af Kirgisistans 900.000 børn 
og unge under FNs fattigdomsgræn-
se, og set fra Mira Itikeevas skrive-
bord er der da også et stort arbejde 
forude.

En typisk social ydelse ligger på 12 
dollars pr. person om måneden. For 
det beløb kan man købe for eksem-
pel tre kilo kød eller to kilo kød og 
seks liter mælk.

»Og så er alle pengene brugt,« 
siger Mira Itikeeva og fortsætter:

»Selv i dette land rækker det ikke 
langt. Derfor er det nødvendigt, at 
der fortsat er NGOere som os. Gen-
nem hjælp ude fra, som for eksempel 
fra Danmark, kan vi blive ved med 

Fradrags

p ro j e k t
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Kirgisistan

at gøre livet bedre for landets børn og 
unge.«

Tak til Danmark
Mira Itikeeva adresserer specifikt sine ord 
til Rønde Efterskole og Y’s Men’s Interna-
tional Region Danmark. 

Siden 2003 har efterskolen sendt 
elever til det centralasiatiske land. Det 
sker gennem linjefaget Global Iværksæt-
ter, hvor efterskoleeleverne som en del 
af undervisningen skal arbejde og bo på 
CPCs børnehjem i Bisjkek. 

Her hjælper de hjemmets børn, ligesom 
de arbejder blandt byens gadebørn.

»Jeg har kun de bedste erfaringer med 
eleverne fra Rønde Efterskole. Børnene, 
som de er sammen med, får en bedre 
livskvalitet, og de får et indtryk af en 
anden kultur. Det er med til, at de sæt-
ter nye mål for deres liv, fordi de kan se, 
at det kan nytte med en uddannelse. 
Vi ser da også, at de efter et besøg fra 

Danmark er mere motiveret for at lære 
engelsk i skolen,« siger  Mira Itikeeva, 
der har en stor erfaring i at samarbejde 
med udenlandske organisationer.

CPC har tidligere fået støtte fra både 
Folkekirkens Nødhjælp og Operation 
Dagsværk, mens organisationen i dag 
samarbejder med eksempelvis Y’s Men 
International Region Danmark. 

I 2016 var CPCs arbejde Y’s Men’s skat-
tefradragsprojekt. Her blev der indbetalt 
flere end 170.000 kroner, hvilket var hø-
jere end det forventede beløb. Også i år 
er det blevet valgt til skattefradragspro-
jekt, og det er første gang, at et projekt 
løber over to år. 

Glæde hos Y’s Men
Det glæder Jørgen Kallesen, der er regi-
onssekretær i Y’s Men International Re-
gion Danmark, og som har fulgt projektet 
fra begyndelsen.

»Jeg er glad for den opbakning, som vi 

har fået fra klubberne. Det vidner om, at 
der er en forståelse for de særlige behov, 
der er i Kirgisistan. Derfor skal vi blive ved 
med at hjælpe,« siger Jørgen Kallesen, 
der også glæder sig over samarbejdet 
med både CPC og Rønde Efterskole.

»Det er to gode samarbejdspartnere, 
som gennem årene har vist at være sta-
bile i deres indsats, og de gør det formid-
dabelt. Jeg kan kun opfordre til, at man 
fortsat støtter projektet,« siger han.

Som sidste år vil de midler, der bliver 
indbetalt i år, gå til ung-til-ung-undervis-
ning, den såkaldte Peer-to-Peer, samt til 
mad og en sommerlejr for børnehjems-
børnene.

»Hjælpen fra Danmark betyder meget. 
Den gør os i stand til at gøre noget for 
børnene og de unge. Jeg har mange 
eksempler på børn, der har været hos os, 
og som i dag klarer sig godt med eget 
job og egen familie. Det arbejde skal vi 
fortsætte,« siger Mira Itikeeva.

Trine Hedegaard var en af de elever fra Rønde Efterskole, der sidste  
år besøgte Kirgistan. Her fik hun et godt indtryk af forholdene i det
centralasiatiske land.

Tanja Hansen Refsing (til højre) er lærer på Rønde Efterskole  
og har flere gange besøgt Kirgisistan. 

Mira Itikeeva sammen med Sofie Winge-Petersen. Det var  
Sofie Winge-Petersen, som på vegne af Rønde Højskole 
søgte skattefradragsprojektet – og fik det.
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hun tager imod med kaffe på kan-
den og en dåse med småkager her 
i Diakonikirken på Østre Kirkegård 

i Vejle. Maria Krogsøe Mienert, en af 
stedets to diakonipræster, har det bedst, 
når hun kan fortælle om de muligheder, 
kirken har for at hjælpe dem, der lever 
på samfundets kant.

»Som kirke må vi ikke glemme de 
udsatte. De lever et hårdt liv og har i høj 
grad brug for at mærke kirkens tilstede-
værelse og være en del af et mere ufor-
melt fællesskab. Det gælder narkomanen, 
alkoholikeren, den ensomme eller den 
unge, der har svært ved at tilpasse sig,« 
siger Marie Krogsøe Mienert.

Hun nipper til kaffen og viser rundt i 
kirken, der tidligere hed Østre Kapel. En-
gang blev det imponerende rum fra 1901 
brugt til at sende folk afsted på deres 
sidste rejse – i dag skal det indgyde håb 
for nogle, nogle andre ikke vil vide af.

»Det kan godt være, at de er udsatte, 
men de har også behov for gudstjene-
ster, kirkelige handlinger og andagter,« 
siger Marie Krogsøe Mienert.

Hjælpen fra Y’s Men
Hun blev ansat i 2013 som den første 
diakonipræst i Vejle. Fra første færd følte 
hun sig velkommen – ikke mindst blandt 
lokale Y’s Men-folk. For eksempel har Y’ 
Mens Club Vejle Vadestedet doneret en 
række møbler til Diakonikirken og i det 

hele taget hjulpet til med flere praktiske 
opgaver.

»Det betyder meget med den støtte, 
vi har fået fra Y’s Men. Det vidner om, 
at Y’s Men gør en stor forskel i lokal-
samfundet og er villige til at tage et an-
svar,« siger Maria Krogsøe Mienert, der 
er en hyppig foredragsholder i de lokale 
Y’s Men’s-klubber.

»Det er altid en fornøjelse at komme 
ud i klubberne og tale om det diakonale 
arbejde. Jeg oplever da også en stor 
lydhørhed for det, vi laver her i Vejle,« 
siger hun.

Livet ved Højbanen
Hun tager frakken på og går tværs 
over kirkegården. Inden Maria Krogsøe 
Mienert kom til Vejle, var hun ungdoms- 
og gadepræst i Esbjerg.

»Jeg har det godt med at arbejde i 
øjenhøjde med folk,« siger hun og slår 
ud med armen.

Vi står ved Højbanen. Stedet, hvor 
togene til og fra Sjælland kommer kø-
rende. Det er her, at Vejles narkomaner, 
alkoholikere og andre skæve eksistenser 
holder til.

»Det er ikke folk, der af sig selv 
opsøger kirken. Derfor er det vigtigt, at 
jeg kommer her og besøger dem. Det er 
evangeliet på gadeplan, og det er jeg 
glad for at forkynde,« siger hun.

Diakonipræst

Vi må aldrig
glemme de
udsatte

”Interview med
Maria Krogsøe Mienert,
diakonipræst i Vejle
Tekst og fotos // Bo Nygaard Larsen

På det øverste billede står Maria Krogsøe 
Mienert ved Højbanen i Vejle. Det er her, at en 
stor del af byens narkomaner og alkoholikere 

holder til.
Det øverste af de små billeder tegner et 

gråt  indtryk af Vejle, mens det nederste viser 
interiøret i Diakonikirken. 
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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

Han kan næsten ikke sige nok gode ord om sit engagemet i Y’s Men. 
Navnet er Arne Nielsen, der er medlem af Hardernes Y’s Men’s Club 
Holstebro. 

»Som Y’s Man er du først og fremmest medlem af din klub, og det 
er derfra din verden går. Men som klubmedlem er du også en del af 
noget større, der rækker ud i landsdelen, i hele Danmark og videre ud 
i verden. At vi i Y’s Men har dette udsyn giver perspektiv, og vi mener 
det, når vi siger, at vi vil være med til at skabe en bedre verden for 
hele menneskeheden,« siger Arne Nielsen og fortsætter:

»Det er en målsætning, der næsten kan synes uoverkommelig, for 
hvad kan jeg som enkel Y’s Man stille op med denne opgave? Som 
den enkelte dråbe i havet, det enkelte sandskorn på stranden og den 
enkelte stjerne på himlen har betydning for helheden, sådan har du 
på samme måde som Y’s Man betydning for helheden i Y’s Men’s og 
dens målsætning.«

I Hardernes Y’s Men’s Club er Arne Nielsen formand for det såkaldte 
Outlookudvalg, der arbejder med kontakten til internationale relatio-
ner.

»Vel skal vi kaste vores evner af i det nærmeste, men dette afkast 
skal brede sig som ringe i vandet fra det lokale engagement og ud 
i det internationale perspektiv. Husk altid, at vi er en del af noget 
større. Vi er en del af en organisation, der ikke mister helhed og ud-
syn.« siger Arne Nielsen.

Vi er en del af
noget større

Tekst // Bo Nygaard Larsen
Foto // Privat

”
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Peter Tudvad

Luther &vampyren
Vi har slået lejr i et øde hus på Møn. Udenfor fryser den 
sibiriske kulde jordoverfladen ned til nul eller det, der 
ligger under. For sådan kan verden også være, kold
og uden følelse. 

I morgen skal han rejse videre – eller hjem til sit an-
det og tredje  hjem. Peter Tudvad, filosof og forfatter, 
huserer lidt i Berlin, lidt i Meissen i Sachsen og lidt hos 
sin kæreste, Susan, på Møn. Og det er netop det, der 
nager ham.

»Jeg skal til Tyskland for at arbejde. Jeg ser først min 
kæreste om en måned. Sådan er vores forhold, men jeg 
tænker tit på, om jeg får hende at se igen. Tænk nu, hvis 
jeg dør. Så begynder jeg at græde. Helt spontant,« siger 
Peter Tudvad.

Det er den definitive afsked, han taler om. Den af-
sked, der først kan blive et gensyn i det hinsides. Død-
en som adskillelse. Sådan har mennesket altid tænkt, 
og derfor har tanken om det udødelige liv været i høj 
kurs.

Den tyske greve
Greve Friedrich von Manteuffel har denne sjældne 
egenskab. Han er den fiktive hovedperson i Peter Tud-
vads nye roman, Manteuffel. Grreven kaster sig ind i 
Reformationen og kæmper på Luthers side. På mystisk 
vis får han evigt liv i 1525, og siden er historien gået om 
hans evner og hans reelle titel: vampyr. 

I 1938, under Krystalnatten, brænder synagogen i 
Hanau ned til grunden. I ruinerne finder nazisterne de 
dokumenter, der beviser Manteuffels eksistens. Papi-
rerne bliver straks givet videre til SS-Ahnenerbe, der 
blandt andet forsker i okkultisme.

Scenen er altså sat til en imponerende fortælling. Nok 
er der masser af gru og blod i Manteuffel, der er den 
største danske vampyrroman i nyere tid, men den er 
først og sidst en fortælling om liv og død.

»Temaet er vores forhold til liv og død. Sågar i 
evighedens forstand. For hvad er udødelighed? Som  
kristen vil man mene, at det hører til det hinsides, og 
først i det hinsides kan man vinde evigt liv. Men vam-
pyren får det i det dennesides, og det er bestemt ingen 
velsignelse,« siger Peter Tudvad og fortsætter:

»Vi lever i en sekulariseret tid. Jeg hører især ateister 
sige, at de troende kun tror, fordi de bare er bange for 

at dø. Det er jeg ikke uenig i, men jeg vil gerne have 
strøget dette ’bare’. Det er ikke nogen lille ting, at vi 
skal dø. Det er ikke noget, man bare gør.«

Blodet og Reformationen
Selv har Peter Tudvad et vaklende forhold til at tro. Men 
inden for de senere år har han rykket sig fra at være 
agnostiker til at føre samtaler med Gud, når livet går 
ham imod. 

Og i sit forfatterskab kredser han ofte om troens væ-
sen. Ikke bare i sine bøger om Kierkegaard, men også 
i sin store biografi om den tyske teolog Dietrich Bon-
hoeffer, I krig og kristendom, der udkom i 2014. 

På mange måder fortsætter Manteuffel i dette spor. 
Både med henvisning til Reformationen og nadveren.

»Der er mange ligheder mellem Reformationen og 
vampyrgenren. I den katolske kirke måtte menigmand 
kun nyde sakramenterne i brødet, ikke som vin. Kal-
ken kom da også til at stå i centrum for Reformationen. 
Jesus siger jo også, at det ’mit blod’. Så hvor blodet i 
jødedommen var et tabu, blev det i kristendommen så 
vigtigt, at det blev indbegrebet af evigt liv,« siger Peter 
Tudvad.

Manteuffel er da også Peter Tudvads bidrag til mar-
keringen af dette års 500-års-fejring af Reformationen.

»Luther havde en konkret tro på Djævelen og havde 
mange irrationelle tanker. Men mystisicmen har gjort 
sig gældende bag om ryggen på os siden Luthers dage. 

»Jeg prøver at fortælle, hvad Reformationen i det 
hele taget gik ud på. Hvordan den har præget vores 
samfund i form af forholdet mellem undersåtter og øv-
righed. Udgangspunktet for grev Manteuffel er, at han 
er tændt af Luthers reformatoriske tanker, som så man-
ge andre adelige var det dengang,« siger Peter Tudvad 
og fortsætter:

»Luther og Reformationen er ikke kedeligt. Det er 
noget af det mest interessante, der er sket i europæ-
isk historie. Det er mere interessant end diverse krige, 
for der er hele tiden en tanke bag. Og det er der fordi, 
det handler om liv og død – og også i evighedens for-
stand.«

   Interview med Peter Tudvad
Tekst og fotos // Bo Nygaard Larsen
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Peter Tudvad

Peter Tudvad // 
Manteuffel - fragmenter af en 
udødeligs levned.
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Y’s Men International 
Region Danmark hjælper 
ofrene for orkanen 
Matthew, der i 2016 
ramte Haiti. Y’s Men har der-
for doneret 100.000 kroner 
til organisationen MAF, der 
har mange års erfaring i 
nødhjælpsarbejde i Haiti.

Tekst // Bo Nygaard Larsen 
Foto // Scanpix

Y’s Men giver 100.000
til ofrene på Haiti

Skal det gå stærkt, kan pengene 
hurtigt komme ud at arbejde, 
hvor der er behov. Det blev bevist 

sidste år, hvor Y’s Men Region Danmark 
donerede 100.000 kroner til organisa-
tionen MAFs nødhjælpsarbejde på Haiti.

Haiti, der ligger på den vestlige del 
af øen Hispaniola i det Caribiske Hav, 
blev tirsdag den 4. oktober ramt af den 
tropiske orkan Matthew. Det var den 
værste orkan i landet i 52 år, og med på 
dens vej tog den død og voldsomme 
ødelæggelser. Mindst 877 mennesker 
mistede livet, og med det samme stod 
det klart, at der var brug for massiv 
nødhjælp.

Donation til MAF
Kort tid efter besluttede Y’s Men In-
ternational Region Danmark at donere 
100.000 kroner til nødhjælpsarbejdet.

Pengene blev givet til organisationen 
MAF (Mission Aviation Fellowship), der 
via mindre fly arbejder med nødhjælp 
i nogle af verdens mest uvejsomme 
områder.

»Jeg er overvældet af taknemmelighed 
over denne store donation. Tusind tak 
fordi I igen har støttet vores flymission 
så massivt,« siger Arne Puggaard, der er 
formand for MAF i Danmark.

»Der er meget der skal genopbygges 
på Haiti. Den største udfordring er dog 
de mange dyrkede arealer, urtehaver 
og landbrugsjord, som er helt ødelagte i 
disse områder. Fødevarerne er i forvejen 
knappe. Det er ude i landdistrikterne, 
hvor det i forvejen er vanskeligt at nå ud, 
at uvejret har hærget. Broer er ødelagte 
og vejene er blokerede. Men heldigvis 
kan vores fly benytte landingsbanerne 

på den sydlige halvø, og vi er klar til at 
bringe så mange forsyninger og nød- 
hjælpsmedarbejdere frem, som der er 
behov for i denne akutte fase‚ fortsætter 
Arne Puggaard.

MAF har opereret i Haiti med tre 
Cessnafly siden 1986.

På hovedbasen i Port-au-Prince har 
MAF en stab på 15 nationale og seks 
internationale medarbejdere.

Ud over lufttransport, hjælper MAF 
også Haitis befolkning ved at støtte 
 kirker og organisationers arbejde med 
e-mail-kommunikation og fjernunder-
visning.           

Den tropiske orkan Matthew medførte massive ødelæggelser i Haiti.


