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Y’s Men lægger vægt på »at være sammen om noget«. Det betyder, at vi  
i fællesskab indsamler penge, som vi så deler ud til mange formål eller hjæl-
per andre med varme hænder. 

Dette fællesskab optræder på forskellige niveauer. Der er klubber, der har 
en genbrugsbutik, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer er med til at 
få det til at køre. Andre klubber arrangerer kunstudstilling, sponsorcykelløb, 
minigolf, laver ting til salgsboder og meget andet.

Disse forskellige arrangementer/aktiviteter kræver et samarbejde af de 
involverede parter for at få det til at fungere.

Y’s Men har hvert år et tema. Temaet for i år er »Samarbejde giver fæl-
lesskab og udvikling«. Vi sætter således i år fokus på samarbejdet dels i de 
enkelte klubber men ligeså meget med samarbejdet i de nærliggende Y’s 
Men’s klubber og samarbejdet med andre organisationer.

Vi fokuserer også på at forynge Y’s Men-organisationen. Det gøres blandt 
andet ved, at nye klubber kan bestå af medlemmer på 40-50 år eller gerne 
yngre. Det foregår på forskellige fronter rundt omkring i landet. Nogle steder 
iværksættes et samarbejde mellem Y’s Men og KFUM og KFUK, FDF eller 
andre organisationer. Andre steder er det flere klubber, som går sammen og 
opretter nye klubber.

Y’s Men i Danmark har også ansvaret for, at der oprettes nye klubber i 
Rumænien, Slovakiet, Ungarn m.fl.

Y’s Men støtter forskellige projekter. I år satser vi blandt andet på at ind-
samle 1.2 millioner kroner til Blå Kors. Blå Kors Danmark vil sammen med Blå 
Kors i Grønland hjælpe børn af forældre, som har problemer med alkoholen.

Et andet projekt, som jeg vil nævne her er et skattefradragsprojekt, hvor 
alle – både Y’s Men og ikke Y’s Men har mulighed for at støtte projektet og 
derved få et skattefradrag. Det handler om at støtte en lektiecafè i slum-
kvarteret i Muthupatty i udkanten af Madurai i Sydindien. Læs mere om 
projektet på vores hjemmeside og om, hvordan du støtter det.

Artiklerne her i bladet viser lidt mere om, hvad Y’s Men er, og hvad vi står 
for. Hvis du er blevet mere nysgerrig efter at have læst bladet, så gå på 
opdagelse på vores hjemmeside www.ysmen.dk – der står også, hvordan du 
kommer i kontakt med os.

Vis også bladet til din familie og dine venner.

Steen Christiansen, 
regionsleder, Y’s Men Danmark

I Y’s Men skaber vi
fællesskab og udvikling
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Idyllisk ser det ud på 
Grønland. Men bag de 
sneklædte bjerge gemmer 
sig en virkelighed, hvor en 
trediedel af børnene vokser 
op med alkoholmisbrug i 
familien. Derfor handler Y’s 
Men Region Danmarks nye 
regionsprojekt om at skaffe 
midler til, at børnene kan 
få en mere tryg opvækst. 
Projektet er et samarbejde 
med Blå Kors.
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Billund Y’s Men’s Club har stor succes med dens 
minigolfbane. Vi har mødt banens formand, Helga 
Christensen.

Y’s Men skal åbne drivhuset, så flere –  og især 
yngre – får lyst til at være med. Det mener Pernille 
Bisgaard og Lisbeth Kattenhøj. Vi har mødt dem.
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Vi skal 
åbne døren
til drivhuset

”
Ingen siger, at man skal gøre tingene, som 

man altid har gjort. Heller ikke i Y’s Men-regi. 

Det mener Pernille Bisgaard og Lisbeth 

Kattenhøj, der i dette interview taler om at 

være Y’s Men på en ny måde. WAI  har mødt 

dem.

Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen
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det er symbolsk, at Pernille 
Bisgaard åbner døren til sit 
drivhus og byder Lisbeth Kat-
tenhøj indenfor. Nok er det 
til ære for fotografen, men 

alligevel er handlingen udtryk for det syn, 
de to har på Y’s Men.

»Y’s Men gør det godt og byder på 
mange spændende nye udfordringer, 
og vi vil gerne have fat i de unge på 45. 
Yngre, erhvervsaktive og ofte par, har 
dog svært ved at hive flere aftener ud til 
det lokale klubarbejde. For at håndtere 
den udfordring er vi igang med at forny 
organisationen. Ikke på indholdsiden, 
men organisatorisk,« siger Lisbeth Kat-
tenhøj.

Selv er hun 47 og er netop nu godt i 
gang med en ny Y’s Men’s-klub i Horsens 
med Hatting Y’s Men’s Club som moder-
klub. Klubben er så ny, at den endnu ikke 

har fået et navn. Men for Lisbeth Katten-
høj er det heller ikke det væsentligste.

»Nu og her handler det om, at klubben 
får fodfæste, og at medlemmerne ikke 
taber pusten, før vi er kommet i gang. Af 
samme grund har vi heller ingen indsam-
lingsprojekter at forholde os til, for først 
skal vi have lavet en god, social base, 
hvor det er rart at komme,« siger Lisbeth 
Kattenhøj.

Klubben tæller i øjeblikket 15 medlem-
mer – syv par og én single – i alderen 
45-55 år, og på programmet står fælles-
spisning, virksomhedsbesøg og andre 
sociale arrangementer.

»Men kun med én månedlig aften,« 
pointerer Lisbeth Kattenhøj, der på ingen 
måde er fremmed i Y’s Men.

Hun er vokset op med KFUM og KFUK, 
har været organisationens lokalformand i 
Horsens og kommer fra et hjem, hvor Y’s 

Men var en del af hverdagen. Hendes far, 
Kristian Kjærgaard, har været medlem af 
Skjern Y’s Men siden 1973, og Lisbeth Kat-
tenhøj husker tydeligt de mange møder, 
han deltog i.

»Han var afsted hver anden mandag, 
så jeg er ganske fortrolig med alle de 
der Y-ting. Jeg kender alle forkortelserne 
og ved, hvad de forskellige titler dækker 
over. Men det er ikke noget, vi dyrker 
i den nye klub. Vi har ikke behov for 
at kalde os præsidenter,« siger hun og 
fortsætter:

»Derfor er min reelle titel kontaktper-
son, men når vi bliver en godkendt klub, 
kan det godt være, at vi må bruge de offi-
cielle betegnelser. I hvert fald internt.

Plads til alle
Det er 52-årige Pernille Bisgaard enig i. 

»Vi skal naturligvis bevare de enkelte 

Pernille Bisgaard og Lisbeth Kattenhøj er her fotograferet i førstnævntes have uden for Vejle. De ser gerne en 
fornyelse af Y’s Men. For eksempel har Pernille Bisgaard været med til at oprette et PR-forum i distrikt 
Sydøstjylland.
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klubbers særpræg, men vi bliver også nødt til 
at tænke nyt, så vi kan få flere med. Vi skal 
så og sige åbne døren til det frodige drivhus, 
vi sidder i. Hvis vores klubber lukker sig om 
sig selv, har vi et stort problem. For hvordan 
skal vi så få nye og yngre medlemmer, og 
hvordan skal vi så udvikle hele Y’s Men?« 
spørger hun og kommer selv med svaret:

»I Y’s Men skal der være plads til alle, og 
vi skal turde forny vores rammer og få de 
yngre med. Vores koncept skal have et nyt 
brand, og vi skal blive meget bedre til at 
fortælle om al det fantastisk gode arbejde, 
der gøres i vores organisation. Men vi må 
ikke være bange for selvkritik, og vi må hele 
tiden diskutere, hvordan vi kan være Y’s Men 
på nye måder. Det er en utrolig spændende 
proces, som jeg rigtig gerne vil opfordre nye 
yngre medlemmer til at deltage i.«

Spændvidden
Netop de to, Pernille Bisgaard og Lisbeth 
Kattenhøj, er et godt eksempel på den 
spændvidde, der er i Y’s Men. 

Pernille Bisgaard er uddannet pædagog og 
er i dag førtidspensionist på grund af gigt. 

Lisbeth Kattenhøj er uddannet bachelor i 
medicin, har en MBA (Master of Business Ad-
ministration) fra Aarhus School of Business 
og arbejder som Project Manager i Invest in 
Denmark under Udenrigsministeriet.

»Det er det gode ved Y’s Men. Her er der 
behov for de forskellige kompetencer, som 
vi hver især har, og det er med til at gøre 
organisationen stærk og levende. For uanset 
hvordan vi end vender og drejer det, handler 
det om at hjælpe andre,« siger Pernille Bis-
gaard.

Hun har ikke fået Y’s Men ind med moder-
mælken, men fra sit barndomshjem i Nødebo 
i Nordsjælland husker hun, hvordan der altid 
var plads til andre.

»Der kom altid nogle og lagde deres pro-
blemer på mine forældres køkkenbord. Jeg så 
og lærte, hvordan de hjalp andre, og derfor 
falder det mig også naturligt at gøre noget 
for andre,« siger Pernille Bisgaard.

Hun begyndte i Halsnæs Y’s Men’s Club 
i 2003, men da hun og manden flyttede til 
Vejle i 2007, meldte hun sig ind i Vejle Tre-
kanten Y’s Men’s Club.

» I Y’s Men kan jeg gøre en forskel. Der er 
en mening i det, jeg laver, og vi kan følge 
de projekter, vi støtter, ganske tæt. Vi ser 
altså resultaterne, og det er med til at styrke 
lysten til at gøre endnu mere. Jeg vil gerne 
gøre noget for samfundets svageste. Samti-
dig lærer man en masse og udvikler sig som 
menneske. Det er nogle af de gaver man får 
som Y’s Men,« siger Pernille Bisgaard.

Lisbeth Kattenhøj har det på samme måde. 
Hun er typen, der har svært ved ikke at 
engagere sig, og hun tøvede da heller ikke 
længe, da hun i 2013 blev opfordret til at gå 
ind i den nye klub.

»Y’s Men har flere elementer, der tiltaler 
mig. Det er for det første en stor verdensom-
spændende organisation, hvor man kan få 
kontakt med folk fra andre lande. Derudover 
er det også med til at give et lokalt fælles-
skab, og det betyder meget for mig,« siger 
Lisbeth Kattenhøj og fortsætter:

»I vores klub har jeg et sted, hvor jeg kan 
tale med alle om alt. For eksempel havde vi 
en aften besøg af en præst, der fortalte om 
opstandelsen. En sådan diskussion har jeg 
ikke haft i årevis, og det fortæller også, hvad 
et fællesskab i Y’s Men er.«

Arbejdet skal fortsætte
Det er svært at tage engagementet i Y’s Men 
fra Pernille Bisgaard og Lisbeth Kattenhøj. 
De er optaget af arbejdet i organisationen, 
og netop derfor vil de gerne bidrage til, at 
navnet Y’s Men kommer længere ud:

»Mange af de super aktive og engagerede 
Y’s Men, vi har, har nogle år på bagen, og 
de har arbejdet med deres medmennesker 
i fokus og ikke deres branding. Det skal vi 
påskønne. Men samtidig er det vigtigt, at vi 
nytænker og udfordrer og tilpasser os de nye 
måder at være frivillig på. Og den proces del-
tager jeg gerne i,« siger Lisbeth Kattenhøj.

I Y’s Men skal der være 
plads til alle, og vi skal 
turde forny vores rammer 
og få de yngre med
Pernille Bisgaard

”
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Det har altid  
ligget til mig at 
hjælpe andre ”

Interview
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hun stiller madkurven på 
havebordet og byder 
på kaffe og Billunds 
bedste rundstykker. 
Helga Christensen 

nærmest betoner brødets lokale 
islæt, mens hun ser ud mod den 
velholdte minigolfbane. 

Det er netop den, der er om-
drejningspunktet. Billund Minigolf, 
som banen hedder, fylder en del 
i hendes liv. Anderledes kan det 
ikke være, når man som hende er 
aktiv i Billund Y’s Men’s Club.

Det er klubben, der ejer og 
driver banen, og som formand for 
minigolfudvalget er Helga Chri-
stensen sjældent i tvivl om, hvad 
hun skal bruge sin fritid på.

»Jo, der er til tider en del at se 
til. Men det er det hele værd, for 
de penge, vi tjener på banen, går 
til velgørende formål,« siger Helga 
Christensen og fortsætter:

»Det har altid ligget til mig at 
hjælpe andre. Det får jeg meget 
igen af, og samtidig værdsætter 
jeg det sociale fællesskab, vi har i 
klubben.«

Helga Christensen har været 
medlem af Billund Y’s Men’s Club 
de seneste fire år. Og så alligevel 
har hun været med på sidelinjen i 
en del år mere. Hendes mand, Ole 
Christensen, har været medlem så 
længe, hun kan huske, og på den 
konto har hun været med til en del 
møder som ægtefælle.

»Men det er noget andet at 
være med selv. Det giver større 
ansvar, og det påtager jeg mig 
gerne,« siger hun.

Billund Minigolf har eksisteret 
siden 1976, og sidste år havde ba-
nen et overskud på 74.000 kroner 
ud af en omsætning på 100.000 
kroner. Samtidig giver klubbens 
anden store aktivitet, det årlige 
loppemarked i september, et til-
svarende overskud.

»Det gør, at vi kan uddele pæne 
beløb hvert år, og som frivillig 
er det rart at se, at min indsats 
virkelig nytter, og at jeg dermed 

er med til at gøre en forskel for 
dem, der ikke har så meget,« siger 
Helga Christensen og fortsætter:

Udsigt til Estland
Som de fleste andre klubber i Y’s 
Men er også Billund Y’s Men’s Club 
optaget af at hjælpe både lokalt, 
regionalt og internationalt. Og 
netop det internationale islæt har 
stor betydning for Helga Christen-
sen.

»Jeg har haft og har stadig 
mange gode oplevelser med Y’s 
Men. Den største oplevelse for mig 
var, da vi her i klubben for nogle 
år siden samlede penge ind til 
humanitært arbejde i Estland. Vi 
havde lokale kontakter derovre, 
og det gjorde, at vi kunne følge 
hjælpearbejdet tæt,« siger Helga 
Christensen, der også har besøgt 
Estland sammen med andre med-
lemmer af klubben,« siger hun.

Vi skal følge med
Hun kigger på uret. Klokken 11 skal 
hun på arbejde. Til daglig er hun 
pædagog på Give Skole, og netop 
arbejdslivet og Y’s Men kan give 
visse udfordringer.

»Det hele skal jo hænge sam-
men, og især i de to år, hvor jeg 
har haft med minigolfen at gøre, 
har der været nogle lange dage 
indimellem,« siger hun.

Men hun holder fast. Helga  
Christensen er rundet af KFUM og 
KFUK og ser derfor sit engagement 
i Y’s Men som en naturlig fortsæt-
telse.

»I klubben har vi to store ind-
satser, der giver pæne overskud. 
På den måde er vi priviligeret, 
fordi vi ikke hele tiden skal ud og 
opfinde nye projekter. Nok har vi 
nogle tanker og ambitioner om 
noget mere, men vi skal også 
kunne følge med. Det skal være 
sjovt,« siger hun.

Banens historie
• Billund Minigolf blev indviet den 22. maj 

1976. Dengang kostede et spil fem kro-
ner for voksne og tre kroner for børn.

• I 1994 blev lejemålet af arealet opsagt, 
og den 4. juni 1994 blev den nuværende 
bane indviet.

• I 1994 flyttede banen til et nyt sted. 
Arealet er skænket af Gunnar og Thora 
Rasmussen fra gården Havrevang, der 
ligger nabo til banen. Gunnar Rasmus-
sen var til sin død inkarneret medlem af 
Y’s Men. I dag sørger Thora Rasmussen 
for, at banen bliver åbnet hver morgen.

• Billund Minigolf ligger ved siden af  
LEGOLAND Holiday Village og et par 
minutters gang fra Lalandia.

• I dag koster et spil minigolf 30 kroner 
for voksne og 15 kroner for børn.

• Læs mere om banens åbningstider og 
historie på www.billund.ysmen.dk.

58-årige Helga Christensen er 
passioneret medlem af Billund Y’s 
Men’s Club. I de seneste to år har 
hun haft klubbens minigolfbane 
som arbejdsområde. WAI har mødt 
hende.

Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen
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Et godt
venskab

med Norge
Y’s Men er både det lokale 

og det globale. Det ved de i 
Rønde Y’s Men’s Club, der er 

venskabsklub med 
Lassa Y´s Men’s Club i 
Stavanger i Norge.

Den norske klub blev stiftet 
i 1992 og er tilknyttet  KFUM 

og KFUK. 
Det er en klub med 

omkring 50 mandlige og 
kvindelige medlemmer, der 
blandt andet arbejder på at 
indsamle midler til Y’s Men 

International.
Med den internationale 

dimension får medlemmerne 
af Rønde Y’s Men’s Club et 
indtryk af at være en del af 
en større organisation – på 

lige fod med de mange andre 
Y’s Men’s-klubber, der har en 
venskabsklub i et andet land.

Det hurtige overblik

Aaskov Y’s Men’s Club i 
Kibæk har lagt op til et spæn-

dende efterårsprogram. 
Tirsdag den 6. oktober 

vil Morten Skov Mogensen, 
generalsekretær i KFUM’s 

Sociale Arbejde, holde fore-
drag om udsatte mennesker i 

samfundet.
Foredraget finder sted på 

Kibæk Hotel.

I Valby uddeler 
de kirkeblade 

Der er mange måder at hjælpe 
andre på. I Valby Y’s Men’s Club 
står medlemmerne for eksem-
pel for at uddele kirkebladet i 
Herstedøster Sogn. 

På hver tur bliver der uddelt 
omkring 6.000 blade, og de 
penge, klubben modtager for 
ulejligheden, bliver straks givet 
videre til godgørende formål.

I foråret blev pengene blandt 
andre donereret til Sat7, Valby 
Værested, Café Paraplyen og de 
to ungdomskorps ved Timo-
theuskirken, FDF og De Grønne 
Pigespejdere. 

50 gode år i Haderslev
Skal der være fest, så lad der være fest. 
Og det var der lørdag den 9. maj, da Ha-
derslev Y’s Men’s Club fejrede sit 50-års-
jubilæum.

Dagen begyndte med en festgudstjene-
ste i Haderslev Domkirke, hvor dom-
provst Kim Eriksen prædikede. 

Efter gudstjenesten sejlede festdelta-
gerne med Helene til Årøsund Badehotel, 
hvor der var spisning, taler og jazz-
koncert ved Finn Burichs New Orleans 
Jazzquartet. Haderslev Y’s Men’s Club 
er moderklub til Tørning Len Y’s Men’s 
Club. På billedet overrækker Jan Strange 
fra Tørning Len Y’s Men’s Club en såkaldt 
oplevelsesgave til vennerne i Haderslev.

Hillerød Y’s Men’s Club
tager pulsen på 
Grønlands børn

Som det fremgår af artiklen på side 12-14 har Y’s Men Region 
Danmark i samarbejde med Blå Kors søsat et projekt om at 
hjælpe børn af alkoholiserede forældre på Grønland. 

Omkring en trediedel af alle grønlandske børn vokser op 
med forældre med alkoholproblemer, og derfor er der behov 
for hjælp.

Mandag den 26. oktober handler det netop om dette pro-
jekt, når Hillerød Y’s Men’s Club afholder klubmøde.

Her vil Per Breindahl, der er kommunikationschef i Blå 
Kors, fortælle nærmere om projektet.



WAI 11

Kort nyt

Tekster Bo Nygaard Larsen Fotos Colourbox, Gyldendal, Thorkild Sørensen, KFUM’s Sociale Arbejde

Hobro har styr 
på genbrug
Genbrug er blevet in. Det er ikke længere forbeholdt 
én bestemt målgruppe at købe ind i en genbrugsbutik, 
sådan som det var tidligere.

Det gælder også i Hobro, hvor Hobro Y’s Men’s Club 
har stor succes med et genbrugsmarked.

Markedet har åbent alle onsdage kl. 14-17 og den før-
ste lørdag i måneden kl 10-12.

På genbrugsmarkedet sælger de lokale Y’s Men møbler, 
billeder, bøger, pyntegenstande og gamle ting.

Aalborg støtter gadebørn i Brasilien
Det er ikke lige let alle steder i verden. Og slet ikke i Brasilien, hvor der er omkring otte millioner gadebørn. Af dem når de 35 
procent aldrig at fylde 18 år på grund af sygdom, misbrug, vold eller likvidering. Derfor har Aalborg Y’s Men’s Club Aalborghus 
valgt at bruge en del af de indsamlede midler på at hjælpe disse børn. Det sker i samarbejde med Håbets Hus, der ligger i million-
byen Recife i det nordøstlige Brasilien. Formålet med huset er at give gadedrenge mulighed for at forlade livet på gaden og starte et 
nyt liv med både håb og fremtid. 

Odense på Instagram
Instagram er en af de mest populære fototjenester i verden. Det har 
de fået øjnene op for i Odense, hvor Odense Genbrugssalg lægger 
forskellige billeder fra butikken på Instagram. Odense Genbrugs-
salg bliver drevet af byens to Y’s Men’s-klubber, Odense Y’s Men’s 
Club og Odin Y’s Men’s Club.

Overskuddet går ubeskåret til de 2 klubbers støtte til arbejdet med 
unge og humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.

Gå på Instragram og følg odensegenbrugssalg.
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Shaka Loveless

de 
grønlandske 
børn

Omkring en trediedel af alle 
grønlandske børn vokser op i 
hjem med alkoholmisbrug. Nu 
starter Blå Kors med støtte fra 
Y’s Men Region Danmark et 
projekt, der skal hjælpe de 
berørte børn.

Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Scanpix, Blå Kors

Blå Kors og 
Y’s Men  
giver håb til 
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Grønland

Problemet er til at få øje på. 
Omkring en trediedel af alle 
grønlandske børn vokser op 
med forældre, der har et alko-
holmisbrug. Det marginalise-

rer børnene, der har en stor risiko for at 
få psykiske og sociale problemer. Og får 
de ikke hjælp i tide, er der en risiko for, 
at de selv bliver misbrugere. Samtidig 
er selvmordsraten blandt de 10-14-årige 
grønlandske børn høj sammenlignet 
med andre lande.

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

Y’s Men Region Danmark har gjort 
arbejdet til fordel for de grønlandske 
børn til regionsprojekt i 2015 og 2016, og 
regionsleder Steen Christiansen tror, at 
Y’s Men kan indsamle omkring 1,2 mil-
lioner kroner.

»Tallene taler deres eget tydelige 
sprog. Det er trist at være vidne til, hvor 
mange børn på Grønland, der har det 
dårligt. Derfor er jeg glad for, at vi med 
dette regionsprojekt kan være med til 
at give dem en hjælpende hånd,« siger 
Steen Christiansen.

Øget hjælp med Y’s Men
Konkret vil Blå Kors Danmark og Blå 
Kors Grønland yde rådgivning og støtte 
til børn i familier med alkoholmisbrug i 
Grønland. 

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

Det er denne hjælp, som Y’s Men 
Region Danmark nu vil være med at 
forstærke og udvide, og det glæder 
Christian Bjerre, der er generalsekretær 
i Blå Kors.

»Jeg er glad for, at Y’s Men på den 
måde er med til at sætte fokus på et 
emne, der for mange er et tabu. På 
Grønland er der en tendes til at lukke 
øjnene for problemerne, og det er de 
færreste, der vil spørge, hvis de ser, at 
noget er galt. Med dette projekt kan 

vi nu få større synlighed på projektets 
omfang,« siger Christian Bjerre, der er 
generalsekretær i Blå Kors.

Blå Kors’ egne undersøgelser viser, at 
de mest velfungerende af de udsatte 
børn har været glade for at kunne tale 
med en voksen om deres problemer.

»Derfor håber vi, at vi i slutningen 
af i år kan ansætte en faguddan-
net grønlandsktalende børnekyndig, 
psykolog eller lignende, der kan rejse 
rundt i Grønland for at styrke og udvikle 
arbejdet med børnene. Medarbejderen 
skal også hjælpe med at rekruttere flere 
frivillige til arbejdet,« siger Christian 
Bjerre.

Netop den lokale tilgang til projeket 
er afgørende.

»Det er Blå Kors på Grønland, der 
kender børnene og bedst kan tale med 
børnene og deres forældre. Men da alt 
Blå Kors arbejde i Grønland drives af 
frivillige, har foreningen efterlyst kurser 
og støtte,« siger generalsekretær Chri-
stian Bjerre, Blå Kors Danmark.

Børnevenlige huse
Arbejdet vil foregå overalt på Grønland. 
I seks af de største grønlandske byer 
ejer Blå Kors Grønland selv de bygnin-
ger, hvor arbejdet skal ske. I det lidt 
længere perspektiv er der et ønske om, 
at renovere husene, så de bliver mere 
børnevenlige, blandt andet med lege-
redskaber.

Indtil  da håber Steen Christiansen, 
at Y’s Men’s-klubber i Danmark vil tage 
projektet til sig.

»Grønland er trods selvstyre en 
væsentlig del af det danske rige. Der-
for har vi en særlig forpligtelse til at 
hjælpe, hvor vi kan. Vi ved, at der også 
her i Danmark er børn, der vokser op 
i familier med alkoholproblemer, men 
omfanget er så meget større på Grøn-
land, at det er påkrævet med en særlig 
indsats. Jeg er glad for og stolt over, at 
vi med dette regionsprojekt kan komme 
et skridt videre i håbet om at give de 
grønlandske børn en bedre hverdag, en 
tryggere opvækst og en lys fremtid,« 
siger Steen Christiansen.  

Bag om
• Alkohol, hash, seksuelle overgreb og 

kriminalitet er Grønlands største ud-
fordringer på det sociale område. Det 
viser en undersøgelse, som SFI, Det 
Nationale Forskningscenter for Vel-
færd, har lavet for NAKUUSA, der er et 
samarbejde mellem UNICEF Danmark 
og det grønlandske Selvstyre.  

• Undersøgelsen er foretaget blandt 373 
unge grønlændere mellem 13 og 15 år. 

• Blå Kors har udgivet hæftet Åbn øjne-
ne – tal om det med tips til, hvordan 
man bedst hjælper børn  
i familier med alkoholmisbrug. 

• I forhold til landets størrelse har Blå 
Kors Grønland mange medlemmer - 
cirka 600. Det svarer til knap én pro-
cent af befolkningen. Skulle Blå Kors 
Danmark have forholdsmæssigt lige 
så mange, skulle organisationen have 
60.000 medlemmer - den har 2.500. 

• Blå Kors i Danmark blev stiftet i 1885. 
Organisationen har omkring 40 lokal-
afdelinger, 60 genbrugsbutikker, 350 
medarbejdere og 2.000 frivillige. 

• Blå Kors blev grundlagt som en 
afholdsforening, men i 2001 gik man 
bort fra dette. I dag er det en social 
organisation, der bliver drevet på et 
kristent grundlag 

• Læs mere på www.blaakors.dk

Øverst til venstre. Billedlogoet for projektet for 
de grønlandske børn.
Ovenfor Christian Bjerre, generalsekretær i Blå 
Kors Danmark.
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Det hjælper noget  at støtte et af Y’s 
Men’s projekter. Det er Y’s Men’s Region 
Danmarks skattefradragsprojekt Bedre 
sundhed redder liv fra 2014 et godt 
eksempel på.

Projektet havde til formål at sikre rent 
vand, strøm og lys til sundhedsklinikken i 
Houpou i Nordcameroun. 

Vandtanken er kommet op, og i foråret 
kunne sundhedsklinikken indvie sin egen 
strømforsyning drevet af solceller.

»Strøm er nødvendigt for, at klinikken 
kan fungere. For eksempel til nedkøling 
af medicin,« siger Maria Haahr fra Mis-
sion Afrika, som står for projektets gen-
nemførelse.

Oprindeligt var målet at indsamle 
150.000 kroner. Men slutresultatet lød på 
225.000 kroner. Det betyder, at der også 
er penge til at forbedre sundhedsklinik-
ken i Dama i Cameroun.

Til højre. En arbejder er ved at færdiggøre 
det nye strømanlæg på sundhedsklinikken i 
Houpou.

et nytter med Yd Der er stor gennemsigtighed i de projekter, Y’s Men støtter. 
Derfor er du sikker på, at hjælpen kommer frem – og virker. 
Det er arbejdet i Houpou i Cameroun et godt eksempel på.

ysdesign  www.ysdesign.ysmen.dk

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



16 WAI

Bøger

Det er egentlig ikke til at forstå, 
at Hans Anker Jørgensen, dansk 
salmedigtnings evige unge rebel, 
er fyldt 70. Men hvad betyder alder, 
når man som Hans Anker Jørgensen 
stadig har så meget på sinde. 

I denne salmesamling knytter 
han tråde til Auschwitz, befrielsen 
og Hiroshima.

Teologi i versform kalder han selv 
sine salmer, og i denne udgiv-
else har han samlet 70 kendte og 
ukendte tekster fra egen hånd.

Hans Anker Jørgensen kan noget 
med ord og noget med at fange 
den altid aktuelle tidsånd. 

Det var ham, der for år tilbage 
– og til stor forargelse for en del – 
indskrev aftenbajeren i en salme. 
Men det er også ham, der kan 
skrive himmelsk poesi som i Hvad 
er det at møde den opstandne 
mester.

Bogen her stikker et spadestik 
dybere. Mellem salmerne, sangene 
og digtene sætter Hans Anker Jør-
gensen ord på emner som salme-
digtning, Astrid Lindgren, Luther, 
poesi og kirke. Og så fortæller han 
gavmildt om sit eget liv, der indtil 
videre har varet i 70 år.

Hans Anker Jørgensen, eller blot 
HAJ mellem venner, lever og har 
det godt. // Bo

Hans Anker Jørgensen // Du skal se 
dit land fra Vejrhøj, før du dør. 
Kr. 198,-. Unitas

Bibelen er ikke bare Bibelen. Det bliver tydeligt med 
denne udgivelse, der er egnet til dem, der vil studere 
Bibelens tekster grundigt. 

Bogen er baseret på solid forskning, og dermed giver 
den en enestående indgang til Bibelens på én gang 
fremmede og velkendte verden. Bogen indeholder 
blandt andet den autoriserede oversættelse af Bibelen 
med de gammeltestamentlige apokryfe skrifter, fakta-
bokse og geografiske kort. // Bo

Redigeret af Bodil Ejrnæs, Geert Hallbäck og Hans Jørgen 
Lundager Jensen (redigering) // Studiebibelen. 1.872 sider. 
Kr. 799,95. Bibelselskabet.

Studiebibelen

Her i 75-året for Danmarks besættelse og 70-året 
for befrielsen er der med rette udgivet og genud-
givet en lang række bøger med fokus på Anden 
Verdenskrig. En af de bedste er Jacob Kronikas 
dagbogsnotater fra de sidste måneder i den søn-
derbombede Berlin og hans ophold i en russisk 
fangelejr. Hvis man vil have et indblik i menne-
skets ondskab, får man det her. For Jacob Kronika, 
der var korrespondent for en en række dagblade, 
skildrer virkeligheden, som den var. Det er en bog, 
man har svært ved at lægge fra sig – slet og ret, 
fordi den er god. Peter Tudvad, forfatter og filosof 
med bopæl i Berlin, har skrevet forordet. // Bo

Jacob Kronika | Berlins Undergang. 
318 sider.kr. 199.95. Lindhardt og Ringhof.

Indenfor Y’s Men har vi arbejdet med teori U 
med henblik på at kaste lys på en ny måde at 
finde frem til en udvikling vi gerne vil fremme 
indenfor bevægelsen. 

Teori U peger netop på, at den enkelte kan 
finde ind til det, han eller hun så at sige brænder 
mest for, og lade dette komme frem i måden at 
udøve ledelse på. 

Denne bog har blandt andet fokus på det 
personlige lederskab og læreprocesser. At se fra 
vores dybeste kilde kan man læse om. At være 
sansende og nærværende og handle på bag-
grund heraf kan man blive klogere på. At stå i 
det åbne – ja, sådan kan det føles at være ny 
leder, og netop af den grund kan det være god 
inspiration at læse denne bog, og derved finde 
nye veje i ens lederskab – nye veje der kan 
blive præget af autencitet og livsglæde. 

Hermed er opfordringen til at lade sig inspi-
rere af denne bog givet videre. Indenfor frivilligt 
arbejde er det også vigtigt at indhente erfarin-
ger med samarbejde, ledelse og nytænkning. 
Frivilligt arbejde er meget værdifuldt og kan 
give gode erfaringer og færdigheder, som kan 
anvendes i mange sammenhænge. // Mona 
Østergaard Klit

Lone Belling & Thomas Gerstrøm 
(red) // Fortællinger fra U’et. Teori U 
omsat i liv, læring og lederskab. 
312 sider. Kr. 329,-.
Dansk Psykologisk 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 
Danmark.

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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Regionskonference

Y’s Men’s-klubber i fremtiden 
– hvordan skal de se ud?

1 
100 Y’s Men fra hele landet og 
Central- og Østeuropa var samlet 

til regionskonference i Horsens i 
weekenden 13.-14. juni. 

Det var dage med fællesskab men 
også med tid til debat.

Et af de emner, der var sat til 
debat, var spørgsmålet om, hvordan 
fremtidens Y’s Men’s-klubber skal 
se ud, hvis man skal tiltrække yngre 
mennesker.

I dag er aldersgennemsnittet me- 
get højt i mange klubber. Det er 
svært at få yngre mennesker enga-
geret i arbejdet. 

Der er flere årsager til dette – og 
det var genstand til en snak i en 
workshop for Y’s Men under 55 ved 
konferencen. 

Gruppen havde også tiltrukket 
nogle få over 55, der havde lyst til at 
få nogle bud på, hvordan de kunne 

tilpasse deres klub med henblik på 
at få yngre med.

Jens Byskov, Aulum der står i 
spidsen for arbejdet med fremtidens 
klubber, var glad over tilslutningen 
til gruppen.

»Når jeg kommer rundt i landet, 
møder jeg yngre Y’s Men, der tror, 
at de er de eneste unge i klubregi. 
Men det her viser, at man faktisk er 
mange, og det giver dem mod til at 
fortsætte. Det lover godt for fremti-
den,« konstaterer Jens Byskov.

Klubformer
De godt 50 yngre Y’s Men fik rig 
lejlighed til at diskutere fremtidens 
klubliv ved konferencen. 

Gruppen blev faciliteret af Connie 
Møller fra Blåkilde Ungdomsskole. 
Hun er selv for nylig blevet Y’s Men i 
den nye klub i Lundenæs ved Tarm.

Gennem en lille leg blev deltager-

Hvordan vil fremtidens Y’s 
Men’s-klubber se ud? Det 
var et af de spørgsmål, der 
blev drøftet på Y’s Men’s 
regionskonference i midten 
af juni i Horsens.

Tekst og foto Evan Johansen
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13.-15. november
på Sletten

Rundt i landet findes der 
en række yngre Y’s Men. De 
kan ofte have en fornem-
melse at, at de hører til en 
minoritetsgruppe. For at råde 
bod på dette og for at sætte 
mere gang i debatten om 
fremtidens Y’s Men’s-klubber, 
indbydes der til et træf fra 13. 
– 15. november på Sletten ved 
Himmelbjerget.

»Vi håber, at mange yngre 
Y´s Men vil sætte kryds i 
kalenderen og deltage i et 
inspirerende weekend, hvor vi 
kan hygge os og ikke mindst 
snakke om, hvordan fremti-
dens klubber skal formes,« 
fortæller Jens Byskov fra ini-
tiativgruppen.

Træffet er ikke bare for 
nuværende Y´s Men. Arran-
gørerne håber, at også yngre 
mennesker, der endnu ikke 
er med i flokken vil dukke op 
og give deres bud på, hvilke 
forventninger og ønsker de 
har til en Y’s Men’s klub.
Der kan læses nærmere om 
træffet på www.ysmen.dk og 
Facebook i løbet af efter-
året.

Tekst Evan Johansen
Foto Colourbox

ne rystet sammen, og var derved klar til at 
tage fat på snakken om fremtidens klubber. 

At dømme på snakken i grupperne var 
der et stort engagement omkring emnet. 
Der blev blandt andet snakket om knytning 
til kirken, klubmødeformer, indhold i klub-
møderne og flere andre spørgsmål, som det 
er vigtigt at arbejde med, når der skal ar-
bejdes på at få flere yngre med i klublivet.

Som afrunding på workshoppen blev der 
gennemført en lille forbrugerundersøgelse 
ved hjælp af mobiltelefoner.

Efter en lille quiz omkring deltagernes 
paratviden om Y’s Men’s arbejdet, blev der 
tid til en egentlig afstemning omkring for-
skellige spørgsmål i relation til klubarbejdet.

Denne afstemning viste med al tyde-
lighed, at de afgørende faktorer, når det 
handler om at få yngre med i arbejdet, er 
mødeformen og indholdet af møderne

Undersøgelsen viste også at de penge-
rejsende aktiviteter ikke er af afgørende 
betydning for, om man melder sig som Y’s 
Men.

Manglende tid
En af de ting, der afholder yngre menne-
sker fra at blive Y’s Men er et spørgsmål 
om tid.

»Jeg er selv lige blevet Y´s Men. Når vi 
ikke har meldt os før, så handler det pri-
mært om, at vi ikke har haft tid til at være 
med. Samtidig har det også handlet om, at 
der ikke lige har været en klub for os. Det 
er der kommet nu, og derfor har vi meldt os 
under fanerne,« fortæller Connie Møller.

Resultaterne af workshoppens arbejde 
og den lille forbrugerundersøgelse bliver nu 
overdraget til gruppen, der arbejder med at 
få yngre medlemmer med i Y’s Men.

»Vi er kommet godt i gang. Jeg er glad 
for, at vi fik sat denne workshop på dags-
ordenen, for der er virkelig noget at bygge 
videre på,« fastslår Jens Byskov.

Han glæder sig til det videre arbejde med 
at sikre Y’s Men’s klubbernes fremtid ved at 
få yngre medlemmer med ind i klublivet.

Regionskonference

Træf for de 
yngre i Y’s Men
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Charlotte Rørth

Jesus
og Charlotte

Vi har mødt journalist 
Charlotte Rørth, der har 
skrevet en bestseller om  
sit møde med Jesus.
Tekst Bo Nygaard Larsen Foto Scanpix
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Charlotte Rørth

d
et er ikke sådan at 
have mødt Jesus. Det 
ved om nogen Char-
lotte Rørth, 54-årig 
journalist på Nordjyske. 
Den 25. februar 2009 
var hun på besøg i den 
spanske by Úbeda. 

Hun gik ind i et sakristi, og dér, mellem 
nysgerrige turister, tonede Jesus frem i 
et hologram bare halvanden meter fra 
hende.

»Jeg så ham på en grusvej ved 
Genesaret Sø omkring et års tid før, 
han blev korsfæstet. Selvom jeg aldrig 
havde været i Israel, var jeg ikke i tvivl 
om, at det var dér, han var. Han havde 
Jesus-sandaler på fødderne. Det var lidt 
komisk, for sådan nogle har jeg selv gået 
i engang. Omkring ham var der et hvidt 
lys a la det, vi kan se i Skagen. Det var en 
meget surrealistisk oplevelse, sådan lidt 
high tech, men alligevel nærværende,« 
siger Charlotte Rørth, der også fik øjen-
kontakt med Jesus.

»Da han så mig, smilede han og be-
gyndte at tale til mig. Jeg forstod ikke det 
sprog, han talte, men alligevel vidste jeg, 
at jeg forstod hans budskab,« siger hun.

Drivvåd skjortekrave
Da det, hun kalder en lille film, er forbi, 
græder hun. Kraven på skjorten er driv-
våd og lettere tummelumsk forlader hun 
sakristiet.

Hjemme i Danmark fortalte hun sin 
mand, sin mor og sine søskende om sin 
oplevelse. Hun var bange for, at hun var 
blevet skør, og derfor forblev mødet med 
Jesus en hemmelighed for en snæver 
kreds.
Indtil februar i år. Her udsendte hun 
bogen Jeg mødte Jesus, der udkom på 
Informations Forlag.

»Og en bog skulle jeg skrive om 
oplevelsen,« siger Charlotte Rørth og 
fortsætter:

»Når man gør sig nogle erfaringer, er 
det vigtigt at dele dem med andre. Det 
har ingen værdi, hvis den viden kun ligger 
hos mig selv. Nogle mener, at jeg skulle 
gemme det i mit hjerte. Men det er jeg 
uenig i. Vi skal dele med hinanden. Det er 
også derfor jeg er blevet journalist.«

Hun taler afklaret og detaljeret. Hun 
har fået lægens ord for, at hovedet ikke 
fejler det mindste, og hendes mand har 
forsikret hende om, at hun ikke bliver 
sindssyg, så længe han lever.

Den kulturkristne
Var Charlotte Rørth rundet af et stærkt 
kirkeligt miljø, ville det måske bare have 
været det. Men hun er ikke konfirmeret, 
og på det tidspunkt kunne hun ikke sit 
Fadervor. Hun betegnede sig selv som 
kulturkristen med streg under kultur.

»Jeg gik ikke fra at være ikke-troende 
til troende. Det var ikke sådan, at jeg trak 
en billet til et syn,« siger hun.

Men Jesus ville ikke slippe hende. Efter 
sin hjemkomst tabte hun 15 kilo, og der 
kom lys ud af hendes fingre. Fænome-
net hedder kundaliniforløsningen og er 
en fysisk reaktion, der er kendt i alle 
religioner. Lyset i fingrene kunne hun 
kun selv se, men flere i hendes familie og 
omgangskreds fortalte, at hun havde et 
hvidt lys om sit ansigt.

Det var i den periode, hun fik sit andet 
syn – 11 måneder efter det første.

»Jeg lukkede øjnene og ser så Jesus 
igen. Jeg spørger ham, hvad jeg skal gøre 
i et håb om at få klar besked. Men han 
lader mig bare vide, at han stoler på mig, 
og så var jeg lige vidt,« siger Charlotte 
Rørth.

Jesus stoler på hende
Med tiden fik hun bearbejdet sine to mø-
der med Jesus, og i dag er hun ikke i tvivl 
om hans ærinde.

»Hans pointe er, at jeg ikke skal gå et 
andet sted hen eller blive fundamenta-

list. Han mener, at vi skal tænke selv og 
gøre det så godt, vi nu kan dér, hvor vi er. 
Vi kan ikke lægge ansvaret fra os. Sådan 
tolker jeg det, og jeg vil afvise, at jeg har 
fået et kald. Jeg skal ikke erobre Jerusa-
lem for 20. gang. Jeg er ikke udvalgt. Jeg 
er ikke noget særligt. Pointen er, at hvis 
det kan ske for mig, kan det ske for alle. 
Så har vi pligt til at rumme alle folk, hvor 
uelskelige eller elskelige vi end er,« siger 
Charlotte Rørth.

Frederiks død
Hun tager en dyb indånding. Kort før 
jul – næsten samtidig med bogudgivel-
sen – døde hendes søn, Frederik, på en 
rejse i USA. Men ligesom hun ser sig selv 
som en tilfældig samtalepartner for Jesus, 
nægter hun, at Gud er involveret i Frede-
riks død.

»Gud har ikke en færdig plan for hver 
af os. Det er vigtigt at holde fast i, og 
faktisk er der også meget kristendom 
i den tolkning. For Gud giver os ikke et 
Excel-ark, der siger, hvordan vi skal op-
føre os. Vi har også et ansvar selv. Men 
når det er sagt, bruger jeg min tro i min 
sorg. Det betyder dog ikke, at det ikke 
gør ondt ad helvede til. For det gør ondt 
ad helvede til at miste sit barn. Der er 
dage, hvor jeg bare skælder ud og smider 
rundt med ting,« siger Charlotte Rørth og 
fortsætter: 

»Nu har jeg brugt seks år på at leve 
med det, jeg har oplevet med Jesus. 
Det gør det ikke nemmere for mig,  men 
måske det gør det muligt for mig at leve 
med det. Det ved jeg slet ikke endnu. 
Man bliver ikke skånet for noget. Troen 
skåner ikke én for smerten. Den kan man 
ikke skånes for. Livet er held og tilfældig-
heder, og sådan er det skruet sammen. 
Der er så uendeligt meget, vi ikke ved.«

Charlotte Rørth // 
Jeg mødte Jesus. 
Bekendelser fra en modvillig 
troende.  
189 sider. Kr. 249,95. 
Informations Forlag.
Bogen er også udkommet 
som e-bog.



Sydhavnen

KFUM og KFUK rykker
ind på Sydhavnen

22 WAI

Der er gang i Sydhavnen i København. KFUM og KFUK har netop 
lavet en ny lokalafdeling med navnet YMCA Sydhavn. Her vil 
man lave nye fællesskaber for børn og familier. Vi har mødt  
Theresa Kvist, der er en af folkene bag.

Tekst og fotos Bo Nygaard Larsen
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Sydhavnen

Regnen kommer ud af intet. Efter få sekunder 
leder denne junidag tankerne hen på en 
tung efterårsdag, hvor kun de færreste har 
lyst til at gå ud. Der er da heller ikke megen 
aktivitet her i Sydhavnen i København. Kun 

på Sjælør Bodega, der både averterer med dart og bil-
lard, er der lidt liv.

Theresa Kvist kigger ind ad vinduerne til bodegaen. 
Hun er én af de mange frivillige, der har meldt sig un-
der fanerne til KFUM og KFUKs nye afdeling i bydelen, 
YMCA Sydhavn.

»Vores formål er at skabe aktiviteter for og sammen 
med børn og voksne i Sydhavnen. Det er der et stort 
behov for, og vi har da også fået en god modtagelse 
fra alle herude,« siger Theresa Kvist.

YMCA Sydhavn blev stiftet sidste år, men det egent-
lige arbejde går først igang til september.

»Vi har ikke travlt. For os har det været vigtigt, at vi 
først har haft en grundig drøftelse af, hvad det er, vi 
skal lave herude. På den måde kan vi forhåbentlig mi-
nimere risikoen for fejlslagne indsatser,« siger Theresa 
Kvist.

Forkyndelsen i baggrunden
YMCA Sydhavn har derfor lavet en stor relevansanalyse 
af området og det foreningsliv, der i forvejen eksiste-
rer. Det er så den, som det kommende arbejde vil tage 
udgangspunkt i.

»Grundlæggende handler det om, at vi vil udfordre 
og udvikle børn og unges sociale kompetencer og 
styrke deres handlemuligheder i forhold til samfundsli-
vet,« siger Theresa Kvist, der pointerer, at det forkyn-
dende arbejde, som normalt kendetegner KFUM og 
KFUK, vil være i baggrunden.

»Der er ingen tvivl om, at vi er en kristen organi-
sation. Men vi ved også, at det kan skræmme mange, 
hvis vi er for meget forkyndende. Derfor vil vi tone det 
kristne budskab ned, så det kun ligger som et funda-
ment for det, vi laver,« siger Theresa Kvist og fortsæt-
ter:

»Vi har haft mange gode samtaler med de forskel-
lige  boligforeninger herude. I begyndelsen var de 
lidt forbeholdne, fordi vi er en kristen organisation. I 
Sydhavnen bor der mange ikke-kristne, og derfor ville 
de være sikre på, at de ikke satte sig i en bås ved at 
samarbejde med os. Men da vi fik forklaret dem nær-
mere om vores projekt, blev de meget lydhøre, og vi 
er derfor meget fortrøstningsfulde med hensyn til det 
videre samarbejde,« siger Theresa Kvist.

For børn og familier
Regnen stilner af. En mor med et barn i klapvogn be-
nytter opholdsvejret til at komme lidt ud.

Theresa Kvist følger deres tur ned ad Borgmester 
Christiansens Gade. De to, mor og barn, er netop i  
YMCA Sydhavns målgruppe, for afdelingens ene spor 
handler netop om familier gennem tiltaget Golden 
Moments

»Her vil vi give familierne nogle gode og måske 
mindeværdige oplevelser sammen. Aktiviteterne her 
afhænger af familiernes og de frivilliges ønsker og ini-
tiativ. Det kan for eksempel være fællesspisning.  Men 
det afgørende er her, at vi ikke laver noget for nogle, 
men noget sammen med andre,« siger Theresa Kvist.

Det andet af de to spor, som YMCA Sydhavn arbejder 
med, er TweenSing – et koncept, der svarer til TeenSing 
bare for en yngre målgruppe.

»TweenSing er et godt projekt, som kan bringe bør-
nene sammen i et nyt fællesskab,« siger Theresa Kvist.

Netop fællesskab er et nøgleord i det kommende 
arbejde. Af samme grund ser YMCA Sydhavn sit arbejde 
som en del af en større helhed. Boligselskaberne AKB 
og 3B har sammen med en række kommunale aktører 
etableret helhedsplanen Sammen om Sydhavnen.

»KFUM og KFUK har fokus på foreningsudvikling i 
storbyen, og i Sydhavnen er der rigtig gode muligheder 
for at danne partnerskaber og sætte en masse i gang, 
fordi der allerede er et inspirerende lokalt aktivistisk 
miljø og en god teamspirit, og der er et behov for nye 
tiltag for børn og unge,« siger Bessie Rauff, der er ud-
viklingskonsulent i KFUM og KFUK.

Vil give noget til andre
Theresa Kvist går ned ad Sjælør Boulevard. Hun er 
rundet af KFUM og KFUK, hvor hun i sine helt unge år 
var aktiv i afdelingen i Haslev. Nu er hun blevet køben-
havner med studieplads i statskundskab ved Køben-
havns Universitet.

Men trods de hårde studier insisterer hun på fortsat 
at have kontakt med den organisation, der har givet 
hende så meget.

»Det kan godt blive for ensformigt, hvis mit liv kun 
handlede om studiet. Jeg har det godt i KFUM og KFUK, 
og det har været spændende at være med til bygge 
den nye afdeling i Sydhavnen op,« siger Theresa Kvist, 
der også glæder sig over afdelingens internationale 
snit.

»Det er ikke tilfældigt, at vi hedder YMCA og dermed 
bruger KFUM og KFUKs engelske navn. En stor del af 
de frivillige i afdelingen er studerende fra andre lande, 
og de kender jo netop kun organisationen som YMCA. 
Samtidig passer denne blanding af nationaliteter godt 
ind i vores ønske om at arbejde på tværs af kulturer,« 
siger Theresa Kvist.



Y’s Men Region Danmark 
har her i 2015 udnævnt en  
lektiecafé i Indien til årets 
skattefradragsprojekt. Og  
der er dokumentation for, at 
hjælpen nytter. Det fortæller 
Connie Møller, der besøgte 
cafeen tidligere på året.

Tekst Bo Nygaard Larsen 
Foto Connie Møller

Rapport fra årets
skattefradragsprojekt

Det hjælper at hjælpe. Det ved om 
nogen Connie Møller, der er lærer 
ved Blåkilde Efterskole. I februar 

rejste hun sammen med et hold elever 
til den indiske tempelby Madurai for at 
besøge den stedlige lektiecafé. En café, 
som blev startet af KFUM og KFUK i Dan-
mark og det lokale YMCA, og som her i 
2015 er skattefradragsprojekt i Y’s Men 
Region Danmark.

»Det blev for mit vedkommende et 
gensyn med mennesker, som har fået en 
stor plads i mit hjerte. Mennesker, som 
dagligt kæmper for at give flest muligt et 
værdigt liv,« siger Connie Møller og fort-
sætter:

»For eleverne blev det et møde som 
sætter spor langt ind i det liv, de har for-
an sig. For hvem kan mødes i øjenhøjde 
med et andet menneske uden, at det 
sætter spor?«

Har vist sit værd
Lektiecaféen har fungeret siden 2008 og 
har allerede vist sit værd. 

»De børn, som kommer der, kan få 
hjælp til at klare sig, så de ikke dumper 
og må gå skoleår om. Og der er nu ele-
ver fra området, som studerer på gym-

nasieniveau – noget, som før lektieca-
féen var uhørt,« siger Connie Møller. 

»Desuden er den lokale skole blevet 
mere engageret i elevernes læring, for 
de oplever nu, at børnene kan og vil. De 
elever, som klarer sig godt, bliver gode 
eksempler i lokalområdet på, at det kan 
lade sig gøre,« fortsætter hun.

Stort arbejde på tværs
Det er ikke altid let at drive undervisning 
i Indien. Så længe, et barn går i skole, kan 
det ikke arbejde og dermed være med til 
at forsørge familien. Derfor laver lektieca-
feens medarbejdere et stort opsøgende 
arbejde, hvis de har vished for, at et 
barn er på vej ud af skolen for i stedet at 
arbejde.

»Medarbejderne besøger så børnene 
i deres hjem for at fortælle dem, at det 
nytter at fortsætte skolegangen. Dermed 
vil de også have en lysere fremtid,« siger 
Connie Møller.

»Det er stort at opleve, når et ungt 
menneske tør se verden i øjnene og 
møde andre mennesker dér, hvor de er. 
Vi kan let forfalde til at tro, at hvis bare 
alle gjorde som os, så ville alt være godt. 
Inderne kan da helt sikkert også lære no-
get af os – men vi kan bestemt også lære 
noget af dem,« siger Connie Møller.

En dag i februar i Madurai i Indien. Elever fra Blåkilde Efterskole besøger her byens lektiecafé, der 
er årets skattedradragsprojekt i Y’s Men Region Danmark.


