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     Holstebro Y’s Men’s Club 

 

FORORD 

 

På vegne af Holstebro Y´s Men´s Club er det en stor glæde at kunne anbefale nær-

værende 50-års jubilæumsskrift. 

Skriftet  tilegnes en bred vifte af modtagere: Nuværende og tidligere klubmedlem-

mer med menetter samt seniorer, Moderklubben Herning, Hinna Y´s Men´s Club, 

naboklubber i Holstebro, Distrikt Storå, Region Danmark og Y´s Men International.  

Skriftet er et meget positivt resultat af et forbilledligt arbejde i jubilæumsudvalget 

suppleret af en håndplukket duo, som fik i opdrag at udarbejde nærværende skrift. 

Jubilæumsudvalget og skriftets forfatterduo har flittigt benyttet klubbens omfattende 

arkivmateriale arrangeret gennem årene af et skattet seniormedlem. 

Med ønske om en berigende læselyst. 

Arne Sørensen 

Præsident i jubilæumsåret 2013-2014. 

 

 

INDLEDNING 

 

Der 27. april 2014 er det 50 år siden, at Holstebro Y’s Men’s Club blev chartret. I den 

anledning er der lavet et jubilæumsskrift, som på en let og overskuelig måde giver et 

kalejdoskopisk billede af perioden siden chartringen i 1964. 

Opgaven har ikke været nem. Skriftet må ikke blive for omfattende og for tungt at 

læse. Hvilke begivenheder skal prioriteres frem for andre, og hvad kan findes i arki-

verne? I nærværende jubilæumsskrift er nogle af de forhold, som har præget klubben 

og hele Y’s Men’s bevægelsen, trukket frem i form af små, selvstændige artikler eller 

korte beskrivelser af klubbens aktiviteter – alt sammen i håbet om, at dette vil give 

læseren den bedste oplevelse. 

 

 



        50 års jubilæum 

Chartringen 

Hvordan startede klubbens liv?? 

Det begyndte med, at Holstebro KFUM’s bestyrelse i sensommeren 1963 nedsatte 

et udvalg, der skulle undersøge, om der var basis for at starte en Y’s Men’s Klub i 

Holstebro. 

Som det kan ses af nedenstående kopi af invitationen til det første orienteringsmø-

de den 7. oktober  1963, bestod udvalget af følgende: 

Mogens Hjorth, Poul W. Ipsen, Svend Poulsen, Niels Eriksen, Jørgen Amby og 

Jørgen Vigsø. Vores ”nestor” Jørgen Amby har altså været med lige fra starten. 

I orienteringsmødet deltog også repræsentanter for moderklubben Herning, Di-

strikt Midtjylland og Region Europa. 

 

Det gik strygende. Allerede på dette møde besluttedes det at stifte klubben, der star-

tede med 13 medlemmer og kort efter yderligere 4 gæster. Poul W. Ipsen blev 

straks valgt som præsident. 

Udvalget fik god støtte til arbejdet af Poul H. Jørgensen, Fredericia, der var Region 

Europas extensionleder, og af Henning Madsen, Horsens, der var DG i Distrikt 

Midtjylland. 

Invitation til orienteringsmøde. Læg mærke til prisen på kaffebordet  
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Der blev holdt klubmøder hver 14. dag, og det varede ikke længe, før man talte om 

chartring af klubben. 

Chartringsfesten blev planlagt til den 9. maj 1964, men var tæt på at blive flyttet til 

den 2. maj, da Svendborg Y’s Men’s Club også ville holde chartringsfest den 9. maj. 

Svendborg havde dog ikke noget imod at flytte til den 2. maj, så det blev sådan. 

I mange år regnede vi med, at klubben var blevet chartret den 9. maj 1964, men af 

det officielle charterbrev fremgår det, at klubben er chartret den 27. april 1964. 

Ved chartringen var der 20 medlemmer, som dengang også var en betingelse for 

chartring. Ved en Festgudstjeneste i Holstebro Kirke blev charterbrevet overrakt til 

klubben. Efterfølgende blev der holdt charterfest på Højskolehjemmet. Den starte-

de med lurblæsning og blev ledet af en toastmaster fra moderklubben, Herning Y’s 

Men’s Club. Prisen for at deltage var hele 20 kr., men så var drikkevarer heller ikke 

inkluderet!! 

Der blev selvfølgelig holdt en god og morsom tale for damerne.  

Som et kuriosum kan nævnes, at klubbens love, der blev vedtaget på et klubmøde 

den 1. april 1964, kun bestod af 6 paragraffer og kun fyldte én A4-side. Det har æn-

dret sig siden!! 

Endvidere fremgik det af lovene, at ¾ af medlemmerne ved chartringen skulle være 

mellem 21 og 40 år, og at nye medlemmer indenfor hver 12 måneders periode også 

skulle være mellem 21 og 40 år. Det har også ændret sig!! 

Klubben har fra starten været meget aktiv, og allerede umiddelbart efter chartrin-

gen var der nedsat hele 8 udvalg udover præsidiet. 

 

Medlemsudviklingen 

I klubbens love § 3, stk. 1 står: ”Klubben har kun én slags medlemmer, nemlig 

mandlige aktive medlemmer.” Men granskning af klubbens velassorterede arkiv vi-

ser, at damerne – de såkaldte menetter – gennem hele den 50-årige periode har 

haft stor betydning for klubben og deltaget i mange arrangementer, fortrinsvis af 

selskabelig karakter, og ikke mindst har serveret til utallige præsidie-, udvalgs- og 

klubmøder. 

Ved chartringen i april 1964 var der 20 medlemmer, og allerede året efter blev der 

optaget 5 nye medlemmer. Klubben var en succes fra starten – og dog. I 1966 meld-

te 6 medlemmer sig ud, men blev heldigvis delvist kompenseret af 4 nye medlem-

mer.  
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I sidste halvdel af 1960-erne kom klubben efterhånden ind i en rolig gænge. Over en 

4-årig periode kom der yderligere 14 nye medlemmer til, mens udmeldelserne blev 

begrænset til seks. I 1970 kunne klubben således notere 37 medlemmer – kun én me-

re end i jubilæumsåret 2014. 

De få af de nuværende medlemmer, som var med fra begyndelsen, kan berette om en 

anden form for klubliv, end vi kender i dag. Livet var præget af ungdom og børnefa-

milier, men der var alligevel tid og kræfter til at lægge et stort arbejde i klubben med 

masser af initiativer, hvor menetter og børn aktivt deltog. Med stigende gennemsnits-

alder er nogle af de mere fysiske aktiviteter gledet ud. Cykelrally var således en til-

bagevendende begivenhed, men er ikke kørt siden 2003. Men hvem ved, måske det 

vender tilbage? Men alderen kan vi ikke løbe fra. Allerede i 1970 fandt man anled-

ning til at konkludere, at det efterhånden er et ”problem, at gennemsnitsalderen er 

oppe på 42 år”. I dag er yngste medlem 43 år, og gennemsnitsalderen er 67 år!  

Hvad der imidlertid ikke har ændret sig gennem de 50 år, som klubben har eksisteret, 

er glæden ved det sociale samvær og gode kammeratskab. 

 

Større aktiviteter 

Bankoshow. En af klubbens meget store aktiviteter var i mange år at holde banko-

show i Holstebro-Hallen (nu Musikteatret). 

Det var med den meget populære Banko-Carl som vært, og det trak fulde huse. Det 

første show løb af stablen i 1972 og gav ca. 26.000 kr. i overskud til fordel for Ung-

domsborgen. 

Alle klubbens medlemmer var i gang, idet der skulle laves aftaler med rigtig mange 

sponsorer, registreres og hentes gevinster fra sponsorerne samt opkræves sponsorbe-

løb. Og udover alt dette skulle der kreeres en kæmpe dobbeltsidig avisannonce. End-

videre skulle der sælges annonceplads på dækkeservietten og på pålægget. Dertil 

kom alt det praktiske med at stille borde og stole op i hele hallen og lægge dække-

servietter samt pålæg ud på bordene. Og bagefter skulle det hele ryddes væk igen, og 

indkomne penge skulle tælles op med revisorkontrol samt bringes i bankboks. 

Vi oplevede, at der et år var så stor tilstrømning, at det blev   nødvendigt også at tage 

indgangspartiet i brug. Herfra kunne man ikke så godt se og følge med, så der blev 

etableret walkie-talkieforbindelse m.v. 
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Overskuddene svingede en del, men var på mindst 30.000 kr. og helt op til ca. 

73.000 kr. Enkelte år var det ”lejet” ud til en af vores samarbejdspartnere, hvilket re-

sulterede i et noget mindre overskud, så det stoppede vi med. 

Efterhånden som årene gik med dette show, blev der dannet en næsten fast praksis 

for, hvem der tog sig af hvad. 

I alle årene hjalp bl. a. spejderne og FDF-erne til ved selve showet, og fik derfor del 

i overskuddet. 

Der var så mange festlige og sjove indslag i løbet af afviklingen, at gæsterne morede 

sig højlydt. Herunder når bankovindere blev udsat for diverse prøvelser til stor moro. 

Da Banko-Carl på grund af helbredsproblemer stoppede med sine shows, og da vi 

ikke med sikkerhed kunne finde en god afløser, stoppede vi med denne aktivitet.   

 

Nybolejren. Oprindeligt var de fleste Y’s Men rundet af KFUM-Spejderne og FDF-

kredse. Det har derfor været helt naturligt, at der er opbygget et stærkt bånd  mellem 

Y’s Men og spejdere og FDF-ere. I Holstebro Y’s Men’s Club er det specielt i de se-

nere år kommet til udtryk gennem medlemmernes engagement i De grønne pigespej-

deres (før KFUK-Spejderne) lejr på Sdr. Nybovej, i daglig tale Nybolejren. 

Hovedparten af de Y’s Men, der før hjalp til med praktisk arbejde på Nybolejren, 

gjorde det med  baggrund i deres fædreskab til KFUK-spejderpiger. Der var tale om 

hjælp til malerarbejde, vagter ved store løb, udlevering af nøgler ved udlejning af 

lejren og i det hele taget at holde opsyn med den. 

Efterhånden som udlejning og pasning af lejren blev mere omfattende, ønskede de 3 

frivillige damer, som stod for administration af lejren, mere hjælp. I 2008 blev der 

oprettet et administrationsudvalg med deltagelse af fem Y’s Men fra klubben. Kort 

tid efter blev administrationsudvalget ændret til en bestyrelse bestående af syv med-

lemmer, nemlig fem Y’s Men og to repræsentanter fra De grønne pigespejdere (en 

fra hver af de to ejergrupper). 

Bestyrelsen gik ambitiøst til opgaven. Allerede i 2009 blev de første sonderinger 

vedr. en renovering af bade– og toiletforholdene igangsat. Det endte med en større 

renovering af Nybolejren. Professionelle entreprenører var involveret, men langt ho-

vedparten af arbejdet blev udført af Y’s Men med håndelaget i orden.  

Med et pænt tilskud fra Friluftsrådet kunne Nybolejren selv finansiere ombygningen, 

som kostede mere end 300.000 kr.  
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Midt under ombygningen var der indbrud på lejren, hvor adskillige vaskekummer og 

toiletter samt værktøj blev stjålet. Forsikringen dækkede ikke, så det belastede øko-

nomien yderligere. Det færdige resultat blev tilfredsstillende, og pigespejderne var 

yderst taknemmelige for hjælpen fra klubbens medlemmer. 

Nybolejren er blevet lidt af et samlingspunkt i Holstebro Y’s Men’s Club. Blandt an-

det lægger lejren hus til det årlige grill-arrangement ”Kul På” ved klubårets begyn-

delse i august. Men hertil kommer de utallige arbejdsdage, som bestyrelsen har ind-

kaldt til.  

På disse dage bliver der gjort rent, udført diverse reparationer, fældet træer og meget 

mere. Men uden mad og drikke …. der bliver altid sørget for kaffe og frokost på ar-

bejdsdagene, hvor kammeratskabet og  det sociale fællesskab er i højsædet.  

Det er dog ikke idyl alt sammen. Både i 2012 og 2013 har der været ubudne gæster 

på lejren. Første gang blev der stjålet diverse ting fra køkkenet, og anden gang var 

man så fræk at afmontere oliefyret og cirkulationspumpen og stjæle det sammen 

med 1.200 liter fyringsolie. I begge tilfælde dækkede forsikringen.  

Det sidste større projekt pågår i øjeblikket (vinter 2013-14). Det drejer sig om et nyt 

tag på mellemfløjen til mere end 50.000 kr. Også den udgift kan lejren selv finansie-

re takket være et stort arbejde med udlejning af lejren. 

 

Den dejlige Nybolejr i solskin 
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Fyrretoppeklipning. I mange år arrangerede aktivitetsudvalget eller et specielt til 

aktiviteten nedsat udvalg klipning af fyrretoppe. De første år var det sammen med 

Hardernes Y’s Men’s Club. 

Det foregik normalt på 2-3 lørdage i november, hvor medlemmerne mødtes i skoven 

og bevæbnet med diverse ørnenæb og save blev der klippet i massevis af fyrretoppe. 

Toppene blev slæbt eller kørt hen til opsamlingspladsen, hvor de blev snøret sammen 

i passende bundter og kørt hjem til salgsstedet. 

Der var altid en fantastisk stemning på disse ture. Ikke mindst når udvalget diskede 

op med gule ærter og dertil hørende flæsk og medister samt ikke at forglemme de øl, 

vand og snaps, som havde sneget sig med. 

Det skete en del gange, at der var rigeligt med gule ærter, men det var ikke noget 

problem, for en af deltagerne kunne sagtens tage det med sig hjem og putte i fryse-

ren til senere brug. 

Denne aktivitet kunne gennemføres, uanset om vejret ikke helt var med os. Selv i 

øsende regnvejr har vi klippet masser af toppe. 

Salget foregik dels ved, at vi havde aftaler med faste aftagere og dels ved salg fra et 

salgssted.  De faste aftagere kunne være kirkegårde eller institutioner og lign. 

Pause i klipningen af fyrretoppe. 
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Loppemarked. Sammen med Hardernes Y’s Men’s Club afholder vi loppemarked 

med salg den første torsdag hver måned fra kl. 18-20 og den følgende lørdag fra kl. 

11-12. Siden loppemarkedshallen blev bygget i 1987/88 har vi afholdt loppemarke-

derne i vores egen hal, der er på næsten 500 m2. 

Den er ejet af en forening, der kun kan have medlemmer, der er samtidig er medlem 

af en af de to Y’s Men’s klubber i Holstebro (Holstebro og Harderne). 

Disse loppemarkeder er vældig populære, så folk strømmer til, når der er salg. Som 

regel står der mange kunder uden for hallen og venter på, at porten bliver lukket op, 

så salget kan komme i gang. Det minder om udsalgsstemning som i de gode gamle 

dage med rigtige udsalgsdage nogle få gang om  året. 

Salget på en almindelig torsdag med 2 timers åbning ligger i niveauet ca. 20.000 kr. 

Loppemarkederne sker i samarbejde med 6 ungdomskorps, der alle får en ligelig part 

af overskuddet, der således deles i 8 portioner. 

Det må betragtes som en stor succes, idet hver af de 8 samarbejdspartnere i disse år 

får en overskudsandel på ca. 22.500 kr.  

Hovedparten af varerne får vi via den kommunale genbrugsplads, idet der er indgået 

en kontrakt om, at vi er forpligtet til hver mandag at tømme lageret på genbrugsplad-

sen, hvor den ene halvdel af en hal er indrettet til, at folk kan aflevere de genstande, 

som de mener, kan sælges på loppemarkedet. Der er sat skilte op, hvorpå der står, at 

de genstande, der afleveres i denne hal, går til loppemarkedet. 

Så er det lige før, kunderne myldrer ind i loppehallen 
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Aktiviteter generelt 

Gennem de 50 år, som klubben har eksisteret, har der været gennemført mange for-

skelligartede aktiviteter, både af økonomisk og praktisk art. 

Her kan nævnes nogle af dem: 

Mindstemønt, hvor medlemmerne til hvert klubmøde skulle lægge den mindste 

mønt, som man havde i sin pung, i den indsamlingsbøsse, der gik rundt. Det indsam-

lede beløb gik til et godt formål. 

Et kuriosum i den forbindelse er, at den skatmester, der lige  -  noget før tiden  -  var 

kommet på posten i april 1966, fordi den siddende var udtrådt af klubben, kom på en 

hård opgave. Der var ikke penge nok i klubbens kasse til at betale det regionale kon-

tingent med, så han måtte låne af mindstemøntindsamlingen. Lånet er blevet betalt 

tilbage!! 

Avisindsamling. Gennem en række år samlede klubbens medlemmer gamle aviser 

ind i stor stil. De blev solgt til et firma, der kunne genbruge papiret (ofte Averhoff). 

Nogle år var der gode priser, men efterhånden faldt prisen så meget, at aktiviteten 

blev droppet. På et tidspunkt var der ellers så meget gang i den, at klubben behøvede 

et større opbevaringssted, hvilket blev en stor garage på Platanvej. 

Basar. I marts 1968 arrangerede klubben en stor basar i Juniorhallen. Overskuddet 

herfra gik til hjælp til byggeriet af Ungdomsborgen. Der var masser af aktiviteter på 

basaren, og menetterne var meget aktive medhjælpere, idet de bl.a. havde syet en 

mængde gevinster af sponsoreret stof. 

Humlum Strand-Lejren. Fire gange i 1965 er der blevet afviklet arbejdsdage eller -

aftener på denne lejr, hvor de deltagende medlemmer malede lejren, renoverede kø-

jer og ryddede op. En af gangene var der arrangeret familietur til lejren, hvor der og-

så blev tid til optagelse af et nyt medlem. 

Venøborg. Denne pragtfulde lejr har også nydt godt af medlemmernes arbejdsind-

sats på en række arbejdsdage, hvor der bl.a. er blevet repareret trappe på skrænten 

ned til vandet, malet og gravet elkabel ned i jorden. 

Cykelrally har været gennemført nogle få gange med et godt resultat på omkring 

26.000 kr. og masser af sjove timer. 

Køreplan. Klubben har i en række år udgivet en lokal køreplan, der blev en over-

skudsforretning ved at sælge annonceplads til en lang række forretninger og virk-

somheder. Resultatet var i niveauet fra ca. 9.000 kr. til ca. 26.000 kr. 
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Da det efterhånden blev mere vanskeligt at få fat i køreplanerne, og der var mere 

konkurrence på det marked, blev vi enige om at sælge rettighederne til denne type 

køreplan her i området, hvilket lykkedes med en salgspris på 15.000 kr. 

Mortenstombola. Til støtte for Holstebro KFUM arrangerede klubben i nogle år en 

Mortenstombola, hvor man havde fået tilladelse til at stille en salgsbod op på St. 

Torv. Det gik rigtig godt. Medlemmerne skulle hver komme med 2 frugtkurve eller 

lignende. Disse kurve var foruden gæs og ænder hovedgevinster. 

Et år blev der udleveret en frygtelig masse gevinster. Det viste sig, at der var en fejl i 

nummersedlerne, idet leverandøren havde leveret en sending med dobbelte numre, 

som befandt sig i den ene tromle. Vi fik en erstatning på 630 kr. og et tab på ca. 

2.000 kr 

Uddeling af Holstebro-Bogen (telefonbog og vejviser). Gennem 3 år har klubbens 

medlemmer hjulpet Holstebro KFUM og KFUK med at uddele Holstebro-Bogen i 

forskellige distrikter i Holstebro og omegn. Vi har skullet tage os af at uddele ca. 

3.800 eksemplarer og har modtaget det beløb for uddelingen, der svarer til, hvad ud-

giveren (Rounborgs Grafiske Hus) betaler for det pågældende antal, hvilket udgør et 

beløb på 11-12.000 kr. 

Litografier. Det er ikke alle aktiviteter, der har været udpræget succesrige. En af 

dem er salg af litografier, som vi fik en kunstner til at lave. Kunstneren var Kurt 

Tegtmeier, der i sin tid fik en pris af Holstebro Kommune. Han lavede 115 litografier 

og måtte selv beholde de 15 eksemplarer. Vi skulle så sælge de sidste 100 stk. Det 

lykkedes at sælge 25 stk., hvorfor aktiviteten lige præcis gav et rundt 0 som resultat. 

Efter mange år lykkedes det hos kunstneren at få byttet de sidste 75 stk. med et andet 

kunstværk, som nu står til salg hos Kirkens Korshærs Galleri i Hadsten med den af-

tale, at salgsprisen med fradrag ef evt. omkostninger skal gå til Korshærens Varme-

stue i Holstebro. 

Kartoffelsalg var et andet projekt, der ikke gav noget resultat. 

Ideen var, at hvert medlem skulle sælge 3 tdr. kartofler, men det faldt ikke i ”god 

jord”, så hele projektet blev droppet. 

P-vagter ved en VW-udstilling gav ca. 2.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. 

Brilleindsamling har været gennemført flere gange, bl.a. til fordel for mennesker i 

Indien. 

Salg af Mads Stage-tegninger med skibsmotiver. 

         11 



     Holstebro Y’s Men’s Club 

Hjemmebingo (eller avisbingo) er også blevet afviklet efter ide fra Banko-Carl og 

sammen med Dagbladet. 

Lederpris. Gennem 7-8 år uddeltes hvert år en lederpris til en ungdomsleder. Med 

prisen på 1.000 kr. fulgte et diplom. Uddelingen stoppede, da der ikke længere kom 

ansøgere til den. 

Flytning af barak fra Platanvej til et område mellem jernbanen og Vilhelmsborgvej. 

Det skete i samarbejde med en af politiets betjente, der var primus motor i at få etab-

leret en knallertbane til de unge drenge, der så kunne rase ud under gode forhold. Fe-

ster og udflugter. Klubben har i alle årene haft mange udvalg, og et af de meget ak-

tive af slagsen var og er Fest– og Turudvalget. I tidens løb er der arrangeret en masse 

festlige ture og underholdende arrangementer. 

De legendariske juletræsture. Blandt turene står disse som nogen fantastiske ud-

flugter, hvor vi i tiden op mod jul var af sted i skoven for at fælde hver sin families 

juletræ. Blandt deltagerne var mange børn, så både Y’s men, menetter og børn var 

ivrige for at finde skovens allerflotteste juletræ. Mange gange foregik turene i sne og 

flot vejr, hvilket gav en god stemning. 

Turene blev afsluttet med eftermiddagskaffe og god underholdning. I mange år blev 

afslutningen holdt i Nørrelandskirkens Fritidshjem, hvor der var gode lokaler. Vi har 

været op til ca. 110 deltagere, herunder i perioder også med børnebørn repræsenteret. 

Børnene så frem til, at julemanden kom med sin store sæk og delte ud af gaverne. 

Der var også mange slags konkurrencer på børnenes præmisser, og alle morede sig 

kongeligt. 

Klubbens eget nisseorkester var fast medvirkende. 

Andre festligheder. Der har været vidt forskellige arrangementer, lige fra ”Good 

Old Days” til ”FN-Generalforsamling” og ”Hvornår var det nu, det var”. Foruden en 

masse andre, hvor udvalget har brugt sin fantasi og sine kreative evner.  

Det har været praksis, at nye medlemmer så vidt muligt skulle placeres i dette ud-

valg, for at de kunne få et godt indtryk af, hvad der rørte sig i klubben og blive rystet 

sammen med medlemmerne i øvrigt. 

Ekstension. Vores klub har igennem årene forsøgt at få etableret en ny klub i såvel 

Holstebro, som Skive, Ulfborg og Sørvadområdet. 

På trods af en stor indsats er det kun lykkedes i Holstebro, hvor Hardernes Y’s Men’s 

Club så dagens lys i 1975. 

         12 



        50 års jubilæum 

Sæsonafslutning. Hvert klubår afsluttes med en udflugt til et passende mål, hvor der 

holdes en festlig afslutning på året. Da klubåret slutter den 30. juni, holdes denne af-

slutning på et passende tidspunkt i løbet af juni måned. 

Udover den festlige del af udflugten overdrager det afgående præsidium taktstokken 

til det nye præsidium, der tiltræder den 1. juli. 

Venskabsklubber. Klubben har gennem årene haft 2 venskabsklubber, nemlig Nord-

heim fra Tyskland og Hinna fra Norge, hvoraf vi nu alene har forbindelse med Hinna 

Y’s Men’s Club. 

Der er til gengæld en rigtig god kontakt, idet de 2 klubber skiftes til at besøge hinan-

den med 2 års mellemrum, således at der går 4 år imellem vores besøg hos Hinna, og 

deres besøg hos os placeres så der imellem. 

I rigtig mange tilfælde har besøgene været afviklet i Kristi Himmelfartsdagene, som 

regel fra torsdag til søndag. Der er også blevet bygget mange personlige kontakter 

op blandt medlemmer fra de 2 klubber. 

BF-delegater. Til hvert klubmøde indsamles der frimærker, idet medlemmerne hver 

skal medbringe mindst 25 stk. Disse frimærker bliver via Region Danmark solgt, og 

de indkomne penge bliver anvendt til at medfinansiere Y’s mænds deltagelse i f. eks. 

en verdenskonference. Hvert år kan klubben få ret til at lade et medlem søge om at 

blive en sådan rejsedelegat, hvis klubben har indsamlet frimærker, der svarer til 

mindst et af regionen fastsat minimumsgennemsnit pr. medlem. Pengene går i en 

fond, kaldet BF-Fonden, der står for Brotherhood Found. I årenes løb har klubben 

haft flere medlemmer af sted som BF-delegater rundt i flere verdensdele, så de efter-

følgende kunne fortælle om, hvordan Y’s-dom praktiseres i andre dele af verden. 

Julemanden besøger os efter juletræsturen i skoven. Good Old Days den 12. november 1976 
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Økonomisk støtte 

I hele klubbens levetid er der udover 

den praktiske hjælp, som klubbens 

medlemmer har udført, blevet uddelt 

økonomisk støtte til en lang række 

værdige formål, mest i lokalområdet, 

men også internationalt via Region 

Danmarks støtteprojekter. Det er ty-

pisk støtte til ungdomsarbejde, der 

bliver ydet. 

Den kontante økonomiske støtte er i 

årenes løb blevet til ca. 3.230.000 kr. 

i alt.  
Præsidenten har lige overrakt støtte til en række                            

ungdomsorganisationer. 

Klubmøder 

Møderne har lige siden starten været placeret om onsdagen hver 14. dag fra kl. 18-

20, når vi ser bort fra særlige arrangementer. 

Der har altid været en virkelig god stemning til møderne, også når der har været en 

stor debat om et emne eller en aktivitet. 

Disse møder har sammen med de andre aktiviteter i klubben været baggrund for, at 

der er opbygget et gedigent venskab mellem medlemmerne og en god social kontakt. 

Igennem årene har møderne fundet sted på 5 forskellige lokaliteter, idet man startede 

på Missionshotellet, hvorefter det i en periode var på Ungdomsborgen. Derefter blev 

det Hotel Schaumburg og senere Valgmenighedens lokaler i Skolegade for nu at væ-

re i Sognehuset. 

Der er også en slags tradition for, at et af klubmøderne hvert år afvikles som et virk-

somhedsbesøg hos en af byens eller egnens mange virksomheder. Disse besøg har 

været meget interessante og givet deltagerne en god baggrund for at kende lidt mere 

til de besøgte virksomheder. En anden tradition er, at der hvert efterår afvikles et 

klubmøde, der i mange år blev kaldt Bøf á la Halgaard, hvilket signalerede, at det 

foregik i Halgaard Skoles skolekøkken. I de senere år er det blevet til Bøf á la Sct. 

Jørgen, da vi har skiftet skolekøkken til det på Sct. Jørgens Skole. 
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Denne aften laver Y’s mændene en 2-retters middag, medens menetterne deltager i et 

andet arrangement, der har været af vidt forskellig karakter  -  lige fra foredrag til 

blomsterbinding og pilgrimstur (det sidste dog i fortalt form). Disse aftener foregår 

altid med en fantastisk god stemning, med sang og andre fælles aktiviteter. 

Y-Meldingen 

Siden 1986 har klubben udgivet et klubblad til orientering for medlemmerne. Bladet 

har i alle årene heddet Y-Meldingen (udtales ”vej-meldingen” for at signalere både, 

at det viser vej om, hvad der foregår i klubben og for med Y-et at henvise til klub-

bens navn). 

Det udkommer med 8-9 numre hvert år og de seneste år i digital form. 

Mesterkokkene forbereder den ekselente middag. 

Det første nummer af Y-Meldingen med håndtegnet navn, hvilket blev brugt i en længere årrække. 
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Præsidenter gennem 50 år: 

I de første mange år konstituerede præsidiet sig selv, når der havde været afholdt 

valg til præsidiet. Men siden 1979, hvor love og vedtægter blev ændret, er vicepræ-

sidenten automatisk blevet præsident i klubåret efter hans vicepræsidentperiode. 

Mogens Frølund var den første, der blev præsident efter denne regel. 

1964-65 Poul W. Ipsen 1989-90 Anthon Houe 

1965-66 Jørgen Amby 1990-91 Søren Rasmussen 

1966-67 Flemming R. Jensen 1991-92 Jakob Møller Nielsen 

1967-68 Knud Zederkof 1992-93 Svend Søgaard 

1968-69 Carl Frede Pedersen 1993-94 Jørgen Amby 

1969-70 Jørgen Vigsø 1994-95 Niels Verner Simonsen 

1970-71 Anthon Houe 1995-96 Mads Borg 

1971-72 Poul Martin Andersen 1996-97 Arne Sørensen 

1972-73 Svend Poulsen 1997-98 Ejnar Jørgensen 

1973-74 Alfred Guntofte 1998-99 Gotfred Damgaard 

1974-75 Svend Søgaard 1999-00 Henning Leth 

1975-76 Henning Jensen 2000-01 Arnt Hovgaard 

1976-77 Erik Bisgaard 2001-02 Jakob Møller Nielsen 

1977-78 Carl Frede Pedersen 2002-03 Niels Verner Simonsen 

1978-79 Alfred Guntofte 2003-04 Otto Kruse 

1979-80 Mogens Frølund 2004-05 Mads Borg 

1980-81 Sam Holm 2005-06 Arne Volsgaard 

1981-82 Arne Sørensen 2006-07 Henning Vesterbæk 

1982-83 Nils Mortensen 2007-08 Bent Christensen 

1983-84 JørgenAmby/Jens Larsen 2008-09 Knud Schriver 

1984-85 Poul Villadsen 2009-10 Evald Kramer 

1985-86 Jens Nielsen 2010-11 Otto Kruse 

1986-87 Anders Christensen 2011-12 Flemming Nyholm 

1987-88 Gotfred Damgaard 2012-13 Flemming Lønbæk Jensen 

1988-89 Henning Jensen 2013-14 Arne Sørensen 
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