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   Hvorfor er du Y’s Men ? 

Det enkle svar er, at det er jeg, fordi der for ca. 25 år 
siden var nogle rare mennesker, der spurgte mig, om 
jeg kunne tænke mig at være en del af deres klubfæl-
lesskab. Jeg havde tidligere været engageret i forskel-
lige KFUM & K-sammenhænge, så det var nærlig-
gende, at det blev Y´s Men´s bevægelsen og ikke fx 
Lions, jeg blev en del af. Og det har jeg aldrig for-
trudt. Kammeratskabet har for mig været det bæren-
de. At klubben er forankret i et kristent livssyn giver 
en god ramme om klubbens virksomhed. I klubben 
har jeg samtidig følt det værdifuldt, at der var højt til 
loftet med plads til forskellige synspunkter og hold-
ninger, politisk, kirkeligt og alment menneskeligt. 

Jeg sætter stor pris på, at der i klubben er mulighed for 
at drøfte eksistentielle, samfundsmæssige, kirkelige og menneskelige problemstillinger – 
ofte med inspiration fra udefra kommende indlægsholdere. Det har der ikke været mulig-
hed for under coronakrisen, hvilket vi alle har følt som et stort tab.  

Behovet for at være med i et fællesskab er ikke blevet mindre, efter at man har forladt 
arbejdsmarkedet og derfor ikke længere har den daglige kontakt til arbejdskolleger. På 
den baggrund tror jeg, vi er mange, der glæder os meget, til der igen indtræder normale 
tilstande i vores klub. 

Menneskers livssituation ændrer sig i takt med, at man bliver ældre. På et tidspunkt 
flytter børnene hjemmefra, og man bor måske et andet sted, end der, hvor man har levet 
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størstedelen af sit liv. Her kan behovet for deltagelse i et fællesskab opstå. Det kan findes 
i idrætsorganisationer, golfspil, diverse frivillige organisationer, hvor der er mulighed for 
at gøre en indsats for andre, og hvor man indgår i et fællesskab med andre. 

I den sammenhæng har vores Y´s Men´s Klub også meget at byde på. Spørgsmålet er 
bare, hvordan vi kommer ud med budskabet og får fat i de mennesker, som har et behov, 
vi kunne imødekomme. 

Jeg tror ikke, der findes enkle løsninger herpå. Tidligere rekrutteredes nye medlemmer 
hovedsageligt fra KFUM- eller spejdersammenhænge. Den mulighed er ikke længere til 
stede i samme omfang. Vi er tvunget til at se i andre retninger for at finde potentielle 
medlemsemner, som kan tilslutte sig vores klubs værdier. Her er det ikke uvæsentligt, at 
vi i forlængelse heraf kan tilbyde et meningsfyldt arbejdsfællesskab, som har til formål at 
skaffe midler, der understøtter humanitære, kirkelige og sociale formål primært blandt 
børn og unge, 

Det er vigtigt at understrege, at arbejdet med at finde nye medlemsemner påhviler alle 
klubbens medlemmer. Ikke kun medlems- og extensionsudvalget. Alle bør være op-
mærksomme på, om der i ens omgangskreds eller blandt mennesker, man møder hen ad 
vejen, findes mulige emner.  

Mogens Kjærgaard 

Klubmøde  
den 20/10 med Raeka Maoued fra Vejle  

En fantastisk integrations-beretning 

   Vi havde i klubben den 20. oktober besøg 
af Raeka Maoued fra Vejle. Også hendes 
ægtefælle, Ole, der er fængselsbetjent, var 
med. Men det var Raeka, der fortalte. Og det 
gjorde hun levende og stærkt. Og bl.a. ved at 
vise en film om hende selv, skabt af Søren 
Markussen: ”Bag havet - et sjælebillede”.  

   Raeka er palæstinensisk flygtning, født i 
april 1973 i en flygtningelejr i Libanon. Den 
ældste i en børneflok på fem.  

Libanon blev i 1982 besat af Israel. Israels 
invasion af Libanon startede med israelske 

luftangreb mod palæstinensiske stillinger 
i Vestbeirut den 4. juni 1982. - Raekas far sad 
fængslet lige som 10.000 andre libanesere. 

Raeka fortæller, at hendes far sagde: ”Vi vil ikke til Hamborg, vi tager til Danmark.” 
Således gik det til, at familien i 1986 tog til Danmark, først Kalundborg, så Silkeborg, 
lejlighed i Vollsmose i Odense. Og i 1998 flyttede familien til Vejle og bosatte sig på 
Nørremarken.   

Efter 10. kl. blev Raeka forlovet med sin fætter (arrangeret), og de blev gift, da Raeka 
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Vi ønsker tillykke  
04/01 Lene Jensen 75 år 

06/01 Niels Hørlyck 60 år 

26/02 Tage Pedersen 80 år 

05/04 Anita Jensen 60 år 

08/04 Jørgen Breindahl Guldbryllup 

08/04 Børge Pedersen Guldbryllup 

17/04 Svend Erik Degn 60 år 

28/05 Benny Christensen 70 år 

Mærkedage 

var 18 år. Ægteparret fik en søn, Akmet i 1992, og efterfølgende to døtre, Lulu i 96 og 
Morgana i 98. Raekas mand åbnede restaurant, men måtte lukke igen på grund af for få 
kunder.  

Raeka blev i tiltagende grad nysgerrig på livet og kulturen i Danmark. Hun har altid 
elsket at bevæge sig, og begyndte at løbe med tørklæde om hovedet, da hun jo er mus-
lim. - Hende ægtefælle var meget traditionel, og syntes, at hun skulle gå hjemme og pas-
se børn og lave mad. Og på et tidspunkt være klar til tage mod børnebørn. Men Raeka 
ville noget mere. Efter at have arbejdet som pædagogmedhjælper på Løget Høj i 5 år 
uddannede Raeka sig til pædagog, og blev færdig i 2008.  

Det endte med, at hun blev skilt fra sin fætter. Det gik ikke stille af i familien. Hun 
blev truet på livet af sine forældre og af sin bror. Raeka startede et nyt liv efter en samta-
le med sin vrede far. Hun har også fået trusler fra sin mor. - Senere fandt hun Ole, som 
hun nu bor sammen med. Hun har sammen med Ole set et nyt Danmark, som hun godt 
kan lide. Raeka vil gerne, at Ole skal møde hendes forældre, men det er endnu ikke lyk-
kedes.  

Raeka understreger, at hendes tidligere ægtefælle var god ved hende og behandlede 
hende godt, men var meget traditionel. - Akmet, hendes søn, har sagt ”at Ole er en fin 
mand”.  

Raeka fortæller videre, at ”Ole og jeg har haft mange op- og nedture”. Ole er meget 
omsorgsfuld, og de er blevet gode til at snakke sammen.  

Raekas to døtre læser nu til hhv. socialrådgiver og psykolog. - Raeka selv har haft flere 
forskellige jobs hos Vejle Kommune som familiekonsulent, sundhedskonsulent og tea-
termedarbejder. Hun arbejder nu på Søndermarksskolen som skolepædagog.  

Raeka vil gerne være en god rolle-model, også for sine børn. Hun har nu lagt tørklæ-
det. Hun er stolt over at være muslim og palæstinensisk dansker. - Hun slutter med at 
sige, at det er VIGTIGT med dialog, åbenhed og respekt.  

Og jeg tilføjer: En fantastisk fortælling om et vellykket integrationsforløb - selv om der 
er og har været mange hurdler og dilemmaer undervejs. ”Kamp må der til, skal livet gro, 
ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro, thi evig stilstand er 
død!” (fra Højskolesangen ”Jeg elsker den brogede verden…”).                                                                                                                         

 j-bre 
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Kristelig forening for unge 
mænd, kvinder og corona 

Det er efterhånden mærkeligt at tænke på, at vi 
bare skal ni måneder tilbage, før verden og hver-
dagen så helt anderledes ud. I foreningslivet 
måtte vi lave lige de arrangementer og møder, vi 
havde lyst til. Jo flere deltagere desto bedre. Den 
ambition holder vi pause fra lige nu. I hvert fald 
til dels. For midt i alt det kaos vi står i, spirer der 
også nye anerkendelser frem, vi skal gøre bruge 
af. 

Tilbage før sommerferien var der stor tvivl om 
sommerlejrene og deres gennemførelse. På tværs 
af vores seks sommerlejrtilbud blev der drøftet 
om, hvad man kunne gøre for at skabe gode op-
levelser. Alt imens der gik rygter om, at lejrene 
måske skulle foregå i mindre opdelte enheder 
eller måske slet ikke kunne afholdes i praksis. Først tre uger før den første sommerlejr 
skulle i gang, kom de positive meldinger om, at det rent faktisk kunne lade sig gøre, og 
vi kunne se frem til at afholde alle lejre.  

To ting slog mig i den periode. For det første, at vores ledere havde et vildt gå-på-mod. 
Der var naturligvis bekymringer om udsigterne, men mest af alt var der et brændende 
engagement for at få stablet nogle lejroplevelser på benene, om det så blev i den ene 

eller anden form. Det måtte kunne lade sig gøre. For det andet gav det et stort rygstød, 
at vores lejrtilbud blev prioritet blandt de få sommeraktiviteter, der fik lov at løbe af-
sted. Det var en oplevelse af, at det frivillige børn og ungdomsarbejde tog et stort 
skridt op på respekt-skalaen, og det gav en utrolig stolthed blandt de frivillige.  

(Fortsættes på side 5) 
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Trygge fællesskaber 

Alt i alt gav sommeren 2020 en øget bevidsthed om, at vi er gode til det, vi gør, og at 
en af de ting er at skabe frirum i et fællesskab, der vil den enkelte noget. Vi vil skabe 
livsmod og engagement i hinandens liv og vil være et trygt fællesskab med plads til at 
dele tanker om tro og svære spørgsmål. 

Lige inden nedlukningerne i oktober, nåede vi at afholde en lejrweekend for unge fra 
16 år og op efter. I evalueringerne lød det blandt andet, at weekenden var ‘meget til-
trængt’ og en ‘en vigtig pause’ fra hverdagen. Det var endnu en understregning af, at 
vores lejrtilbud er vigtige, og at de har været endnu vigtigere i den periode, vi befinder 
os i lige nu.  

Perspektiver  

Status lige nu, at vi fortsat ikke kører på fuldt blus. Det er sværere at samle børn, unge 
og familier. Især på tværs af foreninger og byer. På et tidspunkt, forhåbentlig inden læn-
ge, skal vi tilbage til at være én bevægelse igen, og det glæder vi os til! 

Det er også en udfordring at holde større fysiske møder. Til gengæld har vi rigt i om-
fang afprøvet mulighederne for at mødes online. Det kan ikke det samme som at mødes 
ansigt til ansigt, men vi kommer helt sikkert til at bruge det mere fremover. Det er en 
effektiv mødeform.  

Imens nogle ting står på pause, bruger jeg efteråret og vinteren på at være i dialog med 
alle vores foreninger og besøge en hel del af dem for at blive skarpere på, hvordan vi 
hjælper hinanden videre på den anden side. Både i foreninger og i vores distrikter, skal 
vi bruge pausen til at flytte os. Der er mange gode ting at drøfte. Et centralt tema handler 
om, hvordan når vi ud til flere børn og unge, og hvordan bliver vi bedre værter, når nys-
gerrige sjæle kigger indenfor? Vi er blevet bekræftet i, at der er brug for os. Det skal 
endnu flere finde ud af.  

/ Af: Henrik B. Videbæk, distriktskonsulent, 

 KFUM og KFUK i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten.  

Somme tider tænker jeg som ældre: Forstår 
de unge mig? Og forstår jeg dem? Jeg ved, 
at der er andre omkring min alder, der tæn-
ker det samme. - Sproget er i konstant ud-
vikling. Under www.sproget.dk kan bl.a. 
hentes følgende:  

 

”Engelske låneord 
Vi støder alle sammen på engelske ord, og det engelske sprog er især integreret i de 

unges hverdag. 

(Fortsættes på side 6) 
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Sideløbende med udbredelsen af flere og flere kommunikationsmuligheder på tværs af 
lande og sprog, som fx onlinespil, mobiltelefon, chat, sociale netværk på internettet osv., 
er de fleste unge i dag blevet vant til at jonglere med to sprog, nogle endda tre eller flere. 
 

Historisk perspektiv 
Låneord fra andre sprog er ikke noget nyt. Faktisk er det danske sprog fyldt med låne-

ord, og vi bruger alle sammen låneord fra andre sprog hver dag. Ord 
som weekend, okay, sms, starte, film og job er alle sammen engelske låneord som de 
fleste af os bruger. De betragtes dog alle sammen som "gamle lån" og er registreret 
i Ordbog over det danske Sprog (1918-1956), undtagen sms som er et "nyt lån" kendt 
siden 1994. 

Et ord som nice (1996) er et eksempel på et engelsk låneord der hovedsageligt hører til 
i ungdomssproget. Nice bruges om 'noget der er lækkert eller godt'. 

Det er ikke kun blandt de unge at de engelske låneord breder sig. Indenfor teknologien 

er ord som harddisk, download, webcam og software blevet hverdagsudtryk, og indenfor 

fx stillingsbetegnelser ser man ofte ord,  som manager, assistent, purchaser, analyst og 

controller.”  

 Jeg tænker: Specielt inden for IT-teknologi, software, mobil-telefoni og organisations-
sprog er der masser af engelske ord og udtryk, som de unge - hjemmevant - slynger om 
sig med. Og som vi ældre mere eller mindre ikke forstår, i hvert fald ikke altid fuldt ud.  

Det, der er udfordringen for os, der er ældre - tænker jeg - er, at vi ikke fuldstændig står 
af. Gør vi det, risikerer vi at miste den dybere kontakt med unge, med børn og børnebørn 
og måske oldebørn. Selvfølgelig kan vi ikke følge med på samme niveau som de unge, 
der nærmest har fået disse udtryk ind med modermælken. Men det er væsentligt, at vi gør 
os tanker om at bevare, også den sproglige kommunikation med de unge. Også når vi 
tænker et generationsskifte ind i forhold til Y’s men.  

Og én ting er helt afgørende: At vi ikke lader vores selvværd som ældre udradere, fordi 
vi opgiver at kommunikere med de unge. Sker det, opgiver vi - måske - også at videre-
formidle på godt gammeldags dansk de livsværdier og livserfaringer, som har betydet 
noget afgørende for os hver især. Det vil være ærgerligt. For det er altid godt for børn og 
unge at have en mur at spille bold op ad. Vores livsværdier skal ikke ukritisk overtages 
af de næste generationer. Men vi vil svigte, hvis vi opgiver at formidle. Og at være i sam-
tale. De unge vil forkaste noget. Men måske vil de alligevel vende tilbage til noget af det, 
som de langs ad vejen finder virkelig har betydet noget. For dem. Og for os.                                                 

 Jørgen Breindahl 
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Hjertestarter på Kastaniehøj 

 

I vindfanget på Kastaniehøj 
med front ud mod Kirkegade, 
hænger der nu en hjertestarter. 
Den er til brug for såvel Kastani-
ehøjs brugere som byens borgere 
omkring os. 

 

Vi har indgået en 5 års aftale 
med firmaet hjertestarternu. Via 
lokale sponsorater finansierer de; 
skab, hjertestarter, opsætning og 
5 års serviceaftale. Kastaniehøj 
leverer den strøm der skal til for 
at holde skabet varmt – forventet 
årlig udgift på ca. 250,- kr. 

 

Tæt op ad skabet er placeret en sponsortavle som viser hvem der har 
gjort det muligt at få en hjertestarter placeret her. Efter de 5 år serviceafta-
len løber, kan vi vælge selv at overtage vedligeholdet eller hjertestarteren 
kan gå retur.  

 

Vi har tidligere forsøgt at få en hjertestarter på Kastaniehøj, men uden 
held. Nu lykkedes det så. Det er som med forsikringer, en af den slags 
omkostninger man påtager sig, i håbet om aldrig af få brug for den. 

Desværre er opsætningen blevet forsinket på grund af coronavirus hos 
elektrikeren. Opsætningen vil ske snarest mulig.  

Søren Damsbo. 

http://www.hedensted.kfum-kfuk.dk/


Side  8 

PR-udvalg:   Jørgen Breindahl Email: breindahl@hafnet.dk  -  Henning  Jensen  E-mail: hje@hafnet.dk 
Birgit Steffensen Email  b.stef@hafnet.dk - Lene Jensen  Email: lenealjensen@msn.com. 

INTERNET 

Klubbens hjemmeside:  
www.hedensted.ysmen.dk 

Vi vil godt opfordre klubmedlemmer og udvalg til 
at sende PR-udvalget stof til Nyhedsbrevet. -  Det 
gør vi for, at den kan blive så alsidig som mulig. Ind-
læg kan sendes til os på nedenstående e-mails eller 
afleveres direkte til os. Se ovenstående deadline da-
toer.  

HUSK AFBUD  
Telefon: 61 78 20 37 / E-mail: 

geta8722@gmail.com 
senest kl. 19.00 dagen før. 

Tirsdag den 23/03  

 

Generalforsamling 
ved Præsidiet 

 
 

NB: Hvor ikke andet er nævnt afholdes 
møderne på Kastaniehøj, Kirkegade 16 

Tirsdag den 06/04  

Ego foredrag 
ved Inger Høgh 

T: Else Svendgaard 

3 min; Johan Knudsen 

Tirsdag den 09/03  

Intern Klubmøde 

 Med Præsidiet og Distriktet  

T: Bjarne Jensen 

3 min: Birgit Jensen 

09/03 Intern Klubmøde 

23/03 Generalforsamling 

06/04 Ego Foredrag 

20/04 Week for Waste 

24/04 Distriktets Årsfest 

04/05 Klubmøde m/led 

18/05 Intern Klubmøde 

29/05 Arbejdsdag Kahø. 

01/06 Sæsonafslut.  m/led 

18-20/06 Reg. Konference 

23/06 Sct Hans aften 
m/ledsager 

17/08 Opstart m/led 

04/09 Arbejdsdag Kahø 

 

Med forbehold for  
ret til ændringer. 

Mødedatoer 2021 Deadline for Nyhedsbrev 2020/21 
      Indlæg til bladet            udgivelse:  

  
  

 Nr. 136 15/12-2020 08/01-2021 

 Nr. 137 17/04-2021 02/03-2021 

 Nr.138  18/05 2021 01/06-2021   

Bemærk: Den faste mødetid er 

kl. 18.00 

Alle aktiviteter i januar og februar 
måneder er aflyst. 


