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Y’s men Regionsprojekt 2021-22: 
Fra Y’smen Region Danmarks hjemmeside:  
”Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpspro-

jekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er ud-
satte børn, som bor på gaden i Mombasa.” 

Region Danmark støtter i klubåret 2021/22 projektet ”Make Them Smile 
Kenya” med i alt 400.000 kr.  

 

Ditte E. Sørensen, stifter  
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Make Them Smile Kenya er startet af danske Ditte Engelbrecht Sørensen, som er født 
og opvokset i Ry i Østjylland. 

I 2014 rejste hun til Kenya via organisationen ICYE (International Culture Youth Exchange) 
for at arbejde et år som frivillig på et børnehjem for forældreløse. Opholdet satte dybe spor, 
og Ditte blev klar over, at hun ikke kunne sige farvel til Kenya og gadebørnene. Hun vidste, at 
det, som børnene manglede allermest, var et hjem med trygge rammer og omsorg, og dette 
kunne hun ikke skabe hjemme fra Danmark. Dette blev således startskuddet til Dittes nye 
hjem i Kenya og projektet “Make Them Smile Kenya”, som er visionen om et børnehjem, der 

skal sikre, at forældreløse gadebørn opnår adgang til uddannel-
se, sundhed og andre relevante serviceydelser. 

Distriktsarrangementet i Vejle for Y’s men klubpræsidier og 
udvalgsformænd. - Ditte Sørensen og Line Berggren fortalte 
meget engageret om projektet.  

Ditte, 28 år, og Line, 49 år, fortalte ved distriktsarrangementet 
den 18. november i Vejle engageret om projektet. Line har en 
mangeårig fortid fra Kenya, hvor hun har boet sammen med 
sine forældre under sin opvækst. - De fortalte begge, at ”det er 

væsentligt at få sit eget i Kenya”. Altså noget, som man med sikkerhed selv disponerer over. 
Andet kan være svært at gennemskue, da erfaringen er, at man ikke altid får lov til at se bag 
facaden hos de lokale i Kenya.  

Projektet er organiseret sådan, at der både er en bestyrelse i Danmark og i Kenya. Kenya er 
et land med 42 forskellige folkeslag. En lokal kvinde ved navn Greate er projektets leder i 
Kenya. - Byggegrunden til det lokale børnehjem blev erhvervet i 2017, og efterfølgende stod 
det første hus færdig i november 2020. Der er 37 gadebørn, som børnehjemmet på sigt skal 
huse.  

Der er imidlertid opstået det problem, at oprettelse af børnehjem indtil videre er blevet for-
budt i Kenya, da de lokale myndigheder har erfaret store problemer med eksisterende børne-
hjem. I stedet er det overvejet at gøre huset til et hjem for unge mødre. Det er dog ikke blevet 
gennemført, og visionen er stadig at holde fast i gadebørns-projektet. Men indtil videre i en 
anden form.  

Det første hus i Kenya stod færdig i november 2020. 

Det bliver i stedet i en periode et frivillighus for udsatte 
børn og unge. Der er daglig åbningstid kl. 13-21. Der vil i 
frivillighuset særlig blive fokuseret på de håndværksmæs-
sige fag, så de unge bliver hjulpet i retning af hjælp til 
selvhjælp. Altså så de både kan erhverve håndværksmæs-
sige færdigheder, og også kan få færdigheder til at kom-
me videre i deres eget liv til gavn for dem selv og for 
landet.  

Når de lokale myndigheder på sigt igen åbner op for oprettelse af børnehjem, vil visionen 
om et børnehjem igen blive taget op.  

Både Ditte og Line opfatter projektet som et livsprojekt, som de vil arbejde videre med i 
mange år. Og hvor de også overvejer at bosætte sig mere fast i Kenya.  

Det var ved distrikts-arrangementet dejligt og livsbekræftende at opleve Ditte og Lines en-
gagement og tro på ideen. Og deres evne og vilje til at overvinde forhindringer.  

Der kan læses mere om projektet på https://makethemsmilekenya.org/da_dk/ 

j-bre.  
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Donationer fra Fonden 2021 

 Hvad går vores fonds-midler til? 
Hedensted Y’s mens Club bevilgede i juli 2021 økonomisk støtte til 

Den Internationale linje på Diakonhøjskolen i Århus  
Hilsen fra Den internationale linje på Diakonhøjskolen - december 21 
Hvert efterår har Diakonhøjskolen den kæmpestore fornøjelse at være vært for 10-15 

mennesker fra hele verden, der kommer til Danmark for at deltage på skolens internatio-
nale linje. Linjen er et tre måneder langt kursus i internationalt diakonalt arbejde og pro-
jektledelse. Deltagerne er i forvejen engagerede i den slags arbejde i deres hjemlande, og 
bliver inviteret til Danmark af deres danske partnerorganisationer – det være sig kirkeli-
ge udviklingsorganisationer og Y’s mens klubber - for at udbygge deres kapacitet på 
området. Det er også de danske organisationer, der sponsorerer deltagernes ophold, og 
det er altafgørende for, at det overhovedet er muligt at udbyde kurset og samle menne-
sker fra snart sagt alle egne af verden. 

Selve kulturmødet – deltagerne imellem 
og mellem deltagerne og skolens danske 
studerende – er en virkelig vigtig sideef-
fekt af kurset og en næsten lige så stor del 
af læringen som det faglige indhold. Vi 
oplever, at deltagerne kommer meget tæt 
på hinanden og danner venskaber for li-
vet, som samtidig er med til at give dem 
nogle nye perspektiver på deres egen 
praksis. De vokser både personligt og 
fagligt og kommer hjem med nogle meget 
konkrete redskaber til at videreudvikle det 
arbejde, de er engagerede i, i deres hjem-
lande. 

Den internationale linje har på grund af Covid19-epidemien ikke kunne invitere folk 
herop dette og sidste efterår, men vi satser stærkt på, at det bliver muligt at starte op igen 
i efteråret 2022. I mellemtiden vil vi bruge tiden på at opdatere vores kursusindhold og 
pleje relationen til vores samarbejdspartnere, uden hvem den internationale linje ikke 
eksisterede.  

 

Tusind tak for den trofaste støtte!  

 

Jeanette Nielsen 

Leder af Den international linje på Diakonhøjskolen 
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 Hvad er Hedensted Y’s mens Clubs fondsmidler anvendt til?   
Den anden søndag i marts er hvert år indsamlingsdag for Folkekirkens Nødhjælp. I 

lighed med i 2020 kunne der på grund af Corona ikke arrangeres husstandsindsamling i 
2021, hvorfor indsamlingen foregik digitalt. Resultatmæssigt var det Ikke en ubetinget 
succes. Dog hjalp det lokalt gevaldigt på det endelige resultat, at Hedensted Y´s Men´s 
Club donerede kr. 15.000,- til det gode formål. 

Vi håber, at der i 2022 kan afvikles en regulær husstandsindsamling. Alligevel har vi fra 
medlems- og kirkekontaktudvalget besluttet at anmode fondsudvalget om også i 2022 at 
støtte op om indsamlingen med en pæn donation. Det kunne samtidig være en fødselsdags-
hilsen til Folkekirkens Nødhjælp, der i 2022 fylder 100 år. 

Klubbens tovholdere ved indsamlingen er også 2022 Inge Lise og Mogens, men vi vil 
også forsøge at involvere en eller flere af Hedensted Sogns præster. 

Allerede nu vender vi blikket mod indsamlingen 2022: 

 

Fra Folkekirkens Nødhjælp 
lyder opfordringen: 

”For hver dag der går, 
ses klimaforandringernes 
konsekvenser tydeligere og 
tydeligere.  

Derfor vil omkring 15.000 
danskere søndag d. 13. 
marts 2022 samle ind til 
dem, er er hårdest ramt. Of-
test er det dem, som har det 
mindste klimaaftryk, der 
dybt uretfærdigt rammes 
hårdest. 

Du kan også være med til at samle ind og gøre en forskel. Hver gang du samler en 
20’er eller en 50’er ind, er du med til at gøre en konkret forskel for en hel familie i en af 
verdens fattigste lande. 

Det er ganske enkelt – alle beløb gør en forskel, når vi sammen hjælper verdens fattig-
ste med at takle klimaforandringerne. ” 

 

Med venlig hilsen  

Medlems- og kirkekontaktudval-
get 

v/ Inge Lise og Mogens 
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Nytårsfortsæt 2022 

Du skal også med, så klubben i samlet flok (eller næsten) 
kan opleve tilknytningen til verdensorganisationen og 
mærke historiens sus i den. 

Det foregår i Aalborg kultur og kongrescenter 18.-19. 
juni 2022 

Vi vil fra bestyrelsens side arbejde for en god løsning for 
deltagelse i konferencen og jubilæet, såvel som overnatning og socialt samvær 
indpasset i programmet. 

Jeg håber, at vi bliver rigtig mange til denne festlige begivenhed. 

Med venlig hilsen 

Svend Erik P. 

YÕs MENS REGIONSKONFERENCE  
OG 100 ÅRS JUBILÆUM 

Kære alle. 

 Det er min opfattelse, at vi er en ret stor procentdel af de mandlige medlem-
mer der er gift “under den gamle ordning” hvor fruen lavet maden - manden 
spiser maden og hjælper måske med opvasken Det skal vi gøre “lidt bedre” i 
2022 hvorfor jeg gerne vil undersøge om der er interesse for kursus i madlav-
ning. 

 Jeg tænker vi må kunne låne lokaler på skolen og finde en underviser det har 
den nødvendige tålmodighed til at lære os “Yngre mænd i gamle kroppe” 
hvordan man arbejder i et køkken Det skal være sjovt, hyggeligt og lærerigt. 

Forslag: kursus tirsdag i hver anden uge fra kl 17 til vi har spist maden ca 
19.30 - alle omkostninger afregnes ved bruger betaling Vil du deltage i mad-
kursus for “Yngre mænd i gamle kroppe” så giv dit svar til 
lc2012@outlook.dk senest 25. Januar 2022. 

 

Godt Nytår  

Lars Christensen 
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YÕs Men er også……. 

At være plantet i Y’s men bevægelsen kan for nogle føre til forskellige tilgrænsende 
opgaver.  

Henning Jensen startede i Hedensted Y’s mens Club tilbage i 1968, og har altså for 
længst rundet sit 50 års jubilæum.  

Men Y’s men førte for Henning mere med sig. Han blev i 1985 optaget i Frimurerlogen 
i Vejle, og blev  desuden i 2007 kasserer for Frimurerlogen i Kolding.  

I 2003 blev Henning valgt ind i repræsentantskabet og bestyrelsen for Kastaniehøj som 
repræsentant for Hedensted Y’s mens Club. Og han har siden da haft opgaven som kas-
serer for Kastaniehøj.  

Æbleskoven 

Han var også som livslang spejder-entusiast med til i 2003 at opstarte Spejdercentret 
Æbleskoven ved Daugård Strand, og har siden 2009 været kasserer for Æbleskoven. Èn 
gang spejder, altid spejder siger man. Og Henning er et levende bevis på det.  

 

Og for at holde sig 
rigtig i form til de 
forskellige opgaver 
har Henning siden 
2016 været aktiv i 
Loop Fitnesscenter i 
Hedensted.  

Jo, netværk og rod-
net har det med at 
brede sig. Og tak for 
det.  

j-breindahl 
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 Medlemsoptagelse 
Det er altid en glæde, når vi i Hedensted Y’s mens Club kan byde nye medlemmer vel-

kommen. Det kunne vi igen ved adventsfesten den 9. december, hvor Birgit og Holger 
Christensen blev optaget som medlemmer.  

Præsident Birgit Steffensen bød dem hjertelig velkommen i klubben. Og det gør vi be-
stemt også her fra  Nyhedsbrevets redaktion.  

j-bre 

Juletræssalg 2021 
Lidt info til nyhedsbladet fra Juletræsudvalget: 
Vi havde købt 304 stk. juletræer og fik solgt 298 stk.  De sidste 6 træer og rest fra 

julemarkedet kommer på bålet til vores sankthansaften, så intet går til spilde. 
Vi havde en omsætning på 58.600,00 kr. total og havde et overskud på 31.023,00 kr. 
Af overskuddet skal der udbetales donation til de forskellige grupper – Grøn Gruppe, 

De grønne pigespejdere, KFUM & K og KFUM-spejderne + forplejning den 27. novem-
ber. 

Det var dejligt, at vi kunne spise morgenmad sammen den 27. november, og så bagef-
ter kunne ”lopperne” køre op og sælge på vores loppemarked og resten gå ud og gøre 
klar til salg af juletræer. 

Poul Rasmussen 
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Præsidentens Nytårshilsen 2022 

Bobler –  
det blev ikke årets ord i 2021, men nu bliver det ordet, jeg tager fat i i denne nytårshil-

sen her ved starten af 2022. 

Vi har gennem lange tider forsøgt at leve i vore egne små bobler, har begrænset 
mængden af sammenkomster, fester og besøg. 

 Vi har set vores egen familie og de allernærmeste venner, eller vi har holdt os hjem-
me, fordi vi har været nærkontakt til en corona smittet.  

Måske har vi også oplevet, at vi har mindre at tale sammen om og dele med 
hinanden, fordi vi ikke har oplevet så meget.  

For nogen har det været som om livet langsomt er gået i stå.  

Måske har vi oplevet glæden ved at høre til i en lille boble, hvor vi har taget 
hånd om hinanden, haft tid til hinanden og tid til at fordybe os i god litteratur, 
musik, strikketøj eller en anden interesse, vi hver især har. 

Jeg tror, vi har oplevet dette mærkelige år vidt forskelligt. Det har været fyldt 
med angst, usikkerhed, glæde, frihed og fællesskab – på trods. 

2021 var sandelig året, hvor vi som Y’s mens klub fik vore sociale kompeten-
cer prøvet af. Var vi i stand til at bevare et fællesskab, som det vi har i Y’s mens 
klubben? Ville vi kunne gennemføre noget af det, vi havde planlagt? Ville vi 
være i stand til at finde nye fælles opgaver og oplevelser tilpasset den nye virke-
lighed? Ville vi kunne fastholde vort formål og forny vores klubliv? Ville vi 
kunne overleve som en bevægelse i bevægelse?   

Jeg synes, at vi lykkedes med meget af dette i 2021. 

 I hvert fald har det boblet inde i mig, hver gang vi har kunnet samles, om det 
var til en gåtur i februar måned eller til et spændende foredrag, en dejlig som-
merudflugt, oprydning på loppemarkedet, salg af juletræer eller til en drøftelse 
om klubbens fremtid.  

Alle disse bobler af glæde fylder mig med taknemmelighed og jeg ser for-
trøstningsfuldt frem mod de nye dage, som gives os i 2022. 

Lad os samle på glædesbobler hele året igennem! 

Godt nytår! 
Birgit Steffensen 
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Y's Men er et aktivt, åbent og kristent baseret fællesskab for 
voksne, der gør en forskel for andre, hinanden og den enkelte! 

Vi er ca. 3400 medlemmer i 153 klubber i Region Danmark, 
heraf 26 klubber i Central Østeuropa. 

Vi er et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lyd-
hørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og 
relationer mødes med respekt og som gennem dialog og hand-
ling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk 
og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det 
hele taget over for mennesker der har behov. 

Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 
lande med ca. 29.000 medlemmer 

Vores formål er: 

At støtte og at tjene primært KFUM og KFUK og andet kirke-
ligt børne- og ungdomsarbejde, både nationalt og internationalt. 
Vi prioriterer kammerat- og fællesskabet højt. 

Vores motto er: 

”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”  

Fakta om YÕs Men 
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Organisationen 

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ung-
domsarbejde og socialt udviklingsarbejde. 
Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i 
form af økonomiske donationer. 

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, som 
f.eks loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, 
arrangere koncerter, plus andre gode og indbringende tiltag. 

 

Klubberne 

En Y’s Men’s klub består af ca. 15-40 personer, der mødes typisk to gan-
ge om måneden til et klubmøde med interne drøftelser, oplysende fore-
drag, virksomhedsbesøg o.l.  

Alle landets klubber udgør Region Danmark, som er en del af det ver-
densomspændende Y’s Men International med hovedsæde i Geneve. 

 

Kameratskab 
Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysnings-

niveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes 
engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.  

Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resul-
tater! 

 

Verdensomspændende arbejde bygger på ”Jesu Kristi lære” 
Landets klubber bidrager hvert år kontant med 15 – 20 mio.til børne- og 

ungdomsarbejde lokalt og internationalt samt humanitært arbejde, hvoraf 
ca. 1,4 mill. kr. går til et eller flere ansøgte regionsprojekter. Dette kan 
eksempelvis være et børnehjem for forældreløse børn, støtte til Europæisk 
KFUM, gadebørn eller konfirmandcenter.  
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Vi ønsker tillykke  
10/02 Johan Knudsen 85 år 

07/04 Inger Høgh 75 år 

07/05 Inge Lise Langfeldt 80 år 

24/05 Asta Nielsen 75 år 

30/06 Erling Schmidt 75 år 

Mærkedage 
2021 

Loppemarkedsudvalget markerede en lille juletradition med varm gløgg 
og æbleskiver den sidste arbejdsdag inden jul.  
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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. 12.00 dagen før. 

Tirsdag den 22.02 

Kaminaften m/ledsager 

Ved Medlems Udvalget 
Program følger 

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

Tirsdag den 08.03 

Klubøde m/ledsager 

med/ Niels Johan Geil 

T. Jens Chr. Nielsen 

3.min. Birgit Steffensen 

Torsdag den 10.02 

Følles med KFUM & K 

Johannes Nørregård Frandsen 

Da landboliv blev en by i provinsen 

16.01 Int Kirkedag (aflyst) 

25.01 Intern Klubmøde 

10.02 Fælles møde med   
 KFUM og K 

22.02 Kamin Aften 

08.03 Møde Niels J. Geil 

22.03 Generalforsamling 

05.04 Ego foredrag  

19.04 Intern klubmøde 

03.05 100/75 års Jubilæum 

17.05 Møde Preben Kok 

21.05 Arbejdsdag  kahø 

31.05 Besøg på Heden-
sted Spildevand 

14.06 Afslutning 
 

Med forbehold for  
ret til ændringer. 

Mødedatoer 2022 Deadline for Nyhedsbrev 2022 
      Indlæg til bladet            udgivelse:  

  

  
 Nr. 140 18/03 2022 31/03-2022 
 Nr. 141 18/05 2022 01/06-2022 
    

Bemærk: Den faste mødetid er 

kl. 18.00 

Tirsdag den 25.01 

Intern Klubmøde  

Program følger 

T. Niels Hørlyck 

3.min. Johan Knudsen 


