Opstart Y’s men 18. august 2020
Hvorfor er vi her? Hvorfor er vi med i Y’s mens clubben? Hvorfor……
For at være med i en bevægelse, der er i bevægelse. En kristen bevægelse, der ikke
står stille og gør som den plejer, hvis tiden og vi mennesker kræver noget andet, end
”det, vi plejer”. En bevægelse, der har som overordnet formål at være i tjeneste for
verden og i fællesskab at styrke hinanden.
Svend Brinkmann: Gode fællesskaber er fælles skabelse
Der skal to ting til et godt fællesskab, nemlig solidaritet både indadtil og udadtil.
Intern i den forstand at ethvert medlem af fællesskabet interesserer sig for ethvert
andet medlems ve og vel. Den eksterne solidaritet gør, at fællesskabet åbner sig mod
omverdenen og ikke lukker sig om sig selv. Man indgår i frugtbare vekselvirkninger
med andre fællesskaber. Hvis et fællesskab skal bestå må det aldrig blive statisk, men
hele tiden vedligeholdes med handlinger. For et fællesskab er mere end et sted eller
en ting, vi kan være en del af. I et godt fællesskab er vi konstant i fælles skabelse.
Vi har så småt taget fat på et nyt klubår, vi kan lide traditioner (nålebytning, bannere
m.m.) vi søger kontinuitet i det vi laver, det giver en vis tryghed, men vi søger også
fornyelse både i arbejdsformer, programindhold, mødeformer. I foråret 2020 blev vi
alle tvunget af ydre omstændigheder til at tænke nyt, til at overveje vore aktiviteter og
til at spørge os selv og hinanden om, hvorfor vi har en Y’s mens club. Hvilken
berettigelse havde klubben, når vi ikke kunne mødes og lave det vi havde planlagt.
Jeg tror ikke, at vi er færdige med at drøfte hverken ”hvorfor”, ”hvordan” eller ”hvad”
skal vi med klubben. Jeg kunne ønske mig, at vi også ville tage disse spørgsmål med ud i
de enkelte udvalg og stille dem til det arbejde, der gøres. Det har nogle af jer sikkert
gjort mange gange, men det er en proces, der aldrig ender, så længe vi bevæger os.
Det er mit og præsidiets håb, at vi i det kommende år kan finde glæde i samværet,
samarbejdet og arbejdsopgaverne, men også at vi har modet til forandring og
nytænkning, så vi vokser som et fællesskab i bevægelse mod en bedre fremtid!

Hvorfor er vi her? Jeg tror, vi er her for at tænde lys. Tænde lys for hinanden!

