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Hvad er Y’s Men ?

Y’s Men bevægelsen - En del af K-familien:

Y’s Men’s klubberne har til formål at 
støtte kristeligt børne- og ungdomsar-
bejde og socialt udviklingsarbejde. 
Dette gøres ved enten at udføre et 
stykke praktisk arbejde eller i form af 
økonomiske donationer.
 
Midlerne til disse donationer tilveje-
bringes ved en række aktiviteter, som 
klubmedlemmerne arbejder med.
 
Derudover dyrkes et godt og tæt 
kammeratskab samt et højt oplys-
ningsniveau om samfundsmæssige 
forhold for derved at styrke medlem-
mernes engagement, både lokalt, 
nationalt og internationalt. 
Y's Men Region Danmark er en bevæ-
gelse, der giver mening og resultater!
 
En Y’s Men’s klub består af ca. 15-40 
personer, der mødes typisk 2 gange 
om måneden til et klubmøde med in-
terne drøftelser, oplysende foredrag, 
virksomhedsbesøg o.l.
 
Alle landets klubber udgør Region 
Danmark, som er en del af det ver-
densomspændende Y’s Men Interna-
tional.
 
Landets klubber bidrager hvert år 
kontant med 15 – 20 mio. kr., hvor-
af ca. 1,4 mill. går til et eller flere 
ansøgte regionsprojekter. Dette kan 
eksempelvis være et børnehjem for 
forældreløse børn, støtte til Europæ-
isk KFUM, gadebørn eller konfirmand-
center. Region Danmark har i årenes 
løb støttet mange projekter, der har 
hjulpet mennesker, der ikke har det 
så godt som vi andre.
 
Det verdensomspændende arbejde 
bygger på ”Jesu Kristi lære” og vort 
motto er ”At vedkende sig den pligt, 
der følger med enhver ret”.
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Middelfart Y’s Men’s Club
kan 25. november 2017 fejre sit 
50 års jubilæum

Det begyndte sådan

Fredericia Y’s Men’s Club 1 ønskede en nabo-
klub i Middelfart. Bestræbelserne lykkedes, 
Fredericia-klubben blev moderklub for den nye 
Middelfart Y’s Men’s Club. 

”Det blev en svær fødsel med en drægtigheds-
periode som en elefant,” fortæller et af de første 
medlemmer.

Den nye klub fik mange lykønskninger på da-
gen, bl.a. via Den danske Statstelegraf, Post- og 
telegrafvæsenet med hilsener fra nationale og 
internationale  klubber fra Norden og fra The 
International Associations of Y’s Men’s Club’s så 
langt væk fra som Hawaii og USA. 

Den 25. november 1967 kunne Y’s Men 
Region Danmark og Norge underskrive charter-
brev for klub nr. 50, Middelfart Y’s Men’s Club. 
Charterbrevet blev overrakt af regionsleder K. 
Lindhardt ved en festgudstjeneste i Sct. Nikolaj 
Kirke i Middelfart v. sognepræst G. A. With.

Hilsen fra Honolulu
         
 

På jubilæumsdagen falder især ét telegram i 
øjnene, nemlig en hilsen fra Tønsberg Y’s Men’s 
Club i Norge.
Denne klub blev i 2010 broderklub med Middel-
fart Y’s Men’s Club.
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Charterfest på Hotel Staurbyskov

Y’s Men Region
Danmark og Norge

forærede den nye klub en 
flagstander som symbol på 

den verdensomspændende 
Y’s Men bevægelse. 
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21 mænd blev optaget i den nye klub ved chartringen

På jubilæumsdagen har Middelfart Y’s Men’s Club 25 medlemmer

Albert Clement, Arne Jensen, Arne Nielsen, Arne 
Schmidt Andersen, Bent Clement, Court Lykke-
gaard, Erik Godskesen, Evald Jørgensen, Jacob 
Weisenberg, Johannes Madsen, Johs. Østergård, 

Jørgen Skovgaard, Kaj B. Jørgensen, Kaj Elkjær, 
Kaj Erik Jensen, Knud Larsen, Orla Mulvad, Peter 
Godskesen, Poul Erik Nielsen, Søren Skov og 
Villy Lillelund Petersen.

Knud Andersen, Christian Bonde, Flemming Lund Clausen, Inger M. Clausen, Karl-Erik Feddersen, Erik 
Hansen, Kirsten Nissen Hansen, Jørgen Højholt, Torben Iversen, Erik Jul Jakobsen, Arne Jensen, Helge 
Jensen, Svend Aage Jensen, Kirsten Billesø Jensen, Erling Justesen, Hans Erik Knudsen, Poul Kofod, 
Jørn Ladegaard, Per Rolighed Larsen, Svend-Erik Lundsgaard, Hanne Vibeke Nielsen, Ole Christian 
Olsen, Niels Bang Olsen, Carl Erik Refshauge og Rie Tinggaard.

Til venstre:
Arne Jensen, Erling Justesen, Mogens, Bent Cle-
ment, Evald Jørgensen, Jørgen Skovgaard, Johs. 
Madsen (lidt skjult), … 
Erik Godskesen på højre fløj.
Nederst:
Albert Clement, Agner Christensen, Jacob Wei-
senberg, Søren Skov, Poul Erik Nielsen, Johannes 
Madsen, Erling Justesen, Mogens, Bent Clement, 
Evald Jørgensen og Erik Godskesen

Klubmøde i ”det gule hus”  Østergade i Middelfart
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En Y’s Men’s Club ledes af et præsidum, som sidder et år ad gangen

18. november 2015: Kvinderne beriger klubben

1967-68  Jacob Weissenberg
1968-69 Johannes Madsen
1969-70 Albert Clement
1970-71 Jørgen Skovgaard
1971-72 Orla Mulvad
1972-73 Bent Clement
1973-74 Søren Skov
1974-75 Kaj E. Jensen
1975-76 Arne Schmidt Andersen
1976-77 Poul Erik Nielsen
1977-78 Erik Jul Jakobsen
1978-79 Henry Hedemann
1979-80 Gunnar Langborg Hansen
1980-81 Hans Aage Andersen
1981-82 Knud Andersen
1982-83 Knud Larsen
1983-84 Hans Erik Knudsen
1984-85 Henry Kristensen
1985-86 Hans Buch
1986-87 Jørgen Højholt
1987-88 Henning Gregersen
1988-89 Niels Bang Olsen
1989-90 Erik Jul Jakobsen
1990-91 Bent Jensen
1991-92 Børge Olsen
1992-93 Arne Jensen 

1993-94 Arne Schmidt Andersen
1994-95 Orla Mulvad
1995-96 Erling Justesen
1996-97 Knud Andersen
1997-98 Bent Otto Jensen
1998-99 Arne Jensen
1999-00 Gunnar Tinggaard
2000-01 Erik Jul Jakobsen
2001-02 Niels Bang Olsen
2002-03 Christian Bonde
2003-04 Jørgen Højholt
2004-05 Helmuth Nymann Jensen
2005-06 Niels Erhard Sørensen
2006-07 Knud Andersen
2007-08 Erling Justesen
2008-09 Jørn Ladegaard
2009-10 Svend Aage Jensen
2010-11 Karl Erik Feddersen
2011-12 Kai Jensen
2012-13 Erik Jul Jakobsen
2013-14 Jørgen Højholt
2014-15 Arne Jensen
2015-16 Torben Iversen
2016-17 Flemming Lund Clausen
2017-18 Svend Aage Jensen

Præsidenterne i Middelfart Y’s Men’s Club 1967 -  2017

Efter længere tids interne drøftelser blev det besluttet at omdanne Middelfart Y’s Men’s Club til en 
blandet klub for både mænd og kvinder. 

Kirsten Billesø, Rie Tinggaard og Kirsten N. Han-
sen har her taget imod nål og medlemsbevis ved 
optagelsesceremonien i klubhuset. 
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Kært Barn har mange navne

Klubbens mødesteder

Klubmøderne

Klubben har i sit 50-årige liv haft to navne:
Indtil 1978 kaldte man sig 
Middelfart Y’s Men’s Club, 
fra 1978 Vends Herreds Y’s Men’s Club og 
fra 1990 igen Middelfart Y’s Men’s Club.

Hvorfor det?

I 1978 besluttede klubben at kalde sig Vends Herreds Y’s 
Men’s Club ud fra den begrundelse, at medlemmerne 
ikke blot kom fra Middelfart, men fra hele Vestfyn. Derfor 
valgte man den gamle betegnelse Vends Herred. 

Man erfarede dog i de kommende år, at ingen, knap nok 
befolkningen i området, kendte denne gamle stedsangi-
velse, og så blev navnet igen Middelfart Y’s Men’s Club.

De første år mødtes medlemmerne i den unge 
Middelfart Y’s Men’s Club på Østergade i Middel-
fart i det gule hus, som tilhørte den folkekirkelige 
bevægelse ”Unge Hjem.” Bygningen blev overta-

I 1992 købte Middelfart 
Y’s Men’s Club lejren Skov-
gaarden på Karlskovvej 35  i 
Røjleskov. Her lå også den 
bygning, som blev klubbens 
fremtidige klubhus og der-
med mødested. 
Erling Justesen var initiativ-
tager til købet.

get af Middelfart kommune i 1990, og klubben 
fandt i første omgang nyt husly hos Brenderup 
Trailers i Nørre Aaby. 

Klubben har i 2017 drevet Skovgården som lejr- 
og kursuscenter gennem 25 år.

Der er et godt sammenhold og kammeratskab 
i klubben. Klubmøderne begyn-der med fælles 
spisning. Faste punkter er korte meddelelser 
og 3 minutter, hvor et klubmedlem får ordet. 
Programmerne spænder vidt over samfundsre-
laterede og kirkelige emner, der giver viden og 
indsigt. 
I mange år har medlemmerne klippet frimærker 
til gavn for Brotherhood Fund, der har til formål 
at udbygge internationale relationer.

Karl-Erik 
Feddersen 
i den store 
papirkurv!
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Kommunikation i klubben

Evald Kristiansen, Algade i Middelfart, var den 
første redaktør. Det er imponerende at læse de 
indholdsrige klubblade fra disse år, skrevet med 
humor og vid (bid) og ledsaget af flotte stregteg-
ninger.

Det var vigtigt for den nye klub at holde alle 
medlemmer ajour med, hvad der skete i klubben 
og i udvalgene. 
Derfor besluttede man at udgive et med-lems-
blad. Nr. 1 udkom 6. september 1975. En stor del 
af disse blade findes i klubarkiverne. 

Hvordan var det nu, det var dengang i 1970’erne, 
før computernes indtog? 
Arbejdskrævende, helt sikkert!

I 1976 havde klubbens 
medlemmer travlt med 

at forbedre lokalet i 
”det gule hus”, som fik 

nyt loft.

August 1983: 
En aften for kunstinteresserede

”Af Arne blev vi slæbt rundt til 6 forskellige kunstudstillinger – og fandt omsider i nattens 
mulm og mørke ud i Johs. Madsens sommerhus.” 

På den tid var Middelfart Y’s Men en klub kun for mænd! 
I klubbrevene nævnes dog ægtefællerne:

”Husk, det er med koner …. damerne … Husk de smukke … osv.”
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Middelfart Y’s Men’s klub fejrede 10 års jubilæum i 1977 med en 
kavalkade over de første 10 år. Et medlem med naturlig insider-
viden  skrev essays, et par unge menne-sker tegnede fantasiful-
de vignetter.  Klublivet fastholdes …

Middelfart, den fik et ordn’ligt skub 
fra Fredericia’s første Y’s Men’s Club: 
”Middelfart en Y’s Men’s Club skal ha’,” 
Det var lige, hva’ de sa’!

Højtidsstunden i vor gamle kirke
gav sit stempel på vort virke.

Og så var vor hverdag inde,
egne ben vi skulle finde.

Og når F.K.T. så søger
hjælp at gå med deres bøger,
Y’s Men melder sig i hast,
gi’r med trapper sig i kast!

Til fuglehuse – ak og ve, 
var ingen købere at se!

Men negene, de gik, 
for dem vi mange penge fik,

… mens fuglene nu sang
ud over by og vang! 

I 1993 havde Middelfart Y’s Men’s Club 
stadig to tombola-trailere, som blev la-

vet nogle år tidligere. Nu lejede man
dem gerne ud og reklamerede med alt

det korrekte udstyr samt 
”…. anvendelsesområde er kun 

begrænset af fantasien!”  

Så højt på ønskesedlen stod,
 til vores tombola en bod.
Og hvem tog fat
en enkelt nat:
Det gjorde Erling jo og co.:            
Snart supervogn på pladsen stod (1973)

Avisen skrev: ”… en tombola ved ”Unge 
Hjem” og  en på Torvet .. godt besøgt. 
Mange kunne redde middagen i form 

af fjerkræ.”
Se, dette er en krøllet pog,
som klubben holder til sin bog
(Sponsorstøtte til dreng i Tanzania)
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Pengerejsningsprojekter gennem 50 år

”Mens vi sejled på det stille bælt,
lød det pludselig så fælt,
at derinde, på den smukke kyst,
fik Niels Bugges mordere
nok stillet deres lyst!

”Lyse øl og flade klemmer,
ikke sandt, det sent vi glemmer!”
Men er taleren blot lødig,
bliver maden overflødig!

Klubmøde på den ene side  – 
vægtvogterne på den anden!   
Ophørssalg i genbrug forberedes:
På den anden side døren:       
Løbehjul og gamle dæk,
Hyl og jubel, klap og glæde!      
alt skal sælges, alt skal væk, 

Vid: Hos Y’s Men råd der fås,       
 hvordan slankemålet nås! 
 Men på trusser, korseletter,
 hvem mon prisen på dem sætter?

Y’s Men’s Club i fællesskab og broderånd - sammenknytter med så stærke bånd:
Glæden ved at kunne gi’ - ved at stå vor næste bi.

Sådan slutter vi år ti: Løfte alt i samlet flok, lad for os det være nok.
Ukendt forfatter

Kæmpebanko
I årene 1973 og 1974 fik man stablet to kæmpe banko-
spil på benene. Spillene blev afholdt i Lillebæltshallen 
under ledelse af showmanden Carl Christensen, kendt 
som banko-Carl. Initiativet blev støttet af det vestfynske 
erhvervs- og forretningsliv med ca. 450 gevinster hvert 
år til en værdi af ca. 28. - 30.000 kr. Det blev en kæmpe-
succes med ca. 2.200 gæster i 1974 og en omsætning på 
over 30.000 kr. 

Man måtte afvise interesserede i døren. Det blev det 
største reklamebanko, som indtil da var afholdt på Fyn.

Overskuddet gik til fritidshjemmet Bjergbanke.
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Loppemarked og genbrug: ”Hjælp os at hjælpe”

Genbrugsbutikken havde åbent om lør-
dagen. Der blev ført nøje protokol over 
omsætningen. Bl.a. kan man læse:  
 
”Solgt en plæneklipper til 20 kr. --- ryddet op 
efter evne, dvs. fantastisk meget … ordnet bog-
kasserne og læst en del i bøgerne .. meget koldt, 
men havde kølersprit med! .. Surt, dårlig handel 
… koldt-koldt-koldt.. Gennemsnitligt salg i dag 
120-885 kr.”

Og så lukkede genbrugsbutikken den 20. 
april 1991 i snevejr  og med et ophørssalg 
på 3.200 kr

Indsamling af briller
Y’s Men International stod i begyndelsen af 
1970erne i spidsen for en storstilet indsamling 
af briller til støtte for den indiske læge, C. Modi 
i Mysore. Middelfart Y’s Men’s Club oprettede 
indsamlingssteder i Ejby, Nørre Aaby og Middel-
fart.
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Firma- og julegaver 
En flok klubmedlemmer var i nogle år meget 
aktive i snedkerværkstedet på Brenderup Trailer, 
senere hos gartner Johannes Madsen. Man lave-
de små trailere til vingaver, perfekte til recepti-
onsgaver, fuglefoderhuse, ringspil m.m. Resultat: 
ca. 10.000 kr. årligt til klubbens humanitære 
kasse.

Avisen skrev:
”Y’s Men’s Club i Middelfart har travlt med at 
rejse kapital til sine mange, velgørende for-mål. 
De ca. 20 medlemmer har sat sig for at fremstille 
140 fugle-foderhuse og 3000 juleneg, som skal 
sælges i tiden op til jul. Foderhusene er særdeles 
smukt udført, designet af produktionsingeniør 
Erling Justesen.” 

Støtte til udsatte børn i Grønland

Produktionen forgik på 
samlebånd. Hvert med-
lem udførte en nøje 
aftalt proces. 
Pengene skulle bl.a. gå 
til klubbens adoptiv-
dreng i Tanzania, hvis 
skolegang klubben ville 
finansiere de kommen-
de 7 år.

Albert Clement, Arne Andersen, Poul Erik Nielsen, Johannes Madsen, Erling 
Justesen og Henry Hedemann 

Blå Kors Grønland hjælper grønlandske børn fra 
hjem med alkohol- og anden misbrug. 
Blå Kors har foreningshuse for børn og unge. 

Husene trængte efterhånden til en voldsom 
renovering. 

Middelfart Y’s Men 
støttede

med 15.000 kr samt 
praktisk hjælp.

Klubmedlem Flemming 
Lund Clausen drog 

sammen med andre Y’s  
men til Grønland i juli 

2016.

Flemming er nr. 2 fra højre
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Aktiviteter dengang - og i fremtiden

FDF og KFUM-spejderne støttes
Klubmedlemmerne Henry Kristensen, 
Johannes Madsen og Hans Erik Knudsen 
uddeler økonomisk støtte

Landsforeningen Liv   
fik samme dag 500 kr. til sit oplysende 
arbejde.

Pensionister støttes
I 1983 arrangerede Vends Herreds Y’s 
Men’s Club et møde om pensionistlivets 
muligheder.

Strib FDF/FPF
Arne Andersen og Henry Kristensen 
overrækker check til FDF/FPFs for-
mand, sognepræst Svend Fårvang

Dengang:
Det blev til banko, loppemarked, tombola, gen-
brug, julemærker og meget mere. 
Med købet af lejrcentret Skovgården i 1992 ned-
droslede klubben de mangeartede aktiviteter, 
og arbejdet med vedligeholdelse af Skovgårdens 
bygninger og udeareal tog over. 

Fremtiden:
Der skal nytænkes. Ikke alle klubmedlemmer 
ønsker – eller magter – at give Skovgården 
første-prioritet. 
Derfor er der nu dannet arbejdsgrupper inden 
for Textil, Træ, Papir….. 

Mål i 2017: At producere produkter til julebyen 
i Middelfart i december med stadeplads i et 
byhus.

Middelfart Y’s Men’s Club holder til i 
Middelfart Juleby i den 8.-10. dec. 2017

Foto: Middelfart Handel
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Fritidshjemmet Bjergbanke

Klubben syntes, at der var behov for et fritids-
hjem i Middelfart. I 1969 kontaktede man derfor 
Børge Nielsen, generalsekretær for KFUM’s 
sociale Arbejde, som havde godkendelse til at 
oprette fritidshjem og –klubber.
En bestyrelse, bestående af Orla Mulvad, Jørgen 
Skovgaard, Søren Skov, Jørn Ladegaard, Johan-
nes Madsen samt Poul Jensen som kommunal 
repræsentant gik i gang.

Rejsegildet blev lidt anderledes end forventet. 
Nogle havde dekoreret loftet med håndværker-
værktøj, kædet sammen i en stor ”blomsterde-
koration.”
Umiddelbart efter spisningen faldt dekoratio-
nen ned og fik tallerkener til at flyve rundt i loka-
len. Det medførte besøg på skadestuen.

Bjergbanke blev indviet 18. marts 1974 som 
junior- og ungdomsklub. 
Den første leder af Bjergbanke var Per Rolighed 
Larsen. Per Larsen er nuværende medlem af 
Middelfart Y’s Men’s Club.

I 1990 overtog Middelfart kommune institutio-
nen.

Fastelavnsfest på Bergbanke
Efter Bjergbankes indvielse blev der holdt en me-
get festlig fastelavnsfest på stedet for Middelfart 
Y’s Men’s Club og bestyrelsen. Alle gæster havde 
fået et erhverv tildelt, hvis dress code skulle føl-
ges.

Henry og Birgit Kristensen, Inge Gregersen,
Grethe og Erik Jul Jakobsen

Agner og Agnes Christensen
Else og Johannes Madsen
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Klubbens sociale liv og fællesskab

Udflugt til Løverodde
I midten bl.a. Søren Skov og Erik Jul Jakobsen. 
Deres bakkenbarter og sorte hår tidsfæster 
udflugten til 1970’erne! 

Med er bl.a. også Henry Hedemann, 
Albert Clement og Kirsten Justesen.

De unge Y’s men, 
Henry Hedemann, 
Knud Andersen, 
Johs. Madsen og 
Erik Jul Jakobsen 
drøfter Y’s Men’s 
arbejdet.

Rie Tinggaard, Christian Bonde,
Hans Erik Knudsen og Jørgen Højholt 

Inge Meyer, Lissi og Niels Bang Olsen, 
Ingrid og Hans Erik Knudsen         

Udflugt til Boyes Banke 2005

Ingrid, Henning, Poul Erik, Birgit,
Henry og Inge.
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Julefester med sjov og alvor

Familielejre og weekend camps - Ferie med indhold

December 1976 samledes man på Fønsvang om en 
tre-retters middag og festtale af Kresten Drejergaard, 
præst i Asperup-Roerslev og senere biskop over Fyens 
Stift. Aftenen sluttede med en dansant. Så fulgte fire 
julefester på Nørre Aaby Hotel, tre i kantinen på Brende-
rup Trailer, stadig med mad fra Nørre  Aaby Hotel. Og her 
skulle gæsterne selv medbringe kassettebånd til under-
holdning og dans! Noget for enhver smag. 

I 1986-88 var klubben tilbage på hotellet i Nørre Aaby. Et 
enkelt år holdt klubben julefest på Byggecentrum, denne 
gang med underholdning v. familien Romme i Ejby, folke-
dans m.m. I dag holdes  adventsfester på Skovgården.    

Agnes Larsen og Erling Justesen, 
Skovgården, advent 2014 

Til enhver Y’s Men fest måtte der dengang være en sang eller tale for damerne:
”Toastmasteren  siger, at vi pynter på selskabet især, 

I kan da godt forstå, vi forfærd’lig stolte er!” (Ingrid Knudsen)

I 1980’erne var klubbens medlemmer unge med hjemmeboende børn 
ligesom i de fleste andre Y’s Men’s klubber.

Klubben besluttede at tilbyde sommerlejr for familier i Y’s Men regi. 
Den første familiecamp fandt sted på FDF’s sommerlejr Hovborg på Nord-
langeland i tiden 10.-17. juli 1982. Ca. 35 familier, 130 personer, deltog.

Udpluk fra en deltagers indlæg i regionsbladet efter lejren:
Jørgen Andersson, Svendborg: ”…. Alle sejl var sat til, timet og planlagt 
100%. Vends havde fod på det hele. .. ca 130 mennesker samlet, alle aldre 
fra spædbørn til pensionister – og enkelte hunde. Det skønneste vejr. Ind-

kvartering i lejrens hovedbygning og de to gamle, cirkelrunde paddehattepavilloner med værelser i 
form som lagkagestykker …. og et imponerende skue i nyt og ældre campingudstyr! Et program med 
sans for variationer, enkelte punkter måtte vige for varmen og badelysten… Aftenerne sluttede med 
lejrbål med spøg og skæmt, sang og alvorsstunder. – Først og 
sidst: vi havde et dejligt Y’s Men samvær med tid til drøftelser 
… og drog fra lejren, fulde af glæde og med fornyede venska-
ber og mod på livet. Vi er mange, der siger en stor tak til Vends 
for en dejlig ferie – og vi kommer igen til næste år, med sidste 
vers af Hovborg-valsen:” 

Hør nu her, alle mand,
nu ta’r vi fra Langeland,
bort fra storebæltskystens friske, klare vand.
Vi ta’r fra familielejr,
bort med alle vore grejr, Hovborg tog jovist 
imod os med det dejligste vejr.

Og hvis I synes, at ferien ej har virket lang,
kan det være, at vi mødes nok engang.
Alle Y’s Men fra Vends - si’r på gensyn, imens - 
lejrbålet for allersidste gang er tændt!        

Tekst og melodi: 
Knud Andersen, Middelfart Y’s Men’s Club
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Broderklub

Sommerlejren på Hovborg efterfulgtes af  
lejre på Fjordcentret i Sødring ved 
Mariagerfjord. I alt 6 års sommerlejre blev 
det til.
Lejrene fik deres egen bestandigt voksende 
sangtekst med melodi, forfattet og komponeret 
af klubmedlem Knud Andersen med bistand af 
fru Jytte. Alle lejrdeltagere var medarrangører og 
forventedes at deltage aktivt. Og det gjorde de: 

”Der hørtes hammerslag fra essen, kunstfærdige 
drager fløj i luften, go-carts racede rundt, bold-
spil og leges glade råb flængede luften, kobber-
bryllupsdag blev fejret med blæserklang og flag, 
nogle faldt i vandgraven, O-løb om natten, festli-
ge lejrbål,  multimarked …….  og meget mere!”

Weekend Camps i Brenderup
Sommerlejrene blev afløst af årlige week-end-
camps første weekend i september hos klub-
medlem Erling og Kirsten Justesen på Gartnervej 
i Brenderup. Her mødtes gennem 9 år mere end 
100 deltagere fra hele landet – altid med godt 
vejr og højt humør. Gode minder har klubben fra 
disse fællesskaber.

For at styrke det internationale fællesskab fik 
Middelfart Y’s Men’s Club i 2010 en broderklub i 
Norge, Tønsberg Y’s Men’s Club.

September 2010 drog 26 Y’s Men med ægte-
fæller af sted til Tønsberg for første gang til en 
indholdsrig og positiv weekend, hvor grunden 
blev lagt til fremtidige venskaber.

Den 18. september 2010 underskrev 
Tønsberg Y’s Men’s Club og Middelfart Y’s 
Men’s Club Brother Club Cerfiticate.

Middelfartklubben husker især besøget i 
Tønsberg den 17. maj 2013, Norges nati-
onaldag – og Tønsberg Y’s Men’s Clubs 50 
års jubilæumsdag.

I Tønsberg-programmet kan læses: Signering af 
brorskapssertifikat, utvekslinger af klubbanner…
Svend Foyn statuen v. Tønsberg Kirke, rundtur 
over slottsfjellet, byens ”acropolis”, festaften i 
Solvangkirken, Gudstjeneste i Tønsberg Domkir-
ke, Knattholmen leirsted med middag og offisielt 
avslutning.

Vennskapsvise
Melodi: Jeg plukker fløjsgress
Tekst: Bodil Skjaanes Dugstad

En venskapsvise vi her vil sjunge 
til lette toner i dur og moll.
For vennskapsgleden – den evig unge 
skal kvedes ofte – i hundrefold.
 Så la oss sanse og se hverandre
 en liten stund på vår travle vei.
 I venskaps hage der skal vi vandre. 
 Der dufter mose og blom for deg. 
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Udvekslingsprogrammet YEEP

Tønsberg  Y’s Men’s Club - Hindsgavl Slot

Y’s Men Internatio-
nal ønsker med YEEP 
pro-grammet at give unge 
mennesker indsigt i andre 
landes kultur og samfund. 
Her får unge mulighed 
for at lære om et andet 
lands kultur, vaner, sprog 
og samfund ved at blive 
en del af en fremmed 
familie med dens glæder 

og sorger – og samtidig formidle dansk kultur og 
samfund videre til sin værtsfamilie. 

Unge fra andre lande har 
været optaget i Y’s Men fa-
milier i Middelfart-klubben. 
Liz Denman fra Australien 
boede hos Erik Jul Jakob-
sens familie et helt år, mens 
deres søn, Peter, var i Cana-
da. Liz fyldte 16 umiddelbart efter sin ankomst, 
og det var en helt anden skolekultur, hun mødte 
på Middelfart gymnasium. Søren Bang Olsen, 
søn af Lissi og Niels Bang Olsen, var i Canada et 
år.  Sådanne udvekslinger fører ofte til livslange 
venskaber.
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Den selvejende institution Skovgaarden i Røjle af 1992

Middelfart Y’s Men’s Club købte i januar 1992 
lejrcentret Skovgården på tvangs-auktion. Man 
så muligheder for klubben i at drive lejren, dels 
for at bevare stedet som tilbud til spejdere, 
FDF’ere og andre børne- og ungdomsorganisatio-
ner, dels for at få midler til klubbens humanitære 
kasse via klubmedlemmers frivillige arbejde med 
vedligehold. Efter en ihærdig indsats kunne man 
præsentere lejren den 30. maj 1992. Skovgården 
drives som en selvejende institution. 

Avisudklip: Henry Kristensen, Børge Olsen, Johs. 
Madsen, Hans Erik Knudsen og Erling Justesen

Skovgården er et moderne lejr- og kursuscenter, 
der tilbyder plads til 100 personer, fordelt på 19 
dobbeltværelser og to sovesale  – samt lejrplad-
ser til telte. Der er et veludstyret køkken med 
moderne hjælpemidler, boldbaner, legemulig-
heder på det store område og i den tilgrænsen-
de skov. Skovgaarden udlejes til weekendop-
hold, sommerlejre, lejrskoler, private fester og 
meget mere.  

Middelfart Y’s Men’s Clubs største projekt siden 
1992 har været at stå for driften og udlejningen 
af lejr- og kursuscentret Skovgården med plads 
til 100 deltagere.
Klubmedlemmerne deltager aktivt i vedligehol-
delsen af Skovgården og skaffer herigennem 
midler til klubbens humanitære kasse.

Middelfart Y’s Men’s Club har klublokale i den 
bagerste bygning til venstre.
Den hvide bygning til højre rummede bestyrer-
boligen. Her boede Orla Mulvad i en del år. I 
2006 blev der bygget en ny bestyrerbolig hen-
over markvejen foran. 

Klubbens medlemmer lagde utallige arbejdsti-
mer på Skovgården, før den blev acceptabel til 
udlejning. Skovgården bliver løbende vedlige-
holdt og fremtræder i fin stand i jubilæumsåret.
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Middelfart Y’s Men’s Club i dag og i morgen

Værtsskabet for Y’s Men International Convention 2020

Klubben i dag
Middelfart Y’s Men’s Club er en levende og 
aktiv klub med 25 medlemmer. I 2015 blev det 
besluttet, at også kvinder kunne optages som 
medlemmer af klubben, og i dag er der 5 kvin-
delige med-lemmer.

Mødeprocenten er høj både til klubmøder og til 
fællesmøder, hvor ægtefæller deltager. Fælles-
skabet udvikles ikke kun ved klubmøder, men i 
lige så høj grad gennem udvalgsarbejde og de 
fælles praktiske arbejdsopgaver.

Som medlemmer af en Y’s Men’s Club er vi en 
del af et internationalt, kristent fællesskab. Det 
får vi en fornemmelse af ved de gensidige besøg 
i broderklubben i Tønsberg i Norge.

Udfordringer
Jeg ser en stor udfordring i, at Skovgården i dag 
er den eneste væsentlige aktivitet, som giver 
penge til klubbens støtte projekter. Der er taget 

hul på denne udfordring. Aktivitetsudvalget har 
i år fået sat gang i en række aktiviteter, hvor 
klubmedlemmer kan deltage i produktion efter 
lyst og evne, som nævnt under pengerejsnings-
projekter i fremtiden.

Fremtiden
Har klubben så en fremtid med den ret høje 
gennemsnitsalder? 
Udfordringen med at finde nye medlemmer har 
altid været der, og med de senere års tilgang af 
nye medlemmer er jeg optimistisk på klubbens 
vegne. 

Det er mit håb og ønske, at fællesskabet fortsat 
må trives og udvikles i klubben i respekt for Y’s 
Men bevægelsens idé og formål og til gavn og 
glæde for de pro-jekter og organisationer, som 
vi gerne vil støtte.

TILLYKKE med 50 års jubilæet.

Svend Aage Jensen, præsident

I 2020 skal der være verdenskonfe-rence i 
Danmark med Odense som værtsby. 
Denne opgave vil involvere alle fynske klubber 
og vil bidrage til at forstærke oplevelsen af Y’s 
Men som en international bevægelse.

Frem mod 2020

Eventyret på Fyn bliver til virkelighed:
”Area President Elect Poul Henning Løwen-
dahl har i dag meddelt, at de fynske Y’s Men’s 
klubber har ”vundet” værtsskabet for Y’s Men 
International Convention 2020”:

03. aug. 2017:
”Poul Henning Løwendahl fik tirsdag 15 min. til 
at præsentere vores ansøgning for dommerko-
miteen på et møde i Las Vegas. Det var i skarp 
konkurrence med Y’s Men Region Bangalore, 
Indien. ”
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Milepæle i klubbens historie

1967  Klubben chartres den 25. november. Den nye klub får 21 medlemmer,
1968 - 1981 Sct. Hans aften for familierne hos gartner Johs. Madsen, Skrillinge Planteskole
1973 - 1974 Klubben får egne tombola-vogne.
  Første kæmpebanko afholdes i Lillebæltshallen, ledet af banko-Carl
1974  Fritidshjemmet Bjergbanke indvies 18. marts,  efterfulgt af festlig fastelavnsfest
1975 - 1981 Første medlemsblad udkommer.
  Fra 1982 ændres medlemsbladene til klubbreve.
1976  Storstilet julefest på Fønsvang
1978  Klubben skifter navn til Vends Herreds Y’s Men’s Club.
  Familieweekendtur til Dancenter i Faaborg
1979  Loppemarked i  ”Unge Hjem” bygningen
1979 - 1986 Årlig juletræstur til Tommerup med kaffe på Tommerup Efterskole
1982 - 1987 Klubben afholder sommerlejre for alle Y’s Men i Danmark, et år på Nordlangeland,
  5 år i Sødring ved Mariagerfjord.
1983 -   Midsommerfest hos Erling og Kirsten Justesen i Brenderup 
1987  Sommerudflugt til Ærø
1988  Klubben afprøver weekend camp for alle Y’s men på Riis camping 
  Weekendtur til Lystruphave kursuscenter
1989 - 1990 Frøbjerg Bavnehøj: ”Landmandsliv” og ”Frk. Nicouche”
1990  Klubben ændrer sit navn tilbage til Middelfart Y’s Men’s Club.
  Middelfart kommune overtager ”Unge Hjem” bygningen.
  Klubben flytter fra Middelfart til Brenderup Trailers i Nørre Aaby.
1991 - 1999 Klubben arrangerer årlige september-weekend camps for alle Y’s Men. 
1992  Klubben køber lejrcentret Skovgården i Røjleskov, og driften heraf bliver klubbens 
  væsentligste pengerejsningsprojekt.
  Klubben får eget klubhus på Skovgården.
  Udflugt til Løgumkloster
1993  Klubben udlejer sine to tombola-vogne til forskellige formål.
2006  Skovgården bygger ny bestyrerbolig.
2008  Weekendtur til Strynø
2010  Klubben får Tønsberg Y’s Men’s club som broderklub og besøger Tønsberg.
2011  Første besøg af Tønsberg Y’s Men’s Club
2013  Klubben besøger Tønsberg og deltager i 17. maj festlighederne.
2015  Klubben bliver en blandet klub for både mænd og kvinder.
  De første 3 kvinder optages som medlemmer.
2016  Nye aktiviteter igangsættes for at skaffe midler til donationer.
2017  Klubben fejrer 50-års jubilæum på Skovgården med reception og aftenfest.
  Samme år kan Skovgården fejre 25 års jubilæum i Middelfart Y’s Men’s Club’s regi.
  De fynske Y’s Men’s klubber vinder værtsskabet for 
  Y’s Men International Convention i 2020
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JUBILÆUMSSKRIFT
Middelfart Y’s Men’s Club

50 års jubilæum
25. november 2017

Tekster og fotos
Klubbens arkivmateriale

og medlemmers fotos

Bagsidefoto
Adventsfest

Skovgården 2014

Tryk
MV Tryk a/s

Middelfart
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