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Y’s Men’s Club

50 år

1965 - 2015
Tilbageblik
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Det er os en stor glæde at kunne fejre Haderslev
Y’s Men’s Clubs 50 års jubilæum med dette lille
”Tilbageblik”.
Vi har valgt at lave det som et lille billedhæfte, hvor vi ser tilbage
på klubbens mange oplevelser og aktiviteter i det fællesskab, som
vores klub er. Vi håber, at alle vil synes om det!
Med venlig hilsen og på gensyn!
Poul Erbs, præsident 2014-15.

Haderslev Y’s Men’s Clubs Chartring i Haderslev Domkirke og fest på Årøsund Færgegård den 1. maj 1965.
I Domkirken ses fra venstre:
Garnet W. Mc. Kenzie, Canada
international præsident
Erik Nielsen, præsident
Holger Bank-Rasmussen, vicepr.
Jørgen Mårup Hansen
Christian Hansen
K. C. Thiesen
Knud Erik Knudsen
H. Chr. Krøyer
Leo Jessen
Egon Vestergaard, sekretær
Aage Dan Jørgensen
H. C. Moos
Gunnar Jørgensen
Jens Schulz, skatmester
I. C. Henriksen
Mogens Nielsen
Niels Aage Sørensen
Fraværende: K. C. Andersen,
Arvid Arp-Hansen, Hans E. Petersen
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Niels Aage Sørensen, som var med til at oprette Haderslev
Y’s Men’s Club i 1965 skriver:
”Det var et stort arbejde at begynde en ny klub, og der blev lagt
mange kræfter i det. Flere gange kørte vi til møder i Fredericiaklubben, som var moderklub. Det varede 1½ år inden vi kunne blive chartret.
De allerførste aktiviteter var
praktisk hjælp til KFUMs konfirmandklub og KFUKs spejderhus.
Vi gav et filmapparat til KFUMs
fritidsklub og hjalp med basar på
Ansgar, pengene kom gennem
indsamling af gamle aviser.
I løbet af de 50 år har der været
et utal af møder med gode foredrag, aktiviteter, juleture med

Sommerudflugt
til Barsø 1993.

vore børn, weekend på Tonneshøj
og meget mere kunne være
nævnt.
Det at have været medlem af Haderslev Y’s Men’s Club har været
en meget stor del af familiens liv,
som vi nødig vil have undværet,
det har påvirket os på mange måder!”

En pinsetur til
Vonsbæk Kirke
1966.
Afhentning af
juletræer 1978.
Weekend på
Tonneshøj 1981.
Karl Erik Olesen fortæller om Haderslev fra istid til nutid 1998.
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Klubbens aktiviteter:
Haderslev Y’s Men’s Club er en ”tjenesteklub” - det betyder, at vi vil
gøre en indsats for at hjælpe og støtte både det kirkelige børne- og
ungdomsarbejde, andre lokale initiativer og globale projekter. Det
drejer sig om både praktisk hjælp og økonomiske håndsrækninger.
Et eksempel:
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Festligt samvær:
I hele klubbens historie
har det været væsentligt
at skabe et godt og festligt kammeratskab. Her
en fest i 1995.
Tove Busk, Niels Aage
Sørensen, Birthe Simmelsgaard, Erik Lange.

Ketty Lindved, Erik Berg,
Birthe Balle, Morten Busk.
Jens Schulz, Ingeborg Simonsen, Johannes Jehøj
Madsen.

Sammen med de øvrige klubber i Distrikt Grænselandet samlede vi
i 1989 penge sammen til hjælpearbejde i Tanzania via Brødremenighedens Danske Mission (BDM). Her overrækkes gaven.
Fra venstre:
Erasto Msogoti, Tanzania Jørgen Bøytler, BDM Alex Dahl Nielsen, BDM Svend Borregaard, distriktsguvernør.
De penge. Klubben har uddelt, er skaffet
via indsamling af gamle aviser, Bankospil, Haderslev-spillet, Julekalendere,
udbringning af telefonbøger, loppemarkeder og meget mere.
Her er det leveringen af telefonbøger et billede fra Haderslev Ugeavis 1994.

Hvert år fejres ”Time of
fast”, hvor man spiser et
enkelt måltid mad, og de
sparede penge går til et
projekt - her 2008.
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Haderslev Y’s Men’s Club er med til at oprette nye klubber:
Først var det i Slesvig, hvor klubben blev
chartret 22/6 1968. Klubben blev dog senere nedlagt.
Dernæst blev Flensborg-klubben chartret
1/8 1970. Og i 2010 kunne vi være med til
at fejre dens 40 års jubilæum:
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Loppemarked og loppetank
Klubbens vigtigste pengerejsende projekt har været Loppetanken.
Det begyndte med et samarbejde med Lions Club om et årligt loppemarked 1973-75.
Derefter indledtes et samarbejde med FDF og KFUM- og KFUKSpejderne. Loppemarkedet flyttede noget rundt, indtil man fra 1989
til 1994 afholdt loppemarkedet i en stald og et maskinhus hos Anton Kongsted i Bramdrup.

Christian
Jessen
bringer
hilsen fra
moderklubben.

I årene omkring 2000 blev det forsøgt at oprette en ny klub i Haderslev med navnet ”Sct. Severin Y’s Men’s Club”. Men efter et
par år måtte det opgives. Til gengæld lykkedes det at oprette
”Tørning Len Y’s Men’s Club”, som blev chartret 5/4 2014.
Men der var også kontakter til Warszawa, hvor der en årrække var
venskabsforbindelse - og dermed udflugt til og besøg derfra.

Der har altid været god pressedækning, her er det en artikel i Haderslev Posten 1991.
Nedenstående billede viser det store tilløb til salget i 1992.
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Specielt fra loppemarkedet i 1991 er der bevaret billeder:

I 1994 blev der mulighed for at etablere et månedligt loppemarked
i den tidligere BP-tankstation på Teaterstien. Derfor fik den navnet:
LOPPETANKEN, og det navn har holdt ved lige siden.
Tankstationen
var noget forfalden, for den
havde stået
tom i nogle år.
Men mod at
sætte den i
stand, blev den
lånt vederlagsfrit!
Billedet er fra
19/2 1994.

På loppemarkedet var der også
Tombola, og på
billedet ses Aase
Jørgensen og Elke Jehøj.

Åbningen blev en stor succes med salg for i alt 16.500 kr. og der
blev afholdt i alt 9 loppemarkeder på Teaterstien.

Der blev også
plads til
Café LOPPEN.

En ide, der
er taget op
igen i den
nye Loppetank.
På billedet
ses Mary
Due Pedersen og Gerda Schulz.
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Loppetanken åbnede på Teaterstien 7. maj 1994. Billedet er
fra Haderslev Ugeavis 11. maj 1994. Fra Venstre ses: Jørgen Due
Pedersen, Dorthea Jessen, Hanne Mette Christensen, Henry Hede
Nielsen, Thorkil Lindved, Jens Schulz, Birthe Hilker, Leif Hilker,
Gerda Schulz, Mary Pedersen, Birte Hede Nielsen, Peder Sørensen,
Christian Jessen, Ingeborg Simonsen, Erik Christensen.
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Der blev holdt åbent hver måned, men med en enkelt undtagelse:
Orkanen i 1999 gjorde det nødvendigt at aflyse ét marked!
Loppetanken har været et
stort aktiv for både Y’s
Men’s Clubben og for de
uniformerede korps.

Det var lidt af en satsning at holde loppemarked hver måned, men
det lykkedes! Allerede i februar 1995 flyttede Loppetanken til gamle
lagerlokaler på Godskajen 5, hvor der var 450 kvm. til rådighed.
Selv om man
flyttede fra
tankstationen på
Teaterstien,
bevarede man
navnet
LOPPETANKEN.
Her et salg på
Godskajen fra
2008.

Overskuddet fra
Loppetanken deles
med 70%
til korpsene og 30%
til klubben.
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Udviklingen på havnen gjorde, at hele området blev ryddet. Kun en
enkelt silo står tilbage. Hvor Loppetanken lå, ligger nu ”Søslangen”.
Vi fandt egnede lokaler
på Niels Bohrs Vej 6,
hvor vi åbnede 3. oktober 2009.
Erik Berg foretog åbningen.

Igen måtte vi flytte salgssted.
Sidste salg: 7/2 2015.
Tørning Len Y’s Men’s Club er
nu partner. Det betyder nye
muligheder - bl.a. er Café LOPPEN igen blevet etableret!

Åbningssalget: næsten 40.000 kr.!
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Thorkil Lindved fortæller:
”Det er stort, rigtigt godt og frugtbart at være medlem af Haderslev
Y’s Men’s Club. Jeg har været medlem i 35 år og det er jo en stor
del af ens voksen liv.
Jeg blev chartret i Ikast i 1980. Efter 5 år flyttede vi til Haderslev.
Jeg var spændt på, om der var en klub i byen og heldigvis jo! Kom
med i klubben og lige pludselig har man 25 nye venner plus deres
ægtefæller. Så det var ikke svært at
etablere sig i en fremmed by.”
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”Haderslev Y’s Men’s Club er en
god klub at bevæge sig i. Her er
alle ligeværdige og der er varme
og godt fællesskab. Kommer hinanden ved og interesserer sig for
hverandres ve og vel. Der er arbejdsfællesskab og hjælpsomhed.
Kommer en familie i klubben ud i
svær sygdom eller krise, står andre
familier i klubben parat til hjælp og
aflastning. Det er til stor gavn og
glæde og jeg tror, at det giver
tryghed og vished til det enkelte
klubmedlem.”

Povl Balle, Svend Borregaard,
Thorkil Lindved 1995.
En juleskovtur.
En forårsrevy 1994.
På Christiansminde teglværk 1994.

Frimærkeudvalg 2015: Hanne
Hansen, Aase Sørensen, Kirsten Knudsen, Aase Jørgensen, Egon Jørgensen, Erik
Hansen.
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”De interne møder er frugtbare. Ligeledes udvalgsmøderne, hvor
ægtefællerne er med, men de store oplevelser ligger i fællesmøderne. Jeg vil nævne nogle af de store oplevelser i min tid i uprioriteret
rækkefølge: 40 års jubilæet i høj solskin på Årøsund badehotel.

Regionskonference i
Haderslev
2005.

De mange Regionskonferencer i årenes
løb og ikke mindst da konferencen skulle
afholdes i Haderslev, hvor alle medlemmer og ægtefæller var stærkt engagerede.”

DG Iver Glindvad Jensen og
ViceDG Christian Jessen byder
velkommen til
regionskonferencen 2005.

Distriktskonference i Haderslev 2010.
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”Chartrefest i Hammelev Kirke
og fest i Forsamlingshuset, da
det lykkedes at starte en ny
fællesklub. Fælles klubmøderne
i Rinkenæs er som regel også
værd at se frem til, og ikke
mindst den årlige sommerudflugt med præsidieoverdragelse. Jeg kunne blive
ved, men stopper her.”

Øverst: Charterceremonien i Hammelev Kirke. Præsident Bent Hedegaard, RD Bjarne Sønderskov, DG Nis Thaysen, Had: Leif Johanneson.
Nederst: Haderslevmedlemmerne overrækker Tørning Len-medlemmerne deres nåle.

Præsidieoverdragelse 2013: Erik Hansen, Povl Balle, Egon Jørgensen,
Leif Johanneson, Poul Erbs, Jørgen Due Pedersen, Peter Jørgensen
Iversen, Christian Jessen.
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Andre højdepunkter:
Efter en rundtur på Årø
i silende regn, gør det
godt med kaffe på
Brummers gård.
Udflugten og præsidieoverdragelse 2011.

Sommerudflugt til
Dyrehaven 2013
hvor Carsten Ørnsholt fortæller om
dyrene.
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DG Christian Jessen overrækker diplomet for optagelse i ”den gyldne bog”
til Henry Hede Nielsen,
Niels Aage Sørensen og
Jens Schulz for lang og tro
Y’s Men’s tjeneste.
Også andre modtager pris:

August Kragh fortæller om Slivsø-projektet ved udflugten 2014.

Den årlige påskønnelsespris overrækkes til
ledere i børne- og
ungdomsarbejdet for
deres indsats.
Her er det Birgitte
Burgwald der modtager prisen i 2009.
Bordfællesskabet har
altid været en væsentlig del af Y’s Men’s fællesskabet. Derfor er det
også det, der slutter dette tilbageblik af: Her et fællesmøde mellem
Haderslev og Tørning Len Y’s Men’s Clubber 2014.

Klubbesøg i Moskeen på Niels Bohrsvej 2014.

Forårskoncert med ”Lauseniana” på Harmonien 2014.

Tilbageblikket er samlet og redigeret af Thorkild Sørensen.

