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Tale til KYMC´s 50 års Jubilæums-fest. 
 

Indlede med afgået biskop Karsten Nissen´s historie fra Nordisk bispekonvent: 

Hvorfor Jesus aldrig kunne være født i Norge --- der skulle komme 3 vise mænd fra Østerland 

 

I denne tale vil give nogle glimt af  Kjellerup Y´s Men´s Club.  

Opstarten af en Y´s Men´s klub i Kjellerup var rodfæstet i KFUM. 

Extension-folkene fra moderklubben i Silkeborg var med dengang, og mødte velvilje i Kjellerup til 

Y´s Men ideen:  
 

Et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig 

respekt og hengivenhed på basis af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over for KFUM  

( YMCA ) stræber efter gennem aktiv tjeneste at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan bygge  

en bedre verden for hele menneskeheden. 
 

KYMC blev hurtig chartret :02. Okt. Anno 1965 som nr. 26 klub i Danmark 

Charterpræsident blev Bent Høyen Andensen, og klubben har ikke flere chartermedlemmer. 

  

Vort hjemsted har været: KFUM i Nørregade og Kirkecentret siden 1986. 

I kirkecentret er vi blevet passet og plejet af Aase Kiilerich ,Hilda Kallestrup , Kamma og 

Nu Anne Mette Holdgaard 

 

Klubbens aktiviteter og virke har været alsidige og har givet samvær omkring: 

Lokal støtte og pengerejsning – især til det kirkelige ungdomsarbejde. 

Aviser – lopper – Bingo Carl –  FDF-hytten i Ravnholt - Århus springgymnasterne i  

Kjellerup hallen ( med Esbern Seneca som den solide tovholder ), Annonce-lodseddel- 

Tøjindsamling – Scenerejsning – agnindsamling, flaghejsning i byen og senest julemarked. 

 

Fur-ture med stor gæstfrihed fra Gudrun og Karl Åge Laier , nytårsfester – Fastelavnsarr. – 

adventssamlinger på vore plejehjem - Damernes aften, teaterture – Int. Kirkedag, hvor vi alle 

samles, og meget mere. 

Klubben har altid været ledet af gode præsidier & præsidenter – hver med sine talenter 

 

Vi har støttet KFUM/K, Spejderarbejde, Kjeldsølejren og meget mere.   
 

KYMC er solidt forankret lokalt, men vi har også været en stærk spiller / ydet lederskab til Region  

Danmark og International: 

Venskabsklub i Kristianstad og 2 datterklubber: Jedrzejow i Polen 1993, og Martin i Slovakiet 

2001. 

Ture til Kristanstad – Polen turen i 1995, hvor nogle betalte med sloggi valuta. 

og vort 30 års jubilæum, hvor de mange gratis gæster fra Polen gav skatmester lommesmerter. 

Landbrugsfamilie fra Letland og Gustav Holdgaards  maskin-hestetransport. 
 

Kjellerup YMC har leveret mange ledere til vor bevægelse: 

  

7 distriktsguvernører: ( Bent Høyen, Johs. Kiilerich, Sv. E Vindum, Helmer Nielsen x 2, 

    Poul V. Thomsen , og senest Poul Sørensen 

     

1 Regionsledelsesmedlem  ( Poul V. Thomsen )  
 

Vi har også leveret en Regionsskatmester og en  Area Europa skatmester: Herluf Grønkjær. 

Samt en Regions-forsendelses sekretær: Gustav Holdgård. 

Y´s Men World , Regionens første sangbog, adressebogen, Gonggongen  - hvor Kjellerup  



Med Bent Høyen som drivkraft - var den udførende i mange år. 

Hjælpetransporter. 
 

YEEP student host for Rosanna fra Uruguay , som senere kom på hovedkvarteret i Geneva som. 

Et-årigt ungdomsmedarbejder. 
 

Der er kun 2 klubber i Danmark, der har leveret 3 Regionsledere : Kjellerup og Struer 

         Bent Høyen, Poul V. Thomsen og Gustav Holdgaard. 
          
Kjellerup har også haft 2 placeret i Verdensbestyrelsen ( ICM ) Bent. H. og Poul V.Thomsen 

Samt en Area Europa præsident og International President ( Poul V. Thomsen. ) 

 

Projektleder for Regionsprojektet: Bibelskolen i Martin, Slovakiet ( Peder Bitsch ). 
 

Regions tjenesteleder for Int. Extension igennem 21 år 

Area Europa og International Tjenesteleder for Extension, 
 
 

Vi har en stærk klub – vi gør en forskel, og blev heldigvis også en fællesklub , som  

Gav nyt liv og fremdrift i klubben. Tak for det piger 

Kjellerup Y´s Men´s Klub er også kendetegnet med en stærk støtte og engagement 

For vore ledsagere. 
 

Klubudvikling og medlemsextension har været store temaer i Region Danmark 

Igennem de seneste par årtier. Som medlem af KYMC har jeg altid her følt 

Et fortrin, når andre i Regionen, i Østeuropa og i International spurgte om praktiske 

Muligheder og succeshistorier. Der har igennem årene været mange gode eksempler 

fra Kjellerup, som kan inspirere vor bevægelse: DET SOLIDE OG VEDVARENDE.  

 

Vi har nye udfordringer de næste  år omkring fremtidsvisoner & næste generationer. 
 

Tak for et stærkt fællesskab, som bærer igennem på alle dage –  

# dage med modvind og hvor livet går i stykker 

# dage med Solskin, hvor livet gror og folder sig ud. 

# dage, hvor vi igen får ny styrke til tjeneste for vor næste. 
 

At gøre tjeneste i mangelfuld verden, vil altid være utilstrækkelig: 

MEN VI KAN GØRE EN GOD FORSKEL. 
 

Ligesom historien: om den lille dreng om morgenen på stranden, hvor tusindvis 

af søstjerner var skyllet op på strandsandet. 

Drengen gik og kastede søstjernerne tilbage i det livgivende vand – én for én. 

Der kom en motionsløber forbi den lille dreng, standsede op, og sagde til  

Den lille dreng: med de tusinder strandede søstjerner på hele stranden er din indsats 

Håbløs og uden mening. 

Drengen bukkede sig ned, og kastede endnu en søstjerne ud i det livgivende vand. 

--- kiggede op på den voksne morgen motionsløber, og sagde stilfærdigt. 

JEG TROR PÅ; AT DET HAR BETYDNING FOR DEN SØSTJERNE, SOM 

JEG LIGE NU KASTEDE TILBAGE I VANDET TIL OVERLEVELSE OG NYT LIV. 

 

Sådan er det også med vort Y´s Men hjælpearbejde og extensionarbejde. 
 

Tillykke til Kjellerup Y´s Men´s Klub med 50 års Jubilæet, 

Tak til hver enkelte igennem 50 års kæden,--- hvor hver og én har bidraget med sine 

Talenter og muligheder. 

 

 Med de bedste ønsker, og Guds velsignelse for fremtiden. 


