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Beretning 2020 fra Vendelbo Y’s Men’s  Club, Hjørring 

 

Der er 36 medlemmer i klubben. Målet er 40 medlemmer. 

Klubben har haft et spændende og varieret program gennem 2019 -2020 og alle udvalg har alle leveret et 

dygtigt og seriøst stykke arbejde. 

Især World Outlook havde sine udfordringer med koordinering i forbindelse med det besøg vi i juli 2019 

havde af klubbens venskabsklub :  Y’Men’s Club of Vilnius Community.  

Til trods for lidt svær kommunikation i forb. ankomststid og antal deltagere, så var besøget en rigtig god 

oplevelse. Vi fik vist dem vores by og landsdel, bl.a.solnedgang i Lønstrup, Skagen Gren, aftengudstjeneste 

ved Den tilsandede Kirke samt en del genbrugsbutikker (et ønske fra gæsterne) Derudover havde vi et par 

dejlige spisesammenaftener, hvor bl a  gæsterne underholdt med sang og musik. 

I sept. havde vi besøg af Skjern Å Y’s Men’s Club. Det var et endagsbesøg og vi mødtes for at ”se hinanden 

lidt an” idet vi arbejder på at blive venskabsklubber. Vi skal på genbesøg hos dem i sept. 2020 og håber der 

at få en underskrift på plads. Også sammen med dem havde vi en festlig og sjov dag med en rigtig god kemi. 

Vores opstart i 2019 var en aftengudstjeneste i Vrejlev Kloster Kirke med Morten Korch filmminder og 

sange kombineret med tekster fra bibelen. Kaffen indtog vi på Vrå Højskole og fik her en halv times 

spændende fortælling om højskolen. 

  

Af nmøder og aktiviteter i løbet af året kan nævnes: 

Fælles møde Sindal/Bindslev Y’s Men’s Club med  DG besøg. 

Tidligere chef på Kongeskibet Dannebrog fortalte om sin tid og sit arbejde om bord og om sin karriere op til. 

Donationsaften i fællesskab med Hjørring Y’s Men’s Club  . Donationsmodtager var Reden i Aalborg. 

Vært ved International Kirkedag, Sindal/ Bindslev og Hjørring klubberne var inviteret til Bistrupkirken. 

Besøgt Scandic Food i Tårs og Uhrenholdts gård i Vrå 

Planlagte aften, hvor søster/broder organisationer  er inviteret aflyst pga Corona epidemi. 

Om planlagte aftener med pendlermissionær Knud Elmo Knudsen og et besøg i Nellemanns Have i Sæby 

bliver til noget vides ikke på nuværende tidspunkt, men det er nok tvivlsomt. 

Nogle har deltaget i Stafet for Livet og andre har (to forskellige steder), sen aften/ nat serviceret deltagere 

fra Coast to Coast løbet  Nogle har deltaget med boder på Kartoffeldag i Vildmosen og til Hornemarked på 

Ungdomskolen i Horne. 

Klubbens  pengeskabende aktiviteter er salg af grøntsager,( som vi selv dyrker),  julemarked/ AlleHelgens 

dekorationer,  træfældning /salg af træ,  Coast to Coast,  salg af annonce lodseddel i samarbejde med 

Hjørring Y’s Men’s Club,  og som det nyeste har vi nu et udvalg, der bestyrer Rubjerglejren gennem 

samarbejdsaftale med KFUM og KFUK I Distrikt Nord. 

En del fra klubben har planlagt at deltage i Verdenskongressen og regionskonferencen  i Odense  

i aug. 2020. 

Agnete Thomsen  
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