
Distriktsleder Niels Medom Andersen

DISTRIKT HIMMERLAND

Års rapport for klubåret 2020-2021. 
Indledningsvis vil jeg meddele at tidligere Distrikts Guvernør og medlem af Aars Ys Mens Club JOHANNES E. MADSEN afgik ved døden 
04/02-2021, ÆRET VÆRE HANS MINDE. 
Distrikts året har været præget af det helt overordnede forhold at corona-pandemien har lagt mange restriktioner for forsamling. Det 
har påvirket såvel klub aktivitet, som Distrikts aktivitet. 
Et hurtigt overblik viser at distriktet kun har gennemført 2 Distrikts ledelsesmøder, 1 Distrikts rådsmøde, og jeg har været på 3 
klubbesøg. 
Ved Distrikts rådsmødet i Kirkecentret i Aars var der inviteret præsidierne og udvalgs formænd fra distriktets klubber. Der var 
deltagelse fra 9 klubber. 
Vi indledte mødet med nålebytning, herefter gennemgang af den udarbejdede årsrapport. Skatmester Hans Dalum gennemgik 
distriktets regnskab. Grundet den store kassebeholdning blev det vedtaget ikke at opkræve kontingent for dette distrikts år. Herefter 
blev budgettet for distrikts året 2020-2021 fremlagt og godkendt. Planlagte Midtvejsmøde i Sønderup Forsamlingshus, Distrikts 
rådsmøde i Aars kirkecenter, samt Distrikts konferencen planlagt til afvikling i Aarestrup kirke og forsamlingshus blev alle aflyst 
grundet det lave loft over forsamlinger. Jeg vil gerne takke for invitationen fra 7 af Distriktets klubber til besøg, dog blev det kun muligt 
at gennemføre 3 af besøgene før alt blev lukket ned. Jeg finder at det er vigtigt med klubbesøgene, dels for at høre hvordan klubben 
har det og dels for at få formidlet fra klubberne, hvad som rører af tanker om aktuelle situation. Også at få formidlet fra Regionen. En 
problemstilling, som har markeret sig meget tydelig i det forgangne år og som har optaget mig en del er HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT 
AT FÅ RESPONS FRA KLUBBERNE?? Det lyder som et angreb vil nogle mene, for mig har det været indtil flere gange at jeg, trods 
angivet frist ikke har modtaget respons fra klubberne. I skrivende stund mangler jeg fortsat års rapport fra 5 af distriktets klubber og 
deadline var 20/03-2021. 
Hermed vil jeg slutte min beretning og TAKKE alle i distriktet for jeres tålmodighed 
med mig. I slipper mig ikke helt idet jeg fortsætter som Past Distrikts Guvernør. 



Vicedistriktsleder  Anders Andersen

DISTRIKT HIMMERLAND

Den opgave jeg så mest frem til i året som kommende distriktsleder var at være med til at vælge 
regionsprojekt for klubåret 2021/22. I 2022 har vi jo 100 års Y's men jubilæum og herunder 75 år 
dansk Y's men jubilæum, så der må formodes at komme fokus på "hvad vi går og laver" Jeg kom med i 
et udvalg der præklassificerede de indkomne ansøgninger. Og der blev en livlig og konstruktiv debat på 
mødet blandt alle DGE ere i november 2020. De valgte blev :Weefood butik i Ålborg ved Folkekirkens 
Nødhjælp 
Make Them smile Kenya. Børnehjem i Mombasa CEE projekter Lægehjælp i Bulgarien og YMCA garden 
i Rumænien 
Skattefradragsprojekt KFUM/K . V ærter for verden Det kommende klubår bliver spændende med 
jubilæumsaktiviteter og meget mere PR på vores gøren og laden. På det førstkommende distrikt 
rådsmøde i august 2021 skal vi drøfte hvad vi kan gøre i fællesskab her i distrikt Himmerland. Følgende 
datoer må klubberne gerne sætte i kalenderen: Distrikt rådsmøder d. 26 august og 3 februar kl 19.30 
Midtvejsmøde d. 28 oktober kl. 18 og distrikt årsmøde d. 23 april 2022. Alle møder foregår på Rebild 
efterskole. Til det første distrikt rådsmøde kommer RD Jens Byskov og skubber os i gang og til 
midtvejsmødet holdes indlæg af journalist Anders Laugesen og musikalsk underholdning leveres af 
trioen "Fjordsind" Der er tradition for at DG besøger klubberne og det vil jeg også gerne. I kan sende 
en mail til fam.a@post.tele.dk eller ringe 42184039. Jeg kan godt bidrage med et indlæg og I er også 
velk01nne til bare at lade mig være gæst ved klubmødet. Endelig vil jeg opfordre til at man besøger 
distriktets hjemmeside på adressen www.himmerland.ysmen.dk 



Kasserer Hans Dalum

DISTRIKT HIMMERLAND

Indeværende klubår har I alle henseende været et meget specielt år 
uden nogen nævneværdig aktivitet. 
Rent økonomisk har vi alene haft 2 udgifter vedr. distriktsrådsmødet i 
Aars Kirkecenter den 27. aug. 2020 på: 
Diverse indkøb kr. 454,00 og Leje af kirkecenter kr. 180,00.

Vi startede året med en kassebeholdning på kr. 33.663,58, og efter 
afholdelse af ovennævnte udgifter slutter vi med en beholdning på kr. 
33.029,58. 
Med denne beholdning har vi heller ikke behov for at opkræve 
kontingent hos klubberne lige foreløbig. 
Hans Dalum 
kasserer



BF-assistent Jens Pedersen

DISTRIKT HIMMERLAND

5 af distriktets klubber har afleveret frimærker til BF i det forløbne klubår. I alt er der afleveret: 
4.008 kg. mærker ( ca. 14500 stk. ) 20345 stk. vaskede mærker 175 stk. 
Grønland/Færøerne 18 stk. 
helsager 560 stk. 
receptkuverter 79 ark mærkater 1 ark julemærker 
Endvidere har jeg fra hovedkassereren fået oplyst at der fra distriktets klubber er indgået et 
beløb på 12400,00 kr. Dette beløb kommer fra klubbernes bødekasser og lign. 
Vi må sige det har været et BF år som vi må være tilfreds med på trods af at der ikke er så 
mange frimærker som tidligere. 
Til slut tak til distriktledelse og klubber for dette klubår. 
Jens Petersen 
BF-ass. 



Klubåret 2020-2021 bliver ligesom det foregående år, et meget specielt år. Et år hvor COVID-19 har fyldt 
og styret vores dagligdag. 
Klubåret skulle ellers være startet som et eventyr. Vi skulle have været til en eventyrlig 
Verdenskonference i H.C. Andersens by i august. Men sådan skulle det ikke gå. Som så mange af de 
andre arrangerede aktiviteter blev det aflyst. 
I vores egen klub startede vi efteråret fuld af fortrøstning, med stor afstand og rigelige mængder af 
håndsprit. Vi fik overdraget nåle og delt sommerferieminder på vores første klubaften i slutningen af 
august. September indledte vi med stjerneskud og internt møde. Det lykkes trods restriktioner. Birte og 
Kjeld Fjorback kom forbi i slutningen af september for at give os et indblik i kirketeltets funktion på Nibe 
Festival. Vi fik også syn for, at vores hjemmebagte kager gør stor lykke. 
I oktober var vi på besøg hos Kirkens Korshær i St. Restrup, hvor vi hørte om deres gårdprojekt. Oktober 
sluttede med et spændende foredrag om Perspektiver på det grønlandske liv af Ilone. Det var slutningen 
på efteråret, da vi aflyste resten af sæsonen pga. det stigende smittepres. 
I december sendte præsidiet julehilsner pr. mail for at skabe lidt sammenhold i en mørk og kold tid. Det 
blev jul og nytår uden klubmøder. 
I januar fik vi i præsidiet ideen om at holde klubmøderne på Teams. I aften er det det tredje 
Teamsmøde i rækken. Ettie og Morten har beriget os med fortællinger fra Færøerne, og vi har holdt 
internt møde på Teams. Det fungerer rigtig godt, når nu det ikke kan være anderledes. Det er rart, at vi 
kan se og høre hinanden trods afstanden. 
Mvh Heidi Sørensen 

STØVRING Y’s Men's Club
DISTRIKT HIMMERLAND



Nibe Y’s Men's Club
DISTRIKT HIMMERLAND

En lille rapport om, hvordan situationen ser ud for Nibe Y's Mens Club her ved klubårets 
afslutning. 
Programudvalget havde planlagt både julefrokost og julekoncert i december 2020, men alt 
dette blev aflyst pga. Corona én. 
Herefter har alle klubbens aktiviteter, så som møder, annonce lodsedlen samt juletombolaen 
været sat på pause i vinter- og forårsmånederne indtil, vi igen måtte være op til 10 personer 
samlet. Det gjorde, at udvalgene så småt kunne begynde at mødes, og der har således været 
afholdt både præsidiemøder, programudvalgsmøder, aktivitetsudvalgsmøder og 
økonomiudvalgsmøder. 
Vi har ligeledes behandlet de ansøgninger om økonomisk støtte, der er kommet ind her i foråret 
2021.Da forsamlingsforbuddet således var hævet til 10 personer, besluttede vi så småt at starte 
op med klubbens aktiviteter, og vi kunne således afholde vores ”roterende middag” (hvor vi 
samles i grupper og besøger hinanden) den 11.5.2021. Den 25.5.2021 afholdte vi vores 
generalforsamling, da forsamlingsforbuddet var yderligere hævet til 25 personer. Den 8.6.2021 
skal vi på vores årlige sommerudflugt/afslutning, og så håber vi, at tingene ser helt anderledes 
ud efter sommerferien, så vi kan starte med det nye program for efteråret. 
Vagn Klitgaard Jensen
præsident



Aabybro Y’s Men’s Club
DISTRIKT HIMMERLAND

Forårets program blev lukket ned 21.3.2020. Den 9.3. havde vi valg til udvalg for det kommende klubår. 
Vi havde en kort afslutning i FDF's hytte, hvor vi kunne ønske hinanden en god sommer. Vi mødtes i 
august og september til planlagte klubaftener, og aktivitetsudvalget sørgede for, at der 2 aftener i 
oktober blev pakket julegaver til børn i Rumænien. Herefter har der ikke været klubaftener. Vi har holdt 
3 præsidiemøder og vi har opfordret medlemmerne til at mødes i udvalgene, men da vi har en 
gennemsnitsalder på 77år er alle meget påpasselige med at følge regeringens retningslinjer for, hvor 
mange og hvem man omgås. 
Via mail har vi aftalt, at vi fortsætter på samme poster og i de samme udvalg i det kommende klubår. 
Klubbens genbrugsbutik var lukket i foråret 2020 fra 11.3.til 2.6. og sidst på året fra 16.11 2020 til 
1.3.2021. 
Medlemmer af Aabybro Y’s Mens Klub tømmer container på genbrugspladsen i Aabybro hver 3. uge. 
Dette er sket selv om butikken har været lukket, så det har medført stort varelager, og fast arbejde til 
flere medlemmer med at rydde op og sortere! 
Aabybro Y’s Mens klub har haft en lodseddel sammen med Hanherred Y’s Mens . Aabybro  Y’s Mens har 
haft et overskud på denne på 28.863 kr. Der var store udfordringer med at få den solgt, da spejdere og 
FDF-ere var lukket ned i salgsperioden. 
Programudvalget arbejder med planlægning af det kommende klubår. 
Angående forventninger til Distriktet henvises til tidligere afleverede forventninger. 
Angående klubbesøg fra distriktsledelsen må vi afvente Corona-situationen. Det samme gælder for 
besøg af andre klubber. Det er jo et møde med personer vi ikke omgås med, så det skal overvejes. 
Lisbeth Nabe Kristensen
præsident



Løgstør Y’s Men’s Club
DISTRIKT HIMMERLAND

Løgstør Y's Men' s Club blev som alle andre lukket ned i marts 2020. Vi nåede et møde den 9. marts, hvor vi 
havde besøg af Hobro I, men ellers blev 7 arrangementer aflyst. Den 22. juni holdt vi et klubmøde, hvor vi 
samlede op på det forsømte (præsidievalg og programlægning m.m.) 
Det nye klubår 2020/2021 begyndte med opstart/udflugt til Næsborg kirkebakke og Aggersborg og 
efterfølgende med kaffe hos præsidenten. 
Klubben var repræsenteret ved Distriktsrådsmødet for præsidiemedlemmer i Aars den 27. august. 
Vi afholdt klubbens høstfest hos klubmedlem Edith Larsen i Løgstør den 14. september, og vi havde besøg af 
DG den 12. oktober. Midtvejsmødet og klubmøder blev aflyst, men vi afholdte juleafslutning, behandling af 
ansøgninger og programlægning den 30. november. Det blev meget anderledes, men vi havde alligevel et 
godt klubefterår. 
Efter nytår blev alle programpunkter aflyst indtil den 26. april, hvor vi mødtes for at behandle ansøgninger og 
drøfte klubbens fremtid. Klubmedlemmernes gennemsnitsalder er kommet et stykke over 80 år og kræfterne 
er forståelig nok i aftagende. Derfor var der stemning for, at vi på generalforsamlingen den 17. maj sætter et 
punkt på dagsordenen om, at opløse klubben med udgangen af dette klubår (30.juni) Det er med vemod vi 
gør det, men vi ser ikke anden udvej. På den baggrund har vi ikke valgt nyt præsidium, og vi har heller ikke 
lagt nyt program. 
Chr. Mejdahl
præsident



Han Herred Y’s Men’s Club
DISTRIKT HIMMERLAND

Hermed årsrapport fra Han Herred. Vort program for efteråret 
2020 (1/8-31/12 2020) gennemførte vi. 
Desværre har vi ikke kunnet gennemføre forårsprogrammet 
2021 pga. Corona. ingen møder ej heller udvalgsmøder er 
afholdt. 
Vi regner med at afholde generalforsamling den 31-05-2021. 
Her håber vi at få lavet en model, så klubben kan fortsætte. 
Kirsten Bager
præsident



Østhimmerland Y’s Men’s Club
DISTRIKT HIMMERLAND

Klubbens aktivitet har været reduceret pga. Corona restriktioner men det lykkedes os at holde nogle 
møder med afstand og mundbind i efteråret, hvor vi bl.a. hørte om vilkårene i Sahel regionen i 
Centralafrika og vi havde mødeaften med spejderledere, hvor vi desværre pga. nedlukning ikke som 
vanligt kunne igangsætte salg af vores lodseddelavis, som vi ellers har gjort i 38 år. Da restriktionerne 
blev skærpet arrangerede vi møder i mindre grupper i private hjem under sloganet "Mænd spiser 
sammen" (Vi har kun mandlige medlemmer). Her drøftede vi Tænketankens ideer og omsatte noget af 
det til ideer i vores klub. Så snart vi må mødes normalt igen bliver der fokus på at prøve noget af dette 
af. Heldigvis har det også været muligt at hjælpe værestedet hos Blå Kors i Arden med deres 
køkkenhave. 
Vi holdt julegudstjeneste i Astrup kirke hvor IP Jakob Kristensen uddelte International President Award 
til Lasse Bergstedt. I foråret har der været indbudt til gåtur i Rold Skov og udvalgsmøder og 
præsidiemøder har delvis kunnet gennemføres. Præsidiet har ladet sig genvælge med justeret fordeling 
af posterne til næste år. Der har været ringet rundt og aflagt et "dørtærskel besøg af præsidenten " ved 
alle klubmedlemmer med en pose æbler som anledning. 
Heldigvis har arbejdet i vores jordbærmark og salg af varer i vejboden samt deltagelse med salgsbod ved 
åbent hus i frugthaven i st. Brøndum kunnet gennemføres. Så alt i alt har vi dog formået at "holde liv i 
klubben" og tjene penge til uddeling . Nu glæder vi os til at være sammen igen på normale vilkår. p.s. Og 
så har klubben 40 års fødselsdag d. 23 maj. Der tager vi en gåtur mere i flot natur i Østhimmerland.
Anders Andersen
præsident



Hobro Y’s Men’s Club II
DISTRIKT HIMMERLAND

August, september og oktober blev der afholdt 6 arrangementer. 
Her kan nævnes udflugt til Rosenhaven i Mariager, hvor vi så på mange flotte 
rosenbede og vi grillede pølser. Det blev en god oplevelse med masser af social 
hygge og snak. Udover havde vi fire foredragsholdere med grundige og spændende 
foredrag. 
November 2020, december 2020, januar, februar, marts, april, maj i 2021 har vi 
lukket ned grundet Corona. 
Vores opstart aften bliver den 14. juni 2021 med klubbens generalforsamling 
sommerafslutning. 
Præsidiets forslag til generalforsamlingen er: 
11 Oplæg om overgang fra præsidie til teamledelse.11 
Vi håber på klubbens opbakning, idet vi ikke har kunnet finde medlemmer der vil gå 
ind i præsidiet. 
Vores loppemarked, som vi har sammen med den anden klub i Hobro, går godt. Vi 
har arbejdsdage sammen på tværs af klubberne, og det giver et godt socialt 
samvær. I dette år har indtjeningen været dalende i dette år, på grund af lukkedage 
( Corona.) 
Hanne Dalum
præsident



Aars Y’s Men’s Club 
DISTRIKT HIMMERLAND

Mens det i begyndelsen af december endnu var tilladt at samles 10 personer fik vi arrangeret fællesspisning af hold 
på 10 rundt om i 5 hjem. Denne julefrokost blev lavet af Kimbrerkroens personale, og hvert hold kunne nu hente 
deres portion, og bringe med til der "hvor festen skulle holdes." Og det blev virkelig en fest; fordi alle var glade for 
at komme i byen eller få gæster så det kunne vi leve højt på længe .... Hvertfald et par dage inden landet blev 
hermetisk julelukket, og frygten for Corona tog over.
Sådan gik vinteren; men inaktive var vi ikke helt. I den lukkede genbrugsbutik blomstrede nethandlen, og da vi 

Åbnede igen i marts gik salgskurven kun opad, så vi nu har et væsentligt større overskud end ved denne tid sidste 
år. Ja og vi nåede da også lige på falderebet at få julemarkedet med .... også med en meget pæn indtjening. Da 
Genbrug åbnede igen til marts meldte de fleste af medlemmerne sig klar til at tage fat på arbejdet igen. 
Præsidiet har afholdt de sædvanlige antal møder for livet går jo videre. Nogle af møderne foregik virtuelt; men det 
var rart da de blev fysiske igen. Møderne har vi bl.a. brugt på at gennemarbejde Tænketankens oplæg. Der blev 
også jævnligt sendt klub breve af sted, så man blev mindet om, at man stadig var medlem af en aktiv klub. 
Præsidenten har også mødt trofast op hos medlemmer, der fyldte rundt eller havde guldbryllup. 
Tove, vores udenrigskorrespondent, har holdt kontakten ved lige med vores venskabsklubber i Norge, Sri Lanka, 
Slovakiet og USA. De kan alle fortælle om de samme oplevelser som os, så vi har altså ikke bare Y's Men tilfælles; 
men også Corona. 
Inden vort første fællesmøde holder vi en ny omgang spisning i hold, som i december. Vort første fællesmøde 
bliver generalforsamling sidst i maj, og så er der kun en sommerafslutning tilbage, som vi håber kan afvikles som vi 
plejer.
Karen Møller
præsident



Kimbrernes Y’s Men’s klub
DISTRIKT HIMMERLAND

Lige her og nu synes året mest præget af aflysninger, aflysninger, aflysninger, men når vi ser nærmere efter har vi haft en række gode klub-
oplevelser. 
Klubåret startede festligt og fornøjeligt med en aften i det fri ved Kimbrerborgen i Trend. En fin aften med dejlige mennesker, god mad, løb, 
sang og andagt. Herefter fulgte - helt som planlagt - internt møde, hvor DG fortalte om regionsprojekter og deres vej til godkendelse i Regionen 
og udvalgsformanden fortalte om generalforsamlingen i Vingstedcenteret, hvor 5 af klubbens medlemmer deltog. Desuden blev vi enige om, 
hvordan vi i klubben ville håndtere Corona situationen i den nærmeste fremtid - eks ville vi fortsætte med at synge, men placere os ved 
bordene med lm mellemrum og sådan at man ikke sad overfor hinanden og når vi sang, skulle stolene rykkes lm tilbage. Venskabsweekend 
med Odin-klubben i september kunne også gennemføres med vandretur i Mols Bjerge, guidet rundvisning i Ebeltoft og festaften og 
overnatning på Danhostel En aften i oktober hvor emnet var "Insekter som fødevarer" - en aften hvor vi skulle høre om fremstilling og brug af 
insekter samt have smagsprøver blev ændret da "insektmanden" ikke turde tage ud pga. nyt Corona udbrud i hans nærområde. I stedet blev 
det en aften hvor der var tid til at drøfte forskellige tiltag i klubben, samt orientering fra Kunstudvalget om deres arbejde med at lave en 
Corona-venlig kunstudstilling 2021 I oktober havde vi også besøg af Hans Jørgen Lysholm der meget levende fortalte om Genforeningen 1920 
Men så ramte Corona-restriktionerne, og vi måtte aflyse klubmøderne. I nov. - dec. kunne udvalgsmøderne gennemføres, og en del af 
udvalgene holdt også adventshygge som udvalgsmøder. Desuden udførte flere medlemmer reparationsarbejde/vedligehold på Kimbrerborgen 
og Næsgården Hvor vi har en aftale om vedligehold I december cyklede formanden for programudvalget rundt til alle medlemmer med det nye 
halvårsprogram 
For at kunne vide hvordan det gik rw1dt om skrev alle klubmedlemmer et par linjer om hvordan det gik hos dem - sendte det til sekretæren 
som samlede det og rundsendte til alle, så vi kunne høre lidt om hvordan hinanden havde det Time of Fast - vi spiste sammen hver for sig 
kl.18.30 - menuen var øllebrød - og skatmester sendte S0kr fra aktivitetskassen og 50 kr fra klubkassen til TOF (vi betaler kaffepenge sammen 
med kontingent, så de enkelte klubaftner kan være kontantløse ) I Januar måtte kunstudvalget aflyse årets kunstudstilling, på trods af et stort 
forarbejde og en udsolgt udstilling. Heldigvis accepterede flere kunstnere meddelelsen med et -"Vi kommer næste år!" 
Nu ser vi frem til at samfundet åbner mere op og vi igen må samles i Klubben. Programudvalget har ud over de "normale" aftner tilrettelagt 2 
ude-aftner En aften i Skovbakkerne og en Walk-and-talk- aften i Aars Skov 
Mht. kontingent har vi besluttet kun at opkræve den kontingent der skal sendes til Regionen 
Vi skifter præsidium, men fastholder udvalgene, med de få undtagelser der følger af et præsidieskifte. Mht. 2021-2022 programmet, så 
forventer vi at kunne genbruge det meste af programmet 2020-2021…

Klubbens mødested.



Vesthimmerland Y’s Men’s Club
DISTRIKT HIMMERLAND

Efterår 2020 program blev gennemført i det omfang det var muligt indtil der blev lukket ned i 
Nordjylland og vi ikke måtte krydse kommunegrænsen for vi har medlemmer på begge sider af den 
lukkede kommunegrænse. I November blev der solgt julekalendere af spejderne i Aalestrup og Farsø 
samt FDF-erne i Aars. 
For at vi kunne holde kontakten ved lige havde vi et par Zoom møder hvor vi kort hver især fortalte 
hvordan hverdagen forløb. 
Ved Zoom mødet op til jul fortalte vi hver især om de juletraditioner vi har taget med fra vores barndom 
I april var der 9 personer der hjalp med hovedrengøring af lejrgården i Dollerup. Der er på nuværende 
tidspunkt 5 personer der er på prøve og vi forventer en chartring af disse til sommer. 
Præsidiet holdt møder over zoom og fremlagde for medlemmerne at vi forsætter med præsidiet et år 
mere samt forsætter i de eksisterende udvalg et år mere. Generalforsamlingen blev planlagt til den 19. 
april men er sidenhen blevet udsat til maj måned, hvor vi håber på et mere åbent Corona land, hvor vi 
fysisk kan mødes. 
Programudvalget har været samlet for planlægning af 2. kvartal hvor vi kan få startet op med nogle 
udendørs aktiviteter.

Lejrgården i Dollerup



Hobro Y’s Men’s Club
DISTRIKT HIMMERLAND

Alting har en tid.
Klubåret 2020/2021 år har jo været præget af Corona.  Meget er blevet aflyst - også i vores klub, og det kan jo  være både trist og 
frustrerende.
I Prædikerens bog i Det gamle Testamente hedder det som bekendt at "Alting har en tid, for alt hvad der sker under  himlen, er der et 
tidspunkt.” Livshjulet drejer, og vi drejer med. Vi er nede, og vi er oppe. Sorg og glæde følges ad, lykke og ulykke, medgang og modgang, 
solskin og skyer. I en af Karen Blixens essays fortæller hun en historie om en gammel kinesisk mandarin, der under den  unge kejsers år som 
mindreårig styrede riget for ham. Da  kejseren blev voksen og myndig, gav den gamle mandarin  ham den ring tilbage, der havde tjent som 
emblem på hans  statholderskab.
Og så sagde han til den unge hersker:  "I denne ring har jeg  ladet sætte en inskription, som Deres kære Majestæt måske  vil finde nyttig at 
læse i farens, tvivlens og nederlagets  stund, men også i sejrens, triumfens og ærens stund".
Inskriptionen i ringen lød således: "Også dette får en  ende". Og sådan er det jo. Vi er nu startet igen med  klubmøder og under
nedlukningen har der trods alt være afholdt præsidiemøder og enkelte udvalgsmøder.  Programmer er udarbejdet, der er 
uddelt penge til diverse ansøgere og præsidiet og præsidenten har udsendt  meddelelser og orientering til klubbens 
medlemmer.
Vi har valgt "genvalgs1nodellen" for præsidie og udvalg - med ganske få justeringer i udvalgene.
Der tales meget om, hvordan tingene vil se ud efter  Corona en.
Personligt hører jeg til dem, der mener, at vi hurtigt falder  tilbage i de vante rutiner - og det vil også gælde klub livet.  Da vi havde det første 
møde efter "genåbningen" var alt jo  stort set som før.
Corona’ en - et bump på vejen.

Jørgen Pontoppidan  Hobro Y"s Mens Club.
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