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Distrikt Himmerlands Årsberetning fra  
mødet på Rebild efterskole d. 23/4 2022

Tekst og photo://Poul E. Petersen
Årsmødet kunne  samle ca 100 Y`s Men fra de  
9 klubber i distrikt Himmerland. Årsmødet blev 
indledt med gudstjeneste i Skørping Ny Kirke, hvor 
præsten startede med, at fortælle om kirken og 
dens smukke kirkekunst. Deltagerne fortsatte til 

Rebild Efterskole der startede med med en festlig 
faneindmarch, udført af blå spejdere fra Vårst og 
Hellum og gule spejdere fra Rold Skov gruppe i 
Skørping.  
Anders Andersen (DG) kom i sin beretning ind på 
arbejdet der udføres  i det frivillige foreningsliv i 
Danmark med ihærdighed fra mange fronter  og i 
vores virke søger vi, at gøre en social indsats for 
børn og unge og ældre lokalt og en international 
indsats i fællesskab med andre organisationer og 
Y´s men i hele Danmark. DG kunne også takke for 
initiativerne der har været ved  fejringer af 100-
års jubilæet ved forskellige anledninger og der er 
fortsat nogen i vente, og påpegede, hvor vigtigt det 
er at klubberne er synlige i lokalområderne.
Klubaktivitet
De  9 klubber med 227 medlemmer  holder arran-
gementer  hver 14. dag og indimellem en masse 
gøremål i mindre grupper. Der  ydes en masse 
hjælp rundt omkring som ikke kan synliggøres med 
tal, beretter DG. De tal vi nuværende har kend-

skab til  kan vi godt være stolte af, når vi hvert år 
kan  give  ca. 800.000 kr.  fordelt til lokalt børne og 
ungdomsarbejde, samt nationalt og internationalt 
humanitært arbejde, og ikke mindst et væld af fore-
tagsomhed og hjælp i nærområderne.
Distrikt ledelsen har holdt 4 møder, hvor vi bl.a. 
har planlagt de 2 afholdte distrikt rådsmøde, hvor 
alle klubber har været repræsenteret med i alt ca. 
40 deltagere pr gang. Endvidere midtvejsmødet 
i oktober holdt på Rebild Efterskole med ca. 100 
deltagere. Mødet kaldes nu årsmøde, hvor det 
tidligere har heddet konference. De sidste 2 år har 
mødet ikke kunnet afvikles pga. Corona, så derfor 
har vi måske helt glemt, hvad det er for et møde 
og betydningen heraf. I regionens love og vedtæg-
ter henvises der til dette som et årsmøde. Distrikt 
ledelsen er i gang med ajourføring af distriktets  
forretningsorden, og vil fremlægge et forslag på  
distrikt rådsmødet i september. 
Distriktets opgaver 
Distriktets opgave er kort fortalt at være inspirator 
for klubberne og distriktsleder er medlem af lands-
ledelsen i Y`s Men.  De fleste relevante oplysnin-
ger tilgår klubberne direkte fra regionsleder, men 
det er da også blevet til et par mails med informa-
tion og hilsner fra min side til klubpræsidenterne i 
årets løb.  Distriktet har ikke andre beføjelser end 
det som de bagved liggende klubber ønsker distrikt 
ledelsen skal udføre.
DG  har ved  møder i klubberne forsøgt at præsen-
tere en lille flig af den internationale del af vores 
bevægelse  og prøvet at gøre dette nærværende. 
Vi er alle en del af det globale Y`s men netværk, 
som i fællesskab arbejder for at gøre verden til 
et bedre sted for alle mennesker. Det er vigtigt at 
bevare troen på en bedre fremtid og håbet på en 
bedre verden.



Nytænkning
Kernen i at være Y`s men skal måske omdefineres lidt, 
så der bliver en bredere forståelse for vores fællesskab 
og mange tænketanke forsøger at sætte os i bevæ-
gelse. DG  vil opfordre til at man i klubberne prøver at 
nytænke og fortsat være synlige i lokalområdet ved 
arrangementer for andre end os selv og på den måde 
får flere medlemmer.
Måske er det tid at få taget hul på en mere fordansket 
udgave af vores lovbefæstede motto, så det er lettere 
at forklare.
F.eks. At vedkende sig det ansvar der følger med de 
privilegier vi nyder. Det har vi da i de seneste tider vir-
kelig prøvet at leve op til med de mange flygtninge  der 
er kommet til os, og den økonomiske håndsrækning vi 
har givet  til Ukraine og sendt til KFUM Europa. 
Den tilrettede klub til klub mødeplan er blevet revide-
ret, og findes på distriktets  hjemmeside.  Det er altid 
rart med gæster. så vi kan blive mange ved et klub-
møde og måske invitere til et ekstra godt program. Så 
benyt jer af det opfordrer DG. Datoer for distriktets ar-
rangementer i det kommende klubår  22/23. er offent-
liggjort. Så husk at sætte det ind i efterårsprogrammet.
 Det er i samvær og møder  med andre mennesker, at 
vi kan dele kunnen , erfaringer oplevelser, og omsorg  
og dele ud af det hele, som vores regionsleder Jens 
Byskov har som sit årstema. Og husk at tilmelde jer til 
regionskonferencen i Ålborg d. 18 og 19 juni.
Som  vores statsministers sagde ved Corona krisens 
start om ” at være sammen hver for sig” det behøver vi 
heldigvis ikke . Nu er vi sammen i vores fællesskaber 
og det trives vi godt med. Sluttede DG sin beretning.

Klubberetninger
Selv om du nu hedder årsmøde 
er der dog en afvikling med en 
dagsorden, hvor klubpræsiden-
terne fortsat har mulighed for at 
aflægge en beretning. I deres 
afrapportering kunne man spore 
en fremgang, men også de kon-
sekvenser Corona epidemien 
har forårsaget af hindringer for 
klubbernes virke. 
Der kan også blive tale om nye 
tiltag og ændringer og som Øst-
himmerland siger i deres beret-
ning: Regionen skal nok sørge 
for at vi er kendte på landsplan 

– det er i hvert fald deres opgave, så vores opgave er 
at gøre os synlige i vores eget område. Denne sang 
er ikke ny, og jeg er overbevist om, at den også synges 
i andre klubber. Vi har investeret i flag, skilte og vi er 
startet på at vise flaget på de sociale medier. Vi forsø-
ger at stabilisere vores klubledelse, således at vi ikke 
nødvendigvis skifter ud på alle poster hvert år – og vi 
kører teamledelse. Og så dyrker vi i højere grad vore 
relationer til dem vi samarbejder med i vores område. 

Siger præsident Christian Libak i et uddrag af deres 
beretning.

Tilbagegang
Det har desværre også været en nedgang i medlems-
tal og 2 klubber har lukket ned i den forløbne periode 
siden sidste årsmøde. Ligeledes er der også tale om 
lukning af aktiviteter. Der var også en beretning fra 
distriktets kasserer der med et ikke afsluttet regnskab 
og et foreløbigt budget, oplyse at der er en god økono-
mi og midler til de forestående arrangementer, der vil 
dog blive tale om en mindre kontingentopkrævning fra 
klubberne.
Det blev ligeledes et farvel til distriktets BF- assistent 
Jens Pedersen der gennem 25 års virke har vareta-
get opgaven, men som nu kan overdrage jobbet til 
Niels Medom Andersen der så vil modtage frimærker 
og indkomne midler fra ”bødekasserne” indsamlet af 
klubberne.
Værre står det til for distriktsledelsen, idet der endnu 
ikke har meldt sig en DGE (distriktsguvernør ellect).
Distriktet har ellers gjort det nemmere ved at nedlægge 
posten som DGEE (distriktsguvernør ellect ellect). Så 
ventetiden er blevet kortere, og til gengæld har indført 
past DG, hvilket gør det nemmere for distriktsledelsen.

Hilsen fra regionen
Kommende regionsleder Henning Thomsen kunne 

i sit korte indlæg, 
også kraftig opfordre 
til at man betragtede 
distriktsarbejdet og 
en fuldtallig ledelse til 
varetagelse af op-
gaverne som bl.a. er 
regionens talerør til 
klubberne, så det var 
vigtigt at der kommer 
en DGE så man er 
fuldtallig, ligeledes 
opfordrede Henning 
også klubberne til om 
de så et potentiale til 

en kommende regionsleder.
Henning Thomsen kom også ind på de flotte resultater 
der var opnået på den hastige beslutning om at støtte 
Ukraine med indsamling til hjælp, for ofrene for krigs-
handlingerne i Ukraine. Og har nu opnået 644.175 kr. 
til hjælp for ofrene i Ukraine.



Fællesang og underholdning
Årsmødet blev også krydret med Musikalsk under-
holdning og fællessang v. Søs der desværre ikke 
havde sin faste pianist Simon med. 
Det blev dog hurtig klaret da præsidenten for Øst-
himmerland Y’s Men’s Club Christian Libak hurtigt 
trådte til, og akkompagnerede
i bedste stil, så fællessang og solonumre løftede 
stemningen helt til tops.

Aftenens indbudte taler Jacob Zakarias Eyermann. 
diakonhøjskolen i Århus. Jacob fortalte om sit liv 
fra student via højskolelærer og nu forstander på 
diakonhøjskolen

Efterskolen stod for al det koloniraske, udmundet i et flot kaffebord og sene-
re en flerretters menu, alt varetaget af elever på skolen og deres køkkenchef.

Aftenen sluttede med indlæg fra DGE der talte om frivillighed og offervilje, hvilket kendetegner Y’s 
Men’s organisationen, og kom ind på, hvorfor at kristne havde det så let med at være noget for 
andre, og henviste til biblens mange kapitler der omhandler omsorg og offervilje, og som for mange 
har stor betydning, - når der udøves medmenneskelighed og næstekærlighed.

Følg distriktets arbejde og check 
datoer på hjemmesiden og Face-
book, og husk tilmelding til årets 
kongres i Aalborg


