
Lunderskov Y’s Men’s Club fejrer 50-års jubilæum. 

Der er sket meget på 50 år! 

I efteråret 1968 tog Vamdrup Y’s Men’s Club initiativ til at danne en ny klub i Lunderskov. Den 7. maj 1969 

holdt Lunderskov Y’s Men’s Club sit første klubmøde med 18 mandlige medlemmer. I dag er klubben en 

blandet klub med Karen Hansen som klubbens præsident med 40 medlemmer i alderen 38 – 90 år. Hun har 

også været med helt fra starten, som hustru til Børge Hansen 

Børge Hansen og Kristian Bøge var med til at starte klubben op i 1969. Børge er desværre ikke blandt os 

længere, men Kristian er stadig frisk og medlem af klubben. Derudover er der 8 nuværende medlemmer, 

der har været medlem siden 1970’erne. Der er mange trofaste og stabile medlemmer. 

Medlemstallet har været stødt stigende gennem årene, og der gøres hele tiden en indsats for at få flere 

nye medlemmer. 

 

En del af et internationalt netværk 

Klubben er en del af en verdensomspændende organisation, der på folkekirkelig baggrund arbejder på at 

skaffe midler til støtte for projekter, foreninger og enkeltpersoner. 

Klubbens nationale og internationale relation markeres ved deltagelse i den årlige Regionskonference. I 

2020 er der endvidere Verdenskonvent i Odense, hvor Lunderskov klubben også vil være repræsenteret. 

Der afvikles klubmøder hver 14. dag, med et meget varieret indhold fra spændende foredrag til 

virksomhedsbesøg og lign. Klubbens medlemmer og ledsagere spiser sammen ved alle klubmøder. Der er 

et godt sammenhold i klubben, hvilket gør, at det er et dejligt sted at være. Udgifter til disse aktiviteter 

dækkes af klubkontingentet. 

Klubmøderne er blevet afviklet både på Hotel Lunderskov, i Ungdomshuset og på Hotel Hellas. I dag holdes 

klubmøderne i Kirkehuset ved Skanderup Kirke. 

 

Støtte til organisationer og projekter 

Det en stor tilfredsstillelse for klubben at kunne yde både praktisk og økonomisk hjælp til bl.a. børne-unge 

organisationer i lokalområdet og i det hele taget til mennesker, der har behov. 

Det sidste år er der uddelt penge til bl.a. spejderne i lokalområdet, Menighedsplejen i Lunderskov, KFUM 

og KFUK projekter, Ungdomshuset, Gademix i Kolding, Hjertegruppen i Andst og Tværkulturel sommerlejr. 

Klubben støtter også Regionsprojekter som ”Nye veje ud af ensomheden”, Skoleprojekt i Congo og andet. 

Herudover ydes der praktisk hjælp ved for eksempel Lunderskov Cup og sponsorløb til fordel for 

Multicentret.  

 

Indsamling  

For at kunne uddele midler skal der også tjenes nogle penge. Det er sket på meget forskellig vis gennem 

tiderne. 

I dag er loppemarkederne den store aktivitet til indsamling. Klubben har tidligere tjent penge på uddeling 

af telefonbøger. I 1980 blev der arrangeret en messe i Lunderskov hallen, hvor der blev solgt stande og 



overskuddet gik til ”Ungdomshuset”. De første loppemarkeder blev holdt på ”Foderstoffen”, men fra 

1970’erne blev Lunderskov Hallen brugt, indtil klubben i 2006 købte de nuværende lokaler på Rolykkevej.  

Der arrangeres 4 årlige loppemarkeder, som er baseret på medlemmernes frivillige arbejde og 

lokalområdets levering af lopper. Der indsamles også lopper én gang om måneden. Dette arbejde gør, at 

der kan uddeles ca. 100.000 kr. om året. 

 

Klubben som et frivilligt arbejdende fællesskab 

For at alle disse aktiviteter fungerer er klubbens medlemmer delt op i forskellige udvalg, som hver især er 

et vigtigt tandhjul får klubben til at fungere år efter år. Lopperne skal hentes, loppegården skal 

vedligeholdes, der skal planlægges et program, hjemmesiden skal opdateres og meget mere. Hvert udvalg 

har en formand som sørger for at der bliver indkaldt til de nødvendige udvalgsmøder. Udvalgene fungerer 

som samarbejdende fællesskaber. Udvalgene skifter en gang om året. Dels for at arbejde sammen med 

nogle andre og dels for at arbejde sammen om noget andet. Udvalgene sammensættes af klubbens 

præsident. Denne post skifter også hvert år. 

 

De senere år har klubben fået egen hjemmeside www.lunderskov.ysmen.dk og naturligvis også en 

Facebook-side.  

Jubilæet markeres med en fest i Kirkehuset på torsdag den 28. nov. for medlemmer og ledsagere.  

 

Klubben håber at bestå mange år endnu både til glæde for medlemmerne og for lokalområdet/regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fra 1970-erne  

http://www.lunderskov.ysmen.dk/

