KFUM & KFUK i Vejle, Generalforsamling 2018, Beretning fra bestyrelsen
Jeg vil starte med at takke for et godt år i KFUM og KFUK i Vejle. Tak til alle de, der har medvirket til at vi
kan udvirke vores formål, nemlig at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne
tro og oplever dens relevans for deres liv. Dermed en stor tak til de ledere, unge som ældre, der uge efter
uge sætter et program sammen og skaber rammerne derfor. Tak til husudvalget der har skabt bedre fysiske
rammer for os alle og tak til festudvalget, der gør at også vi, der er blevet lidt ældre, kan mødes. Tak for alle
øvrige frivillige hvad enten det handler om at registrere at vore lokaler bruges, at vi er repræsenteret i
distriktet, at vi får samlet nogle penge ind eller revideret et regnskab. Tak til dem, der støtter os, hvad
enten det er gennem giverkreds, Y’s men eller Nørremarkskirken som jeg ofte oplever giver os en hånd. Jeg
vil også gerne takke de der sørger for at Højen Hule både kan være et aktiv for foreningen og samtidig kan
generere et overskud vi kan bruge i vores daglige arbejde. Uden de summer var manglende eller faldende
indtægter fra påskelodder, kirkeblade og poseuddelingen ikke gået så smertefrit. Slutteligt en stor tak til
bestyrelsen for de gode drøftelser, vi har haft, og det arbejde, der er blevet udført.
Vi har det seneste år i bestyrelsen haft gode og konstruktive drøftelser – og andre gode men mindre
konstruktive drøftelser. På sidste generalforsamling var jeg glad for, at det efter flere måneders arbejde var
lykkedes os at finde ledere og lokaler til tensing. Men da vi var kommet så vidt var de unge mennesker væk.
Virkelig en dum rutchebane men vi har besluttet os for at spare krudtet og vente til vi eventuelt senere har
”kunder i den butik”. Vi ved nu bl.a. hvem vi skal ringe til. Nu vi er ved det ukonstruktive vil jeg også godt
nævne, at jeg synes det har været for vanskeligt for bestyrelsen at stampe kandidater til poster i distriktet,
bestyrelsen eller som hjælpere til fx lederne teenklubben op blandt medlemsskaren. Hvis vi fortsat vil
kunne realisere vores formål skal den nødvendige opbakning bredes ud.
Men konstruktive ting har vi heldigvis haft flest af. Vi har været enormt glade for, at vi efter sommerferien
kunne starte en børneklub. Der kommer 8-12 børn og deriblandt mange vi ikke kendte i forvejen. Den
kommende weekend drager ikke mindre end otte børn og tre ledere fra den klub afsted til børnefestival i
Haderslev. Præcist den slags oplevelser, der skal til for at M&K bliver noget særligt. Opstarten af
børneklubben og deltagelsen i børnefestivalen har været økonomisk meget fornemt støttet af Y’s mens
klubberne, hvilket vi har været meget taknemmelige for.
Som nævnt i indledningen har vi også fået stablet et husudvalg på benene og bl.a. Clavas lokaler er shinet
op, der er malet, ryddet op og smidt ud. Super flot! Der er kommet en fast struktur omkring festudvalg og
foreningsfesterne. Deltagelsen svinger men jeg fornemmer at der generelt er god opbakning og mange der
nyder oplevelsen af at være en del af en forening på den måde.
Vi har i det forgangne år også stukket følere ud for at starte en lokal afdeling af ”Hele Danmarks
familieklub” som KFUM’s Sociale arbejde har startet op. Det arbejder vi måske videre med, men pt.
vurderer vi, at vi har familier i målgruppen og et sted vi kan være, men mangler værterne.
Som jeg nævnte sidste år har vi i bestyrelsen valgt at hellige hvert andet møde til en temadrøftelse. I år har
vi to gange talt om vore tilbud til de unge. Vi har bl.a. valgt at udpege en ”supporter” til teenklublederne.
Rollen er at støtte de typisk unge ledere med praktiske ting, ideer til program, kontakt til bagland og
moralsk opbakning, når det ser lidt sort ud. Derudover har vi drøftet hvordan vi sikrer en økonomisk
bæredygtig forening deriblandt udarbejdet en ny ramme for vores budget, der tydeligere afspejler
sammenhænge mellem initiativers udgifter og eventuelle indtægter. Endeligt har vi drøftet hvordan vi kan
styrke foreningsfølelsen og har bl.a. konkluderet at vi gerne ser bedre rammer for voksenfællesskaber.
Husk gerne vores ”tilbud” om at blive flere i bibelgrupperne.

Af mere administrativ karakter har vi formaliseret vores kommunikationsarbejde på flere områder, vi
forsøger at etablere en ressourceliste (som I hører om i aften) og så er der gjort en ret stor indsats for at få
styr på børneattester, så det nu er på plads - med og uden landsbevægelsens hjælp.
På medlemsfronten må vi desværre notere en tilbagegang, hvilket ærgre mig meget. Vi havde sidste år 252
medlemmer og har i år indberettet 235. Tilbagegangen er hovedsageligt sket blandt voksne.
Medlemmer
Ultimo 2014
Ultimo 2015
14. marts ’17
Under 30
133
133
134
Over 30
112
109
118
I alt
245
242
252
Formandens personlige mål er en vækst på 15 % - eller i alt 282.

Under 25
Over 25

Ultimo 2017
124
111
235

Vi har i årets beretning ønsket at indarbejde beretningen for de enkelte klubber. For de, der ønsker at læse
de samlede beretninger indgår de i den skriftlige beretning nederst. Men vi vil gerne her skitsere lidt af
hvad hver enkelt klub eller afdeling arbejder med, for herved at skabe et samlet billede af, hvad KFUM og
KFUK i Vejle er og kan.
Fra den nye børneklub skriver de, at: ”Vi er kommet rigtig godt i gang i børneklubben og har en dejlig
trofast skare af børn i alderen 5-9 år. Det er en god blanding af børn fra lokalområdet og børn, som kommer
i klubben fordi de har KFUM & KFUK-blod i årerne. Vi har stor glæde af de to hjælpeledere: De er gode til at
komme med nye ideer til programmet, de er super gode til at lege med børnene og er en stor hjælp til
aktiviteter - her har vi virkelig brug for mange hænder til at hjælpe børnene”. Så man kan få inspiration ad
de kanaler!
Mok-Mix skriver: ” Vi har for tiden 7 meget trofaste medlemmer i klubben. De fleste er 11-12 år, så de
kører på sidste år, men vi mener, at de fleste har planer om at fortsætte i teen-klubben” … ” Vi leger, vi
spiller, tager i svømmehallen. I efteråret havde vi besøg af en naturvejleder. Kagedyst og sejlads på fjorden
er også tilbagevendende favorit-aftner”.
Teenklubben skriver, at det går godt, til trods for at der kun fire deltagere. Vi er ligeledes fire ledere. Vi
laver alt fra bagedysten til stopmotion film. Vi har spurgt deltagerne om, hvad der kunne få dem til at tage
en ven med til Teenklub, og at svaret var et fast program. Vi vil derfor prioritere at lave fremover.
Clava skriver at de fortsat gerne mødes hver uge, men kun med planlagt program hver anden gang. Antallet
af deltagende er meget svingende. Når vi er flest er vi 12 og når vi er færrest er vi 4. I år har clava stået for
en renovering af vores klublokale finansieret af bestyrelsen, og vi er meget tilfredse med resultatet.
Fredagsmylder skriver: ”… vi tæller 14 familier. Det skal siges at vi overvejer at skifte navn til
”fredagsmimer” idet vi ikke længere har børn med til vores aftener” … ”Vi har holdt sangaftner, diskuteret
forskellige etiske dilemmaer diskuteres, fejret reformationen og hygget med brætspilaften og filmaften”.
I Nicolaisen mødes de fortsat 9 familier – med store børn. I 2017 er strukturen ændret så en familie står for
program, en anden maden og en tredje forkyndelse og kaffe. Nu er vi sammen hele aftenen, og det
fungerer indtil videre godt. Der er mange børn i 7. klasse og deromkring - men også nogle små under 10 år.
I Fredagsfamilien går det godt med aktuelt 7 familier med i alt 15 børn i alderen 0 til 8 år, hvilket vil sige at
der altid er godt gang i den når vi mødes, og legesagerne bliver flittigt brugt. Det er en fornøjelse at se
hvordan børnene efterhånden føler sig godt hjemme i ungdomscenteret og knytter venskabsbånd, ligesom
vi voksne også gør det.

Mok familien består af 7 familier med 3-4 børn tilbage. Vi har det sidste år set ind af i forhold til
klubbetingelse og formål, men er foreløbig meget glade for hinandens selskab. Fokus er som altid det
kristne fællesskab med måltid, forkyndelse, diskussion og leg.
Fra ”På Tværs” vil man gerne at alle voksne uanset klub eller ej kan deltage i et kristent fællesskab og hvor
vi socialt kan være sammen - på tværs. I 2017 har vi været vidt omkring. Vi har mødt en jægerpilot, der var
ateist. Vi har også mødt en blind og hørt om hvilke udfordringer der heri. Haft besøg af præster fra nær og
fjern. Været til koncert i det fri med Die Herren samt besøgt Metodistkirken. Og vi har haft besøg af Tom,
der efter 21 år bag tremmer skulle finde en vej tilbage til samfundet.
Højen Hule-udvalget skriver i deres beretning om endnu et år med forbedringer og ok udlejning, Der er sat
en ny brændeovn op og der er altid opgaver som venter på at blive løst, så sig bare til hvis du har lyst til at
give en hjælpende hånd. Husk også at leje hytten til en klubaften i ny og næ.
Tak for alle de fremsendte beretninger! Som nævnt kan de læses i deres fulde længde online…
I bestyrelsen siger vi i år farvel til Kim Lind. Du har ydet en stor indsats både som medlem og som kassere i
de seks år du har været med. Du har endda lovet at fortsætte din hjælp idet du har meldt dig som
supporter for teenklub-lederne. Det er vi faktisk rigtigt glade for – og alle I andre skal ta’ godt imod Kim, når
han ringer og skal have bagt en kage eller jeres børn til at komme i klubben. Vi siger også tak til Anne der
indtrådte som suppleant for knap to år siden og gerne vil have en lille pause. Endeligt har Søren tilbud at
trække sig, hvilket vi med stor glæde har takket ja til. Årsagen er nemlig den, at Søren efter sommerferien
påtager sig det vigtige hvert i at være leder af MokMix og dermed afløse de nuværende, der ønsker at
stoppe efter en del år med den tjans. Stor tak til jer alle tre for jeres indsats!
Jeg kan afsløre, at det er lykkedes os at opstille kandidater til disse poster og at vi måske går mod den
anden periode med to kvinder i bestyrelsen!

På bestyrelsens vegne
Søren Sønderby, formand

Beretning fra Børneklubben
Vi er kommet rigtig godt i gang i børneklubben og har en dejlig trofast skare af børn i alderen 5-9 år. Det er
en god blanding af børn fra lokalområdet og børn, som kommer i klubben fordi de har KFUM & KFUK-blod i
årerne. Og så glæder vi og meget til at skulle afsted med hele 8 børn og 3 ledere til børnefestival.
Vi mødes hver anden uge om tirsdagen, og vi er i alt 4 ledere – heraf to hjælpeledere. Vi har stor glæde af
de to hjælpeledere: De er gode til at komme med nye ideer til programmet, de er super gode til at lege
med børnene og er en stor hjælp til aktiviteter - her har vi virkelig brug for mange hænder til at hjælpe
børnene.
Kærlig hilsen Martin, Mathilde, Jane og Charlotte
Beretning omkring MOK-MIX:
Når man kigger på vores program, er vores aktiviteter meget klub-traditionelle, og når vi spørger børnene,
er de meget hjælpsomme med at fortælle, hvilke aktiviteter vi skal gentage og hvilke vi ikke skal. Vi leger, vi

spiller, tager i svømmehallen. I efteråret havde vi besøg af en naturvejleder, og det skal vi igen her til
foråret. Kagedyst og sejlads på fjorden er også tilbagevendende favorit-aftner. Vi har for tiden 7 meget
trofaste medlemmer i klubben. De fleste er 11-12 år, så de kører på sidste år, men vi mener, at de fleste har
planer om at fortsætte i teen-klubben, og her i april har Teenklubben lovet at arrangere en aften for os.
I august gjorde vi bestyrelsen opmærksom på, at vi som ledere stopper til sommeren 2018, så hvad
fremtiden derefter bringer, kan vi ikke sige.
Hilsen Kurt Pedersen og Birgit Lindved
Teen-klubben
Det går godt i teenklubben, til trods for at der kun fire deltagere. Vi er ligeledes fire ledere. Vi laver alt fra
bagedysten til stopmotion film. Vi har spurgt deltagerne om, hvad der kunne få dem til at tage en ven med
til Teenklub, og at svaret var et fast program. Vi vil derfor prioritere at lave og give dem et program
fremover/fra nu af. Programmet har nogengange været svært at følge, fordi vi pga. af de få deltagere nogle
gange har måttet ændre programmet fra gang til gang. Men vi håber det kan give os flere deltagere, fordi
deltagerne derfor ville kunne forklare venner hvad vi laver og hvad de kan forvente.
Vi glæder os til få oprykkere fra Mok Mix efter sommerferien. Efter sommerferien har Rebekka, Katrine og
Louise i tankerne at stoppe, men er åbne for at hjælpe nye ledere i gang, så det bliver en mere flydende
process.
Rebekka, Katrine, Fie og Louise
Beretning fra Clava
I clava startede vi året der er gået op med et arrangement, hvor vi have fokus på medlemsantallet og
hvordan vi ønskede at clava skulle være. Vi blev enige om at forsætte med at mødes en gang om ugen, men
kun med planlagt program hver anden gang. Antallet af deltagende er meget svingende. Når vi er flest er vi
12 og når vi er færrest er vi 4. I år har clava stået for en renovering af vores klublokale finansieret af
bestyrelsen, og vi er meget tilfredse med resultatet.
Hilsen Maja Sønderby
Beretning fra Fredagsmylder
I fredagsmylder tæller vi 14 familier, det skal siges at vi overvejer at skifte navn til ”fredagsmimer” idet vi
ikke længere har børn med til vores aftener og de fleste af os er ved at være lidt grå i toppen.
Vi mødes den 1. fredag i måneden, vi har et stabilt fremmøde på 18-20 personer, alle er meldt til på
forhånd. Er man forhindret skal man melde fra senest onsdag aften. De fleste aftener arrangerer vi selv på
skift. Vi har haft ”den sorte gryde” hvor forskellige etiske dilemmaer diskuteres i grupper. Sangaftner ved
Arne, Eva Maria og Per. Fejret reformationen med en Luther aften (og lagkage), haft en brætspilaften samt
en filmaften. Vi samledes til ”grydegudstjeneste” i Mølholm og har været på cykeltur til Bindeballe.
Vi har 3 gange haft gæster udefra, her har vi haft fornøjelse af at møde sognepræsterne Ole Phill og Bente
Rosenkrantz som har holdt bibeltime med os. Dertil læge Merethe Stubkjær som talte om etiske dilemmaer
ved hjernedødskriteriet. Som afveksling har vi 2 gange om året Herre/Dame aften hvor vi laver forskellige
ting herrer og damer hver for sig.
En gang årligt har vi en lejr eller heldagsudflugt, i 2017 gik turen til Endelave på en dejlig solskinsdag
afsluttet med pølser på grillen. Poseuddeling har vi stadig 1 gang om året, her starter vi med stående kaffe
– løber rundt med poser til 12-1400 husstande og slutter med lidt fælles frokost.

Alt i alt er vi en stabil flok som holder ved på 26. år
På fredagsmylders vegne Hanne Ørskov
Beretning fra familieklubben Nicolaisen
I familieklubben Nicolaisen mødes vi fortsat 9 familier den 2. fredag i måneden. I 2017 programmet sadlede
vi om, så vi fra programudvalget sætter et programpunkt på, og så er der én ansvarlig familie, der sørger for
aktviteten for alle i klubben. Vi syntes at der blev brugt alt for mange ressourcer på 3-4 forskellige
aktiviteter hver aften. En anden familie står for mad, og en anden for forkyndelse og kaffe. Nu er vi
sammen hele aftenen, og det fungerer indtil videre godt. De fleste børn er nu store, og det giver jo de
udfordringer og muligheder, som er naturlige at opleve i en familieklub. Som noget nyt i 2018 vil vi forsøge
os med en kanotur.
Birgit Lindved
Der er mange børn i 7. klasse og deromkring - men også nogle små under 10 år. Efter maden har vi stort set
hver gang fælles opstart med sang og bibelhistorie. Derefter en aktivitet - som regel for alle aldre samlet.
Under kaffen er det frit, hvem man vil snakke, hygge med. Vi runder af samlet med aftensang og beskeder.
Det er mit indtryk, at man snakker sammen på kryds og tværs i klubben. Det er en klub, hvor det er nemt at
komme som ny - man bliver taget godt imod.
Maibritt Pedersen
Beretning fra Fredagsfamilien
I Fredagsfamilien går det godt. Vi mødes aktuelt 7 familier med ialt 15 børn i alderen 0 til 8 år, hvilket vil
sige at der altid er godt gang i den når vi mødes, og legesagerne bliver flittigt brugt. Det er en fornøjelse at
se hvordan børnene efterhånden føler sig godt hjemme i ungdomscenteret og knytter venskabsbånd,
ligesom vi voksne også gør det.
Forkyndelsen tager udgangspunkt i en bog med gode forslag til bibelfortællinger og dertilhørende
aktiviteter til aldersgruppen.
På fredagsfamiliens vegne/ Jane Hummelshøj.
MOK-familien
Mok familien består i år af 7 familier med 3-4 børn tilbage. Vi har det sidste år set ind af i forhold til
klubbetingelse og formål men er foreløbig meget glade for hinandens selskab - både som voksne og børn og
derfor mødes vi stadig 4. Fredag i måneden. Vi har hver anden måned fælles program og den anden måned
seperat børne og voksenprogram. Derud over har vi som altid en del andre specielarrangementer både for
voksne og børn så som udflugter, mandeaften og sommerhygge. Fokus er som altid det kristne fælleskab
med måltid, forkyndelse, diskussion og leg.
Tak for 2017 i KFUM og KFUK Vejle, Kh. Anne Mette
Beretning for På Tværs
I På Tværs vil vi gerne slå et slag for at komme her som voksen, uanset hvilket klub man ellers måtte
komme i eller slet ingen klub har. Vi laver aftener med et voksent indhold i et kristent fællesskab og hvor vi
socialt kan være sammen på tværs.

I 2017 har vi været vidt omkring. Vi har mødt en jægerpilot, der var ateist, af den grund, at der kun kom krig
og ufred ud af religiøsitet! Det var en meget spændende aften, hvor vi blev udfordret men også beriget
med fortællinger fra en ellers lukket verden.
Vi har også mødt en blind og hørt om hvilke udfordringer der heri. Haft besøg af præster fra nær og fjern.
Været til koncert i det fri med Die Herren samt besøgt Metodistkirken. Vi havde besøg af Tom, der efter 21
år bag tremmer skulle finde en vej tilbage til samfundet. Man skal have en virkelig god fantasi for at forstille
sig bare brøkdele af hans liv før han blev fængslet. Det sætter vores eget liv i relief og udvider vores
perspektiv for andre medmenneskers liv og skæbne. Det er essensen i På Tværs. Vi forsøger at spænde vidt
og sammensætte et program, der er spændende og som giver noget at tænke over.
I På Tværs vil vi gerne give de voksne en aften med noget lækkert for øje og mund men også noget krydret
og udfordrende for tanke og sind. Det er en udfordring for Elly og jeg på den lange bane. Vi har oplevet, at
de ”store kanoner” kan trække mange (ca. 25-30) af huse mens mindre intime aftener bliver lidt for intime
med kun få deltagere. Vi håber naturligvis, at behovet fremadrettet stadig er der for en klub som På Tværs
med et bredspektret program.
Vi er altid åbne for gode forslag og ideer.
På vegne af På Tværs Elly Dahl og Ruth Homann
Beretning fra Højen Hule-udvalget
Så er året 2018 gået, et år hvor der igen er sket forbedringer i Højen Hule.
Hytten var udlejet 90 dage fordelt på 37 udlejninger. Vi har i 2017 haft udlejninger for 94.427,42 kr., deraf
er 30.000 kr. overført til foreningen, derfor har vi i 2017 et ”underskud” på 5.347.95 fordi årets overskud
har været på 24.652,05 kr. På bunden af vores pengekasse ligger der 94.427,42 kr. så vi har penge til
fortsatte forbedringer og uforudsete udgifter.
I årets løb har vi fået sat nye gardiner op i hytten de gamle var grimme og noget for korte, en ny
brændeovn er det også blevet til en Hvam 3420 C som er betydeligt mere miljøvenlig og som giver bedre
varme end den gamle.
Som sædvanlig har vi fået 5000 kr. fra konsul Osvald Christensens mindefond, så vi har brugt ca. 12.000 af
formuen til de to nævnte investeringer.
I Højen Hule er der altid opgaver som venter på at blive løst, så sig bare til hvis du har lyst til at give en
hjælpende hånd. I år 2018, er der en del maling af såvel hytte som skur og shelters der skal klares.
CLAVA står stadig for rengøringen når lejere bestiller slutrengøring, og På Tværs har styr på
hovedrengøringen.
Udvalget består af følgende: Kim Andersen, Lars Homann, Verner Utoft, Peter Jacobsen, Arne Dahl og
Michael Hansen. Søren K. Sørensen og Vera E. Sørensen står for den daglige drift med udlejning og diverse
småopgaver.
Husk at leje hytten til en klubaften i ny og næ, og lej den til jeres næste private familietræf, og gør meget
gerne reklame for hytten rundt omkring hvor I færdes. Vi kan især godt tænke os at få flere virksomheder
ind i hverdagene til kurser o. lign.
På Højen-Hule-udvalget vegne Søren K. Sørensen

