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Ringkøbing Y’s Men’s Club Chartet 30/9 1978. 
 

Sensommer 1974 startede det. 

Brev fra Skjern Y's Men's Club med inviterede til møde på Ringkøbing Missionshotel. Skjern Y’s 

Men’s Club ville starte ny klub i Ringkøbing. 

 

Præsidium i Ringkøbing. Ejner Lauridsen, præsident Svend Erik Jensen, sekretær Gunner 

Fomsgaard – sekretæren fungerede som postbud og brevene blev sendt rundt pr. cykel.  

 

Indre Mission (på landsplan) solgte Missions hotellet til et pengeinstitut. Ringkøbing Y’s Men’s club 

blev husvild. 

1/1 1975 - 30/6 1976. Laugsbygningen ejet af Håndværkerforeningen blev det nye tilholdssted. Et 

dejligt sted. Damerne lavede maden til os og vaskede op. Vi serverede selv på højskolemaner med 

bordformænd. 

 

1. juli 1976 til 1984 var Højskolehotellet klubbens opholdssted. 

 

Distriktsstævne på Hotel Fjordgården med Bent A. Kock som taler. Det var et stævne med mange 

indbudte og mange mødte frem. Forinden var der planlægningsmøde hos Carl E. Fogde. Hugo 

Seindal var yderst betænkelig. Hvordan skulle vi klare det? 

Distriktsstævnet forløb på meget udmærket vis. 

 

Der gik 4 år fra begyndelsen til chartring - hvorfor så længe? Skjern mente ikke vi var moden til 

det! 

 

Charterfesten 30-09-1978 

Vi holdt et brag af en charterfest, der efter sigende sagde spar 2 til hvad der på det tidspunkt var 

set af charterfester i Y's Men regi i Danmark. 

Højskole Hotellets to sale var fulde. Hvor mange? Ringkøbing Garden spillede.  

Talere: Arne Gadeberg, Slagelse Regionsleder 1978-79, Gotfred Nissen, international præsident 

1978-79. Borgmester Skytte. Frede Vestergaard, digt poesi, Gunner Fomsgaard holdt tale for 

damerne, dette manuskript var godkendt af Ulrik Lauridsen. Efter Gunners eget udsagn blev denne 

tale lidt af en fadæse. SAl. ordsprog kap 31. Hvo finder en duelig hustru. Hvordan skal hun være? 

2 sentenser:  

Klædt i styrke og hæder går hun morgendagen i møde med et smil.  

Hun åbner munden med visdom, med mild vejledning på tungen.  

 

Senere på aftenen kom Ragna Tangs folkedansere på besøg og underholdt. 

 

Menuen var god og rigelig mad af Fru Kudsk.  

 

Præsidiet dengang. Frede Vestergaard, Ulrik Lauridsen, Ib Gravesen og Frede Nielsen. 
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Vore Aktiviteter: 

 

Loppemarked i hotellets garage. KFUM -idræt. Samlestalden. Frede Vestergaard var primus 

motor. 

2 gange årligt maj og november sammen med KFUM- idræt. Bankmand - penge og regnskab. 

Ansøgning om momsfritagelse til Told og skat. Indberetning. Uddeling af midlerne godkendes. 

Tolder venlig, men holdt sig til paragrafferne. 

 

Trailer - ex. brugsret. Snilde som slanger. Samlestald sælges. Husvild igen. Der holdes en pause, 

mange om buddet. 

Overskud i disse år 1975-86: 215.000 

 

Næste Større projekt. Porrer og Blomster 1988-94 

Æ Towt hos Rita og Ove Sørensen. Landejendom lige uden for byen, Ove medlem af klubben. 

Jord til rådighed. Pløjet og harvet og gødet - lige parat.  

Plantede flere 1000 porrer i maj måned. Og så håbe på at alle gode gaver måtte komme oven ned 

i form af passende mængder af sol, regn og blæst.  

Holdes rene. Flere hold, rent 14 dage adgangen.  

Efterår høstes, graves op, vaskes og bundtes. Fin nok i september, men oktober med mørke regn 

og blæst. Surt!  

1. sortering. Leveres til tiden. Rest. 

Efter bibelens anvisning samlede vi de tiloversblevne stykker sammen og brugte dem hjemme i 

vore egne husholdninger.  

Serveret mangen god porre ret i disse år, porretærte. Nød arbejdsfællesskab. 

 

Genbrugsbutikken start 1/9 1994 

Uldspinderi – i tidligere cykelforretning. 

Betænkelig ved den store husleje.  

Lægge ½ års husleje til side.  

Allerede efter det 1. år er der en gennem snit på 3.000,- kr. pr uge. Det er nu steget til dobbelte 

6.000,- kr. pr uge eller 300,000 pr år, selv om der kun er åbent to halve dage om ugen. 

5 hold vagt hver 5.uge, men stort arbejde ind imellem med sortering prismærkning og pyntning.  

Godt arbejdsfællesskab alle kan være med. Hvor længe? 1 år mere 10 år? 

 

Uddeling i årene: Løselig optælling  

1975/95 ca. 300.000 

1995/2003 1,100,000 

 

 I alt ca. 1,400,000.    Herudover hensat 475,000 med toldvæsenets tilladelse til at etablere os et 

andet sted. 
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Andre aktiviteter 

 

Julekalender 

Mærkater med Egnsmotiver 

Fadervor (Bogmærke) 

Nedbrydning af sommerhus 

Nedbrydning af fabriksbygning 

Byspil.- lokal Matador  

 

Udlejning af campingvogn 

 

Bus til Estland, hjælp til reservedele, udviklede sig til Estlandsprojekt i Distrikts regi. 

 

Morgenstund, en daglig udsendelse i Radio Ringkøbing. Begyndte i advent 1991. Daglig 

udsendelse på 5 min.  

Finde op til 50 mennesker årlig, der er villige til at påtage sig denne opgave. Præster og 

missionærer, men langt de fleste var amatører. 7 udsendelser svarer til 3 prædikener i kirken. 

Svend Aage Hoppe og Karen Kristensen har udført et kæmpe arbejde i det stille. Beklager ikke 

den fornødne opbakning til at forsætte ... 

Andet 

Mødesteder:  

Missionshotellet,  

Laugtsbygningen,  

Højskole Hotellet,  

Rindom Sognegård,  

Torvet 12 B,  

ROFI.  

Torvet 12 B,  

KFUM & KFUK og Indre Missions hus på Brogaardsvej. 

 

Fester og udflugter 

Hvert år en udflugt og en adventsfest. 

Hvert år en virksomhedsudflugt 

 

10 års jubilæum med Skjern. Arne Gadeberg afbud - Bach Iversen 

Gæster fik porre buket 

 

Talere 

Bent A Kock 

Niels Henrik Arndt 

Agerskov 

Opstrup 

Knud Jacobsen 

Maren Kirk 


