Tornved Y’s Men’s club delte 137.000 kr. ud til 22 klubber og
foreninger i 2022, som ses repræsenteret på billedet nedenfor

28 år med julekurve i Jyderup og omegn
Frivillige fra Tornved Y’s Men’s Club er
hvert år op til jul i fuld vigør med at få
uddelt omkring 60-70 julekurve med
alskens julemad og julegodter til familier i
Jyderup og omegn. Uddelingen foregår i
Holbæk Kommunes værested på
Jernbanevej i Jyderup (Banehuset) samt i
kirker i Jyderup og omegn. Her kan de
personer, som Banehusets personale har
vurderet kan have brug for en
håndsrækning for at holde en jul med lidt
ekstra godt på tallerkenen, hente årets
julekurv. Det sker på baggrund af
ansøgning, og det er som altid Tornved
Y's Men's Club der sørger for, at det kan
lade sig gøre. Pengene til julekurvene
kommer fra salget i Tornved Y's Men's Club’s genbrugsbutik på Hovedgaden i
Mørkøv. Dertil kommer sponsorbidrag. Spar-butikken i Jyderup donerer mange varer
til julekurvene, blandt andet via gode aftaler med deres leverandører.

Vi har et dejligt fællesskab i Tornved Y’s
Men’s Club med forskellige foredragsholdere
og udflugter.
Tornvedklubben blev startet i 1986 og er en

klub for kvinder og mænd.

I 1990 startede vi i Genbrugsbutikken på
hovedgaden i Mørkøv, som er vort største
aktiv økonomisk i dag.
I dag støtter vi mange forskellige foreninger
og klubber lokalt og på landsplan.

Tornved Y’s Men’s Club bygger på et kristent
livssyn.
Kunne du tænke dig at være med i klubben
eller butikken eller høre mere om det, er du
meget velkommen til at kontakte:
Leif Petersen fra medlemsudvalget:
Tlf: 20327817

Kom i vores butik på Hovedgaden 5
i Mørkøv. Vi har mange pæne og
gode ting, som beboere rundt
omkring har givet til os. Vi sælger
til billige priser, så du får lyst til at
komme igen. Overskuddet deler vi
ud til omegnens foreninger samt
nogle internationale organisationer.

