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Her er alle de klubber repræsenteret fra den aften, hvor vi  

uddete 152.000 kr. i 2019. 

Her et  

billede 

fra  

decem-

ber, 

hvor vi 

hvert år 

uddeler 

jule- 

kurve. 

 FÆLLESSKAB 

www.tornved.ysmen.dk 

 

 

Frivillige fra Tornved Y’s Men’s Club var fredag d. 21. december i fuld vigør for at 

få uddelt ikke færre end 57 julekurve med alskens julevarer lige fra små godter til  
kødfulde ænder. 

I lighed med tidligere år foregik det i Holbæk Kommunes værested på Jernbane-
vej i Jyderup, som er en café for psykisk sårbare personer. 

Her kunne de personer, som Banehusets personale har vurderet kunne have 
brug for en håndsrækning for at holde en jul med lidt ekstra godt på tallerkenen, 
hente årets julekurv. Det er sket på baggrund af ansøgning. 

Og det er som altid Tornved Y's Men's Club der sørger for, at det kan lade sig 
gøre. 

Og faktisk var det i år 25. gang at den lokale Y's Men's klub stod bag julekurve til 
familier og enkeltpersoner. Pengene kommer fra salget i klubbens genbrugsbutik 
på Hovedgaden i Mørkøv. 

- Vi bruger 25.000 kroner på julekurvene i år. Og dertil kommer sponsorbidrag. 
Spar-butikken i Jyderup donerer mange varer til julekurvene, blandt andet via 
gode aftaler med deres leverandører, siger Leif Petersen, der er Tornved Y's 
Men's Clubs koordinator for julehjælpen. 

25 år med julekurve i Jyderup 2018 



Vi har et dejligt fællesskab   
med forskellige foredragsholdere. 

 

Tornved—klubben blev startet i 1986 
og er en klub for  kvinder og mænd. 
I  1990  startede vi i  Genbrugsbutik-
ken  på hovedgaden i  Mørkøv , som  
er vort største aktiv  økonomisk  
i dag. 
I dag støtter vi mange forskellige  for-
eninger og klubber lokalt  og på 
landsplan. 
Tornved Y’s Men’s Club bygger på 
et kristent livssyn. 
 
Kunne du tænke dig at at være med i 
klubben eller butikken eller høre me-
re om det, er du meget velkommen til at 
kontakte: 
Leif  Petersen fra medlemsudvalget: 
Tlf: 59 27 78 17  

Kom i vores butik på Hovedgaden 5 

i Mørkøv. Vi har mange pæne og 

gode ting, som beboere rundt om-

kring 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. 

 


