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-------- Oprindelig besked -------- 
Fra: Tove Kristensen <tovekaren120@gmail.com>  
Dato: 13/04/2021 17.20 (GMT+01:00)  
Til: Ole Møller <okmoeller@gmail.com>  
Emne: Hilsner fra broderklubber  
 
Jeg har sendt påske e-mails til vores broderklubber og her er svaret fra to af dem i oversættelse 
 
"Kære Tove og andre. 
Mange tak for din mail og påskeønsker. Aars Club har været nær og kær for os i næsten 40 år. De har 
hjulpet os på forskellig måde i vores tjeneste- projekter i årenes løb. Jeres past præsident YM Christian 
Bach Iversen har besøgt os, og vores gamle medlemmer mindes  ham stadig  med kærlighed og varme. 
Moratuwa Club bliver 57 år den 30 marts 2021. Vi har haft vores op- og nedture, men klubben står 
stadigvæk sikkert, skønt medlemmerne bliver ældre og vi finder det vanskeligt at tiltrække den yngre 
generation med deres livsstil. Det sidste år var spildt pga. Covid og nu står vores land ansigt til ansigt med 
den nye "normal", og liv og forretning fortsætter, men på et anderledes trin, og det er op til vores 
medlemmer at indrette sig efter det. Ikke desto mindre vil Y´s Men´s klubben i Moratuwa gøre sit bedste 
for at fortsætte vores tjeneste- aktiviteter efter bedste evne. 
Jeg er ked af at høre at jeres veteran medlem YM Johannes er gået bort. Hans arbejde vil blive værdsat, og 
må hans sjæl hvile i fred. 
Moratuwa Club ønsker alle klubmedlemmer i Aars en velsignet og glædelig påske. 
Venlig hilsen 
YM/PRD/RSD-Veraan De Mel. 
Klubsekretær." 
 
"Kære Tove. 
Mange tak for dine påskehilsner. Vi havde en stor nedlukning i påskeferien, så endelig ser det ud til, vi kan 
åbne skoler for ældre elever og butikker med tøj. I næsten to måneder har alt været lukket ned. Kun skoler 
for de yngste samt afgangselever har været åbne samt fødevarebutikker. Vores klub har ikke mødtes siden 
september. Vi "frøs" vores aktiviteter. og den eneste måde at fortsætte i Y´s Men´s ånd, var at hjælpe 
individuelt. Især før jul hjalp mange medlemmer så meget som muligt. Vi var med i nogle juleprojekter, 
hvor vi hjalp fattige familier, og vi viste glæde og kærlighed til ældre i ældreboliger. Vores klub hjalp 
også vores egne medlemmer, som mistede deres ægtemænd pga Covid. 
Vi skrev også en e-mail før jul  til Christian og Marie, da de er vores gode venner. Vi håber, at både de og du 
selv har det godt. 
Vi håber, at dette år vil blive meget bedre end det tidligere, og at vi kan mødes, "optø" vores aktiviteter og 
med opsparet energi sprede hjælp og ideer om Y´s Men blandt folk. 
Dette år vil blive den 20. fødselsdag i vores klub. Det bliver dejligt at fejre den sammen med alle vores 
medlemmer. 
Vi sender hilsner til jeres klub og ønsker alle godt helbred. 
Y´s ly Lucia Berekova Y´s Men´s Club Nitra." 
 
Tak Karen for at sende hilsnerne rundt. 
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