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Hilsen til - og fra Forbundets Venner. 

Kære venner. 

Ja, julen nærmer sig – og dermed også denne hilsen fra Forbundets Venner (FV) – til Forbundets venner. 

Året 2017 er året, hvor vi ser frem imod 2018, hvor KFUMs Idrætsforbund fylder 100 år. Det har hele tiden 

ligget i vore baghoveder, at der i den anledning skal ske noget særligt, og fødselsdagen skal fejres.. 

Vi kan læse i avisen om, at flere og flere end i tidligere tider fylder 100 år – det er også noget af en 

præstation, at KFUMs Idrætsforbund har eksisteret i 100 år. De første KFUM folk, som dyrkede idræt i 

forening, var endda tidligere på færde – historien fortæller os, at i 1897 stiftede nogle mennesker  på 

Vesterbro den første KFUM Idrætsafdeling.  Men altså i 1918 blev Forbundet stiftet under navnet  ”KFUMs 

Idrætsunion” og i 1920 var der så navneforandring til  ”KFUMs Idrætsforbund i Danmark”.  Trods ”tidernes 

skiften” er emblemet (den ligesidede trekant på spidsen med cirklen omkring) stadig det samme og formålet 

er med visse justeringer undervejs stadig det samme (sjæl, ånd og legeme). Vi gør tingene på en anden måde 

i dag end tidligere, men vi vil stadig det samme mål, at vore unge mennesker skal have en sund krop, men 

ånden og sjælen skal også have sin plads, for at vi kan blive hele mennesker. 

Mange af os, der i dag er medlem af Forbundets Venner, har igennem mange år (nogle af os i mere end 50 

år) været medlem af en eller anden af Forbundets foreninger, og dyrket vores idræt i et fint og godt 

fællesskab. Stor TAK for det til alle. 

100 års jubilæet vil blive markeret flere steder og på flere tidspunkter i 2018. I forbundsregi er der planlagt 

et stort idrætsstævne fra d. 31. maj til d. 3. juni i Holsted, bl.a. med udenlandsk deltagelse. 

Den 11. august er den rigtige fødselsdag, og da er Forbundet vært ved en jubilæumsfest. Desuden vil det 

andre steder og på andre tidspunkter blive markeret, at vi har jubilæum, således bl.a. på Senioridrætslejren 

på Hellebjerg i juli, og også nogle foreninger markerer de 100 år med forskellige arrangementer. Forbundets 

repræsentantskabsmøde, sammen med generalforsamlingen i Forbundets Venner i april, bliver også i festens 

tegn. 

I Forbundets Venner har vi i 2017 været 115 medlemmer, en lille fremgang , - alle har betalt kontingent på 

200 kr., og nu her i december måned vil kontingent for 2018 blive opkrævet -  til betaling senest d. 31 

december 2017 på én af ovennævnte konti. 

I Forbundets Venners bestyrelse ( 5 medlemmer) har vi holdt 2 bestyrelsesmøder (marts og november).  

Vort formål i FV er jo flersidigt: Vi vil gerne være med til at holde forbindelsen ”vennerne imellem” og til 

Forbundet. Derfor har vi bl.a. bestemt, at vi vil udsende nyhedsbreve et par gange mere om året, end vi 

tidligere har gjort (det første – i foråret 2018). Et andet meget vigtigt formål for Forbundets Venner er , at vi 

via afkastet fra fonden TRIVSELSLEGATET’s formue, som ligger på små 350.000 kr., gerne årligt vil uddele 



priser til foreninger i Forbundet. Det drejer sig om INITIATIVPRISEN til en forening, som har udmærket sig 

specielt i årets løb,  og en UNGDOMSLEDERPRIS til en ung leder i en forening under Forbundet. Begge disse 

priser uddeles til en forening eller en person udpeget af forbundsbestyrelsen. Desuden har vi igennem en 

årrække uddelt en MILJØPRIS til Hellebjergs elever. 

Det er imidlertid sådan, at afkastet fra fondens obligationsbeholdning de senere år er blevet mindre og 

mindre  på grund af de lave renter. Nu er det ydermere blevet sådan, at fonden hvert år skal betale for en 

LEI-kode, for at kunne handle med papirer i dens formue. Af den grund vil vi derfor i den kommende tid 

gerne foretage uddelingen på den måde, at det er INITIATIVPRISEN og UNGDOMSLEDERPRISEN, som får de 

fleste af de få midler, der er til rådighed til uddeling fra fonden. 

Desuden har det jo været således, at både Senioridrætslejren på Hellebjerg og  

Bedsteforældre/børnebørnslejren på Hellebjerg har haft mulighed for at søge et tilskud fra Forbundets 

Venners midler til et arrangement på deres lejr, og det har Bedsteforældre/børnebørnslejren  nydt godt af i 

de senere år. 

En sidste ting, som  lige skal fortælles  i dette julebrev, er, at vi, som er  medlemmer af Forbundets Venner, i 

et samarbejde med Forbundsbestyrelsen,  kan blive anvendt som ”ambassadører” ved besøg i vore 

foreninger. I Forbundsbestyrelsen kan man godt se, at nogle af Vennerne har et godt lokalt kendskab til 

foreninger ude i landet, og derfor er bekendt med, hvad der rører sig der.  Det kan blive et godt samarbejde 

for begge parter. Men det vil I få mere at vide om i vore informationsbreve i løbet af året, og I skal bare sige 

”ja tak”, når og hvis  I bliver spurgt. Vi har stadig en opgave i Forbundet, og det er dejligt. 

 

Med disse ord ønskes du og dine nærmeste en glædelig  jul og et godt og velsignet nyt år. 

 

Henrik Eriksen        Jørgen Jensen        Else Thorsund                 Iris Smed                          Jens Peder Poulsen 
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