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Medlemsoptagelse 
 
Medlemsoptagelse kan gøres på forskellige måder. Her er et forslag, der kan bruges helt 
eller delvist. 
 
I aften kan vi glæde os over at vi skal optage _________________ i Y’s Menetteklubben. 
 
Du har gennem den sidste tid været gæst i klubben, og du har haft mulighed for at lære 
vores Y’s Menetteklub at kende. Du er også vidende om Y’s Menettebevægelsens ide og 
formål internaionalt, nationalt og lokalt. 
 
Vi har lært dig at kende, og vi vil gerne optage dig som medlem i vores klub. 
 
Vi vil tænde tre lys, og hvert af disse tre lys står for et begreb, som begynder med T, 
nemlig 
 

TJENESTE – TOLERANCE - TROFASTHED 
 
Det første, Tjeneste (her tænder vicepræsidenten det højre lys). Tjeneste – fordi vi støtter 
den lokale Y’s Men’s Klub, og fordi vi gerne vil tjene Gud og vor næste. 
Altså: Tjeneste overfor andre. 
 
Det andet: Trofasthed (vicepræsedenten tænder det venstre lys). Trofasthed, som vi 
ønsker du vil vise overfor Y’s Menetteklubben. 
 
Nu kommer vi til det midterste begreb: Tolerance (vicepræsidenten tænder det midterste 
lys). Tolerance kendetegnes  ved, at der ikke reageres negativt eller straffende overfor 
andre menneser. Tolerance peger både i retning af tjeneste og trofasthed, og derfor står 
det i midten. 
 
Det er altså: TJENESTE – TOLERANCE – TROFASTHED. 
 
Du får nu vores emblem, der – som du vil se - består af en rød trekant, der symboliserer 
Ånd, sjæl og legeme. Øverst står der Internationalt, hvilket understreger fællesskabet, og 
minder os om, at vi er en international bevægelse. Y’et står for det første bogstav i YMCA, 
som er den internationale betegnelse for KFUM. 
Stjernen over Y’et symboliserer Betlehemsstjernen – altså er den en ledestjerne. 
 
Vi ønsker dig TIL LYKKe med optagelsen, og vi håber, at du finder trygheden i 
kammeratskabet i klubben, og at klubarbejdet altid vil bygge på gensidig tillid. 
 
Velkommen i klubben. (Nu overrækkes emblemet). 
 
 
 
Tolerance betegner normalt en bestemt type af holdninger overfor andre individer eller grupper: Den der beskriver sig 

selv som tolerant eller af andre karakteriseres som tolerant, undlader at reagere negativt eller straffende overfor udsagn 

eller adfærd, som han eller hun ikke bifalder eller formodes ikke at bifalde.  


