Y’s Men er:
Mennesker der vil bruges.
Fællesskab for voksne.
Frivilligt arbejde, der nytter.
Støtter lokalt og globalt.
Gør en forskel.

• Har din klub planer
GØR NU NOGET VED DET!

for uge 4 i 2017

• Gør din klub synlig i
lokalområdet.

Find yderligere information om Y’s Men Danmark på: www.ysmen.dk
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• Fortæl om hvad i laver.
• Sæt fokus på Y’s Men

Formål
Formålet med at gøre noget på klubplan i uge 4 har flere sider:
Gør din klub synlig i lokalområdet.
Fortæl om hvad i laver.
Skab kontakter til de partnere i har i jeres område
( KFUM & K, FDF, KFUM spejderne og mange andre
lignende)
Lav noget nyt eller anderledes.
Sæt fokus på Y’s Men.

Hvorfor UGE 4?
Hvis vi nu kunne blive enige om at gøre et eller andet i alle Y’s
Men’s klubber i hele Region Danmark,- netop i uge 4, så ville vi
virkelig markere os og vise hvad det er vi vil.

Hvad kan vi så lave?
Det er jo helt op til din Klub hvad der skal ske!
Der findes idemateriale på Y’s Men Region Danmark’s
hjemmeside.
Lave en pressemeddelelse, der er modeller I kan bruge på
hjemmesiden hvor I så yderligere kan indskrive det jeres
klub laver.
Lav en stand på gågaden eller på et butikstorv hvor i deler
materiale ud om Y’s Men og om jeres klub.
o Folderen ” Til dig der ikke kender Y’s Men”
o Magasinet WAI.
o Taler med forbipasserende
o Giver en kop kaffe
Lav et arrangement med inviterede gæster hvor I sætter
fokus på Y’s Men på en eller anden måde. Inviter evt en
foredragsholder, måske en af ledelsesmedlemmerne eller
en tjenesteleder, - det er ganske gratis!
Gør noget ud fra egen fantasi!

