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Torsdag 13. august
10:00  Åbning af reception for indskrivning 

12.00 Frokost

13.00 Introduktion og underholdning i Odeon Store Sal

 Åbningsceremoni med faneindmarch

 Åbningstaler og præsentation af International Executive Officers (IEO’s)

15.00 Kaffe- og thepause

15.50 Hovedtaler professor Johs. Nørregaard Frandsen
 ”Jeg hører verden til” H.C. Andersen og eventyret

16.45 Tid på egen hånd

18.00 Middag - 2 retters menu i Odeon

19.00 Aftenunderholdning i Odeon Store Sal 

 Indledning og hilsener

 Underholdning  v/ koret ”Fællesklang” - 1. del

 Aftenens hovedtaler Lars Kolind, formand for 
 World Scout Foundation, professor og serieentreprenør

 Underholdning  v/ koret ”Fællesklang” - 2. del

21.15 Stemningsfuld fællesvandring til Odense Domkirke med fakkeltog

22.00 -22.45 Åbningsgudstjeneste v/ Biskop Tine Lindhardt 
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Fredag 14. august
09.00  Morgenandagt i Odeon Store Sal v/ Provst Keld Balmer Hansen

09.15 ISG Rapport

09.15-12.00 Udflugt for ledsagere

09.45 Kaffe- og thepause

10.00 Plenarmøde med præsentation af BF-delegater

 Awards og donationer. Meddelelser fra KFUM og K m.fl. 

12.00 Introduktion til 5 forskellige Y’s Men’s forummer

12.30 Frokost i foyer på 1. og 2. sal 

13.15-17.00 Forum i forskellige møderum i Odeon Konferencecenter

13.30-17.00 Udflugt for ledsagere

16.00-17.00 Area møder

18.00 Middag - 2 retters menu

19.00 Aftenunderholdning i Odeon Store sal 

 Præsentation af aftenens program

 IPE informerer

 Pep talk v/ Tommy Krabbe med titlen ”Bring nysgerrigheden tilbage ”

 Cirkus Flik-flak

 Optræden v/ Ungdomsgruppen

 Aftenbøn v/ ungdomskonventets deltagere

22.00-00.00 Musik og dans fra rund scene i Odeon foyer med orkesteret ”Los Trios”
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Lørdag 15. august

09.00 Morgenandagt i Odeon Store Sal med musikledsagelse af 

 Betty og Peter Arendt. Ungdomskonferencen deltager

09.45 Udflugt for udenlandske og danske deltagere med ”to-go-madpakker”

10.00-15.30 Generalforsamling for Y’s Men International Region Danmark

13.00-17.00  Udflugt for ledsagere

15.30 Kaffe- og thepause

17.30 Festmiddag - 3 retters menu

20.00 Festaften i Odeon Store Sal

 Præsentation af aftenens program v/ H.C. Andersen (Torben Iversen)

 Festtale v/ Biskop Henrik Stubkjær

 Sang

 Eventyrlig forestilling med H.C. Andersen Paraden

 Den Fynske Opera synger

 Allingham Dance Team

22.00-00.00 Musik og dans fra rund scene i Odeon foyer med jazzorkesteret 

 ”Odense Banden”

Søndag 16. august
09.30 Afslutningsgudstjeneste i Odeon Store Sal

 Prædikant biskop Tine Lindhardt

11.15 Overdragelse af internationale embeder til ny IP, IPE og PIP

11.45 Præsentation af verdenskonvent 2022 i USA

12.15 Afslutningsceremoni

12.45 Udlevering af ”to-go-poser til alle.

Program - Y’s Men International Convention
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H.C. Andersen Paraden
På en eventyrlig verdenskonference i 
Odense er Torben Iversen med 
H.C. Andersen Paraden uundværlig. 
Vi har brugt Torben Iversen i skikkelse af 
H.C. Andersen til at byde konference-
deltagerne velkommen i vores præsen-
tationsfilm for verdenskonferencen i 
Odense. På konferencens sidste aften vil han, som konferencier, binde de forskellige underholdnings-
indslag sammen. Under middagen vil børnene opføre små tabloer ved bordene, og om aftenen vil de 
være med i starten af underholdningen på Odeon Store Scene.

Den Fynske Opera
Den Fynske Opera har været en levende 
del af Odenses forlystelsesliv siden 1948. 
Operachef Thomas Storm udtaler, at
de gerne vil producere nye operaer og 
udvikle genren, men mener også, at det 
skal være nemt at gå i operaen. 

På vores konference vil 2 operasangere og en pianist opmuntre gæsterne med et lettere repertoire 
med internationalt kendte og elskede numre. Et par af numrene vil relatere til H.C. Andesen.
Husk lommetørklæder - Der bliver ikke et øje tørt!

Allingham Dance Team
Som afslutning på lørdagsunderholdningen 
vil unge danseelever fra Allingham 
Dance Team opføre et forrygende
dansenummer, hvor temaet selvfølgelig
også er H.C. Andersens eventyr. 
Med eventyrlige kostumer og moderne 
hiphop dans vil de vise, at eventyrerne 
stadig er lyslevende i H.C. Andersens fødeby. 

Ca. 20 elever i forskellige aldre vil deltage i nummeret, som vil blive komponeret specielt til lejligheden. 

Cirkus Flik-Flak
Cirkus Flik-Flak har hjemsted i Odense og 
ledes af Tommy Hardam sammen med 
en flok frivillige ildsjæle.
Foreningens formål er at give børn og 
unge positive oplevelser gennem 
cirkusaktiviteter og ligeledes, hvis det er 
muligt, styrke og hjælpe dem i deres fritid. 
Der er ca. 150 medlemmer fordelt på fire træningshold tirsdag og onsdag året rundt. Her kan alle være 
med, hvis de blot er fyldt 7 år. I alle ferier bliver der arrangeret cirkusaktiviteter for Cirkus Flik-Flaks 
medlemmer. I forestillingen får vi lov til at opleve deres glæde ved at vise, hvad de i fællesskab har 
trænet og gjort sig umage for at lære.

Fællesklang Odense
Fællesklang Odense startede i foråret 
2018 og ledes af korleder 
Karen Louise Clausen, cand.mag. i 
musikvidenskab og engelsk. Koret er
et søsterkor til Fællesklang Aarhus 
- et af Danmarks største ungdomskor. 

Fællesklang Odense er et kor for alle unge mellem ca. 18-35 år og køres i samarbejde med KFUM og 
KFUK i Odense. Hver tirsdag mødes 90 - 100 sangglade unge til træning i Munkebjerg Kirke i Odense.

Betty og Peter Arendt
Mange Y’s Men vil nikke genkendende
til Betty og Peter Arendt, når de underhol-
der på Y’s Men International Convention
2020 i Odense. 

Betty og Peter har underholdt ved en lang
række kirkelige arrangementer, og de
vil være til stede under hele verdenskonferencen. Vi glæder os til at høre eksempler på deres 
internationale kirkemusik fra hele verden.
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Lars Kolind
Lars Kolind, formand for World Scout 
Foundation, professor og serieentreprenør

Y’s MEN er tæt knyttet til World Scouting, 
verdens største lederuddannelsesprogram. 
51 millioner unge mennesker i 170 lande 
og mere end 600 millioner voksne har i 
dag afsluttet World Scouting spejdertræning. Lars Kolind vil forklare spejdernes ”secret sauce”; hvorfor 
han og millioner af andre verdensledere stolt henviser til spejdertræning som nøglen til deres succes, 
både i erhvervslivet og i livet. Han vil belyse Y’s Men’s bevægelsens formål med at støtte spejderne og 
inspirere os til at gøre mere, hvilket ikke er nogen overraskelse, når du kender Kolind!

Tommy Krabbe
Tommy Krabbe er Danmarks største 
kapacitet, når det kommer til foredrag om 
social kapital, forandring, ildsjæle og trivsel 
i organisationen. Som foredragsholder er 
han fuld af power og pointer og ikke gemt 
bag en endeløs række af PowerPoints. 
Han er selv et klart eksempel på den 
energi og inspiration, der kendetegner en brændende ildsjæl, og det smitter af på tilhørerne. 
Med overskriften ”Bring nysgerrigheden tilbage”, vil Tommy Krabbe give os mod og inspiration til at 
møde morgendagens udfordringer i en organisation, der snart kan fejre 100 års jubilæum. 

H.C. Andersen 
og 

eventyret

med Johs. Nørregaard Frandsen

Johs. Nørregaard
Frandsen
Johs. Nørregård Frandsen er professor i 
litteratur- og kulturvidenskaber samt leder 
af universitetets H.C. Andersen Center. 
Han har skrevet eller bidraget til en lang 
række bøger og artikler, samt holdt foredrag 
siden 1980 om landbokultur, litteratur og sprog. Nogen vil kende ham fra ugentlige klummer i Kristeligt 
Dagblad.
Johs. Nørregård Frandsen er H.C. Andersen ekspert og en dygtig fortæller. Til vores verdenskonference 
vil han sammensætte et særligt foredrag ”Jeg hører verden til” - H.C. Andersen og eventyret.

Henrik Stubkjær har siden 2014 været 
biskop over Viborg Stift og formand for 
Danske Kirkers Råd. Før det har han 
været generalsekretær for Folkekirkens 
Nødhjælp, forstander på Diakonhøjskolen 
i Århus, sognepræst ved Møllevangs-
kirken i Århus og Studenterpræst.

Han er en erfaren organisationsmand med et meget bredt netværk både herhjemme og ude i verden. 
Han er en mand med globalt udsyn og lokal indsigt. Som biskop i folkekirken er han respekteret og 
dybt engageret i kirkens liv både i stiftet og i Danmark. Han formår at favne meget bredt. Han har 
sans for samarbejdet også i bredere forstand med kirker, de kirkelige organisationer og andre aktører 
i civilsamfundet.
Vi er glade for, at Henrik Stubkjær har sagt ja til at komme og holde festtalen for os lørdag aften.

Henrik Stubkjær



Mandag 10. august 
Ryste-sammen-dag

Formiddag
Ankomst, morgenmad, tilmelding til værelser, 
aktiviteter m.v.
Frokost

Eftermiddag
Registrering og orientering
Åbningsceremoni
Fællesskabsopbygning YMI, IYC, KFUM og KFUK

Kulturaften (1)
Middag
Åbningsfest i Studenternes Hus
Spadseretur til City Danhostel

Tirsdag 11. august
Guidede byture

Formiddag
Morgenmad og morgenandagt
Guidet bytur i Odense (1)
Frokost - madpakker i det fri

Eftermiddag
Guidet bytur i Odense (2)
Pause
Guidet bytur i Odense (3)

Kulturaften (2)
Middag
Forberedelse til besøg af ICC på Kulturaften (3)
Spadseretur til City Danhostel

Onsdag 12. august 
Klimadag

Formiddag
Morgenmad og morgenandagt
Peptalk - FN’s Verdensmål v/ Kirsten Auken
Frokost

Eftermiddag
FN’s Verdensmål i praksis. Besøg tilvalg:
1. Fjernvarme Fyn
2. Biogas Fangel
3. Ringe Fjernvarme

Kulturaften (3)
Middag
Opsamling på klimadag v/ Kirsten Auken
Besøg af IC Councils
Spadseretur til City Danhostel

Torsdag 13. august 
Projektdag

Formiddag
Morgenmad og morgenandagt i Munkebjerg Kirke
Besøg på plejecenteret ”Havebækken” og 
”Bunkermuseet”
Forberede andagt til fredag med sang eller teater
Frokost
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Eftermiddag
IC åbning i Odeon Store Sal

Aften
Aftenunderholdning i Odeon Store Sal 
IC åbningsaften i Odense Domkirke

Fredag 14. august 
Olympiadedag

Formiddag
Morgenmad og morgenandagt
Y-OL
A. Universitetets store svømmehal
B.  Træningsanlæg ved Universitetet
Frokost

Eftermiddag
A. Universitetets store svømmehal
B. Træningsanlæg ved Universitetet

Aften

Middag - 2 retters menu
Aftenunderholdning i Odeon Store Sal
Aftenandagt med ungdomsgruppen
Musik og dans fra rund scene i Odeon foyer med
orkesteret ”Los Trios”

Lørdag 15. august 
Udflugtsdag

Formiddag
Morgenmad 
Udflugt til ”Cirkus Flik-Flak”
Frokost

Eftermiddag
Med Odense Aafart til Zoo og Den Fynske Landsby
Forberedelse til IP-Night

Aften - IP-Night

Festmiddag - 3 retters menu
Festaften i Odeon Store Sal
Musik og dans fra rund scene i Odeon foyer 
med jazzorkesteret ”Odense Banden”

Søndag 16. august 
Afslutningsdag

Formiddag
Morgenmad
Afslutningsgudstjeneste i Odeon Store Sal
Præsentation af Verdenskonferencen 2022 i USA
Frokost

Farvel og på gensyn!
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Der arbejdes på nuværende tids-
punkt med forskellige spændende 
udflugtsmuligheder. f.eks.:

I H.C. Andersens Fodspor 
(Start: Sortebrødre Torv)

Få indblik i H.C. Andersens liv i Odense med en 
guidet rundtur i Odense centrum. Kom ind og se 
hans mange papirklip, de trange kår han blev født 
under, den have han drømte om og kirken, hvor han 
blev konfirmeret.
Indhold: H.C. Andersens Museum, H.C. Andersens 
Fødehjem, H.C. Andersens Barndomshjem,  
Domkirken, Byvandring

Den Fynske Landsby 
(Start: Odense Aafart)

Oplev Odense fra vandet med en sejltur ned ad 
Odense Å. En gåtur gennem Fruens Bøge fører til 
Den Fynske Landsby, en landsby fra H.C. Andersens 
tid. Her kan man opleve, hvordan langt de fleste 
levede tilbage i 1800-tallet. Derefter tages Aafarten 
retur til byen.
Indhold: Aafarten, Den Fynske Landsby

Egeskov Slot
EGESKOV er et af Europas fineste renæssanceslotte 
med ægte voldgrav, riddersal og gys i det tykke 
murværk. Historiens vingesus mærkes overalt i det 
gamle slot, hvor familien til Greve Michael Ahlefeldt-
Laurvig-Bille har deres daglige liv.
Parken omkring EGESKOV er et eventyr i sig selv. 
Her kan man opleve 7 km hække, 1.200 forskellige 
Fuchsia-sorter og betagende dufte fra de mange 
smukke blomsterbede. I slotshaven findes et af de 
sidste arbejdende herregårdsgartnerier, der kan 
besøges af publikum.
Gå på opdagelse i EGESKOV’s spændende udstil-
linger, der henvender sig til både børn og voksne. 
Her finder du Kong Christian X’s Cadillac, en stor 
flok ”flyvende motorcykler”, historisk modeudstilling, 
dukkehuset ”Titanias Palads”, som det tog 15 år at 
bygge – og meget, meget mere.

CLAY Museum of Art
CLAY Museum of Art i Middelfart er et af Europas 
førende museer for keramisk kunst, kunsthåndværk 
og design. Her kan man besøge skiftende midlerti-
dige udstillinger af dansk og international keramisk 
kunst og desuden opleve den historiske samling af 
porcelæn, fajance og stentøj fra de tre anerkendte 
virksomheder: Royal Copenhagen Porcelain Manu-
factory, Bing & Grøndahl og Aluminia. 

Dialogen mellem det moderne og det historiske 
afspejles ikke kun i samlingerne, men også i udstil-
lingerne og i museets arkitektur.
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