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Kære klub præsident og klub medlem, 

I 2022 har Y’s mens bevægelsen eksisteret i 100 år. Vi ønsker, at det for os alle 
må blive et festligt år hvor vi fejrer hinanden og bringer historierne om YMI’s 
arbejde ud til alle omkring os. 

Fejringen vil finde sted både lokalt og globalt, på alle niveauer i hele det 
kommende år – 2021-2022.  Selvom mange af os ville ønske vi kunne deltage i 
mange af de store festligheder så ved vi også at størstedelen af os ikke har 
mulighed for at være med til de store events.  

Derfor ønsker vi med denne folder at opfordre din klub til at fejre denne 
milepæl på den måde som passer bedst for netop jeres klub.  

Vi foreslår at alle klubber i verden har en eller flere fejringer i” week of 
celebration” 1-8 maj 2022. Denne skrivelse er ment som en inspiration for 
klubben. Vi håber at alle klubber i verden vil fejre 100 års venskaber og 
velgørenhedsprojekter.  

Vi ønsker at alle klubber må være stolte af alt det der er opnået indtil nu og 
opfordrer til at fortsætte arbejdet. Det er vores håb at YMI over hele verden vil 
benytte anledningen til at vise lokalsamfundet og verden hvilket stof Y’s men 
er gjort af. 

Vi håber I vil mødes, måske dele et måltid mad eller en aktivitet. Vi har oprettet 
en facebook side hvor vi håber I vil dele billeder fra jeres fejringer – til 
inspiration for andre klubber. 

Siden findes ved at søge på: Y’s men International 100 Years Celebration on 
Club level, find den allerede nu og følg den gerne, så er det nemt at lægge 
opslag op eller lade sig inspirere af andres opslag.  

Da vi fylder 100 år har vi forsøgt at finde 100 ideer til hvordan fødselsdagen 
kan fejres på klubniveau. Vi har ikke nået de 100 ideer – måske har din klub 
netop den idé vi ikke har fundet – del den endelig på facebook siden. 

Y’s Men International 
100 Years Celebration 
on Club Level

Klik for at besøge Facebook -siden 

https://www.facebook.com/Ys-Men-International-100-Years-Celebration-on-Club-level-110533367774433
https://www.facebook.com/Ys-Men-International-100-Years-Celebration-on-Club-level-110533367774433
https://www.facebook.com/Ys-Men-International-100-Years-Celebration-on-Club-level-110533367774433
https://www.facebook.com/Ys-Men-International-100-Years-Celebration-on-Club-level-110533367774433
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Vi har ofte fokus på at rejse midler til vores projekter og dette kan sagtens 
være en anledning til at give lidt ekstra, men vi håber også jubilæet kan blive 
anledning til at mødes og dele venskab og gode minder – og samtidig række 
ud til mennesker omkring os.  

Brug idéerne som I har lyst – vi håber der er noget der passer til netop din klub. 

BRUG TALLET 100 
● Inviter 100 mennesker til jers jubilæum
● Gør noget godt for 100 mennesker i løbet af ugen

● Donér 100 bøger til det lokale plejecenter

● Brug 100 minutter til at lytte til livshistorier fra dine klubmedlemmer eller
særligt inviterede gæster

● 100 opskrifter

● Gå i fællesskab 100 km

● Plant 100 træer i lokalområdet

● Lav et kor med 100 personer – eller lav en 100 min koncert

● Lav en fortælle event på byens torv – et event på 100 minutter, eller måske
i kirken, på peljehjemmet, den lokale skole.

● Tænd 100 lys i kirken på en udvalgt søndag

● Lav 100 kager og del dem ud til lokale ældre

● Lav 100 måltider mad og forær dem væk til nogen der trænger.

● Lav 100 dekorationer og forær dem væk eller sælg dem til fordel for jeres
projekter – eller giv dem til de mennesker i jeres lokalområde som gør en
forskel for andre.

● Find eller skriv en tekst med 100 opmuntrende ord og del den.
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FØDSELSDAG 

Der er mange måder at fejre fødselsdag på afhængigt af hvor i verden vi 
befinder os – måske har I lyst til at prøve en helt ny måde at fejre fødselsdag 
på eller måske skal den fejre på helt traditionel vis? 

● Lav en fødselsdagskage og del billedet på facebook siden

● Sæt 100 lys i kagen

● Lav kagen til klubmødet eller del den ud i nabolaget

● Spørg lokale butikker om I må dele kage ud til kunderne

● Inviter 100 mennesker til at fejre jer – måske mennesker som I gerne vil
være i klub med.

ONLINE AKTIVITETER 
● Online bingo

● Online bøn

● Sjove quizzer

● Lav talentshows

● Lav en fortælle café

● Læs eller syng sammen

● Mød en anden klub og styrk fællesskabet mellem klubberne
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STØT EKSISTERENDE PROJEKTER 
TOF (TIME OF FAST) 

● Lave en velgørendhedsmiddag for folk I lokalområdet

PWA (PAUL WILLIAM ALEXANDER) LEGACY 

● Støt fonden

● Sørg for at de medlemmer af klubben som har været med længe, bliver
anerkendt for det arbejde de har lavet gennem tiden

● Find ud af hvilke projekter klubben har støttet i alle årene og gør det
synligt hvilken forskel det har gjort for mennesker der havde brug for det.

● Lav et sponsorløb/ gåtur fx 100 km – måske deles den i klubben, til fordel
for fonden

● Lav en ceremoni som hylder de ældste medlemmer i klubben for det
arbejde de har udført gennem deres tid i klubben.

● Lav plakater som viser klubbens projekter i tidens løb.

● Del historierne om projekterne med hinanden og folk udenfor klubben- 
vælg de bedste ud og send dem til de lokale medier.

SAMARBEJDE MED YMCA / YWCA 
Region Danmark lægger op til at så mange klubber som muligt inviterer lokale 
spejdere, KFUM og K klubber  og andre samarbejdspartnere med til fejringen. 
Vi håber på mere end 100 projekter i løbet af “week of celebration”. Vi tror på 
at det vil give genlyd at klubber over hele verden fejrer 100 året i løbet af den 
samme uge. 

● YMCA Europa har 80 års jubilæum
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● YMCA Danmark har 75 års jubilæum

● Måske andre regioner eller lande også har jubilæer.

● Bed de lokale klubber, spejdere, FDF’er osv. sende billeder af de
projekter I har hjulpet dem med over årene. Arranger en dag for lokale
børn og lav en masse sjov

● Tilbyd hjælp med det praktiske og økonomien til lokale foreninger så de
kan lave en sjov dag for lokale børn og unge.

● Tilbyd den lokale KFUM og K forening at hjælpe med et jubilæums
arrangement

SAMARBEJDE MED KIRKEN 
● Lav en særlig frivillig gudstjeneste og sørg for en god frokost bagefter til

alle dem der er frivillige I sognet.

● Lav et 100 minutters sangarrangement I den lokale Kirke

● Send morgenbønner ud til alle som ønsker det – I 100 dage, eller fra 100
forskellige personer

● Send bibellæsninger ud til dem der ønsker det.

KLUBBEN 
● Inviter nye medlemmer til jeres fællesskab og sørg for at I er så godt

selskab at de slet ikke kan lade være med at komme igen.

● Lav en ny klub- eller tag de første skridt mod en ny klub

● Giv en kraftig opfordring til ægtefæller om at blive medlemmer – hvis
ikke allerede de er det.

● Lav en Youth club – unge Y’s men
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INTERNATIONALE VENSKABSKLUBBER 
● Det er et mål at der skal laves og underskrives 100 nye aftaler om

venskabsklubber i 2022 – måske er din klub en af dem der skal have en
venskabsklub?

● Lav en fællesfejring med jeres venskabsklub – måske bare samtidig.

● Lav halvdelen af et kreativt projekt og lad jeres venskabsklub eller en
naboklub gøre det færdigt

● Lav venskaber på tværs af grænserne

FRIVILLIG I LOKALSAMFUNDET 
● Ræk ud til de ældre/ ensomme/ trængende i lokalområdet

● Lav arrangementer på det lokale plejehjem, syng, dans, mal i 100 minutter
– og husk kaffen😊😊

● Pluk blomsteri haven og del dem ud til dem der trænger til at blive muntret
lidt op.

● Læg en lille hilsen ved fx ” I 100 år har vi gjort en forskel – og vi er ikke
færdige endnu” Hav en god dag😊😊

● Fokuser på sociale aktiviteter – varme hænder, mere end velgørendhed i
ugens løb.

● Besøg ældre/ ensomme/ trængende i nabolaget
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BÆREDYGTIGHED 

● Plant 100 træer

● Del blomsterfrø ud med en opfordring til at skabe blomsterflor i haven

● Del frugt og grøntsager fra haven ud til andre

● Lav en cykel bande på 100

● Saml 100 kg affald i vejsider, på gader, ved vandet…

● Se på FNs verdensmål – og vælg hvad I vil fokusere på

● Del grøntsagsfrø ud og lav en konkurrence om det største græskar eller
lign.

Vi håber, at det er lykkedes os at give dig nogle ideer om, hvordan du eller din 
klub kan fejre den historiske begivenhed ved vores hundredårs jubilæum. Lad 
dette hæfte stimulere din fantasi og føre jer til at skabe jerres egne forskellige 
og markante projekter for at markere vores 100 år, og del dem med os på 
facebook så vi alle kan nyde via sociale medier og virtuelle platforme. Vi 
glæder os til at ejre året med jer med dig. 

Festlige hilsner, 
Centenary Celebrations Team
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Y’S MEN INTERNATIONAL 
9 avenue Sainte-Clotilde 

1205 Geneva www.ysmen.org ihq@ysmen.org 

http://www.ysmen.org/
mailto:ihq@ysmen.org
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