
Jubilæet kan danne rammen for mange festlige aktiviteter i og 
omkring klubberne i hele 2022. Her gives nogle forslag, som vi 
håber, kan være til inspiration.

International Kirkedag søndag den 16. januar 2022

Her skydes jubilæet i gang. Klubberne kan gøre dagen festlig ved 
at slutte op om gudstjenesten i en lokal kirke og efterfølgende 
invitere menigheden og bl. a. de interesserede fra samarbejdende 
organisationer i K-familien/FDF på kirkefrokost / kirkekaffe, hvor 
der er lejlighed til at fortælle om det lokale Y’s Men’s arbejde og 
jubilæumsaktiviteterne.

JUBILÆUMS-AKTIVITETSDAG 
sammen med samarbejdspartnere

Alle klubber opfordres til at invitere det lokale kirkelige børne- og 
ungdomsarbejde til en aktivitetsdag / markedsdag i starten af maj, 
hvor det internationale jubilæum fejres. En sjov og festlig dag for 
hele familien. Klubberne vil modtage hjælp og aktivitetsforslag fra 
KFUM’s Idrætsforbund. Et festligt alternativ til en reception. Flere 
lokale klubber kan gå sammen om planlægningen – ligesom det er 
muligt at inddrage samarbejdspartnerne i planlægningen.

Lokale genbrugsbutikker kan etablere marked – lokale efterskoler 
kan inviteres til at vise musicals eller gymnastikopvisninger. Kun 
fantasien sætter grænser for en festlig aktivitetsdag i Y’s Mens regi. 
Aktivitets-Roll-up er under udarbejdelse.

Hold øje med ysmen.dk og Facebook: Y’s Men International 
Region Danmark

Her vil der året igennem kunne findes billeder og historier fra de 
sidste 75 år. Gå på jagt efter sjove historier og festlige billeder.

Y’s Men Danmarks Jubilæumsindsamling

To regionsprojekter bliver også mål for en jubilæumsindsamling:

1. Børnehjem for forældreløse gadebørn i Kenya ”Make them 
Smile”  

2. ”Wefood” butikken i Ålborg. Det er bæredygtige projekter, 
som hjælper med at opfylde de 17 verdensmål.

Opfordring til alle klubber: lav et arrangement - en koncert eller en 
event, hvor overskuddet går til indsamlingen.

Udgivelser

I forbindelse med jubilæet udgives en bog -  
”Klummer fra Y’s Men til Y’s Men” med ca. 75 klummer skrevet af 
Y’s men fra hele Danmark. 10 eksemplarer udleveres til hver klub. 

Desuden trykkes en Jubilæumsbog med spændende beretninger fra 
de 75 år.  

Begge bøger kan købes på Regionskonferencen i 2022.

75 år i Danmark - 100 år Internationalt

Y’s Men jubilæum 2022



Hvad sker der i jubilæumsåret
75 år  1947 – 2022


