Inspiration til Klubber og distrikter

Idékatalog
Jubilæumsår 2022
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En opfordring fra
JUBILÆUMSUDVALGET

75 -100 års jubilæum

75 -100 års jubilæum

Vi fejrer vores jubilæer
i fælleskab
Jubilæumsudvalget vil gerne opfordre alle
klubber og distrikter til på en eller flere måder at være med til
at fejre jubilæerne, og giver her i kataloget nogle forslag til arrangementer.
Det er dog op til klubberne, også at slippe kreativiteten løs og
gerne i samarbejde med K-familien.

Idé forslag

PR Koncerter
Vi har i vores netværk mange
muligheder for at lave Jubilæumskoncerter, f.eks. de mange
kor i K-familien og ved kirker, Brass
Band hos FDF og spejderne o.s.v.,
tror der er mange som gerne vil
deltage.

Genbrugsbutikkerne/torvedage!

International kirkedag
søndag 16. jan.2022

Lav Cracy Days i genbrugsbutikken, etabler et hjørne med Cafe til en snak om

Årets første mulighed for arrangement, hvor der kan inviteres bredt.
Tag f.eks. til en kirke hvor I ikke plejer at komme, eller hvor der ikke
er en Y`s Men`s Club. Få lavet aftale om at Y`s Men inviterer til kirkekaffe eller frokost, og der fortælle om vores arbejde, jo flere steder
jo bedre, se muligheder og ikke begrænsninger.

Y`s Men`s arbejdet, hvor PR materiale er tilgængeligt.
Event på lokale torve/gågader jordbær m.m., eller hvor de sælges fra marken,
PR materiale kan også der være muligt.

Så er det? Skal det være klubvis, flere klubber sammen eller Distrikt?
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Krea aktiviteter
Event på torve/gågader med f.eks. sponsorløb med deltagelse af børn og
unge fra lokale K-klubber og FDF. Her kan også tilføjes andre aktiviteter, der
kan godt være børn/unge og ældre Y`s Men som laver snobrød m.m.
IP 2020/21 har opfordret til at samle SKRALD, kan være en god ide til forår

Festgudstjeneste

2022, 100 årig samler affald, husk de gule Y`s Men`s veste, det må være noget

Lokal festgudstjeneste med

for lokal TV og aviser.

SPONSORATER

deltagelse af lokale samarbejdspartnere, gerne noget
med ”spræl i”, og PR.

Her er muligheden for omtale! Et forslag, lad os
f.eks. på Distriktsplan koordinere donationer, så det
ikke som i dag blot er en masse usynlige dryp, der
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ikke følges op på, jo større opråb, posetiv, jo bedre.
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Med tilbageblik kan der laves mange aktiviteter som sætter fokus
på de forløbne år i samfund såvel som verden.
Fra kirke/skole og familiens skød, til folkeskole/ efterskole
/ realskole/ gymnasium, som børnehaver/ fritidshjem/SFO/
spejder/ fodbold

Hestevogn /benzinbiler/dieselbiler/el. biler/ robotbiler

Bål mad/ komfur / gasblus/ kogeplader/ keramiske kogeøer/ induktions kogning/ færdigmad
Kirkeundervisning som korsang, 4.klassesundervisning/ me-

fra supermarkedet / restaurations spisning /

nighedsmøder/ sogneaftener/ kirkehøjskole/babysalmesang/

Pølsevogn/ Mac. Donald/ energibarer.

Kirke på festival/ kirkekunst/ suppeaftener og meget mere.
Sognet/ radio/ telefon/ TV sort-hvid /farve TV /
Computer/ Internet/ Søgeprogrammer osv.
Transport fra væltepeter/ stålcykel/ krigscykel / letvægtscykel/
racercykel/ mountainbike/ og nu el. - cykel. Og motoriserede
cykler.
Lav din egen historiske udvikling af
Y`s Men fra de historiske kilder.
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JUBILÆUMSUDVALGET
Jens Bæk

Mobil: 71707540

jensbaek@live.dk

Ketty Gravesen

Mobil: 22962345

kettymarie.gravesen@gmail.com

Erik Breum

Mobil: 26774975

breum.broager@gmail.com

Knud Hougaard

Mobil: 20403066

khkl@mail.dk

Jens Byskov

Mobil: 29677949

Jens_Byskov@mail.dk

Jens Nielsen

Mobil: 22465707

jens7ni@gmail.com

75 år 2022
Fejres i Aalborg

