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Skattefradragsprojekt 2021: VÆRTER FOR VERDEN

Baggrund
I 2022 skal KFUM og KFUK være værter for YMCA World Council 
(Verdensrådsmøde)

Projektets formål
Skattefradragsprojekt skal hjælpe KFUM og KFUK med at blive de 
bedste værter for verden. KFUM og KFUK ønsker en så bred 
repræsentation af unge YMCA-deltagere fra hele verden, så de kan 
bidrage til World Council og tage en masse nye erfaringer med 
hjem til deres egen lokale YMCA. 

Derfor går dette projekt ud på at hjælpe til at unge fra hele verden 
bliver repræsenteret.
Konkret laves der en ungepulje, som YMCAs kan søge. Ungepujlen
vil være målrettet YMCAs, som har svært ved selv at finde 
økonomien til at sende unge deltagere til Danmark. 

Derudover ønsker KFUM og KFUK også at vise Danmark og 
foreningslivet godt frem gennem udflugter og programpunkter 
under YMCAs World Council 2022. 



Hvad får KFUM og KFUK i Danmark ud 
af værtskabet?
 Vi vil lade samtlige lokalforeninger møde det globale, 

så de kan se og mærke, at det er en integreret del af 
vores identitet. Relationer kan skabes, som inspirerer 
og gør det mere tilgængeligt at deltage og se 
relevansen i det globale fællesskab. 

 Det er unikt at opleve det store fællesskab og YMCA-
suset fra unge og ældre, der vil noget sammen. Det 
giver et boost til vores identitet, selvtillid, stolthed og 
synlighed.

 Unitas citat:
‘World Council vil helt sikkert sætte fart i processen, da 
KFUM OG KFUK i arbejdet hen mod 2022 vil få en mere 
fremtrædende rolle internationalt, hvilket vil gøre det 
nemmere at skabe dialog og ”åbne døre” for os’.

 Styrket samarbejde med Y ́s Men, da Y ́s Men 
International også er en del af World YMCAs bestyrelse.



Et World Council er en fantastisk ramme for at skabe 
venskaber og partnerskaber på tværs af grænser. 

De relationer og input, man får på et World Council, er med til 
at nedbryde mure, og giver en forståelse af, at alle 
mennesker har værdi, også selvom de kan virke fremmede 
først. 

I vores relationer engagerer vi os, og sammen udvikler vi 
YMCA lokalt, nationalt og globalt for en verden med 
fællesskab og samarbejde.



Musikhuset i  centrum af Aarhus 
bliver omdrejningspunktet for de 
mange aktiviteter
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● Book et besøg i jeres forening

● Mere information på woco.kfum-kfuk.dk

● Støt på www.ysmen.dk

Der vil løbende blive lavet historier om de unges deltagere før, under 
og efter World Council, så du kan følge med i deres historie! 

Skattefradragsprojekt 2021: 
VÆRTER FOR VERDEN

http://www.ysmen.dk/


KFUM og KFUK takker Y´S MEN
for samarbejdet og støtten til

at vi  bliver gode Værter for Verden



Vi ses i Aarhus
3.-9. Juli 2022
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