
 

 
 
Kære Ys Men i 
Danmark og Norge. 
 
 
 
1. Vores Internationale præsident Jacob Kristensen har valgt et projekt for det kommende år og vi håber, 
at klubberne vil følge op på dette og støtte FNs verdensplan om et grønnere miljø. 
Projektet WEEK4WASTE går i sin enkelthed ud på at gøre landskabet mere grønt ved at opsamle affald i 
jeres lokale område. 
 
2. Y`s Men er en service organisation, og vi skal derfor også ”servicere” vores landskab. 
Alt for meget affald smides over alt og det skader naturen. Grundvandet forurenes og dyr spiser plastic, 
glas og dåser. Luften forurenes når der afbrændes affald m.m. Og vi nyder jo absolut ikke en natur, hvor 
det flyder med affald. 
 
3. Som Y´s Men må vi tage vare på naturen for vore efterfølgere. Vi kan gennem dette projekt være med til 
at præge holdningen blandt befolkningen til ikke at efterlade affald på gader og stræder. 
 
4. Vi anmoder alle Y´s Men´s klubber om at drøfte projektet og se på, hvorledes I kan organisere dette med 
fælles hjælp udefra. 
Vi vil anbefale klubberne at vælge en uge til i fællesskab at opsamle affald. Vi er netop nu trådt ind i 
kampagnen ”de 100 dage” fra den 1. sept. til 9. dec., og det kunne være nærliggende at vælge nogle dage i 
denne periode. 
Klubben kan naturligvis selv fastlægge datoer for projektet. Planlægning af ruter, indkøb/lån af grabber og 
sække skal foretages. Nogle kommuner stiller materiale til rådighed. 
Det vil være en god idé at man følges to og to sammen, og at man er meget opmærksom på trafikken i 
området. Y´s Men har en forsikring, der dækker vore aktiviteter med hjælpere, men forhør jer alligevel om 
dette. 
Vi ved, at der kan være meget at organisere, men man kan som klub tilslutte sig den 
verdensomspændende indsamling ”World Clean Up Day” den 19. sept. ved at gå på deres link og ”joine”. 
Vi vil dog gerne opfordre alle klubber verden over til, at vi har en fælles indsamling i foråret fra den 18.-24 
april 2021, hvor der også er World Clean Up Day. 
www.affaldsindsamlingen.dk 
 
5. Det vil være en god idé at spørge jeres lokale kontakter KFUM&K, FDF, spejdere, skoler, sportsklubber og 
alle, I har kontakt til. 
Tal med jeres naboer, venner og familie og fortæl dem, at de på turen med hunden eller på motionsturen 
skal huske at samle lidt affald op på vejen.  
Budskabet er naturligvis til både klubmedlemmer og hjælpere, at vi skal gøre Danmark mere grøn. 
 
 

http://www.affaldsindsamlingen.dk/
http://www.affaldsindsamlingen.dk/


6. Hvor kan man samle op? 
Det er nærliggende at gå i parker langs åer, gader og veje. I områder, hvor der er strande er der et stort 
potentiale for opsamling. 
  
7. Op til jeres aktivitet skal I kontakte pressen (aviser og lokalt TV) og fortælle dem om, at dette projekt 
omfatter samtlige Y´s Men verden over ca. 1500 klubber med 27.000 medlemmer. 
På selve dagen skal I tage godt med fotos og bruge disse på Facebook og til aviserne. 
På regionalt plan må regionens PR-ansvarlige gerne skrive til alle landsdækkende aviser og fortælle om Y´s 
Men´s bevægelsen samt om projektet. 
Vigtigt er det også, at I efter indsamlingen sorterer sækkenes indhold og vejer dette, så befolkningen bliver 
gjort opmærksom på, hvad det er, der bevidst smides i naturen. 
Er I så heldige at have fundet sponsorer af grabbe og sække m.m., så sørg for, at de også får billedmateriale 
sammen med en TAK. 
 
8. Det er vigtigt, at I ifører jer veste med vort logo, så I er synlige både for trafikken men også som PR for 
Y´s Men. 
 
9. Når I har afsluttet indsamlingen er det vigtigt, at I takker alle hjælpere. Hvis I har en bager eller et 
supermarked, som vil sponsere brød, sodavand og kaffe vil det være den rigtige afslutning på dagen. 
 
10. Vi håber I med engagement går ind I projektet og samtidig er med til at promovere vor bevægelse.  
GOD PR er god extension for de næste 100 år.  
 

 

 

Welcome to the 
new project 
Let’s together build a better tomorrow 
and make this world a better place to 
live!! 
 

Ulrik Lauridsen 
Chairman for WEEK4WASTE 
chrulrik@hotmail.com 

 
 
 
 

 
 

mailto:chrulrik@hotmail.com

