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Y’S MEN INTERNATIONAL
Region Danmark
/

Formål

Y’s Men’s klubberne har til formål, gennem aktiv hjælp, at støtte kristeligt børne- og
ungdomsarbejde samt socialt humanitært udviklingsarbejde.
At være en del af et netværk og et kammeratskab som medvirker i og eller igangsætter aktiviteter,
som kan være til gavn og hjælp for personer og grupper der har behov for en hjælpende hånd.

Hvem er vi
Et fællesskab for aktive voksne over 30 år forankret i det kristne livs- og menneskesyn og som vil
være en del af et kammeratskab og netværk, der bygger på ”Jesu Kristi lære”
”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”
De fleste af de cirka 165 klubber i Region Danmark er for både for mænd og kvinder.

Hver klub består af cirka 15 - 40 personer og mødes typisk én til to gange om måneden til
et måltid mad/kaffe, internt møde, foredrag eller virksomhedsbesøg.

Et flertal af de ca. 3600 medlemmer i Danmark har baggrund i Folkekirken, KFUM og KFUK,
FDF eller spejderbevægelserne m.fl.

Generel information om Y’s Men
Danmarks Y’s Men’s klubber udgør Region Danmark og er hermed en del af det
verdensomspændende Internationale Y’s Men’s fællesskab med cirka 25.000 medlemmer i 69
lande verden over.
Y’s Men International blev stiftet som frokostklub af en gruppe medlemmer af KFUM (YMCA)
1922 i Toledo, USA med kammeratskab og ”service til KFUM som formål.
– den første klub i Danmark blev oprettet i 1947 i Aalborg.

Y’s Men – indgår i et netværk med:
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Hvad mødes vi om:

Fællesskab ved klubaftner
Arbejdsopgaver i udvalg
Sociale arrangementer
Familiearrangementer

Y’s Men er:
Mennesker, der vil bruges
Fællesskab for voksne
Frivilligt arbejde, der nytter
Støtter lokalt og globalt
Gør en forskel

Alle deltager aktivt -med en individuel indsats.
Vi har et aktivt fællesskab, hvor vi arrangerer klubmøder og arrangementer, som skaber
indsigt, debat og gode menneskelige relationer.

Klubbens aktiviteter koncentrerer sig om diakonalt og humanitært hjælpearbejde, hvor
medlemmerne indgår i et arbejdsfællesskab.

Der kan være tale om pengeskabende aktiviteter eller opgaver, med ”varme” hænders
hjælp til mennesker med behov hjælp.

Udover mødeaftner for hele klubben, mødes de enkelte arbejdsgrupper efter behov.

Vi støtter….

… lokalt, nationalt og internationalt primært til kristeligt børne- og ungdomsarbejde,
diakonalt og humanitært socialt udviklingsarbejde eller andre værdige projekter.

Det afgørende er, at den hjælp der ydes, er hjælp til selvhjælp, så lokale kræfter og
initiativer bliver styrket.

Danmarks klubber bidrager hvert år med både praktisk arbejde kontante pengebeløb, der
uddeles fra den enkelte klub til lokale, nationale og internationale formål.

Herudover støtter klubberne et eller flere ansøgte regionsprojekter. Disse projekter, der

hvert år vælges af Region Danmarks regionsråd, støttes med samlet beløb på omkring 1.6

mio. kr.

Vi samarbejder med sociale og diakonale organisationer som for eksempel:
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Find din nærmeste klub
På www.ysmen.dk finder du en oversigt over alle Y’s Men’s klubber i Danmark.
Klik på ” om-ys-men/hvor-er-vi”

Se mødested og -tid samt hjemmesideadresse for klubberne.

Velkommen som nyt medlem

Har du lyst til at deltage helt uforpligtende i nogle klubmøder og se, om det er noget
for dig? Så er du velkommen til at kontakte din nærmeste Y’s Men’s Club.

Du er også velkommen til at skrive til ysmen@ysmen.dk
for mere information
Venlig hilsen
Y’s Men International Region Danmark
Maj 2019

4

www.ysmen.dk

. . . at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

