
Jan. 2020 

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM 

Man bliver medlem ved at henvende sig til en 
lokal Y’s Men’s Club, hvor man ud over at gøre 
en forskel er en del af et godt og tæt 
kammeratskab.  

Der tilstræbes et højt oplysningsniveau om 
samfundsmæssige forhold, for derved at styrke 
medlemmernes engagement, både lokalt, 
nationalt og internationalt.  

 

Y’s Men International 
Region Danmark 

Kontakt os for mere information 

ysmen.dk 
ysmen@ysmen.dk

Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, 
der giver mening og resultater! 

OM Y’s MEN 

Y’s Men International 
REGION DANMARK 

Y’s Men Region Danmark er en del af Y’s Men 
International.  

Organisationen har 1400 klubber fordelt over  
65 lande, hvoraf de 150 klubber er i Danmark. 

Vi støtter primært kristent børne- og 
ungdomsarbejde samt lokalt, nationalt og 
internationalt hjælpearbejde. 



HVEM ER VI? 
Y’s Men er engagerede og aktive mennesker, 
som har lyst og ønske om at forbedre og 
hjælpe menneskers livsvilkår.  

Organisationen har eksisteret i næsten 100 år 
og er tæt tilknyttet YMCA i hele verden 

FRIVILLIG 
Der er altid plads for flere frivillige, som ønsker 
at arbejde ud fra Y’s Men’s klubbernes formål 
og værdisæt. 

Organisationen har også plads til nye klubber. 
Hvis man er en gruppe af personer, som 
mangler et tilhørsforhold i et unikt fællesskab, 
er man velkommen. 

DONATIONER 
Den støtte, der i dag ydes, er typisk ved enten at 
udføre et stykke praktisk arbejde eller i form af 
økonomiske donationer. 

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved 
en række aktiviteter, f.eks. loppemarkeder, 
genbrugssalg, udgivelse af julemærker, 
arrangere koncerter og kunstudstillinger, m.m. 

VORES STØTTE…. 
Ydes 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. 

Eksempler på hjælp: 
Spejdere og FDF og andet kirkelige børne- og 
ungdoms arbejde, sociale caféer og meget mere. 

KFUM’s Sociale Arbejdes væresteder, 
landbrugsprojekter, familiearbejde, lejre, 
festivaler og misbrugskonsulenter. 

Internationale projekter som f.eks. skoleprojekt i 
DR. Congo, et ”safehouse” i Sofia, bekæmpelse 
af Malaria, landbrugsprojekter i Afrika.  

. 

KLUBLIV 
I de fleste klubber starter klubmødet med et 
måltid mad. 

Derefter vil der typisk være et program 
strækkende fra foredrag, diskussionsoplæg, 
virksomhedsbesøg, naturoplevelse, til praktiske 
tiltag.  

Klubbernes aktiviteter er typisk organiseret i 
udvalg, som foretager planlægning og 
arrangerer aktiviteten. 

De fleste klubber optager både mænd og 
kvinder, nogle få kun mænd. 
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