Midtfyns Y´s Mens Club
har igen uddelt
støttekroner.
Denne gang til spejderne og Ringe Kirkes Pigekor.
KFUM-Spejderne i Nr. Lyndelse har modtaget
5000 kr. og KFUM-spejderne i Ringe har
modtaget 3000 kr. Beløbene går til en pulje der
skal hjælpe så mange spejdere som muligt til at
deltage i den store landslejr i Sønderborg i 2017.

Ringe Kirkes Pigekor har modtaget 5250 kr.
Beløbet støtter korets Workshop med Dorte Bille
som er leder af Midtvest Pigekor og som
underviser i Den jyske Sangskole.
Vores ellers utroligt dygtige pigekor har
herigennem muligheden for at blive endnu bedre.

Tidligere på året har Midtfyns Y´s Mens Club
støttet KUL (Kirkelig Ungdoms Lederuddannelse)
med 2500 kr.
Børns Vilkår har modtaget 3000 kr.

Og et projekt til forbedring af vilkårene for
udsatte grønlandske børn har vi støttet med
5000 kr.
Endelig har vi givet 2000 kr. til Ringe Kirkes
julehjælp til udsatte familier.
Af kommende støtteprojekter kan nævnes:
1. Etablering af KFUM lejrcenter for børn og unge
i Kosovo.
2. Støtte til udsatte børn i Kirgisistan i samarbejde
med Rønde Efterskole.

Midtfyns Y´s Mens Club har netop afsluttet salget
af årets julekalendere, som er en af de ting der
giver os mulighed for at uddele støttekroner. I år
er det specielt Ringe Kirkes Pigekor og KFUMspejderne i Nr. Lyndelse der har været aktive ved
salg af julekalendere.
Et andet projekt er forårsmarkedet som klubben
afholder i Ringe Sognegård lørdag den 29. april
2017. Forårsmarkedet består af loppemarked,
plantemarked, genbrugsmarked, tombola og
cafe.
Dette års forårsmarked gav os ca. 10.000 kr.
Midtfyns Y´s Mens Club holder sine møder i Ringe
Sognegård første og tredje onsdag i måneden.
Udover fællesskabet omkring støtteprojekter
bruges klubmøderne bl.a. på spændende
foredrag.
Vil man vide mere om Y´s Men bevægelsen kan
man læse om det på www.fyn.ysmen.dk
Med venlig hilsen.
Midtfyns Y´s Mens Club.
Elias Hestbech/Sekretær.

