Y’s Men Distrikt Fyn
- sammen gør vi en forskel

Et meningsfyldt
fællesskab

Besøg hos kunstner Keld Moseholm ved Faaborg

• Planlægning og gennemførelse af
frivilligt hjælpearbejde
• Spændende klubmøder med
orientering og debat
• Kammeratskab og udvikling
• Personligt netværk

Er det noget for dig?

Livlig aktivitet i en af vores genbrugsbutikker

Hvem er vi?
En Y’s Men’s Club er et aktivt fællesskab, hvor vi arrangerer klubmøder og arrangementer, som skaber indsigt,
debat og gode menneskelige relationer. En del af klubbens
aktiviteter koncentrerer sig desuden om humanitært hjælpearbejde. Det kan være pengerejsningsprojekter eller
praktisk hjælp.
Vi er en del af den verdensomspændende organisation
Y’s Men International.
Y’s Men bevægelsen startede i USA, hvor den første klub
i 1922 blev startet som støtteklub for KFUM (YMCA).
Selvom det hedder Y’s Men, er de fleste af vores 156 klubber i Danmark både for mænd og kvinder.

Hvem støtter vi?
Ved udvælgelse af støtteprojekter lokalt eller internationalt er det afgørende, at den hjælp der ydes, er hjælp til
selvhjælp, så lokale kræfter og initiativer bliver styrket.
I Distrikt Fyn er vi 7 klubber og det seneste halvandet år
er vi vokset med 30 nye medlemmer. Det gør os i stand
til at søsætte endnu flere projekter, hvor overskuddet går
ubeskåret til støtte for arbejdet med børn og unge samt
humanitært hjælpearbejde i ind- og udland.
Eksempler på pengeskabende projekter:
Genbrugsbutikker, salg af julekalendere og julemærker.
Dyrkning og salg af juleneg. Drift og udlejning af feriekoloni m.m.

Hvordan bliver man medlem?
Hvis du kan svare ja til følgende, er det måske noget for
dig at være med i en af vores klubber:
- Har lyst til et klubfællesskab baseret på et 		
kristent værdigrundlag
- at deltage i pengerejsningsprojekter til støtte for
arbejdet med børn og unge samt humanitært
hjælpearbejde i ind- og udland
- at udveksle meninger og erfaringer samt at
få ny viden og indsigt
- at have det festligt sammen i et godt netværk.
Hvis du er interesseret i at høre mere om Y’s Men’s klubberne på Fyn eller deltage i et klubmøde, er du velkommen til at kontakte os (se bagsiden).

Vi støtter bl.a. arbejdet med børn og unge

Hvordan søger man om støtte?
Organisationer eller andre, som har brug for støtte til
konkrete projekter, er velkommen til at sende en ansøgning om støtte til en af vores klubber.
Find kontaktinfo på folderens bagside.

Udflugt til naturparken Hindsgavl Dyrehave ved Middelfart

Kontakt:
Odin Y’s Men’s Club, Odense
Odense Y’s Men’s Club
Midtfyns Y’s Men’s Club, Ringe
Svendborg Y’s Men’s Club
Middelfart Y’s Men’s Club
Vestfyn Y’s Men’s Club, Haarby
Munkebjerg Y’s Men’s Club, Odense
_____________________________________
Din kontaktperson:
Navn:_______________________Tlf:_____________
E-mail:______________________________________
							

Du kan finde yderligere informationer
om hver enkelt af de fynske klubber på

www.fyn.ysmen.dk

