
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rougsø-Sønderhald Y’s Men’s Club 
 

         

Klubben 
Klubben blev oprettet den 28. september 1985 og var én af de første i 
Danmark med såvel mænd som kvinder. 
Klubben dækker geografisk primært de gamle Rougsø og Sønderhald 
kommuner.  
 

Y's Men er:  
 Mennesker der vil bruges 
 Fællesskab for voksne 
 Frivilligt arbejde der nytter 
 En klub der støtter lokalt og globalt 
 Et fællesskab der gør en forskel 



Hvad er Y's Men?  
 

Et frivilligt, forpligtende fællesskab 
 

Klubben er en del af en international 
bevægelse, og vi kan med stolthed 
fremhæve Danmark som et stort Y’s 
Men’s land.  
 

Klublivet er det væsentlige, idet fællesskabet giver kræfter og vilje til at 
gennemføre klubbens opgaver. 
 
 

Klubben har fast mødetidspunkt, nemlig tirsdag aften i ulige uger.  
Der er altid udpeget en mødeleder, der har ansvaret for mødets 
afvikling.  
 

Programmet er varieret, men til hvert møde vil der altid indgå nogle 
faste genkendelige punkter som fælles måltid, tre minutter, hvor et 
medlem ytrer sig om et aktuelt emne, og en afslutning. 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad vil det sige at være Y’s Men? 
 En Y’s Men’s klub er et kristent fællesskab for voksne 

 Vi deltager i hjælpe- og støttearbejde i lokalområdet, på landsplan og 
internationalt 

 Vi indgår i et arbejdsfællesskab for at skaffe økonomiske midler til 
arbejdet 

 Vi hjælper og støtter diakonal og humanitær indsats, særligt til fordel 
for børn og unge 

 Vi danner netværk og kammeratskab for såvel familier, par og enlige 

 Vi mødes regelmæssigt til oplysende, underholdende eller kulturelle 
indslag 

 Y’s Men Region Danmark er en del af den verdensomspændende 
organisation Y’s Men International 

 Selvom det hedder Y’s Men, er de fleste af vore 156 klubber i 
Danmark i dag både for mænd og kvinder 



Y’s Men’s værdier 
 Y's Men region Danmark indbyder mennesker til at være med i 

et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse på 
tværs af det enkelte menneskes sociale og faglige forhold 

 Vi mødes, fordi vi tror på, at det enkelte menneskes oplevelse af 
sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker 

 Vi tror på, at vi kan være med til at støtte en verden, der bygger 
på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn 

 Vi tror på, at vi kan øge det enkelte menneskes kendskab til 
samfundsmæssige, religiøse og sociale forhold - såvel nationalt 
som internationalt, og dermed styrke den enkeltes bevidsthed 
om ansvar og lederskab 

 

 

 
Y´s Familien består af K-familien, der er de otte organisationer med 
baggrund i KFUM og KFUK, samt af FDF.  
Der er otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. 
  

De har hver deres speciale og løser vidt forskellige opgaver, og de 
bygger alle på et stort frivilligt engagement. 
    

De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark, og 
har hver især egne ledelser og egne økonomier.  
 

Alle vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt.  
 
 
 
 
 



Aktiviteter 
 Medvirken i driften af Genbrugsen i Ørsted 

 Organisering af salg af julekalender 

 Udstiller på Stenalt Marked 

 Arrangør af Djursbo March i Hummelmosen 

 Indsamling af frimærker 
 
Der indkommer herved omkring  
125.000 kr. om året, som fordeles 
ifølge klubbens formål. 

 
 

  
  
         
 
 

 
 

Præsidium 
I en Y’s Men’s Club vælges man til de fleste opgaver for et år af gangen. 
Det betyder, at der sker udskiftning i præsidiet hvert år. 

Såfremt du har spørgsmål angående vores klub, eller hvis du ønsker at 
vide mere om medlemskab i klubben, så er du meget velkommen til at 
kontakte én fra præsidiet.  

På vores hjemmeside kan du se hvilke personer, der er medlem af vores 
præsidium. 

Hjemmeside  
Se klubbens program, kalender, klubblad 
samt relevante links på:  
 

www.rougsoe-soenderhald.ysmen.dk  
 

Klubbens mødelokale, Genbrugsen, Ørsted 
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http://www.rougsoe-soenderhald.ysmen.dk/

