
Ringkøbing
Y´s Men´s Club

Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

Y´s Men´s bevægelsens Logo
Y’ s Men’ s bevægelsens logo består af en ligesidet trekant. Det er KFUM’ s  

internationale kendte symbol, der peger på sammenhængen mellem  
ÅND - SJÆL- LEGEME. 

Øverst i trekanten står INTERNATIONAL, der fortæller om  
bevægelsens verdensomspændende karakter. 

Y´et fortæller om tilhørsforholdet til KFUM (på engelsk YMCA). 

Stjernen symboliserer Betlehemsstjernen, der viste de tre vise  
mænd til Kristus. Den gyldne stjerne skal minde os  

om bevægelsens kristne grundlag.

Hvordan bliver man medlem af Y’s Men´s Clubben? 
Man kan ikke melde sig ind i klubben, men bliver kontaktet af  
en Y´s Man og inviteres med som gæst ved nogle klubmøder  

før endelig optagelse. 

Ønskes yderligere oplysninger om klubben eller Y’s Men`s  
bevægelsen i det hele taget, kan disse findes på hjemmesiderne 

www.ringkoebing.ysmen.dk. eller www.ysmen.dk

Klubbens adresse er: 

Sønderbyvænget 12  
6950 Ringkøbing 

A. Rasmussens  
Bogtrykkeri
www.arastryk.dk



Ringkøbing Y’s Men’s Club
Klubben er chartret i 1978.  
Klubben tæller ca. 30 medlemmer.  
Vi samles hver anden onsdag til et  
to timers møde, som normalt finder sted i 
Rindum Kirkehus. 

Hvert andet møde er et internt møde,  
 hvor klubbens indre anliggender drøftes.    
På de øvrige møder tages forskellige emner 
op. Ofte ved indledning af en foredrags-
holder. Andre gange kan der være udflugter, 
virksomhedsbesøg e.l. Ved disse møder er 
medlemmernes ægtefæller inviteret med. 

Y’s Men’s bevægelsen
Som Y’s Men’s Club er man med i en in-
ternational bevægelse: “Y’s Men´s Interna-
tional”, der tæller klubber i 74 lande med 
tilsammen næsten 31.000 medlemmer. I 
Danmark findes 148 klubber med tilsam-
men 3.600 medlemmer. 

Værdisæt
For Region Danmark er blandt andet  
formuleret følgende værdier: 

I Region Danmark indbyder vi mennesker til 
at være med i et fællesskab, der er baseret 
på en kristen livsopfattelse. 

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

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

Vi tror på, vi kan informere og øge det 
enkelte menneskes kendskab til samfunds-
mæssige, religiøse og sociale forhold - 
såvel nationalt som internationalt. 

Vi vil arbejde ud fra en sammenhængende 
livsforståelse, hvor ovenstående elementer 
er tydelige og fremmer et positivt fremsyn. 

En aktiv del af den kristne kirke 
I Danmark har de fleste af medlemmerne 
rødder i den danske folkekirke, og  
klubberne arbejder lokalt med hjælp og 
støtte til folk, der har behov for næste-
kærlighed og omsorg. På møderne 
udveksler vi meninger om kirkelige og 
samfundsmæssige emner. 

Vi er politiske, men afholder os fra 
partipolitisk stillingtagen. 
Vi arbejder med gennem aktiv tjeneste 
at fremskaffe, styrke og yde lederskab 
i kampen for øget næstekærlighed og 
forståelse mellem folkeslag på tværs af 
nationale, religiøse og kulturelle forskelle. 

 

Hjælpearbejde der nytter
De enkelte klubber bidrager med 
 økonomisk støtte til såvel lokale som 
 nationale og internationale opgaver. 
Midlerne hertil skaffes ved, at  klubberne 
påtager sig aktiviteter, der giver et 
 økonomisk afkast. 

For Ringkøbingklubbens vedkommende 
skaffes de økonomiske midler hoved-
sagelig ved drift af vores genbrugsbutik på 
 Sønderbyvænget 12 i Ringkøbing. 


