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Kære Y’s ledere, medlemmer og venner

Det er mig en stor glæde at sende jer 
hilsener ved denne vigtige begivenhed, den 
74. internationale konference for Y’s Men 
International (YMI) i Odense, Danmark. Det 
er et privilegium at skrive til jer efter et 
år, der har budt på mange højdepunkter, 
udfordringer og megen tristhed. Denne 
internationale konference giver os mulighed 
for at huske vores elskede leder og ven, 
PIPE Poul-Henrik Hove Jacobsen. Jeg stoler 
på, at indsatsen, der er gjort i YMIs rejse 
mod 2022, vil ære hans minde.
Sidste år var et betydeligt vendepunkt for 
YMI, hvor det første regionale topmøde for 
regionsledere blev afholdt ved organisatio-
nens fødested i Toledo, Ohio, USA. Denne 
begivenhed gav unge ledere en mulighed 
for at få internationale input, venskaber og 
fællesskab. Jeg ser frem til at se resulta-
terne af denne begivenhed. Når vi aktivt 
engagerer os i ”Challenge 22” og fokuse-
rer på måderne, vi kan omforme og genop-
bygge vores bevægelse, så lad os stræbe 
mod at fejre vores præstationer, ikke kun 
på vores hundredeårsdag i 2022, men 
også her i Odense, hvor mange milepæle 
allerede er nået. 

Det vil være en ære at møde donorer til 
Legacy Project, der deltager i denne be-
givenhed, og som allerede har hjulpet YMI 
med at nå nogle af disse mål. Se efter nye 
medlemmer til YMI, så du også kan møde 
dem.
Vi er beæret over, at KFUM-ledere og med-
lemmer har fundet tid i deres travle hverdag 
til at deltage i denne begivenhed, og vi ser 
frem til at samarbejde om projekter, der gør 
en forskel i andres liv. Der er skabt meget 
energi til vækst i YMI ved YMCAs 175 års 
jubilæum i august 2019. Her er der også 
skabt mange kontakter, som har medført 
chartring af nye klubber i mange forskellige 
lande.
Det er en glæde at besøge dette smukke 
land, hvor en af   de stærkeste regioner i 
YMI findes. Jeg er overbevist om, at det vil 
være velorganiseret, meget informativt og 
inspirerende og også meget sjovt. Hans 
Christian Andersen sagde engang: ”At rejse 
er at leve!” Lad os bringe YMI-verdenen 
nærmere - i tid med hinanden på denne 
store begivenhed.

Med venlig hilsen og velsignelse 
Jennifer Jones
Past International President

Tak, danske medlemmer,  
for at være vært for denne 
internationale konference

IPIP Jennifer Jones
Past International President 2020-2021
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Kære Y’s Men fra hele verden

Som formand for den internationale komite 
er det en stor glæde og ære at invitere dig 
til at deltage i den internationale konfe-
rence, der finder sted fra 13. til 16. august 
2020 i Odense, Danmark.

Odense er en smuk og spændende by 
beliggende på øen Fyn, som har et behage-
ligt klima.
Det bliver en stor og vigtig begivenhed, hvor 
vi samles og styrker fællesskabet på en sjov 
og festlig måde.
Desuden vil vi forny gamle venskaber,  
skabe nye ved at deltage i forskellige  
konferenceaktiviteter og udforske kulturen 
og de øvrige aktivitetsmuligheder i denne 
charmerende by.

Y’s Men Region Danmark har længe været i 
gang med forberedelserne til værtskabet for 
denne store internationale begivenhed for 
Y’s Men, der kommer fra hele verden. 
Flere udvalg arbejder nu ihærdigt på at 
forberede Verdenskonferencen og gøre den 
til en vellykket og mindeværdig oplevelse 
for alle deltagerne. 

Danmark og byen Odense er også let at 
nå fra alle dele af verden. Der er hyppige 
interkontinentale flyvninger fra mange store 
lufthavne over hele verden til Københavns 
Lufthavn, Kastrup, og fra lufthavnen kører 
der jævnligt tog til Odense; en togrejse, 
der tager cirka 1 1/2 time. En anden stor 
lufthavn, Billund, som ligger cirka en time 
fra Odense med bus, har flyforbindelse til 
mange europæiske lufthavne.

Læs invitationen, studer programmet og 
forbered dig på en ”once in a lifetime” 
oplevelse inspireret af en eventyrverden 
beskrevet af den berømte danske historie-
fortæller Hans Christian Andersen.

Du kommer tilbage fra Danmark fyldt med 
en masse glade minder, inspireret af ven-
skabet, den smukke natur og den ånd, du 
får ved at møde de danske Y’s Men.

Vi ser frem til at møde dig i Danmark i 
august 2020.

ICCC20 - Henry J Grindheim

Velkommen til Y’s Men fra hele verden

ICCC20 - Henry J Grindheim
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Velkommen til Danmark

Det er mig en stor ære på region Danmarks 
vegne at indbyde Y´s Men med ledsagere 
fra fjern og nær til verdenskonference/
regionskonference i august 2020 i Odense, 
Danmark.
Vi er et lille land i Nordeuropa, men også et 
land, der historisk og på mange andre må-
der er større end vores befolkningstal viser. 
Geografisk er Grønland og Færøerne en del 
af Danmark, så vi strækker os fra indlandsis 
og isbjerge i nord til smørhullet Odense, der 
ligger midt i den frodige fynske natur omgi-
vet af bølgende kornmarker, frugtplantager 
og smukke slotte. Dette var udgangspunktet 
for vores verdenskendte eventyrdigter H.C. 
Andersen. Dette bliver udgangspunktet for 
en eventyrlig verdenskonference.

Der er mange ting, der er småt i Danmark, 
vores højeste ”bjerg” når ikke 175 m, vi 
er kun godt 5 mill. indbyggere, men der 
er også meget vi er stolte af, f.eks. er vi et 
aktivt foreningsland: kirke, sport, sociale-  
og humanitære organisationer m.v. Vi er 
det land i verden, der har langt de fleste Y´s 
Men i forhold til indbyggertal. 

Vi glæder os til at mødes i Odense, møde 
velkendte ansigter, danne nye venskaber 
med Y´s Men fra fjern og nær, hente inspira-
tion til vores klubliv, informere hinanden om 
forskellige måder at leve et aktivt Y´s Men’s 
klubliv og få international indsigt og udsyn. 
Vi er en unik organisation, der forener et 
kristent livsgrundlag med et aktivt virke for 
mennesker, der har brug for vores hjælp, 
direkte eller indirekte ved at støtte med 
pengemidler. Vi understøtter og samar-
bejder med organisationer for unge, ikke 
mindst KFUM, som led i at skabe en bedre 
verden også for vore børn og børnebørn. 
Samtidigt inspirerer vi hinanden til at støtte 
og udvikle hinanden i et givtigt fællesskab 
i klub, distrikt, region, area og nu også på 
internationalt plan.

Værtskomiteen har haft travlt med tilrette-
lægning og forberedelser i samarbejde med 
region og det internationale niveau og er 
klar til at byde jer velkommen i Odense.
Gå ikke glip af denne oplevelse.  
Velkommen til Odense.

RD Danmark
Bjarne Hyldgård

 RD - Bjarne Hyldgård
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Velkommen til Odense

Det er første gang, Odense har fornøjelsen 
af at byde velkommen til medlemmer af 
Y’s Men’s klubber fra hele verden. Og vi er 
rigtigt glade for, at Y’s Men’s klubberne har 
valgt Odense som stedet for jeres interna-
tionale forsamling.

Odenses historie strækker sig mere end 
tusind år tilbage i tiden: Fra vikingeborgen 
på Nonnebakken i udkanten af centrum, til 
i dag hvor nye bydele skyder op og trækker 
byen ind i det 21. århundrede med innova-
tion, en internationalt førende robotbranche 
og gå-på-mod.

Odense har rigtigt meget at byde på, og 
jeg håber, at de mange deltagere fra hele 
verden vil tage sig tiden til at nyde vores 
by. Om man er til hyggelige cafébesøg, en 
shoppetur ned ad gågaderne, et besøg på 
museum eller gerne vil gå en tur i smukke 

omgivelser langs Odense Å, så kan Odense 
noget helt særligt. 

For Odense er noget særligt. Vi er en 
eventyrby. Byen, hvor H.C. Andersen blev 
født. Når man nærmer sig H.C. Andersens 
Hus, går man igennem den gamle, histori-
ske bydel. Det føles næsten som en rejse 
tilbage i tiden eller ind i et af eventyrene 
- med brolagte gader, velbevarede byhuse 
og flotte gamle gadelygter. I de gamle gader 
er det ikke svært at forestille sig, at man 
befinder sig i 1800-tallets Odense.

Jeg håber, at Y’s Men’s klubberne får nogle 
fantastiske dage her i Odense og ser frem 
til at byde jer velkommen på ODEON til 
sommer.

Peter Rahbæk Juel
Odenses borgmester

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel

På vegne af Distrikt Fyns Y’s Men’s klubber 
inviteres du og dine klubkammerater til at 
deltage i en eventyrlig international ver-
dens- og regionskonference august 2020. 

I sommeren 2017 blev Verdenskonferencen 
2020 tildelt Region Danmark. Distrikt Fyn 
har siden arbejdet for at gøre begge konfe-
rencer til en eventyrlig oplevelse ”for life”.

Konferencerne afholdes i H.C. Andersens 
fødeby Odense og har helt naturligt givet 
værtskomiteen en tilgang til at bruge 
H. C. Andersens eventyr som inspiration til 
temaet for konferencerne. Dernæst har vi 
valgt at lægge konferencerne på samme tid 
som Odense Blomsterfestival, hvor dele-
gerede og ledsagere vil opleve Odense by-
midte smykket med blomsterdekorationer.
Du vil opleve en eventyrlig konferenceby, 
hvor den verdensberømte eventyrdigter 
løb rundt som barn med træsko på.  Vi har 
samlet det meste under et tag, og du vil 
opleve Danmarks nyeste og mest moderne 
konferencecenter, Odeon, og få muligheden 
for at bo blot få minutters gang derfra. 

Deltagere i International  Youth Convocation 
skal bo ”lige om hjørnet” ved Odense 

Banegård og holde deres konference i 
Odense City.

Vi vil opleve mange ting under konferencen. 
Der er lagt meget arbejde i, at vores gæster 
skal opleve den bedste gæstfrihed, vi og 
Odense kan tilbyde.  
Vi vil bl.a. høre inspirerende foredrag, røres, 
imponeres og opmuntres af musik, dans og 
optræden om aftenen. Højdepunktet bliver 
naturligvis den store festaften.    
Der vil være mange muligheder for ledsa-
gerne til at opleve Odense som en attraktiv 
turistby: dansk kultur, eventyr på egen hånd 
eller shopping i Danmarks største ind-
købscenter og gågader. Er du interesseret 
i festivaler, har du mulighed for at deltage 
i H.C. Andersen Festivals i ugen efter Ver-
denskonferencen. Det er en af Danmarks 
største festivaler. 

Så velkommen til alle delegerede og deres 
ledsagere til ”The City of Fairy Tales”

Vi glæder os til at se jer alle.

Torben Severinsen, HCC 2020  

Velkommen til Fyn

 HCC - Torben Severinsen

WE WELCOME Y’S MEN 2020
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Torsdag 13. august

09:00  Bureauet åbner for indskrivning (også åbent onsd. 12/8 kl. 17.00-20.00) 

12.00 Frokost

13.00 Introduktion og underholdning i Odeon Store Sal

 Åbningsceremoni med faneindmarch

 Åbningstaler og præsentation af International Executive Officers (IEO)

15.05 Kaffe- og thepause

15.45 Hovedtaler professor Johs. Nørregaard Frandsen

 ”Jeg hører verden til” H.C. Andersen og eventyret

16.45             Tid på egen hånd

 IPIP Night

18.00 Middag - 2 retters menu i Odeon

19.00 Aftenunderholdning i Odeon Store Sal 

 Indledning og hilsener

 Underholdning  v/ koret ”Fællesklang” - 1. del

 Aftenens hovedtaler Lars Kolind, formand for 

                      World Scout Foundation, professor og serieentreprenør

 Underholdning  v/ koret ”Fællesklang” - 2. del

21.15 Stemningsfuld fællesvandring til Odense Domkirke med fakkeltog

22.00 -22.45 Aftensang i Odense Domkirke v/ Biskop Tine Lindhardt

Fredag 14. august

08.45  Morgenandagt i Odeon Store Sal v/ Provst Keld Balmer Hansen

09.15-15.00 Tid på egen hånd for ledsagere, der ikke deltager i Y’s Men’s  
 arrangementerne. Få idéer og forslag til ture i BUREAUET 

09.20 Beretning fra International Generalsekretær (ISG)

10.15 Kaffe- og thepause

10.35 Plenarmøde med præsentation af BF-delegater. Awards og donationer 

 Meddelelser fra KFUM og KFUK m.fl.  ISD indlæg

12.00 Introduktion til 4 forskellige Y’s Men Forum Sessions

12.30 Frokost i Odeon Foyer på 1. og 2. sal

13.30 Forum Sessions i forskellige møderum i Odeon Konferencecenter

 Session 1  Y’s Men – en bevægelse i bevægelse?

 Session 2  Smil og fællesskab

 Session 3  Y’s Men og Verdensmålene

 Session 4  Diakoni i Danmark og i verden

15.30 Kaffe- og thepause

16.00 Area møder i forskellige mødelokaler: Asia South Pacific / Korea /  

 Europe / Canada / Caribbean / USA / Africa / Latin America / India

 IPE Night

18.00 Middag - 2 retters menu

19.00 Aftenunderholdning i Odeon Store Sal 

 Præsentation af aftenens program

 IPE informerer

 Pep talk v/ Tommy Krabbe med titlen ”Bring nysgerrigheden tilbage”

 Cirkus Flik-Flak - Odenses Børnecirkus

 Optræden v/ deltagere i Youth Convocation

 Aftenbøn v/ deltagere i Youth Convocation

22.00-00.00 Musik og dans fra rund scene i Odeon Foyer med orkesteret ”Los Trios”

Program - Y’s Men International Convention Program - Y’s Men International Convention

For første gang vil verdenskonferencen blive afholdt på dansk med tolkning til andre 
sprog - eller med tolkning til dansk, hvis et indlæg er på engelsk. Dermed håber vi, at rigtig 
mange danske, norske og svenske Y’s Men vil bakke op om arrangementet og deltage alle 
de 4 dage, verdenskonferencen varer.

PROGRAM
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H.C. Andersen Paraden
På en eventyrlig verdenskonference i  
Odense er Torben Iversen med H.C.  
Andersen Paraden uundværlig. Vi har 
brugt Torben Iversen i skikkelse af 
H.C. Andersen til at byde konference-
deltagerne velkomne i vores præsen-
tationsfilm for verdenskonferencen i Odense. På konferencens sidste aften vil han som konferen-
cier binde de forskellige underholdningsindslag sammen. Under middagen vil børnene opføre små 
tableauer ved bordene. Om aftenen vil de være med i starten af underholdningen på Odeon Store 
Scene.
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Program - Y’s Men International Convention Underholdning

Lørdag 15. august

08:00  Åbning af Bureauet for indskrivning til regionskonferencen

09.00 Morgenandagt i Odeon Store Sal v/ Y’s Men og præst Carl Hertz-Jensen 

09.20 Udflugt starter for udenlandske og danske deltagere m. ”to-go-madpakker”

09.45 Kaffe- og thepause

10.00-15.30 Generalforsamling for Y’s Men International Region Danmark

12.00-13.00 Frokost for alle i Odeon Foyer 
 (Generalforsamlingen afbrydes under frokosten) 

15.30 Kaffe- og thepause

 IP Night - Festaften

17.30 Festmiddag - 3 retters menu

20.00 Underholdning i Odeon Store Sal

 Præsentation af aftenens program v/ H.C. Andersen (Torben Iversen)

 Festtale v/ Biskop Henrik Stubkjær

 Sang

 Eventyrlig forestilling med H.C. Andersen Paraden

 Den Fynske Opera synger

 Allingham Dance Team

22.00-00.00 Musik og dans fra rund scene i Odeon Foyer med jazzorkesteret  

 ”Odense Banden”

Søndag 16. august

09.30 Afslutningsgudstjeneste i Odeon Store Sal 

 Prædikant biskop Tine Lindhardt

11.15 Opsamling af fredagens 4 Forum Sessions

11.45 Præsentation af Verdenskonvent 2022 i USA

12.15 Afslutningsceremoni

12.45 Udlevering af ”to-go-poser”

Eventyr
Paradenmed H.C. Andersen

Den Fynske Opera 
Den Fynske Opera har været en levende 
del af Odenses forlystelsesliv siden 
1948. Operachef Thomas Storm udtaler, 
at de gerne vil producere nye operaer 
og udvikle genren, men mener også, at 
det skal være nemt at gå i operaen. 

På vores konference vil 2 operasangere og en pianist opmuntre gæsterne med et lettere repertoire 
med internationalt kendte og elskede numre. Et par af numrene vil relatere til H.C. Andersen.

Husk lommetørklæder - Der bliver ikke et øje tørt!

Allingham Dance Team
Som afslutning på lørdagsunderholdnin-
gen vil unge danseelever fra Allingham 
Dance Team opføre et forrygende danse-
nummer, hvor temaet selvfølgelig også 
er H.C. Andersens eventyr. 

Med eventyrlige kostumer og moderne 
hiphop dans vil de vise, at eventyrene stadig er lyslevende i H.C. Andersens fødeby. 

Elever i forskellige aldre vil deltage i nummeret, som vil blive komponeret specielt til  
Y’s Men International Convention i Odense.

Kærlighed
        med 
      den Fynske 
           Opera

 TeMPO med 

allingham 

dance Team
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Underholdning Taler

Cirkus Flik-Flak 
Cirkus Flik-Flak har hjemsted i Odense 
og ledes af Tommy Hardam sammen 
med en flok frivillige ildsjæle.
Foreningen, der er udsprunget af KFUM  
og KFUK i Odense, har som formål at give 
børn og unge positive oplevelser gennem 
cirkusaktiviteter og ligeledes, hvis det er 
muligt, styrke og hjælpe dem i deres fritid. 

Der trænes tirsdag og onsdag året rundt. Her kan alle være med, hvis de blot er fyldt 7 år. I alle 
ferier bliver der arrangeret cirkusaktiviteter for Cirkus Flik-Flaks medlemmer. I forestillingen får vi lov 
til at opleve deres glæde ved at vise, hvad de i fællesskab har trænet og gjort sig umage for at lære.

Fællesklang 
Fællesklang Odense startede i foråret 
2018 og ledes af korleder Karen Louise  
Clausen, cand.mag. i musikvidenskab 
og engelsk. Koret er et søsterkor til 
Fællesklang Aarhus - et af Danmarks 
største ungdomskor. 

Fællesklang Odense er et kor for alle unge mellem 18-35 år og køres i samarbejde med KFUM 
og KFUK i Odense. Hver tirsdag mødes 90 - 100 sangglade unge til træning i Munkebjerg Kirke i 
Odense.

Betty og Peter Arendt 
Mange Y’s Men vil nikke genkendende til 
Betty og Peter Arendt, når de underholder 
på Y’s Men International Convention 
2020 i Odense. 

Betty og Peter har underholdt ved en 
lang række kirkelige arrangementer, og 
de vil være til stede under hele verdenskonferencen. Vi glæder os til at høre eksempler på deres 
internationale kirkemusik fra hele verden.

Lars Kolind 
Lars Kolind, formand for World Scout 
Foundation, professor og serieentreprenør

Y’s Men er tæt knyttet til World Scouting, 
verdens største lederuddannelses-
program. 51 millioner unge mennesker i 
170 lande og mere end 600 millioner 
voksne har i dag afsluttet World Scouting 
spejdertræning. Lars Kolind vil forklare spejdernes ”secret source”; hvorfor han og millioner af andre 
verdensledere stolt henviser til spejdertræning som nøglen til deres succes, både i erhvervslivet og i 
livet. Han vil belyse Y’s Men’s bevægelsens formål med at støtte spejderne og inspirere os til at gøre 
mere, hvilket ikke er nogen overraskelse, når du kender Kolind!

Tommy Krabbe 
Tommy Krabbe er Danmarks største 
kapacitet, når det kommer til foredrag 
om social kapital, forandring, ildsjæle og 
trivsel i organisationen. Som foredrags-
holder er han fuld af power og pointer 
og ikke gemt bag en endeløs række af 
PowerPoints. Han er selv et klart 
eksempel på den energi og inspiration, der kendetegner en brændende ildsjæl, og det smitter af på 
tilhørerne. Med overskriften ”Bring nysgerrigheden tilbage”, vil Tommy Krabbe give os mod og inspi-
ration til at møde morgendagens udfordringer i en organisation, der snart kan fejre 100 års jubilæum.

Johs. Nørregaard
Frandsen 
Johs. Nørregård Frandsen er professor 
i litteratur- og kulturvidenskab, samt leder 
af universitetets H.C. Andersen Center. 
Han har skrevet eller bidraget til en lang 
række bøger og artikler, samt holdt 
foredrag siden 1980 om landbokultur, 
litteratur og sprog. Nogen vil kende ham fra ugentlige klummer i Kristeligt Dagblad.

Johs. Nørregård Frandsen er H.C. Andersen ekspert og en dygtig fortæller. Til vores verdenskonference 
vil han sammensætte et særligt foredrag ”Jeg hører verden til” - H.C. Andersen og eventyret.

eneRgI
med
Cirkus
Flik-Flak

SanggLæde

                 med Fællesklang

.

Kirkemusik 
fra hele 
verden med

Betty og Peter arendt

”Inspiration og 

handlekraft ”

fra Lars Kolind 

”Vitaminer”fra 
Tommy Krabbe

H.C. andersen 
og 

eventyret
med Johs. nørregaard Frandsen



Tine Lindhardt  
Tine Lindhardt er biskop over Fyens Stift. 
Før det har hun haft flere præsteembeder, 
senest i Fredens Kirke i Odense. 
Desuden har hun været vært og tilrette-
lægger i Danmarks Radio på programmet 
”Mennesker og tro” og generalsekretær i 
Det danske Bibelselskab, hvor hun bl.a. var med til at oversætte og udgive en nudansk udgave af 
Det Nye Testamente: ”Den Nye Aftale”.  
Tine Lindhardt holder foredrag om kirke, kultur, Bibel og samfund og har skrevet artikler og bøger 
om samme emner. Hun er fortaler for kulturkristendom og for at gøre tærsklen til kirken lavere.

Vi er glade for, at Tine Lindhardt vil forestå Verdenskonferencens aftensang i Odense 
Domkirke samt afslutningsgudstjenesten i Odeon. Swingende jazz med 

Odense Banden
På festaftenen lørdag aften slutter vi af på festlig-
ste vis med Odense Banden, som er et traditionelt 
jazzorkester med rødder tilbage i de glade 50’ere 
og 60’ere. Bandet er sammensat af kendte og 
populære musikere, som hver især har spillet i 
mange forskellige sammenhænge i de seneste 
40-50 år. Odense Banden er et alsidigt orkester med et bredt repertoire af egne arrangementer og 
med danske og udenlandske tekster.

Festlig velkomst med
FDF´s Brass Band
FDF´s Brass Band med Michael Thrane som  
dirigent vil spille for os som velkomst ved  
Verdenskonferencen om torsdagen i Odeon 
Foyer og samme sted igen om lørdagen ved 
starten af Region Danmarks regionskonference.
Odense FDF musikkreds består af ca. 
25 musikere. 
De har flere arrangementer i Munkebjerg Kirke og spiller jævnligt ved kirkelige og andre arrange-
menter i Odense, og flere gange har de deltaget ved fejringen af H. C. Andersens fødselsdag.

Los Trios
Los Trios er et rutineret danseorkester med 
stor erfaring inden for alle arrangementer - lige 
fra små private fester til store halballer med 
flere hundrede mennesker.

Los Trios leverer professionel underholdning 
med afdæmpet og iørefaldende dinérrmusik 
og svingende dansemusik til det voksne 
publikum - alle de kendte hits fra 60’erne og op til i dag. 

Los Trios underholder fredag aften i Odeon Foyer.

gudstjeneste 
med 

Tine Lindhardt 

Y’s Men International Convention 2020 - Odense, Denmark - The City of Fairy Tales14 Bliv en del af eventyret! Læs mere og tilmeld dig på www.ysmen2020.dk 15

Taler Live musik

Henrik Stubkjær 
Henrik Stubkjær er biskop over Viborg 
Stift og tidligere formand for Danske 
Kirkers Råd. Før det har han bl.a. været 
generalsekretær for Folkekirkens Nød-
hjælp og forstander for Diakonhøjskolen 
i Århus. Han er en erfaren organisa-
tionsmand med et meget bredt netværk både herhjemme og ude i verden. Som biskop i folkekirken er 
han respekteret og dybt engageret i kirkens liv både i stiftet og i Danmark. Han har sans for samarbej-
det også i bredere forstand med kirker, de kirkelige organisationer og andre aktører i civilsamfundet.
I dag har Henrik Stubkjær påtaget sig formandsskabet for LVFs (Det lutherske Verdensforbund) World 
Service Committee, som har ansvaret for 75 mio. medlemmer.
Vi er glade for, at Henrik Stubkjær har sagt ja til at komme og holde festtalen for os lørdag aften.

Festtale af 
biskop 

Henrik Stubkjær 

Den Danske Folkekirke på Fyn byder 
velkommen til gæster fra hele verden
på Y’s Men International Convention 2020.

Kig indenfor og mærk stemningen i vores 
smukke gamle kirker, og deltag eventuelt 
i en gudstjeneste.F O L K E K I R K E N



Forum Session 1 
Y’s Men – en bevægelse i bevægelse?
v/ Erling Birkbak 
Formand for Region Danmarks Tænketank 

Tænketankens formål er at fremkomme med forslag til, hvordan
 Y’s Men’s bevægelsen kan forny sig. Vi vil også i 2025 og fremover 
fremstå som en attraktiv og levende bevægelse, der tiltrækker og 
fastholder medlemmer, der aktivt udlever Y’s Men’s bevægelsens 
formål, lokalt og regionalt.

 Challenge 22 er den operationelle plan for at styrke vores  
 bevægelse. Den inkluderer strategiske trin for udvidelse til 
50.000 klubmedlemmer i 3.000 klubber og 100 lande inden 2022. På denne session vil vi både se 
på klubbens udviklingsmuligheder og de strategiske trin til at nå målene i Challenge 22.
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Forum Sessions Forum Sessions

Forum Session 3 
Y’s Men og Verdensmålene
v/ Peter Fischer-Møller  
Biskop over Roskilde Stift

Y´s Men vil bidrage til at aflevere en bedre verden 
til næste generation. Derfor sætter vi fokus på FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling set i forhold til 
vores egne hjælpeprogrammer. 

Af emner, som Y´s Men arbejder med, som evt. kan 
knyttes til verdensmålene, kan nævnes:

• Afskaf fattigdom og stop sult

• Kvalitetsuddannelse 

• Partnerskab for handling

Deltag og bliv klogere på Y’s Men og Verdensmålene!

4 spændende Forum Sessions
Deltagelse i Forum Sessions skal bestilles samtidig med registrering og tilmelding.

Der kan vælges 1 af følgende 4 Forum Sessions fredag d. 14/8

Forum Session 4
Diakoni i Danmark og i verden
v/ Jens Maibom Pedersen 
Forstander for Diakonhøjskolen

Jens Maibom Pedersen kommer med oplæg om diakoniens 
mange udfordringer -  til fælles samtale og debat – og fortæller 
om Diakonhøjskolens internationale linje.

”Diakoni – mod til at se verden som den er.”

”Man skal have modet til at se verden, som den er - og være 
opmærksom på det, man ikke umiddelbart ser”.

Denne forum session indfanger diakoniens væsen og dens 
virkningshistorie - og forsøger at give en række bud på, 
hvordan fremtidens diakoni ser ud.  

Når det ikke handler om, hvad man får ud af livet  - men hvad 
man kan bringe ind i det -  må diakoniens lange seje træk starte her!

Deltag og lær mere om diakoniens betydning!

Forum Session 2 
Smil og fællesskab går hånd i hånd
v/ Ulrik Lauridsen
AP, Area Europa

Smilet er den korteste afstand mellem to 
mennesker - og den korte afstand kan give dig 
et livslangt venskab med hvem som helst

 ”Jeg føler, at livet starter med et smil
 Uden et smil ingen glæde
 Uden glæde ingen kærlighed
 Uden kærlighed ingen tro
 Og uden tro intet liv”

Challenge 22

-  så deltag og lad mig teste jer alle, 
   for at se hvor levende I er!

        Deltag og bliv inspireret til din egen klubs udvikling – en bevægelse i bevægelse
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Udflugter Udflugter

Et rigtigt eventyrslot
EGESKOV er et af Europas fineste renæs-
sanceslotte med ægte voldgrav, riddersal 
og gys i det tykke murværk. Historiens 
vingesus mærkes overalt i det gamle slot, 
hvor familien til Greve Michael Ahlefeldt-
Laurvig-Bille har deres daglige liv.

Parken omkring EGESKOV er et eventyr i sig 
selv. Her kan du opleve 7 km hække, 1.200 
forskellige Fuchsia-sorter og betagende 
dufte fra de mange smukke blomsterbede. 
I slotshaven findes et af de sidste arbejden-
de herregårdsgartnerier, der kan besøges  
af publikum.

Gå på opdagelse i EGESKOVs spændende 
udstillinger, der henvender sig til både børn 
og voksne. Her finder du Kong Christian X’s 
Cadillac, en stor flok ”flyvende motorcyk-
ler”, historisk modeudstilling, dukkehuset 
”Titanias Palads”, som det tog 15 år at 
bygge – og meget, meget mere.

Start: Med bus fra Odense til Egeskov

Varighed: ca. 5 1/2 time

Udflugt 1              Oplev historiens vingesus... ....på Egeskov Slot

Tillægspris for denne udflugt150,00 DKK



Udflugt 5 
Besøg på kvægbruget 
Christiansborg
Christiansborg er et kvægbrug med ca. 500 malke-
køer og tilhørende opdræt, ca. 1000 dyr i alt. Køerne 
bliver malket af 9 malkerobotter. Dansk landbrug 
producerer nogle af verdens bedste fødevarer, som er kendt og værdsat i store dele af 
verden. Danske fødevarer er produceret under meget strenge krav til sikkerhed og dyrevel-
færd.

Start: Med bus fra Odense til Ørbæk  Varighed: ca. 4 timer

Udflugter Udflugter

Udflugt 2 
I H.C. Andersens Fodspor 
Få indblik i H.C. Andersens liv i Odense med en  
guidet rundtur i Odense centrum. Kom ind og se 
hans mange papirklip, de trange kår han blev født 
under, den have han drømte om og kirken, hvor  
han blev konfirmeret. 

Turen indeholder byvandring med besøg på  
H.C. Andersens Museum, H.C. Andersens  
Fødehjem, H.C. Andersens Barndomshjem og 
Domkirken.

Start: Sortebrødre Torv  

Varighed: ca. 4 timer

Udflugt 4
CLAY Museum of Art 
og Hindsgavl Slot
CLAY Museum of Art i Middelfart er et af Europas 
førende museer for keramisk kunst, kunsthåndværk 
og design. Her kan man besøge skiftende udstil-
linger af dansk og international keramisk kunst og 
desuden opleve den historiske samling af porcelæn, 
fajance og stentøj fra de tre anerkendte virksomhe-
der: Royal Copenhagen Porcelain Manufactory, Bing 
& Grøndahl og Aluminia. 

Dialogen mellem det moderne og det historiske 
afspejles ikke kun i samlingerne, men også i udstil-
lingerne og i museets arkitektur.

På hjemturen gør vi holdt ved Hindsgavl Slot, hvor 
der bliver mulighed for at nyde en af landets mest 
velbevarede slotsparker med udsigt til Fænøsund og 
den nærliggende dyrepark.

Start: Med bus fra Odense til Middelfart
Varighed: ca. 4 1/2 time

Udflugt 3

Den Fynske Landsby 
Oplev Odense fra vandet med en sejltur ned ad 
Odense Å. En gåtur gennem Fruens Bøge fører til 
Den Fynske Landsby, en landsby fra H.C. Andersens 
tid. Her kan man opleve, hvordan langt de fleste 
levede tilbage i 1800-tallet. 

Derefter tages Aafarten retur til byen.

Start: Odense Aafart  

Varighed: ca. 4 timer
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Udflugter

Udflugt 6 
Kongernes Jelling
Historien om dengang danskerne blev kristne

I Jelling finder vi hugget i sten, Danmarks fødsels-
attest i form af de to Jellingesten. Samtidig får vi 
historien om vikingerne. Jelling er i dag anerkendt 
som UNESCO’s verdensarv.
Her var magtens centrum samlet. Harald Blåtand 
rejste den største af de 2 runesten til ære for sine 
forældre: Gorm den Gamle og Dronning Thyra. Harald 
lod også de 2 gravhøje bygge, og han fik også bygget 
den første kristne kirke på stedet.
Gorm og Haralds slægt har siddet på den danske 
trone lige siden. Sporene efter Gorm og Harald 
markerer det danske riges fødsel. Kristusfiguren på 
Haralds runesten er kendt af alle danskere den dag i 
dag som illustration i vores pas.
 Fra centrets tagterrasse har man det perfekte 
overblik over opbygningen af vikingetidens kongeby. 
Gennem de digitale kikkerter får man mulighed for at 
kigge ind i fortiden og se, hvordan Jelling tog sig ud 
for ca. 1.000 år siden. På stedet, hvor kongsgården 
og den første kristne trækirke engang lå, ligger nu 
Jelling Kirke, som blev bygget i 1100-tallet. På den 
selvsamme plet, som Harald Blåtand udpegede til sin 
første, kristne helligdom.

 Start: 
 Med bus fra Odense
  til Jelling

 Varighed: 
 ca. 7 timer

Udflugter

Udflugt 7 
Johannes Larsen Museet 
i Kerteminde
Johannes Larsen (1867-1961) dansk maler 
og grafiker; født og det meste af sit liv bosat 
i Kerteminde.
Skildringer af dansk landskab og dyreliv. Især 
fuglene udgør en stor del af hans produktion, 
der præges af fast dekorativ opbygning, 
omhu for detaljer og fin sans for den karakte-
ristiske belysning.
Johannes Larsen Museet åbnede i 1986. 
Året efter åbningen af museet blev atelieret 
restaureret og åbnet for publikum. 

Start: Med bus fra Odense til Kerteminde

Varighed: ca. 4 timer
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Overnatning/Indkvartering Overnatning/Indkvartering

Stay at Hotel Odeon Stay at Hotel Odense

Book at hotelodeon.dk Book at hotelodense.dk

* In the heart of Odense close to the railway station

* Exclusive Nordic design

* Sustainable and organic restaurant 

* Cozy bar and lounge with fireplace 

* Close to both city centre and highway 

* Newly renovated hotel

* Business lounge and cozy after hours foyer bar

* Free parking with 1,900 spaces

CABINN ODENSE
Hotel in the City CenterROOMS FROM

499,-
DKK

Best rates
year round

BOOK NOW: WWW.CABINN.COM

Østre Stationsvej 7-9 • DK-5000 Odense C
+45 63 14 57 00 • odense@cabinn.com

We look forward to welcoming you

1066 hotelværelser inden for gåafstand
fra Odeon Konference Center

Oversigt over hotelaftaler
Vi har forhåndsreserveret hotelværelser, 
campingpladser og hytter i konferencepe-
rioden.
På hjemmesiden www.ysmen2020.dk 
under ”Overnatning” kan du downloade en 
oversigt over hotelaftaler med nærmere  
oplysning om kontakt, priser, samt gå-
afstand til Odeon og Odense Banegård.

Hotelrabat
Når du har registreret og tilmeldt dig til 
Verdenskonferencen, vil du sammen 
med købsbekræftelsen modtage et link til 

hoteloversigten inkl. rabatkoder, som skal 
oplyses, når du booker hotelværelse, cam-
pingplads eller campinghytte.

Mere information
Som konferencegæst i Odense har du 
mange muligheder for overnatning - B&B 
med personlig charme, budgetvenlig 
overnatning lige midt i centrum, en teltplads 
eller et familieværelse.
På www.visitodense.dk kan du klikke ind 
på de forskellige kategorier og se mere om 
overnatningsstederne.

0 min.*  
Hotel Odeon
www.hotelodeon.dk
info@hotelodeon.dk
___________________    

5,2 km
Hotel Odense
www.occ.com
info@hotelodense.dk 
___________________  

12 min.* 
First Hotel Grand 
www.firsthotels.com
odense@firsthotels.dk 
___________________   

2 min.*  
City Hotel Odense
www.cityhotelodense.eu
mail@cityhotelodense.eu
___________________ 

1 min.* 
Cabinn Hotel Odense
www.cabinn.com
odense@cabinn.com
___________________ 

10 min.* 
Milling Hotel Ansgar
www.millinghotels.dk
ansgar@millinghotels.dk
_____________________    

12 min.* 
Milling Hotel Windsor
www.millinghotels.dk
windsor@millinghotels.dk
_____________________    

8 min.* 
Milling Hotel Plaza
www.millinghotels.dk
plaza@millinghotels.dk
_____________________    

1 min.* 
Radisson Blu 
H.C. Andersen Hotel
www.radissonhotels.com 
hcandersen@radissonblu.com

Nyt navn og mail fra 2020
_____________________    

5 km 
Odense City Camp
www.camping-odense.dk
odense@dcu.dk
_____________________    

* Gåafstand fra Odeon Konferencecenter
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Oversigtskort / tilkørselsforhold / parkering

Odeon

Odeons Kvarter 1

5000 Odense C

Odense Koncerthus

Claus Bergs Gade 7

5000 Odense C

Konferencestedet
Når du ankommer til konferencen, skal du henvende dig i 
BUREAUET, som ligger ved indgangen i Odense Koncerthus. 
Herfra er der ca.100 m til indgangen til Odeon, hvor de fleste 
aktiviteter kommer til at foregå.

Tlf. til begge steder: (+45) 6614 7800

Telefontider mellem 9-15 alle hverdage

Parkering
På hjemmesiden www.odenserundt.dk 
under parkering kan du finde alt om 
parkeringsforhold i nærheden af Odeon. 
Det er bl.a. muligt at se priser, beta-
lingsperioder og tidsbegrænsninger.

OdenseRundt kan hentes som app til 
både Iphone og Android. Hvis du har 
bestilt hotelværelse, kan der parkeres 
ved de fleste af 
hotellerne, men der kan 
ikke bestilles plads.

OdenseRundt

5 min. gang til ODEON



Registrering/ Tilmelding
Tilmelding kan kun ske elektronisk/online  
fra 1. januar til 1. maj (16. maj) 2020.

Tilmelding i dansk registreringsskema på 
www.ysmen2020.dk  

Tilmelding i engelsk registreringsskema på
www.ysmen2020.com 
 

Betaling
Betalingen for deltagelse kan foretages med 
forskellige betalingskort. 
Se www.ysmen2020.dk under ”Registrering”

Når tilmeldingen er gennemført, modtages en 
kvittering på skærmen, og efter ca. 2-5 min. 
modtages en bekræftelsesmail med  
tilmeldingsoplysningerne.  

Afbud/tilbagebetaling
Ved afbud i perioden 1. jan. til 16. maj 2020  
vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. 

Ved afbud efter 16. maj 2020 tilbagebetales 
50% af det indbetalte beløb. 

Alle tilbagebetalinger sker efter konferencen  
fra 17. aug. 2020 via det anvendte betalings-
kort. 

Ved afbud grundet tilskadekomst eller alvorlig 
sygdom kan evt. anmeldelse om erstatning  
for det indbetalte beløb, med årsagsangivelse,  
meldes til egen personlige forsikring/rejsefor-
sikring. 

Priser

Y’s Men International Convention 
inkl. Dansk Regionskonference

4 dage (13.-16. aug.)

Tilmelding 1. jan. til og med 1. maj 2020: 
3.300,00 DKK 

Tilmelding 2. maj til og med 16. maj 2020: 
3.800,00 DKK 

Priserne er inklusive:

• Konferencefaciliteter

• Alle måltider (undtagen morgenmad)

• Én af de 7 valgfrie udflugter lørdag

   Ved valg af udflugt 1 til Egeskov Slot betales 
   dog et tillæg på 150,00 DKK

International Youth Convocation
7 dage (10.-16. aug.)

Tilmelding 1. jan. til og med 1. maj 2020:  
3.500,00 DKK

Tilmelding 2. maj til og med 16. maj 2020: 
4.000,00 DKK

Priserne er inklusive:

• Konferencefaciliteter

• 6 overnatninger

• Alle måltider

• Diverse arrangementer og udflugter
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Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger

Regionskonference for  
Region Danmark
2 dage (15.-16. aug.)
Konferencefaciliteter (medlemmer) 
200,00 DKK

Konferencefaciliteter (ikke medlemmer) 
300,00 DKK

Lørdag (betales efter tilvalg):

Kaffe inden generalforsamling 25,00 DKK

Frokostbuffet 195,00 DKK 

Festmiddag/-aften inkl. 1 vand 450,00 DKK 

Udflugt: 
Vælger man en af de 7 udflugter lørdag
er prisen 300.00 DKK

Ved valg af udflugt 1 til Egeskov Slot er der et 
tillæg på 150,00 DKK

Priserne er inkl. transport med bus eller båd, 
div. adgangsbilletter, guidning, sandwich + 1 
vand.

Bemærk! Deltagere, der tager med på en  
af udflugterne og ikke deltager i Region  
Danmarks generalforsamling, skal ikke  
bestille kaffe og frokostbuffet.

Søndag: 
Pakkepris (kaffe formiddag, sandwich,1 vand) 
180,00 DKK 

Region Danmarks generalforsamling
Kun deltagelse i Region Danmarks  

generalforsamling Gratis

Drikkevarer: 
Der er gratis isvand til rådighed i alle dag-
timerne. Øvrige drikkevarer kan tilkøbes til 
måltiderne.

Forum Sessions
Deltagelse i Forum Sessions skal bestilles 
samtidig med registrering og tilmelding.

Der kan vælges 1 af følgende 4 sessions  
fredag d. 14/8 (se beskrivelse side 16-17):

Session 1  Y’s Men - en bevægelse 
    i bevægelse?

Session 2  Smil og fællesskab

Session 3  Y’s Men og Verdensmålene

Session 4  Diakoni i Danmark og i verden

Der skal også vælges en 2. prioritet, da nogle  
af mødelokalerne har begrænset kapacitet.

Udflugter
Udflugter skal bestilles samtidig med  
registrering og tilmelding.

Der kan vælges 1 af følgende 7 udflugter  
lørdag d. 15/8 (se beskrivelse side 18-23):

Udflugt 1  Egeskov Slot

Udflugt 2  I H.C. Andersens Fodspor

Udflugt 3  Den Fynske Landsby

Udflugt 4  CLAY Museum of Art  
    og Hindsgavl Slot

Udflugt 5  Kvægbruget Christiansborg

Udflugt 6  Kongernes Jelling

Udflugt 7  Johannes Larsen Museet

Hvis der vælges en af udflugterne 2-7 skal 
der også vælges en 2. prioritet, da nogle af 
udflugtsmålene har begrænset kapacitet.

Vælges udflugt 1 til Egeskov Slot behøver man 
ikke en 2. prioritet.



Y’s Men International Convention 2020 - Odense, Denmark - The City of Fairy Tales30 Bliv en del af eventyret! Læs mere og tilmeld dig på www.ysmen2020.dk 31

Ture på egen hånd fredag
For ledsagere, der ikke deltager i Y’s Men’s 
arrangementerne om fredagen, vil konference-
stedets beliggenhed midt i Odense City byde på 
mange muligheder for spændende ture på egen 
hånd.
Hvad enten du har lyst til at udforske Odense 
Blomsterfestival, gå på jagt efter H.C. Andersen 
skulpturer, besøge nogle af Odenses gamle 
kirker, tage på kunstmuseum, nyde stemningen 
langs Odense Å og i den gamle bydel eller bare 
tage en slentretur gennem de hyggelige cafe- 
og butiksgader - så vil BUREAUET være åbent 
under hele konferencen med idéer og forslag 
til en spændende ”fridag”, hvor alle kan mødes 
midt på dagen til frokost i Odeon Foyer.

Salgsartikler
I forbindelse med Verdenskonferencen vil der 
være mulighed for udstilling og salg.
Der er afsat et område i Odense Koncerthus 
Foyer, hvor Y’s Men’s klubber og samarbejds-
partnere kan få stillet et bord til rådighed
(120 cm x 80 cm).
Kun artikler, som har forbindelse til jeres klubs 
aktiviteter, kan udstilles. Har I gode ideer til 
aktiviteter, som kan inspirere andre
klubber, må disse også gerne vises frem. 
Alle udstillinger sker på eget ansvar.

Bemærk, at opstilling af udstilling tidligst kan 
ske fra torsdag kl. 7.30, og at udstillingen skal 
nedtages senest søndag umiddelbart efter 
afslutningsceremonien.

Bestilling af borde skal ske i god tid og inden 1. 
juni 2020. 

Find kontaktperson  vedrørende ”Salgsartikler” 
på www.ysmen2020.dk under ”Kontakt”

Hvad gør man ved  
tilskadekomst eller ulykke?
 
Ring 7011 0707 
til lægevagten og skadestuen ved tilskadekomst 
eller akut sygdom. 

Er der brug for at tale med en læge, skal der al-
tid ringes, før man tager til skadestuen på OUH. 

Ring 112 
til alarmcentralen ved livstruende sygdom  
eller skade.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende konferencen 
og kontakt til BUREAUET under konferencen.
Se www.ysmen2020.dk under ”Kontakt”

BUREAUET vil være åbent på følgende 
tidspunkter:

Onsdag den  12/8  kl.  17.00 - 20.00

Torsdag  den  13/8  kl.  9.00 - 21.00

Fredag  den  14/8  kl.  8.00 - 24.00

Lørdag  den  15/8  kl.  8.00 - 24.00

Søndag  den  16/8  kl.  8.00 - 13.00 Home of 
Fairy Tales
Home of Hans Christian Andersen
Imagine a wondrous town, where Hans Christian Andersen was born and where his 
vivid, odd imagination is alive and inspires an entire city, its citizens and its visitors.
For more information, please visit www.visitodense.com 

DVC førende indenfor AV løsninger. 
Vi leverer alt AV udstyr til jeres kommende 
arrangment, konference eller event. 

Kontakt os direkte på telefon 33 93 80 80. 

Praktiske oplysninger



Y’s Men International Convention 2020 - Odense, Denmark - The City of Fairy Tales32 Bliv en del af eventyret! Læs mere og tilmeld dig på www.ysmen2020.dk 33
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Mandag – Fællesskabsdag

Ankomst og indkvartering
Åbning af konferencen
Ryste sammen aktiviteter YMI, IYC, KFUM 
og KFUK

Kulturaften 1:

Vi skal blive klogere på hvem hinanden er 
og hvilke kulturelle baggrunde, vi hver især 
kommer med.

Vi skal dele fortællinger om vores frivillige 
engagement og de projekter. vi hver især 
arbejder med.

Vi skal bygge fællesskaber og venskaber 
på tværs af kulturer.

_____________________________

Tirsdag – Udforsk Odense

Dagen byder på guidede ture i Odense. 
Vi skal møde H.C. Andersens liv og historie 
og møde unge, som har deres hverdag i 
byen.

Kulturaften 2:

Aftenen byder på møde med IC – Interna-
tional Councils. Der bliver god tid til fælles-
sang og hyggeligt samvær.

_____________________________

Unge Y’s Men og Y’s Men’s venner m/k fra hele verden mødes til
internationalt samvær 10. - 16. august 2020
Som deltager i International Youth Convocation kommer du til at bo midt i Odense City.  
En eventyrlig by der som universitetsby har mange aktivitetsmuligheder for unge og et 
levende by-liv med mange spændende caféer og musiksteder. 

•  Fællesskabsdag med indkvartering, åbningsceremoni og ryste-sammen-aktiviteter

•  Guidede byture – på tur med byens unge – og H.C. Andersen

•  Verdensmålsdag – sammen kan vi gøre en forskel i verden

•  Olympiadedag – sjov, leg og fællesskab

• Festlig aftenunderholdning i Odeon sammen med deltagerne i  

 Y’s Men International Convention 2020
                                                                                               Se program side 33-35

Registrering/Tilmelding 
Tilmelding til International Youth Convocation kan kun ske elektronisk på 

hjemmesiden www.ysmen2020.dk under ”Registrering”.

Vi ses til International Youth 
Convocation i Odense, Danmark

International Youth Convocation
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Lørdag – fællesskab gennem leg

Formiddagen går med besøg i Cirkus Flik-
Flak. Gøgl, sjov og sammenhold.

Om aftenen deltagelse i Verdenskonferen-
cens festaften i Odeon. Musik og dans med 
jazzorkesteret Odense Banden.
_____________________________

Søndag – afslutningsdag

Afslutningsgudstjeneste, præsentation af 
Verdenskonferencen 2022 og afslutnings-
ceremoni.
_____________________________

Foreløbigt program - International Youth Convocation

Onsdag – Olympiadedag

En dag fuld af sjove aktiviteter, som kan in-
spirere til klubarbejde og frivillige projekter.

Kulturaften 3:

Forberedelse at indslag til Verdenskonfe-
rencen fredag aften. Desuden er det her, 
vi får mulighed for at opleve medbragte 
indslag.

_____________________________

Torsdag – projektdag i Odense

Besøg I Munkebjerg Kirke, Plejecenter 
Havebækken og Bunkermuseet.
Over middag starter Verdenskonferencen 
og vi deltager i åbning og festaften.
_____________________________
 

Fredag – verdensmålsdag

Vi sætter fokus på FN’s verdensmål. Vi 
skal inspireres af nogen, der arbejder med 
verdensmålene i dagligdagen. Der bliver 
mulighed for at vælge besøg på forskellige 
projekter/virksomheder. Desuden en inno-
vationsworkshop – verdensmål i praksis.
Aftenprogrammet er fælles med YMI Ver-
denskonferencen.

_____________________________
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