
  

 

Onsdag d. 13. aug. kl. 18.00 
Internt klubmøde  
Præsidieoverdragelse og World Outlook  
v. Kristen Grysbæk  
TM: Søren Iversen/Thorkil Schmidt 
3 min: Johs. Kristiansen/Jørgen Sørensen 

 
Ons. d. 27. aug. kl. 18.30 m. ledsager 
Sommertur. 
- Ud og se på kunst- med egen madkurv 
TM: Programudvalget 
 
Ons. d. 10. sept. kl. 18.00 m. ledsager 
Filmaften  ”Årets Gabriel film” 
- sammen med Videbæk 
TM: Sven Beiter/Johannes Nøhr 
3 min: Ruth S. Villadsen/Ib Gravesen 
 
Lørdag d. 13. sept. m. ledsager 
Charterfest med den nye klub i Tarm: 
Lundnæs YMC. 
Indbydelse og program senere 
 
Ons. d. 24. sept. kl. 18.00 
Internt klubmøde 
Besøg af DG og VDG  
TM: Frede Nielsen/Poul Rossander 
3 min: Jørgen Pihl/Holger Kristiansen 
 
Fre. d. 3. okt. kl. 15.00 til lø. d. 4. okt. 
kl. ca. 14 
Besøg og logi for Regionsledelsens med-
lemmer m. ledsager 
Vi er værter og står for arrangementet 
Program senere   
TM: Præsidiet. 

Mødested:  Rindum Kirkehus  
  Rindum, 6950 Ringkøbing 
 

    Møder med ekstern taler kan forlænges! 
 

Husk! 
Du er tilmeldt på forhånd til møderne, men 
ikke til møder udenfor "huset", her skal alle 
tilmeldes. 
Hvis du ikke kan komme, må afbud meldes 
senest kl. 19.00 mandag før mødet til e-mail 
johnlislarsen@gmail.com / tlf. 2194 7014 
eller til præsidenten  
Ledsager er meget velkommen, hvor dette 
er anført - men er ikke på forhånd tilmeldt. 

 
Y’s Men International: 

Blev stiftet i 1922 i Ohio og tæller i dag 
klubber i 69 lande. 

 Heraf er der i Danmark ca. 140 klubber. 
 

Ringkøbing Y’s Men’s Club er medlem af 
den internationale Y’s Men’s organisation. 

 

Navnet kommer af Y’et i YMCA (KFUM), 
hvor bogstavet står for ordet Young (ung). 

 

Y’s Men International er et levende fælles-
skab grundet på det kristne livssyn. 

 
Klubbens formål: 

at dyrke et godt kammeratskab gennem ak-
tiv tjeneste. 
 

at holde medlemmerne orienterede om og 
aktivt engagerede i religiøse, samfunds-
mæssige, økonomiske, sociale og internati-
onale anliggender. 
 

at opmuntre til retfærdighed i samfunds-
mæssige og internationale spørgsmål, idet 
klubben altid afholder sig fra partipolitisk 
stillingtagen 
 

at støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og 
KFUK og andre værdige organisationer ved 
medlemmernes personlige tjeneste og for-
enede anstrengelser. 

 

 

Program 
 for efteråret 2014 

 
 

 
 
 

Ringkøbing 
Y’s Men’s Club 

 
 
 

Motto 
At vedkende sig den pligt  
der følger med enhver ret 

 
 
 
Klubben: 
 Chartret den 30. september 1978 
 

Venskabsklubber: 
 Vilnius Y’s Men’s Club, Litauen 
 Askøy Y’s Men’s Club, Bergen, Norge 

 

 

Ons. d. 08. okt. kl. 18.00 m. ledsager: 
- kulturmødet i Indien og ”dilemmaspil”. 
Ved Conni Møller Blåkilde efterskole 
TM: Kristen S. Christensen/Claus Rasmussen 
3 min: Jens Pedersen/Christian M. Iversen 
 
Tors. d. 23. okt. kl. ? m. ledsager 
Fællesaften i Finderup for klubber i Ring-
købing-Skjern kommune. 
 
Onsdag d. 5. nov. kl. 18.30 m. ledsager  
Distriktsmøde. ”Mortensaften i Grindsted” 
- distrikt Vest og Midtvest 
Ungdomsgården i Grindsted.  
Emne: Hvem ringer klokkerne for. 
- ved Anders Laugesen 
 
Onsdag d. 19. nov. kl. 18.00 
Internt klubmøde  
World Outlook  v. Jacob Kristensen 
TM: Svend Aage Hoppe/Carlo Madsen 
3 min: Jørgen Nørkjær/Peder Møller. 
 
Onsdag d. 3. dec. kl. 18.00  
- med ledsager og Genbrugsbutikkens 
medarbejdere med ledsager. 
Adventsfest 
Program senere 
Genbrugsudvalget er vært 


