Y’s Menettes
Region Danmark

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

Billeder

Y’s Menettebevægelsen.

Vi er en international kristen bevægelse, som findes i
alle verdensdele. En bevægelse, der giver mening og
resultater.
I Europa er der Y’s Menette klubber i Danmark.
En Y’s Menette Club er en klub for kvinder, der mødes
ca. en gang om måneden til et klubmøde af 2-3 timers
varighed.
Y’s Menette klubber samarbejder med Y’s Men’s
klubber.

Navnet Y’s Menette.

Vort navn er: Y’s Menettes Region Danmark.
Y’et stammer fra det første bogstav i YMCA – den
engelske forkortelse for KFUM.
Hver klub har sit navn - ofte med bynavnet først.

Formål.

Y’s Menettes Region Danmark har i sine love, beskrevet
formål og opgaver, der handler om at støtte, hvor hjælp
er nødvendig.
Vi vil gerne være med til - gennem tjeneste, tolerance
og trofasthed - at skabe forståelse og yde støtte.

At være et verdensomspændende kristent fællesskab,
der arbejder sammen i solidaritet og gensidig respekt.
At støtte kirkeligt, socialt og humanitært arbejde lokalt,
nationalt og internationalt.

Møder og program.
Foredrag med oplysning, oplevelser og viden.
Drøftelser af samfundsmæssige og sociale spørgsmål.
Socialt samvær og kulturelle oplevelser.
Klubben nedsætter forskellige udvalg efter behov:
Aktivitetsudvalg, programudvalg, festudvalg med flere.

Aktiviteter og projekter.

De enkelte klubber har forskellige aktiviteter og tjener
penge til at støtte kristelige, sociale og humanitære
projekter.
Aktiviteterne er mange. Eksempelvis genbrugsbutik,
loppemarked, praktisk arbejde m.m..
Vi arbejder i mange af vore aktiviteter sammen med
den lokale Y’s Men’s Club.
De indtjente penge bruges bl.a. til:
At støtte børne- og ungdomsarbejde i Danmark.
At støtte valgte kristelige, sociale og humanitære
projekter.
At støtte kvinder og børn i den tredje verden gennem
internationale projekter.

Det er godt at være Y’s Menette.

En Y’s Menette Club er et kvindefællesskab, hvor vi
accepterer vore forskelligheder og respekterer
hinanden. Vi sætter værdier som tillid, samvær,
fællesskab og netværk meget højt.
I Y’s Menette klubben er der brug for det, vi hver især
kan. Vi har omsorg for hinanden og udveksler meninger
og erfaringer, som øger evnen til samarbejde.

Medlemskab.

Medlemskab giver mulighed for fællesskab, spændende
foredrag, gode oplevelser og kan blive et værdifuldt
netværk.
Medlemskab forudsætter, at du kan gå ind for
bevægelsens formål, der er baseret på en kristen
livsopfattelse.
Inden optagelse som medlem inviteres du til at deltage
nogle gange i klubbens møder og aktiviteter som gæst.
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