Y’S MEN INTERNATIONAL Region Danmark

Regionsledelsen

Generel oplysning!
I forbindelse med denne udsending modtager i en ansøgning fra KFUM & KFUK i
Danmark omhandlende støtte til events i KFUM og KFUK i 2022.
Børnefestival og Talentfabrik - for børn og ung-ledere
Familiefestivaler
Efterskole festival 2022 - tilrettelagt specielt for efterskoleelever
Ten Sing - MGP-event
Regionsledelsen er bekendt med at mange klubber modtager ansøgninger fra
forskellige organisationer, dette sker uden regionledelsens godkendelse og de
har selv fundet kontaktoplysningerne.
Region Danmark har en kort liste over nære samarbejdspartnere som via
regionen kan få udsendt deres ansøgninger til alle klubber, og det vil altid tydeligt
fremgå at dette sker med regionsledelsen godkendelse.
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Et aktivt, åbent og kristen baseret fællesskab for voksne, der gør en forskel for andre,
hinanden, og den enkelte

Events i KFUM og KFUK i 2022
I 2021 lykkedes det KFUM og KFUK at afholde en kæmpe åbningsfest for 500 unge, i form af Wonderful Days. Unge fra
hele landet mødte engagerede frivillige til en uge sprængfyldt med nærvær, samtaler, fester og herlige aktiviteter. Alle
sang og dansede sammen med festival bandet til årets festival sang ‘Wonderful Days are here’
Derudover afholdte alle familie- og børnesommerlejre deres planlagte sommerlejre.
Vi er utrolig glad for, at så mange af jer har mulighed for at støtte op om vores arbejde om at skabe vigtige oplevelser
for børn og unge, der er stadig i stigende grad brug for os. 1000 TAK:)
I 2022 forventer vi at vores frivillige kan arbejde under mere normale omstændigheder og derfor er vi stolte af at
præsentere følgende arrangementer.
Børnefestival og Talentfabrik - for børn og ung-ledere
På årets Børnefestival forventer vi at samle godt 1000 børn og 3-400 frivillige, i Distrikt Midtjylland, d. 9.-11.
september. Programmet for denne weekend er stadig under udarbejdelse, men festivalkomiteen arbejder tæt
sammen med Kristendoms Udvalget, så vores kristendomsformidling står helt skarpt og nutidigt og med
landsudvalget Globale Fællesskaber, med henblik på at præsentere YMCA på en ny og nærværende måde.
Sideløbende er der ungleder træning Talentfabrikken, hvor godt 100 yngre teenagere vil modtage lederuddannelse,
samtidig med at de oplever de store fællesprogrammer med Børnefestivalen.

(Børnefestival dag, i Thy 2020. Foto: Magnus Najbjerg)
Familiefestivaler
I efteråret vil Familiefestival finde sted igen. Her er målgruppen både familier med rod i KFUM og KFUK, ligesom der
vil være åben for familier der er nysgerrige på KFUM og KFUK´s tilbud. Programmet vil særligt have den solide sang
tradition som omdrejningspunkt og derigennem være et inspirerende samvær med fokus på det at være familie i et
kristent fællesskab og med plads til alle. Der arbejdes med sjove og udfordrende aktiviteter og tid til både refleksion
og bare være til, sammen i det store fællesskab.

(Familiefestival Århus 19. Foto: Rune Kløve)

KFUM og KFUK i Danmark

⛛

Valby Langgade 19, 2500 Valby

⛛

Tlf. 36 14 15 33

⛛

national@kfum-kfuk.dk

⛛

www.kfum-kfuk.dk

Efterskole festival 2022 - tilrettelagt specielt for efterskoleelever
I dagene op til påske i 2022 afholdes Efterskolefestivalen på en folkeskole i Vejle. Her samles ca. 600 elever fra syv
efterskoler med tilknytning til KFUM og KFUK, deltager. Efterskole festivalen er en læringsfestival, hvor elever bl.a.
bliver klogere på, hvad KFUM og KFUK kan bidrage med i deres ungdomsliv. Formålet med Efterskolefestival er at
flere af livets store grundtemaer, perspektiveres ud fra kristendommens fortællinger. Hvert år hjælper mere end 100
frivillige med at planlægge, undervise og afholde festivalen så en helt naturlig sidegevinst er, at vores frivillig bliver
endnu dygtigere til formidling og undervisning.

(Efterskolefestival 2019. Foto: unavngivet)
Ten Sing - MGP-event
Helt unge talentfulde sangskrivere og musikere, samles en weekend om året og dyster om hvem der har skabt det
største hit blandt Ten Sing grupperne. Det er et event hvor der både er mulighed for at dygtiggøre sig på sit
instrument, og mærke hvad det betyder når musik møder fællesskabet. Ten Sing MGP er et vigtigt bidrag til KFUM og
KFUK´s samlede brede aktivitetstilbud.
Det er vores håb at I vil hjælpe os økonomisk med at gennemføre ovenstående aktiviteter og initiativer i 2022, så vi
sammen kan være relevante input i børn og unges liv.
Jeres bidrag kan overføres til KFUM og KFUK i Danmarks konto i Sydbank:
Reg.: 8075 Konto: 0000140685
(skriv venligst i bemærkningsfeltet: ”bidrag samlet 22” eller navnet på det pågældende event i ønsker at
bidrage til)
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