
Y’s Men’s bevægelsens logo består af en ligesidet trekant. Det er KFUM’s internation-
ale 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 viser de tre vise mænd til Kristus. Den 
gyldne stjerne skal minde os om bevægelsens kristne grundlag.

Y’s Men’s Genbrugs åbningstider:
Tirsdag 14.00–19.00, onsdag, torsdag, fredag 14.00–17.00, lørdag 10.00–13.00.
Søndag og mandag lukket.

Har I/du brugbare effekter, som ønskes doneret til velgørende formål, kan I/du kontakte 
vores kørselsafdeling tlf. 40 18 22 23 og her aftale tid og sted for afhentning. Brugbare 
effekter kan også afleveres i åbningstiden. Kan I/du ikke selv bringe købte varer hjem, 
udbringer vi hver tirsdag og torsdag formiddag mod et mindre gebyr.

  
  Hos os finder du næsten alt, 
  selv det du ikke vidste, 
  du manglede.

Hjælper du os, kan vi hjælpe andre.
Ønskes yderligere oplysninger eller kontakt til klubben, kan hjemmesiden benyttes:
www.alderslyst.ysmen.dk 

Klubbens adresse er:
A.C. Illums Vej 3, 8600 Silkeborg

Alderslyst Y’s Men’s Club
Frivilligt arbejde der nytter

 
www.alderslyst.ysmen.dk 

 Kørselsafdelingen tlf. 40 18 22 23

Velkommen til
Y’s Men’s Genbrug

A.C. Illums Vej 3, 8600 Silkeborg



Fakta om 
Alderslyst Y´s Men´s Club

Klubben er chartret som en klub for mænd 
den 3. maj 1975. Klubben tæller ca. 30 
medlemmer.

Det daglige arbejde er fordelt på et præsidi-
um/bestyrelse og ca. 10 udvalg, der hver har 
deres opgave.

Vi mødes hver anden mandag til et 2 timers 
møde, som normalt finder sted i Enghavehu-
set, Enghavevej 4, 8600 Silkeborg.

Hvert andet møde er et internt møde, hvor 
klubbens anliggender og aktiviteter drøftes 
og besluttes. På de øvrige møder er ægte-
fæller/ledsagere med og  disse møder inde-
holder ofte foredrag om samfundsforhold, 
religiøse emner, samt møder af underhol-
dende og inspirerende karakter. Derudover 
er der virksomhedsbesøg, udflugter mv.

Under vort MOTTO ”at vedkende sig den 
pligt der følger med enhver ret” arbejder vi 
på et folkekirkeligt grundlag og er partipoli-
tisk neutrale.

Y´s Men’s bevægelsen 
 
Som Y’s Men’s Club er vi med i en interna-
tional bevægelse: ”Y’s Men International”, 
som omfatter ca. 75 lande med tilsammen 
ca. 31.000 medlemmer. I region Danmark 
findes der 165 klubber med ca. 3.900 med-
lemmer

I Y’s Men Region Danmark indbyder vi 
mennesker til at være med i et positivt 
fælleskab, der er baseret på en kristen 
livsopfattelse, og som skabes på tværs af 
det enkelte menneskes sociale og faglige 
forhold. 

Vi mødes i et aktivt fællesskab / kammerat-
skab, fordi vi tror på, at det enkelte men-
neskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i 
gode relationer til andre mennesker.

Vi tror på, at vi med udsyn og tjeneste for 
det omgivne samfund kan være med til at 
støtte en verden, der bygger på fællesskab, 
gensidig tolerance og et kristent livssyn.

Som Y’s Man er man en del af et aktivt fæl-
lesskab i bevægelsen. Man har god mulighed 
for at udvikle personlige færdigheder og 
viden. Man kan skabe et netværk samtidig 
med, at man er en del af et større interna-
tionalt og kristent fællesskab af frivillige, 
der arbejder for at yde tjeneste

Hjælpearbejde der nytter

Vores hovedindtægtskilde er Y’s Men’s Gen-
brug på A.C. Illums Vej 3, Silkeborg, men 
derudover har vi flere andre aktiviteter, som 
f.eks. julemærker, cykelsponsorløb mv.
I Y’s Men’s Genbrug yder ca. 50 frivillige 
og ulønnede medarbejdere en meget stor 
indsats. 

Vi har i de seneste 15 år doneret et anseligt 
beløb til velgørende og humanitære formål. 
Donationerne uddeles fortrinsvis i forbind-
else med klubbens årlige fødselsdagsfest.

Regionsprojekter vi har 
støttet siden 2000:

Bulgarien, Hjælpecenter for fattige 
Børnehjem i Libanon  
Bibelskole i Slovakiet 
Børnehjem  i Rumænien 
Beplantnings-projekt i Sierre Leone 
Kirke Café i Ungarn  
Gadebørn i Skt. Petersborg  
Børnehjem i Nigeria  
Hjælp til selvhjælp i Kirgisistan  
Lejrcenter i Albanien  
Tsunamiofre  
Jordskælvet i Pakistan for blot at nævne 
en del af de udenlandske projekter, der er 
doneret penge til.

Lokalt har vi blandt andet ydet 
donationer til:

Det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i 
Silkeborg og omegn. 
Plejehjemmene 
Julemærkehjemmene
Kræftafdelingen på Skejby Sygehus 
Børneafdelingen på Silkeborg Sygehus 
Diakonhøjskolen i Aarhus
Krisecentret 
Kirkens Korshær 
Sdr. Bork Nødhjælp og andet kirkeligt og 
humanitært arbejde.

.

Uddeling i forbindelse 
med klubbens fødselsdag


