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Der er ting her i livet, der er utrolig svært at 
sige nej tak til. Her sidder du med en af dem 
- en invitation til årets regionskonference 
i Holstebro. 

Vi er et stærkt firkløver af Y’s Men’s klubber: 
Hardernes YMC, Holstebro YMC, Sct. Jør-
gens YMC og Aulum YMC, som har påtaget 
os værtskabet. Vi har lagt os i selen og 
udvist engagement for at skabe en kon-
ference, som ikke blot er skåret over den 
samme læst som tidligere; men hvor der 
er skabt plads til nytænkning og udvikling.

Sammenfaldet med Sankt Hans har givet 
mulighed for at udvide det sociale samvær 
med et Sankt Hans arrangement fredag 
aften for dem, der har lyst til båltale og hyg-
geligt samvær i ”Café Kosten”. Derudover 
har vi skærpet serviceniveauet omkring 
forplejning med mulighed for morgenbuffet 
lørdag og søndag samt en frokostbuffet 
lørdag.

Velkommen til
Regionskonference 2017 på
Idrætscenter Vest Holstebro

Jens Byskov
Formand for konferenceudvalget

I bestræbelserne på at appellere til yngre 
Y’s Men om at deltage i konferencen har vi 
udvidet med et arrangement for ”børn og 
unge”. Hjælp os med at sende et signal om, 
at vi også er for yngre medlemmer - og vi 
har plads til de yngre medlemmer. Tag gerne 
jeres børnebørn med.

Kom endelig i god tid. Konference Camping 
åbner allerede torsdag. Det giver mulighed 
for at opleve kulturbyen Holstebro med et 
rigt udbud og med noget for enhver smag, 
samt indkassere gevinsten ved samværet 
og kammeratskabet med andre Y’s Men.

Vi glæder os ubeskriveligt til at se jer og 
vil gøre alt, hvad der står i vores magt for 
at gøre det til en uforglemmelig oplevelse 
for jer.

”Ses vi ikke før, så ses vi i Holstebro til juni.”
Venlig hilsen Jens
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Program:
Torsdag, den 22. juni
14.00 Campingpladsen ved  
 Idrætscenter Vest åbner
17.00  Bureauet er åbent i 2 timer
 Der kan afleveres tøj til Kosovo
 
Fredag, 23. juni
10.30 Golfturnering
13.00 Krolfturnering 
17.00 Bureauet er åbent i 2 timer
 Der kan afleveres tøj til Kosovo
18.00 Sct. Hans grillmiddag i teltet
 Børneprogram - se side 6
21.00 Sct. Hans bål og båltale ved  
 Irene Lindegaard. Hygge og  
 sang i Café Kosten - Se side 8
 
Lørdag, den 24. juni
 Morgenmad på Idrætscenter Vest
 Børneprogram - se side 6
09.00 Bureauet er åbent 
 Der kan afleveres tøj til Kosovo
 Underholdning ved Prinsens  
 Musikkoprs før officiel åbning 
 Idrætscenter Vest åbner for 
 frokostbuffet
 Børneprogram - se side 6
12.00 Faneindmarch og åbning af  
 konferencen af RD Jens Nielsen
 Velkomst ved konferenceudval- 
 gets formand Jens Byskov
 Velkomst ved borgmester  
 H. C. Østerby
 Foredrag af Helle Christiansen  
 og Esben Lunde Larsen
 Efterfølgende paneldebat
 Overrækkelse af regionsprojekter
 Hilsner fra Area Europas leder  
 og regioner og evt. gæster
14.35 Præsentation af  
 Regionskonference 2018 i Vejle
 Kaffe 

15.25 Afgang i busser til gudstjeneste
 Børneprogram - se side 6
16.00 Gudstjeneste i Holstebro Kirke,  
 Ellebæk Kirke og Nørrelandskirken
 Børneprogram - se side 6
18.00 Dørene åbnes for festaften - 
 baren åbner
 Velkomst og praktiske 
 informationer
 Forret
 Underholdning ved Tørfisk
 Hovedret (buffet)
 Børneprogram - se side 6
 Dessert
 Underholdning ved Sopran
 Britta Krarup Møller

Søndag, den 25. juni
 Morgenmad på Idrætscenter Vest
 Børneprogram - se side 6
 Bureauet er åbent
 Der kan afleveres tøj til Kosovo
08.40 Morgenandagt
 Udflugter/ledsagerture starter
09.00 Generalforsamling starter
 Kaffe og rundstykker
 Generalforsamling genoptages
 Børneprogram - se side 6
 Lederskifte og aflutning
 med faneudmarch
 Frokostpakker to-go udleveres

 Læs mere på  
 www.konference.ysmen.dk
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ENGAGEMENT
gør det frivilligt,
medmenneskeligt og gør det nu 

Jens Nielsen
Regionsleder 2016-17

Hvert år har sine højdepunkter og til ét af 
disse hører Y’s Men Region Danmarks Regi-
onskonference, som Sct. Jørgens, Harder-
nes, Holstebro og Aulum Y’s Mens klubber 
i lang tid har arbejdet med at gøre klar til. 
Sommerens store Y’s Mens arrangement 
foregår i Idrætscenter Vest i Holstebro.

Hvis du kigger nøje efter i programmet for 
konferencen vil du se, at her sker der noget 
nyt, nemlig et børne-unge/familie¬program, 
Sct. Hans aftens arrangement og naturligvis 
en festaften med såvel festmiddag som un-
derholdning. Idrætscenter Vest og området 
omkring centeret har mange fantastiske 
faciliteter, der har gjort det muligt at plan-
lægge et så omfattende program.

Medlemmerne i klubberne i Y’s Men Region 
Danmark er en meget bredt sammensat 
gruppe af aktive, engagerede personer, 
som hver især har sine specielle interesser 
i hverdagen, og når der er fest. Én ting har 
vi dog fælles – det at kunne li’ at være sam-
men om en fælles opgave – nemlig at støtte 
børn-, unge og socialt udsatte via de mange 
forskellige praktiske og pengerejsende akti-
viteter, der findes i klubberne. 

Fællesskab i klubber er det, der binder os 
sammen i det lokale, og fællesskab om årets 
Regionskonference er samtidig noget, rigtig 
mange Y’s Men ser frem til.

Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at støtte 
op om denne store Y’s Mens begivenhed, 
som også på mange måder kommer til at 
promovere Y’s Mens bevægelsen lokalt, ud 
over hele Danmark og Central Øst Europa.

Lad os med vor deltagelse vise, at vi står 
sammen om vor Y’s Mens organisation, at vi 
kan feste sammen, at vi vil lytte til hinanden, 
blive endnu mere engagerede, og fortsat 
kunne bevare og udvikle venskaber på tværs 
af landet/landene.

Jeg glæder mig rigtig meget til at mødes med 
jer alle, til at tage del i konferencens enkelte 
programpunkter og til en generalforsam-
ling, som sikkert vil blive noget anderledes 
end tidligere år, idet ændringsforslag om 
organisationens ledelsesstruktur er på 
dagsordenen.

Velkommen og på gensyn den 23.-25. juni 
2017 i Holstebro.

Årets tema:
Engagement - gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu!
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Vi hilser jer velkommen i
Holstebro

H.C. Østerby
Borgmester i Holstebro Kommune

Hjerteligt velkommen til alle jer Y’s Men fra 
nær og fjern. Jeg er glad for, at I har valgt at 
holde jeres konference her i Holstebro

Det er altid dejligt at få besøg. Specielt, 
når gæsterne er så mange mennesker med 
hjertet på det rette sted. Mennesker, som gør 
en stor frivillig indsats for at hjælpe andre, 
der har det svært.

Ildsjæle som jer er der brug for alle steder. 
For selv om kommuner og erhvervsliv spiller 
en stor rolle i at levere og udvikle velfærden, 
så kan de ikke klare at løse alle opgaver og 
tilfredsstille alles behov. Vi er alle nødt til at 
bidrage til fællesskabet, og I går foran med 
et godt eksempel.

Heldigvis har vi også rigtig mange Y’s Men 
og andre frivillige ildsjæle overalt i kommu-
nen. De træder til i sociale sammenhænge, 
i klubberne, i foreningerne og mange andre 
steder. Og som kommune samarbejder vi 
med vores borgere om at udvikle og styrke 
medborgerskabet.

For os betyder medborgerskab, at der er 
plads til, at både kommunen, borgere og 
virksomheder kan komme med forslag og 
bidrage med løsninger på udfordringerne. 
At de ressourcer, der er til rådighed, kommer 
i spil på nye måder. Og at engagementet i 

lokalområderne bliver brugt bedst muligt, så 
flere bliver en del af fællesskabet. 
Y’s Men er i den grad aktive medspillere i 
fælleskabet. Det håber jeg, I bliver ved med 
at være. Jeg håber også, at I under jeres 
konference får lejlighed til at snuse lidt til alt 
det, vi har at byde på i Holstebro.

Kommunen er inde i en rigtig god gænge med 
tilflytning, stort salg af byggegrunde samt 
bygge- og anlægsinvesteringer for ca. 2 mia. 
kr. I 2018 bliver vi koblet på det europæiske 
motorvejsnet, og vi har 5 gange i træk været 
i top 5 på Dansk Byggeris liste over landets 
mest erhvervsvenlige kommuner.  

Holstebro er en studieby med mange ung-
domsuddannelser og videregående ud-
dannelser og ca. 10.000 studerende. Og vi 
har nærmest fået patent på kåringen som 
Danmarks flotteste handelsby. Endelig vil 
jeg nævne, at vi siden 1960’erne har brugt 
kunst og kultur som drivkraft for udvikling 
og vækst. Det kan I opleve i vores mange 
kulturinstitutioner og overalt i bybilledet.

Uanset hvor meget I når at opleve, så håber 
jeg, I får en god konference og nyder jeres 
ophold her hos os i Holstebro. Endnu engang 
hjerteligt velkommen, og tak fordi I gør en 
stor forskel for rigtig mange mennesker med 
jeres frivillige arbejde og medborgerskab.
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Børneprogram

Tag dine børn med til Regionskonference og 
giv dem nogle nørdede og sjove oplevelser 
med andre Y’s Mens børn.

Vi har mange voksne aktivitetsledere,  der 
vil sørge for, at dine børn er godt underholdt 
under konferencen.

Vores børneklub er åben fredag aften, lørdag 
eftermiddag og søndag formiddag. Desuden er 
børneklubben åben lørdag aften til bålmad og 
bålhygge, og sidst på aftenen, til festen slut-
ter, vil der være et stille/soverum med opsyn. 

Du er velkommen til selv at deltage i børne-
programmet med dine børn i den udstræk-
ning, der er behov for det.

Under hele konferencen vil der være adgang 
til hoppeborg, sand og forskelligt legetøj. Vi 
bygger drager og forsøger os med sæbekas-
sebiler. Brandvæsenet kommer på besøg 
med deres biler og forskellige brandsprøjter, 
hvor børnene også får mulighed for at sprøjte 
med vand og måske se den store brandbil 
indefra. 

Hyggelig og idyllisk campingplads ved Holstebro Vandkraftsø
Campingpladsen ligger i læ af omkransende træer og har gode faciliteter, bl.a. 
swimmingpool, hoppepude, mooncars, legeplads med trambolin, hytter, bålplads og 
kanoudlejning.

Fredag
18.00  Hoppeborg, legetøj og sand, fri leg
 på eget ansvar
20.00  Snobrødsbagning

Lørdag
Indtil 11.30 Hoppeborg, legetøj og sand, fri
 leg på eget ansvar
11.30  Store Nørd: Dragebygning og 
 sæbekassebiler
11.30  Lille Nørd: Sandkasse, guldgraver,
 sandslotbygning
15.30  Fælles Nørd: Besøg af Nordvest-
 jyllands Brandvæsen

17.00  Bålmad og hygge for alle
21.00  Stille/soverum med opsyn

Søndag
08.30 Forkyndelse/Bibelhistorieløb
11.00 Sæbekasseløb og leg

Store Nørd, Lille Nørd og Fælles Nørd:
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Gudstjenester lørdag kl. 16.00
Holstebro Kirke, Kirkestræde 9, Holstebro
Holstebro Kirke er en levende bykirke, som ligger i centrum af 
Holstebro. Udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arran-
gementer, som retter sig mod byens naturlige liv. 
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907. Kirkeministeriet 
havde givet tilladelse til, at den nye kirke måtte ligge i retningen 
nord-syd af hensyn til kirkepladsens størrelse. 

Bustransport til og fra kirken tilrådes - bestilles ved tilmelding

Nørrelandskirken, Døesvej 1, Holstebro
Nørrelands sogn blev udskilt fra Holstebro sogn i 1967.  Arkitekt-
parret Inger og Johannes Exner har tegnet hele dette smukke og 
aktivitetsinspirerende kirkekompleks med dets rige muligheder 
for både at være søndags- og hverdagskirke, muligheder som 
glædeligvis bruges til bristepunktet. 
De mange lokaler, en dejlig klosterhave, et vidunderligt kirkerum 
- det er Nørrelandskirken.
Bustransport til og fra kirken tilrådes - bestilles ved tilmelding

Kirken blev opført i 1979-80 ved arkitekt Holger Jensen. Bygningen 
er opført i røde mursten og er centralt placeret i et boligområde 
med butikscenter, institutioner og skoler. Kirkerummet er udført 
som høje kubiske elementer, der står i kontrast til de lave menig-
hedslokaler. 
På østvæggen er ophængt en billedvævning af Berit Hjelholt fra 
1989, inspirationen til tæppet er lignelsen om sennepsfrøet og sal-
men "Den signede dag". Livets træ rejser sig fra alteret og strækker 
sine arme op mod den gyldne lydhimmel. På alteret står et kors 
udført af Bent Exner, i korsets midte ses den sejrende Kristus.

Bustransport til og fra kirken tilrådes - bestilles ved tilmelding

Ellebæk kirke, Beethovensvej 22, Holstebro  - Gudstjenesten er på engelsk

Søndag kl. 08.40 Idrætscenter Vest.   
Ved sognepræst Irene K. Lindegaard

Irene K. Lindegaard er 38 år og har været præst ved Mejdal 
Kirke i Holstebro siden 2013. Udover morgenandagten søndag 
medvirker Irene også Sct. Hans aften – fredag aften

Morgenandagt
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Ved sognepræst 
Irene K. Lindegaard
Irene K. Lindegaard er 38 år og har været præst ved Mejdal 
kirke i Holstebro siden 2013.
Udover Sct. Hans aften medvirker Irene også ved  
morgenandagten søndag.

Båltale

Borbjerg Mølle Kro

Velkommen til ”En tur ind i et eventyr af historie, 
smags–og naturoplevelser”. Borbjerg Mølle Kro er en 
sand perle beliggende i rolige og idylliske omgivelser.

www.borbjergmill.dk

Sct. Hans Aften
Fredag den 23. juni 2017 ved campingpladsen Idrætscenter Vest
Kom og vær med til en festlig aften sammen med andre Y´s Men i forbindelse med
Regionskonferencen i Holstebro.

Arrangementet er for ALLE aldre.

Program:
18.00  Sct. Hans menu 
 og grill er klar i teltet
21.00  Sct. Hans bålet tændes, 
 og der vil være fællessang 
 og båltale ved Irene   
Lindegaard.
 Herefter hygge, snak   
og musik ved Morten   
Nebel i Café Kosten

Praktisk info:
       Drikkevarer købes i teltet til      
       rimelige priser.
       Maden bestilles via  
       tilmelding til regions-
       konferencen. 
       Pris 100 kr.
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Festaften

Er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium og har deltaget 
i masterclass ved Friedrich Gürtler, Lorraine Nubar samt Jan 
Lund - og har modtaget undervisning hos Professor Peer Birch 
over en årrække.
Har en omfattende koncertvirksomhed og medvirker ofte ved for-
skellige arrangementer, både kirkelige og verdslige. Har deriblandt 
haft mange engagementer ved Aalborg Operafestival.
Har sunget solopartier i forskellige korværker.
Underviser i sang og drama på Orkesterefterskolen i Holstebro. Er 
nu fast ansat kirkemusiker ved Mejrup Kirke i Holstebro.

Britta Krarup Møller, sopran - Underholdning efter middagen

Susanne Madsen, organist og korleder - Musik under middagen
Jeg er på 33. år ansat i den danske folkekirke som organist og
korleder. De første år i Borbjerg/Hogager og siden december
1997 i Hjerm sogn.

Et liv med musik er intet mindre end fantastisk. Jeg troede, jeg
skulle have været sygeplejerske, men sådan blev det ikke.
Jeg har spillet til folkedans i mange år, spillet til revy, teater og
cabaret – sunget solo og lavet mange sangtimer – spillet til
mange private fester.

Siden januar 2016 er jeg blevet frivillig musiker på Anker Fjord Hospice. Det er jeg meget 
glad for. Her kan man se, hvordan sang og musik kan røre ved mennesker.

Tørfisk (eller stokfisk) er usaltet fisk, som er
naturligt tørret af sol og vind på et stativ eller
(sjældnere) tørret i egentlige tørrerier. I den
store verden er det for det meste torsk, som
bruges til tørfisk. Det bruger vi også i Thybo-
røn, men den fisk, som orkestret TØRFISK er
opkaldt efter, er en ising, som er den mest
almindelige form for tørfisk på den jyske vestkyst.
I daglig tale kaldet for en ”dabs”, som er det 
engelske ord for ising.
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Festaften

Foredrag

Inge Marie Kirketerp Hansen - Festtalen

Cand.theol fra Århus Universitet i 2011. Siden 2012 har jeg væ-
ret sogne- og studenterpræst i Gjellerup Sogn ved Herning. 

Som studenterpræst for de 2600 studerende på uddannel-
sesstederne i Birk arbejder jeg særligt meget med sjælesorg. 

Jeg er bosat i Gjellerup sammen med min mand Ulrik og vores to 
børn. Og så kan jeg tilføje, at vi til januar glæder os til at kunne byde 
et tredje barn velkommen i familien.

Helle Christiansen
Helle Christiansen har været chef for Kirkens Korshær siden
2011. Oprindeligt uddannet som teolog og begyndte sit arbejde
som sognepræst i Holstebro sogn i 1985.     
Særligt arbejdet i organisationer har optaget hende og arbejde med 
folkekirkens struktur og opgaver, blandt andet som tidligere for-
mand for Folkekirkens Mission og Den danske Præsteforening og
aktuelt formand for Sankt Lukas Stif telsens bestyrelse.

Kirkens Korshær blev stiftet i 1912 og har folkekirkeligt, socialt
arbejde i 29 byer i Danmark. Ca. 8000 frivillige medarbejdere
og 450 ansatte medarbejdere arbejder ud fra formålet: At
være til hjælp for nødstedte og socialt udsatte mennesker.

Esben Lunde Larsen
Esben Lunde Larsen blev udnævnt til miljø- og fødevareminister
i Lars Løkke Rasmussens V-regering mandag den 29. februar
2016. Han afløste Eva Kjer Hansen på posten.
CV
Født 14. november 1978 i Skjern
Kandidat for Venstre i Ringkøbingkredsen siden 2008
Uddannelse:
2013:  ErhvervsPhD, Københavns Universitet og Grundtvigsk
 Forum
2008:  Cand.theol., Københavns Universitet
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Paneldebat
Foredragsholderne har fået til opgave at tale om Y’s Men Region Danmarks årstema: 

ENGAGEMENT - gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu! 

Det bliver rigtigt spændende at høre begge foredragsholderes udlægning omkring dette
tema. Foredragene efterfølges af en kort debat, hvor regionsleder Jens Nielsen vil starte
med at stille nærgående spørgsmål til foredragsholderne, men alle tilhørere opfordres
til at tage del i debatten og stille spørgsmål til Helle og Esben.

Helle har udtalt:
”I myndiggørelse ligger retten og pligten til at protestere
på de menneskers vegne, som vi møder i fattigdom, sygdom,
hjemløshed eller anden udsathed”, og ”I et ordentligt
og ligeværdigt samspil kan det offentlige og frivillige
organisationer udføre et værdifuldt arbejde til gavn for
mennesker, der har behov for hjælp”.

Esben har udtalt:
”Grundtvig kan være en god inspirator i integrationsdebatten,
og man kan aktualisere de grundtvigske tanker om, at men-
nesket har en gensidig forpligtelse på næsten, som har en 
samfundssammenholdende karakter”, og ”Grundtvigs vigtig-
ste forudsætning for et frit samfund var religionsfriheden. 
Han så den som en forudsætning for al frihed”.

Læs mere på 
www.konference.ysmen.dk
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Ledsagertur 1

Med bus kører v i gennem forskellige
landskabstyper med et rigt dyre- og plan-
teliv. I busserne vil der være naturvejledere
som guider. De vil byde på særdeles interes-
sante fortællinger om udviklingen i naturen 
og i landskabet.
Vi kører gennem det ”rigtige” Vestjylland
med hede, skov, klit og hav. Undervejs 
gør vi holdt ved Vind Hede, hvor der er 
gode chancer for at få vilde krondyr at se.

I klitheden ved Husby er der mulighed for
en kort travetur ud til det storslåede Vesterhav.
På vejen tilbage mod Holstebro krydser vi
Storåen og hører om vildlaksens tilbagekomst 
til Danmark.

I forbindelse med et stop på et naturskønt
sted, vil der blive serveret kaffe med brød.
En naturoplevelse, som du sjældent får.

Fra Holstebro til Vesterhavet

Læs mere på 
www.konference.ysmen.dk



Engagemen t side 15  

Ledsagertur 2

”Kulturdråber”
En vandretur hvor kulturvægtere guider 
os gennem gågadernes kunstværker bla. 
Giacometti`s Kvinde på Kærre (Maren o æ 
Woun) og Bjørn Nørgaard`s kunstcirkler.
Der bliver rundvisning på Holstebro Kunst-

museum af kunstformidler Peter Haarby. 
Der vil blive serveret en kop formiddagskaffe 
med brød.

En kulturoplevelse af det usædvanlige.
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Ledsagertur 3

Besøg TV MIDTVEST

På en grund på første parket ved Vand-
kraftsøen i Holstebro blev der i 1989 bygget
en ny TV station. Den skulle sende tv til og 
om midt- og vestjyder.
I 2013 blev en tilbygning indviet med nye 
studier og en multimediesal, der har plads 
til 100 besøgende.
I august 2016 blev Lone Sunesen ansat som 
direktør. Hun efterfulgte Ivar Brændgaard, 

som fra TV stationens start har stået i spid-
sen og sat sit præg på TV MIDTVEST.

Formiddagskaffe nydes på TV MIDTVEST.
Som besøgende får man en guidet rund-
visning, hvor man ser og hører om, hvordan
man laver tv i dag.

En interessant og lærerig medierundvisning.

Velkommen til Hotel Schaumburg.
Lige i hjertet af Holstebro, tæt på gågade, butikker
 og restauranter.

Et hotel med charme og historie.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen.



Engagemen t side 17  

Overnatning/indkvartering

I Holstebro og det nære opland er der rige 
muligheder for at finde indkvartering under 
Regionskonferencen.

I dette hæfte er der annonceret af et stort 
udvalg af disse, som er klar til at modtage jer.

Derudover kan vi henvise til hjemmesiden 
www.visitholstebro.dk hvor man kan finde 
yderligere hoteller, vandrerhjem, B&B m.v.

I forbindelse med Regionskonferencen bliver 
der også skabt mulighed for overnatning 
på Dragonkassernen under hotellignende 
forhold. Yderligere oplysninger om dette kan 
findes på Regionkonferencens hjemmeside.

Uanset hvor man overnatter, er det altid mu-
ligt at tilkøbe morgenmad på Idrætscenter 
Vest, når blot det bestilles ved tilmeldingen.

Struer Vandrerhjem

Fjordvejen 12, 7600 Struer
Tlf: 97 85 53 13
Email: vergie@mail.dk

Holstebro Hostel

Sysselting 2B, 7500 Holstebro
Tlf: 98 11 60 44
Email: bb@BBBB.dk

Hotel Aulum Kro

Jernbanegade 1, 7490 Aulum
Tlf.: 97 47 24 44
Email: mail@hotelaulum.dk

Bremdal Camping

Fjordvejen 12, 7600 Struer
Tlf: 97 85 16 50
Email: vergie@mail.dk

Læs mere på www.konference.ysmen.dk
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Overnatning - Camping

Konferencecamping
På tre fodboldbaner blot 20 m fra konferen-
cehallen etablerer vi en campingplads for 
konferencedeltagere.

Pladsen udstyres naturligvis med luksus-
faciliteter, såsom badevogne med separate
badeværelser i alt 6 stk. plus toiletvogn med 
dame- og herretoiletter, samt familiebade-
vogn. Derudover kan vi benytte faciliteterne 
på Idrætscenter Vest.
 
Der etableres el og vand på pladsen.
Det er muligt at tilkøbe morgenmad og 
frokost på Idrætscenter Vest, når blot det 
bestilles ved tilmeldingen.

Vi forventer, at rigtig mange konferencedel-
tagere vil tage imod dette tilbud.

Pladsen ligger umiddelbart ved siden af bør-
neaktiviteterne. Derfor bliver der en separat 
campingafdeling for familier med børn.

Vi åbner pladsen allerede torsdag den 22. juni 
kl. 14.00 og der er åben indtil søndag den 25. 
juni kl. 15.00.

Kom og vær med til en hyggelig og indholdsrig
campingoplevelse i forbindelse med kon-
ferencen.

Camping ved Idrætscenter Vest
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Golf og krolf

Kære golfspillere
For nogle få år siden mødtes en flok friske 
golfspillere til DM i Y’s Men golf hver sommer
på golfbanen i Jelling. Vi vil i forbindelse 
med Regionskonferencen 2017 i Holstebro 
forsøge at "genstarte" denne tradition.

På vores ret nye golfbane (Storådalens Golf-
klub, Frøjkvej 83, 7500 Holstebro) kan vi byde 
på en helt unik golfoplevelse.

Alene navnet fortæller lidt om den herlige na-
tur, og stedet er kun et par km fra Idrætscen-
ter Vest, hvor regionskonferencen afholdes. 
Her bliver også campingpladsen etableret, 
som åbner allerede torsdag den 22. juni.

Golfturneringen afholdes fredag den 23. juni. 
Der startes med indskrivning og brunch kl. 
10.30 og med start på golf kl. 12.

Ovenstående koster kun 325 kr. pr deltager
incl. brunch og bestilles via tilmelding
til regionskonferencen.
Præmieoverrækkelsen finder sted i forbin-
delse med Sct. Hans aften ved Idrætscenter
Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro.

Kom og deltag og bliv en god
golfoplevelse rigere

Kære krolfspillere
I forbindelse med regionskonferencen vil der 
blive afholdt en krolfturnering fredag den 
23. juni med start kl. 13.00 og sluttidspunkt 
omkring kl. 15.00.

Pris: kr. 50,- og bestilling via tilmelding til
regionskonferencen.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbin-
delse med Sct. Hans aften ved Idrætscenter
Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro.

Krolfbanen ligger på Storådalens Golfklubs 
arealer, Frøjkvej 83, 7500 Holstebro kun et 
par km. fra Idrætscenter Vest.

Kom og vær med - måske bliver
du den nye krolfmester
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Prinsens Musikkorps
er et af Forsvarets 3 musikkorps, som indtil 
sommeren 2005 hed Prinsens Livregiments
Musikkorps. Men med nedlæggelsen af Prin-
sens Livregiment overgik musikkorpset til 
Jyske Dragonregiment i Holstebro.

Musikkorpset har rigtig mange opgaver, og 
populært sagt skal de betjene Kongehuset,
Forsvaret og Det Danske Folk, og dermed 
også Y’s Men under Regionskonferencen.

Regionskonferenceafgift 2017
Regionsledelsen har besluttet at indføre en 
differenceret konferenceafgift, således at 
medlemmer betaler kr. 260,- og ikke med-
lemmer kr. 360,-.

Spørgsmål hertil rettes direkte til regions-
ledelsen.
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Kom ikke uden tøj!!
- til regionskonferencen i Holstebro
Nej, selvfølgelig kommer du påklædt til
regionskonferencen.
Men!!!

Hvis du går dine gemmer igennem, er der 
helt sikkert brugbart tøj, sengelinned, hånd-
klæder, sko, tasker osv., du kan undvære til 
genbrug!

Fyld en sæk eller en pose og tag den med 
til regionskonferencen, hvor Hardernes Y’s 
Men’s Club modtager dem med tak og sam-
men med andre klubber sørger for, at det 
bliver pakket og sendt til YMCAs genbrugs-

butikker i Kosovo. Overskuddet herfra går til 
YMCA’s arbejde for børne-, ungefamilier samt 
fremtidig drift af lejr- og kursuscenter, hvis 
etablering er et af årets regionsprojekter.

Tak for din støtte på denne måde til Y’s Men’s 
projekterne i Kosovo!

Ønskes flere informationer om regionspro-
jektet og projekt ”Hjælp til selvhjælp i
Kosovo” er man velkommen til at kontakte
Arne Nielsen, tlf. 2326 9085
(arne.nielsen@youmail.dk), som er RSD
for regionsprojektet i Kosovo.

Praktiske oplysninger
Tilmelding og betaling foregår direkte på 
regionens hjemmeside: www.ysmen.dk
Følg nøje vejledningen, som er på hjemmesi-
den, når du udfylder tilmeldingen.

Tilmeldings- og betalingsfrist er den 1. maj 
2017. Efter denne dato pålægges gebyr på 
100 kr. pr. person. 

Tilmeldingen er først gældende, når betaling 
er registreret.
Det maksimale deltagerantal er 1100, så 
tilmeld dig hurtigt. Hvis du ikke har mulighed 
for at tilmelde dig via hjemmesiden, vil din 
præsident i klubben sikkert gerne hjælpe dig.

Fortsættes næste side
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Praktiske oplsyninger - fortsat
Afbud/framelding
Hvis du inden 1. maj 2017 bliver forhindret i at deltage, vil du få det indbetalte beløb tilbage.
Ved framelding i perioden 1. maj til 1. juni 2017, vil du få det indbetalte beløb minus gebyr
på 100 kr. tilbage. Tilbagebetaling foretages først efter, regionskonferencen er afholdt.
Ved framelding efter 1. juni 2017 finder der ingen tilbagebetaling sted. 
Ved afbud p.g.a. tilskadekomst eller alvorlig sygdom kan anmeldelse om erstatning for det 
indbetalte beløb evt. sendes til din personlig rejseforsikring.

Priser
Priser for deltagelse i Regionskonferencen i Holstebro pr. deltager
Konferenceafgift ikke medlemmer ........................................................................ 360 kr.

Konference afgift Y’s Menetter .................................................................. 360 kr.

Konferenceafgift medlemmer ................................................................................ 260 kr.

Golf incl. brunch ......................................................................................................... 325 kr.

Krolf.............................................................................................................................. 50 kr.

Sct. Hans aften grillmenu ........................................................................................ 100 kr.

Morgenmad lørdag .................................................................................................... 50 kr.

Frokostbuffet lørdag incl. 1 øl/vand/vin (glas) .................................................... 100 kr.

Eftermiddagskaffe lørdag ....................................................................................... 25 kr.

Festaften lørdag inkl. ½ l. vand .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 kr.

Morgenmad søndag .................................................................................................. 50 kr.

Frokost to go søndag................................................................................................ 50 kr.

Bus tur/retur pr. person til gudstjeneste lørdag ................................................. 35 kr.

Ledsagerture ............................................................................................................ 150 kr.

Børnearrangement ..................................................................................................               gratis 

Camping, 1 overnatning lø-sø pr. enhed .............................................................. 300 kr.

Camping, 2 overnatninger fr-sø pr. enhed ........................................................... 400 kr.

Camping, 3 overnatninger to-sø pr. enhed .......................................................... 400 kr.

Drikkevarer til festaften:
Rødvin/hvidvin pr. flaske ......................................................................................... 145 kr.

Rødvin/hvidvin pr. glas ............................................................................................ 30 kr.

Øl ................................................................................................................................. 35 kr.

Sodavand .................................................................................................................. 20 kr.

Kontaktperson vedrørende al tilmelding
   Aage Mikkelsen, tlf. 2482 9795, am@aulum.dk

Nødopkald    Bliver der under konferencen behov for nødopkald, kan der 
   rettes henvendelse til bureauet tlf. 2619 3284.

Konferencestedet   Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro
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Husk tilmelding til særlige arrangementer

Bustransport til og fra gudstjenester tilrådes, idet der ikke er parkeringspladser nok ved 
kirkerne.. Der ikke er nok parkeringspladser ved kirkerne.
Ledsagerture - Der er tre forskelige ture at vælge imellem - Se beskrivelse side 14-16.
 1) Fra Holstebro til Vesterhavet
 2) Kulturdråber
 3) Besøg TV MIDTVEST
På tilmeldingsblanketten bedes anført prioritet 1 og 2.

Golf og Krolf - Se beskrivelse side 19.
Børneprogram - Se beskrivelse side 6.
Sct. Hans aften - Se beskrivelse side 8.

Øvrige oplysninger
Der er handicapparkering ved indgangen. Gode lydforhold samt teleslyngeanlæg.
Der er fri WiFi i hele centret navnet er: Holstebroopen.
Der er fri vand under hele konferencen, i muleposen udleveres en flaske vand, som kan
genopfyldes ved 2 vandkølere.

Kom ikke uden tøj - Se beskrivelse side 21.

Salgsartikler - Som sædvanlig i forbindelse med regionskonferencen vil der være mu-
lighed for udstilling og salg. Ligeledes kan klubber, der ønsker at inspirere andre klubber,
vise, hvad man netop i deres klub har lavet af gode aktiviteter. Andre organisationer, 
der ikke er tilknyttet Y’s Mens klubber, kan også udstille på stande, der koster 100 kr.
Bestilling af udstillingsplads skal ske i god tid og senest 15. maj 2017 til:  
Karl Georg Pedersen, tlf. 5129 6320,  kgp@pedersen.mail.dk  
eller på konferencens hjemmeside  www.konference.ysmen.dk

Generalforsamlingen. Søndag, den 25. juni kl. 09.00
Senest 4 uger før regionskonferencen sendes en endelig indkaldelse til alle klubber i
regionen og til regionsrådets medlemmer. Dagsorden er vedlagt indkaldelsen.
Indsendelse af forslag til generalforsamlingen skal være regionensledelsen i hænde senest
den 21. maj 2017.
De, der kun deltager i generalforsamlingen, bedes af hensyn til kaffe og udlevering af
materiale også tilmelde sig via regionens hjemmeside www.ysmen.dk

Spørgsmål i forbindelse med konferencen kan rettes til udvalgsformændene:
Konferenceudvalg:   Jens Byskov, tlf. 2967 7949, jens_byskov@mail.dk
Bureauudvalg:    Arne Jørgensen, tlf. 2619 3284, arne@arnej58.dk
Festudvalg:    Mads Borg, tlf. 4053 1918, mb@familien-borg.dk
Indkvartering/Camping:   Erling Svendsen, tlf. 3071 3199, ehs@aulum.dk
Børneprogram/Sct. Hans aften:  Birgitte Skov, tlf. 5123 1030, kbskovand@gmail.com
Pr/IT:     Børge Kr. Kallesen, tlf. 2235 2523, boerge-k@live.dk
Udflugt/gudstjeneste:   Er ik Sørensen, t l f.  2249 2806, kes@aulum.dk
Kontaktperson vedr. al tilmelding:  Aage Mikkelsen, t l f. 2482 9795, am@aulum.dk

Priser
Priser for deltagelse i Regionskonferencen i Holstebro pr. deltager
Konferenceafgift ikke medlemmer ........................................................................ 360 kr.

Konference afgift Y’s Menetter .................................................................. 360 kr.

Konferenceafgift medlemmer ................................................................................ 260 kr.

Golf incl. brunch ......................................................................................................... 325 kr.

Krolf.............................................................................................................................. 50 kr.

Sct. Hans aften grillmenu ........................................................................................ 100 kr.

Morgenmad lørdag .................................................................................................... 50 kr.

Frokostbuffet lørdag incl. 1 øl/vand/vin (glas) .................................................... 100 kr.

Eftermiddagskaffe lørdag ....................................................................................... 25 kr.

Festaften lørdag inkl. ½ l. vand .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 kr.

Morgenmad søndag .................................................................................................. 50 kr.

Frokost to go søndag................................................................................................ 50 kr.

Bus tur/retur pr. person til gudstjeneste lørdag ................................................. 35 kr.

Ledsagerture ............................................................................................................ 150 kr.

Børnearrangement ..................................................................................................               gratis 

Camping, 1 overnatning lø-sø pr. enhed .............................................................. 300 kr.

Camping, 2 overnatninger fr-sø pr. enhed ........................................................... 400 kr.

Camping, 3 overnatninger to-sø pr. enhed .......................................................... 400 kr.

Drikkevarer til festaften:
Rødvin/hvidvin pr. flaske ......................................................................................... 145 kr.

Rødvin/hvidvin pr. glas ............................................................................................ 30 kr.

Øl ................................................................................................................................. 35 kr.

Sodavand .................................................................................................................. 20 kr.
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Køkken & Bad

Vi opfylder enhver drøm

Køkken - Bad 
Bryggers & Garderobe

Se mere på  
www.AUBO.dk

GARTNERIVEJ 11  7500 HOLSTEBRO  TLF. 96 10 10 09  HOLSTEBROREJSECENTER.DK 

Vi arrangerer også gerne din klubs næste rejse

Vi har gennem mange år arrangeret ture for Hardernes Y’s Men Club:
 Berlin 2012
 Langs Norges kyst med Hurtigruten 2012
 Rundrejse i Sydengland 2013
 Dresden og Prag 2014
 Albanien, Kosovo, Makedonien 2015
 Normandiet 2016
 Toscana og Rom 2017


