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IGNITE ? Sammen giver vi nutidens unge gnisten 
til  at løse fremtidens udfordringer
Temaet for næste års World Council er Ignite. Vi mener nemlig, at 
det er tid til at tænde gnisten, som kan føre os alle fremad. Mere 
specifikt ønsker vi at antænde vores vision, vores samarbejder og 
de løsninger, vi har. 

Der sker noget særligt, når den globale 
verden møder vores lokale hverdag. Vi 
inspireres og bliver sat i bevægelse af 
det, som er anderledes. 

YMCA er en organisation, som altid har 
været med til at løse verdens 
problemer ? og vi tror på, at vi 
sammen kan empower unge 
mennesker til at løse fremtidens 
udfordringer.

 

Værter for 
verden

Næste sommer sætter mere 
end 1000 delegerede i alle 

aldre kursen mod Aarhus, når 
vi skal være værter for verden 

til World Council 2022.



Når man møder 1000 mennesker i 1 uge 
fra hele verden bl iver man superklog på 
andre ? og på sig selv. Det er vildt at 
opdage den store YMCA famil ie ? 
hvordan vi både er vidt forskel l ige og 
meget ens. På World Council  bl iver man 
drøngod til  at forklare andre, hvem vi 
er som KFUM og KFUK i Danmark ? 
hvorfor vi arbejder frivil l igt, hvad vi 
tror på,hvad vi brænder for. Jeg er 
sikker på, at det både vil  inspirere andre 
og os selv til  endnu skarpere 
aktiviteter, der matcher det børn og 
unge har brug for.

Gritt Rhinstrøm Kristensen, 
Formand for World Council 2022 i Danmark



Hvad er World council? 

De relationer og input man får på et World Council, er med til at nedbryde mure, 
inspirere hinanden og skabe sammenhængskraft på tværs af både lokale, 
nationale og internationale foreninger. 

Som deltager på World Council får du en unik oplevelse af det store fællesskab 
og YMCA-suset fra unge og ældre, der vil noget sammen. 

Det giver et boost til vores identitet, selvtillid, stolthed og synlighed.

Vi mener nemlig, at det er tid til at tænde gnisten, som kan føre os alle fremad. 
Mere specifikt ønsker vi at antænde vores vision, vores samarbejder og de 
løsninger, vi har. 

World Council er det højeste styrende organ i den globale 
KFUM-bevægelse. Til World Council mødes YMCAs i alle størrelser ? 
både store nationale organisationer til små lokalforeninger. Derfor 
bliver World Council en fantastisk ramme for at skabe venskaber 
og partnerskaber på tværs af grænser. 



TAG SAMMEN AF STED
- Som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at møde andre 

bestyrelsesfolk, ansatte og ledere, som du kan udveksle erfaringer 
om at udvikle og drive en foreninge med.

- Som leder for en klub eller en aktivitet er der masser af konkret 
inspiration at hente til nye aktiviteter til foreningen. 

- Som ung kan du møde andre unge fra hele verden og få et fedt 
internationalt netværk og et unikt indblik i verdensbevægelsen. 

Fakta om World Council
- +1000 delegerede deltager fysisk, mens 500 frivillige skal hjælpe med 

at gøre ugen til en fantastisk oplevelse for alle. 

- YMCA og KFUM og KFUK bliver i den grad en del af bybilledet i 
Aarhus: Musikhuset bliver venue, Godsbanen omdannes til spisesal, 
Aros inviterer alle indenfor og Klostertorvet overtages af Fairbar.

- For første gang nogensinde bliver World Council en hybrid 
begivenhed. Det har været planen fra start, men Corona-situationen 
har selvfølgelig medført, at flere er nødt til at deltage virtuelt.



5 gode grunde til  at være med

1. Nye relat ioner i hele verden

På World Council deltager mere end 1000 mennesker fra over 80 lande. Du får 
mulighed for at møde dem, lære dem at kende og skabe venskaber og netværk i 
hele verden.

2. Idéer t il udvikling af jeres lokalforening

Bliv inspireret af nogle af de mere end 13.000 lokalforeninger, der tilbyder 
aktiviteter, fællesskaber og muligheder for børn og unge over hele verden. Måske 
skal I have inspiration til jeres sommerlejre af amerikanere - eller blive inspireret 
til at lave et cykelværksted, som de har i Makedonien. Eller måske kan Kosovo 
give gode idéer til ledertræning.



3. Boost  t il frivillige

Giv jeres frivillige en oplevelse, der skaber engagement og gejst til 
lokalforeningen. Til World Council?s mange Co-Labs, kommer vi til at udvikle og 
udforske løsninger på lokale og internationale udfordringer.

4. Stort  internat ional sus

Du kender følelsen af hår, der rejser sig, når vi synger fællessang sammen til 
Landsmøde eller Wonderful Days. Til World Council bliver det endnu større, når 
vi synger og oplever sammen med vores store YMCA-familie. 

5. Vær verdens bedste vært  og vis KFUM og KFUK i Danmark 
frem

I KFUM og KFUK i Danmark dyrker vi frivillighed og gode aktiviteter, og det er vi 
enormt stolte af. Vær med til at vise os frem og inspirere YMCA?s i hele verden 
med åbne armene, gæstfrihed og nærvær.



På World Council samles hele verden, og det er ikke en hvilken som helst gruppe 
der samles. Det er nogen som har noget på hjerte og brænder for at gøre en 
forskel for børn og unge og give livsmod og handlemuligheder. 

Det er enormt inspirerende og det tænder gnisten hos alle KFUM og KFUK?ere 
unge, som gamle ? og det er en kæmpe gave af et fællesskab, som man bare må 
være en del af. 

På WoCo får man på tværs af fantastiske kulturer og mangfoldighed dybe 
samtaler om tro, liv og hvordan vi skaber fantastiske aktiviteter for børn og 
unge. 

Du får et større netværk og relationer til andre med sammen passion som dig. 

? Lea Vad Brændgaard



World Council 2018 var for mig et af de allerstørste højdepunkter i min tid som 
frivillig i KFUM og KFUK. 

At se og forstå, hvad YMCA er på verdensplan, og hvordan  vi alle arbejder med 
og mod et fælles mål: at styrke børn og unges livsmos handlemuligheder.

I 2022 glæder jeg mig til igen at kunne møde både nye og gamle venner, at få 
inspiration til nye aktiviteter og ikke mindst vise hele verden,  hvad de kan lære 
af os i Danmark i forhold til frivillighed, unge-engagement og inkluderende 
kristendom. 

? Maria Hougaard Sørensen



Glæd dig t il
World Council bliver en uge fyldt med inspiration, fællesskab og 
masser af input. Ud over den formelle del af programmet vil der i 
løbet af ugen være mange spændende aktiviteter, blandt andet: 

Co-Labs
I løbet af World Council afholder vi Co-Labs, 
hvor vi sammen udforsker og udvikler 
løsninger på fælles udfordringer. Her kan du fx 
blive klogere på,mental sundhed, hvordan du 
engagerer unge mennesker til at blive gode 
medborgere i samfundet, eller konkrete 
klimatiltag i foreningen.

Dinner with a Dane
Alle deltagere besøger lokale værter til 
aftensmad, så vi kan møde hinanden på tværs 
af kulturer og sprog i en uformel setting.

Udflugtsdag
Deltagerne besøger lokalforeninger rundt 
omkring i landet og får indblik i vores måde at 
være KFUM og KFUK på.

Koncerter, taler og fællesskab
Med fokus på bl.a. mental sundhed, civilt 
engagement og verdensmål oplever du taler, 
debatter og koncerter i et givende 
YMCA-fællesskab.



Praktiske oplysninger
Hvornår
3.-9. juli 2022

Pris
7.000-9.000 kr. for fuld deltagelse inkl. overnatning og fuld forplejning.

Tilmelding
Early-bird åbner i november. Tilmelding slutter i januar.

Kontakt  gerne Jacob Holm på jh@kfum-kfuk.dk, hvis I har spørgsmål.

Vi forventer en dansk delegation 
på +200 deltagere samt 5-700 frivillige.

ONCE-IN-
A-LIFETIME 

OPPORTUNITY



Sådan deltager du som lokal forening
Der er flere måder du og din lokalforening kan deltage på World 
Council ? og man kan sagtens  byde ind på  forskellige ting, så flere 
fra foreningen kan blive en del af oplevelsen. 

Deltager
Som deltager på World Council får du 
den fulde oplevelse med spændende 
inputs, inspiration og nye kontakter fra 
hele verden. 

Du oplever en uge fuld af spændende 
program og gode snakke. Send gerne 
flere deltagere fra jeres forening - på 
den måde bliver det endnu nemmere 
og sjovere at føre alle de nye idéer til 
foreningsaktiviteter ud i livet bagefter.

Vært  på udflugtsdagen
Bliv værter for en gruppe på 
udflugtsdagen, hvor alle World 
Council-deltagere skal på tur ud og 
opleve KFUM og KFUK i Danmark. 

Som værter for en gruppe får I 
mulighed for at vise jeres aktiviteter og 
lokalområde frem og lære nogle af 
deltagerne nærmere at kende. 

Sæt gang i globale init iat iver
Har I lyst til at der skal ske noget nyt i 
jeres forening? Brug World Council til 
at sætte gang i nye globale initiativer. 

Med de mange internationale gæster 
en det en oplagt anledning til at få nye 
kontakter ude i verden. Måske det kan 
blive starten på et spændende 
partnerskab?



.

Byd ind i det  uofficielle 
program
Før, under og efter det officielle 
program er der rig mulighed for at 
sætte jeres præg på World Council og 
give de internationale gæster en 
smagsprøve på KFUM og KFUK i 
Danmark.

Unitas rejser deltog for første 
gang på World Council i Chiang 
Mai i 2018. Vi valgte at deltage, 
fordi vi gerne ville fortælle det 
glade budskab om at vi er 
verdens eneste YMCA-
rejsebureau.

Det var en rigtig stor oplevelse 
for os at deltage ? både at 
mærke den store verdens-
bevægelse, alle landene og det 
sammenhold, netværk og 
samarbejde. der findes. Men det 
var også en rigtig stor oplevelse 
at mærke den danske dele-
gation og være en del af den og 
det netværk ? og opleve, 
hvordan de arbejder og sam-
arbejder med alle landene 
omkring.

Morten Lysdal Damgaard
Direktør for Unitas Rejser



Få til skud til  deltagelse gennem 
udvikl ingspul jen
KFUM og KFUK's udviklingspulje har bevilget støtte til unge, som 
deltager i World Council 2022 på vegne af deres lokalforening. 
Pengene fordeles af lokalforeningsgruppen under World 
Council-styregruppen.

.Som lokalforening kan I søge om støtte 
til unge mellem 18-25 år, som deltager 
på vegne af foreningen. Der kan søges 
om støtte til en eller to personer pr. 
forening. 

Støtten er 2.000 kr. pr. person, dvs. 
max. 4.000 kr. i alt pr. forening. 
Foreninger, som ønsker at støtte flere 
unge, har mulighed for selv at fordele 
støtten til flere, men det er altså max. 
muligt at få støtte på 4.000 kr. pr. 
forening.
 
Ønsker I at søge støtte til 
unges deltagelse, skal I sende 
en kortfattet ansøgning til 
ymcaworldcouncil@kfum-kfuk.dk

Her skal det fremgå, hvem støtten 
søges til, og hvordan de(n) unges 
deltagelse i World Council 2022 
forventes at bidrage til 
lokalforeningens udvikling.
 
 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1/12 - 
2021. Herefter behandles 
ansøgningerne af det udvalg, 
der arbejder med 
lokalforeningerne på World 
Council, som vil prioritere 
mellem de indsendte 
ansøgninger såfremt det ikke 
er muligt at støtte alle.

Støtten udbetales 
efterfølgende fra 
landskontorets 
administration. 
 
Ved spørgsmål kan I kontakte  
ymcaworldcouncil
@kfum-kfuk.dk





www.kfum-kfuk.dk

Kontakt  
styregruppen på 

ymcaworldcouncil
@kfum-kfuk.dk
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