
26. mar. -  Week 4 Waste. 
 

Nærmere info følger. 

 
 

 

14.apr. – Distriktstævne. 
Nærmere program følger fra 

distriktet. 

 

Odin er ansvarlig for 

arrangementet. 
 

 

26. apr. – Heldagsudflugt. 
 

EMC-udvalget er ansvarlig for 

arrangementet. 

 

Program følger. 
 

 

10. maj - ”HK – Museet”. 

Virksomhedsbesøg 
Oplev kontorets maskinpark 

gennem 100 år. 

Nærmere program følger. 
 

Toastmaster: Bodil S 
 

 

24. maj - ”Spionen fra Fanø”.  
Lektor Niels Peter Frederiksen 

fortæller den spændende historie 

om mesterspionen Thomas Sneum, 

som under 2. verdenskrig bragte 

informationer om tyskernes 

radaranlæg på Fanø til England. 

 

Toastmaster: Leif M                                     3 min. Mikael 

 

 

 

 

14. jun. – Sæsonafslutning 
i Odin Y’s Men’s Club. 

 
Nærmere program fra præsidiet 

følger . 

 
 

 

17. – 18. jun.  

 

Regionskonference i Skjern 
 

 

 
 

Vi ses i Næsby Sognegård 
 

Klubbens medlemmer er på forhånd tilmeldt møderne, 

der afholdes kl. 18.00 i Næsby Sognegård, Bogensevej 

92, 5270 Odense N - hvis ikke anden tid og sted er 

oplyst i programmet. 

Framelding og tilmelding af gæster 
til Per Dreyer Sørensen 

Tlf.: 26 41 86 90, E-mail: perdreyer@mail.dk  

senest søndagen før mødet. 
 

 

Odin Y’s Men’s Club er en del af en verdensomspændende 

organisation, hvor den enkelte klubs styrke og venskab 

bunder i et kristent værdigrundlag, hvor man er fælles  om 

at gøre noget for andre, der har brug for hjælp. 
 

Vi er 2 klubber i Odense, der i fællesskab driver Odense 

Genbrugssalg. Overskuddet herfra går ubeskåret til støtte 

for arbejdet blandt børn og unge samt kirkeligt og 

humanitært hjælpearbejde i ind- og udland. 

 
 

 

 

 

Y’s Men’s Club, Odin Odense 
 

Program 2022 / 23 
 

Kontakt. www.odin.ysmen..dk 

17. aug.  
Den årlige sæsonstart afholdes 

traditionelt sammen med Odense 

Y's Men's Club. 

Nærmere program følger fra 

Odense klubben. 
 

 

24. aug. – Klubaften. 
Hvorfor tror vi på det, vi tror på?  
 

Nogle af klubbens egne 

medlemmer forsøger at give svar 

på spørgsmålet.  
 

Toastmaster: Gorm                                           3 min.: Jørn 
 

 

10. – 11. sep. – Kimbrerweekend. 

Vi skal på den årlige tur sammen 

med vores venskabsklub 

Kimbrerne. 

Turen går i år til Middelfart 

Se yderligere information. 

 

 

Efterår 2022 

Odin Y’s Men’s Club, Odense. 

Y’s Men International, Region Danmark, 

www.odin.ysmen.dk. 

 



14. sep. - Byvandring v/ Britt Strehlau. 

Vi hører om Odenses Middelalderklostre. 

Obs. mødetidspunkt er kl. 16.  

Nærmere program følger. 
 

Toastmaster: Anna-Karin 
 

 

18. sep. – Husets dag i Næsby Kirke 
 

Nærmere program følger.  
 
 

 

28. sep. – Klubaften. 
Årets generalforsamling kan blive en 

spændende aften, hvor vi har mulighed for 

at drøfte klubbens fremtid. Hvad, hvorfor, 

hvordan?.  

 

Toastmaster: Kirsten                                       3 min.: Britta 
 

 

5. okt. - Distriktsklubmøde 
Arrangeres af Middelfart Y’s Men’s 

Club. 

Nærmere program følger. 
 

 

26. okt. 

Odins 29 års fødselsdagsfest. 
Nærmere følger fra Festudvalget. 
 

Toastmaster: Anne Marie S  
 

 

9. nov. Mødested: Korup Sognegård. 
Fortælling af Nina Phatol og Liam Adam 

Najjar, der begge er flygtet fra Syrien 

med deres familier. Nina tilbereder 

lækker syrisk mad til os. 

Nærmere følger. 

Forlænget mødetid skal  forventes. 

 

Toastmaster: Anna-Karin                                3 min.: Aase 

23. nov. - ”Troels Kløvedal”  
v/ Birte Jakobsen . 

Birte Jakobsen er sognepræst i 

Rolfsted, og har i en årrække  

beskæftiget sig med Troels  

Kløvedal og hans liv. 
 

Toastmaster: Hans Herman                            3 min.: Bodil D 
 

 

14. dec. – Juleafslutning. 
Nærmere følger fra festudvalget. 

Forlænget mødetid skal påregnes. 

Toastmaster: Jørn  
 

Forår 2023 

11. jan. – Nytårskur. 
En festlig start på det nye år med 

lidt god mad og vin. . 

Daniel Waade kommer og hygger sig 

med os med sang og musik. 
 

Toastmaster: Hans Herman                        3 min.: Anne-

Gerd 
 

 

15. jan International Kirkedag i 

Stige Kirke og nyindviede 

sognegård. Generalforsamling for 

Odense Genbrugssalg afholdes 

efterfølgende. 

Odin er vært. Program følger. 

 

Toastmaster: Leif M.  
 

 

25. jan. – Virksomhedsbesøg. 
Vi besøger  Middelfart Genbrug og 

deres nye klublokale samme sted 

Nærmere program følger 

Forlænget mødetid. 
 

Toastmaster: Per 

 

8. feb. – Klubaften ”Hvem er jeg”. 
 

2 medlemmer fra vores klub fortæller noget 

om deres liv, som har været med til at gøre 

dem til den de nu er i dag. 
 

 

Toastmaster: Mikael            3 min.: Kirsten 
 

 

22. feb. - ”Dostojevskij”  

v/ Anette Jørgensen. 
 

Med baggrund i artikler og 

udgivelser, der kom i 2021, vil 

Annette Jørgensen fortælle om 

hans liv og romaner, særligt om 

”Raskolnikov”, der også har titlen: ”Forbrydelse og straf”, 

hvor temaet: frihed i høj grad gør sig gældende, og om 

”Brødrene Karamazov”, der handler om broderskab. 
 

Toastmaster: Leif M                                   3 min.: Bente K 
 

 

8. mar. . – Klubaften 
Præsidievalg. 
Debat om aktuelle emner / 

spil / sang / hygge / samvær. 
 

Dagsorden udsendes senest 3 

uger før mødet. 
 

Toastmaster: Anne-Gerd                                 3 min.: Leif M 
 

 

22. mar- – ”Min tid som 

fængselspræst”. 
v/ Susanne Haastrup Holst, 

tidligere præst ved Kragskovhede 

Statsfængsel. 
 

Toastmaster: Hans Herman                            3 min.: Leif V 


