ABC for Y’s Men i Region Danmark

Denne ABC giver en kortfattet forklaring på funktioner og begreber inden for Y’s Men International, Region Danmark
En mere udtømmende forklaring kan findes i seneste udgave af
HÅNDBOGEN Se i øvrigt regionens love med tilhørende vedtægter og retningslinier
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ADRESSEBOGEN: Denne bog er først og fremmest en medlemsfortegnelse til internt brug. For at Adressebogen kan være
anvendelig, må den opdateres hvert år. I den hensigt udsendes
til alle klubber hvert år i marts måned en medlemsliste, som i korrigeret udgave returneres til tjenestelederen for Adressebogen.
Alle ændringer vil komme med i næste udgivelse af Adressebogen. Se RAPPORTER.
AFGIFTER: Den afgift, som vi på dansk kalder kontingent, kalder
man på engelsk dues, som betyder afgift. Kontingenter kan være
til klubben, til distriktet eller til regionen.
AFRIKA, AREA AFRICA (AFR): Den afrikanske verdensdel udgør
et af de otte geografiske områder, der benævnes area. Area
Africa består for tiden af to regioner: Africa Northwest og Africa
Southeast.
AKTIV: I henhold til vor bevægelses love har en Y’s Men’s Club
kun én slags medlemmer, de aktive.
Se under AKTIVITETER og KLUBBEN.
AKTIVITETER: I sine bestræbelser for at hjælpe det lokale
børne- og ungdomsarbejde og være fundraiser for regionale eller
internationale projekter påtager den enkelte klub sig mangeartede aktiviteter alt efter evne og foreliggende muligheder. Se under
FUNDRASING, KLUBBEN, PROJEKTER, REGIONSPROJEKTER og TJENESTE.
ALDERSGRÆNSE: Hverken de internationale eller de regionale
love sætter nogen alder for medlemmers indtræden i eller udtrædelse af en Y’s Men’s Club.
ALEXANDER, PAUL WILLIAM: Paul William Alexander var
dommer i Toledo, Ohio, USA, og grundlægger af Y’s Men’s
bevægelsen. Han var én af stifterne af den lokale KFUM-klub der

blev dannet i tilknytning til Toledo KFUM i 1920. Denne klub kom til
at danne forbillede for mange andre klubber i tilknytning til KFUM. Se
under THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS,
Y’SDOM og Y’SDOM INTERNATIONAL.
ALEXANDER SCHOLARSHIP FUND (ASF): Denne fond er oprettet
i 1954. Fonden blev oprettet for at afhjælpe den kritiske mangel på
KFUM-sekretærer rundt om i verden.
ALF REYNOLDS AWARD: Udmærkelse for BF-arbejde tildeles klubber, som har samlet bestemte antal points pr. medlem. Udmærkelsen
gives i form af filtmærker. Se AWARDS.
AREA: Geografisk, organisatorisk og administrativt er hele verden
delt op i otte områder, som benævnes ved det engelske ord area.
Hvert area har en administrativ ledelse, kaldet en AP-gruppe, bestående af en Area President (AP), en Area President Elect (APE) og en
Past Area President (PAP). AP er medlem af International Council. Se
AREA COUNCIL og INTERNATIONAL COUNCIL.
AREA COUNCIL (AC): Regionslederne (RD) for regionerne i et area
udgør Area Council. Der holdes møder i Area Council to gange om
året. Foruden RD’erne er mødedeltagerne de fire medlemmer af International Council, AP, APE, PAP og ICM, og møderne holdes under
forsæde af AP. Ved afstemninger på møderne er det alene medlemmerne i Area Council, der har stemmeret. Men det er AP-gruppen,
som administrerer det enkelte area. Se under AREA
AREA CONVENTION: Arealedelsen, AP, APE og PAP, som er den
øverste myndighed i det enkelte area, lader hvert andet år afholde
Area Convention, nemlig i året mellem to internationale konventer. Tid
og sted for et areakonvent besluttes af arealedelsen. Den region, der
tildeles værtskabet for et areakonvent, afvikler sin egen regionskonference på samme tid og sted. Se under AREA COUNCIL, CONVENTION, INTERNATIONAL COUNCIL og KONFERENCEUDVALG.
ARKIV, REGIONSARKIVET: Region Danmark har oprettet et arkiv,
der har som formål 1) at sikre kildemateriale om regionens historie, 2)
at kunne virke som en central, hvorfra man kan hente ideer.
Arkivets adresse er: Hardernes Y’s Men’s Club
ASIEN, AREA ASIA (ASI): Dette area består for tiden af følgende ti
regioner: Japan East, Japan West, Korea Center, Korea South, Korea
West, Korea East, Philippines, South-East Asia, Sri Lanka og R.O.C.
Taiwan.

ASSOCIATION: Det engelske ord association betyder forening,
forbund eller blot forbindelse. Betegnelsen indgår i vor bevægelses officielle navn: The International Association of Y’s Men’s
Clubs.
Se under INTERNATIONAL
AWARDS: Efter amerikansk mønster findes der en række udmærkelser, ofte i form af mærker, plader eller bannere, der alle
går under betegnelsen awards, [udtales e'wå•dz]. Her skal blot
nævnes nogle få awards.
Alf Reynold’s Awards, Dick Nichols Award, Director’s Award,
Elmar Crowe Honorable Mention,
Elmar Crowe Award, Ernie Bell Award, Harry M. Ballantyne
Award, Top Ten Award.
Se under de enkelte awards for at få flere oplysninger.
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BALTICUM: Klubberne i de baltiske lande, Estland, Letland og
Litauen, er en del af Region Finland. Se Finland
BANNERE
Dick Nichols Banner gives – for BF-arbejde – til den region, der
har størst fremgang i BF-points i forhold til året forud. Hver klub i
regionen tildeles et filtmærke. Første gang Dick Nichols Banner
blev uddelt var i 1957
Klubbanner: Mange klubber har eget klubbanner. Dette kan
klubben bruge som gave ved klubchartringer, klubjubilæer og
som foræring til et nyt medlem ved optagelse i klubben. De kan
tages frem ved festlige lejligheder i klubben.
Personligt banner: Internationale Præsidenter, Regionsledere og
andre får ofte fremstillet et personligt banner. Samarbejdspartnere kan takkes og beæres med et eksemplar. Klubbannere såvel
som personlige bannere er velegnede byttegaver ved konferencer og internationale konventer.
BF EXPENDITURES COMMITTEE: Expenditure betyder anvendelse, og committee betyder udvalg. Det særlige BF-udvalg varetager på internationalt plan formidling af de midler Brotherhood
Fund råder over. Udvalget bestemmer hvor mange delegater, der
kan komme i betragtning, og hvor der skal sendes delegater hen.
Se under BROTHERHOOD FUND

BISHOP’S FUND (BF): Bishop’s Fund blev grundlagt 1931 og er
den oprindelige betegnelse for BF-arbejdet. Bishop’s Fond var
navnet på BF-arbejdet fra dets start og frem til 1968. Siden da
har BF-arbejdet haft den nok så dækkende betegnelse: Brotherhood Fund.
BOARD OF DIRECTORS: Det er den engelsksprogede betegnelse for et præsidium. Board af Directors har fire medlemmer:
The Club President (CP), President elect (CP Elect) el. Vice Club
President (Vice CP), Club Treasurer (CT) og Club Secretary
(CS). Se under PRÆSIDIUM
BROTHER CLUBS (BCs): Se BRODERKLUBBER
BROTHERHOOD FUND (BF): I daglig omtale bruges ofte forkortelsen BF om denne fond og det arbejde, der udfoldes omkring
den. BF-arbejdet blev startet i 1931. I de første mange år blev
fondens midler anvendt til at udbrede kendskabet til Y’s Men’s
bevægelsen uden for Nordamerika og til at gøre det muligt for
oversøiske Y’s Men at deltage i de internationale konferencer,
der dengang altid blev afholdt i USA. Se under BF EXPENDITURES COMMITTEE. Gå på Regionens hjemmeside: http://www.
ysmen.dk
BRODERKLUB (BC): Mange af klubberne i Region Danmark
har etableret broderklubforbindelse med klubber i andre lande.
Klubber fra forskellige verdensdele, der står i nær kontakt med
hinanden, er med til at nedbryde internationale grænser og
fremme international forståelse.
BULLETIN: Det engelsk ord for klubblad eller klubbrev er bulletin. Se KLUBBLAD
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CANADA, AREA CANADA (CAN): Dette area består af tre
regioner: Central Canada, Maritimes og Western Canada.
CENTRAL-SOUTHERN EUROPE, REGION CENTRAL-SYDEUROPA: Regionen er den ene af seks i Area Europa. For tiden
omfatter den Holland, England, Frankrig, Grækenland, Italien,
Schweiz, Tyskland samt Israel.

CHAPTER: I visse engelsksprogede lande anvendes ordet
chapter for en klub, dog kun, hvor der er flere klubber på samme
lokalitet: YMC, Chapter Alpha, eller Y’s Men’s Club of Singapore,
Beta Chapter.
CHARTER: Når en klub optages i det internationale fællesskab,
modtager den sit charter, en højtidelig underskreven erklæring
om, at klubben nu er tilsluttet og anerkendt af Y’s Men International.
CHARTER APPLICATION: Ansøgning om chartring af en ny
klub, charter application, foregår på et specielt skema, som skal
underskrives af samtlige medlemmer i klubben, de såkaldte
Charter Members. Se CHARTER MEMBERS.
CHARTER MEMBERS: De medlemmer, som en klub har, når
den skal chartres, benævnes Charter Members, chartermedlemmer. Når en klub ansøger om at blive chartret, skal det ske
på et særligt ansøgningsskema, som bl.a. skal underskrives af
samtlige medlemmer i klubben. Underskriverne på dette skema
kaldes Charter Members. Se CHARTER
CLUB: Eftersom Y’s Men International er af engelsk-amerikansk
oprindelse, er der mange engelsksprogede ord og vendinger, vi
må benytte os af og affinde os med. Vi siger og skriver Y’s Men’s
Club (YMC), The International Association of Y’s Men’s Clubs. Se
under FORKORTELSER, KLUBBEN og KVINDER
COMMITTEE: Når der på engelsk står committee, menes der
udvalg. Se derfor UDVALG
CONSTITUTION: Ethvert lands grundlov eller forfatning kaldes
på engelsk constitution. Men betegnelsen anvendes også om lovene for Y’s Men International: The Constiution of The International Association of Y’s Men’s Clubs. Se LOVE OG VEDTÆGTER
CONVENTION:
International Convention afvikles hvert andet år, normalt i årene
med lige årstal. Stedet afgøres af International Council (IC), Det
Internationale Råd. Det Internationale Konvent har ikke længere
besluttende myndighed.

Area Convention afvikles hvert andet år, normalt i årene med
ulige årstal og i året mellem to internationale konventer. Tid og
sted for et areakonvent besluttes af arealedelsen. Den region,
der tildeles værtskabet for et areakonvent, afvikler sin egen regionskonference på samme tid og sted. Se under AREA COUNCIL, INTERNATIONAL COUNCIL og KONFERENCEUDVALG.
COORDINATOR: En koordinator er en samordner. Travel Coordinator er den lokale tjenesteleder, der koordinerer rejseforhold for
eksempelvis BF-delegater. Se TRAVEL COORDINATOR
COUNCIL: Det engelske ord council anvendes, hvor vi på dansk
taler om et valgt råd eller en rådsforsamling: District Council,
Regional Council, Area Council, International Council.
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DANMARK, REGION DANMARK: Vor egen region har siden
1969 udgjort en af de seks regioner i Area Europa. Den første
klub i Danmark blev chartret i 1947 i Aalborg. Fra 1965 og frem
til 1969 udgjorde Danmark og Norge én region. Se REGION,
REGIONSLEDELSEN, REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM)
og REGIONSRÅD. Gå på Regionens hjemmeside: http://www.
ysmen.dk
DICK NICHOLS BANNER: Dette banner gives – for BF-arbejde
– til den region, der har størst fremgang i BF-points i forhold til
året forud. Hver klub i regionen tildeles et filtmærke. Banneret
blev første gang uddelt i 1957. Se AWARDS og BANNERE.
DISTRIKT: Et distrikt er et geografisk område inden for en region
med to eller flere klubber. Størrelse på og antal af distrikter i
en region vil afhænge af klubbernes antal. Distrikternes antal
og område fastlægges af regionsrådet. Se REGIONSRÅD og
SEKTION.
DISTRIKTSGUVERNØR (DG): Hvert distrikt ledes af en
Distriktsguvernør (DG), som repræsenterer bevægelsen i sit
distrikt. To år før sin tiltræden vælges vedkommende af distriktets
klubber til Distriktsguvernør Elect Elect(DGEE) på den årlige
distrikts-konference. Det andet år benævnes vedkommende som
Distriktsguvernør Elect(DGE) for i det tredje år at overtaget
ansvaret for sit distrikt. DG’s embedsperiode er normalt et år,
men undta-

gelsesvis kan genvalg finde sted én gang. I sin embedsperiode
er DG medlem af Regionsrådet og har som sådan stemmeret
ved regionskonferencen. Se DISTRIKT, DISTRIKTSKONFERENCE, DISTRIKTSLEDELSE, DISTRIKTSRÅD, REGIONSRÅD og
SEKTION.
DISTRIKTSKONFERENCE: En af vigtigste opgaver for en
Distrikts Guvernør er at planlægge og afvikle den årlige distriktskonference, der er distriktets øverste myndighed. I henhold til
regionens love skal den årlige distriktskonference holdes inden
udgangen af april måned, og alle klubber skal indkaldes og lade
sig repræsentere.
DISTRIKTSLEDELSE: Ledelsen i et distrikt består af Distriktsguvernør (DG), Distriktsguvernør Elect (DGE), Distriktsguvernør
Elect Elect(DGEE) og eventuelt Past Distriktsguvernør (PDG).
Efter lokalt behov og ønske kan ledelsen supplere sig med et
eller flere Distriktsledelsesmedlemmer (DLM). Til at assistere sig
udpeger DG en stab, som oftest vil være fra DG’s hjemklub:
Distriktssekretær (DS), BF-assistent (BF-ass.) samt evt. Distriktsskatmester (DT) og Distriktsekstensionassistent (EMC-ass.).
Distriktsledelse og stab holder møde nogle gange om året efter
lokal skik og behov.
DISTRIKTSRÅD (DC): Distriktsrådet – på engelsk District Council - består af DG, DGE, DGEE samt to medlemmer fra hver klub
i distriktet, nemlig klubpræsidenten og vicepræsidenten eller et
andet af klubben valgt distriktsrådsmedlem. DG skal indkalde til
distriktsrådsmøde mindst to gange årligt. Her deltager PDG, DS,
BF-ass og øvrige distriktsassistenter. Som repræsentant for regionsledelsen skal sektionens RLM ligeledes inviteres til at deltage
i distriktsrådsmøderne.
DONAU, DISTRIKT DONAU: Region Danmark har gennem en
del år arbejdet med ekstension i Mellem-Europa og på Balkan,
og dette ekstensionarbejde har båret frugt.
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EKSTENSION: For at vor bevægelse kan bestå og vinde udbredelse, må der til enhver tid, på alle fronter og niveauer arbejdes
med ekstension: udbredelse, udvidelse og udvikling.

EKSTENSIONUDVALG: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club
er det hensigtsmæssigt at nedsætte et ekstensionudvalg. Dette
ad hoc-udvalg kan bestå af medlemmer alene fra den initiativtagende klub, eller det kan være sammensat af medlemmer fra
denne klub og personer, der går aktivt ind for dannelsen af den
nye klub.
Se under CHARTER APPLICATION, EKSTENSION, MODERKLUB og UDVALG.
ELECT: Den engelske betegnelse elect betyder udvalgt og
benyttes om den person, som er blevet udpeget og valgt til – når
tiden dertil er inde - at beklæde en bestemt lederpost.
ELMAR CROWE AWARD: Denne award gives til nogle få Distrikts Guvernører for et stort og dygtigt arbejde i eget distrikt. Se
under AWARDS.
ELMAR CROWE HONORABLE MENTION: Elmar Crowe Honorable Mention er en udmærkelse, som gives til ganske få Distrikts
Guvernører, der har udført et helt fantastisk arbejde for Y’s Men’s
bevægelsen. Se under AWARDS.
EMBLEM, MEDLEMSLOGO / MEDLEMSEMBLEM: Y’s Men
International har et medlemslogo, som er inspireret af KFUMtrekanten, og som er symbolet på den harmoniske sammenhæng
imellem og udvikling af ånd, sjæl og legeme. Medlemslogoet
består af en rød trekant med nedadvendt spids. På trekantens
øverste vandrette side står ordet ”International” hvilket fortæller,
at vi er et verdensomspændende broderskab. Inde i trekanten
står der ”Y’s Men’s Club”, og i den gaffel, som det store Y danner, stråler en gul (gylden) stjerne som symbol på stjernen over
Bethlehem. Se under CHARTER, KFUM, NØGLEORD.
ENDOWMENT FUND (EF): The Endowment Fund (EF) blev
grundlagt1958. Fonden er delt op i to afdelinger, nemlig Udviklingsfonden og Fonden fra salg af Oak Brook Building. Se THE
GOLDEN BOOK.
ENGLAND: England ligger i Region Central-Syd Europa i
Area Europa. Andre lande i regionen er Frankrig, Grækenland,
Holland, Italien, Schweiz, Tyskland og Israel. Den første klub i
England blev chartret i 1931. Bevægelsens motto er på engelsk:

To acknowledge the duty that accompanies every right.
ERNIE BELL AWARD: Denne udmærkelse er navngivet efter
Ernest V. Bell, blandt venner kaldt Ernie Bell. Han var den første
leder af BF-fonden, mens den endnu hed Bishop’s Fund. Udmærkelsen gives for BF-arbejde til de ti klubber på verdensplan,
som i det forløbne år har samlet det højeste antal points alene for
frimærker. Se under AWARDS.
EUROPA, AREA EUROPE (EUR): Vort eget area består i dag
af følgende seks regioner: Danmark, Norge, Sverige, Finland
Rusland og Central-Syd-Europa. Europa blev etableret som selvstændig region i 1932 med klubber i Estland, Tjekkoslovakiet,
Polen, Ungarn og England. Anden Verdenskrig satte en stopper
for Y’s Men’s bevægelsens arbejde i Europa, og først i 1947 blev
der igen oprettet klubber i Europa.
Den første klub blev oprettet i Danmark, Aalborg Y’s Men’s Club
Aalborghus, chartret den 3. juni 1947.
EXTENSION – MEMBERSHIP - CONSERVATION (EMC): De
engelske ord står for den internationale tjenestegren som har til
formål at udbrede kendskabet til vor bevægelse og at styrke de
bestående klubber i deres arbejde
Extension er engelsk for ekstension: udbredelse, udvidelse, altså
starte nye klubber.
Membership er engelsk for medlemskab og står for rekruttering
af nye medlemmer til klubben
Conservation er engelsk for bevaring, vedligeholdelse, altså
medlemspleje og pleje af klubmiljø.
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FADDERKLUB: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club tages initiativet normalt af en eksisterende klub, hvis engelske betegnelse
er Sponsor Club. Betegnelsen Fadderklub anvendes nogle
steder, bl. a. i Norge. I Danmark er betegnelsen Moderklub mest
anvendt. I ADRESSEBOGEN er ved hver enkelt klub anført
navnet på moderklubben.
FINLAND, REGION FINLAND: Suomi - Finland dannede fra
1964 region sammen med Sverige. Siden 1980 har Finland
været en selvstændig region blandt de seks i Area Europa. Den

første finske klub blev chartret 12. februar 1966. Klubberne i de
baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, er en del af Region
Finland.
FORKORTELSER: Y’s Men International kan på det nærmeste
kaldes en organisation af forkortelser. Det engelske ord for alle
betegnelser inden for Y’s Men International, geografisk områder,
tjenestefunktioner på alle niveauer og stillingsbetegnelser fra
klub til den internationale top ligger til grund alle forkortelserne.
Herunder bringes nogle af disse forkortelser. Den enkelte forkortelse er vist i spalten til venstre. Betegnelsen på engelsk fremgår
af den mellemste spalte, mens den danske betegnelse er vist i
spalten til højre. En længere liste over vor bevægelses forkortelser findes i HÅNDBOGEN.
Forkortelser - se andetsted her i informations- og adressebogen.
FORSIKRING: Region Danmark har tegnet tre typer forsikringer
for medlemmerne:
1. Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring
2. Kollektiv Ulykkesforsikring
3. Erhvervsansvarsforsikring
FRANKRIG: Frankrig ligger i Region Central-Syd Europa i
Area Europa. Andre lande i regionen er England, Grækenland,
Holland, Italien, Schweiz, Tyskland og Israel. Den første klub i
Frankrig blev chartret i 1949
På fransk hedder Y’s Men’s mottoet: Tout droit implique devoir
(Enhver ret indebærer pligt)
FUNDRAISING / FUNDRAISER: At rejse kapital (fund) til et
projekt er efter engelsk tungemål fundraising. Dertil er det nyttigt
med en fundraiser.
FUNDS:
Alexander Scholarship Fund – forkortet ASF – er en fond
oprettet i 1954.
Brotherhood Fund er betegnelsen for BF-arbejdet siden 1968
The Endowment Fund – forkortet EF – er en fond, der bl. a.
financierer ekstension rundt om i verden.
Se under hver enkelt fond. Gå ind på Regionens hjemmeside :
www.ysmen.dk
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GENERALFORSAMLING: Se under ÅRSMØDE.
GENERALSEKRETÆR (ISG): The International Secretary
General (ISG) er den engelske titel på den eneste ansatte og
lønnede fuldtidsleder i Y’s Men International. Se i øvrigt seneste
udgave af HÅNDBOGEN.
GOLDEN BOOK: Se THE GOLDEN BOOK
GONGONGEN: Medlemsblad for danske Y’s Men og det officielle organ for Region Danmark. Bladet udkommer ca. 4-5
gange årligt, afhængig af stofmængde. Bladet trykkes i et oplag,
der passer til antallet af medlemmer i regionen, samt hvad der
til en hver tid skønnes at være brug for i PR. Bladets spalter er
åbne for alle medlemmer. Se under PUBLIKATIONER
GRÆKENLAND: Grækenland ligger i Region Central-Syd
Europa i Area Europa. Andre lande i regionen er England, Frankrig, Holland, Italien, Schweiz, Tyskland og Israel. Den første klub
i Grækenland blev chartret i 1933 i Thessaloniki.
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HARRY M. BALLANTYNE AWARD: Denne udmærkelse gives til
en Y’s Man for fremragende indsats for International Y’sdom. Se
AWARDS
HEAD QUARTERS (IHQ): Se INTERNATIONALE KONTOR,
HJEMMESIDE: Se Internet
HOLLAND: Holland hører organisatorisk til Region Central-Syd
Europa i Area Europa. Andre lande i samme region er England,
Frankrig, Grækenland, Italien, Schweiz, Tyskland og Israel. Den
første klub i Holland blev chartret i 1959.
HONORARY MEMBER / HONORARY MEMBERSHIP: Se under
ÆRESMEDLEM
HOST CLUB: Host er det engelske ord for vært. Se derfor under
VÆRTSKLUB

HOST COMMITTEE (HC)
HOST CONVENTION COMMITTEE (HC): Se under KONFERENCEUDVALG
HÅNDBØGER: Til brug i det daglige arbejde i klub, distrikt og
region er der udarbejdet en række håndbøger og meget andet
materiale. Det meste materiale findes på engelsk, men en del er
oversat til dansk.
ABC for Y’s Men i Region Danmark, som du sidder med netop
nu, er en elementær, leksikal opslagsbog om Y’s Men International.
ABC of Y’s Men International har den danske ABC for Y’s Men
som forbillede; den kan fås hos IHQ
District Governor’s Manual er en håndbog for Distrikts Guvernører på engelsk; kan fås hos IHQ. Manualen foreligger også i
dansk oversættelse. Der findes endvidere hæfter indeholdende
de regionale love og vedtægter samt area- og internationale
love.
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INDIA, AREA INDIA (IND): Area India består for tiden af følgende fem regioner: India Central, India Mid West, India South,
India South West og India West.
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS, THE:
The International Association of Y’s Men’s Clubs, er vor bevægelses officielle navn. For nemheds skyld anvendes mest den
kortere form Y’s Men International. For alt det, som bevægelsen
står for, bruges ofte betegnelsen Y’sdom, hvorfor også den korte
form Y’sdom International kan anvendes som betegnelse for
bevægelsen. Se under MOTTO og Y’SDOM.
INTERNATIONAL BROTHER CLUBS (IBC): Se BRODERKLUBBER
INTERNATIONAL CONVENTION: Se under CONVENTION.
INTERNATIONAL COUNCIL (IC): Den internationale bevægelse
Y’s Men International må have en international ledelse: International Council. På dansk benævnes den Det Internationale Råd.
Dette råd består af 21 medlemmer, som er de otte Area Præsi-

denter (AP) og 13 councilmedlemmer fra de otte areas, fordelt
efter medlemstallet i hvert area .
INTERNATIONAL DIRECTOR (ID): Indtil 1. juni 1974 var den
internationale betegnelse for den regionale leder International
Director (ID). Betegnelsen, som nu bruges, er Regional Director
(RD). Se under REGION.
INTERNATIONALE KONTOR, DET (IHQ)
På engelsk tales om International Head Quarters (IHQ). Y’s Men
International har sit kontor i Geneve, og har siden 1973 været
benævnt Det Internationale Kontor. Det Internationale Kontor i
Geneve ledes af Generalsekretæren. Se under GENERALSEKRETÆR
INTERNATIONAL EXECUTIVE OFFICERS (IEO): Topledelsen
i Y’s Men International kaldes International Executive Officers
(IEO’s). Denne topledelse består af fire personer:
International President (IP)Immediate
Past International President (IPIP)
International President Elect (IPE)
International Treasurer (IT).
INTERNATIONAL HEAD QUARTERS (IHQ): - på dansk Internationalt Hovedkvarter. Se INTERNATIONALE KONTOR, DET
INTERNATIONAL KIRKEDAG: Hvert år i januer – normalt årets
tredje søndag – er der International Kirkedag. Det er alle Y’s
Men’s fælles kirkedag. Alle klubber går i kirke den dag, sammen
og måske sammen med andre klubber. Dagen gøres mange
steder til en festdag, hvor der enten indledes med fælles morgenbord før gudstjenesten, eller man arrangerer et festligt spisefællesskab efter gudstjenesten.
INTERNATIONAL PRESIDENT (IP): Den internationale Præsident (IP) er bevægelsens øverste valgte og administrative leder:
IP vælges for et år. Af alle registrerede klubber verden over ved
en afstemning pr. brev året før sin tiltrædelse. Det første år som
International President elect (IPE). Det andet år som IP den
øverste leder i Y’s Men International. Det tredje år som Immediate Past International President (IPIP).

INTERNATIONAL SECRETARY GENERAL (ISG): Se GENERALSEKRETÆR
INTERNATIONAL VICE-PRESIDENT (IVP): Indtil 1980 kaldtes den
øverste leder af et area International Vice-President. (IVP). Siden har
titlen været Area President (AP). Se AREA
INTERNET: Alle relevante E-mail adresser og hjemmesider i Region
Danmark vil fremgå af Adressebogen
ISRAEL: Trods sin beliggenhed ved det østlige Middelhav hører Israel til Region Central-Syd Europa i Area Europa. Andre lande i denne
region er England, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Schweiz
og Tyskland. Den første klub i Israel blev chartret i 1953.
ITALIEN: Italien ligger i Region Central-Syd Europa i Area Europa.
Andre lande i regionen er England, Frankrig, Grækenland, Holland,
Schweiz, Tyskland og Israel. Den første klub i Italien blev chartret i
1934.
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JESU KRISTI LÆRE: Fra sin start i 1922 blev Y’s Men International
betragtet som en organisatorisk og integreret del af KFUM. Hver eneste Y’s Men’s Club blev chartret til at være ”Tjenesteklub for KFUM”.
Se under KFUM, PARTNERSKAB og ØKUMENI.
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KFUM: Forkortelsen KFUM dækker over ”Kristelig Forening for Unge
Mænd”. På engelsk: YMCA for Young Men’s Christian Association.
På tysk CVJM. På fransk: UCJG. På spansk: A.C.de J. Se under
NØGLEORD, PARTNERSKAB og YMCA.
KIRKEDAG: Se INTERNATIONAL KIRKEDAG
KLUBBEN: The International Association of Y’s Men’s Clubs er det
officielle navn på vor bevægelse. Navnet udtrykker tydeligt, at her
er tale om en sammenslutning af enkeltklubber. Det er gennem den
lokale klub, at idéerne om Y’sdom bliver ført ud i livet. Se under
CHARTER, UDVALG og Y’SDOM.
KLUBBENS PROGRAM: I mange trykte klubprogrammer står bl.
a. at ”klubben vil informere medlemmerne om aktuelle økonomiske,
sociale og internationale spørgsmål gennem foredrag og diskus-

sioner på klubmøderne”. Programudvalget har med klubbens
kommende præsident i spidsen ansvarets for at lægge klubbens
sæsonprogram, så det i videst mulig omfang indfrier de nævnte
intentioner. Se under DISTRIKTS GUVERNØR, KLUBBEN og
UDVALG.
KLUBBLAD / KLUBBREV: De fleste klubber udsender et klubbrev efter hvert eller hvert andet klubmøde. Mange klubber laver
i stedet et klubblad.
KLUBMØDE: De fleste klubber holder to ordinære klubmøder
om måneden. Det kan eksempelvis være den første og tredje
tirsdag i hver måned, onsdag i de ulige uger eller mandag i de
lige uger. Klubpræsidenten kan indkalde til særlige klubmøder
efter behov. Se under TOASTMASTER.
KOLLEKTDAG: Kirkeindsamling. Y’s Men International Region
Danmark har fået tildelt en periode i kirkeåret, og kollekten fra
denne dag indgår i årets regionsprojekt.eller andet projekt
KONFERENCEUDVALG (HC): Ved enhver konference eller
konvent har værtsklubben mange opgaver at tage sig af. Disse
opgaver tilrettelægges og løses af Host Committee (HC), et Konferenceudvalg eller Konventudvalg (HCC). Se CONVENTION.
KONFESSION: Se JESU KRISTI LÆRE, KFUM og PARISERBASIS
KONTINGENT: Se under AFGIFTER
KRISTNE FLAG, DET: Under flagceremonien ved regionskonferencer, area- eller internationale konventer er der to faner, som
føres ind forrest, nemlig Y’s Men’s-banneret og Det Kristne Flag.
Mens det er helt naturligt at fanen med Y’s Men’s logoet benyttes
overalt, er det anderledes med Det Kristne Flag.
Se også MEDLEMSLOGO / MEDLEMSEMBLEM.
KVINDER: Fra vor bevægelses begyndelse var Y’s Men’s klubberne udelukkende for mænd. I 1972 ændredes de internationale
love, så kvinder fra da af har kunnet optages som medlemmer
på lige fod med mænd. For at der kan optages kvinder som
medlemmer i en eksistrende klub, må denne antageligt ændre

sine vedtægter. Se under CLUB, KLUBBEN, Y’S MEN og Y’S
MENETTER.
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LATIN AMERICA – CARIBBEAN, AREA LATIN AMERICA –
CARIBBEAN (LAC): Dette area består for tiden af tre regioner:
Latin-America, Carribbean og Brasilien.
LIEUTENANT DIRECTOR (LTD): Den engelske betegnelse for
en sektionsleder. Forkortelsen Lt.D anvendes i daglig tale. Denne
lederpost bruges ikke mere i Region Danmark. Se også REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM).
LOGO OG EMBLEM: Se EMBLEM
LOVE OG VEDTÆGTER: Før en Y’s Men’s Club kan chartres,
må den have sine egne love og vedtægter. Disse skal være i
overensstemmelse med såvel de internationale som de regionale
love. For at lette klubberne i deres arbejde med at udarbejde
egne love er der udarbejdet et modelsæt af klublove og klubvedtægter, som kan tillempes efter lokale behov.
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MEDLEMSKAB: Betingelserne for at blive optaget i en Y’s Men’s
Club skal fremgå af klubbens love. Medlemsoptagelse sker ved
en lille højtidelighed ved et internt klubmøde, hvor Y’s Men’s bevægelsens idé og formål endnu en gang gøres bekendt for dem,
som skal optages. Se NØGLEORD.
MEMBER-AT-LARGE: Udtrykket betyder egentlig løst medlem.
Dersom en Y’s Man flytter til en lokalitet, hvor der ikke findes en
Y’s Men’s Club, men alligevel ønsker at opretholde sit medlemskab af bevægelsen, får dette medlem status som member-atlarge.
MODERKLUB: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club tages initiativet normalt af en eksisterende klub, hvis engelske betegnelse er
Sponsor Club. Betegnelsen Fadderklub anvendes nogle steder,
bl. a. i Norge. I Danmark er betegnelsen Moderklub mest anvendt. I ADRESSEBOGEN er ved hver enkelt klub anført navnet
på moderklubben.

MOTTO: Y’s Men’s bevægelsens motto var oprindeligt kun affattet på engelsk: To acknowledge the duty that accompanies every
right. På dansk bliver det til : At vedkende sig den pligt der følger
med enhver ret.
Se også Y’SDOM.
MØDEPLIGT: Alle Y’s Men har pligt til at møde til alle klubmøder og udvalgsmøder. Er man fraværende ved tre på hinanden
følgende klubmøder uden at sende afbud, kan man fortabe sin
ret til at være medlem.
Se under AKTIV, AKTIVITETER og KLUBBEN.
N
NOMINERING: Hvad enten det er en toppost i Y’s Men International, der skal besættes, eller det er en udvalgsformand i klubben, der skal findes, må der en nominering til. Der må bringes
navne i forslag, så der bliver nogle kandidater at vælge imellem.
Hvis der kun bliver nomineret én person, bliver der ikke tale om
noget valg, men egentlig om en kåring.
NOMINERINGSUDVALG: Blandt de udvalg, en klub kan nedsætte, vil ofte være et nomineringsudvalg. Dette udvalg vil have
som sin væsentligste opgave at finde frem til, hvem i klubben der
kan besætte posterne i præsidiet, formandsposterne i klubbens
udvalg m.fl.. Se UDVALG.
NORGE, REGION NORGE: Norge var fra 1964 i region sammen
med Danmark. Siden 1969 har Norge udgjort en selvstændig
region blandt de seks regioner i Area Europa. Første norske
klub blev chartret i 1958 i Stavanger. Norge blev en selvstændig
sektion under Region Danmark/Norge i oktober 1965. Fra 1969
har Norge udgjort en selvstændig region. Det internationale
motto lyder på norsk: Å vedkjenne seg den plikt som følger med
enhver rett.
NØGLEORD: Y’s Men International har et motto, som udtrykker
det ideale mål for den enkelte Y’s Man for hele bevægelsen: At
vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Derudover
er der en nogle nøgleord, som også udtrykker noget centralt for
den enkelte Y’s Man og for hele vor bevægelse. Blandt sådanne
nøgleord kan fremhæves: Idealisme – Pligt – Uselvisk tjeneste –
World Outlook – Y’sdom.

Se under KFUM, MEDLEMSLOGO, MOTTO, TIME OF FAST,
TJENESTE og Y’SDOM
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ONCE MORE WE STAND: Paul W. Alexander skrev den meget
højtidelige sang Once More We Stand, som findes i Y’s Men’s
sangbogen. Sangens melodi er fra Jean Sibelius’ storværk
Finlandia.
ORGANISATION: Diagram over bevægelsens organisation
findes i HÅNDBOGEN. Se FORKORTELSER.
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PARISER-BASIS: På KFUM’s verdenskonference i Paris 1855
vedtoges det økumeniske grundlag for KFUM’s bibel- og kristendomssyn, derfor kaldet Pariser-Basis. Se JESU KRISTI LÆRE,
KFUM og WORLD ALLIANCE.
PARTNERSKAB / PARTNERSHIP: Selv om KFUM og Y’s Men
International betragter hinanden som selvstændige organisationer, både på verdensplan og i de enkelte lande og regioner, foregår der et tæt samarbejde de to organisationer imellem. I 1981
blev der indgået en samarbejdsaftale mellem KFUM og KFUK
i Danmark og Y’s Men International Region Danmark. I denne
aftale er Partnerskab et nøgleord. Se under KFUM.
PAST: På de fleste ledelsesniveauer i Y’s Men International er
ledelsesgrupperne på tre personer: Den kommende og forberedende leder, den residerende og ansvarshavende leder og den
umiddelbart afgåede leder. Sidstnævnte får føjet past eller måske
immediate past til den embedstitel han bestred året før: Past
Præsident, Past DG, Past RD, IPAP og IPIP. Se FORKORTELSER.
PRESSE / PR: Se under PUBLICITY / PUBLIC RELATIONS
PROJEKTER: Eksistensberettigelsen for Y’s Men’s klubberne
er at vi yder tjeneste og hjælp, på lokalt og regionalt plan og
internationalt. Tjenesten og hjælpen kan være på det menneskelige og medmenneskelige plan og rent praktisk. Et projekt kan
være organiseret af en klub, et distrikt, en region eller af hele den

internationale bevægelse. Se under FUNDRAISING og REGIONSPROJEKT .
PRÆSIDENTMØDE: Ved begyndelsen af hvert klubår er der i
Region Danmark tradition for at indkalde samtlige klubpræsidenter til et præsidentmøde, hvor også Regionsrådet deltager.
Mødets formål er at orientere og inspirere deltagerne og gøre
dem bedre rustet til arbejdet hjemme i klubberne og distrikterne
i det forestående klubår. Se under KLUBBEN, PRÆSIDIUM og
REGIONSRÅD.
PRÆSIDIUM: Ledelsen i en Y’s Men’s Club kaldes et præsidium.
Dette præsidium er klubbens bestyrelse og består af mindst fire
personer valgt af og blandt klubbens medlemmer: klubpræsident,
vicepræsident, skatmester og sekretær. Se under KLUBBEN.
PUBLICITY / PUBLIC RELATIONS (PR): Selv om Y’s Men’s bevægelsen er en privat organisation, som helst vil holde lav profil
med hensyn til vore forskellige hjælpeprojekter, så har vi normalt
ikke noget imod - har egentlig brug for - at der er offentlighed
omkring vore aktiviteter. Det gælder både i klubben, i distriktet og
videre op.
PUBLIKATIONER:
WAI er det officielle organ for Region Danmark. Nyhedsbrev
kaldes en informationsskrivelse, som regionslederen udsender
med passende mellemrum til alle medlemmer der har en mail
adresse.
Den kan også hentes på: www.ysmen.dk.
Y’s Men’s World er det officielle blad for Y’s Men’s International.
Bladet leveres oversat til dansk.
YMCA World Communique er et engelsksproget organ for
KFUM’s Verdensforbund.
PULS
Til afløsning for Y’s Men’s Sangbogen, der første gang udkom
i 1975, har regionen i samarbejde med KFUM og KFUK i 2009
udgivet ”PULS” – Y’s Men’s sangbog. Sangbogen indeholder
udover 265 salmer, sange og viser samt afsnittet ”Kerneord til
dagen og vejen”
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RAPPORTER: For at holde styr på Region Danmark rent organisatorisk og administrativt er det nødvendigt med et system af
rapporter. To gange om året skal alle regionens klubber indsende
hhv. en aprilrapport og en oktoberrapport med angivelse af
medlemstal og besvarelse af visse spørgsmål. Se DISTRIKTSGUVERNØR.
REGION: En region er et geografisk og administrativt område,
der igen består af et antal distrikter. Regionens øverste leder
er Regionslederen (Regional Director = RD), som på den årlige
regionskonference to år før sin tiltræden vælges til Regionsleder
Elect Elect (RDEE). Året før sit RD-år benævnes vedkommende
som Regionsleder Elect (RDE). Regionsledelsen består således
af RD, RDE, RDEE og PRD dog sådan, at PRD ikke har stemmeret i ledelsen. Region Danmark har som øverste ledelse, RD,
RDE, RDEE, PRD samt de fem valgte RLM’er. Se under REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM).
REGIONAL SERVICE DIRECTOR (RSD): Se TJENESTELEDER
REGIONSKONFERENCE: Mod slutningen af hvert klubår –
gerne i juni måned - afholdes Regionskonferencen og generalforsamling. Generalforsamligeb er regionens øverste myndighed.
Derfor skal alle klubber lade sig repræsentere på generalforsamligen. Uchartrede klubber er berettiget til at deltage, men
uden stemmeret. Denne ret tilkommer alene chartrede klubber
forudsat, at de har opfyldt deres forpligtelser over for regionen.
REGIONSLEDELSEN: Den øverste ledelse i Region Danmark er
Regionsledelsen, som udgøres af RD, RDE, RDEE og PRD samt
de fem valgte regionsledelsesmedlemmer (RLM).
Se DISTRIKT, REGION DANMARK, REGIONSLEDELSESMEDLEM, REGIONSRÅDET og SEKTION.
REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM): Region Danmark er
opdelt i fem geografiske områder, som benævnes sektioner. Hver
af disse er repræsenteret i regionsledelsen ved et regionsledelsesmedlem (RLM).
Se DISTRIKTSRÅD, REGION DANMARK og SEKTION.

REGIONSPROJEKT: Gennem de seneste mange år har regionsledelsen, personificeret ved årets regionsleder, gennemført
ret store projekter, som alle regionens klubber har været fælles
om, altså regionsprojekter. Klubberne har som fundraisere ved
fælles hjælp rejst ret store pengesummer, som har sat Region
Danmark i stand til at hjælpe ganske betydeligt både her i Danmark og ud over jorden.
Se under FUNDRAISING og PROJEKTER.
REGIONSRÅDET: Region Danmark har som øverste ledelse,
RD, RDE, RDEE, PRD og de fem RLM’er. Men i visse sager
supplerer regionsledelsen sig med de 17 residerende DG’er. Den
26 personer store forsamling udgør Regionsrådet, som internationalt hedder Regional Council. Regionsrådet holder normalt
tre samlinger om året, hvoraf den sidste finder sted i forbindelse
med Regionskonferencen.
Se under DISTRIKTS GUVERNØR og REGION DANMARK.
REJSEKOORDINATOR: Enhver region må have en Rejsekoordinator (TC), en tjenesteleder (RSD) som er ansvarlig for
koordinationen af rejseforhold for eksempelvis BF-delegater der
kommer til regionen. International Travel Coordinator (ITC) er en
international tjenesteleder som samordner rejser på internationalt
plan.
RELATED Y SECRETARY: Related Secretary er den engelske
skrivemåde for en lokal KFUM-sekretær, der deltager i en Y’s
Men’s Club. En sådan KFUM sekretær har ikke andre rettigheder
eller beføjelser end alle andre Y’s Men.
ROSTER: Det engelske ord roster betyder deltagerliste eller
medlemsfortegnelse. Både ved distriktskonferencer, regionskonferencer, Area Conventions og ved International Conventions udfærdiges en fortegnelse over deltageerne. Ved de internationale
konventer kaldes denne liste roster. Se under ADRESSEBOGEN
RUSLAND: Region Rusland blev selvstændig region i juni 2003
som en del af Area Europa.
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SAMARBEJDSAFTALE: Mellem KFUM og KFUK i Danmark og

Y’s Men Region Danmark har der siden 1982 eksisteret en samarbejdsaftale, som i sin fulde ordlyd kan læses i HÅNDBOGEN.
Samarbejdsaftalen bygger først og fremmest på et partnerskab i
gensidig tillid. Se KFUM og PARTNERSKAB.
SANGBOG: Til afløsning for Y’s Men’s Sangbogen, der første
gang udkom i 1975, har regionen i samarbejde med KFUM og
KFUK i 2009 udgivet ”PULS” – Y’s Men’s sangbog. Sangbogen
indeholder udover 265 salmer, sange og viser samt afsnittet
”Kerneord til dagen og vejen”
SCHWEIZ: Dette land ligger i Region Central-Syd Europa i Area
Europa. Andre lande i denne region er England, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Tyskland og Israel.
SEKTION: Region Danmark er geografisk opdelt i nogle organisatoriske områder, som benævnes sektioner. For tiden er
regionen opdelt i fem sådanne sektioner. Se under REGIONSLEDELSESMEDLEM (RLM)
SERVICE DIRECTOR: Se under TJENESTELEDER
SOUTH PACIFIC, AREA SOUTH PACIFIC (SOP): Dette area
består for tiden af tre regioner: Australien, New Zealand - Fiji.
SPONSOR CLUB: Ved opstart af en ny Y’s Men’s Club tages
initiativet normalt af en eksisterende klub, hvis engelske betegnelse er Sponsor Club. Betegnelsen Fadderklub anvendes nogle
steder, bl. a. i Norge. I Danmark er betegnelsen Moderklub mest
anvendt. ADRESSEBOGEN viser ved hver enkelt klub navnet på
dens moderklub.
STAFF: De ansatte på Det Internationale Kontor i Geneve kaldes
for The Staff, staben.
Se under GENERALSEKRETÆR (ISG) og INTERNATIONALE
KONTOR, DET (IHQ)
STEP: Short Term Exchange Programme er et program for
korttids ungdomsudveksling som er rettet mod 15-25 årige døtre
og sønner samt børnebørn af Y’s Men’s familier samt andre
interesserede. Det er et tilbud om ophold af en varighed på fra 2
– 11 uger hos en Y’s Men’s familie i et andet land. RSD for STEP

/ YEEP kan kontaktes for information og udlevering af ansøgningsskema.
Gå på Regionens hjemmeside: www.ysmen.dk
SUPPLY DEPOT: USA Area Supply Depot forhandler Y’s Men’s
effekter af mange forskellige slags. Adressen på USA Area Supply Depot kan fås ved henvendelse til regionssekretariatet. Disse
effekter bliver på grund af transportomkostninger m.m. uforholdsmæssigt dyre for os i Danmark. Forskellige effekter kan erhverves på internationale konventer. Men lignende effekter fremstilles
og forhandles også på regionalt plan. ADRESSEBOGEN omtaler
hvert år, hvor de forskellige effekter forhandles.
SVERIGE, REGION SVERIGE: Sverige dannede fra 1964
region sammen med Finland. Siden 1980 har Sverige udgjort en
selvstændig region blandt de seks regioner i Area Europa. Det
internationale motto lyder på svensk: Att erkänna det ansvar som
följer varje rättighet. Se i øvrigt seneste udgave af HÅNDBOGEN.
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THE GOLDEN BOOK: The Golden Book – Den Gyldne Bog blev påbegyndt i 1967. Den udgør en særlig afdeling under The
Endowment Fund (EF). The Golden Book optager hædrende
omtale af enkeltpersoner, klubber, distrikter eller regioner mod, at
et beløb på mindst 100 amerikanske dollars indbetales til EF. Se
under ENDOWMENT FUND.
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS:
Det officielle navn for vor bevægelse er The International Association of Y’s Men’s Clubs. For nemheds skyld anvendes mest den
kortere form: Y’s Men International. For alt det, som bevægelsen
står for bruges ofte betegnelsen Y’sdom hvorfor også den korte
form Y’sdom International kan anvendes. Se under MOTTO og
Y’SDOM.
TIME OF FAST (TOF): Denne tjenestegren inden for Y’s Men International støtter udviklingsarbejde overalt i verden. Gennem et
samarbejde mellem KFUM’s Verdensforbund og dets regionale
ledere iværksætter den internationale TOF-tjenestegren uddannelses- og selvhjælpsprojekter på lokaliteter i alle dele af verden.

Se under WORLD SERVICE.. Gå på Regionens hjemmeside:
www.ysmen.dk
TJENESTE: Enhver Y’s Men’s Club er pr. definition ”Tjenesteklub
for KFUM”. Tjeneste er et af nøgleordene inden for Y’s Men International. Se under KFUM, PARTNERSKAB og Y’SDOM
TJENESTELEDER (RSD): Til at varetage forskellige opgaver
inden for regionen udpeger regionsledelsen nogle tjenesteledere,
Regional Service Director (RSD) Hver enkelt RSD fungerer normalt over en årrække, men antallet af RSD’ere kan variere efter
behov, ligesom sagsområderne kan sammenlægges i henhold til
den enkelte tjenesteleders interesse og formåen. Gå på Regionens hjemmeside: http://www.ysmen.dk
TOASTMASTER: Ved ethvert arrangement i Y’s Men’s sammenhæng, lige fra et klubmøde til et verdenskonvent, vil der være
brug for en mødeleder, en toastmaster. Se under KLUBBEN og
PRÆSIDIUM.
TRAVEL COORDINATOR: Enhver region må have en Rejsekoordinator (TC), en tjenesteleder (RSD) som er ansvarlig for
koordinationen af rejseforhold for eksempelvis BF-delegater, der
kommer til regionen. International Travel Coordinator (ITC) er en
international tjenesteleder som samordner rejser på internationalt
plan.
TRIANGELFORBINDELSE: To broderklubber kan i fællesskab
etablere broderklubforbindelse til en tredje, eller den klub, som
har broderklubforbindelse med to klubber, kan få disse til at
etablere indbyrdes broderklubforbindelse. I begge tilfælde opstår
der en triangelforbindelse. Der findes nogle få eksempler på
kvadrangelforbindelse, altså fire klubber, der er gået i indbyrdes
broderklubforbindelse. RSD for Broderklubber er behjælpelig
vedrørende etablering af broderklubforbindelse. Se under BRODERKLUB.
TYSKLAND: Tyskland ligger i Region Central-Syd Europa i
Area Europa. Andre lande i denne region er England, Frankrig,
Grækenland, Holland, Italien, Schweiz, og Israel. Den første klub
i Tyskland blev chartret i 1949 i Göttingen (nu ophørt). Tyskland
har for tiden 8 klubber. På tysk hedder Y’s Men’s mottoet: Kein

Recht ohne Pflicht (Ingen ret uden pligt).

U

UDVALG: Klubbens mange opgaver kan ikke løses af den
samlede klub. Heller ikke kan klubbens præsidium tage sig af
alle opgaver. Klubben nedsætter et nødvendigt antal udvalg, som
under ansvar over for præsidiet løser de konkrete opgaver. Se
under AKTIVITETER, KLUBBENS PROGRAM og Y’SDOM.
UNGDOMSUDVEKSLING: Se under YEEP
USA, AREA USA (USA): USA udgør et af de otte areas i Y’s
Men’s organisationen. Area USA består for tiden af disse ti
regioner: Hawaii, Mid-America, Mid-East, North Atlantic, North
Central, Pacific Central, Pacific Northwest, Pacific Southwest,
South Eastern og Southern.
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VÆRTSKLUB: Hvad der internationalt kaldes en Host Club,
hedder under vore himmelstrøg en værtsklub. Værtsklubben er
den klub der har ansvaret for alle de praktiske og ydre rammer
for en Regionskonference, et Areakonvent eller et Internationalt
Konvent. Se under CONVENTION.
W
WILLIAMS, GEORGE: George Williams oprettede KFUM den
6. juni 1844. KFUM-bevægelsen vandt ret hurtigt udbredelse og
blev efterhånden en international bevægelse. Se under JESU
KRISTI LÆRE, KFUM, ØKUMENI og PARISER-BASIS.
WORLD ALLIANCE: World Alliance of YMCA er den engelske
betegnelse for KFUM’s Verdensforbund, som blev dannet ved
KFUM’s verdenskonference i Paris 1855. Se under JESU KRISTI
LÆRE, KFUM og PARISER-BASIS
WORLD COMMUNIQUE: Det engelsksprogede YMCA World
Communique er organ for KFUM’s Verdensforbund. Bladet har
siden 1958 haft en særlig udgivelse for Y’s Men. Se under PUBLIKATIONER

WORLD OUTLOOK: Y’s Men International er betegnelsen
for vor bevægelse. World Outlook – som betyder udsyn mod
verden – må derfor betragtes som en nødvendighed for enhver
Y’s Men’s Club og for ethvert klubmedlem. World Outlook
omfatter alt det, vi ikke beskæftiger os med i det nære samfund.
Derfor må enhver klub have et World Outlook-udvalg. Se under
UDVALG.
WORLD SERVICE: Under denne betegnelse skjuler sig Time
of Fast programmet. Det er en international tjenestegren med
selvstændig international tjenesteleder, ISD. I Region Danmark
varetages dette arbejde for tiden af RSD for Time of Fast

Y

Y SERVICE CLUB: International Council ændrede i 1995 de
internationale love således, at det er tilladt lokale klubber at benævnes Y’s Men og Women’s Clubs eller Y Service Clubs. Medlemmer af disse klubber benævnes Y’s Men eller Y’s Women. Se
under KVINDER, Y’SDOM og Y’SDOM INTERNATIONAL.
YEEP: Y’s Men International har sit eget ungdomsudviklingsprogram. I daglig tale benævnt som YEEP, og det er forkortelsen af
Youth Educational Exchange Program. Dette program tilbyder
døtre og sønner af Y’s Men et ophold hos en familie i evt. USA,
Canada eller Australien. Andre lande er også modtagere af
YEEP-studenter. Gå på Regionens hjemmeside: http://www.
ysmen.dk
YES - Y’s Extension Support Programmet.
Formålet med YES er, at give klubber og medlemmer mulighed
for at bidrage til extension aktiviteter (udvidelse med flere lande,
klubber og medlemmer). Alle donationer til YES vil udelukkende
blive brugt til extension formål.
YMCA: Den engelske forkortelse af KFUM. Står for: Young Men’s
Christian Association. Bevægelsens stifter er englænderen George Williams. Se under KFUM og WILLIAMS.
Y’S MEN: Medlemmer af en Y’s Men’s Club er Y’s Men, uanset
køn. Se under INTERNATIONAL, KFUM, KLUBBEN og KVINDER.

Y’S MENETTE CLUB: I forbindelse med en Y’s Men’s Club kan
der oprettes en klub for kvinder, en Y’s Menette Club, til støtte for
den lokale Y’s Men’s Club. En Y’s Menette Club kan også påtage
sig selvstændige arbejdsopgaver uafhængigt af den lokale Y’s
Men’s Club. Y’s Menette klubberne er ikke tilsluttet Y’s Men International. Der findes en speciel håndbog for Y’s Menette Clubs.
Se under KVINDER.
Y’S MEN INTERNATIONAL: The International Association of
Y’s Men’s Clubs er vor bevægelses officielle navn. For nemheds
skyld anvendes ofte den kortere betegnelse: Y’s Men International eller Y’sdom International. For alt det som bevægelsen står
for bruges ofte betegnelsen Y’sdom. Se under THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS, Y’SDOM og
Y’SDOM INTERNATIONAL.
Y’S MEN’S WORLD: Det officielle blad for Y’s Men’s International hedder Y’s Men’s World og udsendtes for første gang i 1936.
Y’s Men’s World er talerør for den internationale ledelse, men
orienterer i det hele taget om Y’s Men’s-forhold på internationalt
plan. Fra 1947 kunne bladet leveres på andre sprog og leveres
bl.a. i dansk udgave. Se PUBLIKATIONER.
Y’S WOMEN: International Council ændrede i 1995 de internationale love således, at det er tilladt lokale klubber at benævnes
Y’s Men og Women’s Clubs eller Y Service Clubs. Medlemmer
af disse klubber benævnes Y’s Men eller Y’s Women. Som
resultat af denne afgørelse har vor bevægelses officielle navn,
The International Association of Y’s Men’s Clubs, fået en ny
variant, Y’sdom International, som kan anvendes, hvor ordet Men
i bevægelsens navn ikke er accepteret. Se under KVINDER og
Y’SDOM INTERNATIONAL
Y’SDOM: Udtrykket dækker over selve idéen bag Y’s Men’s
bevægelsen. Ordet bruges ofte i intern omtale af vor bevægelses arbejde og det, som den i almindelighed står for, såvel om
det udadvendte arbejde som de medlemsmæssige relationer
på lokalt, regionalt og internationalt plan. Se også MOTTO og
NØGLEORD
Y’SDOM INTERNATIONAL: Denne korte form for vor bevægelses officielle navn, The International Association of Y’s Men’s
Clubs, kan anvendes, hvor ordet Men i bevægelsens navn ikke

er accepteret.
Se under KVINDER, Y’S MEN og Y’S WOMEN
Y’SLING: Er betegnelsen for alle børn af Y’s Men.
Y’SLY: En kammeratlig hilsen, der ofte benyttes som sluthilsen
på breve, for eksempel: Med Y’sly hilsen.

Æ

ÆRESMEDLEM: En sådan status, som på amerikansk-engelsk
hedder honourary member, gives af den internationale generalsekretær med IP’s godkendelse til personer, som har udført eller
udfører helt ekstraordinære opgaver inden for Y’s Men International.
ÆREFULD: Honour er det engelsk-amerikanske ord for ære, og
honourable betyder derfor ærefuld. Særligt udvalgte Distriktsguvernører kan for et år udmærkes med Elmar Crowe Honorable
Mention – en ganske særlig udmærkelse, som yderst få DG’ere
bliver tildelt. Se under AWARDS

Ø

ØKUMENI: Oikoumene er det græske ord for: Hele den beboede
verden. Det økumenisk fællesskab er et verdensomspændende
fællesskab af alle kristne kirkesamfund. Dette konfessionsløse
kristne fællesskab var netop det, som George Williams grundlagde KFUM på i 1844, og det var også det KFUM’s Verdensforbund videreførte, og som blev nedfældet i Pariser-Basis af 1855.
I indledningen til regionens love læses, at vor bevægelse er ”Et
verdensomspændende fællesskab af personer af enhver tro, der
samarbejder i gensidig respekt og hengivenhed baseret på Jesu
Kristi lære”. Se under JESU KRISTI LÆRE, KFUM, PARISERBASIS, YMCA og WORLD ALLIANCE.

Å

ÅRSMØDE: Hvert år afholder klubben årsmøde i henhold til
sine love og vedtægterne. Under årsmødet afvikles klubbens
generalforsamling, som er den øverste myndighed i enhver klub.
Ved generalforsamlingen aflægger klubpræsidenten beretning
ligesom skatmesteren kan fremlægge regnskab og budgetter.

