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Kære klubmedlemmer
Velkommen til marts udgaven af IP NYT. I denne 
udgave kan du læse om Roll Back Malaria - 
(RBM). Community Service, - (CS), Week4Waste, 
Nyt fra IHQ og “Fortæl den gode historie”.
I Area Europa er vaccinationerne ved at blive 
rullet ud, som i andre Areaer. Sammen med det 
kommende forår (Den nordlige halvkugle), ser 
vi alle frem til en mere normal tilværelse. Lad 
os følge det motto, som bruges i denne tid i 
Danmark: ”Det bliver godt igen”.
Mange aktiviteter, møder og træninger bliver 
startet i de forskellige regioner. Flere og flere 
møder og aktiviteter afholdes som fysiske 
aktiviteter. Det er rart at se. Siden den 1. juli er 
der chartret 36 nye klubber. Det er virkeligt godt 
og værdifuldt i denne tid til trods for pandemien. 
Jeg sender en stor TAK til alle jer, som holder 
af jeres Y’s venner, holder af virtuelle og fysiske 
møder og forskellige aktiviteter i klubber 
Distrikter Regioner og Areaer. I gør netop den 
forskel, som giver os liv og håb for fremtiden. 
Lad os Trust in the River of Life.
I april vil mange Y’s Men samle affald sammen 
med venner, spejdere KFUM og andre 
organisationer i samfundet. Projektets mål er 
at alle Y’s Men’s klubber tilsammen indsamler 
150 t affald. Tror du vi kan nå det mål? Moder 
jord vil blive glad for din hjælp. Læs mere 
om Week4Waste projektet af formand Ulrik 
Lauridsen i denne udgave af IP NYT.
Tak.

Velkommen til IP NYT i april.
Dette nyhedsbrev sendes hver måned for at holde YMI-medlemmer informeret gennem artikler 
og opdateringer med forskellige bidragydere gennem året. Når du modtager dette nummer, håber 
jeg, at du videregiver det til så mange andre medlemmer som muligt. Et medlem skal hellere få 2 
eksemplarer end ingen. 

IP Jacob Kristensen - CONTACT
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Det er glædeligt, at klubber, Regioner og Areaer 
klare udfordringerne fra pandemien.
Area Korea afholdt RDE træning og Midt 
Årsmøde fysisk i overensstemmelse med 
Covid-19 retningslinjerne, fra den 4. – 6. marts. 
Area India holdt også fysisk Area Rådsmøde 
den 28. februar, Area Asia Pacific hold 
Rådsmøde den 18 og Area Europa holdt virtuelt 
Area Rådsmøde den 13. marts.

Klubber og Regioner mindes om, at 2. semester 
kontingent skal indbetales senest den 31. 
marts 2021 og at manglende betalinger 
skal sendes snarest til IHQ. Ansøgninger til 
Time of Fast fonden lukker den 15. marts 
og ’ToF udvælgelseskomiteen ’ vil vurdere 
ansøgningerne og indsende anbefalingerne til 
det Internationale Rådsmøde som holdes midt i 
juli.  Det Internationale RDE Topmøde afholdes 
virtuelt den 29.-30.maj 2021 og alle RDE’ere 
og APE’er er inviteret.

Siden starten af det år har vi budt velkommen til 
36 nye klubber i vores internationale familie. Alle 
de nye klubber er oprettet på vore hjemmeside 
- see new clubs >>. Listen omfatter en ny klub 
i Harare, Zimbabwe, som genopliver vores 
tilstedeværelse i denne del af Afrika, og hermed 
er vi repræsenteret i 72 lande.

Vi er glade for, at YMI 100 års fond har succes 
og at 14 medlemmer til dato er tildelt en 
påskønnelse som Æresmedlem af YMI. Se 
opgørelsen på page 3. ISG Jose Varghese

https://www.ysmen.org/about-us/structure/international-president/
http://ysmen.org/members/resource-library/new-clubs/welcome-new-clubs/


April måneds 
opmærksomhed -
Roll Back Malaria
25. april er Verdens 
Malaria Dag. Det 
giver mulighed for at 
fremhæve behovet for fortsat støtte og politisk 
engagement i forebyggelse og kontrol af malaria. 
Jeg opfordrer alle Y’s Men medlemmer til at skabe 
opmærksomhed blandt Y’s Men og offentligheden 
om malaria og Y’s Men Internationals bestræbelser 
på at bekæmpe malaria, som partner i Global Fund 
og RBM-fællesskab for udryddelse af Malaria, den 
globale ramme for en koordineret indsats mod 
malaria.
Malaria er en livstruende sygdom forårsaget af 
en parasit, der overføres til mennesker ved bid af 
smittebærende hun myg af Anopheles. Det kan 
forebygges og helbredes. Siden 2008 har Y’s Men 
International været engageret i indsamlings- og 
oplysningsaktiviteter til støtte for den globale 
kamp mod malaria.
I 2019 er der sammen med Verdens KFUM 
oprettet et partnerskab med flere interessenter 
til støtte for Global Fund til bekæmpelse af AIDS, 
tuberkulose og malaria. En af støttemodtagerne er 
RBM fællesskab for udryddelse af Malaria, med ca. 
60 % af partnerskabets midler. DFID, den engelske 
regerings internationale udviklingsinstitut betaler 
2 gange det indsamlede beløb og frigør næsten 
US$1 mio. I december 2020 bidrog Y’s Men 
International med US$100,000 til Global Fund for 
at styrke kampen mod malaria på verdensplan.
Det er glædeligt at se, at regioner og klubber 
tager opgaven på sig for at fremme RBM 
indsamlingskampagnen. Som ISD har jeg tilmeldt 
mig indsamlingskampagnen i USA og Taiwan, 
og jeg takker Dave Hall for støtten til RBM-
kampagnen.
For at tilskynde Y’s Men’s klubber og medlemmer 
til at støtte RBM, vil YMI tildele alle der bidrager 
med mere end US$100 et ‘Certificate of Merit’, for 
at ære deres gode gerning.
Der er lavet en video for at støtte YMI RBM-
indsamlingskampagnen – se videoen>>
Vi opfordrer alle Y’s Men og venner til at støtte 
RBM-fonden gennem klubben og regionen. Hvis 
en person ønsker at foretage en direkte betaling, 
kan vores online indsamlingsportal bruges, brug 
vores online indsamlingsportal
Tony Liao, ISD/ASD  RBM

“To acknowledge the duty that accompanies every right”

April måneds opmærksomhed – Week4Waste
Hvad er Week4Waste?
Det er foreslået, at 
YMI klubber over 
hele verden skal 
engageres i at samle 
affald lokalt i ugen 
18. – 25. april 2021.
Som du har læst i januar udgaven, har mange 
Y’s Men allerede været aktive i arbejdet 
og forhåbentlig er alle klubber klar til 
projektet. Når vi samler affald viser vi alle, 
hvor stor betydning det har, at vi enkeltvis 
og i grupper samler affald, når vi er ude at 
gå. Det kan være en god idé for klubben at 
kontakte KFUM, spejdere skoler eller andre 
organisationer og opfordre dem til at deltage 
i denne indsats. Brug begivenheden til at 
få opmærksomhed, hav tøj på, med tydeligt 
YMI logo, og kontakt de lokale medier for 
opmærksomhed – et billede er en kraftfuldt 
meddelelse.
Vi er alle bevidst om naturen, særligt dyrene. 
Når stadig mere affald smides ud, spiser dyr, 
fugle og fisk plastik og andre farlige ting.
Et af målene er, at vi gerne vil vise folk - hvor 
vigtigt det er ikke at kaste affald i naturen – 
og på den måde ændre holdningen hos unge 
og ældre.

YMI’s love siger, at vi er 
’aktive medlemmer’, og det 
er naturligt, at vi deltager 
i den største bevægelse 
mod affald i menneskets 
historie. Vi håber at se 
mange medlemmer i 
gule veste på gader i 
parker langs stranden og 

i skove samle affald i april og håber, de vil 
fortsætte mange måneder fremover også på 
Verdensoprydningsdagen den 18. september 
2021.
Vores Internationale Præsident Jacob 
Kristensen fra Ringkøbing, Danmark har som 
mål, at hvis alle 27.000 medlemmer i 1.500 
klubber i 72 lande hver samler 5-6 kg affald, 
vil vi beskytte moder jord for ca. 150.000 kg 
affald, som forurener naturen.
Lad os sammen bygge et bedre I morgen 
og gøre verden til et bedre sted at leve.
Ulrik Lauridsen, Formand for Week4Waste

http://youtu.be/Xs_3GhV6Hww
http://www.ysmen.org/donate/
http://www.ysmen.org/donate/


Vi er meget glade for at meddele, at følgende har 
doneret US$2,500 til YMI’s 100års jubilæumsfond, 

og de vil få tildelt status som Æresmedlem af Y’s 
Men International

1.     Mr Hank Walther, Santa Monica,USA 
        (Chair, 100 Years Celebration Team) 
2.     Mr S.T. Thoumiyan, Sri Lanka 
        (Past International Council Member)
3.     Mr Mammen Oommen, Kerala, India     
        (Regional Director, South West India Region)
4.     Dr L. Srinivasan, Mumbai, India 
        (Vice President, Y’s Men’s Club of Mumbai) 
5.     Mr Philips K. Cherian, Bangalore, India  
        (International Treasurer)
6.     Mr Edward Ong, Singapore 
        (ISD - LTOD, Past Area President)
7.     Mr Hiroyuki Tanaka, Tokyo, Japan 
        (ISD - ASF, Past Area President)
8.     Mr T.M. Jose, Kerala, India 
        (International Treasurer Elect)
9.     World Alliance of YMCAs, Geneva
        (Represented by Secretary General)
10.   Mr Babu Oommen, Bangalore, India 
        (Past Area Secretary, India Area)
11.   Dr Anand Jacob Verghese, Chennai, India  
        (International Council Member Elect Elect)  
12.   Dr Annie Jacob, Chennai, India 
        (India Area Y’s Menettes Coordinator)
13.   Mrs Jennifer Jones, Adelaide, Australia 
        (Past International President)
14.   Dr J.A. Jayalal, Marthandam, India 
        (District Governor, District 3, South West India 

Medlemmer, venner og klubber opfordres til at 
overveje at bidrage til YMI’s 100års jubilæumsfond 

og blive æresmedlem af Y’s Men International.

Yderligere oplysninger om
Æresmedlemsskab

klik her

Vidste du?
Da ’YMI oplysninger i små bidder’ 

blev nævnt i januar IP NYT, var der 20 
tilgængelige. På IHQs hjemmeside er der 

nu 50, som du kan se og sætte pris på. 
Det er en fremragende og hurtig måde at 

gennemgå mange sider af YMI på.
Vores tak går til Koshy Matthew og 

Bangalore District II.
Klik her for at se

Samfundstjeneste (Community 
Service)
At give tilbage og styrke 
samfundet er det primære 
formål med en Y’s Men 
International klub. Ved 
regelmæssigt samvittighedsfuldt 
frivilligt arbejde og målrettet pengeindsamling, er 
vi forpligtet til at gøre en positiv og bæredygtig 
forskel – ikke alene lokalt men overalt i verden.
Vi er alle en del af det globale YMI-netværk, som 
i fællesskab arbejder for at udvikle, opmuntre og 
gøre verden til et bedre sted for alle mennesker, 
de tilknyttede klubber stræber aktivt efter 
positive og bæredygtige forandringer først og 
fremmest i deres samfund.
Hver klub er lige så unik som det samfund, 
den tjener, og udvikler sin egen karakteristiske 
identitet i borgerinddragelse og samlende 
aktiviteter. Nogle eksempler fra IHQs 
hjemmeside vises nedenfor.

Vores klubbers uofficielle slogan er
”Tjeneste i handling”.

Contact the Editor at ipeditor@ysmen.co.uk

http://www.ysmen.org/centenary/pwa-legacy/honorary-membership/
http://www.ysmen.org/centenary/pwa-legacy/honorary-membership/
http://www.ysmen.org/centenary/pwa-legacy/honorary-membership/
http://www.ysmen.org/training/information-nuggets/


Her er der plads til dig til at
’Fortælle den gode historie’

Vi har allerede bragt historier fra Danmark, Canada, Indien, 
Rusland, Togo, Japan, Kosovo, Hong Kong, Bulgarien og Letland.

Der er nu 72 lande repræsenteret i YMI
Og der må være mange historier at fortælle om succesfulde projekter og 

’Tjeneste ved Handling’.

Hvad der er brug for er 250 til 300 ord
Og et par billeder for at støtte historien.

Ingen grund til bekymring for at polere ordene eller grammatikken, det er 
redaktørens opgave.

Send dit bidrag til ipeditor@ysmen.co.uk

At stræbe efter at hjælpe
Det er nu et år siden at Covid-19 brød ud i Letland og rundt om i verden, og 
kampen har ikke været let. På trods af det, er Y’s Men’s club Livani Labdariba 
stadig aktiv i dag. Selv om vi ikke kan lave mange vigtige ting, fordi restriktionerne 
i landet hele tide strammes, har håbet ikke forladt os, når vi leder efter løsninger 
og muligheder. Og vi finder dem. Vores målgruppe er ikke en bestemt gruppe af 
mennesker, vores mål er at hjælpe, pleje og støtte alle, der har brug for det på et 
bestemt tidspunkt. Listen over vores arbejde er lang, og vi er glade for det, nogle 

eksempler:
I vores lager har vi krykker, som vi tilbyder dem i nød – så familier og 
borgere kan spare penge på ting, som forhåbentlig alene er nødvendige 
i kort tid. I samarbejde med medicinske institutioner tilbyder vi støtte 
til f.eks. sengeliggende og som et resultat støtte deres helbredelse. 
Yderligere tre menneskers liv blev lettere - vi har givet dem meget 
tiltrængte kørestole, så de kan komme udenfor og få frisk luft, nyde 
solnedgangen og høre fuglene kvidre.
Vi har besøgt Livani børnehave og givet forskellige stykker legetøj, 
forbedret børnenes dagligdag i haven og skabt glæde i de unges hjerter.
Et vigtigt projekt for klubben var indretningen af en lejlighed til en ung 
mand, som lige var 
blevet 18 år og måtte 
forlade et børnehjem.
I betragtning af 
situationen i landet 

og i verden, er vi fortsat aktive og positive og 
håber, at alt snart vil blive godt igen, at vi kan 
vende tilbage til vores normale livsrytme. Året 
har ikke været let; men når vi ser tilbage, er vi 
stolte og tilfredse. Og vi tro, at vi under bedre 
betingelser, vil kunne hjælpe og gøre nytte 
endnu mere. Vi slapper ikke af, vi fortsætter 
med at arbejde for det gode!
Aina Milajeva, President Y’s Men’s Club of Livani Labdariba


