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Ikigai: Den japanske hemmelighed til et langt og lykkeligt

liv af Frances Miralles og Hector Garcia
Frances Miralles og Héctor García forskede på ældres

hemmelighed i Japan. Hvorfor bliver japanske ældre så
ekstremt gammel i visse områder i
Japan? Hvad laver de at forblive aktiv?
Hvordan håndterer de stress?
Hvordan ser deres sociale liv ud? Alt
af dette diskuteres i Ikigai, den
japanske hemmelighed for et langt
og lykkeligt liv.

Udtrykket “ikigai” forklares i
forskellige måder. Du kan kort
beskrive det som: årsagen hvorfor du
kommer ud af sengen om morgenen. det er grunden til
din eksistens. Franskmændene siger måske “raison d'etre.”
Bogen linker også til visse vestlige terapier (f.eks som
logoterapi) og kan også være et spørgsmål, såsom: “hvorfor
begår du ikke selvmord?” Det er et hårdt spørgsmål, men
det tvinger dig til virkelig at tænke, hvad der er vigtigt i
livet. Og rigtigt der ligger hemmeligheden bag et langt og
lykkeligt liv. I svaret til dette spørgsmål finder du din egen
ikigai. Dette er en af de grunde til, at indbyggerne på
Okinawa-øen der er flere hundredeårige end andre steder
i verden. Ikke kun er de gamle, men de er stadig aktive og
glade, indtil en meget høj alder.

I denne bog oversættes udtrykket ikigai som
lyksalighed af altid har travlt. Ikigai er faktisk en
kombination af din lidenskab, din mission og dit erhverv.
Din ikigai kan være meget klart, men også noget, du stadig
leder efter (hvilket alene kan være din ikigai).

De ældre i Okinawa går aldrig på pension. Det bedste
ved din ikigai er, at når du først har fundet det, vil du ikke
gå på pension. Nogle 90-årige siger, at de har så mange
planer og tænk ikke på at dø. De har altid et formål som
gør de kommer ud af sengen om morgenen.

(En uafhængig gennemgang)

Kære læsere,

Vi er kommet til den del af året, hvor vi normalt har er en
masse jubel og glæde ved den skønne Adventssæson. Men 2020

er anderledes på grund af den skarpe
virkelighed af COVID-19-pandemien og de
vanskeligheder, det er forårsaget af fysisk
distancering kombineret med den barske
økonomiske virkeligheden, der drives af tab
af lønninger og arbejdspladser i hele verden.
Lige da vi troede, at der var en formindskelse
af spredningen af ??virussen, kom der en
anden bølge og derefter en tredje bølge i

mange lande. Det ser ud til at vi er inde i et langt træk.
I de sidste uger af året kom der noget godt nyheder om en

vaccine, der sandsynligvis vil dæmme op for spredningen. Hvor
længe vil det tage for hele menneskets levested at blive vaccineret,
vi ved ikke. Men i mellemtiden, lad os glæde os over håbet at
vaccinen er injiceret i os.

Kom jul, og vi alle elsker at synge vores hjerter ud. “Glæde til
verden” gentager budskabet fra englene til hyrder den hellige nat:
“Frygt ikke, jeg forkynder jer en stor glæde… for alle mennesker!”
Julen er for alle mennesker uanset de barrierer, der deler os i
denne tidsmæssige situation. Vi vil meget gerne høre denne
besked om håb og glæde gentagne gange, især i den sammenhæng,
som verden er i nu, da vi ser ud til at være så skrøbelige.

* * *

Dette nummer fører med nyheden om, at Verdens KFUM
og YMI har bekræftet deres partnerskab ved at underskrive det
historiske “Principper for partnerskab.” International KFUM-
generalsekretær Carlos Sanvee opfordrer os “til ikke at tænke i
form af maksimering medlemskab, men i stedet for at maksimere
effekten ved at have det rigtige medlemskab og det rigtige
arbejdsforhold.” Hvad verden har brug for i dag er flere handlinger,
der skaber en varig indvirkning på menneskers liv. I sektionen
historie, finder du et stykke om, hvordan principperne for
partnerskab kom til at være.

“Mantra for the Sjæølen” af Max Ediger er ophørt  i øjeblikket.

Dette nummer bærer dog et Facebook-indlæg Max skrev som
svar på nogle af hans vens talepunkter i sammenhæng med Black
Lives Matter.

Nyheder fra Areas får som sædvanlig en fremtrædende plads.
Fortsæt med at sende os dine handlingsrapporter og billeder. Vi
lykønsker alle dem klubmedlemmer, der har truet pandemien
og er gået ud for at række ud en hjælpende hånd til de mange,
der har brug for støtte og hjælp. Fortsæt det gode arbejde.

Må denne jul afslutte det nuværende år på en munter måde
og gør plads til et nyt og lyst nytår. Her ønsker vi dig en glædelig
jul og et godt nytår!

Y'sly
Koshy Mathew

Forside billede: Medlemmer af Y’s Men’s Club of Manila Downtown ude for
at distribuere godter i Montalban area (se historien på side 5).

Redaktørens side
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International KFUM og Y's Men International har igen
bekræftede deres stærke forhold, for nylig medunderskrivelse
principperne for partnerskabsaftale. Aftalen anerkender et
gensidigt ønske om at arbejde hen imod nye dimensioner af
partnerskab, der vil bidrage til individuel og kollektiv vækst
og service på lokalt, nationalt, area og verdensplan.

Denne handling blev efterfulgt af en invitation til
International KFUM's generalsekretær, Carlos Sanvee, tale
2020 International Council
Meeting, der blev afholdt online fra
8. til 10. august.

Efter at have delt hilsner fra
andre KFUM-ledere, SG Carlos
lanceret hans præsentation med en
kort video fremhæver virkningen af
COVID-19 på YMCA'er over hele
kloden og Verdensalliansens svar.

Efter videoen delte Carlos nogle
yderligere oplysninger om hvordan
COVID-19 havde påvirket de
forskellige modeller af YMCA'er,
med dem fiskalt afhængig af
offentlig brug af deres aktiver /
faciliteter er naturligvis mest
sårbare. Han bemærkede, at selv de
største og stærkeste KFUM har lidt
betydelige indkomsttab, med
indtægtsstrømme, der falder
mellem 50–75% næsten overalt

bestyrelse (og kun 4% er i stand til at fortsætte som
sædvanligt.") Med indkomstfaldet er der mange KFUM'er
der har været tvunget til at reducere personale og aktiviteter.
Som regler om hjemmearbejde og hjemme isolering forbliver
krav (eller genindføres, når virussen genopstår), flere KFUM'er
bliver tvunget til at lukke.

I stedet for passivt at acceptere situationen, KFUM har
udviklet en flerfase respons, som inkluderer:

a. Vurdering af situationen og det deraf følgende scenario
modeller for at reagere på den bedste måde; b. Udvikler
klarhed om den nye COVID-19 samfund;

c. Forståelse af den ændrede verdens behov og hvordan /
hvorfor de er forskellige fra fortiden;

d. Arbejder for at opbygge strategier til at imødekomme
disse behov i tråd med KFUM's mission og motto, som en
betroet og relevant partner for unge mennesker økonomisk
stærk og tilpasningsdygtig.

En handlingsplan vil blive formuleret gennem KFUM's
nye Padare-serie - virtuelle rundbordssamtaler blandt specifikke
ledere, hvoraf den første fandt sted den 7 Juli 2020.

I en dialog efter præsentationen, blev behovet for at
udvikle et institutionelt system til at definere og drifte af
YMI / YMCA-partnerskabet understreget. Med støtte fra
seniorledere på begge sider, lokale enheder skal fungere som
dele af det samme træ kontinuerligt og systematisk arbejder

for vores gensidige sundhed og vækst.
Kamp kan kun omfatte begge dele
organisationer, der underminerer
udvikling af begge bevægelser. SG
Carlos opfordrede rådets medlemmer
til tænk ikke med hensyn til
maksimering medlemskab, men i
stedet for at maksimere indflydelse ved
at have det rigtige medlemskab og det
rigtige arbejdsforhold.

International Generalsekretær for
YMI, hr. Jose Varghese, konkluderede
session ved at dele fornyede principper
for partnerskab enighed og
understreger det gode arbejde de sidste
par år med at løse eller formildende
forekomster af YMCA og YMI-
konflikt, der sikrer ICM'er, der er
interorganisatoriske konkurrence, blev
hurtigt simpelthen en historisk
fodnote.

Kilde: YMI's websted

Principperne for partnerskab bekræftet igen

Verdens KFUM-generalsekretær, Carlos Sanvee, der taler om 2020

Internationalt rådsmøde afholdt online fra 8. til 10. august. Generalsekretærer for World YMCA og YMI underskrev
principperne for partnerskabsaftalen den 29 August 2020 med anerkendelse af det gode arbejde de sidste par år med at

løse eller afbøde forekomster af KFUM og YMI konflikter og baner vejen for forstærket samarbejde på flere niveauer
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YMI overleverer USD 100.000 til
Global Fund Boosting Malaria Partnership

Y's Men International overleverede USD 100.000 til Den
globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og
Malaria i begyndelsen af december, der repræsenterer den
årlige engagement i partnerskabet med flere interessenter,
oprettet i oktober 2019 for at hjælpe malariaintervention
projekter over hele verden.

Den globale fond mobiliserer og investerer mere end
USD 4 mia. om året til at støtte programmer, der drives
af lokale eksperter i mere end 100 lande, hvilket
fremskynder slutningen af aids, tuberkulose og malaria
som epidemier. Partnerskab med World YMCA, Y's Men
International slutter sig til nationale regeringer,
civilsamfundet, tekniske agenturer, den private sektor og
berørte mennesker af sygdommene, for at udfordre
barrierer og omfavne innovation.

International præsident Jacob Kristensen, international

Generalsekretær Jose Varghese og International Service
leder for Roll Back Malaria Tony Liao gav hver udtryk
deres dybe taknemmelighed for alle klubmedlemmer, der
har støttede Roll Back Malaria-kampagnen. Endvidere
muliggjort ved World YMCA og Y's Men International
har engageret sig med den globale fond og dens kamp for
en malaria-fri verden.

Verdens KFUM, der når ud til 64 millioner indbyggere
120 lande, koordinerer den globale kamp,  inden for
partnerskabet samt støtte samfund engagement og
opsøgende initiativer til at reducere byrden af malaria,
især hos unge mennesker og mest de sårbare. Institut for
International Udvikling (DFID), den internationale
udviklings hjælp fra den Britiske regering, leverer dobbelt
matching midler, der frigør næsten 1 million dollars til
bekæmpelse af malaria.

Nogle af de oprindelige 17 medlemmer af gruppen, der dannede TOLYMCA
klub i slutningen af ??1920. Denne klub blev senere kaldet "Y's Men's
Club" og i 1922 var "The International Association of Y's Men's Clubs"
grundlagt, da klubber blev chartret i Canada. Vi hylder pionererne for deres
vision og dedikation. Det er fra disse dedikerede frivillige, der energisk

fortsætter, når vi nærmer os vores hundrede år.

PAP Debbie Redmond, YMI-historiker

NævneværdigtNævneværdigtNævneværdigtNævneværdigtNævneværdigt
Han (Paul William Alexander) grundlagde Y's Men International og
testamenterede det til os og til generationer efter os. Denne organisation,
som han var grundlægger af, arkitekt og præsident emeritus, har givet
os og millioner af andre mennesker mulighed for at yde uselvisk service
til KFUM, samfundet og menneskeheden som helhed. YMI har givet
os venner over hele kloden, uforglemmeligt fællesskab, glæde og

tilfredshed, som alle kommer fra at nyde levering af gratis service.

- PIP Benson Wabule,
skrevet i YMI World, nr. 2 / 2017-18

Lest We Forget ...

Founder’s Day Celebrated

Grundlæggerens dag blev fejret den 8. december af flere klubber og
regioner i hele bevægelsen. Ovenfor ses en memorandum flyer sendt
af YMI-historikeren Debbie Redmond for at markere denne dag.
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Samfundstjeneste kan ikke slippes, selv under en
coronaviruspandemi. Som serviceklubber tilknyttet Y's Men
International finder vi måder at hjælpe samfund og gøre
velgørenhed som en del af vores pligter og ansvar.

Med regionen Filippinerne under GCQ (General
Community Quarantine) i alderen 0 til 20 år og de der er
60 år og derover som skal være hjemmeisoleret. Mennesker
som har høj risiko, som dem med lungesygdom,
hjertesygdomme og diabetes, kan ikke gå ud. Men næsten
alle klubber i vores region har yngre, stærkere og energiske
ledere, der er imellem 21 og 60 år. Klubmedlemmer kan
dele deres 3 T'er (Tid, Talent og Treasure = skat) og hjælpe
med at organisere samfundet serviceprojekter på en måde
efter vejledning fra lokale regering.

Bortset fra at udvide vores hjælp til at hjælpe frontlinjerne
i denne tid af pandemi kan vi stadig forsøge at udvide vores
ressourcer til at give kærlighed, medfølelse og omsorgsfuldt
hjerte til vores “Sårbare i livet”" brødre og søstre, eller hvor
kommunen muligvis ikke kan nå dem.

Vi er glade for at have to premierklubber, der har vist
deres bekymring for samfundet som sande tjenerledere,
modige pandemi problembrydere, med at sende varer og
tjenester til trængende i samfundets midte.

Y's Men's Club i RAHA Philippines med Club
Præsident Joseph Uyching og deres sponsorklub Manila
Downtown Y's Men's Club under klubpræsident Alex Yu,
har gjort deres andel i løbet af de første to måneder af
deres tjenestetid.

RAHA Philippines klub distribuerede flere kasser med
calcium carbonat (kalcimat) og jernholdigt sulfat med folinsyre
og andre ting til flere distrikter i og omkring Manila, til politiet
brandmandskabs personale og nogle få institutioner som f.eks
hospitaler. Deres donationer omfattede 330 regnfrakker til

Manila  Politi; LUKAS hydraulisk
klipper til RAHA frivillige
btandkorps, til anvendelse  ved
køretøjsulykker for at redde
fastklemte mennesker; og donationer
af mælk vitaminer, medicin, bøger
og skole forsyninger til mere end
50 familier under 'Sierra Madre-
projektet'.

Ligeledes gik Manila Downtown klub hånd i hånd med
lederne af 'Companions of the Poor Ministry' og donerede
600 kg jasminris til 300 fattige sanitetsarbejder familier, der
bor i Montalban, Rizal-lossepladsen. Den rettidige donationer
hjalp dem med at løfte deres ånd med håb, kærlighed og
venlighed.

Lad os prøve at finde mere kreative måder at gøre
fællesskab på, servicere og udvide vores bevægelses medfølelse
med at nå flere mennesker flere steder ... at anerkende pligten,
der følger enhver ret.

REFLEKTIONERREFLEKTIONERREFLEKTIONERREFLEKTIONERREFLEKTIONER

Samfundstjeneste
Midt i COVID-19-pandemien

PRD Paul Lim, Region Filippinerne

Manila Downtown YMC CP Alex Yu overrækker
ris til Montalban beboere

Y’s Men’s Club of RAHA Philippines overrækker nødhjælpsvarer til Sierra
Madre Projekt gennem RAHA frivillige brandmænds Brandchef Ronan Li

RAHA Philippines Club President Joseph Uyching (R) overrækker en donation
til RAHA Fire Volunteers representeret af Brandchef Ronan Li

5



Trust in the River of Life

OM MILJØOM MILJØOM MILJØOM MILJØOM MILJØ

Y's Men International bidrager til kampen mod
klimaændring fordi rejser
forbruger brug af fossile
brændstoffer osv. Y's Men
International har også
indflydelse på miljøet, på grund
af det affald vi skaber på møder
og konventer vi afholder osv.

Nogle gange er det ikke let at
opdele, om hovedeffekten af en
handling bidrager til klimaet
ændringer og / eller miljøet. At

reducere vores bidrag til årsag til klimaændringer og / eller
negativ indvirkning på miljø er begge mål, vi skal sigte mod.

Grønne aktiviteter og miljøet
Colin Lambie ASD-BE / Grønne aktiviteter og miljø

Træplantning

Dette er et emne, der kræver mere diskussion. Det
lyder godt til både at reducere drivhusgasser (træer
absorberer kulstof dioxid) og miljøet. Træplantning giver
dog ikke altid det ønskelige resultat. Noget træplantning
har fundet sted efter at have fortrængt landbrugssamfund.
Nogle træplantninger har en ødelæggende indvirkning på
miljøet, for eksempel kan en plantage af fyrretræer dræbe
underliggende planter, og dette har en negativ indvirkning
på dyrelivet, hvilket normalt ville bo trygt i en skov.

Klimaændringer eller global opvarmning, uanset navn,
er tydeligst vist forårsaget af drivhusgasser i atmosfæren,
og vi mennesker skaber drivhusgasser på et meget højere
niveau end nogensinde før.

Vi kan alle tage skridt til at reducere vores egen andel af
bidraget til drivhusgasser. Eksempler på handling vi kan tage er:

w Flyv mindre eller slet ikke; alternativer inkluderer brug
af tog, møde online osv.

w Kør mindre eller slet ikke; Brug en elbil, der er ladet
af vedvarende energikilder, brug offentlig transport
osv.

w Brug vedvarende energi; installere solpaneler på taget
af boliger, virksomheder osv.

w Køb elektricitet fra vedvarende kilder - et valg i nogle
lande, f.eks. Australien og Japan.

w Reducer affald, genbrug så meget som muligt, genbrug
hvis muligt.

Klubbmedlemmer beskæftiger sig med at afhente affald fra offentlige
steder som en del af program for rent miljø

Træplantning kan være ønskeligt; træer absorberer drivhus
gasser og træer med det rigtige valg for et område, kan være
godt til flora og fauna.

Handling er nøglen

Klubber kan starte eller støtte projekter, der er sunde for
miljøet og / eller reducere drivhusgasser. Nogle klubber deltager
ved "rydde op" dage, som er godt for miljøet. Nogle klubber
støtter samfundet med solpanel projekter, for eksempel ved
at donere midler til crowd finansiering kampagner til
installation af solpaneler på kommunale bygninger.

Vi ønsker at starte et 'Green Team' i Asien og
Stillehavsområdet, som vil bestå af to personer pr. region. En
af de to er foreslået at være en 'erfaren' Y's Man, den anden
person foreslået at være en yngre person. Det forventes, at
viden deles begge veje mellem personen med Y's Men erfaring
og den yngre person, der kan være aktivt involveret i klima og
/ eller miljøbevægelsen.

Y's Men International har en 'carbon offset'-fond, som
bidrager til projekter, der reducerer drivhusgasser Disse
projekter 'udligner' drivhusgasser fra YMI-ledere. Læs mere på
ysmen.org/environment.

Bendigo klubbidrag på AUD 9000 til Discovery - Solar til
fremme solenergi i et forsøg på at reducere drivhusgasser
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PIP Arvid Malme, der døde den 25. september 2020 i en
alder af 93, efterlader os et betydeligt antal gode minder.

Jeg flyttede til Asker, lige uden for Oslo, med min kone
og vores børn i 1980. Vi befandt os straks som aktive

medlemmer af den lokale kirke,
Østenstad. Jeg mødte Arvid
Malme og hans kone Ruth der
begge indf lydelsesrige
medlemmer af menigheden. På
trods af en stor forskel i alder,
lærte vi snart at kende hinanden
godt og blev gode venner. Arvid
introducerede mig hurtigt til Y's
Men International og inviterede
mig til deltage i et klubmøde. I
først omgang sagde jeg nej.
Vores børn var ret små på det

tidspunkt, men efter et par år deltog jeg som gæst.
Der mødte jeg flere velkendte ansigter fra vores menighed

og følte mig inkluderet i fællesskabet og de tog sig af mig.
Vores børn var begyndt at gå i skole og var blevet medlemmer
af KFUM spejdere forbundet med kirken, så efter at have
deltaget i nogle møder besluttede jeg at blive medlem af
Østenstad Y's Men's Club. Det var Arvid, der førte
induktionsceremonien, da jeg officielt blev medlem.

Senere, da jeg tiltrådte forskellige stillinger i vores klub,
District, Region, Area og International, blev Arvid mentor
og ven over alt, en, som jeg kunne bede om råd og  vejledning,
nogen jeg kunne henvende mig til når som helst med
problemer og udfordringer. Han var altid lige ved hånden og
delte villigt sin oplevelse fra rejser, som han havde haft et årti

Region Norge hyldede PAP / PICM Marit Torp med sin
prestigefyldte “Badge of Honor” for hendes dedikerede
og uselviske arbejde i bevægelsen på alle niveauer i næsten
30 år. Det badge blev præsenteret af Norge PRD Per Trygve
Normann på septembermødet i Y's Men's Club of
Kråkerøy blandet klub.  Æren består af et smukt badge og
en taknemmelig henvisning.

Marit Torp er et chartermedlem af Kråkerøy Mixed
Y's Men's klub  (chartret december 1991), og hun har
tjent som klubens præsident fem gange.

Marits interesser er primært inden for at opbygge
venskaber, venskabsklubber og fred. Gennem hendes lange
deltagelse i venskabsarbejdet i hendes samfund mellem
Guatemala og Norge, især mellem Patzun (i
Chimaltenango i Guatemala) og Kråkerøy / Fredrikstad,
hun fik stor indsigt i vigtigheden af venskab i en

Arvid Malme (1927 - 2020) - En mentor, der skal huskes
eller to før mig.

Arvid efterlod sig en stor arv og var en nøgleperson, da
det kom til udvidelse og arbejdet inden for Y's Men, som
fandt sted i Europa efter Berlinmurens fald i 1989. Da dette
skete, var han Areapræsident for Europa og medlem af Det
Internationale Råd. Han havde derfor indflydelse på det nye
vejkort, som var udarbejdet til Y's Men strategi og
udvidelsesplan
for østlige
Europa, før
jerntæppet .
Arvid besøgte
også Rusland
og deltog i
chartringen af
klubber der ved
den tid. Som
en mentor for
R u s l a n d
senere, mødte
jeg regelmæssigt
senior russiske
Y'er Mænd, der
huskede Mister Malme fra Norge, som han blev kaldt, da jeg
besøgte Rusland.

Hans hengivne arbejde for Y's Men gennem mere end 40
år år vil længe blive husket, ikke kun i Region Norge, men
over hele Y's Men-verdenen.

I dyb respekt og med taknemmelighed Henry J Grindheim
Henry J Grindheim var IP 2017/2018 og er

medlem af Østenstad Y's Men's Club

fredsproces. Hun deltog
i befragtning af Patzun Y's
Men's klub i 2012.

I 2004/05 var hun
Regionsleder i Region
Norge / Rusland, siden
Rusland startede som en
del af region Norge. I
2010/11 hun var Area
præsident for Europa og
et medlem i Det
Internationale Råd i fire
år fra 2009 til 2013.

Tillykke, Marit!

Indsendt af præsident for Kråkerøy Mixed Y´s Men's Club

Æresbevisning til Marit Torp

Bonding over a cup of tea: Arvid and Henry often met
to discuss matters of the movement

PERSONLIGHEDERPERSONLIGHEDERPERSONLIGHEDERPERSONLIGHEDERPERSONLIGHEDER
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Hvilken historie burde vi læse?
Max Ediger

Et tre måneders program kaldet Fredsskolen (SOP) er vært
for 20 forskellige unge fra hele Asien, der skal fokusere på
engagement og dialog i vores samfund. Deltagerne kommer
fra lande, der står over for interne etniske, religiøse og sociale
konflikter samt fra lande, der kæmper grænsekampe med deres
naboer. Der er altid forskelle mellem deltagerne og lejlighedsvis
bryder disse forskelle ud i udvekslinger af vrede Ord.

Under en morgens diskussion, kom en følelsesmæssig
udveksling af ord frem, hvilket af to tilgrænsende lande ejede
et berømt bjergtop med tempel, beliggende næsten direkte
på toppen af kantlinjen. Der var vrede på begge sider og endelig
råbte en deltager på den
anden, “Du er nødt til at læse
historie! Så vil du vide at
templet tilhører os!”

Ressourcepersonen for
morgenens udbrud afbrød
argumentet ved at spørge:
“Hvilken historie skal vi læse?
I har begge studeret historie
fra dit lands perspektiver, så
du forstår spørgsmålet
primært fra denne side.
Måske er der nogle sandhed
at lære af både historier samt
nogle fejl. Vi lærer ikke 'historien', men kun 'en historie'.”

Det er tvivlsomt, om der virkelig er en objektivt skrevet
historie. Derfor er det vigtigt, at vi studerer forskellige
perspektiver for at finde en dybere og mere komplet forståelse
af historiske begivenheder."

Udfordret af Vietnam-oplevelsen.

Som studerende havde jeg meget lidt interesse i at lære
om historie, som jeg fandt det kedeligt og irrelevant for mit
umiddelbare liv. Det ændrede sig alt sammen i 1975, da havde
jeg det privilegium at forbliver i Vietnam i et år efter
afslutningen af krigen. Det var en meget vigtig tid for mig,
fyldt med mange oplevelser, der strakte mit sind og åbnede
mine øjne. Jeg indså, at jeg faktisk levede i en tid med vigtige
og spændende historier. Historien var blevet levende for mig,
og jeg vidste, at jeg havde brug for at lære mere. Jeg begyndte
at lave forskning, læse bøger og stille masser af spørgsmål. Jeg
kom hurtigt på tvær af forskellige “historier” af den samme
begivenhed.

Jeg forstod dengang, at hvis jeg skulle skrive historien om
krigens afslutning fra mine erfaringer og mine fordomme, ville

det være meget anderledes fra den
historie, der er skrevet af
Vietnamesiske venner, der har brugt
tid i omskolelejre eller blev bådfolk,
der flygter til andre, sikrere lande. Jeg
havde ikke hele sandheden om denne
begivenhed, selv om jeg var beboer
der og observere det på første hånd.
Jeg havde kun en del af den vigtig
historie, som jeg kunne dele, men
jeg havde brug for at tilskynde folk til at studere andre

perspektiver samt til at få et
mere komplet billede.

Dette er kompleksiteten
af historien. Hvis jeg læser
historien om slaveri fra
perspektiv af en slaveejer, der
blev rig af slavers arbejde og
hvis jeg læser historien om
slaveri skrevet af slaver
mennesker, der så deres
familier solgt, lidt ydmygelse
i hænderne på barske
plantageejere, og som så
venner hængt, når de gjorde

oprør, ville de to historier være meget anderledes. Hvilken
historie skal jeg forstå dybere, hvis jeg skal forstå, hvad der sker
omkring vores samfund nu som et resultat af denne historie?

Hvis jeg læser historien om Black Hills i South Dakota
skrevet af Lakota ældste det vil være meget forskellig fra en
historie skrevet af John Gutzon de la Mothe Børglum, den
mand, der har udskåret de fire ansigter i Mount Rushmore.
Han havde tilsyneladende ingen respekt for Lakota i området
og hans historie. Black Hills ville afspejle det. Hvilken historie
vil være til mest hjælp for mig, i at forstå de spørgsmål, som
oprindelige folk i dag?

Vedrørende historie erfaringsmæssigt

Hvordan jeg forholder mig til disse forskellige historier,
som er i direkte konflikt med hinanden, afhænger af mine
egne livserfaringer og skævheder samt det værdisystem, der
styrer mit liv. Det gør ar jeg prioriterer de historier, der er
skrevet af magt ved magten, og som har meget at vinde ved at
holde status quo, eller giver jeg prioritet til de historier skrevet
af dem, der er marginaliserede, undertrykt og udelukket, og
som har meget at miste, hvis status quo fortsætter uændret?
Jeg har brug for at lytte til begge dele, men jeg må beslutte,
hvilke historier der er mest vigtigt til at hjælpe mig med at

Afsluttet på side 12

Jeg havde det privilegium at forblive i

Vietnam i et år efter afslutningen af

krigen. Det var en yderst betydningsfuld

tid for mig, fyldt med mange oplevelser

der strakte mit sind og åbnede mine

øjne. Jeg indså, at jeg faktisk levede

i en tid med vigtige og spændende

historier. Historien blev vagt til live for

*Max Ediger directs the School of Peace from Cambodia.
This piece has been taken from his Facebook page and is reprinted here with the
permission of the author.
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Det historiske forhold mellem YMI og
KFUM var under en vis kontrol i
slutningen af 1970'erne og begyndelsen
af 1980'erne efter den kraftige nedgang i
klubmedlemskab i det amerikanske
område, fødestedet for Y's Men koncept
og organisation.

Medlemskabet var faldet fra 12.000
i 1965 til 5.600 i 1982. Nej der kan
ikke fastsættes en specifik årsag for faldet
i det amerikanske områdes medlemskab.
Et generelt fald i medlemstallet for alle
typer af serviceklubber fandt sted i USA,
og f lytningen af Internationalt
hovedkvarter ud af USA og den
efterfølgende lukning af U.S. Area kontor
havde sandsynligvis
nogen effekt. Men
den fremherskende
opfattelse af dem, der
er tættest på
situationen var, at når
stærke bånd mellem
USA. YMCAs og Y's
Men svækkedes
langsomt.

Et historisk
møde for ledende
personer i
Verdensalliance af
YMCAs og Y's Men
International blev afholdt på John R.
Mott House i Genève, Schweiz, den 16.
januar 1981. Det var på dette møde, at
en erklæring om
"Partnerskabsprincipper" blev
udarbejdet.

Denne handling havde sine rødder i
en beslutning vedtaget i 1929
International konvent i Toronto,
Canada. Denne beslutning havde i det
væsentlige erkendt, at Y's Men
International var en lægorganisation med
fuld autonomi, der arbejdede tæt på
samarbejde med de Unge Mænds
Christian Association. Beslutningen var
blevet accepteret af den nationale Råd af
YMCAs i både Canada og USA.

Væksten i Y's Men International til
en verdensomspændende organisation

tænkning, udvikling af planer,
finansiering, gennemførelse og
evalueringen.

w Det forventes, at fra hvad der er
gennemført i partnerskab, begge
organisationer bør give og modtage
fordelen.

w Det forventes, at begge
organisationer må være åben for
deltagelse af, og inddragelse af den
anden på lokalt og nationalt plan,
area og på verdensplan, og til
styrkelse af forholdet og
samarbejdet.

w Det erkendes, at effektiviteten af af
partnerskabet afhænger af gensidig

tillid og støtte, at
potentielle fordele er
mange, og at begge
organisationer bør
hjælpe hinandens
udvikling i gensidigt at
acceptere metoder.
Dette bør afspejles
især i ved at bevise
større KFUM-
understøttelse af
forlængelsen af Y's
Men International og
forøgelse af sit
medlemskab, hvilket

igen indebærer, at anerkendelse af
det stigende potentiale af Y's Men's
handling som en service klub for
KFUM.
“Partnerskabsprincipperne”

Erklæringen blev accepteret og bekræftet
af mange lokale og nationale KFUM'er
og af Y's Men over hele verden, over de
følgende måneder. Derudover har Y's Men
International forpligtet sig til at rejse USD
200.000 over en treårig periode gennem
Fast-programmet at støtte World Alliance
Leadership Udvikling. Omkring 100
uddannelsesarrangementer i 60
udviklingslande blev afholdt og 3.500
KFUM ledere blev uddannet med denne
støtte.

Kilde: Et fællessk-ab af Service - Historien om Y's

•\]/;ikujyhgrfe z   Men International (75 års jubilæums
udgave)

“af og for YMCA” havde gjort
beslutningen noget forældet, og ledelsen
i begge organisationer mente, at tiden
var inde til at klargøre til en revideret
erklæring i lyset af det ændrede forhold
og samarbejde mellem de to
organisationer, siden oprettelsen af Y's
Men International kontor på
verdensalliancens hovedkvarter.

Håbet var, at ved at udvide og
bekræfter forholdet, ville nye
dimensioner af partnerskab mellem
YMCA og Y's Men bidrage til vækst
og service af både organisationer på
lokalt, nationalt, area og på
verdensniveau.

På denne baggrund, og med fornyet
mål for øje, blev disse “Principper for
Partnerskab” udarbejdet og vedtaget på
mødet i 1981 i Genève.
w Det bekræftes, at de to

organisationer har et fælles grundlag
hvorfra det har til formål at tjene
folk, og at denne tjeneste udføres
for alle folk uden forskelsbehandling.

w Det accepteres, at samarbejde og
støtte kræver først, en fastlæggelse
af fælles mål og derefter udvælgelsen
af specifikke opgaver, programmer og
projekter.

w Det erkendes, at der i denne proces
hos begge organisationer på samme
måde er  et ansvarsniveau, og at
det  forventes derfor, at alle bør
deltage i den indledende

EN SKIVE AF HISTORIENEN SKIVE AF HISTORIENEN SKIVE AF HISTORIENEN SKIVE AF HISTORIENEN SKIVE AF HISTORIEN

YMI-KFUM Partnerskab Principper

"Partnerskabsprincipperne" blev udarbejdet af denne gruppe af Y's Men- og KFUM-ledere på
Hovedkvarteret for World Alliance of YMCA
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Når du taler om nogen, der har dedikeret deres liv
til Y's Men, bør navnet Agnes Grimes nævnes. Agnes
Valentine blev født 13. februar 1894 og døde den
23. december 1980. Efter endt uddannelse fra high
school, arbejdede Agnes som kontorist og gik på
seminarie. Hun blev lærer i en grundskole (en
stilling, hun beholdt indtil sit ægteskab). Den 10.
oktober 1925, giftede Agnes Valentine sig med
Henry D. Grimes i Massachusetts. Som en del af
deres bryllupsrejse rejste parret til Chattanooga
Tennessee for at Henry kunne deltage i sit andet Y's
Men International Konvent. Det var på dette Y's
Men International konvent, at Henry blev nomineret til stillingen
som International sekretær/kasserer af Paul William Alexander
og han blev valgt. Henry havde stillingen fra 1925 til 1955 som
valgt frivillig, og blev derefter den første betalte international
sekretær for Y's Men indtil sin død i 1962.

En Y's Man kammerat fortalte om 1925-konventionen ved
angiveligt citere de unge bryllupsrejsende: “Fra nu af er jeg
husets leder!”, Saged denne brudgom modigt.

“Så vil jeg være halsen,” sagde søde Agnes, "Det er halsen,
der drejer hovedet!"

Perfekt partnerskab

Da Y's Men International voksede fra år til år, så øgedes
den internationale sekretærs/kasserers ansvar. Parret havde ingen
børn, så Agnes hjalp Henry med korrespondance og deltog i
mange møder med ham. Kontoret blev etableret for Y's Men
International i kælderen i deres hjem på Quincy Street i
Lawrence, Massachusetts følgende omfattende renoveringer i
1940 (betalt af Grimes). Henry og Agnes udførte det meste af
arbejdet selv, men til sidst blev tilladelse til at ansætte
deltidsansatte til at hjælpe.

I slutningen af Anden Verdenskrig blev Henry opfordret

Agnes Valentine Grimes: Partner Par Excellence
PAP Debbie Redmond, ISD-Historiker

MIKRO-HISTORIEMIKRO-HISTORIEMIKRO-HISTORIEMIKRO-HISTORIEMIKRO-HISTORIE

til at gøre noget arbejde for USA krigsministeriet
som videnskabelig konsulent. Dette arbejde skyldtes
hans stilling som kemiker i den amerikanske Woolen
Company (leder af forsknings- og
udviklingsafdelingen). I 1945-46 blev Henry sendt
til Tyskland for at arbejde med teknisk intelligens
med tøjvirksomhederne. Agnes forblev hjemme og
har været den internationale sekretær/kasserer i hans
fravær.

I 1950 håndterede Agnes den indkommende
og udgående post. Hun læste brevene og
organiserede betydningsfuldt for Henry hjemme.

Der var desuden 11 deltidsansatte til at hjælpe. Mængden af
post, der er modtaget i gennemsnit er mellem to til tre pund
(eller 0,9 kg til 1,3 kg) på daglig basis. Dette beløb steg kraftigt
i løbet af halvårsrapportperioderne for april og oktober med
et gennemsnitligt beløb på otte pund (3,6 kg) dagligt.

I 1955 trak Henry sig tilbage fra American Woolen
Company for at blive den første fuldtidsbetalte internationale
sekretær / kasserer. Efterhånden som klubberne steg, og tiden
gik, blev en kasserer stilling valgt fra 1961. Dette gav Henry
mere tid at afsætte til opgaven med at besvare korrespondance,
skrive rapporter og levere månedlige bulletiner.

Uselvisk service

Når han taler om sin kone og arbejdet for Y's Men i 1960,
erklærede Henry Grimes, at hans kone havde deltaget 33
internationale konventer samt over 100 regionale Konventer.
Hun betalte sine egne udgifter til disse møder og har ikke
anmodet om refusion (som omfattede nogen tid i udlandet).
Henry anførte også, at selv om hans løn blev udbetalt,
kontorlokaler i deres hjem ikke blev betalt af Y's Men, ej heller
fil Agnes løn. Da han blev fuldtidsansat, blev hans syge forsikring
end ikke en del af den betaling, men de gav dog en  livsforsikring
til Henry, der kostede USD 15.000 til Y's Men ved hans død
(ikke til hans enke).

I december 1962 døde Henry D. Grimes i en alder af 65
år. Som Y's Men arbejdede på at finde ud af at håndtere sin
position så godt som det internationale hovedkvarter i Grimes'
hjem, Agnes enedes om fortsat at bistå med håndteringen af
det igangværende kontortilsyn, indtil der kan udarbejdes
nærmere planer. Det var først i september 1963, at kontorerne
blev flyttet til Illinois og en ny international generalsekretær
blev navngivet.

I 1965 modtog Agnes Valentine Grimes Harry M.
Ballantyne award (første kvinde til at modtage det). Agnes
døde den 23. december 1980.  Tak, Agnes for din tid, energi
og dedikation til Den Internationale Sammenslutning af Y's
Men.Agnes Valentine med ledere af bevægelsen i 1950'erne
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For nylig modtog jeg en forespørgsel
fra en person, der fandt et mystisk
element på loftet i hendes bedstefars hus,
som hun ryddede op i. Hendes spørgsmål
og billede sendte mig på en rejse for at
finde svaret. Det var to bannere fra en
klub i Japan, og hun ønskede at vide,

startede med at sende mails til nøgle
personer i Japan, med min forespørgsel
Takket være fru Keiko Tonegawa, vi var i
stand til at få yderligere oplysninger fra
klub præsidenten, der spurgte Hr.
Yoshimichi Shimano om bannerne.
Hans svar var, ja, han og en anden klub

Y's Men's Udholdenhed
PAP Debbie Redmond, ISD-Historiker

1961 International Konvent

The mystiske banner der startede en søgning

I Broderskab: Yoshimichi Shimano (V), der
knækkede mysteriet om banneret og Joe og Rose

Quintana fra Durango, Colorado som rejste til
samme konvent

hvordan det fandt sin vej til loftet i
Colorado. Dette barnebarn undersøgte
dem og fandt Y's Men emblem på det.
Derfor der sendte hun forespørgslen til
International

Hovedkvarteret, der sendte den til
mig. Først og fremmest søgte jeg på
Hikone klub i en af de historiebøger hvor
en liste for alle klubberne og befandt sig,
Det viste sig at  klubben var chartret i

1952. Min tanke var så,
at måske nogle af
klubben medlemmer
havde deltaget i en af de
i n t e r n a t i o n a l e
konventer i USA i
1950'erne eller
1960'erne.

Forestil dig min
overraskelse da jeg så
Hikone Klub artikel i
YMI World (fortæller
om broderklubber). Jeg

medlem tog til Chicago internationale
konvent i 1961 og de havde taget
bannere med, der blev hængt ved
indgangen til spisesalen.

Et minde fra et konvent afholdt for
næsten 61 år siden har endnu en gang
efterladt et aftryk på de mennesker, der

deltog og på resten af os. To bannere
rejste fra Hikone, Japan gennem USA
med stop i Montana og South Dakota
som to Brotherhood Fund Delegerede
rejstetil Chicago-konventet. Yoshimichi
Shimano og Tatsuo Fukitoma blev
præsenteret i flere avisartikler om deres
besøg.

I mellemtiden, Joe og Rose Quintana
fra Durango, Colorado rejste til samme
konvent. Det er muligt, at de mødte de
to delegerede og vendte hjem med en
souvenir, der ville dukke op i deres
ejendele efter deres død. Det gør at vi
faktisk er nødt til at fortsætte med at
dele vores souvenirs og andet for at
efterlade et stykke historie med andre
medlemmer. Om 60 år, vil noget måske
dukke op med noget, du har delt på et
konvent eller møde? Det håber jeg.
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Y Service Club of Adelaide (Australien Region)
og Kofu 21 Y's Men's Club (Japan East Region)
afholdt en IBC underskrifts ceremoni på 'Zoom'
14. november. Kofu21 klubmedlemmer og gæster
fra andre klubber, herunder ISD-IBC/ AS Keiko
Tonegawa, ASD-IBC/IPAP Hiro Tanaka og RD
Tetsuya Itamura prydede anledningen til klubbens
30-års jubilæumsfest. Medlemmer af Adelaide
klub var samlet i PAP's hjem for  Russell Jones og
IPIP Jennifer Jones, der er medlemmer af denne
klub, og underskrifts ceremonien fandt sted ved
videokonference. Også, Murray Stevens, redaktør
af YMI IBC Directory, der for nylig har modtaget
Harry M. Ballantyne Award, sluttede sig til fra
sin plads i Ballarat, Australien.

Brugen af Zoom er en indikation af den store
potentiale for IBC-aktiviteter, herunder
ceremonier og lejlighedsvise IBC-møder, især i den

NYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREAS

Japan - Australien: IBC Underskrift ceromoni via Zoom

nuværende COVID-19 pandemisituation og selv i fremtiden, når
tingene er tilbage til normal.

Hiro Tanaka, ASD-IBC, IPAP, Asia Pacific Area

The Y's Men's Club of Colombo, Sri
Lanka fejrede sit 90 års jubilæum den 3.
december. Tillykke! Y's Men International
blev indbudt til Sri Lanka (tidligere
Ceylon) af Mr. R.O. Buell, daværende
generalsekretær for Colombo YMCA, på
sin tilbagevenden til Sri Lanka efter at have
deltaget i en international konvent i
Minneapolis, USA. Denne Colombo
klub begyndte at fungere i 1929 og blev
chartret den 3. december 1930 med
afdøde Sir Oliver Goonetilleka, tidligere
generalguvernør af Ceylon, som chartret
præsident.

forstå smerte, lidelse og fremmedgørelse
som mange folk føler nu.

Generelt hører vi historie fra
perspektiver for magtdrevne, fordi de er
normalt forfattere af historien. Det er
vores ansvar at diversificere vores
forskning til at omfatte andre
perspektiver, især perspektiverne hos
dem, der har ringe eller ingen magt og er
alt for ofte udelukket fra deres egen
skrevne historier. Det er vigtigt, at
perspektiver for de marginaliserede og
undertrykte folk også blive fortalt ærligt
og fuldt ud af dem, og det er bydende
nødvendigt at vi lytter dybt til historien,
da de levede og oplevede det, for det er

historie, de har levet med, der påvirker
den måde, de reagerer på i vores samfund
i dag.

Hvis jeg gør et oprigtigt forsøg på at
se på historien gennem øjnene på
grupper som BLM, vandbeskyttere, og
andre marginaliserede grupper, jeg vil
forhåbentlig være i stand til bedre at
forstå deres vrede og frustration og
derefter reagere på hændelser i en mere
positiv og effektiv måde. Jeg behøver ikke
at være enig med alt, hvad de siger, men
jeg har brug for at gøre mit bedste til at
forstå, fordi de også er forfattere af
historien – historie, som jeg har brug
for at høre og lære af.

Fra side 8, Hvilken historie skal vi læse

Tillykke medTillykke medTillykke medTillykke medTillykke med
fødselsdagen,fødselsdagen,fødselsdagen,fødselsdagen,fødselsdagen,

Colombo Club!Colombo Club!Colombo Club!Colombo Club!Colombo Club!

Et Unikt Program

The online signing ceremony

12

Et unikt program med titlen
“Respekter moderskabet og tak Mor”
er blevet indledt af Bangalore Distrikt
II. Det vil køre i ni måneder med
forskellige fokustemaer.

Den programmet fik en stor start
indvielsen den 24. oktober Det
seneste program den 29. november
oplevede tilstedeværelsen af to
internationale ledere, IPIP Jennifer

Jones og PAP-ASP Rita Hettiarachchi
der delte deres tanker om det
overordnede tema.
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I to dage, der strækker sig over weekenden
31. oktober og 1. november, ledede distrikt
Guvernør Esther Kamoche et hold af Y's
Men of Kenya til Mutomo, en bymidte i
Kitui, et amt i østlige del af Kenya.

Vi udvidede vores kærlighed og lagde
vores  kræter i samfundstjeneste i
Mutomo. Vi chartrede også to nye
klubber - Mutomo Y Service Club og
Y's Youth Club of Kitui med nye
medlemmer.

Det første stop i weekenden var turen
til Kicotec tekstilfabrik, hvor gruppen blev
behandlet med de fantastiske ting, som
amtsguvernør Ngilu gør. Guvernøren
havde nådigt inviteret Y's Mænd til at
besøge Kicotec og oversvømmede os med
gaver og bespiste os med overdådig
morgenmad. Holdet fortsatte derefter til
Isaac Kaluas 'Grønne Afrika', for endnu
Kenya: Mad, sjov, fællesskab og to nye

Kenya: Mad, Sjov, Fællesskab og to Nye Klubber

klubber endnu en fantastisk tur og mere
mad. Kort sagt var der mad, sjov og
fællesskab.

Søndag besøgte gruppen en af vores
medlemmer, Aphia Mutemi, som for nylig
mistede sin mand og præsenterede nogle
gaver. Medfølelse er en del af og den pakke

fra Y's Men International.
At have det sjovt og fællesskab er

integreret til væksten i vores bevægelse og
vi planlægger at have mere af det ved
chartring af klubber i Machakos by,
Mombasa og Matuu og andre steder.

Morris Kimuli, Kenya, Sydafrika

Y's Men's Club of Tsim Sha Tsui og
YMCA i Hong Kong afholdt en fælles
fejring af genforening og bøn under
kærlighed til Midt-Efterårs Festival den
26. september 2020,  demonstrerer igen
ånden i partnerskab. Ved denne
lejlighed blev der givet 200
“velsignelsesposer” til de ældre i Sham

Hong Kong: Midt-Efterårs Festival
Shui Po-distrikt hvor
lavindkomstarbejdere og deres familier
lever med invandrende arbejdere med
sydasiatiske oprindelse. Hver taske
indeholdt to kg thailandsk duftende ris,
en 900 ml flaske rapsolie og en dåse
(fisk) i sort bønnesauce.

Tak til Peter Ho, GS / CEO af

YMCA i Hong Kong for hans
tilstedeværelse, opmuntring og ledelse.
Kollegaer fra KFUM West Kowloon
Beacon Center livslang Skole Institute
i samarbejdede med CP Gabriel Lee og
medlemmer af klubben, for at
gennemføre denne sociale succes service.

PRD Andy Fu

Distriktsguvernør Esther Kamoche overdrager chartret til Mutomo Y Service Club-præsident; Area præsident Tom Waka overdrager chartret til Kitui Y's
Youth Club-præsident; At plante et ungt træ på Isaac Kaluas gård og have masser af fællesskab med overdådig mad

Det entusiastiske Kenyan Y’s team på deres to dages mission

Medlemmer af Y's Men's Club of Tsim Sha Tsui og YMCA i Hong Kong engagerer sig i samfundstjeneste

13



Trust in the River of Life

NYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREAS

September er en tragisk måned for beboerne i Skt. Petersborg (tidligere
Leningrad) siden den 8. i denne måned for 79 år siden, begyndte belejringen
af byen og varede i næsten 900 dage. Leningrad mistede over en million
mennesker, der døde af sår og sult.

Hvert år husker Y ’Men fra Skt. Petersborg 3.000 martyrer begravet ved
Farforovskoye kirkegården ved at læse deres navne højt til minde om deres
ofre (se billeder ovenfor). Parken er blevet passet og plejet af Y's Men i Skt.
Petersborg i de sidste ni år.

Kilde: FB side af PRD Marina Makarova

Rusland: Til Minde

om Faldne Landsmænd

Tillykke til Dwight Tomlinson, der er
valgt YMI's internationale
ungdomsrepræsentant 2020-2022! Vi
ønsker dig alt det bedste med den
udfordrende opgave at fremme
ungdomsarbejde inden for
bevægelsen.

Dwight Tomlinson er medlem af
Y's Men's Club of Savanna-La-Mar,
Jamaica, Area Canada og Caribien.

Ny IYR

Indien: “Star of the Day” – En 45-Dags Virtuel Realitet

Mandeville Y Service Club afholdt en

virtuel koncert på Zoom-platformen

den 4. september 2020 til støtte for

en mobil wellnessklinik til

sundhedsarbejdere. Det var en meget

underholdende og vidunderligt

oplevelse for mange, en kendsgerning

understøttet af svarene modtaget fra

dem der deltog i koncerten.

Caribien: Unik Virtual

Koncert

Distrikt IV i den vestindiske region, ledet af dets GD Mathew Joseph, med
succes viste, at fysisk distancering på grund af COVID-19 ikke nødvendigvis
behøver at hindre sociale initiativer og fællesskab. Programmet "Dagens stjerne"
arrangeret på en virtuel platform samlede klubmedlemmer og ledere hver dag
i 45 dage fra 1. august til 15. september for interaktionere og forbedring af
deres viden om bevægelsen og samfundet generelt.

Programmet, der vandt stor påskønnelse, hjalp alle med at kende hinanden,
udvikle venskab og fællesskab. Klubbens ledere blev introduceret, og de
orienterede deltagerne på deres projekter og programmer, der inspirerede andre
og hjalp dem til en bedre forståelse af bevægelsens ædle vision.
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Tilpasse sig opkaldet fra Y's Men US
Area, holt den Nordatlantiske region på
den 24. oktober 2020 samfundstjeneste
dag.  Femten klubmedlemmer fra
forskellige klubber kom frem for at
hjælpe "Habitat til Menneskeheden", en
international nonprofit organisation for

USA: Nordatlantiske Regioners Mangfoldige Aktiviteter
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Samfundstjeneste dDag

at bygge et hus i en fjern lokation i staten
New Jersey. Arbejdet startede omkring
7.30 om morgenen under tilsyn af
eksperter fra Habitat, der delte de frivillige
ind i fire grupper og tildelte opgaver såsom
maling, rengøring af fylde baghaven, lave
trapper, renovere vinduer osv.

Denne heldagsaktivitet hjalp nogle
mindre bemidlede end os, til at eje et
hus. Habitats stabschef Ashley Biggs
værdsatte det frivillige arbejde og sagde
at sådant et arbejde vil gøre det muligt
for Habitat at opfylde sin mission om at
hjælpe underprivilegerede i samfundet,

med et overkommeligt hus.
Westchester klubben arangerede også

en samfundstjeneste dag den 17. oktober
2020 på Sprain Ridge Park, Yonkers, NY.
21 frivillige fra klubben hjalp
parkbesætningen med at rydde op i
parken ved at rive blade sammen og
sprede træ flis, beskæring af træerne,
fjernelse skrald osv. Det var en fantastisk
mulighed for klubmedlemmerne at give
tilbage til samfundet og skabe et billede

til Y's Men i dette område. Westchester
County Parks Commissioner Hon.
Kathleen O'Connor kom forbi for at
hilse frivillige og udtrykte
taknemmelighed og påskønnelse.

Westchester klubben donerede 150
frakker til hjemløse børn bosiddende
i to shelters i Mount Vernon, New
York med en lille forsamling afholdt
i Vernon Plaza Family Shelter i
november 2020. Frakkerne var købt
gennem bidrag fra Y's Men-
medlemmer. Darcy Miller, Præsident

for Uddannelsesrådet fra Mount
Vernon City School Districtet
udtrykte oprigtig taknemmelighed
over for klubmedlemmerne til dette
store initiativ. Dr. Hamilton,
Skolerådmand overleverer frakker
officielt til begge embedsmænd for
Shelters. Flere klubmedlemmer
deltog i mødet efter strenge COVID-
19-regler.

Klubmedlemmer forberedte 250
sandwicher til hjemløse og leverede
dem til den Immaculate Conception
kirke i Bronx sammen med 350 poser
brød, den 14. september 2020.
Klubbmedlemmer nåede også ud til
søstrene af Velgørenhed i Riverdale,
Bronx, New York samme dag og
afleveret over 80 poser brød.

Nationalforeningen for Fremskridt
for farvede mennesker (NAACP),

Frakker, Sandwicher og Skoleartikler ... alt fra Westchester Club

Spring Valley Branch var modtageren
af den relevante skole forsyninger, igen
i september, at være fordelt på fortjent
skole børn. Denne gestus muliggjorde
hjælp til børn fra dårligt stillede kår,
til at gøre sig klar til skolen før
åbningen.

Alle historier på denne side blev indsendt af Joseph,
Kanjamala, RD, North Atlantic Region

Westchester klub med de frakker de donerede til
distribution

Club medlemmer klargører sandwiches
til de hjemløse

I fællesskab med Habitat for Humanity, i byggeriet
et hus for de mindre bemidlede

Klargøring til at rive de nedfaldne efterårsblade

One photo for the album after a hard day’s work
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I de sidste 31 år har South Rowan Y
Service Club i North Carolina, USA,
har haft sin årlige lodseddel indsamling
til støtte for flere projekter i det lokale
samfund.

South Rowan Y Service Club blev
grundlagt i 1988 og den første lodtrækning
til et køretøjet blev udtrukket i sommeren
1989. Milton Taylor fra Kannapolis vandt
en rød Ford Mustang cabriolet med en hvid
top det år. Indtægter betalt for en bus til
det sydlige KFUM, som serviceklubben
allerede havde forpligtet sig til at købe.

I år blev der solgt omkring 250
billetter hver til USD 150 over to
måneder og den sidste lodtrækning blev
afholdt i september. Årets heldige vinder
var Brian Tadlock of Landis, hvis far,
Frank, var en af grundlæggerne af South
Rowan Y Service Club og originale bil
bortlodnings projekt. Brian havde
mulighed for at tage enten en Ford 2020
Escape SUV  med hjem eller 18.000
USD kontant.

Han valgte sidstnævnte. South
Rowan Y serviceklub har brugt midler
fra bilens bortlodnings projekt til støtte

USA: Lodseddel Indsamling til Støtte for Lokale Y-Projekter

Ron Lovelace of Cloninger Ford presenting the cheque to the winner, Brian Tadlock. Also in the picture are
Brian’s mother Sue Tadlock, Car Project Coordinators David and RD Gay Roberts, Bruce Miller.

Photo by club member David Freeze.

for forskellige behov i fællesskab. Dette
års indtægter vil hjælpe med at levere
nyt KFUM-udstyr, en ny
rengøringsmaskine samt tilbehør til
opretholdelse af funktion, renovering til
KFUM, Main Street Mission, take away
måltider og Rowan Literacy Council og

meget andet.
Tak til Cloninger Ford, især Mr. Larry

Cloninger og Mr. Nathan Peele, for deres
partnerskab i 31 år og deres støtte til
KFUM og vores samfund.

Terry Bradley, Vice-President,
South Rowan Y Service Club

Jillian Lyman, et 19-årigt universitet
studerende i Owen Sound, Ontario,
Canada blev hædret med 2020
udgave af YMCA Freds Medallion for
hendes indsats for at samle over
tusind medlemmer af samfundet til

Canada: Owen Sound YMCA Freds Medallion 2020
en fredsmarch fra rådhuset og Owen
Sound's Black History Cairn, til støtte
af Black Lives Matter-bevægelsen.

På en svedig varm sommerdag, i en tid,
hvor COVID-19 havde sendt mange af os
i hjemisolation. Jillians opfordring til

V til H: Cortney O’Donoghue, Y staff; Jillian Lyman , Medallion modtager; Brian Minielly, Y Service Club;
Gayle Graham, YMCA CEO; Michael McLuhan, Peace & Justice Network.

handling blev hørt. Det budskab var klart:
racisme og uretfærdighed har ingen plads
i vores samfund. Hendes marcherfaring fik
hende til at skifte hendes sociologikurser
ud for bedre at tilpasse sig uligheder
mellem racer og køn. ”Det ændrede helt
bestemt mit perspektiv på hvad jeg vil
gøre,” sagde hun. "Jeg vil gerne sprede
ordet endnu mere end bare i Owen
Sound.”

Michael McLuhan fra The Peace &
Justice Network sagde, at han aldrig har
set “1000 mennesker i vores by med kun
20.000 indbyggere deltage i en march
omkring noget før.” Fredsmedaljonen
komitéen er en af de faktiske forbindelser
Y Service Club of Owen Sound har med
YMCA

Brian Minielly, Area Præsident Elect
Area Canada / Caribien
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Kidney Care Unit Doneret
Y's Men's Club of Trivandrum (Region Sydvestindien)
installerede og donerede en dialysemaskine til India Hospital
i Trivandrum den 20. september som det største projekt til
støtte for nyresyge patienter, ved at tilbyde gratis dialyse.

At rejse det krævede beløb på INR 520.000 (ca. USD
7.000) var en kæmpe udfordring. Ledet af CP Thomas
Tharakan og projektkoordinator fru Annamma Joseph, blev
beløbet rejst inden for en måned.

Det er aftalt med hospitalet, at de 18 dialyser udføres
hver uge ved hjælp af maskinen. 12  patienter  bliver gratis
behandlet, anbefales af klubben. Sygehusafgifterne INR 1200
(USD 16,50) for en dialyse og i de otte år at maskinen
forventes at være funktionel, vil op til 5.000  dialyser kan
udføres gratis, hvilket svarer til omkring INR 6 millioner
(ca. USD 81.500) hvor dårligt stillede får den fordel, der
opnås gennem dette projekt.

Indien: Nogle Store Udviklinger

Y's Women's Club of Trivandrum Angels plejede at fejre
verdens handicapdag hvert år for børn med særlige behov. I
år på grund af den verdensomspændende pandemi,  afholdt
klubbens medlemmer sig fra ethvert direkte fysisk møde med

Specielt for Specielle Børn

“Familie Måltid” – Et Initiativ af

Bangalore Cantonment Club
Under ledelse af Y's Men's Club i Bangalore Cantonment,
District I af South India Region har adobteret 10 familier i
en landsby i forstaden Bangalore, hvis liv er blevet forstyrret
af den økonomiske afmatning forårsaget af pandemien, til
at modtage dagligvare pakker, der er værdiansat til INR 1.000
(13,50 USD) hver i de næste ti måneder. Kaldet "Family
Meal" er det som et distriktsprojekt, der involverer alle
klubberne i distriktet. Det første parti af dagligvarepakker
blev distribueret i oktober i nærværelse af distriktsguvernøren
og Regionslederen

Area President Shahnavaskhan klipper båndet over
til donationen af dailyse apparatet

Klubpræsident overdrager dagligvarepakke til et par modtagere i
tilstedeværelse af DG og LRD

børn. Klubmedlemmer indsamlede dog tøj, legetøj og
chokolade til børnene til et af de specielle plejehjem i
Trivandrum og afleveret det til vagterne der.

I år valgte det sydvestlige tema for denne dag Indien-
regionen var "Vær en regnbue i en persons sky", kaldte på
klubmedlemmer til at udføre en lille gerning, der kan skabe
nogen lykke.

Tillykke til West District of South India Region for at optage
104 nye medlemmer på en dag som en del af 100-Dags
Medlemskampagne for Y's Men International.

Wow! Massiv Kampagne

17



Trust in the River of Life

Internationale præsidenter 1939 - 1950

Hugh E. Chance fra Muscatine-Davenport, Iowa, USA
tjente fra 1942 til 1944. Han gik videre til militærtjeneste
fra 1944 til 1946. Hugh var advokat og var godt kendt for
sine evner i en debat (selv i gymnasiet).

Joseph Connell fra Sault Ste Marie, Ontario, Canada havde
sandsynligvis den korteste korteste tid som IP for kun fem dage
dage efter installeringen, blev han kaldet til tjeneste i Royal Canadian
Air Force (fra 1942 til 1945). Han var dedikeret til at arbejde med
drenge og viet sin karriere som KFUM-formand for arbejdet med
drenge.

Oskar Grunow blev valgt til IP på Internationale konvent i 1942.
Oscars tid som IP var ekstremt kort siden han gik ind i hæren to
måneder senere og opgav sin stilling. Oscar boede fra 1899 til
1978 i Dallas, Texas.

F. Stanley James fra Sudbury, Ontario, Canada var bogholder
og en stor supporter til KFUM

John L. Madden fra Monroe, Louisiana, var advokat, som
tilfældigt blev Attorney General i Louisiana.

13. John L. Madden (1901 - 1973)
IP: 1939-1940
Home Club: Monroe, Louisiana, USA

14. F. Stanley James (1901 - 1958)
IP: 1940-1941

Home Club: Sudbury, Ontario, Canada

15. George W. Keitel (1907 - 1979)
IP: 1941-1942
Home Club: Harrysburg, Pennsylvania,

USA

George W. Keitel var også den oprindelige historiker for Y's Men
og skrev to af de tre historiebøger. Han var advokat af proffession
men havde også erfaring med trykning og udgivelse. Den unikke
del ved George var, at han havde diagnosen Parkinsons sygdom,
som gjorde det svært for ham at skrive eller maskinskrive. Hans
kone, Bertha, hjalp ham og blev anerkendt for hendes hårde
arbejde ved at modtage Harry M. Ballantyne-prisen i 1976 (anden
kvinde til at modtage prisen).

16. Oskar Grunow  (1899 - 1978)
IP (only 2 months in 1942)

Home Club: Dallas, Texas, USA

17. Joseph Connel
IP (only for 5 days in 1942)
Home Club: Sault Ste Marie, Ontario,
Canada

18. Hugh E. Chance  (1911 - 1998)

IP from 1942 to 1944
Home Club: Muscatine-Davenport,

Iowa, USA

18 Trust in the River of Life
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Internationale præsidenter 1939 - 1950

Rollo G. Smethers fra Harrisburg, Pennsylvania var IP fra 1949-
1950. Rollo var designingeniør for Lockheed Martin Flyfrabrik
og fik registreret et patent på et design til  “Cargo Loading and
Recovery Apparatus for Aircraft” i 1970.

George Goold fra Temple City, Californien tjente fra 1948 til
1949. Georges familie ejede et vandfirma, der til sidst blev til
SoCal Water.

David J. Coughey, der tjente fra 1947 til 1948, var
gymnasielærer, der arbejder på gymnasiet i Fredericton,
New Brunswick, Canada

Hubert M. Weaver of South Bend, Indiana, USA was a real
estate appraiser, very active in the YMCA all of his life, and
loved fishing.

William M. Redditt, Jr. fra Shreveport, Louisiana. William
arbejdet for byen Shreveport arbejdede til sidst i
olieindustrien. Han udgav flere bøger om sin familie via
slægtsforskning..

Charles L. Miller fra Paterson, New Jersey, USA tjente som IP i
1944. Han arbejdede i forsikringsbranchen. En anden fakta om
Charles var, at han havde polio som voksen i 1930'erne og kom
sig faktisk (hvilket var usædvanligt).

19. Charles L. Miller (1907 - 1985)
IP: 1944-1945
Home Club: Patterson, New Jersey, USA

20. William M. Redditt, Jr. (1909 - 1980)
IP: 1945-1946

Home Club: Shreveport, Louisiana,
USA

21. Hubert M. Weaver (1900 - 1987)
IP: 1946-1947
Home Club: South Bend, Indiana, USA

21. David J. Coughey (1913 - 2010)
IP: 1947-1948

Home Club: Fredericton, New
Brunswick, Canada

23. George Goold (1917 - 1982)
IP: 1948-1949
Home Club: Temple City, California, USA

24. Rollo G. Smethers (1924 - 1986)
IP : 1949-1950

Home Club: Harrisburg, Pennsylvania,
USA
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