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Ti lektioner for en post-pandemisk verden af Fareed Zakaria.
Lenin sagde engang, ”Der er årtier, hvor intet sker og uger,

hvor årtier sker.” Dette er et af ??disse tidspunkter når historien
er kommet hurtigere. CNN-vært og
bedst sælgende forfatter Fareed Zakaria
hjælper læsere med at forstå naturen af
en post-pandemisk verden: den
politiske, sociale, teknologiske og
økonomiske påvirkninger, der kan tage
år at udfolde sig.

I form af ti ligetil “Lektioner”, der
dækker emner fra globalisering og
trusselberedskab til ulighed og
teknologisk fremskridt, Zakaria skaber en struktur for læsere,
begyndende med tanker ud over de umiddelbare virkninger
af COVID-19. Ti Lektioner for en post-pandemisk verden
taler til fortid, nutid, og fremtid, og selvom det tidsmæssigt
haster, vil det helt sikkert blive en vedvarende forurolig status.

(En anmeldelse af Goodreads)

Kære læsere,

Det sidste kvartal har været en begivenhedsrig og tumultagtig
en for bevægelsen og nationerne, især i Asien
og Indien. Den dødbringende coronavirus
vendte kraftigt tilbage og treak flere
klubmedlemmer med sig i kølvandet. Det
faktiske antal kan endnu ikke fastslås. Vi sørger
over tabet af disse ledere og udtrykker vores
inderlige medfølelse med deres nærmeste og
deres kære. Det er dog opmuntrende at

bemærke at på trods af den sårbarhedsfaktor, som vi alle står
over for, er ånden i Y’s Men ikke dæmpet det mindste og siderne
af dette nummer af YMI World er et vidnesbyrd om det.

Klubmedlemmer over hele kloden har udtrykt deres
solidaritet med bevægelsen i Indien gennem det globale
program, Heal the World, for hvilket området og dets flere
Distrikter er fortsat taknemmelige. Vi fremhæver endnu et
initiativ af Y's Men International, Week4Waste, der fik en
masse opmærksomhed i flere lande, især i Europa, og så i en
samordnet og festlig handling.

Den sædvanlige kvote af historiske fortællinger finder deres
sædvanlige plads. ISD-historiker Debbie Redmond samler et
godt stykke af bevægelsens vækst i det østlige Asien sammen.
Men den betydningen af ??den tidlige vækst kunne ikke
konsolideres på grund af det så hurtigt skiftende politiske
scenario i Kina og andre dele af Asien. PIP Benson Wabules
fortælling om hvordan Det Internationale Råd blev til og
transformerede sig gennem årene for at være relevant for dagens
arbejde op til dets 100 års eksistens, blev startet i det foregående

YMI nummer. I dette nummer bærer vi den anden del,
som bringer os hastigt op til det gyldne jubilæumsår i 1972
og de afgørende beslutninger der blev taget derefter. YEEP og
STEP har fået nogle nye overvejelser, og YEEP er blevet erstattet
med noget helt nyt - iGo - praktikophold 4 Global Outreach.
Man må sige, at dette er et velkomment skridt at omforme
vores mission i lyset af de udfordringer, som bevægelse
konfronterer, især i hundredeårsdagen. Marilyn Hamilton fra

Ottawa club (CAC Area) har kunnet opspore flere tidligere
studerende på STEP og YEEP og andre modtagere af YMI /
YMCA-tilskud. I dette nummer profilerer hun et sådant album.
Flere profiler forventes i den kommende udgaver, som giver
læserne et indblik i bevægelses rolle, i støbningen af de unge
ledere.

IPIP Jennifer Jones og PAP Ulrik Lauridsen deler deres
minder og føre os til et andet aspekt af vores historiske
betydning - personlig vækst og fællesskab i og igennem
Bevægelsen.

* * *

“Bliv fokuseret for at dig i live” kan være en tilpasning af
“ophold fokuseret på ikke at blive dræbt,” hvilket er en linje
fra en nylig Tv-serie. I dette kan vi skelne en klar og nuværende
fare for de “hyperobjekter”, som Timothy Morton, filosof og
økolog, der blev talt om i sin bog fra 2013, Hyperobjects:
Philosophy and Ecology After the End og the World. Morton
talte om “Store, ukendte ting, der er større end os selv” –
”Ikke-menneskelige væsener”, der var “ansvarlige for det næste
øjeblik i menneskets historie. ” Han var økolog der specifikt
henviser til alt kulstof i atmosfæren. Men i dagens kontekst
kan vi med sikkerhed sige, at coronavirus ville være et “ikke-
menneskeligt væsen”, der vil forme vores tænkning og måde
vi interagerer med hinanden i lang tid fremover. Vi kan aldrig
hævde at have erobret dens dødsgreb langt mindre ødelæggende
er det. Det er her, der og overalt. Det er op til os mennesker, at
ændre vores adfærdsmæssige reaktion på denne ikke-
menneskelige væremåde.

Hold dig frisk og sund.
Y'sly

Koshy Mathew

FRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDE
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Det Forgangne år som IP
“Hvornår vil vi være tilbage til det normale igen?” spørger vi
hinanden.

Det unormale er næsten blevet almindeligt. Mens
minderne fra vores normale liv i klubber og aktiviteter er lige
blevet minder, når du tænker over det. Det klubår, der forsvandt.
Tænk bare på den tid, vi mødte hinanden med et håndtryk
eller et kram.

Det er som om vi har trukket vejret i et helt år. Efter
første måneder under den første bølge af kampen mod
coronavirus trak vi vejret let ved en blid genåbning med
forskellige begrænsninger. Dengang følte og tænkte mange
at det nu sandsynligvis var forbi. Snart ville vi være fri. Møde
aktiviteter blev booket og planlagt, men det var ikke det sag.
Alle de forkerte ting voksede: infektionsrater, kontaktrater,
indlæggelsesrater og dødsfald.

Vi sukkede lettelse, da de første vaccinebiler kørte gennem
Europa.

Vi gispede i forventning. Nu var det snart vores tur til
give livsglæde hele armen – med et saligt prik i overarm. Vi
gispede med utålmodighed. Nu kan vi gå til caféen igen.
Nu kan vi mødes igen i klubben. Det bliver ubeskriveligt
hyggeligt for nogle, men hele tiden dødstallet over hele
kloden stiger.

Hav tålmodighed, du hører overalt, lidt mere.
YMI gjorde, hvad der var utænkeligt. Opfindsomhed og

samvær på afstand. Kreativiteten blomstrede. Virtuelle møder
blev etableret, og ensomhed blev lidt mindre besværlig. De
lærte hinanden at kende. Mødeaktiviteter blev holdt ved hjælp
af computerskærme. Nogle klubaktiviteter var suspenderet,
mens andre så dagens lys. Kreativiteten har været fantastisk,
og nu gisper vi efter et nyt klubår, hvor den nye norm skal
overholdes, for at holde infektion i skak.

Skal klubåret 2020-21 bare glemmes bort? Året da IP var
fast lænket til hans kontor, hvor rejser og mødeaktivitet var
nul? Nej nej. YMI har ikke været på doven side. Fra dag ét
besluttede vi, at aktivitetsniveauet skal være så høj som muligt
på alle niveauer. Det har skabt meget på skærmmøder over
hele linjen. Over 100 møder er blevet afholdt med IP's
deltagelse. Ja vi har formået at holde flaget højt og fortælle det
til hinanden, selvom coronavirus raser, vil vi fortsætte alle vores
aktiviteter efter bedste evne.

Året har tilført 93 nye klubber i fem forskellige areas. Vi
har nu klubber i 73 lande. Vi har fokuseret på unge for at gøre
YMI mere attraktivt for dem, der er nødvendige for at kunne
fortsætte i vores bevægelse. Inden længe vil vi se et nyt
ungdomsprogram som erstatning for YEEP, som har lang tid
siden været på nedtrapning. Vi har lanceret et ny
kommunikations kanalsystem for bedre at få beskeder og
nyheder til alle brugere. Vi har planlagt at købe en bygning i
Genève til IHQ med plads til alle medarbejdere. PWA Legacy

Fund har brug for penge til at købe denne ejendom. Vi skal
alle nu slå på trommerne for dette nødvendige projekt. Vi har
kørt et projekt, Week4Waste,
som har været en stor succes. Alle
udvalg har kørt intensivt med de
opgaver, der er angivet. Hvordan
vil vores bevægelse se ud som om
ti år? Hvordan kan vi forberede dig
på fremtiden? For at løse denne
opgave, har vi allieret os med med
180 graders rådgivning, som er en
global organisation af
universitetsstuderende, der
arbejder med nonprofitorganisationer.

Centenary Team  arbejder for at fejre 100-årsdagen med
aktiviteter på alle niveauer.

For at gøre vejen kortere mellem international niveau og
klubmedlemmer og give alle medlemmer muligheden for at
følge de seneste nyheder i vores bevægelse, har jeg sendt IP
NYHED hver måned, som omfattede dækning af programmer
fra Emphasis Months, nyheder fra IHQ, IP's hilsen og
kommentar og forskellige funktioner fra klubniveau: Fortæl
den Gode Historie. IP NEWS udgives på 11 forskellige sprog
og er tilgængelig på vores officielle hjemmeside.

Med venlig hilsen.

Jacob Kristensen, IP

Vigtig meddelelse vedrørende

Udsendelse af YMI World

Læsere og klubmedlemmer kan bemærke det
eksemplarer af YMI World offentliggjort i 2020 efter
udbrud af coronavirus er ikke blevet accepteret af
postmyndighederne i Indien for udlandske læsere efter
suspensionen af mange internationale f lyvninger.
Distributionsteamet har blevet bedt om at holde dem
tilbage indtil videre varsel.

På grund af denne ene hovedårsag kombineret med
manglende tilgængelighed af opdaterede postadresser
til klubmedlemmer i Indien (til hvilket område
størstedelen af kopier sendes), er vi begrænset til at
suspendere udskrivning af kopier, der skal sendes.
Derfor begynder med dette nummer YMI World være
kun tilgængelig i PDF-format indtil situationen ændrer
det til det bedre.

Ulejligheden beklages.

Redaktør
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Kære Y's mænd og kvinder rundt om i verden,
Som den kommende internationale præsident er jeg

dybt beæret og privilegeret over at tale til dig gennem YMI
World.

Før jeg giver en generel oversigt over IP-planerne for
2021/2022, jeg vil
gerne takke IP Jacob og
IPIP Jennifer, IT Philips
og ISG Jose for deres
fortræffelige ledelse og
vejledning til
bevægelsen over det
sidste år.

Det var et af de
sværeste år i vores
bevægelses historie,
men der er lykkedes at
holde Y's Men's ånd i
live over hele verden,

tak til den utrættelige indsats fra vores medlemmer på alle
niveauer af organisationen. Jeg hilser jer alle og tak fra
bunden af mit hjerte.

Jeg antager, at mit år i embedet fortsat vil blive fyldt med
store og små udfordringer. Men for de modige er der altid
muligheder. At have en stærk vilje og solidaritet, vil give os styrken
til at rejse os af fortvivlelsen. Vores indsats har været
modstandsdygtig og vil aldrig holde op medat med at være det.
Og det er opmuntrende for mig at vide, at de fleste medlemmer
af Y's Men klubber deler samme drøm. Drømmen er, at vores
engagement, generøsitet, og handling fra ethvert medlem vil
drive vores store bevægelse fremad i yderligere 100 år og derover.

Jeg sætter 'vækst' som højeste prioritet. Jeg mener væksten af
medlemskab, omfanget af programmer og vores økonomiske
bidrag. Forbedring af synlighed, generering af bevidsthed og at
opbygge et solidt brand er nøgleelementer, der vil sikre YMI'er
de næste 100 år.

I betragtning af det hurtigt stigende antal aldrende
medlemmer og den negativitet, som den aktuelle pandemi
medbringer, kan vi sige YMI er ved et vejkryds nu.

Som kommende IP foreslår jeg at udnytte Heal the World
initiativ, et globalt initiativ, der forestiller sig stærkere
internationalt engagement og organisatorisk solidaritet, opnået
gennem samarbejdsvillige og afstemte projekter på alle niveauer,
der vedrører specifikke behov, der bringer lettelse og håb ind i
en verden hærget af coronavirus.

Som international præsident vil jeg gerne komme med tre
anmodninger til Y's Men-familier.

Vi er nødt til at skabe en æra med særpræg medlemskab
vækst. Til dette har Arealedere sat sig nogle bestemte mål-
numre. Vi kan sige, at pointen er at sigte højt og putte den

største vægt på, for at opnå dette.
Vigtigheden af ??trojka-systemet er drevet hjem igen og

igen. Vi fortsætter med at opbygge trojka-systemet på alle
niveauer. Sørg for at møde hinanden mindst en gang om
ugen, hvad enten det er online eller ansigt til ansigt. Jeg
tror virkelig på det, at ved at have det sjovt, dyrke fællesskab
og festlighed i vores klubber, kan vi overvinde vores angst
og styrke vores klubmedlemmers mentale sundhed og blive
modstandsdygtige i denne hidtil usete tid.

Jeg beder også om alles entusiasme for vores bevægelse.
Jeg vil gerne sige til jer alle at finde noget at afsætte til.
Lære fra venner, programmer, projekter og finde
meningsfulde ting i YMI, der kan opretholde din
entusiasme og interesse og gøre en indsats for i praksis at
sætte dem på forkant. Som denne indsats akkumuleres, vil
vi på et tidspunkt være vokset, både personligt og som
organisation.

Endelig, bedes du deltage i platformen Heal the World
for at starte rejsen sammen. Er de fleste af vores medlemmer
ikke bedre stillet end de, der er syge på gaden, bekymrer sig
om måltider, og leve dag for dag med sådanne bekymringer?

2022 er hundredeårsåret for Y’s Men International. jeg ser
frem til et år med fællesskab, fest og det meste af alt, at gøre
godt i vores samfund og rundt om i verden. Hele verden er
fragmenteret på grund af den pandemi, der truer menneskers
liv overalt. Der er folk der lider, og det er tid for os at være
sammen med verden. jeg har valgt Y’s Men with the World
som vores tema for året, med sloganet Heal the World with
Love and Dignity. jeg opfordrer Y's Mænd rundt om i verden
til at være parat til at rejse sammen for at helbrede verden
med kærlighed og medfølelse at skabe denne verden et bedre
sted at bo i for alle.

Kære kolleger, du har et år til at bygge vores hundredeårs
drøm og fejre en bevægelse, der vil holde for evigt, ikke
hugget i granit eller marmor, men i livene og de kommende
generationers hjerter. Det er vores tid. Den vil ikke kom
igen. Lad os forstå det. Lad os fejre det ved at række ud for
de mindre privilegerede. Alle har fået så mange talenter fra
Gud. Og nu har du denne vidunderlige mulighed for at
dele dem med andre. Medbring alle dine talenter, al din
energi, alt hvad du har i et år og forkynder vores tema, 'Y's
Men with the World', for at tjene verden og støtte
menneskeheden.

Med alle gode ønsker for et udfordrende og frugtbart år
det er foran os.

 Y'sly,

Et År med Store og Små Udfordringer Ligger Foran os
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Som vi hurtigt nærmer os vores hundredeårig, er det vigtigt at
se på fremtiden for vores organisation. Maj var udpeget til at
lægge vægt på måneden for Ungdomsinddragelse & Aktiviteter
samt Image Building & Branding.

Der er et velkendt ordsprog: ”Dit brand er hvad andet folk
siger om dig, når du ikke er i rummet.” Hvad siger folk om din
klub i dag? Som følelsesladede skabninger  udvikler vi naturligt
følelser og danner meninger. Vi betaler for særlig
opmærksomhed på vores forbindelser og kommunikation
med andre. Så hvordan du handler i din klub, og hvordan du
taler om det er ekstremt vigtigt.

Forestil dig nu, hvad dine klubmedlemmer siger om deres
klubs livserfaring. Og hvad folk i samfundet siger måske om
dine serviceaktiviteter. Disse er alle komponenter ved at definere
din klubs image. Hvor mange gange har du sagt at du “elskede”
et produkt eller brand? Branding handler ikke kun om et navn
eller logo. Det legemliggør virksomhedens personlighed; det
taler meget om, hvem du er, og hvor du skal hen. Det giver
folk en grund til at deltage og en grund til at blive. Hvis vi
tænker logisk, er både ungdom og branding nøglen til hvad
der sker i de næste 100 år af Y's Men International. Dagens
unge er ikke kun morgendagens Y's Men-ledere men en
ubestridelig drivkraft i udviklingen af foreningen. Vi er glade
for at kunne meddele, at maj ser ud til at blive en spændende
måned for Y's Youth.
Vi opmuntre dig til
holde øje med
ungdomsafdeling af
vores hjemmeside,
som nu er ved at være
aktiv i at udviklede
sig.

Vi skal huske det
i opbygning af YMI
brandet, er vi på
udkig efter en formel
til at inspirere nye,
yngre tilhængere,
mens vi også ærer
den nuværende
ældre generation,
klub medlemmer.
Ikke en enkel opgave
selvfølgelig, men ikke
en der er
uovervindelig med
det rette samarbejde,
evaluering og
planlægning. Et
første skridt er at

Formning af Fremtiden for YMI
motivere bevægelsens internationale ånd, ved at genoptage
interessen og stolthed over at tilhøre et globalt samfund uden
forringelse af lokal identitet og det individualiserede arbejde
hjemme. For at denne fornyede ånd, kan der udvikle sig
universelle koncepter, udtalelser og handlingskampagner, som
det nyligt afsluttede og vellykkede Week4Waste-initiativ.
Grænseoverskridende samarbejde betyder også større påvirkning
såvel som større synlighed, bringe YMI tættere på den skitserede
internationale anerkendelse i vores visionerklæring. Vores nylige
fælles appel med Global Fund til den amerikanske regering er
et eksempel på styrken i strategiske partnerskaber til at øge
brandbevidstheden.

For at ledsage majvægtsmåneden har IHQ gjort det,
produceret en flyer, der fremhæver fem vigtige overvejelser som
er blevet identificeret for at hjælpe med at nå vores delte mål,
at blive en globalt anerkendt serviceorganisation, fremme
kulturel forståelse og efterfølgende broderskab og verdensfred:
Relevans, fleksibilitet, samarbejde, forfremmelse og resultat
Den internationale ledelse ser frem til at udvikle sig med nye
fælles handlinger, som Week4Waste, både inden for og uden
den nye Heal the World-konstruktion, der prioriterer og
imødekommer nye humanitære behov i COVID-19-
indstillingen.

Kilde: YMI-Websted

OM BRANDING AF YMIOM BRANDING AF YMIOM BRANDING AF YMIOM BRANDING AF YMIOM BRANDING AF YMI

5



Trust in the River of Life

MICRO-HISTORIERMICRO-HISTORIERMICRO-HISTORIERMICRO-HISTORIERMICRO-HISTORIER

International Council of Y’s Men International:
Et historisk perspektiv (del 2)

PIP Benson Wabule, Kenya

Dette er den anden i en tredelt artikelserie om Det Internationale Råds historie sammensat af PIP Benson Wabule gennem læsning

af Y’s Men International -bøger, manualer, politikker, pjecer og referater fra Det Internationale Råd. Det var oprindeligt udgivet af ham

i juni 2017 -udgaven af Past International Presidents ’Newsletter - Editor

Flere ændringer i YMI -strukturen tog
fart, især  i årene 1956 og 1957 da Past
International President Gordon Stow (IP
1954/1955) ledede en kommission som
gav vidtgående anbefalinger.
Anbefalingerne fra kommission (som
blev kendt som Stow Commission) blev
godkendt og vedtaget af 1958
International Konference afholdt i Santa
Monica. Det International forfatning og
vedtægter af YMI blev ændret for at
imødekomme de ændringer, hvis
hovedtræk var oprettelse af "Line" -
myndighed overvejet at være de
indledende faser af strukturen vi har i dag.

Denne “Line Authority” havde fire
grundlæggende funktioner, nemlig
klubben, distriktet, Region og det
Internationale. Samlet set politik og
myndighed fastlagt i Den internationale
Konvention og International Ledelse.
Denne politik skulle implementeres og
kunne suppleres, men ikke overtrædes,
af regionale konventioner, regionale råd
og distriktsråd.

Monumentale ændringer

Det internationale ledelse krævede
akkumuleret og betydelig udøvet
myndighed og magt over sagerne, over
International Association of Y’s Men’s
Clubs i årene 1959 til 1971. I I 1972
fejrede International Association of Y’s
Men's Clubs sit 50. års (Gyldne)
jubilæum. Det strukturelle og
administrative tektoniske plader af
Foreningen skiftede og en vigtige
milepæl var bevidnet, da organisatoriske
og forfatningsmæssige anbefalinger var
præsenteret for det Internationale
Konvent, der fandt sted i Athens, Ohio,
USA i 1972.

Indtrædende international
præsident Heinz Grabia fra San Diego,

Californien, der havde set på
anbefalingerne, fangede stemningen hos
de delegerede da han kom med følgende
bemærkninger: “En ny daggry begynder
for Y’sdom, Fremtiden ser ud lys ud”
Glæd dig, et nyt dynamisk Y’sdom er
ved at blive født”. Ja, det var virkelig en
ny daggry for Y’sdom, fordi en ny
forfatning afsløret på konventet, og blev
ratificeret i årene 1972 til 1973. Denne
nye forfatning fik indført grundlæggende
og vidtrækkende ændringer i strukturen
og organisationen af International
Association of Y’s Men’s Clubs.

Disse ændringer mærkes stadig i dag.
De omfatter følgende: International
Council (IC) blev født og erstattede det
internationale råd som organisationens
lovgivende organ; dette IC ville bestå af
fem internationale ledere, der ikke ville
have stemmeret. Det var international
Præsident, international præsident elect,
Past international præsident,
International skatmester og international
Generalsekretær. Desuden vil IC have 21
stemmeberettigede medlemmer, der ville
blive valgt af Area repræsentanter; hver
medlem af Y’sdom ville vælge en af dets
medlemmer til at tjene på IC med de
resterende pladser fyldt op med valg i
Area baseret på medlemskabs styrke; en
stigning eller et fald i medlemskab ville
resultere i en proportionel stigning eller
fald i en Area repræsentation på IC;
Y'sdom oprindelige fire områder blev
øget til syv nemlig Afrika, Asien,
Canada, Europa, Latinamerika-
Caribien, det sydlige Stillehav og USA;
Hvert område valgte en næstformand
Præsident (senere, i 1982, var titlen
ændret til "Area præsident"), der blev
medlem af IC.

IC fra 1972 godkendte også brugen
af navnet "Y's Men International” (YMI)

bortset fra
forfatningsmæssigt
navngivning af
“ In te rna t iona l
Association of Y’s
Men’s Clubs.” Det
ny IC overtog
kontrollen over
planlægningen i verden og påtog sig
ansvaret at opfordre hele organisationen
til at bære missionen om tjeneste ud,
for menneskeheden gennem KFUM.
IHQ funktioner blev flyttet fra USA
til Geneve.

IHQ flyttet

Den 1. september 1973 blev Ingvar
Wallin generalsekretær med base i
Genev med ansvar over IHQ
operationer, mens Jerry Heyl var
udpeget som generalsekretær med base
i USA med ansvar over USA
Udviklingsprogram kendt som GOLD
-program. Det Internationale budget vil
blive anvendt i Schwezisk francs (CHF)
og IC blev givet beføjelser til at fastsætte
en ensartet økonomisk andel, baseret
på medlemmer, som hver Regionen
skal betale til støtte for Internationalt
driftsbudget med godkendelse af et
simpelt f lertal af de Regioner.
Regnskabsåret blev fastsat af IC at være
1. juli i et år til 30. juni det følgende år.

Klubmedlemskab blev åbnet for
både mænd og kvinder; ingen skulle
nægtes medlemskab på grund af race,
trosbekendelse, farve, køn eller
national oprindelse.

Internationale konventioner ville
fortsat afholdes årligt (dette var ændret
til toårig begivenhed i 1976) og Area
konferencer skulle afholdes ulige
nummererede år.

Afsluttes i næste nummer
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Betydningen af den første oversøiske
Y’s Men’s Club i Shanghai, Kina

PAP Debbie Redmond, ISD-historiker
Med vægt på kristendom, blev en

vigtig del af Unge Mænds Kristne
Forenings beslutning  gjort, om at nå
ud til lande ud over deres egen, for at
hjælpe med at etablere KFUM'er til at
tjene de kristne i samfundet. Unge faglige
og studerende medarbejdere fra KFUM
i USA og Canada blev sendt for at hjælpe
med at etablere og uddanne personale i
disse KFUM'er.

Mission til Kina

Det var i 1924, at en ung KFUM
professionel fra Nuuanu KFUM på
Hawaii blev sendt på arbejde på Shanghai
KFUM som en “fremmed Sekretær”.
Siden han talte kinesisk som såvel som
engelsk, havde han den fordel ved at
kunne kommunikere med medlemmer
og personale. Hans navn var Ko Fung

Lum, der havde tilsluttet sig Nuuanu
KFUM i Honolulu som ung og havde
været involveret i en række forskellige
sportskonkurrencer, inden han går ind i
militæret til første verdenskrig. K F Lum
var velbevandret i begge sprog og var ivrig
efter at bringe succes til Shanghai
KFUM. Mens han arbejder i Shanghai,
var K F Lum i stand til at læse populært
KFUM -magasin
kaldet"Foreningsmænd" og fandt en

annonce i en af bladene, der taler om
Toledo Y's Men's Club, og hvordan den
var blevet bygget ved hjælp af Booster -
medlemmerne (mennesker, der havde
doneret over 100 USD til KFUM).
Tager det
koncept og
oplysningen
f r a
Associering
M æ n d s
m a g a s i n ,
Lum samlet
sig ‘Boosters’
sammen og
d a n n e d e
S h a n g h a i
Y’er Men's
Club. Sådan blev en ny klub dannet
uden for Nordamerika i 1924. Lum ville
vende tilbage til Honolulu, Hawaii den
følgende år og i 1926 grundlagde første
Y’s Men's Club på Hawaii.

Denne Shanghai klub bestod
hovedsageligt af forretningsmænd
indeforfællesskabet. En af
chartermedlemmerne var en herre ved
navn William Yinson Lee, der blev født
i Australien og uddannet af undervisere
(begge Engelsk og kinesisk). Han havde
hørt om de nyetablerede Y’s Men’s
klubber, mens de turnerede i Amerika i
1922 og 1923. Denne klub arbejdede
hårdt på at leverenødvendige tjenester til
samfundet. Deres første udfordring var
at skaffe midler i en finansiel kampagne
for Shanghai KFUM i 1925. I 1926
holdt de et modeshow, der gav over USD

10.000, som blev brugt til at etablere en
gratis spædbørns-klinik for fattige
familier. Et år, kunne den klinik betjene
250.000 børn. Shanghai Y’s Men
leverede også  bøger til et drengebibliotek
og hjalp med at underholde besøgende
i byen fra andre lande. De etablerede også
to børns offentlige legepladser som støtte
til et samfundscenter. (Mr. Lee var også
en del af den kinesiske mission til
spedalske og hjalp med at bygge et
hospital.)

Usikkerhedstid

Shanghai Y’s Men Club var blevet
oprettet i den kinesiske KFUM i
Shanghai. Der fandtes en Navy YMCA
samt en KFUM kaldet det Internationale
KFUM, som blev startet i 1935 og
varede indtil 1948. I 1932, blev
Shanghai, såvel som Nanking, bombet
af japanerne. Y’s Men af disse to byer
sendte anmodninger til Y’s Men
International og beder om hjælp til at
løse striden mellem landene. World
Outlook-kommiteen sendte
telegrammer til forskellige ledere samt Y’s
Men i Kina og Japan, og beder om fred
mellem landene.

I 1937 flyttede den Japanske hær ind
i Shanghai. Under en række militære
razziaer, Shanghai KFUM blev bombet,
og den gratis lægeklinik oprettet af Y’s
Men’s club blev ødelagt. Den
bombningen var vigtig, ikke kun for
KFUM, men også gruppen af Shanghai
Y’s Men, der mødtes for at diskutere

Shanghai Y's Men’s Baby Clinic, 1928

The 1926 Shanghai Y's Men’s fundraising fashion snow

William Yinson Lee

Fortsættes på næste side
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“Jeg driver en lille virksomhed, detailhandel og er grossist i
produkter lavet med sheasmør, som min mand og jeg
importerer fra vores partnere i det nordlige Ghana: Kvinder
producenter af sheasmør.

“Jeg kom til Canada i 1981, og Ottawa var mit første
hjem i Canada. Jeg kom for at besøge familievenner og var
heldig at har fået et års besøgsvisum. Et par måneder efter jeg
ankom var der et militærkup i Ghana. Under uroen i Ghana
sørgede min familie for, at jeg kunne blive i Canada. jeg blev
derefter indskrevet på gymnasiet ... og gik derefter til Carleton
University. ”

I 1990 modtog Gifty det første tilskud fra en fond
understøtte internationale studerendes behov på Carleton
University, George Jackson Fund, startet med det, der er nu
Ottawa Y Service Club og National Capital Region KFUM-
KFUK til ære for et Y Service Club-medlem, der havde været
en aktiv Y -leder i mange år.

“Tilskuddet satte mig i stand til at sætte gang i mit
iværksætteri foretagende, og tillod mig også at fortsætte mine
studier på Carleton. Den hjælp jeg fik, gav mig håb, gav mig
lov til den stræber efter at lykkes med mine studier og altid
gøre det bedre. …. jeg vil hjælpe andre på den måde, som jeg
blev hjulpet!”

Gifty begyndte at rejse med sin mand, der arbejder
internationalt til hendes hjemby i Wa Upper West region i
Ghana. Landsbyens ældste udfordrede hende til at give arbejde
og muligheder, frem for at bringe forskellige nødvendige varer
på vore besøg. Kvinderne lavede sheasmør, som blev mere og
mere populært på Nordamerikanske markeder.

“Mit arbejde med Tapko Widows -gruppen er ændret i

HOLDER FORBINDELSENHOLDER FORBINDELSENHOLDER FORBINDELSENHOLDER FORBINDELSENHOLDER FORBINDELSEN

hvinken type hjælp, de kunne yde til
Det var betydningsfuldt, at bombningen fandt sted i løbet

af dette bestemte møde for Y’erne og otte af medlemmerne
blev såret. William Yinson Lee var en af dem. Den gratis læge
klinik blev fuldstændig ødelagt. William Yinson Lee slap til
Hong Kong og oprettede en Y’s Men’s Club der og tog til
Singapore, hvor han etablerede en anden klub i 1941.

Lee, den loyale Y’s mand

Under Anden Verdenskrig, fortsatte Shanghai Y’s Men med
at mødes, selvom de var nødt til at være forsigtige på grund af
fremherskende politiske kampe. I et interview i 1946 udtalte
Mr. Lee,  at hans klub var mest stolt over, at de var i stand til at

En 'Y' -fondsmodtager tilbagebetaler
Marilyn Hamilton, Y Service Club i Ottawa, Canada

arbejde med kvinder i
Kperisi landsbyen. Jeg
bruger sheasmør
produceret af kvinder til at
lave hudpleje produkter, jeg
markedsfører i Canada,
USA og Storbritannien.”

Vi ved, at vi har
forbedret arbejdet med
kvinders forhold, ved giver
tiltrængte værktøjer, de
bruger til produktion. Vi
har også gjort dem i stand
til at have kontanter, de har
brug for til skolepenge og
sundhedsudgifter. Disse var
de to mest vigtige punkter,
de havde brug for hjælp til, og vi har taget hånd om dette.”

“Hvis der var et råd, du kunne give omkring det at drive

en succesrig virksomhed, hvad ville det være? Ærlighed og en
god sans for humor. Ærlighed tillader mig at acceptere fejl
begået i vores forretning, det giver mig mulighed for at bede
om hjælp når jeg har brug for det, det giver mig mulighed for
at være gennemsigtig i alt, hvad jeg gør. Det giver mig også
mulighed for at udvikle integritet og fungere ALTID fra et
sted med integritet og med integritet.

“Hvad drømmer du om dagen? En bedre verden; en der
deler i rigdom, en der viser mennesker, at vi er indbyrdes
afhængige og har brug for hinanden, en der respekterer miljø,
tager ikke de gaver vi får for givet.”

Gifty Serbeh-Dunn med den tank i
hvilken hun smelter HOLDER

FORBINDELSENshea butter til brug for

Gifty Serbeh-Dunn fra Vancouver, BC, Canada har været en fair trade-iværksætter siden 2005 og driver Shea Butter Market. Hun er tidligere studerende,

der nød godt af en fond oprettet af Ottawa Club og det lokale Y, til gavn for internationale studerende på Carleton University. Hendes arbejde som en

fair trade handels iværksætter, udtrykker sin omsorg for kvinder i hendes hjemland i Ghana, og hendes ønske om at være miljøansvarlig. Hun talte med
Marilyn Hamilton om hendes håb og drømme.

oprette "Den Fælles Komité for Service til Allierede styrker. ”
Denne gruppe leverede et "indkøbscenter" til servicemænd så
de ikke ville blive udsat for ”skrupelløse købmænd. ” De leverede
også underholdning til de allierede tropper ligesom andre
kinesiske Y’s Men -grupper. Mr. Lee var i stand at vende tilbage
til USA til det Internationale stævne i 1946, takket være et par
klubber i det centrale Atlanterhavs område. Til sidst ville han
blive anerkendt af USA's  kongres og fik amerikansk
statsborgerskab i 1951. Mr. Lee var i stand til at etablere den
"kinesisk-amerikanske Association for Goodwill and Eyes Right,
Incorporated.” De to originale stiftere af Shanghai Y’s Men’s
Club, K.F. Lum og William Yinson Lee døde i 1964 og 1965,
efter henholdsvis have dedikeret over 40 år til Y’s Men.

Fortsat fra forrige side
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Y'S MENETTERY'S MENETTERY'S MENETTERY'S MENETTERY'S MENETTER

Vi skaber en udendørs sportslegeplads med fitnesscenter
udstyr på grunden til det regionale center, hvor
forældreløse og fattige børn bliver passet. Det bliver en
meget velkommen samfunds aktivitet. Viktor Serbulov
fra KFUM Ukraine er projektkoordinator og har rådgivet
mig i, at i slutningen af april vil sportsudstyret være
installeret. Vinteren i Ukraine var en meget kold en, og
som i resten af verden har Covid haft en enorm
indflydelse. Halvdelen af Ukraine var i en rød zone med
meget strenge karantænebegrænsninger og Zaporizhzhya
forbliver stadig gældende en rød zone. Desværre har der
været kampe med den russiske hær i et område meget
tæt på Zaporizhzhya, hvor vi har installeret udstyret.
Viktor har sagt, at spændingen har lettede noget, så vi
beder om, at det forbliver sådan. Børnene  kan nu bruge

udstyret, som er fantastisk, og det er meget værdsat i
den urolige situation de bor i. Billederne Viktor har
sendt mig viser mange meget glade børn, og hvis du er i
tvivl om det, og om Y’s Menettes International Project
er af fordel, eller om det gør en forskel, skal du bare se
disse glade ansigter.

Jeg ved godt, at nogle Y’s Menette -klubber allerede
har givet deres donation til vores fond, og jeg vil gerne
takke dig oprigtigt, hvis du ikke har givet en donation,
men overvejer det. Som vi kan se, gør det en forskel.

Den næste og sidste fase af vores projekt er at
producere reklamemateriale og undervise børnene i
måden på at få en sund livsstil.

Joy McNamara
Y’s Menettes International

Projektkoordinator 2018-2022

Sport og Uformel Uddannelse som Værktøjer til Fremme af sund Livsstil blandt

Sårbare børn i Zaporizhzhya, Ukraine - En opdateringsrapport af Y’s Menettes ’
Internationalt projekt for 2020-2022

Oprettelse af et fællesskabsaktiv i Ukraine

"Den lykke, vi bringer til disse udsatte børn, gør det hele værd at støtte disse Y’s Menettes International -projekter”

Nogle af børnene fra Regionscentret
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Jeg anede ikke, hvad fremtiden bragte for mig, da jeg sluttede
mig til Adelaide klub for 24 år siden. For noget tid siden havde
min kirke arbejdete sammen med en anden lokal kirke for at
etablere et nyt KFUM i en af de lokale forstæder. Y's Men's
Club of Tea Tree Gully, chartret i 1979, mødtes på dette KFUM
og hjulpet på mange lejre og sjove løb for KFUM. En lejr på
Kangaroo Island var kendt for sine enkle faciliteter, hvilket giver
en unik oplevelse for de børn, der kom. Da den lokale KFUM
-afdeling blev lukket, begyndte klubben at mødes i Adelaide
YMCA, hvilket fik gruppen til at starte at ændre navn til Y
Service Club i Adelaide.

Mange af Broderskabsfondens delegerede, der kom til
Australien, besøgte normalt Adelaide og Russell (min mand)
og jeg var vært for de fleste af dem gennem årene. Dette var en
fantastisk måde at lære om og begynde at forstå bredden og
dybden af Y’s Men International.

Opmuntret til at gå globalt

En af BF's delegerede opfordrede os til at tænke på at deltager
i det internationale konvent, der afholdes i Cochin i Indien i
2004. Det var endnu en øjenåbner, hvor vi mødte YMI -
mennesker overalt. Efter stævnet brugte vi lidt tid med vores
BF -venner i Trivandrum, hvilket giver os en “Hands-on” oplevelse
af at bo i Indien. Måske er ikkke nok gjort af de muligheder,
som BF -programmet tilbyder klubbens medlemmer.

Vi havde en egen BF -oplevelse, da Russell var en BF -delegeret
til Indien i 2011. Der var planlagt tre travle uger og mange familier
i Bangalore, Cochin og andre byer i Kerala var vært for os. Det
var en fantastisk tid, og vi var så taknemmelige for den
vidunderlige gæstfrihed og omsorg, vi modtog. Denne tur blev
toppet ved at deltage i Area konventet, hvor IP Finn Pedersen
blev installeret. BF travel fører klubmedlemmer til en bedre
forståelse af udfordringer, som andre står over for til en

påskønnelse af den lille ting vi
nyder derhjemme.

Mens man rejser rundt i
Indien, IT Philips tog os med til
en TOF -projekt, centreret om
at hjælpe AIDS -ramte og deres
familier. Det var dejligt at se det
førstehånds indtryk, det
medicinske arbejde der ydes, og
sundheds uddannelsen giver til
det lokale samfund der. Drengene
der bor på et børnehjem i
nærheden, rørte vores hjerter
med deres lyse skjorter og
smilende ansigter.

Russell og jeg har deltaget i mange stævner og konferencer i
Australien, og rejser til Victoria det meste af vores tid, for at
lære de lokale klubmedlemmer at kende. Vi hjalp med
organisering af flere stævner, herunder den i 2007 da Det
internationale råd mødtes i Adelaide. Endnu engang blev
venskaber uddybet gennem disse muligheder.

I min rolle som Area præsident for det tidligere sydlige
Stillehav Område, åbnede YMI's verden mig på andre vigtige
måder. Andre venskaber udviklede sig i løbet af disse år, mens
de arbejdede side om side for at styrke vores bevægelse og hjælpe
os med at blive mere relevant og synlig. I slutningen af min
periode var jeg involveret i at hjælpe Area South Pacific med at
fusionere med Area Asia, da det sydlige Stillehavsområde blev
for lille til at operere på egen hånd.

Et kvart århundrede med fællesskab og service
IPIP Jennifer Jones

Russell Jones og Jennifer i Indien,
i Juni 2011, under et BF visit fortsættes på sidste side

I en ny rolle

Mens jeg var den internationale præsident, deltog jeg i Indien
RDE -uddannelse i Bangalore, og efterfølgende, var jeg i stand
til besøge mange af klubprojekterne i Kerala, vist rundt af Indien
AP V.A. Tak. Det var tilfredsstillende at se tæt på hånd, glæden
i ansigtet på dem, der modtog nøgler til deres nye hjem efter
ødelæggende oversvømmelser. Samfundstjeneste bliver den
synlige forbindelse mellem klubber og dem, der har brug for
det.

I mit internationale præsidentår var der flere op- og nedture.
På trods af at testresultaterne for kræft kom til mig under ICM,
havde vi stadig et produktivt sæt møder, som blev afholdt på
Sendai YMCA. Nogle af vores familiemedlemmer kom til Japan
til IP -installationen - en særlig tid for os alle. En anden
udfordringen kom ikke længe efter min operation, med
dødsfaldet af IPE Poul-Henrik Hove Jacobsen, meget uventet
og trist. Vi var så heldige at finde en anden god Dansk mand,
Jacob Kristensen, for at fylde Poul-Henriks sko!

Med familie og venner efter at have overtaget kontoret som IP på Sendai i
2019. Fra venstre til højre: Matthew Jones (søn), IP Jennifer Jones, Emma

Jones (barnebarn), Russell Jones (mand), Sandra Ballard (Ballarat -klub) og Bill
Schmidt (Kangaroo Flat club)

I FØRSTE PERSONI FØRSTE PERSONI FØRSTE PERSONI FØRSTE PERSONI FØRSTE PERSON
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Fortsat fra forrige side

I 1998 deltog jeg i det Internationale
konvent i Helsinki og den sidste dag
kiggede jeg på et stativ med fotos

fra Indien. Så kom en ung mand og
begyndte at rense tavlen. jeg spurgte
ham hvor han var fra. "Indien," sagde
han.

“Hvor i Indien?" Han kiggede på mig
og sagde: "Kerala."

“Hvor i Kerala?” Han troede jeg var
tosset, og så svarede han: “Calicut.”

Jeg fortalte ham, at jeg havde været i
Calicut flere år tilbage. “Åh,” sagde han,
“da jeg var otte år gammel og vi havde
nogle besøgende på KFUM, til en
ungdomsfest. Et par fra Europa lærte
os nogle sange og spillede med os". Jeg
nævnte nogle af sangene vi plejer at synge
til fester, og når jeg sang: “If you are
happy and you know it, clap your
hands” han sagde: “Det er den!”

Min Indiske Peberven
PAP & ISD Ulrik Lauridsen, Danmark

Han hed Biju Jacob og hans far var
sekretær for den lokale Y’s Men’s klub.
To år senere var jeg i Goa og derefter
tog vi til Calicut for et besøg og blev
hos hans forældre. I 2004, efter
International konvent i Cochin, fulgte
min danske gruppe med til Calicut hvor

vi var
indkvarteret
hos Y’s Men
venner. Vi gik
til Kappad,
det sted hvor
V a s c o - d a
Gama og hans
m æ n d
landede for
over 500 år siden og besøgte et
traditionelt skibsbygningsværft og nød
fællesskab med Calicut Y’s Men.

Et par år senere tog jeg til Calicut
igen og senere, da jeg var i Indien, Biju
kom for at besøge mig i Delhi og
Mumbai. Hans far ejer en kryddeributik
og hver Når Biju kom for at møde mig,
gav han mig et par kilo peber. Han blev
gift senere og har en vidunderlig datter.
For mig er Biju min indiske peberven.

Forfatteren med den lille af Biju Jacob

At the Rose Bowl Parade, January 2020

NED AF MEMORY LANENED AF MEMORY LANENED AF MEMORY LANENED AF MEMORY LANENED AF MEMORY LANE
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RDE -topmødet i Toledo viste sig at
blive en glædelig lejlighed – YMIs første,
sådanne begivenhed - med omkring 100
ledere fra alle deltagende Areas. Jeg følte
mig så velsignet ved at kunne rejse dertil
og deltage med de andre IEO'er og ledere.
Udfordring 22 er blevet sådan en vigtig
strategi for YMI, og denne begivenhed var
med til at cementere ideologien til YMI
aktiviteter og politikker. At have ISG Jose
Varghese komme til os som
Generalsekretær igennem mange års
arbejde i KFUM, har været en vigtig
omdrejningspumkt for bevægelsen,

hvilket giver meget en retning, indsigt og
inspiration til os alle.

Nytår 2020 var Russell og jeg i Los
Angeles for at deltage i Rose Bowl og IP
-middagen. At bo hos de lokale hjem
var med til at fremme arbejdet med de
lokale klubber og entusiasmen og
engagement fra de involverede. Ved IP
Middagen, var det et priviligium at
mødes  med nogle af de tidligere ledere
hvis navne jeg havde kendt længe og ikke
havde mødt før. MYM blev afholdt
Bendigo, Australien i februar det samme
år, og vi var taknemmelige for timingen,
da verden begyndte at lukke deres
grænser i midten af?marts. Jeg nød det
virkelig  meget, fremvisning af det
historiske og dedikerede klubber og
farverige klub medlemmer i Region
Australien ved besøgende IEO'er.

Zoom platform – en velsignelse

Brugen af ??Zoom -platforme i det
sidste år, har hjulpet YMI med at vokse
mere sammenhængende, når ledere slutter

sig til møder fra alle Areas, lære at kende
hinanden bedre. Som en bevægelse,
kæmper vi stadig for at finde magien
formelen for medlemsvækst, men vi
fortsætter med at prøve, og på et
tidspunkt vil vi nå frem.

I løbet af de sidste tre år i ledelse på
topniveauer, har jeg værdsat de stærke
bånd i arbejdet sammen i “trojkaen”.
Denne gruppe af tre, et hold bestående
af de valgte leder, den nuværende leder
og tidligere leder, gav store muligheder
for fantastisk support med produktive
resultater. Det er så flot, at det virker
på alle niveauer, hvis de udpegede
ledere er villige at støtte hinanden til
gavn for bevægelsen. Jeg ved, at jeg ikke
kunne administrere disse positioner på
topniveau med min egen styrke – jeg er
meget tilfreds at vi arbejdede sammen
som et team. Jeg ved også, at min
familie, tro og bøn, støtte fra venner
har hjulpet mig gennem disse
interessante tider. Sikke en glæde det
er at tjene, hvor vi kaldes!!
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Som Pandemien Forværres i Indien,
YMI Rækker en Hjælpende Hånd

Y's Men International har iværksat en nødopkald til yde
hurtig nødhjælp i Indien gennem dets Heal the
Verdensprogram.

Klubber i Indien støtter hospitaler og frontlinje
sundhedscentre med personlige værnemidler, N95 -
masker, oximetre, seng lagner, pudebetræk og andre
væsentlige varer. Andet aktiviteter omfatter levering af mad
og støtte til vaccinationsaktiviteter.

sundhedspersonale, hospitaler og klinikker. Nogle af de
igangsatte projekter omfatter facilitering af vaccinationslejre,
dannelse af arbejdende grupper og helpdiske, levering af
personlige værnemidler til sundhed arbejdere.

Gennem et system med fondsmatchning er området
opmuntrede og støtter distrikter til at vurdere lokale behov og
udvide nødvendig støtte til hospitaler og sundhedscentre i
frontlinjen med PPE -sæt, N95 -masker, lagner, pudebetræk og
andre væsentlige varer.

District 2 (SWIR) afleverede COVID-19 plejemateriale til en værdi af INR
80.000 til borgmesteren i Trivandrum City Corporation under Y's Men

International's “Helbred verden” projektet.

For at understøtte disse afgørende tjenester, Har Y’s Men
International i første omgang frigivet 10.000 CHF fra den
Internationale Præsidentens Fond skønsmæssigt. Dette blev
hurtigt forstærket af yderligere 10.000 CHF, bidraget fra
Korea Area igennem helbreds verdensfonden for på
distriktsniveau, at støtte intervention  af klubberne.

Fællesskabets sundhedsinitiativer fra klubber i Indien for
at tjene og tage sig af den seneste stigning i COVID-19-
patienter i det landet overvældende støtter

Klubber i Central India Region chippede ind med dagligvarer
til de sultne arbejdsløse

Midtvestindien -regionen distribuerede PPE -kits, handsker og håndsprit til frontlinjens
læger. Billedet viser APE Aurelian Figueredo fra India Area aflevere de første kasser

af materialer til det lokale medlem af statens lovgivende forsamling.

En annoncering fra den Coimbatore club i Syd India Region

Y's Men's Club of Chemperi i West India Region driver en helpdesk til dem
som ønsker at benytte ambulancens tjenester og medicin.

12
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Indien, et Område med Særlig Bekymring for YMI og KFUM
Fælles Indsats Lanceret for at Slå den Pandemiske Skræk

YMI India Area og National Council of YMCAs of Indien
har sluttet hænderne sammen i kampen mod COVID-19 på
græsrodsniveauet, gennem sine over 1.000 klubber og lokale
enheder. Som en del af det globale projekt, der fremmes af
YMI, 'Heal the World’, gik de to organisationer i gang med et
joint mission, "India Fight Against COVID-19", som var
lanceret af KFUMs Indien Nationalpræsident, Dommer J.B.
Koshy i et onlinemøde den 23. maj 2021.

National generalsekretær for KFUM Hr. Bertram Devadas
og YMI Indien -Areasekretær Dr. A.K. Srihari gav korte
rapporter om de aktiviteter, som hver af disse organisationer
foretog sig i pandemien i 2020, der sluttede i marts 2021. De
gentog også deres tilsagn om at udføre deres mission i år også
med fornyet iver og skitserede, hvad der er muligt med det
samme og på lang sigt.

I sine bemærkninger om Heal the World -projektet,
annoncerede tiltrædende international præsident for YMI Dr.
Kim Sang-chae,  at klubber og regioner i Sydkorea har besluttede
at støtte Indien med en ekstra sum på USD 10.000 for dette.
Mr. Alan Otwell, det yngste barnebarn af Dommer Paul
Alexander, æresgæst ved mødet, huskede hans minder og roste
disse to perioder i bevægelser i verden og især i Indien.

handlingsplaner, under ledelse af nuværende og indkommende
distrikts Guvernører for at sikre, at personlige værnemidler,
pulsoximetre, hånd desinfektionsmidler, N95 masker,
ansigtsskærme, lagner, puder og andre væsentlige ting
distribueres til disse mennesker og covid plejecentre, der har
brug for dem.

De samlede udgifter i kampen mod COVID-19 af alle
regioner i Indien Area var omkring INR 23,7 millioner (ca.
USD 320.000) i første fase der sluttede i marts 2021. For den
nuværende fase, IP Jacob Kristensen har frigivet et beløb på
INR 800.000 (ca. 10.000 USD) til øjeblikkelig lempelse fra
hans IP -diskretionære Fond. Bortset fra dette, Area Asien og
Stillehavet, Europa, Korea og Region Australien har også lovet
deres støtte og Indiens eget bidrag i denne fase hidtil brugt
gennem klubber (som rapporteret i april og maj) beløber sig
til 5,7 mio. INR (ca. USD 77.000).

India Area er taknemmelige over for alle klubbens
medlemmer for deres generøse hjerter og bidrag.

Lad håbet være en katalysator for fortsat indsats
Jeg er beæret over at være blevet bedt om at tale med Y’s Men og KFUM
-medlemmer i dag. Du har gjort så meget og arbejdet
så hårdt, så længe for at nå din organisations mål og
forbedre forholdene for befolkningen i Indien. Hvad du
har opnået er virkelig, virkelig inspirerende.

Jeg kan mærke dommerens kærlighed og
beundring for din indsats her hos os i dag. Mine
barndomsminder inkluderer min bedstefar, som jeg
ser for mig hver uge. jeg var klar over, at Y’s Men og
KFUM var en stor del af hans liv.

Det var ikke før Paul William Alexander Legacy Tour i 2019 i Toledo,
Ohio, at jeg blev aktivt involveret i alle Y’s Men -aktiviteter. I det sidste år,
Jeg meldte mig ydmygt til Toledo Y’s Men’s Club. Jeg håber, at jeg kan
hjælpe denne velvillige organisation.

I mit land har vi hørt rapporter om COVID-19-epidemien i Indien, men
jeg er klar over, at medierapporter ikke kan fange den sande ødelæggelse
du oplever. Min kone Sandy og jeg vil udtrykke vores dybeste inderlige
sorg over det tragiske tab af liv, der er sket og stadig sker. Det omfanget af
lidelse og tab er svimlende og efterlader ingen upåvirket. Det bringer os på
knæ.

Både Y’s Men og KFUM -organisationer er blevet direkte berørt.
Nogle af dine kolleger er blevet ramt af denne onde sygdom. Vi græder ...
det er hjerteskærende. I USA var der en frygtelig situation sidste år, det
langsomt blev bedre, så vi må håbe. Med dette håb vil vi helbrede dem
omkring os og os selv. Lad dette håb være en katalysator for fortsat indsats.
Trin for trin, ånde for åndedrag, dag for dag.

Paul William Alexanders vision om service til vores medmennesker
vil holde ud og blomstre gennem vores udholdenhed og hårde arbejde.
Hver enkelt af os i samarbejde kan gøre en forskel. Jeg støtter og bifalder
fuldt ud humanitære initiativer iværksat af Y’s Men og YMCA i Indien.

Vi må alle sende velvillig kærlighed og medfølelse til dem, der er lider
uanset om det er gennem COVID-19 selv, tab af en elsket eller en anden
modgang. Lad dem, der lider, føle vores bønner og medfølelse og fortsætte
med at se vores handlinger.

Alan Otwell, barnebarn af dommer Paul William Alexander,
grundlægger af YMI, ved lanceringen af den fælles indsats

Handlingsplan afsløret

YMI Indien Areasekretær sagde i sin præsentation, at Indien
Area agter at gå sammen med KFUM'er i Indien og Uni-Y
klubberne for partnerskab, støtte og samarbejde. “Sammen
skal vi udnytte vores styrker og arbejde sammen med Indian
Medical Association (IMA), for at tilbyde gratis vaccinationer
til 100.000 mennesker i den første uge af juni 2021”, sagde
Dr. Srihari. Lokale enheder og klubber opfordres at gennemføre
sådanne massevaccinationslejre.

Umiddelbar lindring vil være fokus for handlingen i den
anden fase i 2021. De 483 klubber grupperede sig i 40 distrikter
i YMI India Area opfordres til at gennemføre deres

DG Anitha Benny (West India Region) handing over gloves and
PPE kits to the member of the Kerala Legislature Assembly in

the presence of the officials of the local governing body
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Week4Waste - Ys Men's Klubber Reagerer med Entusiasme

NYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREASNYT FRA AREAS

Week4Waste blev lanceret i den sidste uge af april. Flere klubber kastede sig ud for at rydde op i deres kvarterer, og den 30. april har

vi fået oplysninger fra 20 Y’s Men's klubber / distrikter om, at de har hentet omkring 8000 kilo affald, for at rense jorden renere end den

var. Godt arbejde alle sammen.

På disse sider er der en håndfuld historier fra forskellige dele af verden. Lad os sammen bygge en bedre i morgen og gøre denne
verden et bedre sted at leve !!

Hawaii, USA: Kalihi Y Serice Club medlemmer og deres familier sluttede sig sammen til Week4Waste -projektet i Nu’uanu Valley Park den 24. april. Parken bruges
af hula halau, hundetrænere og børn som legeplads til at spille basketball. Parkmedarbejdere havde travlt med at klippe vegetationen i haven og forærede et klubmedlem
med en heliconia afskæring, som han sagde, at han vil kunne dyrke derhjemme. - GD Melanie Mieko Kaaihue-Yoshida, Region Hawaii

Cameroun, Afrika: Under Week4Waste var børn også involveret. Ti børn, som vi i øjeblikket arbejder med, deltog i miljø oprydningsaktiviteterne. I New Vision
Bamenda klubben er udsatte børn og børn med særlige evner en høj prioritet. - CP Wirba Usmaila Tata, New Vision Bamenda club, Cameroun

Bolivia, Latinamerika: Søndag den 18. april var en vigtig dag for Y Service Club of Cochabamba, da dens medlemmer deltog i aktiviteten, der blev fremmet af den
lokale kommune til at udføre rengøringsopgaver i en flod, der passerer gennem byens centrum og fungerer som en lunge for borgerne, som en del af Week4Waste
kampagnen - CP Sergio López A., Y Service Club Cochabamba
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Chile, Latinamerika: Y’s Men’s Club i Santiago observerede Week4Waste ved at understrege og promovere de 5 Rs, nemlig Genbrug, Reducer, Genanvend,
Gendan, og nytænk. Vi mener, at genbrug er nødvendigt for et rent miljø. - fra Week4Waste FB -siden

Kosovo, Europa: Dorina Lluka Davies, NGS for KFUM Kosovo skriver: KFUM i Kosovo deltog aktivt i Week4Waste. Det er et godt initiativ og vi skulle fortsætte
med at gennemføre flere aktiviteter som denne. Tak Ulrik Lauridsen for ideen og godt gået for initiativet. Godt gået!

Danmark, Europa: Marselisborg, Aarhus, Kronjylland, Sorø-Dianalund, Lundenæs og Kolding Y´s Men's klubber, der gør et godt stykke arbejde for en renere by.

Sharjah, Indien Area: Medlemmer af Sharjah klubben fokuserede på at indsamle e-affald med henblik på at skabe en følelse af bevidsthed om farerne ved ikke at
bortskaffe dem på en ordentlig måde. Flere kartoner med elektroniske genstande, der inkluderede digitale termometre til computere, blev indsamlet.
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Hongkong, Asien og Stillehavsområdet: Hongkong -distriktet ryddede op ved havets kyster og kørte på dragebåde den 25. april i Sam Mun Tsai, Taipo. Aktiviteten
var  samarbejde med Wan Tau Tong og JAMDB dragebådklubber og co-organiseret med nogle miljøorganisationer, herunder OISCA International (Hong Kong). Omkring
60 Y'er Men og dragebådspillere deltog i denne begivenhed og samlede i alt 1428 kg skrald, der inkluderer fiskenet, møbler osv.

Nepal, Asia Pacific: Før den anden lockdown i Nepal i april, Y Service Club of Lumbini, Nepal, Y's Youth Club of Samanta School og Y's Youth Club of Lumbini, Hong
Kong District og Serve People Nepal deltog i fællesskab i Week4Waste -aktiviteten ved at rense skolens lokaler og nærliggende veje i Kawasoti City. Y Service Club
of Lumbini donerede spande og rengøringsværktøjer til Samanta skole. - CP Deepak Bhandari, Y Service Club of Lumbini

Hawaii, USA: Atherton Y Service Club -medlemmer hjalp med at indsamle gammel elektronik (printere, computere osv.) På Mililani YMCA som deres Week4Waste
-projekt. Elektronik indeholder plast der ikke nedbrydes, kemikalier, der kan være giftige for miljøet, og metaller, der kan genbruges, som kan spare naturressourcer ved
at reducere behovet for minedrift. Alt elektronik, der blev indsamlet, blev sendt for at blive genbrugt eller bortskaffet korrekt. - GD Melanie Mieko Kaaihue-Yoshida, Hawaii

Norge, Europa: Mandal Y’s Men’s Club indsamlede 750 kilo organisk søgræs og 20 kilo plastik ved Ulvsvika park som en del af Week4Waste -kampagnen.
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Malaysia, Asien og Stillehavsområdet: Y’s Men’s Club of Silver State samlede 346 kg brugte genstande som kobbertråd, jern og stål, blade, gamle bøger, aviser,
elektriske varer, plastflasker, sodavandsdåser som en del af W4W -kampagnen. De solgte dem til genbrugsenheder for at skaffe midler til Yi Shan Children Welfare Center
til gavn for børn fattige eller enlige forældre. - RD Joan Wong, Region Sydøstasien

Japan, Asien og Stillehavs Area: Shiga Gamohno klub i Japan West Region arrangerede Week4Waste -service i året for sit 30 -års jubilæum. De hentede skrald i
Hachimanbori voldgrav, et berømt turiststed for filmsteder, og rengjorde Memorial Hall of W.M. Vories, der var en nøglefigur i etableringen af KFUM i Shiga præfektur.
Iført de gule veste fra YMI samlede de 10 klubmedlemmer, 121 kg affald. De var glade for at kunne hjælpe med at bevare vandkvaliteten af Lake Biwa og udførte et SDG
-arbejde, som de fokuserer på. - CP Shizue Mihara, Shiga Gamohno klub

Nigeria, Afrika: Kaduna Y's Men's Club fejrede deres RD's fødselsdag med en oprydning af kvarteret som en del af Week4Waste-projektet.

USA: Som en del af Week4Waste -kampagnen, hjalp medlemmer af Carondelet Y
Service Club i St. Louis med at rense omgivelserne i KFUM.

Estland, Europa: En lille gruppe af Pärnu -klubmedlemmer gik på stierne til
familie Päts i Pärnu Raeküla -distriktet rengøring af gader, græsplæner og
busstoppesteder i distriktet som en del af Week4Waste -projektet
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Mandeville Y Service Club (Jamaica,
Caribien) donerede nogle godbidder
til et sengeliggende par i en Spansk
by. Parret, der er i deres 80’ere bor i
et 10x30 træhus placeret bag gamle,
rustne zinkplader der danner hegnet.
De lever indeni hvad der ofte
beskrives som en ”lejegård”  i et rum,
der deles med tre andre voksne. Flere
huse er i lokaliteterne. Det er kun
muligt at én person kan gå mellem
bygningerne ad gangen - pladsen er
så lille.

Caribien: Ubegrænset Medfølelse

Der er intet rindende vand, VVS
heller ikke indendørs hygiejne faciliteter.

Nogle af de godbidder, som vi delte
inkluderede 3 kasser med vand på flaske,
5 pakker med voksenbleer, mad og et
helt nyt 4-brænder gaskomfur.

Vores håb er, at familien, hvem vi
fik at vide havde opfostret op og plejet så
mange børn, der ikke var deres egen, vil
blive velsignet med vores gaver for lidt
mere behagelighed.

Kilde: FB -side i Mandeville Y
Serviceklub

IIndien: Brødføde de

Trængende og Hjemløse

Lemvig Y's Menettes og Y's Men samlede en masse velfungerende møbler og
andere genstande, der snart var på vej til deres venskabsklubber i Livani og Cesis
in Letland.

En masse Gaver fra Danmark til Letland

Da forårssæsonen nærmede sig i den kolde Sankt Petersborg region, vågnede
mange mennesker op igen og samlede entusiastisk 20 pakker tøj og andre nødvendige
ting, der skal foræres til hjemløse, som blev leveret til huslyet i begyndelsen af maj.

Gaver til Hjemløse i Rusland

Dag for gode gerninger fejres hvert år i Rusland den 15. marts og denne fejring
startede i 2007. I år er Y’s Men fra Barents District (Rusland Region) indsamlede
og leverede vigtige ting til et ældrehjem, en vuggestue, et hundehus og en skole
for børn med særlige behov. Uanset hvad, skete det ikke alt på en dag, men det
bragte varme og kærlighed til dem, der modtaget det. - PRD Marina Makarova,

Rusland

Dag for Gode Gerninger

Y’s Men’s Club of Bangalore Pioneers uddelte madpakker til 205 fattige og
trængende personer i og omkring Kidwai Institute of Oncology, NIMHANS
Hospital og Victoria Hospital områder. De blev modtaget med stor påskønnelse
i denne pandemiske tid

Lige siden lockdown'en første gang blev erklæret i 2020, har Y's Men's Club of
Coonoor i Sydindien distribueret madpakker til de sultne og hjemløse hver søndag
i lokalerne i St. Antonius Kirke.

KFUM i Chiangmai og Y's Men's Club af Chiangmais repræsentanter doneret
40 PPE kits, mad og drikkevand til felthospitalet i Chiangmai Udstillings- og
kongrescenter til brug og distribution til dem, der er COVID-19 inficeret.

Thailand: Fælles Aktion
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Nashwaaksis Y Service Club har ydet frivillig
støtte til Fredericton North og den lokale
samfund i over 60 år. Med 85 medlemmer,
Nashwaaksis Y -tjenesten Club står som den
største klub i Canada og KFUM i
Fredericton er heldig at være i den
modtagende ende af deres frivillige indsats!
Vi er spændte at meddele, at Nashwaaksis
Y Service Club er Platinum Sponsor til
2021 SPIN til YMCA stærk
Fællesskabshændelse i oktober!

Canada: Nashwaaksis Y Service Club yder Frivillig Støtte

En scene fra foyeen i
Fredericton KFUM

Nashwaaksis Y Service Club medlemmer For at alle kan se hvad klubben laver

USA: “Søster arbejde Genstartet (The Purse Project)”
Medlemmer af Y Service Club of New
York - Westchester opfyldte et andet stort
velgørende projekt kaldet “Sister Act
Reloaded (The Purse project)” for nylig.
De samlede 200 håndtasker/punge med
en vis værdi (værd USD 6.000) blandt

medlemmer og velvillige og donerede
dem til et kvindehjem i Bronx, New
York.

Dette er det andet projekt med succes
udført af vores Y’s Menettes på mindre
end to måneder, takket være ledelsen af

præsident Liza, sekretær Jessy Anto
Kannaden og kasserer Juby Palackal, der
havde det helhjertede samarbejde af alle
for at opnå denne bemærkelsesværdige
handling af venlighed og velgørenhed.

Shaji Zacharia, New York - Westchester

Medlemmer af Y Service Club i New York - Westchester med håndtasker og punge, de indsamlede til at blive doneret
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19

Inden COVID-19-pandemien, var
klubben kendt for deres månedlige fælles
morgenmad til støtte for lokale
velgørende formål og sportsprogrammer.
Hver Februar ville KFUM stærke
fællesskaber starte kampagnen med en
fælles morgenmad. Dette var en sjovt

mulighed for at bringe medlemmer af
fællesskab sammen over kaffe, æg og
pandekager med klubbens madlavning
og altid sørge for, at tingene ville køre
problemfrit.

Klubben driver også kantinen ved
‘Willie O'Ree’ og midler indsamlet fra
salget af snacks og drikkevarer blev brugt
til at støtte KFUM’s Strong
Fællesskabskampagne og andre
programmer til støtte for unge inden for
sport og musik på elementær, mellem
og gymnasieniveauer. Til gengæld ere et
nummer af ungdomsgrupper og
sportshold frivilligt med klubben for at
levere støtte til alle fundraising aktiviteter.
Vi håber alle, at vi vender tilbage til disse

samfundsaktiviteter i sin helhed kapacitet
i den nærmeste fremtid.

Sammen med fællesskabets
morgenmad og kantinen, fortsætter
klubben med at levere reklame på arenaens
tavler på ‘Willie O’Ree’ og sælge juletræer
i Main Street Home Hardware

parkeringsplads i december måned.
I november 2019 var klubben den stolte

modtager af KFUM freds Medalje. KFUM
i Fredericton og det større samfund er
taknemmelige for alt det hårde arbejde og
engagement af Nashwaaksis Y Service Club.

Kilde: Facebook -indlæg af KFUM i Fredericton
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bortset fra plads optaget af hylder, borde
osv. Dette blev beregnet af os til være
160 kunder plus cirka 15 frivillige.

Det var et billetarrangement. Kunder
var forpligtet til at registrere online for
deres gratis billet til en bestemt time, som

Fra forskellige synspunkter, er Påske
Bogmessen blev betragtet som en succes.
Vi tjente omkring 20% mindre end
sidste Påske og givet de begrænsede tal,
dette blev betragtet som et godt resultat.

Der var både dagligt og time grænser
for mennesker, der deltager. Den daglige
grænsen var 1.000, hvilket vi oprindeligt
var blevet fortalt,  omfattede frivillige,
men natten før vi startede, fik vi at vide
1.000 inkluderede ikke frivillige. Den
timegrænse blev sat efter gulvplads,

de skulle fremvise ved indgangen. De
kunder skulle stadig registrere sig ved
hjælp af QR -koden eller til at angive
navn og kontaktoplysninger.

To ansatte i City of Greater Bendigo
var på vagt ved indgangen hele Påsken.
Byens personale gjorde et godt stykke
arbejde med at håndtere
folkemængderne og
registreringsprocessen. De tog ansvar for
registrering og det betød vores frivillige
var mere tilgængelige til andre ting end
forventet.

Det var underligt at skulle bede alle
at forlade i slutningen af hver time, men
heldigvis med færre besøgende. Byens
personale tillod flere at komme ind uden
at skulle jage kunder ud fra sent lørdag
eftermiddag og frem.

Australien: Påske Bogsalg under Nye Normer
Bordarrangementet var anderledes,

hovedsagelig i stedet for en enkelt
tabellinje ende-til-ende var der to linjer
af tabeller ende-til-ende, således at
afstanden mellem kunder fra den ene side
til den anden blev fordoblet til over 1,5
m. Det var overraskende, hvor positivt
kunderne reagerede på det, især med
kommentarer på Facebook. De kunne
godt lide det faktum, at mængden var
begrænset, det der var mere ‘plads’

Måden at begrænse tal på første
morgen kunne være værd at overveje. En
mulighed er at opkræve f.eks. $ 10 for at
komme ind kl. 9 den første dag og $ 5
for at komme ind kl. 10 den første dag
være fri for resten af Bogmessen. Dette
ville også generere lidt mere omsætning.

Colin Lambie, Bendigo

Klargøring til salg

Et stort udvalg af bøger, der venter på køberne

Over hundrede og halvtreds skeptikere over for vaccinen,
som stopper spredningen af COVID-19, blev overtalt til at
modtage deres stik af medlemmerne af Y Service Club i
Chennai Karapakkam og Y’s Men’s Club i Chennai KCG
Kollegium. Vaccinationerne blev administreret af fagfolk på
speciallejren arrangeret af disse klubber den 19. marts, få

dage før den anden bølge begyndte at sprede kaos i landet.
Mænd og kvinder, herunder ufaglærte og halvuddannede
arbejdere, der bor i nærheden KCG College beliggende i
udkanten af byen, og nogle få klubmedlemmer, modtog deres
stik.

Madan Chandrasekaran, Chennai

Indien: Et Stik i armen sparer Manges Angst

Scener fra vaccinations stedet
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For et par måneder siden stod jeg blandt
grundene til husene og masse gravene til
de mennesker, der engang udgjorde
landsbyen My Lai i Det centrale
Vietnam. Det er nu fredeligt have viet til
erindringen om 504 uskyldige
landsbyboere massakreret der i løbet af
fire timer om morgenen 16. marts 1968.
En amerikansk enhed af soldater fra
Charlie Company gik ind i My Lai på
den skæbnesvangre dag og begyndte at
henrette mænd, kvinder, børn og babyer.
Rapporter fra soldater involveret i denne
grusomhed giver beviser, som Charlie
Company mødte ingen tilbagevendende
fjendtlig ild i løbet af deres tid i området.

Hver grav indeholder navnene og
alder af dem, den rummer. Den ene grav
indeholder otte personer; den ældste er
i firserne og den yngste er kun to år
gammel.  Da jeg gik langsomt gennem
mindehaven, læste navnene på
gravstenene og forsøger at forestille mig
hvordan latter for børnene, at et ekko
blandt træerne må have vendte sig så
pludselig til rædselsslagne skrig da
skudene ringede den morgen, en let regn
begyndte at falde, som tårer fra himmel.
Dråberne af faldende vand skabt
voksende cirkler af sorg i vand i grøften
hvor mere end en hundrede
landsbyboere var blevet besat og dræbt
med overfaldsgeværer og lette
maskinpistoler, deres anerkendelse for
medfølelse uhørt.

En ung vietnamesisk kvinde, hvis
slægtninge var døde på den
skæbnesvangre dag, delte noget af hendes
historie med mig. Også selvom hun ikke
var født da hendes landsby My Lai blev
en kirkegård. Smerten ved det der skete
med hendes familie og hendes landsby
er tydeligt ætset ind i hende øjne og
hendes hjerte. Hendes tårer sluttede sig
lejlighedsvis til regndråberne da vi

stoppede foran grundlaget for et bestemt
hus, eller læste navnene på dem, der er
begravet i en af gravene. Det gør stadig
meget ondt i hende. Dog hun viste ingen
fjendskab mod mig eller mod Amerika,
mens hun fulgte med mig langs vores
pilgrimsvandring igennem dene triste
historie. Da jeg fortalte hende, at i 1971
havde jeg boet kun cirka ti kilometer fra
My Lai, spurgte hun straks hvad jeg
havde lavet. Det forklarede jeg, at Jeg
arbejdede for kirken og havde været
modstander af krigen. Hun kiggede på
mig og sagde: “Du er heldig. Dit sind er
I fred.” Det var et udtryk for tilgivelse fra
hendes side, men det gjorde ikke, at jeg
føler mig fuldstændig fri. På den anden
side mangler jeg at søge tilgivelse eller gøre
seriøse bestræbelser på at rette op på det,
der har været gjort til denne landsby og
de mennesker, der boede her engang, så
processen med anger og tilgivelse kan
endnu ikke være fuldført. Tilgivelse uden

anger er som en værdifuld gave, ladt
tilbage uaccepteret og uåbnet.

Forlader stilheden i My Lai
mindesmærke, og spekulerede på, hvad
det ville betyde for verden, hvis vi alle
ville begynde at valfarte til steder som
Min Lai for at dele tårer og anger med
dem, der har lidt så meget. Måske en tid
med helbredelse og forsoning ville
begynde at blomstre og verden ville blive
et bedre strd. Det er på tide, at vi
begynder at lave pilgrimsfærd til alle disse
steder og til alle de mennesker, hvor vi
direkte eller indirekte har forårsaget
lidelse, og derved helbrede vores
samfund og vores verden, så behovet for
det kan begynde.

*Max Ediger leder Peace School fra Cambodja.
Han har været blogger længe, og dette stykke er en af de ældre blogs hentet fra http: // calebandshalev.
wordpress.com/

Pilgrimsrejser til anger

inviterer
Klub ledere til at sende

historier om aktiviteter

sammen med et eller flere
billeder i høj opløsning

og passende

billedtekster.

Tekster må ikke overstige

150 ord.

Læsere anmodes også

om at sende deres
synspunkter og noter om

spørgsmål, der bekymrer

sig om bevægelsen

globalt. Indsend dine

historier og billeder på:

www.ysmen.org/ymiworld

Sidste dato for

indsendelse til næste

nummer:

31. august 2021

Mindesmærke for Mai Lai ofre for massakre

MANTRA FORMANTRA FORMANTRA FORMANTRA FORMANTRA FOR

SJÆLENSJÆLENSJÆLENSJÆLENSJÆLEN
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Internationale præsidenter 1962 - 1974

YMIs 37. internationale præsident var E. Jason McCoy,
Jr. fra Canton, Ohio, USA. Han var søn af den femte
International præsident, Edgar J. McCoy. Jason tjente
fra 1962 til 1963. Han levede fra 1923 til 2017.

37. E. Jason McCoy, Jr. (1923 – 2017)

IP fra 1962 til 1963

Home Club: Canton, Ohio, USA

Garnet W. McKenzie, kaldet "Pat" af sine venner og kollega
Y’s Men, arbejdede som lærer. Han var vores 38
International præsident. Granat stammer fra Acton,
Ontario, Canada.

38. Garnet W. McKenzie (1912 – 1983)

IP fra 1963 til 1964

Home Club: Acton, Ontario, Canada

Myron A. Sturm fra Elmhurst, Illinois, USA, der tjente fra
1964 til 1965 var vores 39. IP. Han arbejdede som sælger for
et produktionsselskab og brugte en stor meget tid som frivillig
for KFUM såvel som hans lokale klub.

39. Myron A. Sturm (1906 – 1994)

IP fra 1964 til 1965

Home Club: Elmhurst, Illinois, USA

Vores 40. internationale præsident var Roy E. Naylor fra
Santa Monica, Californien, USA. Roy blev født i
Saskatchewan, Canada i 1916, men flyttede til Santa
Monica i 1928. Han levede fra 1916 til 2001.

40. Roy E. Naylor (1916 – 2001)

IP fra 1965 til 1966

Home Club: Santa Monica, California,

USA

Dr. Laurence C. Wright, en tandlæge fra Buffalo, New
York, USA, fungerede som IP fra 1966 til 1967. I løbet af
hans tid i tjenesten, bistod han med det grundlaget for
kontoret for Y’s Men i Oak Brook, Illinois, USA.

41. Dr. Laurence C. Wright (1927–2011)

IP fra 1966 til 1967

Home Club: Buffalo, New York, USA

Vores 42. internationale præsident var Urban Johnson
fra Oregon (Janesville) Wisconsin, USA. Han tjente fra
1967 til 1968. Urban arbejdede for Wisconsin Power og
Light Company. Han levede fra 1925 til 1986.

42. Urban Johnson (1925 – 1986)

IP fra 1967 til 1968

Home Club: Oregon (Janesville)

Wisconsin, USA
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Internationale præsidenter 1962 - 1974

Charles Linkletter fra Summerside, Prince Edward Island,
Canada fungerede som IP fra 1968 til 1969. Han ejede
Linkletter Motel og Linkletter rejsebureau og levede fra 1921
til 1998.

Vores 44. internationale præsident var Harold Westerberg fra
Minneapolis, Minnesota, USA. Han tjente fra 1969 til 1970.
Ligesom vores grundlægger arbejdede Harold i ungdoms
domstole. Han hjalp også med at oprette YMI -arkiverne og
organisere det i hans hjemby Minneapolis, hvor det stadig er.

John P. Price fra Indianapolis, Indiana, USA fungerede som
IP fra 1970 til 1971. Han fungerede som skifteadvokat i mange
højt profilerede sager. Som international præsident startede
han processen for at optage kvinder i vores bevægelse.

Sherman Harmon fra Philadelphia, Pennsylvania, USA
tjente fra 1973-1974. Dette var også året, hvor kvinder fik
lov til at blive medlemmer af YMI. Han blev den første
afroamerikaner valgt til stillingen.

Pastor Heinz Grabia boede i Davenport, Iowa, USA på
tidspunktet for hans valg som IP. Født i Tyskland i 1920,
Heinz og hans familie flyttede til Canada, hvor han tjente
under krigen. I løbet af hans embedsperiode, blev programmet
Time of Fast fremmet som et internationalt program.

Poul H. Jorgensen fra Frederica, Danmark fungerede som IP
fra 1971 til 1972 midt i reorganiseringen af strukturen i Det
Internationale Råd. Poul var den første IP valgt uden for
Nordamerika.

43. Charles Linkletter (1921 – 1998)

IP fra 1968 til 1969

Home Club: Summerside, Prince

Edward Island, Canada

44. Harold Westerberg

IP fra 1969 til 1970

Home Club: Minneapolis,

Minnesota, USA

45. John P. Price (1929 – 2016)

IP fra 1970 til 1971

Home Club: Indianapolis,

Indiana, USA

48. Sherman Harmon (1917 – 1994)

IP fra 1973 til 1974

Home Club: Philadelphia,

Pennsylvania, USA

47. Reverend Heinz Grabia (1920 –)

IP fra 1972 til 1973

Home Club: Davenport, Iowa, USA

46. Poul H. Jorgensen

IP fra from 1971 til 1972

Hjemme klub: Frederica, Denmark
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