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Forord

et par betragtninger ved vores 65 års fødselsdag for Y’s Men’s bevægelsen i Dan-
mark.

For at forstå, hvem vi er, må vi se på, hvor vi kommer fra, og ved at lære af historien 
kan vi blive klogere på vores fremtid.

Fremtiden for os er at bygge på det fundament, som er baseret på et kristent arbe-
jde, og som udvikler det enkelte menneske til at medvirke til at skabe en fredelig 
verden i broderskabets ånd.

vi skal stadig udvikle os, hvilket også sker i klubberne i Danmark, og ved at der i 
dette klubår bl.a. etableres 4 nye klubber i regionen.

vi skal være stolte af at være med til at gøre en forskel og med glæde sprede dette 
budskab til andre.

Med denne historiske opdatering har vi i bevægelsen et godt redskab til at indføre 
nye Y’s Men i, hvordan vi er kommet så langt.

brug bogen i denne ånd!

Sand Kirk Larsen
Regionsleder 2011-2012

HM dronningen og formanden for IC 1986, Henning Kirkfeldt
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I anledning af Y’s Men’s bevægelsens begyndelse i Danmark for 65 år siden har 
Regionsledelsen bestemt, at historien om denne periode skulle skrives. Det nedsatte 
redaktionsudvalg på 4 personer har derefter besluttet at lave denne bog på baggrund 
af de tidligere udgivne bøger fra 1987 og 1997. Forhistorien bygger hovedsagelig på 
materialet i disse bøger med en del tilføjelser og ændringer, og den efterfølgende tid 
bygger på indhentet materiale fra mange forskellige personer. Derfor skal der også 
lyde en stor tak til de mange tidligere RD’ere, tjenesteledere med flere, der har givet 
deres bidrag til indholdet. Også en stor tak til mine kolleger i redaktionsudvalget for 
deres store arbejde.

Da indholdet bygger på de tidligere beskrevne tekster af flere forskellige personer, vil 
der forekomme gentagelser, som vi har valgt at acceptere.
vi har, med få undtagelser, helt bevidst undgået at nævne navne på nulevende 
personer fra Danmark, da vi let kunne glemme nogle af de utallige personer, der har 
ydet et stort og uegennyttigt arbejde for bevægelsen. Hovedparten af navne på dem, 
der har ydet en indsats, kan ses bag i bogen under oversigter, hvor de forskellige 
ledere på mange niveauer er opstillet. ligeledes kan konferencesteder og indsam-
lede midler også ses.

vi har ment, at de forskellige tjenestegrene også burde have en særskilt plads i bo-
gen, hvorfor disse har fået deres eget afsnit. KFUM og Y’s Menetterne har i særde-
leshed fyldt meget, derfor har de fået deres egne afsnit.

vi håber, at mange kan få fornøjelse af bogen som et opslagsværk, hvor de kan 
finde de oplysninger, som de søger efter. De mere dagsaktuelle ting må man finde 
i adressebogen. såfremt nogen finder fejl eller mangler i bogen, vil vi være meget 
interesseret i, at få det at vide.

Jeg vil gerne afslutte disse bemærkninger med en kommentar fra 1971 af Jerry Heyl: 
”Hatten af for fortiden – Frakken af for fremtiden”.

Asbjørn Sejer Poulsen

Forord
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Det begyndte i Ohio 

Y’s Men International blev stiftet som en frokostklub i 1922 af en gruppe af begej-
strede medlemmer i KFUM i Toledo, Ohio, UsA. Klubbens formål var kammeratskab 
og “service til KFUM”. Ideen spredte sig hurtigt udover Ohio, og en forening af klub-
ber blev oprettet for at forbinde klubberne med hinanden i service. Før dette år var til 
ende, var konceptet ekspanderet til de kystnære provinser i Canada, og som årene 
gik - ud over hele verden. 

l begyndelsen af 1900-tallet stiftedes flere af de i dag verdenskendte frokostklubber 
i UsA. Det meget socialt bevidste amerikanske KFUM ville udnytte ”frokost-ideen” 
og havde mange steder en meget stor berøringsflade ikke mindst gennem deres 
helsecentre og cafeterier. l 1920 ønskede sekretæren for medlemsfremgang i Toledo 
KFUM at udnytte frokostideen til gavn for KFUM. 

Han inviterede alle ”boosters”, medlemmer der havde gjort en særlig indsats med 
penge til kampagnerne, til et møde. Ideen slog an, og man stiftede en klub og gav 
den navnet TOlYMCA (TOl fra Toledo + YMCA). lovene blev udformet af den unge 
jurist (senere første verdenspræsident) Paul William Alexander. 

KFUM foreninger over hele Ohio ønskede at tage ideen op. Paul William Alexander 
begyndte at udarbejde lovene og at overveje et navn. 

Under første verdenskrig drog WiIl M. Cressy til det fjerne østen for at hjælpe KFUM 
der med at underholde soldaterne. Han skrev beretninger hjem og underskrev dem: 
”one of the Y’s Men of the east”. Alexander så ideen og benyttede den. 

l maj 1922 var Ohios første Y’s Men’s Club (Toledo) stiftet, og i november samme år 
var der 17 Y’s Men’s klubber, deraf én udenfor UsA, nemlig klubben i sydney (nova 
scotia i Canada). Under konventet i Alantic City blev de udarbejdede love diskuteret 
og vedtaget, og dermed også navnet på organisationen ”the International Associati-
on of Y’s Men’s Clubs” og samtidig blev vores motto besluttet til at være ”to acknow-
ledge the duty that accompanies every right” – ”at vedkende sig den pligt, der følger 
med enhver ret”. 

Da man holdt konvent i grand Rapids i 1928, var der stiftet 22 distrikter, og der var 
155 klubber fordelt over 4 lande. 

Da Danmark i 1947 kom med i organisationen, var der 371 klubber fordelt over 26 
lande. 

gennem Y’s Men International’s historie har bevægelsen gennemgået flere kriser, 
begyndende med den store depression i 1930,erne, tæt fulgt af krigen i Asien, der 
bredte sig over hele verden ved slutningen af dette årti. Totalitære regimer udbredte 
sig i mange nationer, hvilket gjorde det umuligt for utallige Y’s Men’s Klubber at ar-
bejde gennem kortere eller længere perioder.
 

Forhistorien
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Y’s Men’s konceptet “service til andre i fællesskab med KFUM” viste sig dog at 
være stærkere end disse forhindringer. På trods af midlertidige tilbageslag groede 
og blomstrede dette koncept. vækst i service og medlemsskab var det primære mål, 
uanset hvilke forhindringer der stod i vejen. bevægelsen har haft succes med disse 
anstrengelser.
 
Y’s Men International har indtaget en ledende rolle mod diskrimination af race, reli-
gion, køn og etnisk oprindelse, og organisationen har været en konsekvent støtte af 
programmer til forbedring af relationer mellem forskellige racer over hele verden. så 
tidligt som i 1924 tog bevægelsen det første skridt til ligestilling mellem kønnene ved 
at autorisere Y’s Menette Klubber. vidtspændende antidiskriminations-programmer 
blev etableret i 1960,erne. 

lederskab har været et nøgleord i at bringe Y’s Men International til bevægelsens 
nuværende respekterede placering i verden. Årti efter årti har begejstrede mænd og 
kvinder ledet bevægelsen til højere og højere niveau af service for mennesker i nød. 
De har udvist stor forudseenhed, tolerance, fantasi og pligttroskab mod bevægelsen, 
og har efterladt et uudsletteligt præg på organisationen og på verden.

Organisationens opbygning, som den ser ud på nuværende tidspunkt, ses i sidste 
afsnit i bogen – Oversigter.

Forhistorien

Fra højre: niels vase Jensen – ejnar Davidsen udnævnes til æresmedlemmer i Region DK - 1997
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Som et frø med spire kraft 

Om Y’s Men’s bevægelsens spæde start i Danmark i 1947 

når Y’s Men’s bevægelsens spæde start i Danmark skal omtales og belyses, kommer 
man ikke uden om Aalborg, hvor det hele startede, og hvorfra det senere bredte sig.
 
I Aalborg var der en købmand/grosserer, ejnar Davidsen, som efter sin hjemkomst 
fra sverige ved 2. verdenskrigs slutning, forsøgte at få yderligere gang i isenkramfor-
retningen, hvilket var svært, da der var stor varemangel. ejnar Davidsen besluttede 
derfor i 1946 at rejse til en stor international messe i Prag for derigennem at skaffe 
forretningsmæssige kontakter i et land, der var kendt for sin store isenkramindustri. 

Inden afrejsen til Prag blev ejnar Davidsen kontaktet af pastor Poul schou i Aalborg 
(den kendte FDF-mand), idet Poul schou havde været i geneve og der havde erfaret om 
KFUM’s vanskeligheder med kontakten til KFUM i Central- og Østeuropa - herunder 
Prag. Poul schou havde navnet på en tjekke, som han nu bad ejnar Davidsen opsøge. 

I Prag lykkedes det rent faktisk for ejnar Davidsen at mødes med den pågældende 
tjekke, som en tid havde opholdt sig i UsA og var meget aktiv som sekretær og 
gymnastik leder i KFUM. Han var desuden medlem i den lokale Y’s Men’s Club i Prag, 
som var chartret i 1930. I 1946 var situationen i Prag imidlertid den, at såvel KFUM 
som Y’s Men’s klubben stod for at måtte lukke p.g.a. den kommunistiske magtoverta-
gelse i landet. 

ved mødet med den nævnte tjekke hørte ejnar Davidsen for første gang i sit liv om 
Y’s Men’s Club ideen, og det er tankevækkende, at inspirationen til at starte Y’s 
Men’s klubber i Danmark skulle komme fra en klub, som af politiske grunde var i 
færd med at dø. 

Fra Prag må der have gået besked til UsA om mødet mellem ejnar Davidsen og tjek-
ken, for kort tid efter modtog ejnar Davidsen et personligt brev fra daværende gene-
ralsekretær for Y’s Men International, Henry grimes, der opfordrede ejnar Davidsen 

ejnar Davidsen – 2002 niels vase Jensen – 1996

Forhistorien
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til at gå i spidsen for dannelsen af en Y’s Men’s Club i Aalborg. I efteråret 1946 var 
ejnar Davidsen i UsA og traf i boston Henry grimes, og allerede tidligt på året 1947 
fremlagde ejnar Davidsen ideen for KFUM i Aalborg. 

Ideen fængede, og den 11. aug. 1947 blev Aalborg Y’s Men’s Club (i dag kaldet Aal-
borghus Y’s Men’s Club) chartret. Chartringen blev foretaget af International Præsi-
dent elect (1947 -1948) David J. Coughey fra Fredericton i Canada. 

ejnar Davidsen blev Aalborg Y’s Men’s Club’s første præsident, men om sin egen 
indsats siger han i øvrigt meget beskedent: ”Jeg er glad for, at jeg var med til at trille 
bolden i spil, men det var i høj grad andre, som spillede den”. 

en af dem, som med stor energi og entusiasme gik ind i arbejdet, var niels vase-
Jensen. Han, der vist passende kan beskrives som ”centerforward”, kom til at spille 
en stor rolle ikke bare i Aalborg, men bl.a. også som det, vi i dag kalder regionsleder 
(1952-1954), og det endda for en region, som bestod af hele europa og Afrika. sam-
men med villy Jensen, som senere flyttede til Århus og København, gjorde niels 
vase-Jensen og andre et sandt pionerarbejde, og niels vase siger selv: ”Den første 
tid i Aalborg Y’s Men’s Club gik jo med at finde ud af, hvad det hele gik ud på. Dog var 
vi aldrig i tvivl om, at det vigtigste var at støtte KFUM”. 

når vi nu 65 år efter ser tilbage på den indsats, som i 1947 blev gjort af en gruppe 
mænd i Aalborg, er der grund til at føle stor taknemlighed over. at der var nogen, 
som havde vilje, energi og vidsyn til at gå i spidsen for en sag, som viste sig at have 
spirekraft. Historien og statistikken andetsteds i denne bog viser, at der var grobund 
i Danmark, ja i hele skandinavien, for en bevægelse af frivillige, der gerne vil yde en 
indsats for kristent ungdomsarbejde. I de 65 år, der nu er gået, har mange gennem 
Y’s Men’s klubben fundet glæde i fællesskabet og i arbejdet for den idé, som netop i 
år fejrer både dansk ”jubilæum” (65 år) og internationalt jubilæum (90 år). 

et jubilæumsønske kunne passende være, at Y’s Men’s bevægelsen i Danmark stadig 
må opleve fremgang, og at arbejdet med at (gen)etablere Y’s Men’s klubber i Øst- og 
Centraleuropa, som allerede er så godt i gang, må lykkes, så vi derved kan sige tak 
for det, vi i sin tid modtog netop derfra. 

ejnar Davidsen og niels vase Jensen – 1996

Forhistorien
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Ud af isolationen efter besættelsen 

Det er sikkert nødvendigt at give enkelte oplysninger om situationen i 1947, hvis man 
skal kunne forstå, hvorfor den nye idé så hurtigt kunne vinde tilhængere. 

Under krigen havde KFUM’s bygning i Aalborg ligesom mange andre bygninger været 
beslaglagt af tyskere, og ved befrielsen forestod der et stort genopbygningsarbejde, 
både m.h.t. selve bygningen og hele KFUM’s arbejde. 

Inden krigen havde der været et meget stort ungdomsarbejde i KFUM, og også i de 
første krigsår havde der været god aktivitet, da Poul schou og Aksel bang var sogne-
præster i Aalborg. Men efter krigen havde det været vanskeligt at komme i gang igen. 

I efterkrigsårene 1945-46 var der meget ungdomsarbejde, der måtte begynde helt fra 
bunden, og mange af dem, der gik ind for ideen om Y’s Men, havde været med i dette 
arbejde, og flere af dem fandt. at de fem besættelsesår havde medført isolation, og 
den ville de gerne ud af. Derfor er der ingen tvivl om, at Y’s Men’s-ideen fængede i 
Aalborg, fordi det var en international bevægelse, der ville give kontakt til andre lande. 

Den første tid i klubben gik hovedsageligt med at finde frem til en form, hvorunder 
ideen kunne praktiseres i Danmark. begyndelsen var famlende. Alene det faktum, at 
amerikansk og dansk KFUM var så vidt forskellige i arbejdsformer og indstilling, voldte 
problemer. 

en del meldte sig ind i klubben af nysgerrighed, men faldt straks efter fra, så der 
var nogen ud- og indvandring. I løbet af foråret 1947 blev der dog en fast kerne, så 
Aalborg klubben kunne anmode om internationalt charter. 

niels vase Jensen får overrakt et diplom for 45 års medlemsskab af Jens Peter Petersen – 1992

Forhistorien
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Charterfesten blev afholdt d. 11. August 1947 på KFUM, og charteroverrækkelsen 
blev foretaget af den kommende verdenspræsident David J. Coughey fra Fredericton 
i Canada. 

som danskere vil mange nok spørge, ”Hvad fik I at spise?”. Det var det sædvanlige: 2 
stykker solidt smørrebrød, hvidtøl, 1 stykke med ost og te. Hele herligheden kostede 
kr. 2,50, foruden at der skulle betales brød- og smørrationeringsmærker. 

efter klubbens start kom der ladninger af breve fra UsA, ikke mindst fra den internati-
onale sekretær Henry D. grimes. Hvis ikke der havde været en som ham til at støtte 
klubben i den første svære tid, var den sikkert sygnet hen. 

Man modtog også et par breve fra Prag, men så ophørte forbindelsen på grund af 
de politiske forhold, og fra international side blev Aalborg-klubben anmodet om at 
undlade at sende breve til Prag, da dette kunne være til skade for medlemmerne af 
klubben der. Dette var den kolde krigs vilkår; men afbrydelsen af forbindelsen med 
Prag var et hårdt slag. 

Klubben gik i gang med serviceopgaver. Heraf kan nævnes: indkøb af tonefilms anlæg, 
som klubbens medlemmer benyttede i KFUM’s afdelinger, medhjælp ved Kirkens Kors-
hærs fritidshjem og støtte til KFUM’s soldaterhjem. På dette tidspunkt var økonomien et 
stort problem, og f.eks. blev filmapparatet indkøbt på den måde, at 2 af klubbens med-
lemmer, der var ”gode navne”, kautionerede for apparatet. Klubbens øvrige medlemmer 
kautionerede derefter over for de to klubkammerater. Apparatet kostede ca. 3.000 kr., 
men det var jo et stort beløb, når den gennemsnitlige månedsløn var på ca. 500 kr. 

Y’s Men’s bevægelsens første år i Danmark var vanskelige. Det var som med en 
mølle, der havde det største besvær med at komme i gang, men når den snurrer, så 
snurrer den hurtigere og hurtigere. 

Forhistorien

Det 57. internationale konvent (IC) i Aarhus – 1986 – “Youth - Coruerstone for Tomorrow”.
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Kort resume af Y’s Men’s 
bevægelsens historie i Europa

Før 2. verdenskrig 

Y’s Men’s bevægelsen i europa er næsten lige så garmmel som bevægelsen på 
internationalt plan, idet den første klub i europa blev chartret i 1928 i Tallinn, estland - 
altså kun 6 år efter den allerførste klub i verden, Toledo i UsA, som jo er den klub, der 
i år (2012) er anledningen til vor bevægelses 90-års jubilæum. 

Der kom med tiden flere klubber i estland, men inden da var Tjekkoslovakiet kommet 
med. Den første klub her blev chartret i 1929 i Hradec Kralove, og den anden i Prag i 
1930. 

Det tredje land på det europæiske ”Y’s Men’s kort” blev england med en klub i 
Hanley i 1931, og derefter kom Polen i 1932 (Krakow). samme år blev der chartret en 
klub i budapest i Ungarn, og i 1933 kom grækenland med (Thessaloniki). 

I 1935 blev der chartret to klubber i Italien, nemlig Rom og Torino. Det sidste land, 
som kom med, inden 2. verdenskrig satte en stopper for udviklingen, var bulgarien, 
hvor klubben i sofia blev chartret så sent som i 1940. 

Allerede i 1932 blev der dannet en Region europa. Den eksisterede i 4 år som sådan, 
men blev i 1936 omdannet til Region europa/ Afrika. 

Det er kendetegnende for starten af bevægelsen i europa, at initiativet i meget høj 
grad kom fra KFUM, hvor både de valgte og i høj grad også de professionelle ledere 
så det som en opgave at styrke KFUM’s indsats ved at opmuntre til dannelse af Y’s 
Men’s klubber. 

Desværre fik ingen af disse klubber nogen lang levetid, idet 2. verdenskrig - og det, 
der fulgte i kølvandet af krigen - kom til at betyde, at alle klubberne i Central- og Øst-
europa døde - dog med undtagelse af Thessaloniki i grækenland. 

Efter 2. verdenskrig 

som beskrevet mere udførligt andet steds i denne bog blev startskuddet til udvik-
lingen efter 2. verdenskrig givet med chartringen af Aalborg Y’s Men’s Club i 1947. 
Dermed kom vesteuropa nu for alvor ind i billedet. 

Meget hurtigt kom først det øvrige skandinavien med, og desuden blev der startet 
klubber i adskillige andre vesteuropæiske lande. Det fremgår alt sammen af neden-
stående oversigt, som viser, hvor i europa vi har (eller har haft) Y’s Men’s klubber. 

væksten i antal klubber nødvendiggjorde en opdeling i flere regioner i europa.
 

Forhistorien
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I 1964 ophørte således regionsfællesskabet med Afrika, og der dannedes tre euro-
pæiske regioner, nemlig: 

1. Region sverige/Finland, 
2. Region Danmark/norge, 
3. Region Central-/sydeuropa. 

I 1969 deltes Region Danmark/norge, og de to lande dannede hver deres egen region.
I 1980 deltes Region sverige/Finland i to selvstændige regioner.
Region Finland blev efter ”Murens” fald udvidet med De baltiske lande og hedder nu 
Finland-baltikum.  Region Danmark omfatter foruden Danmark nu også Polen, som i 
en årrække var sammen med sverige, samt landene slovakiet, Ungarn, bulgarien og 
Rumænien.
Region norge har ydet et stort ekstension arbejde i Rusland og har skabt adskillige nye 
klubber der.
I 2003 blev Rusland en selvstændig region.
Region Central-sydeuropa omfatter landene: england, Tyskland, Frankrig, svejts, Italien, 
Kosovo og Malta, men har temmelig få klubber.

Oversigt over lande i Area europa, hvor der findes (eller tidligere fandtes) Y’s Men’s 
klubber: 

Ps. et enkelt tal kan have ændret sig en smule i forhold til ovenstående statistik, 
men disse er de senest tilgængelige officielle tal. 

Land  (årstal for chartring af første klub)  Antal klubber: 1972  2010

belgien  (1955)  2       0 
bulgarien (1940 og igen 2002)  0 2            
Danmark (1947)    52  138 
england  (1931)  5       2 
estland  (1928 og igen 1991)  0       2 
Finland  (1966)  6     13 
Frankrig  (1949)  1       2 
grækenland  (1933)  2       0 
Holland  (1959)  2       1 
Italien  (1933)  3       2
Kosovo      (2007) 0 1
letland  (1996)  0 2
litauen (1999) 0 2
Malta (2004) 0 1 
norge  (1958) 20       66 
Polen (1932 og igen 1991) 0       5
Portugal  (1950)  2       0 
Rumænien    (1998) 0 6            
Rusland (1991)  0 23 
skotland  (1957)  3       0
slovakiet  (1933 og igen 1995)  0  4
svejts  (1964)  1       2 
sverige  (1952)  26     15 
Tjekkiet  (1929)  0       0 
Tyskland  (1949)  7       6 
Ungarn  (1932 og igen 1997)  0       2
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som det fremgår, har Y’s Men’s bevægelsen haft en omskiftelig tilværelse i europa, 
men her i jubilæumsåret er der gode tegn på fremgang mange steder, men desværre 
også tilbagegang andre steder. en fortsat målrettet indsats vil uden tvivl vise sig at 
give stadig nye og gode resultater. 

Forhistorien
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Kort omtale af Y’s Men’s bevægelsens 
historie i andre verdensdele

sammenlignet med andre dele af verden fik Y’s Men’s bevægelsen ret sent fodfæste 
i Danmark (1947), idet bevægelsen på daværende tidspunkt for længst var etableret 
i Asien, Australien, Afrika og latinamerika og som beskrevet andetsteds i denne bog 
også i en række europæiske lande. 

Det hele startede som bekendt i UsA Toledo, Ohio - i 1922, og ideen fængede hurtigt 
rundt om i staterne og i Canada, hvor den første klub blev sydney i nova scotia. I en 
lang årrække var nordamerika ledende inden for Y’s Men International, og f.eks. alle 
internationale præsidenter var indtil 1971 fra UsA eller Canada. både økonomisk og 
arbejdsmæssigt trak nordamerika i disse mange år det helt store læs. I dag har UsA 
113 klubber og Canada 24 - eller i alt 137 ud af det samlede tal på 1699 (2010). 

Den første Y’s Men’s Club uden for nordamerika blev startet i Kina (i shanghai) i 1924, 
og 8 år senere var der tilstrækkeligt med klubber til at danne Region Kina. samme år 
(1932) blev også regionerne Australasien, europa, og Japan dannet. I Kina døde des-
værre alle Y’s Men’s klubberne i forbindelse med borgerkrigen og den kommunistiske 
magtovertagelse, men på daværende tidspunkt havde regionen bredt sig til Hong Kong 
(1932), singapore (1941) og senere til Taiwan (1955) og Malaysia (1966). Disse lande 
(inkl. Myanmar og Thailand) kaldes nu Region south east Asia og har 22 klubber. Taiwan 
har dog senere skilt sig ud og dannet egen region med 25 klubber. 

I Japan blev den første klub chartret i Osaka i 1928. Denne klub og mange flere blev 
startet af en ung japaner, Tsutae nara (Past IvP shin naras far). Tsutae nara var 
blevet kristen gennem KFUM, og han arbejdede under hele krigen i japansk KFUM’s 
tjeneste i Kina, og da han i 1926 vendte tilbage til Japan, fortsatte han sin tjeneste i 
KFUM og Y’s Men’s bevægelsen. Japan har nu 156 klubber. 

På Philippinerne blev Y’s Men’s bevægelsen også startet af en aktiv KFUM-mand 
(Domingo C. bascara), og den første klub blev chartret i 1928 i Cebu. en overgang 
var Y’s Men’s bevægelsen i denne region særdeles stærk, men de senere års mange 
problemer i landet har også påvirket Y’s Men’s klubberne. Der er i dag 21 klubber. 

Korea, som nu tæller ikke mindre end 4 regioner med 250 klubber, er et selvstæn-
dig Area. I Korea blev den første klub chartret i 1929. Denne klub talte udelukkende 
japanske medlemmer, og den første koreanske klub blev startet i 1946 i Pusan (i øv-
rigt med borgmesteren som charter præsident). lederne af Y’s Men’s bevægelsen i 
Korea er for de flestes vedkommende stærke kristne personligheder, og der er ingen 
tvivl om, at Y’s Men’s bevægelsen i Korea har været med til at fremme kristendom-
mens vækst i dette land. 

Indien/Ceylon Region. Den første klub i denne region så dagens lys i 1931 i Colombo 
(Ceylons, nu sri lankas hovedstad). grundlæggeren var generalsekretæren for KFUM 
i Colombo, Robert O. buel, der lige til sin død som meget gammel mand omfattede 
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KFUM og Y’s Men’s bevægelsen med stor interesse. sri lanka er nu egen region og 
tæller 14 klubber. I Indien kom den første Y’s Men’s Club i Madras i 1940. (Klubben 
havde da fungeret i 6 år, men med et andet navn), og de senere år er det gået utro-
ligt stærkt med dannelsen af nye klubber. Indien, der nu er et selvstændigt Area, er 
delt op i 5 regioner med i alt 631 klubber. I årenes løb har antal klubber og medlem-
mer i Indien varieret ret så meget fra år til år.

Y’sdom i Australien startede i 1925 i brisbane, hvor det (atter) var en ledende KFUM-
mand (A.l. Hinds), der var inspiratoren. I forhold til landets store udstrækning er 
det aldrig blevet til mange klubber; men alligevel har Region Australien markeret sig 
stærkt internationalt, bl.a. med mange gode ledere. Regionen tæller i dag 15 klubber. 
new Zealand var en del af Region Australien-new Zealand, men i dag er der ingen 
klubber i nZ.

Afrika, der i en årrække var sammen med europa, først som Region senere som 
Area, fik kontakt med Y’sdom i 1936, men udviklingen var meget langsom. Først i de 
allerseneste år er der sket en virkelig ekspansion på dette store kontinent. Der er i 
dag 63 Y’s Men´s klubber fordelt på 2 regioner.
 
latinamerika/Caribien blev aktivt involveret i Y’sdom i 1935, da Y’s Men’s klubben i val-
paraiso. Chile. blev chartret under ledelse af KFUM’s generalsekretær, Augustin Turner. 
Den næste klub kom i Montevideo. Uruguay, og der startede klubber i Argentina og 
brasilien. i 1945 tillige i bolivia og 1947 i venezuela, og senere kom andre lande med. 
I dag tæller Region latinamerika og Region brasilien 37 klubber. I det engelsktalende 
Caribien, der er en selvstændig region, er der 8 klubber. Caribien er nu rent area-mæs-
sigt lagt sammen med Canada, medens det tidligere hørte samme med latinamerika. 

Fælles for starten af Y’sdom i 
de dele af verden, som her er 
omtalt, er at KFUM har taget 
initiativet gennem fremsyne-
de, aktive ledere, der har for-
stået, at Y’s Men’s bevægelsen 
kunne være et betydningsfuldt 
redskab til at yde medmen-
neskelig tjeneste på kristent 
grundlag. I dag er Y’s Men’s 
klubberne, ikke mindst i Asien, 
med til at bane vejen for 
KFUM på steder, hvor KFUM 
ikke findes. såvel KFUM’s 
som Y’s Men’s bevægelsens 
styrke i fremtiden vil i høj grad 
afhænge af, at et sådant aktivt 
partnerskab får lov til at fort-
sætte og udvikles. 

5 IP’ere i Melbourne – 1978
Chr. bach Iversen – gotfred nissen – Kensuke susuki – 
bruce e. Price – Tod gunkelman
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Også en åndelig genrejsning efter 
krigen

Y’s Men’s klubber i international perspektiv. 

efterkrigstidens europa bar endnu på sine sår, byer lå i ruiner, had var blevet sået. nu 
skulle man forsøge at samle sig om fremtiden, at hele og gemme, hvad man ikke 
kunne glemme. 

Her havde de skandinaviske lande en særlig opgave at varetage. vi havde også lidt, 
men måtte pragmatisk trække en streg i historien og vie kræfterne til genopbyg-
ningsarbejdet, ikke mindst den åndelige genrejsning. 

Holdningerne overfor Y’s Men’s klubber var meget forskellige. KFUM i de latinske 
lande var ikke indstillet på et sådant arbejde, der skulle være selvstændigt og havde 
ikke-kristne med på verdensplan. Men måske var tilbageholdenheden i disse lande 
ikke mindst sprogligt begrundet. 

I førkrigstiden havde Y’sdom eksisteret i nogle af de lande, der ved fredsslutningen 
ulykkeligvis blev isoleret i Østeuropa, gemt bag et såkaldt jerntæppe. Derudover var 
der enkelte klubber i england, grækenland og Italien. 

Den første charterfest efter krigen blev holdt i Aalborg 1947, og det blev indledningen 
til en ny æra for Y’sdom i europa. 

Amerikanske tropper i Tyskland stiftede klubber i göttingen (1949) og i northeim 
(1950). Derefter fulgte hastigt sverige (1952), skotland og Tyskland (1957), norge 
(1958) og senere Finland og schweiz. 

Den europæiske region opstod i 1952 og fik niels vase-Jensen, Aalborg, som sin 
første RD. Under den første europakonference i norrköping 1955, efterfulgtes han af 
sixten lagebrandt, sverige. 

Klubberne i bruxelles (1956) og Amsterdam (1959) blev stiftet takket være belgieren 
Paul de Wilde og hollænderen Jan de Jong.
 
I I963 chartredes en ny klub i Rotterdam, men med bange anelser - medlemmerne 
var alle over 50 og synes at have klubben som én af mange aktiviteter. De bange 
anelser viste sig at være velbegrundede. 

stiftelsen af en klub i Paris i forbindelse med KFUM’s 100-års jubilæum 1955, var 
også en fejltagelse, der kunne forudses. vi skal aldrig stifte jubilæumsklubber, en 
klub skal have en naturlig baggrund og vokse langsomt op. 

englænderne og skotterne har altid talt om ”over there” i europa - og i KFUM’s hjem-
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land har man øjensynligt haft svært ved at indpasse Y’s Men’s klubber, måske fordi 
ideen ikke opstod i england - man skulle ellers tro, at formen netop var engelsk. 

en førkrigsklub stiftedes så tidligt som i 1931, men overlevede ikke. Første efter-
krigsklub blev Weston-super-Mare (1956), der efterfulgtes i 1957 af en skotsk klub i 
edinburgh, der fik sit charter overrakt af legendariske Henry grimes.
 
De italienske Y’s Men har vi ikke haft stor kontakt til. Der var klubber i Catania og 
Rom samt i Torino. vi husker dem bedst fra konferencen i København (sundby) 1957, 
hvor de inviterede os til at holde den næste konference i Italien. 

grækenland har i mange år været et Y’s Men’s land, uden tvivl fordi amerikanske 
KFUM har haft store projekter på bedding. I Thessaloniki har været en klub siden 
1933, og der har været en klub i Athen. 

Portugal fik en klub i lissabon 1960, efterfulgt af klub nr. to i Coimbra 1968. 

Tolv år efter fredsslutningen stiftedes den første egentlige tyske klub, nemlig essen, 
chartret 1957. siden er adskillige fulgt efter. På dette tidspunkt havde man allerede 
udnævnt en distriktsguvernør, der beholdt posten, til han ved konferencen i Oslo 
1960 blev afløst. 

Hamburg var i 1965 vært for en meget vellykket regionskonference. 

De tyske Y’s Men har været meget flittige til at besøge hinanden og til at deltage i 
nordiske sammenkomster. Mange fik personlige venner blandt danske medlemmer 
og ferierede sammen med familie hos hverandre.

I årene 1956 til 1963 skiftedes landene til at afholde konferencer, i sundby 1956, hvor 
man urealistisk vedtog at næste konference skulle foregå i Torino, den blev aflyst. I 
1958 var göteborg vært, i 1961 stod Oslo for tur og endelig Hamburg i 1963. 

På den sidste konference blev man enige om, at det sprogligt og afstandsmæssigt 
var for besværligt med hele europa i én Region, og man ville forelægge en indstilling 
til accept på næste verdenskonference. Johan Qvist forelagde forslaget på konventet 
i buffalo, UsA i 1963, og det fik stor accept. europa skulle deles op i Region sverige/
Finland, Danmark/norge og Central- og sydeuropa. 

Delingen blev konfirmeret ved en strålende konference i Amsterdam 1964. Det blev 
en virkelig international konference med besøg af verdenspræsident Pat McKenzie 
fra Canada, repræsentation fra Tanzania og andre oversøiske destinationer, samt flere 
hundrede europæere. l Amsterdams gamle hæderkronede rådhus blev deltagerne 
modtaget af overborgmesteren ved en reception, og der blev udvekslet diverse 
artigheder. 

ved delingen var der mange pæne ord, som f.eks. at de talrige og stærke klubber i 
skandinavien ikke ville svigte de svagere og spredte i syden. Mon vi har levet op til 
løfterne? 
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Det har været en vældig fordel for os, at de nordiske lande er så ensartede i være-
måde og i sprog, så ideen kunne slå an over et meget stort område. Der har været et 
forbilledligt samarbejde. 

Takket være bishop Fund (nu: brotherhood Fund) blev norden straks repræsenteret 
ved de internationale konventer, og derefter med adskillige repræsentanter hvert år.

De mange nordiske ledere indenfor organisationen måtte frem til 1964 arbejde i 
den store Region europa. Det krævede en indsats både tidsmæssigt, økonomisk og 
sprogligt, men det var en oplevelsesrig tid, hvor varige venskaber blev til - til gavn for 
den enkelte og for bevægelsen. 

Forhistorien
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At arbejde internationalt 

Danmarks vej ind i verdensorganisationen blev gjort let for os, de mange nye brødre, 
vi pludselig havde fået, tog sig omsorgsfuldt af os. 

l mere end ti år havde vi medlemsret uden betalingspligt. Fra verdenskontoret fik vi 
tilsendt en byge af tryksager, emblemer, charterbreve, m.m. Til alle lejligheder sendte 
man os lykønskninger. vi fik officielle besøg og invitationer til gratis deltagelse i 
verdenskonventer for nyudnævnte ledere, og gennem bishop Fund lejlighed til at ud-
vælge aktive medlemmer i klubberne til rejser til UsA og Canada. vi kan aldrig være 
taknemmelige nok for de år. 

At arbejde på internationalt plan havde kun de færreste danske fra KFUM-kredse 
prøvet før. Den sproglige kunnen var ikke udbredt. Charterrejserne var først lige 
begyndt, ”velstands bølgen” havde endnu ikke vist sig, og Tv var noget man kunne 
stifte bekendtskab med i UsA. 

nu blev der imidlertid krævet korrespondance på engelsk med hovedledelsen, 
ligesom vi også måtte benytte tysk og fransk, et næsten uoverstigeligt problem for 
de første ledere, der havde både europa og Afrika som arbejdsmark. Men en spæn-
dende tid var det. 

I de første 20 år af vort medlemsskab lå den internationale ledelse stort set på ame-
rikanske og canadiske hænder. et stærkt og idealistisk arbejde blev båret frem af stor 
offervilje. 

et af de vigtigste led i verdensorganisationen er generalsekretæren. Han er det faste 
punkt. Mens alle andre skifter efter valg, har man en her, der stadig sørger for konti-
nuiteten. 

Fra Danmarks indlemmelse til 1962 var generalsekretæren den samme, Henry D. gri-
mes fra lawrence. Massachusetts. Han var en dygtig videnskabsmand, der stoppede 
sin karriere på grund af sin entusiasme for Y’sdom. Han havde en evne til at få hver 
enkelt, han kom i kontakt med, til at føle sig betydningsfuld. Han rejste verden rundt, 
bl.a. til Danmark og arrangerede verdenskonventer, normalt med ca. 1000 deltagere. 

Da man efter de mange år skulle vælge en ny generalsekretær, valgte man en 
KFUM- sekretær, Jerry Heyl. I de samme år vedtog man at samle ind verden over til 
et verdens- hovedkvarter, som skulle placeres på en grund i Chicago. 

Det var naturligvis ikke noget nemt job at skulle løfte arven efter et idol. Men det er 
også et stort spørgsmål, om man gjorde rigtigt i at finde manden fra den organisa-
tion, man skulle støtte. lokalt som internationalt må Y’s Men’s klubber stå frit. 

Den tredje verdenssekretær blev Ingvar Wallin, en svensk atomingeniør, der allerede 
i 1969 i europa blev hjælpesekretær for Jerry Heyl. Ingvar fungerede første gang fra 
1973 til 1978 og anden gang fra 1984 til 2000. I nogle år var nordmanden bjørn Pe-
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tersen general-sekretær (1979 til 1984). Derefter fulgte Rolando Dalmas (2001 - 2010) 
fra Uruguay og hans efterfølger japaneren Takao nishimura, som er vores nuværende 
generalsekretær.

Indtil dette tidspunkt havde UsA og Canada haft overvægten af klubber, men som en 
konsekvens af, at der efterhånden blev konkurrence fra flere regioner andre steder 
i verden, bl.a. norden, flyttede man i januar 1970 verdenshovedkvarteret til KFUM’s 
verdensforbunds bygninger i geneve. Hovedkvarteret i Chicago blev udlejet, så det 
kunne give en løbende indtægt. 

blandt de mange dygtige ledere, vi fik kontakt med i de første år, kan vi nævne bib-
liotekaren Poul Knapp, der i en årrække fra 1952 stod for World Outlook og dermed 
havde hele planlægningen af delegaters rejser til UsA. Det var spændende for dem, 
der var så heldige at få brev fra ham med en invitation til et verdenskonvent og med 
billet og check vedlagt, samt en udførlig rejseliste med opgivelse af de klubber, man 
efter konventet skulle aflægge besøg. Det var en stor oplevelse at prøve at få sit 
skoleengelsk til at fungere. 

I øvrigt nød vi godt af vore amerikanske brødres utrolige gæstfrihed og deres entusiasme 
m.h.t. at vise os virksomheder, få os i den lokale radio, i Tv samt i den lokale avis. 

efterhånden som antallet af klubber voksede i Danmark (europa), måtte vi naturligvis 
betale fuldt kontingent og gjorde det gerne, idet vi samtidig med vor større indsigt i 
bevægelsen tog del i verdensledelsen og fik medansvar. bl.a. deltog vi med et sær-
deles rimeligt beløb, da hovedkvarteret i Chicago skulle bygges. 

verdensorganisationen var delt således op, at verdenspræsidenten under sig havde 
kontinenterne opdelt i area (områder), og i hver af disse blev der udpeget/valgt 
vicepræsidenter. l 1962, da europa var i område med Afrika, stiftede den daværende 
IvP Johan Qvist et meget beskedent blad med navnet ”Africana”, hvor de to områder 
kunne blive gensidigt informerende. 

Mange danske har efterhånden haft pladser i den internationale organisation, fun-
det sig godt tilrette og været taknemmelige for de oplevelser, som samarbejdet har 
givet. 

Ingvar Wallin – Takao nishimura – 
Rolando Dalmas - 2011
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I 1970 havde Danmark den ære at være vært for et internationalt konvent. Det 
fandt sted i Falkoner Centret i København og samlede mere end 1.700 deltagere. 
Det var det første internationale konvent, som fandt sted uden for nordamerika. På 
konventet blev danskeren, Poul H. Jørgensen, Fredericia, valgt til IP-elect, og han 
blev dermed også den første verdenspræsident valgt udenfor det nordamerikanske 
kontinent. 

Danmark har fået en stor plads i verdensorganisationen. Måtte vi bruge den med takt 
og entusiasme, så bevægelsen aldrig får slagside, altid forbliver international og altid 
er i bevægelse. 

siden 1970 har klubbernes verdenskontor ligget i geneve og omkostningerne delvist 
været betalt af de penge, der kom ind ved udlejning af det tidligere hovedkvarter i 
Chicago. 

I 1983 blev bygningen solgt og salgssummen overført til enDOWMenT FUnD PRO-
MOTIOn. 

I årene fremover har vi stadig været aktive i det internationale samarbejde. bevægel-
sen har udviklet sig hastigt i andre regioner i verden, og ikke alene gennem konferen-
cer har vi mødt de nye medlemmer, men også gennem de verdensprojekter vi hele 
tiden tager del i. 

en stor del af vort initiativ har klubberne lagt i de frigjorte lande i Østeuropa, lande, 
hvori der for 50 år siden var Y’s Men’s klubber, Tjekkiet, slovakiet, Polen, Ungarn og 
nye Y’s Men’s lande som estland, letland, litauen og Rusland; en helt ny og spæn-
dende tid i det europæiske arbejde, der lover godt for et nyt årtusinde i Y’s Men’s 
arbejdet. 
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Nogle vigtige navne 

Det var spændende dage, da man skulle med i et internationalt samarbejde; at mø-
des med de personer, man havde korresponderet med på måske ikke ganske fejlfrit 
engelsk. 

Én af de personer, man først mødte, var bevægelsens internationale sekretær, Henry 
grimes. en meget dygtig kemiingeniør, der opgav sit arbejde og fra sin store villa i 
lawrence, Massachusetts, drev et utroligt effektivt sekretærarbejde. Han besøgte 
Danmark i 1960 og deltog i en konference på Møgelø. grimes ønskede, at klubberne 
skulle tage effektive yngre forretningsfolk ind, der kunne gennemføre ideerne. Det 
blev en rimelig blanding til bedste for klubberne. 

en anden stor hjælper og en elskelig person var David R. elder, redaktør fra Wa-
shington, Iowa, der samtidig var redaktør af bevægelsens blad ”Y’s Men’s World”. 
Han og hans kone besøgte flere gange Danmark, overrakte charter og vandt mange 
venskaber i det skandinaviske. 

I 1955 fik de danske klubber besøg af den internationale præsident, dommer Paul W. 
Alexander. Han var den, der i 1922 udarbejdede de internationale love for Y’s Men Inter-
national, og han blev den første præsident. en særdeles beskeden og vidende mand 
og en god lytter. København Y’s Men’s Club fik sit charter overrakt af Poul W. Alexander. 

blandt de mange amerikanske og canadiske verdenspræsidenter erindrer man fra 
den første tid McClary fra edmonton, Canada, der fandt Danmark smukt og interes-
sant, men på turen gennem sverige til norge, tabte sit hjerte til de svenske skove. 
Der følte han sig hjemme. 

en anden, arkitekten gordon stove, der stod for det internationale konvent på univer-
sitetet i lansing, Michigan, hvor Danmark for første gang havde en bishop-delegat 
med, var en meget praktisk og dygtig præsident. Han besøgte de danske klubber og 
ønskede at gøre organisationen virkelig international. 

Der har været besøg af mange Y’s Men fra UsA. De nød at have kontakter i skandi-
navien. en af dem var en sukkervarefabrikant fra Ohio, edgar McCoy, far til en senere 
verdens-præsident, og hans kone Irene. De foretog i en moden alder to rejser til 
skandinavien og var med på ture og til private sammenkomster. De glædede sig over 
den smukke danske sang, sagde de. Fra Århus rejste de med til en regions konfe-
rence i Oslo, der foregik på sonøya og var en succes. Da alle sang ”Dejlig er jorden”, 
knuste familien McCoy en tåre, og vi følte alle et verdensfællesskab. 

Det var et brud på alle traditioner, når man internationalt valgte Poul Jørgensen til 
verdens præsident for 1971-1972. et brud, fordi man indtil da havde hentet alle præsi-
denter fra UsA og Canada. Det var en fin anerkendelse til Danmark. Poul Jørgensen, 
PH, var en effektiv præsident, og allerede for året 1978-1979 fik vi valgt en anden 
initiativrig verdenspræsident, gotfred nissen. så fulgte det uhørte, at en dansker 
blev afløst af endnu en dansker. (se oversigten over IP’ere i sidste afsnit)
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I de første mange år valgte man en international vicepræsident for området europa-
Afrika. Den første var stifteren af klubben i Aalborg, ejnar Davidsen, så fulgte niels 
vase-Jensen, sixten lagebrandt, sverige, Knud erik simonsen, Danmark, gøran 
belin fra Husqvarna, Johan Qvist, Århus, leif lindstrøm, göteborg, Jan de Jong, 
Amsterdam. en personkreds, der tæller gode minder, fremdrift og god vilje. 

Den sidste regionsleder for hele europa var Åge Holter, Oslo, dr. theol., og forfatter til 
den tryksag, der kom til at hedde AbC. Det var en opslagsbog om diverse forkortel-
ser indenfor bevægelsen. 

Åge Holter var en dejlig og livlig leder, med et strålende humør, og så stak han ikke 
noget under stolen, som da han ved en fest fortalte, at ”nordmændene var gla’ i de 
danske”, uden derfor at være forpligtet til at være lige glade for alle. 

Under den dansk/norske tid huskes navne som elias lauritsen, Kolding, vores fæno-
menale oversætter og sangskriver bent Andersen, silkeborg, einar bøe fra Oslo, Kaj 
lindhardt og Paul Ottsen. 

Fra den rent danske side er der navne som postmesteren i Kalundborg, ejgil An-
dersen, som fik den største klub i landet, som var med til at etablere et fast loppe-
marked i byen, og som den første dansker modtog Y’s Men International’s højeste 
udmærkelse ”ballantyne Award”, 

Mange flere kunne nævnes efterfølgende, men ingen nævnt, ingen glemt!

nar man tænker tilbage på de mange år, og erindrer, at udviklingen er gået over et 
ungdomsoprør, en tilbøjelighed til kinesisk og russisk ideologi, et kvindeoprør, dan-
nelse af et europæisk fællesskab samt en teknisk revolution, er arbejdsmarken na-
turligvis blevet en anden, og fremtiden må kræve medlemmernes medleven i tiden, 
men alligevel med en fastholden i det grundlæggende, kristendommen. 

eigil Andersen modtager ballantyne Award af Chr. bach Iversen under IC i stockholm 1980
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Udviklingen i Danmark 1947 - 1967

efter den første klubs start i Aalborg i 1947 gik der nogle år, hvor man tænkte på, 
hvordan start af klub nr. 2 skulle foretages. 

I 1952 fik niels vase-Jensen som regionsleder og Willy I. Jensen som klubsekretær 
arrangeret et møde med bestyrelsen for KFUM’s Centralforening i Århus, hvor man 
talte om klubben i Aalborg og foreslog, at man søgte at etablere en lignende i Århus. 

Ideen fik en god modtagelse, og under navnet Århus Y’s Men ’s Club startede arbej-
det, og d. 14. februar 1953 blev det internationale charter overrakt.
 
Derefter fulgte klubber i hurtigt tempo: 

1955  (sundby) København og Horsens 
1957  Kolding, nykøbing Mors og Randers 
1958  esbjerg, Fredericia, Herning, silkeborg og struer 
1960  Åbenrå, Frederikshavn, Odense (Klosterbakken) og skagen 
1961  vejle 
1962  Roskilde 
1963  Hjørring, Randers og sønderborg 
1964  Marselisborg, grindsted, Holstebro, Kalundborg og svendborg 
1965  Aalborg II, Haderslev, Kjellerup, Odense (Fredens sogn) og vamdrup 
1966  Fredericia (landsoldaten), Hedensted, Tønder og viborg 
1967  Års, bjerringbro, grenå, Haslev, Middelfart og Thisted 

Der er naturligvis en charme ved at være få klubber - medlemmerne kendte alle hin-
anden - men dejligt alligevel, at udviklingen skete så hurtigt. 

To ting har betinget den medvind, bevægelsen har haft i Danmark. For det første korn 
ideen ude fra på et tidspunkt, da KFUM på grund af besættelsen var uden kontakt 
med en hel generation af 16-20 årige. samtidig havde de, der tidligere var kommet 
i Unge Hjem, men nu var blevet for gamle, et behov for andre måder at mødes på, 
også til afløsning af bibelkredsene. Det var derfor lykkeligt at Y’sdom kom til landet. 

navnet er et helt kapitel for sig - først talte man om ”det amerikanske pjat”, og 
nogle ville forsøge at ændre navnet til Y-klubben; det gjorde man i øvrigt flere steder 
i sverige. ”Y” kunne være det første bogstav i YMCA, hvor det stod for ”ung”, (det 
ville dog være upraktisk, efterhånden som klubmedlemmernes alder steg), det kunne 
også være det græske Y, der som et første bogstav i ordet ”søn” stod for Kristus. 
Men, som vi bruger bogstavet i Y’s Men ’s Club, står det for YMCA (KFUM) mænde-
nes klub. Mændene for KFUM. 

Medlemstilgangen skete hovedsageligt fra KFUM og FDF, og forskelligheden indenfor 
KFUM kunne i begyndelsen skabe store debatter om linjen i klubbernes arbejde. I 1959 
udvandrede f.eks. medlemmer fra nogle klubber, fordi der blev spillet op til dans, men 
ved den første følgende konference fandt man det helt naturligt med dansen. 

Regionens udvikling
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Det varede naturligvis nogle år, før alle KFUM-sekretærer accepterede Y’s Men ’s 
klubberne. nogle frygtede, at de ville skade foreningens arbejde, men efterhånden 
opfattedes de dog overalt som en styrkelse af det fælles arbejde. Det har været af 
den største betydning, at Y’s Men’s klubberne fik en nær tilknytning til KFUM samti-
dig med, at de beholdt deres selvstændighed. Det var en fordel for begge parter, for 
når to organisationer sluttes sammen, forsvinder den gensidige inspiration. 

Udviklingen krævede stadig ændringer i ledelsesstrukturen. Fra sin indtræden i Y’s 
Men International var Danmark et led i Region europa. der igen sammen med Afrika 
hørte under en international vicepræsident. Den 1. september 1964 blev den euro-
pæiske region på en konference i Amsterdam delt op i Region sverige/Finland, Dan-
mark/norge og Central/sydeuropa. I 1968 var antallet af klubber i den dansk-norske 
region steget så stærkt at de blev to selvstændige regioner. 

Klubbens formål formulerede man tidligere i tre afsnit: 

1. Den personlige fornyelse 
2. Den stedlige indsats 
3. Den internationale kontakt 

Den personlige fornyelse skulle opnås gennem klubbens møder med foredrag, ind-
læg og debat, gennem diverse klubblade og studiekredse. 

Den stedlige indsats har omfattet mange initiativer, hvoraf nogle af de første skal 
nævnes her. 

Aalborg oprettede tidligt en klub for drenge fra husvilde boliger (som det hed den-
gang), og pengene hertil fik man fra et årligt sct. Mortens spil (andespil). Tidligt 
havde KFUM brug for et filmapparat. Klubben købte apparatet og udlejede det til 
hvem, der havde brug for det. Man arrangerede ture for polioramte børn og støttede i 
øvrigt foreningens økonomiske arrangementer. I 1961 bekostede man et nyt lysan-
læg til KFUM’s sportsanlæg. I 1964 arrangeredes en stor udstilling i Aalborghallen 
under navnet ”vejen”. I 1966 påbegyndtes opførelsen af et kollegium for lærlinge til 
48 unge. 

”Arbejde i geneve” – 1979, Ingvar Wallin – gotfred nissen – bjørn Petersen – Chr. bach Iversen
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Århus arrangerede tidligt sammen med Aalborg en lejr på ”Fuglsønæs” for drenge 
fra tyske flygtningelejre, med senere privat indkvartering. Man overtog administra-
tionen af KFUM’s lejr og benyttede mere end 800 timer på en renovering. Klubbens 
medlemmer blev bloddonorer. som andre klubber deltog man aktivt i foreningens 
økonomiske arrangementer. en ny stue i foreningen blev møbleret. Der var ture for 
beboere på plejehjem. 

Utallige er de aktiviteter som klubberne i Danmark har lavet for at skaffe midler til 
klubbernes støtteprojekter af forskellig slags. Flere eksempler på klubaktiviteter ses 
sidst i afsnittet om Projekter og aktiviteter. 

Den internationale kontakt skete gennem distrikts-, regions- og verdenskonferencer, 
gennem broderklubarrangementer, blade og de fælles udenlandske projekter. 

Regionens udvikling
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Periode med udvikling og  
konsolidering 1967 - 1987

I regionens anden tyveårs periode blev Y’sdom i Danmark på flere måder så at sige 
konsolideret, rykkede fra købstæderne ud i sogne og herreder, antallet af klubber 
steg, og disses engagement såvel lokalt regionalt som internationalt fik jævnligt pres-
seomtale, kulminerende med forberedelsen og afviklingen af det 57. internationale 
konvent i Århus 21-24. juli 1986, hvor selve åbnings ceremonien blev overværet af 
Hendes Majestæt Dronningen. 

Y’sdom blev i denne periode ”af-amerikaniseret” og i stigende grad ”internationali-
seret”, ikke mindst påvirket af bevægelsens vækst, moderat i europa og eksplosivt i 
Asien. europæiske møde- og ledelsestraditioner, anvendt i forskellige ungdomskorps, 
havde nok også en afsmittende effekt på udviklingen, ikke mindst på grund af de 
valgte danske verdenspræsidenter, samt det forhold, at efter hovedkontorets flytning 
til KFUM-huset i geneve, havde der udelukkende været skandinaviske generalse-
kretærer. nye love der blev kraftigt debatteret på Ohio-konventet i 1972, hvor den 
store danske delegation ikke mindst gjorde sig gældende i formålsdebatten, var også 
med til at fjerne UsA-dominansen. Demokratiet sikredes ved, at et internationalt råd 
nu skulle være bevægelsens øverste myndighed, og i dets start og indkøringsfase 
gjorde flere danske medlemmer sig gældende. 

I denne periode mistede mændene for alvor eneretten på bevægelsen. Flere Me-
netteklubber blev også i den danske region chartret, ligesom der også blev chartret 
blandede klubber. For de allerede chartrede klubbers vedkommende bestod sam-
fundsudviklingens påvirkning af Y’sdom nok i, at foruden til de traditionelle familiear-
rangementer blev Menetterne nu også inviteret med til ordinære klubmøder, ligesom 
de havde haft deres helt naturlige andel, plads og engagement ved udvalgsmøder i 
hjemmene. 

bevægelsen ændredes i disse år til at være en ”familiebevægelse” med et stigende 
antal Y’s Menetter og Y’slinge, som efterhånden blev en almindelig anvendt beteg-
nelse for ægtefæller og børn, der deltog i bevægelsens arrangementer, især nok 
konferencerne. Fra at være såkaldte ”arbejdskonferencer”, hvad jo i sagens natur var 
nødvendigt i regionens opbygningsfase, fik regionskonferencerne også betydning for 
fællesskab og inspiration, for regionens medlemsfamilier indbyrdes, og en gudstjene-
ste med kraftigt, fuldtonende salmesang blev en fast del af de fleste konferencer. 

Den tætte kontakt mellem klubberne i et distrikt blev efter nogles mening slået i 
stykker af den nødvendige revision af distriktsantal og distriktsgrænser. Det bødedes 
der på i 1977 ved oprettelsen af 3 sektioner med RD-valgte, senere klubvalgte sekti-
onsledere til aflastning af RD. sektionerne samlede adskilte distrikter til sektionskon-
ferencer og sektionsvis afholdte vice-Dg træninger. Desuden betød det ovennævnte 
stigende familieengagement, at der blev knyttet mange venskaber på tværs af 
distrikterne og sektionerne, ikke alene ved konferencer, men efterhånden også ved 
mange festlige charterfester, ved højskoleophold, på familielejre, rejser til norge og 
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Israel, deltagelse i Area- og internationale konventer, hvor de ca. 100 skandinaviske 
deltagere i Ohioturen 1972 for alvor skabte interesse og efterhånden også tradition 
for dansk deltagelse i internationale konventer. 

Kontakt over regionens grænser skabtes også af et stigende antal bF (brotherhood-
fund) delegater, danske Y’s Men på rejse i UsA, Canada, Afrika, Asien og Australien, 
såvel som delegater fra disse regioner på besøg i danske klubber og hjem. Der er 
ingen tvivl om, at delegaters og konventdeltageres home-stay (indkvartering privat) 
såvel som broderklubbers gensidige besøg for alvor var med til at give bevægelsen 
et virkeligt internationalt indhold. Også stadig flere YeeP-studenter (Youth educatio-
nal exchange Program), som via dette for bevægelsens fremtid vigtigste program fik 
ophold hos Y’s-familier i fjerntliggende regioner, der fik betydning for deres liv, var 
med til at give bevægelsen det internationale præg. 

YeeP’erne satte mere og mere præg på de traditionelle Y’s-træf, markant for første 
gang ved stockholm-konventet i 1980, som var det andet konvent afholdt i skandi-
navien, idet København allerede i 1970 var værtsby. Konvent nr. 2 i Danmark, Århus 
1986, var specielt derved, at der på Unge Hjems efterskole samtidig afholdtes det 
1. Internationale Ungdoms Konvent (Youth Convocation), hvis 160 deltagere dels var 
YeeP’erne, dels medlemmer af de i nogle regioner oprettede Y’s ungdomsklubber. 

endelig var der naturligvis også mange Y’slinge, som deltog i YC, medens deres for-
ældre var med på selve konventet, hvor flere programindslag med deltagerne fra YC 
var med til at sætte et helt specielt præg på dette konvent, hvis tema da netop også 
var Youth - Cornerstone for Tomorrow (Ungdom - fremtidens hjørnesten). Og med 
ca. 600 danske deltagere fik også dette konvent bragt International Y’sdom til Region 
Danmark. 

Organisatorisk og kommunikationsmæssigt skabtes i denne periode grundlaget for 
en velfungerende region. Kontinuiteten, trods de årligt skiftende præsidenter, sikre-
des dels ved troika-Iedelsesprincippet, dels ved ledelsestræning, regionsvis ved det 

Ungdomsgruppen under IC i stockholm 1980
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for den danske region helt specielle årlige Præsidentmøde i Fredericia, sektionsvis 
for kommende Dg’ere og distriktsvis for kommende præsidier. 

På klub-, distrikts- og regionsplan blev der i disse år lanceret væsentlige - ofte store 
projekter til gavn for f.eks. KFUM/K lokalt eller på landsplan, idet omtalte periode 
næsten overalt havde skabt et godt samarbejdsklima de to organisationer imellem. 

Klubprojekter var ikke altid nødvendigvis pengerejsningsprojekter. værdifulde per-
sonkontakter knyttedes, når praktisk assistance blev tilbudt, f.eks. ved restaurering 
af lejre og hytter tilhørende forskellige ungdomskorps. Desuden var det en Y’s Men’s 
aktivitet at være med ved tilrettelæggelsen af menigheds- eller Ydre Missions møder 
og basarer, ved drift af ungdomsklubber, ledertræning, genbrugsbutikker og ved flere 
DMs-Iandsstævner samt ved Danske Kirkedage og KFUM’s verdensrådsmøde. 

Utallige loppemarkeder, bankospil med ”banko-Carl”, julemærker, -kalendere, -plat-
ter, drift af minigolf eller campingplads, investering i grunde, huse og sommerhuse, 
avis- og papirindsamling, annoncelodseddel, salg af juletræer gav ret så store beløb 
gennem årene, men efterhånden blev en stigende andel anvendt til internationale 
frem for lokale projekter. en linje som også regionalt fulgtes med valg af projekter 
i f.eks. Tanzania, det verdensomspændende såkaldte gUlD-program i nigeria, salg 
af Mads stage-tegninger, forsynet med Piet Hein gruk, hvoraf tryk nr. I blev overrakt 
Hendes Majestæt Dronningen, til fordel for Mads stage-fonden, Fulton samt KFUK’s 
sociale arbejde på grønland. Der var projekter i Indien, Kenya, bangladesh, sri lanka, 
spanien samt støtte til Dialogcentrets projekt ”Hjælp til vestens unge i Østen”. 

I tilknytning til disse såvel lokale som regionale opgaver, var klubberne 100 % med 
i internationale programmer, i det årlige TOF (Time of Fast) støtteprogram, i AsF 
(Alexanders schollarship Fund), WO (World Outlook) med de tidligere nævnte broder-
klubforbindelser, et stort antal fadderskaber tegnedes for børn i Asien og Afrika, og 
klubbernes indsats for bF med brugte frimærker gav flere gange regionen trofæet 
Dick nichol’s banner i hænde for et år. 

Regionen udviklede år efter år et godt kommunikationsniveau. Alle medlemmer fik 
4-5 gange årligt regionsbladet gongongen, præsidierne fik Regionsmeddelelser, 
regionsledeIse fik månedsblade fra RD. Adressebogen ændredes efterhånden til 
en håndbog med regionskalender, hvor samtlige publikationers udsendelse forud 
var uge-nr. fastsat, og en oversigt over såkaldte konsulenter, som klubberne kunne 
benytte ved forskellige opgaver, samt de organisationer, hvori man havde ønsket 
regionen repræsenteret. Regionens love samt annoncer for diverse klubbers frem-
stillede brugs- og gaveobjekter aftryktes bag i bogen. AbC for Y’s Men, den i 1978 
for første gang udgivne Regions sangbog samt Håndbog for Klubledere revideredes 
og blev trykt for anden gang, og endelig fremstilledes en plancheudstilling, som ved 
forskellige arrangementer var med til at præsentere regionens arbejde udadtil. 

”skriften på væggen” blev nok tydelig i sidste halvdel af perioden - klubber med da-
lende medlemstal, og en naturligt stigende gennemsnitsalder. selvom man gik støt 
frem, hvad angår klubantal. fortsatte de ikke den ildhu og begejstring, som prægede 
den første 20-års periode, som sluttede med en gennemsnitlig vækstrate på 18 %, 
mens indeværende periode slutter med 3 % som gennemsnit for de sidste 4 år. 
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et andet måske vigtigere emne end gennemsnitsalder og medlemstal, var mod slut-
ningen af perioden formålsdebatten, som afslørede, at mange optagne medlemmer 
ikke kendte de Internationale love, hvorunder de var chartrede. en gennem flere år løben-
de debat i diverse klubbreve og -blade og i gongongen samt ved adskillige regionskonfe-
rencer afsluttedes i 1986 på konferencen i Århus med, at det blev fastslået, at naturligvis 
følger regionen de Internationale love, men at regionen arbejder på ”et kristent grundlag”. 
skal Y’s Men’s International fortsat have en fremtid i Danmark som international tjene-
steorganisation, så må besindelsen fra indeværende periodes slutning fortsætte, ikke 
som en sidste krampetrækningsaktion i ”ældreklubben”, men som et løbende resultat af 
”medlems- pleje”, så klubben fortsat må være et rart sted at være. 

Udviklinger er afhængige af arbejdet, der udføres i regionens enkelte klubber, hvis 
arbejde igen er eller kan være afhængig af den til enhver tid siddende ledelse. 

en leders vigtigste opgave er at sætte andre i arbejde. Han skal stille sig til rådighed 
med viden og indsigt. I kærlighed, beslutsomt og viljefast, skal han ”øse” ud af sig selv 
til de enkelte klubber, så de i fællesskab støtter den rigtige udvikling: At være med til at 
bygge en bedre verden, eller som baden Powell udtrykte det: ”At verden må være en 
lille smule bedre den dag, du forlader den, end den var, da du kom ind i den”. 
Man kommer til at tænke ikke kun på den tid, da vi var en stor region i hele europa, 
men også på de gode år i den dansk/norske region. Der groede mange venskaber op 
i de år. Det var altid festligt at besøge hinanden, uanset hvor forskellige vi var. Mange 
klubforbindelser blev stiftet, der stadig varer ved, og det blev vel egentlig hos os 
begyndelsen til broderklubberne, senere udvidet til triangelklubber, et vigtigt led i en 
klubs daglige arbejde og en opfyldelse af en del af vort formål: at skaffe udsyn. 

såvel norge som Danmark stod ved adskillelsen med et godt veludrustet lederskab. 
Med et blev afstandene mindre og ledernes arbejde dermed gjort lettere. I de dage 
var det ganske almindeligt, at de regionale tjenesteledere (RsD) tog på hyppige klub-
besøg, måske to gange til hver klub i et klubår. Desuden havde klubberne ofte besøg 
af regionslederen (RD), hans forgænger (Past RD), bF-delegater fra konventer og 
andre rejsende Y’s Men. Det gav inspiration. 

Utallige er jo de projekter, den danske region har været involveret i - det har an-
dre skrevet om, men ”guldprogrammet” var nok startskuddet til fremtidens store 
projekter og i allerhøjeste grad noget, der kunne mærkes i klubberne. Projektet blev 
entusiastisk ledet af den anden danske verdenspræsident, og det var en fantastisk 
oplevelse at være med til det. 

et klubarbejde kræver et virkeligt initiativ, og her kan man fremhæve det store og fine 
brotherhood-Fund-arbejde. Utallige timer er her brugt på at vaske og sortere frimær-
ker, og gad vide, hvem andre end Y’s Men der ville påtage sig et sådant arbejde. Det 
har altid været et fantastisk stykke klubarbejde. Hvorfor? Jo, her kan alle deltage, 
man har det hyggeligt og rart og kommer hinanden nær omkring spisebordet. 

Man bør også nævne programudvalget, der skal hjælpe med at gøre Y’s Men’s mø-
derne interessante. veltilrettelagte klubmøder, der med interne spørgsmål på dags-
ordenen giver lejlighed til debat, bliver aldrig uaktuelle eller kedelige. glædeligvis ser 
vi også at flere og flere klubber holder normale klub møder, hvor damerne er med, 
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ligesom vi får klubber for begge køn - en god ide. De enkelte klubber har jo ret til at 
indrette sig, som de helst vil. 

Der bliver også flere og flere familie- arrangementer, og et resultat heraf er vort YeeP-
program med udvekslinger af unge fra Y’s Men’s hjem. Det er mange steder blevet til 
et større arbejde, når et medlem modtog en YeeP-student, og hele klubben blev vært. 
Alle danske klubber burde være med i sådanne projekter, og forhåbentlig kan de unge, 
der sendes ud, en dag overtage vore stole. Udviklingen skulle jo nødig stagnere. 

Det var meget betegnende for regionen i 70’erne, at klubtilgangen var endog meget 
stor, mellem 8 og 11 klubber pr. år. Og det kan slås fast, at de danske klubber i man-
ge tilfælde har ydet en fantastisk indsats. vi kan ikke i kronologisk orden nævne, hvad 
der skete på de forskellige tidspunkter, men vi kan fortælle lidt om pengerejsnings-
aktiviteterne. vi nævnede ”guldprogrammer”, som har gjort det muligt at uddele mil-
lionbeløb til mange værdige formål, og det er helt klart, at man mange steder regner 
med os, sådan som det også fremgår af det voksende antal henvendelser om støtte. 

et af de helt store klubprojekter har været loppemarkederne. Mange klubber brugte 
dem som fast indtægtskilde, og enkelte har endog arrangeret permanente loppe-
markeder som f.eks. Kalundborg, hvor man var pionerer  på dette felt, og det var 
også her, man fandt på navnet ”spildopmagerne”. Ideen blev taget op i viborg, hvor 
man byggede en stor hal og gennemførte ugentlige salgsaftener, et stort arbejde for 
medlemmerne og deres koner. På et tidspunkt var tiden inde til at lade kommunen 
overtage hallen på lejebasis, og det blev så ungdomskorpsene, der overtog ”forret-
ningen”. 

At arbejde med at samle loppeting giver os et team-work, der skaber samling. 
Mange samlede også aviser, men prisen for dette arbejde er jo faldende. et tredje 
klubprojekt skal lige nævnes i denne forbindelse, nemlig bingo-spil, der dog somme-
tider gennemførtes med risiko for, at entrebeløbet ikke overstiger beløbet til gevin-
ster. Disse tre typer klub- arrangementer har været faste indtægtskilder for mange 
klubber, men der er kommet konkurrence fra Tv-stationernes bingo og andre organi-
sationers loppemarkeder, og derfor kan spildindsamlinger ikke længere betale sig. 

Man har da også flere steder set sig om efter andre muligheder. Herning klubben 
lancerede et lodseddelhæfte under devisen ”et godt initiativ for Hernings ungdom”. 
Ideen er sprunget fra klub til klub og er blevet permanent her og der med godt resul-
tat. bl.a. kan fremhæves Års klubbens arbejde, og de har på bedste vis hjulpet andre 
klubber på vej. I sverige fik man mange penge på adventskalendere; vi havde kend-
skab til det, men det varede længe, før en dansk klub tog initiativ hertil. Klubben blev 
Randers, og de står stadig for dette projekt, hvor andre klubber deltager som sælgere. 

når oversigten over julemærker kan læses i avisen, er der altid Y’s Men’s klubber 
med. Også her gælder det om at få dannet en tradition, så køberne ved, at de skal 
reservere deres køb. 

Af de mere ambitiøse projekter skal nævnes, at vejle i 1972 fik den geniale ide at 
købe et stykke jord ved nr. lyngvig med udstykning af sommerhusgrunde for øje. 
vejle fik klubberne i Horsens, Fredericia og skjern med på ideen. 
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Der er en længere historie om problemer med sælgeren, om en beskeden salgspris, 
der blev hævet til det dobbelte, da naboen kunne sælge til den pris, og med den 
lykkelige udgang, at initiativtagerne i ”1973-kroner” kunne opnå en fortjeneste på 
700.000 kroner til gavn for samfundsvigtige projekter. De glade 7o’ere var også gode 
ved de danske Y’s Men’s klubber. 

Der findes også, og lad os være glade for det, klubarbejder, der sker i det stille. 
Mottoet fra 70’erne, ”Human Crises”, menneskets krise, kræver vor bevågenhed. et 
af de fineste klubarbejder i den henseende er de fadderskaber, danske klubber har 
tegnet. Det er utroligt, hvor lidt, der skal til for at hjælpe et barn til skolegang og mad. 
Andre klubber, Aulum, Ikast, Kjellerup og flere har været involveret i hjælpetranspor-
ter til Polen med leverancer af tøj og hospitalsudstyr. Der er et behov, og vi må se på 
det humanitære, ikke det politiske. 

sådan er der mange tjenester, der ikke bliver registreret, men bare gjort, fordi man 
ikke kan lade være, til gavn for dem, der hjælpes, og til højnelse af klubbens liv. 

Det er helt sikkert, at de danske klubber i de tyve år, der her er omtalt, er blevet 
mere samfundsbevidste. Mange Y’s Men sidder i skolenævn, menighedsråd, byråd 
og andre organer, hvor de kan være med til at præge udviklingen. 

Der bør stå respekt om Y’sdom overalt i landet. For år tilbage blev det i en lokal 
Rotary klub foreslået, at alle kluborganisationer i byen - og det er mange til trods 
for byens kun 3.000 indbyggere - skulle forsøge ved fælles indsats en gang årligt at 
stable et virkeligt arrangement på benene, f.eks. et møde med en kendt taler, eller 
et arrangement, den enkelte klub ikke kunne magte økonomisk. Den daværende 
præsident for Rotary svarede ganske kort: ”Jeg synes, det ville være en glimrende 
ide, men det skal være Y’s Men’s klubben, der skal stå for det praktiske, for det har 
de forstand på”. 

At vor organisation består af klubber og ikke foreninger er sikkert medvirkende til, 
at et medlemsskab er meget mere forpligtende, man skal regne med den enkelte 
til arrangementerne, der skal herske en vis klubdisciplin, og det er nok noget, vi skal 
erindre hinanden om. 

De danske klubbers arbejde ligger på et højt stade, og vi må håbe, at det må fortsæt-
te, for det vil være grundlaget, hvorpå fremtiden skal bygges. vi skal have et klubar-
bejde, der skal inspireres af gode og dygtige ledere, som til stadighed vil fortælle 
regionerne og dermed klubberne, at Y’sdom ikke kun er kammeratskab, men i højere 
grad et kristent og forpligtende fællesskab, så vi kan leve op til de høje idealer, som 
har været bærende i de forløbne 40 år og også skal være det i fremtiden. 
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Udviklingen fra 1987 - 1997 

1986 - 1987
Året blev et markant år i regionen, idet Danmark for 2. gang var vært for et Interna-
tionalt Konvent (første gang var i København i 1970). Konventet blev holdt i Århus, 
hvor de lokale klubber - sammen med værtskomiteen - havde lagt et stort arbejde i 
forberedelserne og med rette høstede megen ære for et godt arrangement, der også 
omfattede den første internationale ungdoms-konference. Konventet havde samlet 
et rekordstort antal deltagere, nemlig 1733 fra 27 lande. Heraf var 102 Y’slinge og 140 
deltagere i ungdomskonferencen. For alle deltagere var det en særlig oplevelse og 
ære, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. overværede åbningsceremonien, 

Årets regionskonference blev holdt i tilknytning til det Internationale Konvent. På 
denne fik den forudgående debat om § 2 i de regionale love (formålsparagraffen) sin 
afslutning, idet der blev vedtaget en formulering, der samlede bred tilslutning. 

I Y’s Men ’s året blev startet det, som er blevet kaldt ”Topmøder” med KFUM & K 
for yderligere at styrke samarbejdet. På disse møder, som stadig holdes, blev bl.a. 
ideen om Y’slinge klubber diskuteret, som kunne ses som en konkurrent til KFUM & 
K’s arbejde, hvis ikke der forelå en klar aftale og en forståelse. Det blev præciseret, 
at Y’slinge klubber skulle arbejde med samme mødeform og samme formål som Y’s 
Men’s klubberne. 

1987 - 1988
Året kan betragtes som et år med konsolidering. Ovenpå Konventet i Århus og hele 
debatten forud for regionskonferencen var det vigtigt igen at komme godt i gang 
med det ”daglige” arbejde i region og klubber. Det lykkedes, og der blev samtidig ta-
get nye initiativer m.h.t. YeeP, og det store arbejde med en ny ”Y’s Men ’s sangbog” 
blev i hovedsagen udført. 

Det første Youth Convocation under IC i Aarhus - 1986
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1988 - 1989
Dette år blev ovennævnte sangbog trykt og udsendt, og regionens vedtægter blev 
ændret, så RlM’erne (regionsledelsesmedlemmer, som repræsenterer hver sin sek-
tion) blev valgt for 2 år for derved at sikre en bedre kontinuitet. 

1989 - 1990
Her lykkedes det for Y’s Men’s bevægelsen at blive anerkendt som et folkekirkeligt 
arbejde, forstået på den måde, at vi fik ret til en årlig kollektdag i Den Danske Folke-
kirke. Desuden blev der lavet en aftale mellem regionen og Randers Y’s Men ’s klub 
vedrørende klubbens overskud på produktion af Y’s Men ’s Julekalenderen, således 
at en del af overskuddet nu tilfalder regionen. 

Der blev oprettet en ”Hjælpekasse for Y’s Men International, Region Danmark” til 
modtagelse af frivillige gaver, midler fra kollektdagen og overskud fra julekalenderen. 
Midler herfra har været med til at muliggøre arbejdet i Central- og Østeuropa. 

samme år blev der nedsat et særligt regionalt extension-udvalg for igen at intensive-
re dannelsen af nye klubber, ligesom der blev udfærdiget og udsendt særligt exten-
sion materiale til regionens klubber, og der blev produceret et træningsprogram i 5 
moduler. endelig skal nævnes, at ideen med at ansætte en fast, lønnet, åremålsansat 
regions-sekretær blev lanceret for at aflaste RD og sikre større kontinuitet og slag-
kraft. 

1990 - 1991
Her blev de fornyede extension-bestræbelser fortsat, og da ”muren” var faldet, blev 
extension-initiativerne udvidet til også at omfatte landene øst for det tidligere jern-
tæppe. Der blev på regionsrådsmødet i august 1990 nedsat et ”Øst udvalg”, der sam-
lede interesserede fra klubberne, i første omgang specielt fra Midt- og Østjylland. 
Udvalget gennemførte den første extension-rejse til Polen i påsken 1991. Der blev 
skabt mange gode kontakter, og på regionskonferencen i Hedensted i 1991 kunne vi 
for første gang byde velkommen til et udvalgt hold af nye venner fra Polen. Dette var 
starten, som senere har udviklet sig kraftigt, og som også har haft den ”sideeffekt”, 
at ordet ”International” i vor bevægelses navn har fået fornyet klang i danske Y’s 
Men ’s ører. 

Til hele dette billede hører også, at man på Area-plan på et ledermøde i Helsinki i for-
året 1990 traf beslutning om, hvilke af de ”gamle” regioner, der skulle have ansvaret 
for at danne Y’s Men’s klubber i de forskellige lande i Øst- og Centraleuropa. Man 
delte så at sige opgaven mellem sig. ved denne deling fik Danmark i første omgang 
tildelt Rumænien og bulgarien, men der blev tilføjet, at der var ret og mulighed for 
også at udøve extension andre steder, hvor man måtte have gode forbindelser. Der-
for kunne også bl.a. Polen inddrages, idet der gennem hjælpetransporter fra Dan-
mark netop var opnået sådanne forbindelser. senere er også Tjekkiet, slovakiet og 
Ungarn kommet ind i billedet. 

1991 - 1992
Dette blev året, hvor extension-anstrengelserne bar frugt. 7 nye klubber blev det til, 
og ved årets slutning talte regionen 113 klubber med 2776 medlemmer. bestræbel-
serne for at danne klubber i den centrale og østlige del af europa fortsatte, og der 

Regionens udvikling



38 | Y’s Men’s bevægelsen Y’s Men’s bevægelsen | 39 

blev nu gjort en særlig indsats i Tjekkiet. På Areaplan blev der oprettet en solidaritets-
fond med midler til sikring af oprettelse og vedligeholdelse af nye klubber i vort Area. 

I alt indsamlede regionens klubber i 1991-92 ikke mindre end 4.500.000 kr. til lokale, 
nationale og internationale projekter og opgaver. 

1992 - 1993
Der blev udviklet og gennemført et nyt kursus for tiltrædende distrikts-guvernører, 
det såkaldte ”værktøjskursus”. Der blev sat fokus på en styrkelse af distrikternes 
arbejde, ligesom der stadig blev lagt vægt på at sikre en øget kontinuitet i arbejdet på 
regionsplan for at undgå de helt store udsving, hver gang et nyt hold af ledere kom-
mer til. 

Ansvaret for kommende generationer betonedes stærkt og gav samtidig anledning 
til at igangsætte en debat vedrørende udviklingen af vor bevægelse, herunder dens 
image. Dette skulle også bidrage til at gøre vore klubber stadig mere attraktive for 
unge medlemmer. Der blev taget initiativ til en diskussion om: Hvad vil vi? Hvorfor er 
vi her? Hvad kan vi tilbyde nye og yngre medlemmer? Med dette ønskede regionsle-
delsen at se frem mod Y’s Men år 2000. 

Også dette år blev arbejdet i ”øst” - især i Polen - intensiveret. I øvrigt blev 1992-93 
det år, hvor Region Danmark for første gang rundede en million kroner til vore inter-
nationale fonde og projekter. 

1993 - 1994
nu begyndte resultaterne at vise sig. Der blev chartret 2 klubber i Polen. Ca. 75 dan-
ske Y’s Men deltog i chartringen. begge klubber var startet på initiativ fra Danmark, 
men tilhører i henhold til tidligere nævnte aftale Region sverige, der også selv har 
startet et antal klubber i Polen. 

På baggrund af tilbagemeldingerne fra klubberne på de tre spørgsmål vedr. ”Y’s Men 
frem mod år 2000” blev der udarbejdet et egentligt idekatalog til brug for klubbernes 
videreudvikling. 

Regionskonferencen i svendborg – 1978
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1994 - 1995 
efter en periode med mange charterfester fandt regionsledelsen, at tiden var inde 
til at lægge vægt på ”conservation” for derved at sikre de eksisterende klubbers 
beståen og fremgang. I denne sammenhæng skal det endnu en gang nævnes, at 
extension-arbejdet i ”øst” naturligvis stadig havde høj prioritet. 

For at styrke PR blev der fremstillet et lydbånd, beregnet til brug i lokalradioer, og 
ligeledes et videobånd til brug ved præsentation af, hvad en Y’s Men ’s Club er. 

1995 - 1996
På regionskonferencen i Randers 1995 blev det vedtaget at tilknytte regionsledelsen 
en fast sekretær, som skal fungere over en længere årrække. Dette forventes at blive 
en væsentlig aflastning for RD, hvilket er mere og mere aktuelt, efterhånden som 
regionen vokser. 

Det blev besluttet, at alle medlemmer i europa i jubilæumsåret 1997 skulle opfordres 
til at give en fødselsdagsgave til vor bevægelse, og at der i den sammenhæng skal 
indsamles et ark fra hver klub med medlemmernes originale underskrift til brug ved 
en jubilæumsbog. 

Der blev ikke i året chartret nye danske klubber, men Region Danmark fik alligevel en 
ny klub, nemlig bratislava i slovakiet. slovakiet blev dermed land nr. 61 i Y’s Men In-
ternational. Århus sct. Clemens var sponsor klub, og der deltog ca. 100 fra Danmark i 
charterfesten. vejle l var sponsorklub for Jelgava Y’s Men’s Club i letland. Denne klub 
tilhører efter chartringen Region Finland. letland blev land nr. 62. 

endelig kan nævnes, at der i 1995-96 blev indgået samarbejdsaftaler mellem Region 
Danmark og Kristelig lytter- og Fjernseer forening samt Kirkeligt Mediecenter.
 
1996 - 1997 
Under devisen: Mere trut i Y’s Men’s hornet iværksattes en flerårig udviklingsproces 
med formålet: At skabe nye ”Fremtidsbilleder” for et klubliv, som også kan tiltrække 
kommende generationer. 

På regionskonferencen i esbjerg 1996 fremlagdes der en rammeplan med aktuelle 
indsatsområder - ud fra overskriften: enkle - klare - synlige - budskaber. 

Med udgangspunkt i arbejdsmodellen UFFe: Ungdom - Fornyelse - Fremtid - exten-
sion gik mange klubber i gang med at tænke nye tanker og forberede fremtiden. 

Der blev chartret 6 klubber i Danmark, samt szombathely Y’s Men’s Club i det nord-
vestlige Ungarn, der indgår i distrikt Donau. Ungarn blev land nr. 65 på Y’s Men’s ver-
denskortet. Der var nu 130 klubber indenfor Region Danmark. ved klubårets slutning 
var der lidt over 3200 medlemmer i hele regionen. 

Klubåret blev i øvrigt kendetegnet ved nogle nye tiltag: 

Der udpegedes en tjenesteleder for udvikling og kontinuitet. 
Dg-holdet blev udstyret med arbejds- og ledelsesmapper. 
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Youth aktiviteterne fik en målrettet saltvandsindsprøjtning. 
Der blev udgivet et idekatalog med fokus på fornyelse: ”Y’s Men frem mod år 2000”.
I sommerferieperioden indsamledes der i sektion syd 38.000 kr. til støtte for KFUM i 
bulgarien. 
I julemåneden 1996 bidrog klubberne massivt til en hastig støtteaktion for KFUM’s 
sociale Arbejde, på blot 3 uger tegnede klubberne sig for 358 støttemedlemsskaber 
til et beløb på179.000 kr. Dette afværgede en konkurs for KFUM´s sociale arbejde.

Klubberne bidrog med 769.000 kr. til årets regionsprojekt til støtte for YMCA centre i 
slovakiet og Tjekkiet. De 500.000 kr. blev grundkapitalen for et nyt YMCA europa træ-
ningscenter i litomysl i Tjekkiet. ved hjælp af de 500.000 kr. fra Y´s Men i Danmark 
blev der tilvejebragt yderligere 13.500.000 kr. til dette YMCA træningscenter for hele 
europa.

Regionens udvikling
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Regionens historie i hovedtræk 
fra 1997 til 2012.

1997 - 1998
Der blev lagt stor vægt på samarbejdet med andre organisationer. Det gælder KlF´s 
Antivoldskampagne, Danmarks Kirkelige Mediecenters produktioner af kristent 
undervisningsmateriale, Det Økumeniske Fællesråds Kirkedage, halvårlige møder 
med KFUM/KFUK´s hovedbestyrelse og KFUM´s Idræt. Der blev udarbejdet en Area-
samarbejdsaftale med henblik på styrkelse af arbejdet og samarbejdet i europa, og 
der blev taget initiativ til at støtte opbygningen af KFUM i de tidligere kommunistiske 
lande i europa.

1998 - 1999
samarbejdsrelationerne til andre organisationer var dette år stadig i fokus, og som 
noget helt nyt blev der indledt et samarbejde med Diakonhøjskolen i Aarhus om den 
såkaldte ”Internationale linje”. Det blev til meget mere end blot et regionsprojekt, 
idet det også i årene siden har haft stor betydning m.h.t. uddannelse af unge stude-
rende fra en lang række lande i både europa, Asien og Afrika. I alt 200 studerende 
har lært international diakoni, og et vestligt demokrati at kende. Og mange af dem, 
ikke mindst i de tidligere kommunistiske lande i europa, har nu en stor betydning i 
kirkelige diakonale institutioner i deres hjemlande og i arbejdet for udbredelse af Y´s 
Men’s klubber i disse lande.

1999 - 2000
Årets tema var ”Kirken og Familien i Fokus”, som var med til at sætte gang i en debat 
i mange menighedsråd, skoler og foreninger. Der var udarbejdet et debathæfte, som 
blev flittigt brugt, og bl.a. årets RD deltog i ikke mindre end 40 sådanne debatmøder. 
Der var og er tale om en debat, som hele tiden er væsentlig, også for besindelse på 
vort eget fundament og på Den danske Folkekirke og dens fremtid. På regionskonfe-
rencen 1999 blev ledelsen opfordret til at gøre noget alvorligt ved PR-situationen, og 
der blev nedsat et PR-udvalg, som barslede med et forslag på regionskonferencen 
året efter.

2000 - 2001
På baggrund af forrige års arbejde med forslag til bedre PR strategi blev der vedtaget 
forskellige initiativer, f.eks. vedrørende brug af IT. Der blev iværksat en strukturde-
bat, som gav mange diskussioner rundt om i klubberne. Det blev besluttet at lade 
bladet Y´s Men´s World oversætte til dansk, så flere danske medlemmer kunne få 
glæde af det. Mere ”udadvendt” var regionens deltagelse i forberedelserne af en 
ny salmebog. Der blev nedsat et salmebogsudvalg til at forberede et høringssvar til 
salmebogskommissionen. Arbejdet med at etablere en ny efterskole i lystruphave 
bør nævnes. Det lykkedes i et samarbejde med KFUM & K. Y´s Men fik en plads i 
bestyrelsen.

2001 - 2002
strukturdebatten fortsatte, og efter tre års arbejde blev der på regionskonferencen i 
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2002 fremlagt et forslag til ny struktur. Dette blev imidlertid ikke vedtaget, men det 
blev besluttet, at regionen skulle arbejde videre med sagen i endnu et år. Hele forlø-
bet viser, at mange,  både klubber og enkeltpersoner, engagerede sig og var optaget 
af at finde den bedste løsning. Der blev i 2001-2002 arbejdet med stillingsbeskrivel-
ser for alle tjenesteledere. Den lille bog, AbC-en, med oversigt over forkortelser m.v. 
blev erstattet af en tilsvarende oversigt i adressebogen, så alle kunne have den ”lige 
ved hånden”. endelig kan nævnes, at yderligere to efterskoler henvendte sig om Y´s 
Men´s repræsentation i bestyrelse/repræsentantskab. Disse henvendelser blev velvil-
ligt behandlet.

2002 - 2003
Der blev dette år chartret nye klubber i slovakiet, bulgarien og i DK og medlemstallet 
kom op på over 3000 medlemmer.
Der blev udarbejdet skrevne funktionsbeskrivelser og retningslinjer for alle områder 
og funktioner i bevægelsen, samt for arbejdet med en ændring af strukturen i regio-
nen. Denne blev vedtaget i 2003.
Tbilisi KFUM ønskede et engelsk bibliotek p.g.a. opstart af et engelskkursus for bl.a. 
flygtninge. varde YMC organiserede afsendelse af flere paller med bøger.
gongongen fik et nyt udseende og et indhold med farver.
FDF havde dette år 100 års jubilæum og regionen lavede en indsamling, således at 
FDF kunne få en jubilæumsgave på 102.000 kr.

2003 - 2004
Medlemstallet blev dette år kraftigt forøget og kom over 3500 medlemmer.
Der blev i årets løb chartret 3 danske klubber og en rumænsk.
efter et grundigt forarbejde og en debat blev vores værdigrundlag vedtaget, og klub-
berne blev opfordret til at diskutere dette.
Dette år blev Area europa udvidet med Region Rusland.
ved KFUM/KFUK’s 125 års jubilæum fik disse overrakt 225.000 kr. i jubilæumsgave.
Påskønnelsesprisen blev fjernet, da der ikke blev indbetalt midler nok.

2004 - 2005
I året blev der lavet et nyt projekt ”børn og stoffer”, som skulle sætte fokus på 
misbrug blandt børn og unge. Der blev fremstillet materiale til undervisningsbrug på 
DvD’er, også på russisk og engelsk.
I forbindelse med den nye struktur i regionen har regionens Dg’ere tidligere end nor-
malt deltaget i ledertræning arrangeret af regionen med henblik på deres klubbesøg.
Regionens webside har i årets løb udviklet sig meget, og der er ca. 65 besøg på 
siden hver dag, og flere klubber har fået deres egen hjemmeside.

2005 - 2006
Temaet ”De unge og det kristne budskab” satte en udvikling i gang, der gjorde Re-
gion Danmark mere kendt i mange kredse. Det samme gælder regionens medvirken 
til kristendoms-portalen ”Det med gud”. Det var et år med støt og rolig sejlads i hen-
hold til Y´s Men´s bevægelsens kurs og med en fortsat stabil vækst, også i Central- 
Østeuropa. RD fandt i øvrigt anledning til ved årets udgang med glæde at bemærke, 
at endowment Fund i dette og de foregående år havde bidraget til udviklingen af 
klubber i tidligere kommunistiske lande i europa med ikke mindre end 137.000 Us$.

Regionens udvikling
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2006 - 2007
Årets tema var PR & extension. Der blev fremstillet en DvD som værktøjskasse.
Der blev chartret 2 nye klubber: ny vejle YMC og Holbæk Fjord YMC.
Til projektet glidebanen blev der fremstillet og distribueret 22.000 såkaldte gO-cards 
til landets efterskoler. 
Region Danmark blev godkendt til at modtage gaver med fradragsret.
Der iværksattes et forarbejde for en ny sangbog i samarbejde med KFUM og KFUK.
Med FDF blev der lavet en helt ny samarbejdsaftale, og der blev etableret et tættere 
samarbejde med KFUM - Idræt om blandt andet ”bedsteforældrelejr” i efterårsfe-
rien.
Region Danmark havde værtsskabet for den første Region til Region træning i no-
vember i sindal med deltagelse af de europæiske regioner minus Rusland.

2007 - 2008
Der blev igangsat et debatforum på regionens hjemmeside. Der blev afsat 80.000 kr. 
til en fornyelse af regionens hjemmeside.
Man satte fokus på ungdommen og folkekirken igennem Rockgudstjenester.
Den nylig opnåede skattefradragsret for gaver udmøntedes i et ”3. regionsprojekt” – 
RIMI i Afrika.
Der blev indgået en aftale med KFUM og KFUK om en ny fælles sangbog.
Der var øget interesse for og økonomisk støtte fra flere klubber til extension arbejdet 
i Central-og Østeuropa. Halvdelen af regionsprojektet var støtte til en ny YMCA – 
Cafe i szombathely i Ungarn.
Der kom fokus på øget brug af tjenestelederne i klubberne.

2008 - 2009
Regionsprojekterne ”Ung i Kirken” i samarbejde med Kirkefondet og sUK i Ribe stift 
var nyskabelser (samtale forum for Unge og Kirken).
Roll back Malaria fik en flyvende start med fluesmækker kampagnen fra Aulum YMC.
sighisoara Christian YMC i Rumænien blev chartret med 49 medlemmer, og den var 
dermed den største Klub i europa. Præstbjerg YMC blev chartret med 16 medlemmer.

Det 68. IC i Herning - 2008

Regionens udvikling
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sangbogen PUls blev udgivet i samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark.
Temaet ”Kirken og de unge” har skabt interesse i KFUM og KFUK samt FDF, som 
inviterede til samarbejde omkring etablering af ”Folkekirkens Konfirmationscenter”.
Medlemskab af IsObRO, indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, giver 
fremtidig mulighed for momsrefusion i en størrelsesorden på ca. 500.000 kr..
Region Danmark havde igen værtsskabet for ”Region til Region træning” i november, 
dette år i silkeborg.

2009 - 2010
Der var chartring af Fladstrands YMC med 20 medlemmer. Danmark var fortsat vært 
for ”Region til Region træningen”, dette år i skive. Regionen har gennem et år været 
med til at få Folkekirkens Konfirmandcenter op at stå sammen med KFUM og KFUK. 
I juni 2010 holdtes stiftende generalforsamling. Region Danmark fik en plads i besty-
relsen.
ved regionskonferencen i slagelse blev der præsenteret en helt ny hjemmeside, som 
indeholder nye kommunikationsmuligheder med klubberne.
ved vinterens Area Councilmøde blev det besluttet, at de 3 tilbageværende klubber 
i Polen strukturmæssigt bliver placeret i distrikt Donau, og dermed Region Danmark 
fra 1. juli 2010.
Klubbidragene til regionsprojektet ”lejr- og Kursuscenter i Albanien” blev 253.000 
større end budgettet på 1.200.000 kr.

2010 - 2011
Temaet ” Y´s Men som tjenesteklub” har virket på 2 områder. Det har skabt nye 
lokale kontakter, og har været med til at tydeliggøre, hvor meget der i virkeligheden 
foregår.
Årets skattefradragsberettigede projekt blev delt i 2: sypiger i Pakistan og MAF (Mis-
sion Aviation Fellowship).
Roll back Malaria. International Council har besluttet, at dette projekt skal fortsætte.
Regionsarkivet er blevet flyttet til Holstebro. Regionsledelsen har bedt ”det gamle 
historiebog-udvalg” om at lave en opdateret historiebog til 65 års jubilæet i 2012.
Der skal igangsættes 2 fornyelser: en gruppe, der skal give forslag til hvervning af 
yngre medlemmer, og en PR gruppe bemandet med personer, der har erfaring med 
PR.

2011 - 2012
Årets tema har været ”Y´s Men´s klubben i udvikling”. Dette blev valgt for at forny 
optimismen i de klubber, som kæmper med en høj gennemsnitalder blandt medlem-
merne. Regionsledelsen har oplevet, at ny grøde er begyndt at brede sig, så der ved 
65-års jubilæet stadig viser sig initiativ og gåpåmod.
Dette har vist sig bl.a. ved, at der er blevet chartret 4 nye klubber, og der er kommet 
en del nye medlemmer. 
en af vejene til fortsat ekspansion ligger i de nye distrikter Donau og Transsylvanien, 
hvor danske moder- og broderklubber fortsat har udvist en stor udholdenhed, som de 
fortjener tak for. Flere må gerne hjælpe med i fremtiden.
Med henblik på fremtiden er der blevet udarbejdet ”Plan 2015”, som indeholder: 
strategiplan for træning, arbejde med det nye Udviklingsforum, tilpasning af kommu-
nikationsformer (internt og eksternt) samt samarbejde med vore partnere.

Regionens udvikling
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Relationerne til KFUM

lige fra bevægelsens begyndelse har der været stærke relationer til KFUM. Disse 
relationer har haft et meget forskelligt indhold afhængigt af, i hvilket land i verden 
bevægelsen er vokset op. Det har været frugtbart for udviklingen, at Y’s Men’s klub-
berne blev selvstændige, men med forbindelse til KFUM.

Fra den dag Y’sdom kom til Danmark og i en lang årrække fremover, blev det et 
brændende spørgsmål for danske Y’s Men at få afklaret deres identitet i forholdet til 
KFUM både lokalt og på landsplan.

Det var allerede et problem, hvordan man skulle gengive bevægelsens ”undertitel” 
på dansk. ”service Club of the YMCA” - skulle det være KFUM’s tjenesteklub el-
ler tjenesteklub for KFUM. begge oversættelser var dækkende, og dog betød de to 
forskellige ting. et valg skulle træffes, og i dag er der næppe tvivl om, at den trufne 
afgørelse var rigtig og frugtbar for den fremtidige udvikling.

Y’s Men’s klubberne blev en selvstændig organisation med forbindelse til KFUM. På 
landsplan skete det gennem et kollektivt medlemskab, på lokalt plan højst forskelligt.

Der er ikke tvivl om. at en del bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de lokale 
KFUM-foreninger var skeptiske over for det nye element, der kunne opfattes som en 
gøgeunge, der ville sprede sig ud over et område, som KFUM ofte ville opfatte som 
sit eget.

endnu i 60’erne var det ikke helt ualmindeligt. at man fra KFUM-bestyrelser kunne 
høre indvendinger, når der var samtaler om oprettelsen af nye klubber. Typisk kunne 
det lyde: ”Ja, vi har nu aktiviteter nok i vores by, men vi vil da ikke ligefrem forhindre 
oprettelsen af en Y’s Men’s klub”. en anden indvending gik på, at man frygtede, at en 
klub ville ”stjæle” aktive ungdomsarbejdere og trække dem ud af deres arbejde.

Og så var der vel også hos mange en ængstelse for, at Y’sdom ikke var kristen nok. 
(en tilsvarende ængstelse har jo i 1978 medført, at Indre Mission har brudt det offi-
cielle bestyrelsessamarbejde med KFUM og KFUK i Danmark). selvom dansk KFUM 
var medlem af KFUM’s verdensforbund, var det meget tydeligt, at forbindelsen ikke 
var alt for intim. De fleste landes KFUM har ikke noget direkte forkyndende sigte, 
de er i høj grad organisationer, som arbejder for at give unge gode muligheder for 
sund fritidsbeskæftigelse, og mange steder for en solid uddannelse uden hensyn til, 
om medlemmerne bekender sig til den ene eller den anden kristne opfattelse eller 
måske tilhører helt andre religioner.
Det var et chok for mange danske Y’s Men, da vor mangeårige generalsekretær 
Henry grimes under sit Danmarksbesøg i 1959 udtalte: ”Min største oplevelse som 
Y’s Man var at bryde brødet med jøder, muslimer og hinduer ved et klubmøde i Jeru-
salem”. Han blev spurgt, hvordan disse mennesker kunne være medlem af en kristen 
klub, og svarede: ”Kære venner, det afgørende er jo ikke, om man anerkender Jesus 
som sin frelser, men om man antager ham som eksempel”.

KFUM
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Det var et udtryk for en holdning, som genfindes mange steder i KFUM og Y’sdom, 
men også et udtryk for en verdsliggørelse i et centralt spørgsmål. Men netop på 
dette område fik dansk (og norsk) Y’sdom mulighed for at øve påvirkning internatio-
nalt. Fra mange regioner udover verden har man udtrykt taknemmelighed over for 
den inspiration, vore klubber har ydet gennem det stærke kristne præg, som både 
vores mødeform og vore programmer har.

Og det er da også tydeligt, at danske Y’s Men har gjort en indsats indenfor KFUM (og 
det kristelige ungdomsarbejde i det hele taget). ved vor forståelse af. at dansk KFUM 
også omfatter idrætsforbund, spejderkorps, socialt arbejde m.m., kan vi være med til 
at understrege alsidigheden i KFUM-arbejdet, også i vort land.

I vinteren 1965-66 kunne man i Kristeligt Dagblad læse, at fællesbestyrelsen for 
KFUM og KFUK i Danmark på et møde havde besluttet ensidigt at opsige aftaler 
om kollektivt medlemsskab. Da man i en samtale med landsformanden bad om en 
begrundelse for, at Y’s Men’s klubberne nu skulle have en helt ny status, svarede 
han, at denne opsigelse ikke have noget med vore klubber at gøre, men at et flerårigt 
forsøg med ungdomsgrupper, som blev meldt kollektivt ind i Københavnsområdet var 
slået fejl. bestyrelsen havde glemt, at Y’s Men’s klubberne også var kollektive med-
lemmer. Og det var jo nok lidt flovt for begge parter. Imidlertid er vi stadig medlem-
mer af KFUM som klubber.

Og så må det konstateres, at forholdet på landsplan manifesterer sig derigennem, at 
Y’s Men’s klubberne har repræsentanter i KFUM’s landsråd og KFUM’s internationale 
udvalg, samt at de udpeger et bestyrelsesmedlem til højskolen brogården, som er 
oprettet af KFUM’s sociale Arbejde. Derudover er der mange Y’s Men, der virker som 
bestyrelsesmedlemmer og ungdomsarbejdere inden for det kristelige ungdomsar-
bejde.

Og det kan glædeligvis også konstateres, at flere og flere af de KFUM-ledere, der 
kunne vise en vis frygt for konkurrence fra Y’sdom, er blevet optaget i klubberne. 
Derved har de i meget høj grad været med til at skabe et positivt og gavnligt forhold 
mellem klubberne og KFUM på det lokale plan.

KFUM er en mangesidig foreteelse, men endnu et punkt skal fremhæves i den for-
bindelse: forholdet til FDF/FPF. Dette forbund har jo ikke nogen organisatorisk forbin-
delse med KFUM, men det har været ligeså naturligt for mange, der har haft deres 
ungdom i FDF, at slutte sig til en Y’s Men’s klub, som det er for mange gamle grønne 
spejdere eller civile KFUM’ere, og det har også været en selvfølge, at klubberne har 
ydet tjeneste til FDF parallelt med grene af KFUM’s arbejde.

Midt i 60’erne var der en nystartet klub, der kun ville chartres, hvis den som underti-
tel måtte hedde ”tjenesteklub for KFUM-spejderne”. Dette kunne ikke lade sig gøre, 
da vore love foreskriver ”tjenesteklub for KFUM”, og desværre fik vi ikke denne klub 
i vor organisation. Desværre, for ingen kunne jo i praksis pålægge klubben at påtage 
sig andre tjenesteopgaver, end dem de selv ønskede. Dette triste eksempel anføres 
kun for at understrege, at der er visse spilleregler, som skal følges, når man tilslutter 
sig en international organisation.

KFUM
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Men inden for disse rammer har den enkelte klub en udstrakt frihed til at arbejde, og 
det er vort håb, at rammerne aldrig må være mere stramme, end at vi kan leve i vore 
Y’s Men ’s klubber i Danmark og i hele verden ud fra Mao Tse Tungs dejlige motto 
(som han vist heller ikke altid kunne efterleve):
”lad tusind blomster blomstre”

KFUM

Past RD’er samlet i Aalborg – 1997
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Grøde i samarbejdet 

Relationer til KFUM og KFUK i Danmark 

ved regionskonferencen i varde, juni 1977, fremsattes der et forslag om, at Y’s Men’s 
bevægelsen i Danmark skulle optage forhandling med KFUM og KFUK i Danmark 
med henblik på at opnå observatørstatus i Fællesbestyrelsen (Fb) for KFUM og 
KFUK i Danmark. 
Fb var åben for tanken og opfordrede Y’s Men’s bevægelsen i Danmark til, som en 
forsøgsordning i.h.t. KFUM og KFUK’s grundlov, at udpege en observatør. 
et enigt regionsråd vedtog at indtræde i Fællesbestyrelsen med en observatør. Ob-
servatøren deltager ikke i behandlingen af person- eller økonomisager.

ved regionskonferencen i svendborg i 1978 lovede forsamlingen KFUM og KFUK en 
stor gave i anledning af KFUM og KFUK’s 100 ars jubilæum. Der satsedes på 1.200 
kroner pr. klub. De indsamlede midler skulle bruges til et lederbibliotek (forkyndelses- 
og undervisningsmaterialer). ved samme konference blev klubberne opfordret til al 
benytte dels UnITAs forlag, dels KFUM og KFUK’s rejsebureau i silkeborg. 

I april 1979 nedsattes et lovudvalg, bestående af 2 personer fra Fb samt RD og 
observatøren. Fb ønskede KFUM og KFUK’s grundlov ændret således, at Y’s Men ’s 
repræsentanten kunne deltage på lige fod med andre medlemmer af Fb. 

KFUM og KFUK i Danmark blev udpeget til at arrangere KFUM’s verdensrådsmøde i 
1985. Region Danmark opfordredes til at være behjælpelig med det praktiske i forbin-
delse med afviklingen. verdensrådsmødet skulle afholdes på nyborg strand, og der 
forventedes et deltagerantal på 800.
 
Det er nu fast praksis, at Fb er repræsenteret ved vore regionskonferencer, ligesom 
vi er repræsenteret ved KFUM og KFUK’s delegeretmøder. 

I januar 1980 opfordredes alle klubber, i samarbejde med de lokale KFUM og KFUK-
foreninger, til at skaffe en god jubilæumsgave til KFUM’s verdensforbund (WA). 
Projektet, ”vi holder fødselsdag, men ikke for os selv” gik ud på at gennemføre et 
flygtningeprojekt i forbindelse med WA’s 125 års jubilæum. 

ved delegeretmødet i maj måned 1980 vedtog KFUM og KFUK en ændring af deres 
grundlov, der betød, at Region Danmark nu har fast repræsentation i Fb. Regionsle-
delsen blev spurgt, om vi var interesseret i stemmeret, men regionsledelsen sagde 
af principielle årsager nej tak. 

På KFUM’s verdensrådsmøde i1981, afholdt i Colorado i UsA, blev der indgået en 
samarbejdsaftale mellem Y’s Men’s bevægelsen på verdensplan og KFUM’s verdens-
forbund (Principles of Partner ship). De to verdens bevægelsers ledelser opfordrede 
stærkt til, at lignende samarbejdsaftaler blev indgået på nationalt plan. Der udarbej-
dedes herefter et forslag til samarbejdsaftale på nationalt plan. efter små justeringer 
blev der den 3. september 1982 underskrevet en aftale i brøndsted. 

KFUM
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”Den Oversete nød” 
Regionsledelsen indgik i et samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark omkring 
”genrejsning af spansk KFUM” - også kaldet ”Den Oversete nød”. 

Dette blev starten til det første egentlige fællesprojekt med baggrund i samarbejdsaf-
talen mellem de to bevægelser. På regionsledelsesmødet i oktober 1982 besluttedes 
det endeligt, at vi skulle forsøge at ”rejse” et beløb på mindst 175.000 kroner. 

Der blev nedsat et arbejdsudvalg og udarbejdet promotion-materiale. Peter la Rosa, 
KFUM-sekretær udlånt af KFUM i UsA til spanien, deltog i vor regionskonference i 
1983 i Hjørring. Medarbejdere fra spansk KFUM besøgte danske foreninger og klub-
ber i september 1983. I foråret 1984 besøgte en repræsentant fra regionsledelsen 
spansk KFUM (Madrid) og blev bekræftet omkring ”Den Oversete nød”. Projektet af-
sluttedes med udgangen af Y’s Men’s året 1983/84 med et resultat på godt 262.000 
kroner. 

”sjællands-projektet” 
et udvalg bestående af repræsentanter fra KFUM og KFUK samt Region Danmark 
fremsendte i januar 1984 indstilling til regionsråd og -Iedelse. hvori de foreslog et 
fællesprojekt med KFUM og KFUK i Danmark. Projektets mål var ”Mission gennem 
KFUM og KFUK”. Udvalget følte sig samtidig overbevist om. at der i kølvandet på 
projektet ville være skabt et godt extensiongrundlag for Y’s Men’s bevægelsen på 
sjælland. Udvalget foreslog projektets navn til ”sjællands-projektet”. 

som økonomisk mål var sat, at Region Danmarks klubber skulle skaffe 300.000 kro-
ner i Y’s Men’s året 1985/86. De sjællandske KFUM og KFUK-foreninger samt kredse 
tegnede sig for lønandele i størrelsesordenen ca. 1.3 mio. kroner. 

På lokalt plan, hvor der både fandtes en KFUM og KFUK-forening og en Y’s Men’s 
klub, opstod der nu mange steder et reelt samarbejde. Der var grøde i samarbejdet. 

søndag den 18. august 1985 afholdtes der officiel indvielse af det nye kontor i Ring-
sted, der skulle danne rammen om ”sjællands-projektet”. Der blev ansat 3 heltidsse-

KFUM

Ingvar Wallin (WA) – Chr. bach Iversen (YMI)
Harry Cummings (YMI) – Tod gunkelman (YMI)

Peter M. bower (WA) – bjørn Petersen (YMI) 
Walther Arnold (WA) – Hector Caselli (WA)

Forhandlinger om partnerskabsaftalen mellem KFUM (WA) og YMI – 1981
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kretærer fra KFUM og KFUK, 1 ”giv-et-år” medarbejder samt 1 sekretær fra KFUM’s 
Idrætsforbund. Repræsentanter fra regionsledelsen samt RsD deltog i indvielsen. 
ved udgangen af Y’s Men’s året 1985/86 manglede der ca. 25.000 kroner i, at klub-
berne havde indbetalt 300.000 kroner til ”sjællands-projektet”. Det blev besluttet, at 
et evt. restbeløb fra salg af Mads stage-tegninger ville tilgå projektet, indtil beløbet 
300.000 kroner var nået. 

vi støttede økonomisk 17 KFUM og KFUK sekretærers deltagelse i ledertræning i 
Frankrig. 

De tidligere blade ”lederbladet” og ”Ung verden” besluttede Fb at erstatte af et 
nyt blad, der fik navnet ”godt nyt”. KFUM og KFUK tilbød bladet til favorabel pris til 
landets klubber. 

KFUM’s 9. og 10. verdensrådsmøde afholdtes i dagene 28. juli til 5. august 1985 på 
nyborg strand. et stort forarbejde gik forud, hvor klubber og enkeltpersoner havde 
været engageret i arbejdet. De danske klubber indsamlede i alt 185.000 kroner, der 
var med til at sikre en ligelig repræsentation fra såvel fattige som rige lande. Under 
det 10 dages lange verdensrådsmøde samledes omkring 700 personer fra 82 forskel-
lige lande. verdensrådsmødets overordnede tema var ”Komme Dit Rige”. Forskellige 
grupper drøftede emnerne ”basale livsfornødenheder”, ”menneskerettigheder” og 
”fred”. 

ved regionskonferencen i Aarhus i 1986 besluttedes en ændring af vore love, således 
at de blev i overensstemmelse med de internationale love. Det betød, at de tre ord 
”af enhver tro” blev indføjet i de regionale love. Denne beslutning afstedkom stor 
presseomtale. enkelte besluttede at forlade Y’s Men’s bevægelsen med påstand om 
”religionsblanderi”, andre mente, at samarbejdsaftalen nu burde laves om. 

Forud for vor generalforsamling i Aarhus udtalte formændene for KFUM og KFUK i 
Danmark, at de havde drøftet denne sag, der optog Y’s Men’s klubberne i Danmark så 
meget. Fællesbestyrelsen besluttede bl.a. at udtale, ”at det gode samarbejde vore to 
bevægelser imellem fortsætter uantastet, uanset udfaldet af den verserende sag”. 

I forbindelse med Y’s Men International’s verdenskonvent i Århus i 1986, blev der 
forud herfor afholdt et Youth Convocation (Ungdomskonvent). Under konventet ud-
fordrede de unge Y’s Men’s klubber over hele verden til også at undersøge behovet 
for ”ungdomsklubber” (Y’slinge klubber). Dette spørgsmål, samt spørgsmålet om, 
hvordan vi skulle omsætte hele samarbejdsaftalens ordlyd til praktisk handling, var 
genstand for drøftelser med formandsskabet i KFUM og KFUK samt regionsledelsen 
og RsD for KFUM og KFUK. 

Med det formål at skaffe og frigøre tilstrækkelig kapital solgte KFUM og KFUK i 
Danmark bygningerne Amaliegade 24 i København. samtidig blev valby langgade 19, 
København, købt. Officiel indvielse skete søndag den 6. april med festgudstjeneste i 
Kristuskirken under medvirken af bl.a. biskop Ole bertelsen. 

Y’s Men’s klubberne og de lokale KFUM og KFUK foreninger blev opfordret til at 
etablere egentlige kontaktråd eller –grupper. Det viste sig efterhånden, at flere og 
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flere klubber påbegyndte et mere formaliseret samarbejde med KFUM og KFUK på 
lokalt plan. samarbejdsaftalen kom mere og mere til at virke på lokalt plan. 

vi gik ind i ”byspillene”. spillene var en succes både på den ene og den anden måde. 
salget gik godt, og det viste sig også, at der mange steder blev nedsat udvalg med 
repræsentanter fra Y’s Men’s klubberne og KFUM og KFUK-foreningerne. Det udvik-
lede et godt og tæt samarbejde, som også kunne bruges til andre ting. byspillene 
har nu indbragt KFUM og KFUK omkring 6 - 7mio. kr. Der blev fremstillet byspil til 
omkring 60 byer i landet. 

Fællesbestyrelsen besluttede at igangsætte sang- og musikprojektet Ten-sing. Opret-
telse af sang- og musikgrupper for unge mellem 13 og 19 år er noget, specielt norsk 
KFUM og KFUK har haft stor succes med. I 1989 fik KFUM og KFUK i Danmark 
besøg af en norsk Ten-sing gruppe, som skulle være med til at inspirere de lokale 
foreninger. RsD udtalte, at det nok var et af de bedste tiltag i nyere tid. Det er en 
aktivitet, hvor KFUM og KFUK kommer i kontakt med netop de unge, som er mål-
gruppen - nemlig unge som ikke har noget forhold til kirke og kristendom. Det viste 
sig, at 80 % af deltagerne i Ten-sing er kirkefremmede. 

I Fællesbestyrelsen planlagdes et større projekt, der blev benævnt ”Københavner-
projektet”. Meningen med projektet var at samle unge, der flyttede fra provinsen til 
København for at uddanne sig. Det var tanken, at der ville blive forsøgt oprettet nogle 
bofællesskaber med tilknytning til de lokale menigheder. Det ville blive forsøgt med 
et pilotprojekt fra efteråret 1989. vor medvirken ville i første omgang alene bestå i at 
skabe kontakt mellem unge og styringsgruppen. 

samarbejdet mellem regionsledelsen og KFUM og KFUK i Danmark fungerer godt. 
Der afholdes stadig et årligt TOP-møde, hvor KFUM og KFUK’s to formænd mødes 
med RD og RsD. På mødet drøftes en del af de spørgsmål, som er oppe i tiden, og 
møderne har således udviklet sig til et forum, hvor vi åbent og uden omsvøb kan 
tage spørgsmål op af den ene eller anden art. Det er både konstruktivt og givende. 

Det knirkede lidt i forholdet mellem KFUM og KFUK og Indre Mission. Uenigheden 
drejede sig bl.a. om forskelligt bibelsyn, en debat som bl.a. har betydet, at fællesmø-
det mellem KFUM og KFUK, Indre Mission og de to organisationers tilsluttede skoler 
blev aflyst i 1991. 

Aktiviteterne fra byspillene blev afsluttet med et flot resultat i størrelsesordenen 7 - 8 
mio. kr., som er tilflydt KFUM og KFUK i Danmark. Ud over det økonomiske betød 
aktiviteten også, at de lokale KFUM og KFUK foreninger og de lokale Y’s Men’s klub-
ber kom til at tale og arbejde mere sammen.
 
KFUM og KFUK i Danmark lancerede K-2000. et konfirmandprojekt, som Y’s Men’s 
klubberne gav tilsagn om al ville støtte. 

KFUM og KFUK i Danmark vedtog en hovedmålsætning, som det var tanken, organi-
sationen skulle arbejde under frem mod år 2000. Hovedmålsætningen var opdelt i 3 
hovedtemaer: 1. syn, 2. strategi og 3. struktur. 

KFUM



52 | Y’s Men’s bevægelsen Y’s Men’s bevægelsen | 53 

KFUM og KFUK i Danmark var således inde i en stor omstillings- og fornyelsespro-
ces. Det betød et stort behov for efteruddannelse af medarbejdere ikke mindst le-
derne. Fællesbestyrelsen igangsatte et landsdækkende uddannelsesprojekt over hele 
landet. Men det kostede penge. Derfor opfordredes regionens klubber i Danmark til 
hvert år at leve op til regionens målsætning for indbetalinger til AsF-fonden (10 kr. pr. 
medlem) 

I januar 1994 besluttede Fællesbestyrelsen at ansætte Margith Pedersen, Odense, 
som ny generalsekretær. Margith Pedersen tiltrådte fra medio marts 1994 og afløste 
generalsekretær Allan Ploug-sørensen.

Konfirmand 2000 projektet udviklede sig til at blive en succes. Der foregik en lø-
bende kvalitetsudvikling af konfirmandarbejdet både på det lokale og nationale plan. 
Problemet var nu at finde veje til fortsættelse af arbejdet udover projektperioden. Der 
arbejdedes med omfattende skitseforslag til planer for spredning og videreudvikling 
af projektet K-2000. 

I sin rapport til regionskonferencen i 1994 skrev RsD bl.a.: ”sammen kan vi sikkert 
meget, meget mere!” vi blev opfordret til - specielt i lokalsamfundene - sammen 
med lokale KFUM og KFUK-foreninger at skabe større synlighed og profilere hinan-
den stærkere som brede folkekirkelige bevægelser. 

KFUM og KFUK i Danmark opfordrede Y’s Men’s klubberne til at være behjælpelige 
med at skaffe lokale ressourcepersoner. Man manglede lokale ”skubbere”, ”sælgere” 
og ”praktikere” på såvel børne-fremstøds-området som til konfirmand-2000 projek-
tet. Det var ikke ledere der efterlystes, men Y’s Men, som havde de ”rigtige forbin-
delser”, og som vidste hvilke ”knapper”, der skulle trykkes på. Det kunne f.eks. være i 
menighedsråds-sammenhænge. 

For at sikre den bedst mulige kommunikation vore to bevægelser imellem overveje-
des, hvorvidt det ville være en god ide, at KFUM og KFUK’s generalsekretær eller 1. 
formand fremover deltog i rådsmødet i januar, ikke som erstatning for TOP-mødet, 
men som supplement til og udbygning af samarbejdet på topplan. 

”et samarbejde går begge veje - man skal kunne give for at kunne få .... ” skrev RsD 
i sin årsrapport i 1996. RsD hentydede til, at det var lidt skuffende at konstatere, at 
der var alt for mange klubber, der ikke kendte den lokale KFUM og KFUK-sekretær. 
når vi på den ene side klagede over ”dårlige forbindelser” til det lokale KFUM og 
KFUK arbejde, så kunne vi først tage fat, hvor det var lettest: lær den lokale sekre-
tær at kende. 

På KFUM og KFUK’s lands- og delegeretmøde i 1996 i bededagsferien skulle for-
samlingen bl.a. drøfte og behandle ny struktur og arbejdsplaner for de kommende år. 
Det er nødvendigt til stadighed at revidere og udvikle struktur og arbejdsplaner for 
en organisation som KFUM og KFUK i Danmark. Organisationen skal hele tiden være 
parat og gearet til de nye udfordringer og ønsker, et kristent arbejde blandt børn og 
unge frem mod år 2000 giver. 
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1997/99
Der havde i flere år været tradition for, at der 1 gang om året blev afholdt et ”top-
møde” mellem ledelserne i Y´s Men´s bevægelsen og KFUM og KFUK i Danmark. 
På møderne blev der udvekslet erfaringer og gode ideer til gavn og glæde for begge 
organisationer. begge organisationerne følte, at disse ”topmøder” var så værdifulde, 
at der fra 1997 også blev afholdt ”midtvejsmøder”. KFUM og KFUK lod udarbejde en 
folder ”Y´s Men og KFUM og KFUK i samarbejde”. I folderen fortaltes der bl.a. om de 
forskellige områder, hvor der var et samarbejde. 

1999/04
 Topmøderne udvidedes til også at omfatte KFUM’s Idræt.

Klubbernes bidrag til AsF (Alexander scholarship Fund) er på en rigtig god måde 
med til at skabe mulighed for at Y´s Men´s klubberne kan støtte KFUM/K ledere og 
sekretærer i at dygtiggøre sig. Der blev nu også modtaget ansøgninger fra unge fra 
Østeuropa – et område hvor region Danmark havde igangsat extensionarbejde.
 
I 2000/01 var det ca. 40% af klubberne, der indbetalte bidrag til AsF. RsD opfordrede 
klubberne til at ”bære med” i opgaven med at uddanne holdningsfunderede ledere, 
ledere, der magter unge i moderne tid, med kirkens budskab: At møde unge med 
rum og evangelium.

Med baggrund i en undersøgelse, gennemført af KFUM/KFUK i Danmark, afspejlede 
der sig et stort behov for en alternativ ikke-kommerciel ungdomscafé for unge mel-
lem 13 og 19 år i det indre København. Regionsprojektet 2000/01 blev således en 
donation til åbning af KHU (Kirkens Hus Ungdomsprojekt).

Regionsledelsen blev opfordret til at ”tage del” ved etablering af en ny efterskole. 
Finderup skole var til salg. en efterskole for sent udviklede unge skulle rejses i sam-
arbejde med KFUM og KFUK. Der var ikke tale om et tilsagn om økonomisk støtte, 
men alene om moralsk opbakning. Regionen svarede positivt. Farsø efterskole havde 
et ønske om, at Region Danmark skulle udpege en repræsentant til skolens bestyrel-
se. Regionsledelsen var positiv. AsF-fonden ydede to særlige tilskud, nemlig tilskud 
til afholdelse af europæisk sekretærkursus i Prag, samt tilskud til uddannelse af 1 in-
ternational ansøger. KFUM/K fremhævede arbejdstemaet: ”Det sociale engagement”, 
som gerne skulle medvirke til, at den unge generation tog del i netværket: ”Omsorg”. 
Det var KFUM/K´s opfattelse at mange af de tidligere klart definerede værdier ikke 
længere var så klare. Derfor var det vigtigt, at der i forhold til de unge arbejdedes 
med disse værdier.

Tbilisi KFUM rettede en henvendelse til Region Danmark og bad om hjælp til ”opret-
telse” af et engelsk bibliotek. Tbilisi KFUM havde en KFUM medarbejder fra UsA, og 
derfor havde man etableret engelsk undervisning bl.a. for flygtninge. varde Y´s Men´s 
klub tog udfordringen op. FDF kunne i efteråret 2002 fejre sit 100 års jubilæum. Region 
Danmark indsamlede 102.000 kr. i jubilæumsgave, som overraktes formanden for FDF, 
Helga Koldby Pedersen. KFUM og KFUK i Danmark tog afsked med generalsekretær 
Margith Pedersen ved en reception den 20. september 2002, og Katrine søderberg 
konstitueredes i stillingen, indtil ansættelse af en ny generalsekretær var på plads. 
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KFUM og KFUK i Danmark fejrede 125 års jubilæum. Jubilæumsgaven på 215.350 kr. 
blev den 20. september 2003 overrakt i forbindelse med festligholdelsen af jubi-
læet. Region Danmark udsendte sammen med KFUM og KFUK et fællesbrev til alle 
foreninger og klubber, hvor der opfordredes til fællesaktiviteter, hvor det var muligt, 
ligesom der opfordredes til at være ”hinandens støtter”. via AsF-midlerne ydedes der 
tilskud til at unge fra Ukraine kunne deltage i YU lederuddannelse i Prag. Der blev 
ydet tilskud til, en international gæsts deltagelse på lederuddannelse i Danmark, 
ligesom der blev ydet tilskud til lederuddannelse af unge fra Makedonien. KFUM og 
KFUK ansatte Kirsten lund larsen som ny generalsekretær, og som ny kontorchef 
ansattes gorm skat Pedersen. KFUM og KFUK´s organisation ændredes i arbejds-
form i retningen af en projektorganisation. På rådsmødet i januar 2004 var spørgs-
målet om at være tjenesteklub for KFUM og KFUK på dagsordenen. en af konklusio-
nerne fra mødet blev, at vi kan og skal bruge hinanden meget mere.

2004/06 
Det ene af de to regionsprojekter i 2004/05 var opbygning af et KFUM center i Plov-
div. Der ydedes tilskud til unge KFUM og KFUK ledere, der sammen med andre unge 
fra andre kirkelige organisationer deltog i en studierejse til leicester i england for at 
studere integration.
 
Fra AsF midlerne blev der bl.a. ydet tilskud til flere unge KFUM/K ledere, ligesom en 
ung leder modtog tilskud til at deltage i et norsk Ten sing kursus, der havde et forløb 
over 1 år. KFUM og KFUK i Danmark var værter for europæisk Ten sing Festival, der 
foregik i Aarhus fra den 30. juli til den 3. august 2004. Der forventedes et deltageran-
tal på 2.000. ny aftale blev truffet med KFUM/K om, at de fik adgang til siderne ”nyt 
fra KFUM og KFUK” på regionens hjemmeside. Det vil give mulighed for hyppigere 
opdateringer.

2006/07 
Der havde fra flere sider lydt ønsker om en ny Y´s Men´s sangbog. KFUM/K havde 
også et forarbejde i gang om udgivelse af en ny sangbog. Regionsledelsen og 
KFUM/K indledte et samarbejde om udgivelse af en fælles sangbog. Hovedparten af 
indholdet skulle være ”fælles gods”, medens omslag og et mindre antal af sangene 
ville være forskellig i de to udgaver. Der nedsattes et sangbogsudvalg, som skulle 
vurdere projektet såvel økonomisk som indholdsmæssigt. 

ledelsen underskrev en helt ny samarbejdsaftale med FDF, som tilstræbte, at de to 
organisationer på lokalt og nationalt plan styrkede samarbejdet i ord og handling via 
udvælgelsen af fælles mål.

via AsF fonden bevilgedes der 20.000 kr. til 6 unge fra KFUM/K til en dialogstudietur 
til leicester i england fra den 30. november til den 4. december 2006. endvidere 
støttedes en studietur for 4 KFUM/K foreninger til sverige, og der blev givet tilskud til 
afholdelse af en kursusweekend i Ungarns KFUM. KFUM og KFUK´s hovedbestyrel-
se arbejdede meget intenst på at skaffe flere medlemmer. KFUM og KFUK lancerede 
visionen: ”Du skal vide, at gud tror på dig”.
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2007/11 
For første gang i mange år – måske nogensinde – valgte RD et tema, der blev 
to-årigt. Årets tema ”Kirken og de unge” ville således være i spil i to år. Årets regi-
onsprojekt blev af regionsrådet tilegnet KFUM og KFUK samt FDF med 665.000 kr. 
(udarbejdelse af forkyndelsesmaterialer til børn og unge) og Café projektet i szomba-
thely i Ungarn med 535.000 kr. begge projekter lå tæt op ad årets tema. sangbogs-
projektet fik stor opbakning. Foreløbig var der bestilt 2.260 eksemplarer – svarende 
til at ca. 70% af de danske Y´s Men havde bestilt et eksemplar. 

Arbejdet i sangbogsudvalget (6 personer fra KFUM/K og 2 personer fra Region 
Danmark) afsluttedes, og PUls Y´s Men´s sangbogen blev udgivet i 2009. I forordet 
til den nye sangbog står bl.a.: ”Der er PUls i sangen både her og der. et af de mest 
fælles kendetegn, også når Y´s Men mødes, er netop sang af hjertens lyst. I sang 
får bevægelsen helt sin helt egen PUls. Hver sang har sin PUls”. I den nye sangbog 
er der både nyt og gammelt, og alle sange er forsynet med noder til melodistem-
men. De sidste 47 sange er udvalgt for og til Y´s Men, hvor vægten er lagt på både 
tradition og fornyelse. I lighed med tidligere så har man i den nye udgave, bagerst i 
sangbogen, fastholdt tekstafsnit med kerneord. 

Regionsledelsen forhandlede priser og oplagstal med Unitas Forlag og ledelsen af 
KFUM/K, og med en flot donation fra A.P. Møller Fonden blev det muligt at udgive en 
flot og indholdsrig sangbog til en meget fordelagtig pris. Regionsledelsen besluttede 
nye regler for bevilling af penge fra AsF midlerne til KFUM og KFUK og KFUM Idræts 
lederuddannelse. 10 % af midlerne sendtes som sædvanligt til Y´s Men International, 
60 % af resten brugtes til frivillige ledere i de 2 organisationer, og 40 % af resten 
brugtes til ansatte ledere i organisationerne. Der kunne max. bevilges 50 % af kur-
susudgiften. Det var et økonomisk vanskeligt år for KFUM og KFUK. Regnskabsmæs-
sigt kom KFUM/K ud af 2008 med et stort underskud, hvilket betød, at man var nødt 
til at reducere i medarbejderstaben. Der skete ikke forandringer i det udadvendte 
kristne arbejde, og visionen fra det seneste landsmøde, at ”børn og unge skal vide, 
at de kan tro på gud – og at gud tror på dem”, blev der stadig arbejdet målbevidst 
med.

Temaet ”Kirken og de Unge” videreførtes i Y´s Men´s året 2009/10 og temaet vil 
til stadighed være aktuelt. I juni 2009 opfordrede regionsledelsen til at indgå i et 
samarbejde med KFUM og KFUK og FDF om etablering af Folkekirkens Konfirmand-
center. Det var et spændende projekt, der med sine tilbud til Folkekirkens præster 
og konfirmander skulle hjælpe med til at dæmme op for de udfordringer som Folke-
kirken og konfirmandforberedelsen netop i disse år var udsat for. Tanken var, at der 
blev etableret en virksomhed, i første omgang med 2 ansatte, der skulle udarbejde 
færdigstrikkede oplevelser, der blev stillet til rådighed for brugerne, i første omgang 
ved endags og weekendarrangementer, der f.eks. kunne afvikles på FDF’s friluftscen-
ter sletten. KFUM og KFUK kom ud af 2009 med et pænt overskud, så der var igen 
penge til at stabilisere egenkapitalen og udvikle organisationen. Medlemstallet var 
nu på ca. 10.500. 

KFUM



56 | Y’s Men’s bevægelsen Y’s Men’s bevægelsen | 57 

Oversigt over observatører/ RSD’ere for KFUM/K  

1977/80 Anton staby, København 

1980/84 svend erik Jensen, Randers 

1984/88 erik breum, broager 

1988/92 Johannes strunge, skanderborg 

1992/95 Jørgen Abildgren, vestfyn-Hårby 

1995/97 Carsten bruhn-lauritsen, Haderslev   

1997/99       Rolsgaard Rasmussen, vildbjerg

1999/04       Preben nielsen, København

2004/06       Anne Marie Hertz-Jensen, Hammer

2006/07       birthe Jeppesen, sæby

2007/12       Christian Jessen, Haderslev
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Regionale og internationale projekter

Regionen udgjorde fra 1947 til 1965 hele europa, hvilket ikke kunne kalde på mange 
projekter, hvor alle klubber deltog, idet nogle lande endnu måtte betragte sig selv 
som værende et af de områder, der skulle hjælpes frem. Det vigtigste var i disse år 
at få afholdt regions-, sektions- og distriktskonferencer for at mødes, lære hinanden 
at kende, gennemgå love og aftale fælles tryksager, alt til en promovering af ideen 
bag klubberne. 

nogle projekter blev det dog til: 
Porkkala-hjælpen til genopførelse af det under krigen nedbrændte KFUM. 
Afrika-projektet påbegyndt april 1956 med det formål at betale for uddannelsen af en 
indfødt afrikaner til KFUM-sekretær, Yancy Peters, liberia. et projekt, som varede i 
tre år og afløstes af en nyt. 

Geneve kontor
Med den store fremgang i europa var det ønskeligt at få et kontor i geneve i forbin-
delse med det internationale KFUM.
 
Internationalt hovedkontor
Man havde erhvervet en grund i Chicago og ønskede efter Henry grimes’ død at 
bygge selvstændigt. Der blev udsendt tegninger, og alle klubber verden over skulle 
deltage. europa havde modtaget så meget fra UsA/Canada og ønskede nu at vise, at 
man var villig til at yde. Projektet var på 125.000 dollars.
 
Fra 1965 og frem til 1980 støttede regionens klubber Area-projekter. 

REGIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER

International Councilmøde i Kyoto, Japan – 1988
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Area-projekter 
– Hjælp til Afrika og Indien

B4B Tanzania 
På konferencen for de daværende regioner, CIs europe, Danmark/norge og sverige/ 
Finland i Amsterdam blev de enkelte regioner opfordret til sammen at dække lønnen 
til en generalsekretær i Tanzania YMCA, Jacob g. Mallya, for 1965-1966. Perioden 
blev dog udvidet, idet der også indgik penge til rejser for Jacob g. Mallya i de nævnte 
regioner. 

GOLD-programmet 1970 - 1972 
gOlD er sammensat af forbogstaverne i golden Opportunity for leadership De-
velopment. På dansk: en gylden chance for uddannelse og udvikling af ledere. I 1972 
var det 50 år siden Y’s Men’s bevægelsen blev grundlagt. For at fejre 50-års jubilæet 
blev der arbejdet på at gøre guldprogrammet til en enestående chance for at udvikle 
kristne ungdomsledere. Region Danmark satte sig det mål at koncentrere sig om 
følgende 3 punkter: 

Oprettelse og medfinanciering af kontoret i Geneve. 
start og udvikling af nye klubber i C/s europa og Afrika.
Uddannelse af kristne ungdomsledere i vore byer. 

Lagos, Nigeria 1974 - 1976 
Projektet gik ud på at udvide et børne- og behandlingshjem, der var blevet åbnet i 
1962 for børn i alderen 3-15 år, der enten var fysisk eller psykisk udviklingshæmme-
de. De indsamlede penge blev fremsendt gennem KFUM’s verdensforbund til den 
lokale afdeling. som leder af projektet stod den lokale Y’s Men’s Club. 

Vadathorasalur, Indien 1976 - 1978 
Der indkom så mange penge, at der foruden at drive kontrol og behandlingsarbejde 
i byerne omkring spedalskhedshospitalet vadathorasalur også kunne blive til to skole-
bygninger i området. Det lokale arbejde er fulgt op med rapporter fra missionærer i 
spedalskhedsmissionen og DMs. Dette viser tydeligt, hvor stor effekt kontant hjælp 
har, når intet er gået til administration. 

KFUM i Thika, Kenya 1978 - 1980 
Dette Areaprojekt kan betegnes ”Hjælp til selvhjælp”. vi kaster ”stenen i vandet” og 
starter ”ringene”, som fortsætter, også når vor hjælp hører op. Projektet gik over to år 
og var et KFUM-projekt, hvor det lokale KFUM sammen med tysk KFUM opbyggede 
et erhvervsfagligt uddannelsesprogram for lærlinge i murerfaget. skolen startede i 
1978 med 26 elever, som blev færdiguddannede og fik beskæftigelse i lokale byg-
gefirmaer eller blev selvstændige. De indsamlede penge gik til indretning af et nyt 
værksted, som blev opført af skolens egne elever, samt til køb af en varevogn, som 
blev benyttet til transport af elever og materialer. 

REGIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER
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Regionsprojekter 

De danske Y’s Men’s klubber har altid været interesseret i, hvad der rørte sig uden 
for Danmarks grænser. Dette har medvirket til et meget stort engagement i de støt-
teprojekter, regionerne har stået for de seneste mange år. Det er mange penge, der 
er gået fra Danmark ud til projekter i den 3. verden og projekter indenfor landets 
grænser. I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte projekter. 

1980 - 1981
Regionsprojekt saraswatipur, bangladesh 
Regionsprojektet bestod i støtte til Dansk santalmission med opførelse af en kost-
skole til ca. 50 piger og drenge i saraswatipur i Rajshahi distriktet, som ligger i det 
nordvestlige hjørne af bangladesh. Regionen havde i forvejen sikret sig, at alle vore 
indsamlede penge udelukkende blev anvendt til dette projekt, idet skolen opførtes 
under ledelse af en dansk missionær på stedet. som noget nyt udsendte den danske 
region en byggesagkyndig til at besigtige projektet. Det fine indsamlingsresultat var 
absolut skabt på grund af de lysbilleder, som blev bragt hjem til danske klubber. Der 
blev indsamlet 155.730 kr. 

1982 - 1983
Projektet bestod af 3 delprojekter, der alle hjalp nødlidende børn på sri lanka, og alle 
steder var de lokale Y’s Men’s klubber involveret i projekterne. 

1. Opførelse af et skolehjem for 30 blinde og 220 døve børn, samt etablering af et 
vandreservoir i det nordlige sri lanka for en stamme, Tamilerne, der ikke på samme 
måde som den øvrige befolkning har offentlighedens bevågenhed. Disse tamiler 
hører til de allerfattigste mennesker på jorden og bor under kummerlige forhold. 
Arbejdet er startet af en dansk og en norsk Y’s Men’s Club sammen med en klub på 
stedet, nemlig Chavakacheri Y’s Men’s Club.

2. støtte til drift og udbygning af et hjem for forældreløse børn i Kurunegala. Her 
var virkeligt et behov, idet det offentlige ikke støtter - i bedste fald med meget små 
beløb. Arbejdet ledes af nonner, der således fuldstændig ofrer sig for at skaffe penge 
til mad og drift og samtidig er forældre for børnene. 

3. var oprindelig påtænkt til en bygning til et hjem for evnesvage piger, men Moratu-
va Y’s Men’s Club meddelte på et tidspunkt, at den stedlige lions Club meget aktivt 
var gået ind i projektet og havde skaffet det nødvendige beløb. Klubben anmodede 
derfor om, at man ændrede delprojektet til at bygge en børneafdeling på lunawa 
Hospitalet i Muratuwa. Afdelingen var i en meget dårlig forfatning, taget var så utæt, 
at det hele tiden regnede igennem det. Det var nødvendigt at flytte senge rundt 
omkring i afdelingen, når regntiden satte ind. Alle tre projekter er blevet besøgt af 
danske Y’s Men, bl.a. efter verdens-konventet i Korea 1982. Dette projekt blev billi-
gere end det første foreslåede, og de resterende penge blev fordelt på bedste måde 
blandt de andre projekter. 

REGIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER
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1983 - 1984
spanien 
Dette regionsprojekt gik til hjælp ved genopbygning af det spanske KFUM, under 
ledelse af KFUM-sekretær Peter la Roza. der for øvrigt orienterede om projektet på 
regions- konferencen i Hjørring i 1983. Der har været besøg af spanske ledere her, og 
en repræsentant for den danske region har været i spanien for at orientere sig om 
arbejdet. Dette projekt var et bevis på, at man i den danske region mente noget med 
samarbejdsaftalen med KFUM og KFUK. Der indsamledes 262.318 kr. 

1984 - 1985
Det var første gang, regionen støttede et projekt på grønland. Projektet var til støtte 
for KFUK’s sociale Arbejde på grønland og drejede sig om etablering af et nyt strøm-
forsyningsanlæg på familiecentret AllU i lichtenau syd for Julianehåb. Allu betyder 
sælens åndehul. en ny motor blev installeret, og en af de gamle blev repareret. 
strømforsyningen er nu stabil, så alle de hjælpemidler, der indgår i en normal hus-
holdning, kan nu bruges, uden at anlægget bliver overbelastet. De ca. 85.000 kr. kom 
fra private og klubberne. De øvrige penge kom fra pengerejsningsprojektet ”Mads 
stage Tegninger”. 

1984 - 1985
Pengerejsningsprojektet Mads stage Tegninger 
Regionen formåede tegneren Mads stage og vor berømte landsmand Piet Hein til 
at medvirke ved et pengerejsningsprojekt, som skulle gå til stiftelsen georg stages 
Minde, skonnerten Fulton og KFUK’s sociale Arbejde i grønland. Kunstnerne arbej-
dede gratis. en flot gestus! Der blev fremstillet 10.000 mapper med hver 4 tegnin-
ger. Mappen indeholdt 2 tegninger af Fulton og to af georg stage. Prisen på mappen 
var 100 kr. Projektet indbragte 905.200 kr. minus omkostninger på 100.000 kr. et helt 
fantastisk projekt. vellykket på grund af den enestående opbakning, det fik af alle 
landets klubber. 

1985 - 1986 
Projektet tog sigte på støtte til KFUM og KFUK på sjælland. Det drejede sig ganske 
enkelt om at styrke og stabilisere arbejdet på sjælland. Der var et stort behov for 
nye lokalforeninger mange steder. KFUM og KFUK’s Fællesbestyrelse nedfældede i 
1984 tre visioner for KFUM og KFUK’s fremtid på sjælland; at genskabe optimismen, 
virketrangen og den udfarende kraft i KFUM og KFUK på sjælland og Falster. 
at få 1.000 nye medlemmer pr. år i 1985-1988 på sjælland og lolland-Falster, samt 
at Helligånden vil overbevise os om, at vi ikke står foran et uoverstigeligt bjerg. 

1986 - 1987 
Regionsprojektet blev kaldt ”vestens unge i Østen”. Mange unge fra vesten rejste 
til østen for at søge sandheden. grunden var, at de ikke havde haft muligheden for 
at finde evangeliet i vesten. Man følte en forpligtelse overfor disse unge og indgik 
derfor i et samarbejde med Dansk santalmission og Dialogcentret om at hjælpe. Der 
indkom 265.000 kr., som blev overført til projektet. Projektet gik ud på at få de unge 
tilbage til en normal tilværelse i Danmark. et værdigt projekt til gavn for de unge, 
som efter vor opfattelse gik den forkerte vej. 
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1987 - 1988 
Årets regionsprojekt var delt i to. Det ene var et projekt for kræftramte børn. Der blev til 
dette projekt indsamlet 200.000 kr., som tjente til indkøb af nyt apparatur på Århus Kom-
munehospital, hvilket skulle kunne fremme helbredelsesprocenten væsentligt. Det andet 
projekt var i samarbejde med Det Danske Missionsselskab. Dette projekt gav 130.000 
kr., som blev givet videre til Mission Aviation Fellowship til køb af et nyt Cessna-fly.

1988 - 1989
Regionsprojektet til fordel for kræftramte børn (leukæmi) blev fortsat og indbragte 
185.300 kr. plus 22.000 kr., som korn efter årets afslutning. Desuden startede et nyt 
regionsprojekt. der fik titlen ”bibler til Kina”. Dette projekt, som indbragte 178.330 
kr., var i samarbejde med D.M.s. og Det danske bibelselskab og havde til formål at 
styrke udbredelsen af kristendommen i Kina.

1989 - 1990
I dette år blev der indsamlet 140.000 kr. til ”bibler til Kina” projektet, og et nyt regi-
onsprojekt til fordel for soldaterhjemmet i Høvelte indbragte 310.000 kr.

1990 - 1991
et todelt regionsprojekt - begge til fordel for døve - gav til døveskolen Castbjerggård 
ved Hedensted 151.100 kr. og til skolen for døve og blinde børn, nuffield school, på 
sri lanka 170.900 kr. 

1991 - 1992
Årets 2 regionsprojekter var ”KOnFIRMAnD 2000” i samarbejde med KFUM & K i 
Danmark samt ”bOYs TOWn” i samarbejde med Madras YMCA i Indien. Desuden 
blev der indsamlet midler til genopbygning af polsk KFUM samt ydet støtte til inter-
national deltagelse i KFUM & K’s landslejr ”Ung Uge”. 

1992 - 1993
Regionsprojektet var etablering af en kristen skole i Halliste, estland, hvortil klub-
berne indbetalte en halv million kroner.

1993 - 1994
Årets regionsprojekt var ”evangeliet til Fulanerne”. Det blev gennemført i et fortrin-
ligt samarbejde med sudanmissionen. De 465.000 kr., som klubberne samlede ind, 
blev anvendt til et undervisningscenter bestående af 2 bygninger. Desuden er der 9 
rundhytter, og centret blev udstyret med køretøjer (motorcykler og bil) samt film og 
videoudstyr. Det blev fremhævet, at samarbejdet med et missionsselskab var med til 
at øge effekten af de indsamlede midler betragteligt.

1994 - 1995
På hjemmefronten blev der rejst store summer til diverse projekter, og årets regi-
onsprojekt ”skæve liv”, som blev gennemført i samarbejde med KFUM’s sociale 
Arbejde, gav det meget flotte resultat af 600.000 kr. Medvirkende hertil var muligvis, 
at det satte fokus på et af tidens store problemer, stofmisbrug. 

1995 - 1996
M.h.t. regionsprojekter kørte projekt ”skæve liv” videre, men desuden blev der 
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optaget et nyt, nemlig ”Albanien-projektet” i samarbejde med brødremenighedens 
danske Mission. Formålet var at etablere et kirkecenter og at få gang i kristent børne- 
og ungdomsarbejde. Til de to projekter indkom i alt 750.000 kr., der blev delt i to lige 
store portioner. Albanien-projektet modtog fortsat støtte fra Danmark, fra klubber og 
distrikter, og en Y’s Men’s Club i Albanien var under dannelse. 

1996 - 1997
Årets regionsprojekt var en håndsrækning til opbygning af 2 Y’s trænings- og lejrcen-
tre i henholdsvis Tjekkiet og slovakiet. hvor vi arbejdede med nye klubber i samar-
bejde med KFUM. Regionsprojektet indbragte 768.000 kr.. 

1997 - 1998
støtte til et børnehjem i Armenien igennem Mission Øst.

1998 - 1999
støtte til International diakoniuddannelse af unge mennesker fra Østeuropa i sam-
arbejde med Folkekirkens nødhjælp og Diakonhøjskolen i Århus.  Dette projekt er 
udførligt omtalt i denne bog.

1999 - 2000
Hjælp til etablering af Hjælpecenter i sofia i samarbejde med Mission Øst.

2000 - 2001
Hjælp til Ungdomsprojektet Kirkens Hus i København. 

2001 - 2002
støtte til børnehjemmet Fuglereden i libanon i samarbejde med Folkekirkens nød-
hjælp. 
Formålet var at give armenske børn og unge fra socialt belastede og/eller meget fat-
tige familier en skoleuddannelse baseret på armenske værdier.

REGIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER
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2002 - 2003
støtte til bibelskolen i Martin, slovakiet. 

2003 - 2004
støtte til bibelskolen i Martin, slovakiet, samt til et børnehjem ved sct. Petersborg. 
bibelskolens andel dette år var øremærket til uddannelse på forskellige niveauer. 
Pengene til projekt ”gadebørn” i sct. Petersborg anvendtes til et bo- og værested. 

2004 - 2005
Fred og forsoning, Fasterholt og KFUM i Plovdiv, bulgarien. 
Inge norling var leder af projektet i Fasterholt, hvor der blev gjort et fantastisk uegen-
nyttigt arbejde for dem, som vort sociale system ikke kunne nå.
KFUM i Plovdiv, bulgarien skulle bruge pengene til at bygge et KFUM center, til 
glæde for alle de børn og unge, som allerede er og bliver tilknyttet KFUM i Plovdiv.
vi må ikke glemme projekt www.boernogstoffer.dk samt glidebanen.

2005 - 2006
støtte til forkyndelsesportalen ”Det med gud” og til HUYAWA – omsorg for børn i 
Tanzania, sidste del i samarbejde med Danmission.
Forkyndelsesportalen ”Det med gud” skete i samarbejde med de kirkelige børne- og 
ungdomsorganisationers samråd.
HUYAWA er en forkortelse af ”Huduma ya watoto”, som betyder omsorg for børn. 
Projektet var støtte til forældreløse børn efter AIDs-ramte i Tanzania.

2006 - 2007
støtte til børnehjem i sighisoara, Rumænien og beplantningsprojekt i sierra leone.
støtten til børnehjemmet var til renovering.
Forsonings- og genopbygning af bæredygtigt landbrug i sierra leone. 

2007 - 2008
støtte til udvikling af forkyndelsesmaterialer i FDF og KFUM & KFUK, og støtte til 
kirkecafé i szombathely, Ungarn. Desuden et skattefradragsberettiget projekt, ReMI 
i nigeria.
FDF, KFUM & KFUK projektet bestod af 5 delprojekter: Tante Andante. Fællesudvik-
ling af et gulvspil om kristendom, der lægger op til faktuel viden og personlige over-
vejelser om kristendom. geocaching og en medieportal, der giver mulighed for at 
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finde ting i landskabet for at lære noget om kirke og kristendom. Desuden et mindre 
projekt om forkyndelse i forbindelse med børnediskoteker. Materiale til diskoaftener 
for halvstore børn.
ReMI i nigeria er en skole for især handicappede børn. 60 % af skolens elever er 
handicappede.

2008 - 2009
”Hjælp til selvhjælp” i Kirgisistan i samarbejde med Folkekirkens nødhjælp. Projekt 
”Unge i kirken” i samarbejde med Kirkefondet og sUK (samtaleforum for Unge og 
Kirke).
Projektet i Kirgisistan var i samarbejde med Folkekirkens nødhjælp, som har kontakt 
til en kristen russisk ortodoks kirke. 

2009 - 2010
støtte til etablering af lejr- og 
Kursuscenter i Albanien. et projekt, 
som Den Albanske lutherske Kirke 
havde søgt i samarbejde med bDM.
Kursuscenteret er beliggende i 
Pogradec i Albanien.

2010 - 2011
Folkekirkens Konfirmandcenter og 
grafton landbrugs- og spejdertræ-
ningscenter i sierra leone. Des-
uden et fradragsberettiget projekt i 
Pakistan; endvidere et fradragsbe-
rettiget projekt, sypiger i Pakistan 
(2010 og 2011) og MAF (Mission 
Aviation Fellowship) en internatio-
nal, evangelisk og fælleskirkelig 
missionsorganisation med afdelin-
ger i hele verden. MAF opererer i 
34 u-lande og har ca. 200 piloter og 
125 fly i aktiv tjeneste. (2011)
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2011 - 2012
Operation bedstehjælp i Malawi, Afrika og ”Fremtid og Håb” – børnelandsby i sum-
bawanga, Tanzania.
bedstehjælp – I Malawi, i det sydlige Afrika, er en generation af forældre døde af 
HIv/AIDs. bedsteforældrene sidder nu med ansvaret for børnebørnenes opvækst og 
skolegang. Mange af børnene er selv smittet med HIv/AIDs, men muligheden for 
medicinsk behandling vinder heldigvis frem. bedsteforældrenes kræfter og ressour-
cer bliver endnu engang afgørende for en opvoksende generation. Det sker på et 
tidspunkt, hvor bedsteforældrene – under normale forhold – ville kunne se frem til at 
blive hjulpet og passet af egne børn.

”Fremtid og håb”. sumbawanga er en by i det sydvestlige Tanzania i Afrika, den 
fattigste del af landet. Her bor der ca. 100.000 mennesker. Og byen er præget af 
arbejdsløshed, fattigdom, alkoholmisbrug, AIDs og prostitution. Derfor er der også 
gadebørn. Mange gadebørn. 
Arbejdet blandt gadebørnene er nu organiseret i to selvstændige foreninger med 
egne bestyrelser i Danmark og Tanzania. ”Fremtid og Håb” i Danmark har ca. 500 
medlemmer og en del flere givere, ligesom vi har støtter i norge og på Færøerne. 
Alle medarbejdere i Danmark arbejder ulønnet.

samtidig med at regionens klubber har ydet stor støtte til vore regionsprojekter, skal 
det også nævnes, at projektet Roll back Malaria fik en hel utrolig opbakning af de 
danske klubber. Der blev i 2009 indsamlet 244.000 kr. i Danmark.
Da tsunamien ramte sydøstasien 26. december 2004, indsamlede regionens klub-
ber ¾ million kroner til støtte for ofrene. Det var et resultat, som gav genlyd både 
herhjemme, men ikke mindst i udlandet.
en oversigt over Regionsprojekter og de indsamlede midler ses bag i bogen under 
oversigter (indsamlede midler).
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Eksempler på klubaktiviteter  
igennem årene

De her nævnte aktiviteter viser stor forskellighed, men også tegn på opfindsomhed. 
Helt sikkert er det, at det har medført sammenhold i klubberne og styrket klubar-
bejdet. nogle af aktiviteterne har været pengegivende, andre retter fokus på den 
enkelte klubs engagement i det lokale samfund.

•	Ålborg	lavede	en	minigolfbane.
•		København	og	mange	andre	med	dem	solgte	hvert	år	juletræer,	havde	boder	i	for-

bindelse med børnehjælpsdag, samlede penge til Ungdommens Kirke. 
•		Kolding	beskæftigede	sig	med	drengelejr	i	Hejls,	basar,	tøj	til	Ungarn,	julemesse,	

arrangerede jul for enlige på KFUM. 
•		Horsens	arrangerede	pengerejsnings-arrangementer	til	fordel	for	KFUM’s	sociale	

arbejde, lavede aftener for byens unge på KFUM. I KFUM’s sal solgtes stande til 
udstillingen ”To sætter bo”. 

•	Randers	udgav	en	Y’s-sangbog	og	sælger	julekalendere.	
•		Esbjerg	inviterede	Montgomery	til	4.	maj	fest,	støttede	menighedsbørnehaven,	ar-

rangerede andespil og byggede et hus med salg for øje. 
•		Silkeborg	arrangerede	parkeringsvagt	ved	IM-stævne,	cirkulerede	50	kr.	sedler,	tog	

på høstarbejde og støttede studerende afrikanere. 
•		Nykøbing	arrangerede	”besøg”	i	hjemmet	og	arrangerede	familieløb.	
•	Odense	arrangerede	udstillingen	”Ungt	hjem”	i	Fyns	Forum.	30.000	besøgende.	
•		Fredericia	købte	campingpladsen	”Kernehuset”	og	drev	den	sammen	med	Kolding,	

til glæde for bl.a. udenlandske Y’s familier, der mødtes her. 
•		Herning	hjalp	Congoleser,	arrangerede	børneparkering	for	kirken,	havde	boder	ved	

Ungskuet og købte kreaturer for opfodring til salg. 
•	Vejle	gav	200	stole	til	KFUM,	arrangerede	KFUM-basar.	
•		Sønderborg	udgav	en	bog	på	48	sider,	”Et	kig	i	fremtiden”,	om	børn	m.	v.	
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•		Roskilde	hjalp	korpsene	og	KFUM	med	indsamling,	senere	et	rigtigt	loppemarked,	
solgte kartofler. 

•	Kalundborg	arrangerede	et	permanent	loppemarked.	
•		Den	lokale	klubs	Ulands	projekter	med	udsendelse	af	legetøj,	farveblyanter,	kontor-

udstyr m.m.
•		Kunstudstilling,	børnedyrskue,	cykelsponsorløb,	uddeling	af	kirkeblade,	julemarke-

der, fremstilling af juledekorationer til firmaer og afhentning af samme efter jul.
•	Aktiv	støtte	til	Natteravnene.	Arrangerede	ture	for	ældre	og	handicappede.	
•	Hjælp	ved	KFUM	og	KFUK’s	ungdomsstævner.	
•	Stavgangs	arrangement	til	fordel	for	LA	VIDA.
•		Løgstør	arrangerer	hvert	år	et	kalenderløb.	Formålet	er	at	opnå	en	tættere	kontakt	

til de uniformere korps, som klubben støtter med forskellige donationer.
•	Modeopvisning	i	genbrugsforretning,
•		Fremstilling	af	fluesmækkere	og	kort	til	økonomisk	støtte	for	bekæmpelse	af	mala-

ria.
•	Konfirmandtræf.	Dyrkning	og	salg	af	kartofler.
•	Gospelkoncerter.
•	Gadevagter	i	forbindelse	med	cykelløbet	Post	Danmark	rundt.

Der kunne naturligvis føjes meget mere til, både fra de nævnte og ikke nævnte klub-
ber. generelt kan det nok siges, at loppemarkeder blev en af de vigtigste indtægtskil-
der til klubbernes arbejde. 

REGIONALE OG INTERNATIONALE PROJEKTER

”loppemarked”
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International Councilmøde i Madras, Indien – 1989

Y’s Men’s Bevægelsens tjenestegrene

Fra bevægelsens begyndelse har der været forskellige aktiviteter til løsning af forskel-
lige opgaver udenfor de enkelte klubber. De første aktiviteter har især været service-
projekter og pengerejsningsprojekter. De første komiteer blev dannet til at varetage 
disse opgaver, men først omkring 1935 blev egentlige klart definerede mål opstillet 
for de enkelte områder, og der blev udpeget specielle ledere, som skulle arbejde 
med disse opgaver.

De første tjenestegrene var bl.a. ”Internationale Aktiviteter” og World Outlook, 
dernæst kom bl.a. indsamling af frimærker, pengerejsningsprojekter, extension og 
klubprogrammer.  lederne blev udpeget af den internationale præsident til at arbejde 
under hans ledelse. efter krigens afslutning i 1945 blev disses arbejde lagt ind under 
de respektive internationale vicepræsidenter. De specielle ”emphasis months” 
hvor der bliver lagt vægt på specielle områder i bestemte måneder, som f.eks. WO, 
extension, TOF m.fl. blev vedtaget i 1939, og har som bekendt fungeret siden med 
forskellige nye emner. De enkelte klubber skulle så fokusere på de specifikke områ-
der i de pågældende måneder. I 1951 blev det besluttet, at alle RD’ere skulle udpege 
serviceledere for de 4 hovedområder, og disse er siden udvidet kraftigt.

De efterfølgende afsnit fortæller lidt om denne udvikling af de forskellige tjeneste-
grene.
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Alexander Scholarship Fund (ASF)

Paul William Alexander scholarship Fund, i daglig tale kaldet AsF. Det er sådan, vi 
kender den ene af de 4 internationale fonde, der bærer Y’s Men’s bevægelsens navn.
ved Det Internationale Konvent i Mexico City i 1950 blev de første midler indsamlet 
til det formål, der skulle blive til AsF fonden.

nogle klubber havde rejst en sum penge med det formål at hædre Y’s Men’s bevæ-
gelsens grundlægger Paul William Alexander. Der skulle males et maleri af grundlæg-
geren. Det var ikke i PWA’s ånd, så han vægrede sig og ønskede i stedet, at pengene 
skulle gavne de unge mennesker, som bevægelsen ønskede at tjene. Klubberne 
lyttede til ham, og i stedet for et maleri blev han fotograferet af den berømte fotograf 
Fabian bachrach. Pengene blev anbragt i en fond og senere brugt til stipendier til unge 
kommende ledere i KFUM. som beskrevet ovenfor har formålet med AsF været tilskud 
til unge menneskers uddannelse, for at de kan dygtiggøre sig til tjeneste for KFUM.

vi kalder AsF en fond, men det er ikke en fond, der samler penge sammen. Det er et 
projekt, der indsamler penge, som hurtigt gives ud igen til det formål at støtte ud-
dannelse af ledere i KFUM og KFUK. endelig er det også et projekt, der støtter både 
internationalt og regionalt. 10 % af de midler, som Region Danmarks klubber bidrager 
med til AsF, sender regionen til geneve til IHQ. De 90 % bliver i Region Danmark. Det 
internationale bidrag administrerer IHQ sammen med de 10 % fra alle øvrige regioner. 
De 90 % bestemmer Region Danmark over. Det betyder, at KFUM og KFUK foreninger 
i hele Region Danmark kan søge tilskud til lederuddannelse. Alle ansøgninger til AsF 
skal anbefales af generalsekretæren for KFUM og KFUK i Danmark. Derefter sendes 
ansøgningen til Regionslederen gennem Tjenestelederen for AsF. generalsekretæren 
er garant for, at ansøgningen er værd at støtte. I de år, der har været rigelige midler i 
AsF kassen, er ansøgningerne blevet imødekommet fuldt ud. I år med færre penge og 
mange ansøgninger har ansøgerne fået en del af det ansøgte beløb.

I afsnittet om samarbejdet med KFUM og KFUK er der gjort grundigt rede for, hvilke 
forskellige uddannelser, der gennem årene er udbetalt AsF midler til.
Det er især vigtigt at lægge mærke til, at det også gælder de nye KFUM og KFUK- 
foreninger i det tidligere Øst- og Centraleuropa. Her i de unge foreninger er det godt 
at vide, at der er mulighed for økonomisk støtte til den vigtige lederuddannelse.

AsF tjenestelederen har sæde i KFUM og KFUK’s hovedbestyrelse med taleret, men 
uden stemmeret. Det betyder, at tjenestelederen er i tæt kontakt med Hovedbe-
styrelsen, og samtidig giver det også tjenestelederen rig mulighed for at lære hele 
KFUM og KFUK- organisationen at kende. Tjenestelederen er tæt på regionslederen 
og regionsledelsen og er dermed et vigtigt bindeled til den organisation, der er Y’s 
Men’s bevægelsens hovedsamarbejdspartner.

samarbejdet med KFUM og KFUK og den øvrige K-familie er gennem årene blevet 
styrket til gavn for børn og unge i hele Region Danmark. 

De årlige bidrag til AsF ses bag i bogen under oversigter (Indsamlede midler).

TjenesTegrenenes udvikling
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Arkivet

når en bevægelse har den 
alder, vi har, vil der naturligvis 
være mange begivenheder og 
hændelser, som på forskellig 
måde har været beskrevet, 
men hvor de personer, der har 
været med fra begyndelsen, 
ikke mere er til stede til at 
fortælle historien om, hvad 
der er sket i tidens løb. Dette 
medfører naturligvis et behov 
for at gemme de beskrivelser, 
der har været om de mange 
begivenheder, således at 
historien kan fortælles videre 
til eftertiden.

Derfor har der også været personer fra begyndelsen i 1947, som har gemt en mæng-
de oplysninger om de aktuelle begivenheder. Da bevægelsen hastigt udviklede sig op 
i 50’erne og 60’erne, blev der naturligt nok gemt en masse papirer, som på en eller 
anden måde skulle opbevares. Torben Christensen (Århus sct. Clemens), som tidligt 
var med i bevægelsen, havde igennem årene mange forskellige tillidsposter og havde 
derfor mange papirer med oplysninger mellem hænderne. Da Torben også var en 
samlernatur, var det derfor naturligt at vælge Torben som arkivar.  

Da Danmark i begyndelsen hørte til det store europæiske/Afrikanske område, og 
først i 1969 blev en selvstændig region, medførte det samtidig, at arkivet også ind-
samlede materiale fra hele området. Arkivet har derfor også fungeret som Area arkiv 
i mange år. For eksempel har arkivet et opdateret flagsæt for alle europæiske Y’s 
Men’s lande samt en del andre flag. Disse flag tilhører Area og lånes ud til alle, der 
ønsker det.

De første mange år havde arkivet til huse hos Torben Christensen, som havde det 
hjemme i sin kælder. efter en vandskade i hans kælder, og efter at omfanget af papir 
havde taget overhånd, ønskede Torben at slippe arkivet. Klub ”landsoldaten” i Frede-
ricia tilbød at overtage arkivet, og fra omkring 1978 blev materialet afhentet i Århus 
af flere omgange og kørt til Fredericia, hvor det blev anbragt i et kælderlokale under 
et klubmedlems forretning. Men efter nogle år med pladsmangel fik klubben stillet et 
kælderlokale til rådighed af kommunen, hvor vi ikke fik nogen opkrævning for leje, lys 
og varme igennem de mange år. 
Derfor har arkivet ikke været nogen nævneværdig udgift for regionen i disse mange 
år.

Arkivet blev i 2010 flyttet til Harderne – Holstebro, som nu har ansvaret for det.

Arkivet i Holstebro - 2010
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Broderklubber og World Outlook
(IBC og WO)

”broderklubprogrammet er et program, der medvirker til at binde klubber i forskellige 
lande sammen i et fællesskab, der er befordrende for en bedre indbyrdes forståelse 
for Y’s Men og Menetters familier. Programmet er konstrueret til at lære om og til 
udveksling af idéer klubberne imellem, hvad enten det er klubber lige på den anden 
side af grænsen eller på den anden side af jorden”. 

Det er denne tekst som den internationale tjenesteleder, Janette Hueting, i 1993 
formulerede omkring broderklubprogrammet.

Tanken om et broderklubprogram opstod i 1947 ved et konvent i Toledo, UsA. I 1948 
blev de første broderklubforbindelser etableret, mellem to amerikanske klubber og 
klubber i Japan og Korea. 

Udviklingen tog fart, og i 1950 kunne der registreres 83 broderklubforbindelser. 50 år 
senere, i år 2000, var der registreret 1350 broderklubforbindelser i 8 dele af verden. 
Udviklingen fortsatte, og i august 2010 kunne den internationale tjenesteleder regi-
strere 1510 broderklubforbindelser, fordelt på 53 lande.

Man må sige, at Janette Hueting ramte rigtigt med sin formulering. et stigende antal 
klubber har set glæden ved og interessen for ”verdensudsyn”.  

broderklubprogrammet har også fundet rodfæste i Danmark. Af Danmarks 140 klub-
ber (januar 2011) har 72 klubber indgået et broderskab med 97 klubber, fordelt på 20 
lande.
Det er flot, at ca. halvdelen af de danske klubber har en broderklub et eller andet 
sted i verden, men antallet har været større. ved en nøje gennemgang af broder-
klubengagementerne i foråret 2010 viste det sig, at 47 broderskaber var ophørt. 
Årsagen har dels været, at udenlandske klubber er ophørt med at eksistere, dels, 
for norske klubbers vedkommende, at medlemmerne har nået en alder, hvor de ikke 
længere magter et broderskab. godt en tredjedel af de annullerede broderskaber 
havde relation til norske klubber. en lidt trist udvikling, men vi skal kigge målrettet 
fremad.

Det verdensbillede, vi har i dag, ser væsentlig anderledes ud end for blot 20-25 
år siden. en række nye demokratier er kommet til. Tænk blot på hele Central- og 
Østeuropa, de tre små baltiske lande og balkanlandene, som Albanien, bulgarien, 
Rumænien, Kroatien etc. De hungrer alle efter kontakt med vesteuropa. Og her har vi 
en opgave.

som den region, der suverænt er den største, både hvad antal af klubber og med-
lemmer angår, har vi derfor en forpligtigelse til at medvirke til at udbrede Y’s Men’s 
bevægelsen ved at hjælpe klubber i disse lande igang. De fleste af disse landes 
befolkninger har ikke haft kontakt til den kristne kirke i hen ved 50 år. De har derfor 

TjenesTegrenenes udvikling
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behov for en oplæring i hvad Y’s Men’s bevægelsen er, og hvordan man får et klubliv 
til at fungere. Der har ikke været nogen kultur for foreningsliv. Den eneste form for 
forening man kendte til, var de statslige fagforeninger. Der forestår derfor i disse år 
et stort arbejde med at udbrede kendskabet til vores bevægelse. Region Danmark 
hjælper nu til i Polen og i de baltiske lande, men det kræver klubbers engagement og 
interesse for projektet. Derfor er et broderskab en kærkommen håndsrækning til de 
klubber, som søger efter en viden om, hvad en Y’s Men’s Club egentlig er. 
  
At have en broderklub er spændende og udfordrende, men kan også være krævende. 
Til gengæld giver det noget på medlemssiden. Det er befordrende for et klubliv at 
have kontakt til klubber i et helt andet land og få et indblik i en kultur, der er så meget 
anderledes end den, vi kender.

Tjenestelederen hjælper gerne til med at finde en broderklub. Men et godt sted 
at søge personlige kontakter er ved at deltage i de konferencer, der holdes, f.eks. 
Regionskonferencer og Area Konventer. Udvikling er bedre end afvikling. styrk derfor 
klubben og klublivet med en broderklub. 

broderklubmøde i Osaka, Japan med Pasadena, UsA og med “landsoldaten”, Fredericia - 1988
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Brotherhood Fund (BF)

Indsamlingen i bevægelsen begyndte helt tilbage i 1930’erne i UsA, først med penge 
siden også med frimærker. Formålet var, som nu, at støtte delegaters deltagelse i 
konferencer i andre Regioner, senere også interkontinentale besøg. navnet var først 
bishop’s Fund, men i 1967 blev det ændret til brotherhood Fund. bF var i begyn-
delsen en del af WO (World Outlook) arbejdet, hvilket egentlig var meget naturligt. 
I 1958 blev det en afdeling under tjenestegrenene, men i 1968 blev bF udskilt fra 
WO som en særskilt servicegren, hvor den internationale skatmester hvert år skulle 
opstille et budget til ”The brotherhood Fund expenditures Committee”, som så skulle 
komme med forslag til rejsedelegater. Herunder blev der også opsat regler for at 
kunne deltage i uddelingen af disse rejselegater.

I løbet af de første år blev det helt naturligt, at klubberne konkurrerede om, hvem der 
kunne samle flest point. I 1961 blev der lavet egentlige regler for bF med en endelig 
manual i 1962-63. efter 2. verdenskrig begyndte der for alvor at være repræsentanter 
fra andre regioner på konferencerne støttet af midler fra bF. en typisk amerikansk 
ting som ”awards” blev også lavet i forbindelse med ”frimærkepointene” - ”The Dick 
nichols banner” til den region, der havde den største stigning i point i forhold til det 
foregående år (Region Danmark senest i 2009/10) – ”The Alf Reynolds Patch” til de 
klubber, som havde givet over Us $ 5 per medlem – ”The ernie bell Award” til klub-
ben med det højeste antal point.

I vores internationale arbejde, er det nødvendigt, at vi i fællesskab gør en indsats 
for at deltage i internationale arrangementer og sender Y’s Men ud, så de kan hente 
inspiration dér og komme hjem og videregive deres inspiration.
 
At rejse koster penge, mange penge, og der er ikke ret mange i Y’s Men, der ud over 
at investere tiden også selv har råd til at investere i forekommende rejser. broder-
skabsfondet, som over hele verden bliver kaldt bF, har til formål at muliggøre disse 
rejser helt eller delvis. Formålet løses gennem indsamling af brugte frimærker, brugte 
telekort samt ”bødepenge”. 

et bF-legat er en investering i fremtidens Y’s Men’s bevægelse og skal virke inspire-
rende, igangsættende og forpligtende for den, som modtager et legat. I årenes løb 
har et stort antal danske Y’s Men fået tildelt et sådant legat. At få tildelt et bF-legat 
indebærer visse forpligtelser.

Modtageren rejser til den bevilgede destination for at opleve klublivet blandt Y’s 
Men på dette sted og for at udveksle Y’s ideer med disse mennesker. Tildelingen af 
bF-legatet medfører også den forpligtelse, at vedkommende efter hjemkomsten skal 
aflægge en rapport over for regionsledelsen om rejsens forløb. Tillige skal legatmod-
tageren i ønsket omfang stå til rådighed i region, distrikter og klubber i hele regionen 
for at berette om sine oplevelser i det fremmede.

et ansøgningsskema om en bF rejse rekvireres hos Regionslederen.

TjenesTegrenenes udvikling
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Klubbens bF udvalg sørger for indsamling af brugte frimærker, julemærker, postkort 
og receptkuverter i klubben. ved alle klubbens møder medbringer medlemmerne så 
mange frimærker, som den enkelte har samlet siden sidst. I nogle klubber har man 
den regel, at har man ingen frimærker med, må man bøde med kontanter efter klub-
bens praksis, eventuelt 2-5 kroner. ligeledes sørger udvalget for at alliere sig med 
forskellige virksomheder og organisationer, som modtager mange frimærkebreve. 
selv om den elektroniske tidsalder har betydet færre breve med frimærker, er der til 
dags dato ikke indsamlet færre frimærker.

”Klipning” af frimærker
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Diakonhøjskolen

Der var engang …    Hovedpunkter fra Den internationale Linjes historie.

Muren faldt
startskuddet for Den internationale linje lød, da muren faldt, og den kommunistiske 
blok gik i opløsning. Kirkerne i Østeuropa stod efter flere årtiers undertrykkelse over 
for store udfordringer. en af de større var behovet for uddannelse af unge ledere, der 
kunne være med til at tage kampen op mod de sociale problemer, som landene stod 
over for. 

Tre aktører
Folkekirkens nødhjælp, Y’s Men International, Region Danmark, og Diakonhøjskolen 
i Århus havde hver især kontakter til kirker i Østeuropa, som ønskede at lære mere 
om demokrati og diakoni ud fra den danske model. De tre organisationer dannede 
derfor et samarbejde omkring det, der i begyndelsen kom til at hedde projekt ”In-
ternational Diakoni”. en styregruppe blev dannet, en koordinator ansat, og i efteråret 
1998 gik det første internationale hold i gang med 11 elever fra Østeuropa.

Økonomi
Alle klubber i Y’s Men, Region Danmark, samlede fælles ind til projektet i 1998, og 
rigtig mange er fortsat med at støtte i alle årene fremover. Diakonhøjskolen stillede 
desuden rammerne til rådighed for kurset, og Folkekirkens nødhjælp bidrog i særlig 
grad med at skaffe elever gennem sine mange østeuropæiske samarbejdspartnere.
I de første år af projektets levetid blev der også søgt penge gennem forskellige 
fonde, og ikke mindst Demokratifonden bidrog med meget store beløb.

Fra projekt til linje
”International Diakoni” var oprindeligt et treårigt projekt, men gode tilbagemeldinger 
fra deltagerne og de fortsatte behov for en sådan uddannelse gjorde, at projektet 
fortsatte. Da Demokratifonden blev nedlagt, blev projektet lagt direkte ind under Dia-
konhøjskolen. Det gav mulighed for, at de internationale elever fik højskoletilskud, så 
udgifterne kunne reduceres. Det betød også, at indholdet af kurset kunne målrettes 
mere direkte til deltagernes behov, idet der ikke længere var krav om f.eks. danskun-
dervisning og indføring i den danske kultur. skiftet betød samtidig et navneskift fra 
”International Diakoni” til ”Den internationale linje”.

Baglandet udvides
samtidig blev en række missionsselskaber inddraget, og styregruppen blev udvidet. 
Areapagos, Mission Afrika og Danmission har således deltaget organisatorisk i en 
lang årrække, men også KFUM og KFUK og forskellige repræsentanter fra mellemkir-
kelige råd har været involveret i udviklingen af linjen. Derved blev kurset endnu mere 
internationalt, fordi deltagerlandene blev udvidet fra Østeuropa til også at dække 
f.eks. Kina, Madagaskar, Honduras, Palæstina og liberia.

Økumeni
De internationale studerende kommer fra mange forskellige kirkeretninger og traditi-

TjenesTegrenenes udvikling
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oner. Ortodokse, lutheranere, pinsefolk, syvendedagsadventister samt både officielle 
og uofficielle kinesiske kirker m.fl. har været repræsenteret i tidens løb. Det har givet 
både udfordringer og diskussioner, men så godt som alle studerende fortæller, at 
det har udvidet deres forståelse og respekt for andre kristne. Ikke mindst de daglige 
morgenandagter har bundet deltagerne sammen trods kirkelige forskelligheder.

Omstillingsparat
I hele sin levetid har Den internationale linje måttet omstille sig. Der har været 
perioder med positive muligheder som f.eks., da der blev givet eU-tilskud til højsko-
leophold for studerende fra nye eU-lande. Andre ændringer har påvirket negativt som 
f.eks. i 2004, da Diakonhøjskolen forlod Højskoleloven. Det betød, at højskoletilskud-
det til internationale studerende faldt bort. skærpede krav fra Udlændingeservice 
betød ydermere, at det ikke længere var muligt at få opholdstilladelse i fem måneder 
for studerende uden for eU.

I 2008 stod den Internationale linje således over for en alvorlig krise, men blev 
reddet på stregen. en ekstraordinær indsamling blandt Y’s Men’s klubberne skabte 
en økonomisk buffer, og desuden reducerede man udgifterne ved at opsige linjens 
fastansatte medarbejdere og skære ned til kun at have ét årligt kursus af tre måne-
ders varighed.

Visionen videreføres
Den internationale linje lever derfor stadig – i kraft af sin vision, sit trofaste bagland 
og sin evne til at omstille sig til skiftende vilkår. Omstillingsevnen gælder også i 
forhold til løbende at udvikle kurset, så konceptet hele tiden passer til deltagernes 
aktuelle behov. Det overordnede mål ligner imidlertid sig selv: at udruste unge til at 
tage de diakonale udfordringer op, som de står over for i deres hjemlande, gennem 
en social indsats og udviklingsarbejde.

Fra vision til virkelighed
Det begyndte egentlig med, at regionsledelsen valgte at sætte diakoni som det 
overordnede tema i 1998/1999. I en samtale med Henrik stubkjær, som dengang var 
forstander på Diakonhøjskolen, kom han i en sidebemærkning til at nævne, at han 
tidligere havde drøftet ideen om et internationalt diakonikursus med Folkekirkens 
nødhjælp, men at det var strandet på grund af manglende finansiering. Ideen om et 
internationalt diakonikursus var simpelthen det perfekte regionsprojekt; for det kan 
brede diakoniaspektet endnu længere ud og samtidig styrke Y’s Men’s bevægelsens 
internationale karakter.

både Folkekirkens nødhjælp og Diakonhøjskolen var med på ideen, og man mødtes 
og dannede en form for styregruppe sammen med Alice Pedersen, der blev ansat til 
at være leder på linjen. Folkekirkens nødhjælp ville have et treårigt projekt, men i Y’s 
Men’s regi arbejder vi helst med etårige indsamlinger til regionsprojekter. vi løste det 
ved, at ét års indsamling blev fordelt til projektet over en treårs periode.

når vi ser tilbage på de første 10 år, ser det ud til, at visionen er lykkedes. Det har gi-
vet et kæmpe engagement og afsmitning ind i klubberne, fordi så mange er gået ind 
i at arrangere de lokale uger for internationale studerende. Derigennem er der også 
skabt kontakt til det diakonale arbejde i lokalområdet. samtidig er hele det internatio-
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nale perspektiv kommet ind i langt højere grad end forventet. endelig er nogle af de 
internationale studenter taget hjem og har startet et Y’s Men’s arbejde op i Central- 
og Østeuropa. så også på den led har det haft en afsmittende virkning.

Den væsentligste betydning ligger nok uden for Danmarks grænser. når vi tænker på 
de over 200 studerende, der har fået en uddannelse i international diakoni, og hvor 
de fleste nu gør en kæmpe forskel i mange kirkelige diakonale institutioner i deres 
hjemlande, enten som ledere eller som betydningsfulde medarbejdere. Her gør de 
en forskel i hverdagen for de mange mennesker, der stadig lever i stor fattigdom, er 
undertrykte, eller har sociale problemer.

TjenesTegrenenes udvikling

Delegater fra Central-/Østeuropa deltager ivrigt i afstemningen på regionskonferencen i slagelse 2010.
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Endowment Fund

I 1953 blev endowment Fund (eF) oprettet med det formål at yde finansiel støtte 
til at udvikle Y´s Men´s bevægelsen. Det blev bestemt, at kun renterne kan bruges, 
mens selve fonden ikke må røres.

Ideen var længe om at bundfælle sig, navnlig uden for UsA. Og i 1970 havde fonden 
kun nået Us$ 5000.

Men så blev der taget et virkningsfuldt PR-initiativ, der blandt meget andet betød 
etableringen af golden book til brug for hædrende omtale af personer, der gennem 
lang tid har ydet en særlig indsats i Y´s Men´s bevægelsen og/eller KFUM. Resultatet 
er, at eF i 2010 nåede over Us$ 3 mio.,
Men den må gerne blive større, for des mere kan den yde. Der er intet ”loft”.

I årenes løb har danske klubber indbetalt pæne beløb til fonden, ikke mindst de 
seneste 10 år (2000/01-2009/10), hvor det er blevet til godt Us$ 15.000 i gennemsnit 
pr. år.

Men vi har også haft stor fordel af fonden, idet vi i europa til hjælp i arbejdet for at 
etablere og udvikle vor bevægelse i de tidligere kommunistiske lande har modta-
get betydelige beløb fra renterne af eF. De seneste 7 år (2004/05-2010/11) ca. Us$ 
20.000 i gennemsnit pr. år. Og det skal huskes, at også andre dele af verden samti-
dig har nydt og nyder stor gavn af eF´s støtte.

Princippet om, at selve fonden ikke kan røres, er med til at sikre stabilitet og kontinui-
tet, og selv i tider med ret lavt renteniveau kommer der alligevel betydelig beløb til 
udbetaling. Uden disse penge havde vi aldrig i europa nået det store antal nye klub-
ber i landene øst for det 
tidligere jerntæppe.

endowment Fund er 
med årene blevet en ren 
succes, som vor inter-
nationale bevægelses 
ledelse fortsat opfordrer 
alle klubber til at støtte. 
endowment Fund er Y´s 
Men International´s udvik-
lingsfond.

De årlige bidrag til eF ses 
bag i bogen under oversig-
ter (Indsamlede midler). ”Den gyldne bog” i geneve - 2011
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Extension og medlemspleje (EMC)

selvom arbejdet med at oprette nye klubber og sikre fastholdelse af medlemmer er 
en klubopgave, så har regionen hele vejen understøttet dette arbejde med basis i 
eMC/PR udvalget.

Dette udvalg, som i flere år har været etableret med RlMe’erne som medlemmer og 
en af dem udpeget som formand, har søgt at skabe forskellige hjælpemidler til brug 
for det lokale extension arbejde.

Det har bl.a. udmøntet sig i extension foldere, hvor den danske Y’s Men’s bevægelse 
er blevet beskrevet i generelle vendinger til understøttelse af det, som den enkelte 
klub har haft af lokalt oplysningsmateriale.

På et tidspunkt, var der tale om at lave en folder, der ikke var større end et visitkort, 
så man som Y’s Man kunne have den i inderlommen og kunne dele ud af det, når 
man mødte mennesker, der gerne ville vide mere om bevægelsen. Folderen i den 
størrelse blev vist aldrig til noget, men andre udgaver så dagens lys og er blevet flit-
tigt brugt af mange klubber.

I 2004 arbejdede eMC/PR udvalget med udformning af regionens værdisæt, og i de 
følgende år blev dette grundlag for, at nogle klubber udarbejdede egne værdisæt, og 
det viste sig snart, at de klubber, der i korte og præcise formuleringer kunne fortælle, 
hvorfor klubbens medlemmer var Y’s Men, oplevede, at det gav bonus i form af 
rekruttering af nye medlemmer.

en tiltrængt revision af regionens modellove blev iværksat og kan nu bruges som 
grundlag, når nye klubber skal etableres, og her er det vigtigt, at afsnittet om med-
lemsoptagelse er blevet revideret. Der er nemlig klubber, som fra gammel tid har 
regler om medlems-optagelse, som i dag virker hæmmende på dette arbejde.

I 2008 blev der iværksat et arbejde med at udarbejde en statistik, der skulle vise, 
hvordan andelen af Y’s Men i landets 98 kommuner var i forhold til kommunernes 
indbyggertal i aldersgruppen 40 – 65 år. statistikken blev udbygget med medlemstal 
i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer i de samme kommuner, hvilket gav 
mulighed for at vurdere, hvor der kunne gøres en målrettet indsats for etablering af 
nye klubber.

Udover ovennævnte har udvalgets arbejde også omfattet en præsentation af Y’s 
Men’s Internationals fremtidsplan 2011, samt belysning af de internationale relationer 
i form af en folder om dette emne.

De skiftende medlemmer i eMC/PR udvalget kan vel næppe tage æren for den med-
lemsmæssige udvikling, der har været i perioden i region Danmark, men kan glæde 
sig over, at man på det lokale plan har haft brug for de initiativer, som udvalget har 
taget og gennemført.

TjenesTegrenenes udvikling
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Gongongen

starten blev gjort i 1953, hvor 1. årgang 1. nummer blev produceret.                                                               
1. nummer bærer navnet ”gongongen – Aarhus” og indledes med: 

Præsidenten har ordet: ”Hermed det første nummer af gongong’en, som vi håber, 
kan vække slumrende medlemmer til dåd og i øvrigt virke som orienterende organ 
om alt, hvad der skal ske i Y’s Men’s Club, Aarhus”.

Det vil altså sige, at vi skylder Århus-klubben, at vort blad blev til, ikke som et regi-
onsblad, men som et klubblad. Af indholdet kan nævnes:

I 1. årgang nr. 2 skrives: ”Med det andet nr. af ”gongongen” er der allerede sket 
en udvidelse, idet vore kammerater fra Aalborg er kommet med, og vi byder dem 
velkommen i dette samarbejde og glæder os til deres indlæg”. ”Aarhus” udelades 
nu i navnet. Herefter følger et indlæg fra Aalborg Y’s Men’s Club: ”Klubben i Aalborg 
hilser klubben i Aarhus hjerteligt og siger jer tak for jeres initiativ til et samarbejde, vi 
håber kan vare langt ud i fremtiden til gavn for vore klubber, vore KFUM foreninger 
og vore fælles opgaver”.

Ansvarshavende og redaktion for bladene frem til 3. årgang nr. 4 var Torben Christen-
sen, Århus. På nogle af disse første blade er anført, at de har haft et oplag på 80, idet 
der med kuglepen f. eks. er anført 80 x 7 = 560 stk. papir og 8 stencils.

I 1955, 3. årgang nr. 4 kan læses: ”som vedtaget på distriktskonferencen i Horsens 
overtager Aalborg redaktionen af bladet fra og med den 1. januar 1956. Hermed 
slutter vi i Aarhus redaktionen og siger tak til de mange trofaste læsere. Det har 
ikke altid været lige nemt at få stof frem til tiden, men vi håber det vil gå lettere for 
Aalborg”.

Fra 1956, 4. årgang nr. 1 skiftede bladet læserskare, idet der under navnet anføres: 
”Meddelelser fra Y’s Men’s Klubberne i Danmark”.  Redaktion: vagn Høyer, Hasseris, 
Aalborg.

Indtil denne årgang havde bladet været trykt i format A 4 med sværteduplikator. De 
følgende 3 numre fulgte nu på folio-størrelsen og blev foldet og heftet, med Johs. 
Willadsen, København, som redaktør og med undertitlen ”Meddelelser fra Y’s Men 
og Y’s Menette Klubberne i Danmark”; men allerede fra 6. årgang nr. 1 skiftede bla-
det til foldet A 4 og fremstod som et trykt blad og betegnedes som ”Meddelelser fra 
Y’s Men’s klubberne i Danmark” og bladet skiftede nok en gang redaktør, nemlig til 
Werner Olesen, Aalborg.

et fast punkt var nu klubprogrammer med mødested og tidspunkter fra klubberne i 
Aalborg, Aarhus, sundby, Horsens, nykøbing Mors og Kolding. endvidere program-
mer fra Randers, silkeborg, Fredericia, skive, Aabenraa, Aabenraa, struer og sønder-
borg. Disse sidste 8 klubber havde i parentes tilføjelsen (Club under organisation).
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Fra 7. årgang nr. 1 (1959) skiftede undertitlen til ”Meddelelser fra Y’s Men’s klubberne 
i Danmark og norge”, og redaktør var nu elmo lykkegaard, nykøbing Mors. 

Første nummer havde en artikel ”velkommen norge” med undertitlen ”Den første 
norske Y’s Men’s Club”. Klubben i stavanger blev chartret den 22. november 1958. Fra 
dette tidspunkt blev der nogle få gange anvendt et enkelt sort/hvidt foto.

Fra 8. årgang nr. 1 skiftede bladet redaktør til Olaf Christensen, Kolding, og samtidig 
nævnedes 4 distriktsredaktører fra henholdsvis norge, nordjylland, Midtjylland og 
sydjylland. 

Abonnement pr. klub var 37,50 kr. pr. 2. januar og et tilsvarende beløb pr. 1. juli til 
sektionens skatmester.

efter 8. årgang nr. 3 udgik de egentlige klubprogrammer, herefter nøjedes man 
med en opregning af klubberne, mødesteder, mødedag og nogle steder præsident. 
Klubbernes antal udgjorde nu også 24, så det har nok ført for vidt at få plads til alle 
programpunkter. Der optrådte nu et punkt, der hed ”glimt fra klubberne” eller ”Klub-
bulletiner”.

I 9. årgang nr. 3 står der følgende om gongongens regnskab:
”Da gongongen nu er ved at oparbejde et underskud på regnskabet på grund af den 
sidste tids prisstigninger, vil redaktionen foreslå en forhøjelse af det ½-årlige kontin-
gent til 50 kr. pr. klub. såfremt redaktionen ikke modtager væsentlige indvendinger 
herimod, vil forhøjelsen træde i kraft pr. 1. januar 1962. I modsat fald må gongongen 
indskrænke på forskellig måde, f. eks. sidetal og klicheer.”

I nogle år udgjorde rubrikken ”bishop Fonden” et fast element. I hvert nummer var 
en spalte, der angav, hvad der var kommet ind i frimærker fra klubberne.

I 1963 er en lille notits om ”Y’s Men’s sangbogen”: ”Det skuffer altid, når noget ikke 
kan realiseres, sådan som man gerne ville. Desværre har vi ikke modtaget, så mange 
Y’s Men’s sange, at vi kan trykke den lovede sangbog. Der er for få sange, hvorfor 
vi har besluttet at vente til 1964, sådan at vi kan få nogle Y’s Men’s sange oversat 
fra den internationale sangbog. Måske er der nogle med evner til at lave sange med 
indhold eller morskab i. Men betingelsen må være den, at det bliver Y’s Men’s sange. 
De klubber, der har afgivet bestilling på sangbogen, regner vi med i 1964. Der er så 
mange, der har givet udtryk for, at ”sangbladet” ville være forkert, at vi følte, det 
måtte være rigtigt at udelade dette. vi håber, det lykkes senere.”

en ikke ukendt problematik omtales i september 1966: ”På regionskonferancen i lar-
vik ble det gitt uttrykk for, at det beløp, som medgår til utgivelsen af ”gongongen” er 
alt for høyt. Jeg kan ikke dele denne opfatning. Pengene er etter min mening meget 
vel anvendt. Det løsbladssystem, som idag er så uttbrett, kan på ingen måde erstatte 
vår region-avis”.  
                     
gongongen havde nu nået en størrelse, hvor der blev givet plads til lidt længere artik-
ler, og der anvendtes lidt flere billeder. I nr. 3 1966 f. eks. om ”Regionskonferencen i 
larvik”, ”Flygtning 66” og ”Fra ide til virkelighed på brogården”.

TjenesTegrenenes udvikling
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Redaktørskifte: (december 1968) eli schmidt, silkeborg, overtog redaktørposten.
Fra december 1969 betegnedes bladet ”nordisk gOngOng” for Y’s Men og Me-
nette klubberne i Danmark og norge”.

Allerede i februar 1970 blev denne betegnelse udvidet til at omfatte følgende lande: 
Danmark, Finland, norge og sverige, og der nævnes redaktionsmedlemmer fra alle 
fire lande.  

I oktober 1971 dukkede et velkendt tema op under titlen ”ved skrivemaskinen”: 
redaktøren bent Høyen skrev udfordrende: ”nordisk gongong er ikke noget dansk 
blad, det er et organ for alle tre nordiske regioner og bør blive brugt som sådan. Men 
det kan jo unægtelig ikke bortforklares, at dette nummer har en dansk overvægt i 
læsestof – det er beklageligt – men der er ikke andre, der har følt, de skulle bidrage”. 
”vi her i Danmark kan meget let fylde et helt blad hver gang, der er stof og artikler i 
bunkevis at få frem, men det kan ikke være meningen” og ”opsangen” endte med, 
at redaktøren kom med en opfordring til RsD’ere i norge, sverige/Finland og Dan-
mark. Han sluttede: ”Disse tre bedes komme med ”væsentlige” indslag fra deres 
arbejdsområder”.

som et af svarene på ovenstående ses efterfølgende: ”nyt fra sverige/Finland fra 
Frank Holsmar”, der skrev ”Du har bett om vind, jag hoppas at du skall få storm!”

Fra december 1972 skiftede bladet igen hoved til ”gongongen” og var nu ”Organ 
for Y’s Men’s International Region Danmark. Man forlod det glittede papir og gik over 
til et tryk, der mindede om stenciludgaven fra tidligere. Redaktøren var eli schmidt, 
virklund og tryk og ekspedition udførtes af Kjellerup Y’s Men’s Club.

I flere perioder skylder gongongen en stor tak til ihærdige og udholdende redaktører, 
der på trods af medlemmers manglende ”lyst” til at forsyne disse med aktuelt stof, 
debatindlæg, billeder m.v. har gjort et stort arbejde. 

Disse har været bistået af folk, der har været behjælpelige med tryk og distribuering 
bl.a. har Kjellerup Y’s Men’s Club været meget aktiv.  bladet har været trykt/kopieret 
i forskellig teknik og en kort overgang i farver. I sin nuværende form og layout har 
bladet fået et professionelt look. 

bladet har i hele perioden haft navnet ”gongongen”, selv om det på et tidspunkt var 
foreslået at skifte navn, men da der tilsyneladende ikke kom noget bedre, er det 
blevet bibeholdt til i dag.

som noget nyt bliver bladet nu bragt på regionens hjemmeside, som en imødekom-
melse af de røster, der fra tid til anden har fastslået, at det at kunne læse bladet på 
nettet var et naturligt fremskridt. 
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Region Danmarks extensionarbejde i 
central- og østeuropa

Historien tager somme tider overraskende vendinger.

I slutningen af 8o’erne var vi meget spændte på, hvorledes udviklingen i Polen ville 
blive. Fagbevægelsen solidaritet stod sammen med den katolske kirke i stærk oppo-
sition over for det kommunistiske system. Håbet om frihed var ledsaget af tvivl, men 
med berlinmurens fald i november 1989 åbnede der sig et nyt europa. 

ved Area Council mødet i Helsinki marts 1990 blev extensionarbejdet fordelt mel-
lem de gamle regioner. Region Finland fik tildelt de baltiske lande. norge blev sat 
på Ungarn og Tjekkoslovakiet. sverige skulle bruge deres kræfter i Polen. Danmark 
fik overdraget at udføre extension i Rumænien og bulgarien og Central/south i det 
tidligere Østtyskland. 

Der var dog en vigtig tilføjelse: Man måtte gerne arbejde med extension i de lande, 
hvor man havde forbindelser. De nye klubber kom dog til at tilhøre den region, der 
havde landeansvaret. 

efterfølgende fandt Region norge extension muligheder i Rusland og prioriterede 
dette.

I Danmark havde vi gennem et stykke tid kørt hjælpetransporter til Polen, og det gav 
nogle gode forbindelser. Det var klubber i distrikterne Midt- og Østjylland, der var 
aktive på det felt. ved Regionsledelses- og rådsmødet i august 1990 blev der nedsat 
et Østudvalg, som skulle koordinere extension- og hjælpearbejdet. 

TjenesTegrenenes udvikling

ekstension møde i Polen – 1992
lasse bergsted – lars-gustaf Winberg – göte Wallenhammar – Poul v. Thomsen
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Polen
De første kontakter sendte os i påsken 1991 ud på den første extensiontur til Polen. 
byen Jedrzejow i det sydlige Polen var målet. Det første møde fandt sted på hospi-
talet i Jedrzejow, som havde nydt godt af hjælpetransporter med hospitalsudstyr. De 
blev interesserede i Y´s Men ideen, og der blev nedsat et præsidium. 

I Jedrzejow gik det fremad med 2 klubber under opstart, den ene med tilknytning til 
hospitalet, og den anden omkring en lærergruppe samt spejderledere.

I efteråret 1993 blev de to klubber i Jedrzejow chartret ved en smuk ceremoni i kir-
ken efterfulgt af en spændende charterfest i et ferieområde lidt uden for byen. Hobro 
I og Kjellerup blev moderklubber. 

I samme periode havde bjerringbro Y’s Men´s Club arbejdet med hjælpearbejde i 
Olkusz. stille og roligt voksede der en klub op dernede, tæt på Krakow. Herning var 
blevet venskabsby med byen Kielce 40 km fra Jedrzejow. Herning Y´s Men´s Club 
gennemførte også hjælpetransporter og var aktiv omkring opstart af en Y´s Men´s 
klub i Kielce

I foråret 1995 fulgte chartringen af Kielce og Olkusz. I første omgang var arbejdet i 
Polen færdigt for Danmarks vedkommende. Polen blev en sektion tilknyttet Region 
sverige.

I 1995 var der 12 klubber med 210 medlemmer i Polen. Desværre var en række af klub-
berne ikke levedygtige. I 2010 var der 3 klubber tilbage i Polen med 25 medlemmer.
Region sverige overdrog opgaven til Region Danmark i juli 2010. 

Her i 2011-12 arbejdes der med en genstart af Y´s Men´s bevægelsen i Polen i samar-
bejde med YMCA.

Letland
vejle var blevet venskabsby med Jelgava i letland. vejle 1 blev moderklub for Jelgava 
Y´s Men´s Club i maj 1996. Klubben kom til at tilhøre Region Finland, som senere 
blev til Region Finland/balticum. Jelgava Y´s Men´s Club ophørte i 2003.

Tjekkoslovakiet
På grund af norges store engagement i Rusland ønskede norge senere at afhænde 
Tjekkoslovakiet og Ungarn til Region Danmark, og dette blev godkendt af Area 
europa.

Før 2. verdenskrig var der 8 Y´s Men´s klubber i Tjekkoslovakiet, og Prag Y´s Men´s 
Club nåede lige at blive moderklub for Aalborghus Y´s Men´s Club i 1947.

Tjekkoslovakiet blev i 1993 opdelt i 2 lande: Tjekkiet og slovakiet.

Det har i flere omgange været forsøgt at starte Y´s Men´s klubber i Tjekkiet i byerne: 
Prag, Hradec Kralove, Ostrava, og brno, man har været tæt på målet, men i sidste 
ende blev der ingen chartringer.
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bedre er det gået i slovakiet. Hinge KFUM og KFUK udenfor Kjellerup havde fået 
en venskabskontakt med det nye YMCA i nitra nord for bratislava. et sct. Clemens 
medlem besøgte derfor nitra YMCA i forbindelse med en privat ferietur.

nitra YMCA folkene kunne fortælle, at der i bratislava var en næsten flyvefærdig klub 
på ca. 30 medlemmer. Det var primært resterne af en YMCA – gruppe, som blev luk-
ket af kommunisterne i 1947 – 48. bratislava Y´s Men´s Club blev chartret i oktober 
1995 med sct. Clemens som moderklub. For disse YMCA seniorer var det en meget 
stor oplevelse at blive medlem af Y-familien igen efter 50 år. Medlemmerne fik en 
række gode år i klubben frem til oktober 2008, hvor klubben måtte lukke på grund 
af sygdom og meget høj alder. ved det sidste klubmøde, som vi havde med disse 
trofaste gamle medlemmer, sluttede de med sætningen:

”Jedes gute lied hat ein ende”. Det var vemodigt.

Forinden havde disse seniorer fundet yngre medlemmer omkring 40 år til en ny klub 
i bratislava: Karpaty Y´s Men´s Club kunne chartres oktober 2000 med ”sct. Cle-
mens den yngre” som moderklub. Dette gav mere vind i sejlene. Medlemmer herfra 
brugte deres netværk fra ungdoms- og studietiden til andre byer i slovakiet 

I oktober 2001 kunne Martin Y´s Men´s Club og nitra Y´s Men´s Club chartres med 
henholdsvis Kjellerup og Års Y´s Men´s Club som moderklubber.

I oktober 2002 kunne Zilina Y´s Men´s Club chartres med Kimbrerne i Års som mo-
derklub. International præsident bill Ward, som var med på uge rundturen til klub-
berne i Ungarn og slovakiet, forestod chartringen. 

TjenesTegrenenes udvikling

Distriktskonference i Danube i liptovsky Jan, slovakiet - 2005
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Her i 2011- 12 vil YMCA i slovakiet finde kræfter og personer til at hjælpe os med ny 
extension i andre byer.

Klubberne i slovakiet og Ungarn har igennem årene haft et godt samarbejde og 
venskab.

Ungarn
Indgangsnøglen til Ungarn var en 
Y´s Menette fra Fredericia, som 
havde boet i Ungarn i starten af 
1950erne, inden østgrænsen blev 
lukket. via hendes gamle venner 
dernede fik vi kontakt til nogle 
ansatte på en social – plejehøjsko-
le i byen szombathely i Ungarn. 
Denne by var blevet venskabsby 
med Kolding. szombathely Y´s 
Men´s Club blev klar til chartring 
i maj 1997 med Koldinghus Y´s 
Men’s Club som moderklub. ved 
chartringen i den katolske kirke 
medvirkede også en ny præst fra 
den lutherske kirke i szombathely.

Denne præst samt 3 unge fra menigheden, der havde været på 5 måneders ophold 
på Diakonhøjskolen i Aarhus, dannede en ny klub i samme by, og i maj 2001 blev 
savaria Y´s Men´s Club chartret med Hardernes Y´s Men´s Club som moderklub.
Med støtte fra et halvt Regionsprojekt 2007-08 fik klubben sammen med menig-
heden fra den lutherske kirke oprettet en Ungdomscafe i den 200 år gamle kælder 
under præsteboligen. savaria klubben har også startet en Ten sIng gruppe i szom-
bathely.

savaria Y´s Men´s klub har i 2011 startet en ny Y´s Men Club i byen boba, 50 km fra 
szombathely. Klubben har fået navn efter området: Kemenesalja Y´s Men´s Club, og 
blev chartret i oktober 2011. Den nye klub er tilknyttet den lutherske kirke i boba.

Rumænien
Den første klub i Rumænien: bukarest Y´s Men´s Club blev chartret i november 1998 
med nr. Rangstrup Y´s Men´s Club som moderklub. Klubmedlemmerne var primært 
70 år+, som havde været medlemmer af YMCA i slutningen af 1940 ér. Det var 
faktisk daværende Isg Ingvar Wallin, som bad os om at lave en klub for disse YMCA 
seniorer, således at det nye YMCA kunne arbejde med nutidige YMCA programmer. 
Klubben fik kun 5 leveår på grund af medlemmernes fremskredne alder.

Hjælpetransporter fra næstved til Medias i 1990érne udviklede sig til extension 
arbejde. Klubberne i næstved, Kalundborg og Tornved dannede en stærk extension 
trio, som startede 6 klubber i det nordlige Rumænien, Transsylvanien.

Medias Y´s Men´s Club blev chartret i juni 2000 med næstved, Kalundborg og Torn-

10 års jubilæum i savaria, Ungarn - 2011
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ved som moderklubber. I juni 2004 fulgte Cluj-napoca Y´s Men´s Club med Medias 
Y´s Men´s Club som moderklub. 

I juli 2005 kom brasov Y´s Men´s Club til med Cluj napoca som moder-klub. både i 
Cluj og brasov støttede de 3 sjællandske klubber på bedste vis. D. 8. juli 2005 blev 
sighisoara chartret med løgstør som moderklub.

bistrita Y´s Men´s Club blev 
chartret i september 2007 på ” et 
Dracula sted ”. Igen var det med 
Cluj-napoca Y´s Men´s Club som 
moderclub på vegne af extension–
trioen fra klubberne i næstved, 
Kalundborg og Tornved.

I oktober 2010 blev endnu en klub 
chartret i den mindre by sighisoa-
ra. Klubben lagde stor vægt på at 
få navnet: sighisoara Christian Y´s 
Men´s Club. Klubben blev chartret 
med 49 medlemmer, og vejle 2 
blev moderclub.

I 2007 blev klubberne i Rumænien samlet i et nyt distrikt: Transsylvanien.
Den nyeste klub i Rumænien er Constanta Y´s Men´s Club chartret i oktober 2011. 
Klubben er dannet i tæt samarbejde med det lokale YMCA, samt en YMCA europa 
sekretær. Klubben har fået Plovdiv som moderklub, idet Constanta er tættere på 
bulgarien end de øvrige klubber i Transsylvanien.

Bulgarien
Den første klub i bulgarien blev dannet i forlængelse af 1999-2000 regionsprojektet: 
Hjælpecenter i sofia. 

sofia Y´s Men´s Club blev chartret i april 2002 med gudenåen Y´s Men´s Club som 
moderklub. Klubben blev dannet ud fra Church of god in bulgaria. sofia klubben har i 
2010 fået Frederikshavn Y´s Men´s Club som ny broderklub.

en par Y´s Men fra Randers Y´s Men´s Club deltog i chartringen af sofia Y´s Men´s 
Club, og fik kontakt med YMCA – folk i byen Plovdiv. Dette førte til opstarten af Plov-
div Y´s Men´s Club, som blev chartret i april 2003 med Randers Y´s Men´s Club som 
moderklub.

Plovdiv Y´s Men´s Club har et tæt samarbejde med YMCA i Plovdiv.
sofia Y´s Men´s Club har nu dannet en ny Y´s Men´s klub i byen. Denne klub Chartres 
i foråret 2012 med sofia 1 som moderklub.

I 2012 dannes et nyt distrikt bulgarien med de 3 klubber i bulgarien samt Constanta 
Y´s Men´s Club.

TjenesTegrenenes udvikling

Chartring af Cluj, Rumænien - 2004
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en Y´s Man fra Randers YMC har i en årrække været aktiv i YMCA´s balkan partner 
gruppe. 

Afrunding og fremtid
Økonomien til det omfattende extensionarbejde er baseret på en overskudsandel fra 
julekalenderen, extensionmidler fra endowment Fund, sDs (special Development 
support), samt det nye Yes program; desuden på betydelige årlige beløb fra mo-
der- og broderklubber. I de senere år har en række øvrige danske klubber givet flotte 
bidrag til International extension.

extension arbejdet i distrikterne Donau, Transsylvanien og nu også bulgarien distrikt 
har afledt en række regionsprojekter og samarbejde med YMCA i disse lande.
Mange danske moder– broderklubber har igennem årene udgjort en stor og trofast 
støtte. et engagement, som også har givet klubber i Danmark nye venskaber og et 
langt større international udsyn. Mange danske Y´s Men har deltaget i en række fæl-
les rejser til chartring af nye klubber, oftest med omkring 50 deltagere, en opbakning, 
der har betydet rigtig meget for de nye klubber.

De nye klubber i Central- og Østeuropa har kunnet deltage med delegater i de 
danske regionskonferencer takket være økonomi støtte fra Region Danmark for én 
delegat, og de fleste moderklubber har støttet nr. 2 delegat. Moderklubberne har i 
vid udstrækning arrangeret transport, klubmøder og ture for delegaterne i Danmark. 
Dette har været meget givende for alle.

Der afholdes fortsat et årligt erfaringsudvekslingsmøde for moderklubberne sammen 
med International extensionudvalg den første tirsdag aften i november i Aarhus.

Klubberne i de 3 distrikter er meget forskellige og skal fortsat støttes. Klubberne 
udfører som helhed lokal tjeneste ud fra de foreliggende muligheder.

Der gennemføres træninger og distriktskonferencer indenfor distrikterne. Dg’erne 
fungerer i en 2 års periode for at få en bedre kontinuitet.

Med 21 klubber og mere end 350 medlemmer er der en god platform for fremtiden, 
og en pæn del af den fremtidige medlemstilgang i europa skal helt sikkert hentes i 
Central-østeuropa.

vi må erindre om, at det tog 14 år at blive 15 klubber i Danmark, med opstart i 1947.

International Extension udvalg 2003-11
Poul v. Thomsen
lasse bergstedt
gunnar Carlsen
Arne Christensen



90 | Y’s Men’s bevægelsen Y’s Men’s bevægelsen | 91 

Regionens IT historie

Det hele startede i 1998, hvor regionsledelsen blev enige om at lave en hjemmeside 
for Region Danmark, i lighed med nørre Rangstrup Y’s Men’s Clubs hjemmeside. Det 
var vist den første Y’s Men’s klub i Danmark eller europa, der havde en hjemmeside. 

Den første udbyder, hvor vi hostede hjemmesiden var Cybercity. Det virkede fint, og 
vi fik meget ud at ligge på siden. Det kørte i en del år, hvorefter vi flyttede til et andet 
hosting firma, Hostingteam i vejle. I starten var der ikke mange besøgende, men vi 
nåede efterhånden op på ca. 60 besøgende pr. dag. Hvor mange besøgende, vi har 
om dagen på nuværende tidspunkt, er ikke optalt, men det er mange.

I året 2000 indførte vi så også, at klubberne fik en e-mail adresse stillet til rådighed. 
Der er en del klubber, der bruger det, men langt fra alle. Regionsledelsen og regions-
rådet fik ved denne lejlighed også en mail adresse stillet til rådighed. grundlaget for 
denne beslutning var, at der var mange, der skiftede e-mail adresse i løbet af året, 
når de skiftede til en anden udbyder

I 2002 blev stillingen som hjemmeside ansvarlig opgraderet til en tjenesteleder stil-
ling.

I 2007/2008 prøvede vi så at komme i kontakt med Danmarks kirkelige Mediecenter 
(DKM) vedrørende en anden form for hjemmeside opbygning. 

Da Y’s Men International i forbindelse med DKM’s jubilæum fik tilbud fra DKM om et 
nyt hjemmeside design for den internationale side, begyndte det at gå stærkt. Der 
var mange forhandlinger, og det lå da også stille et stykke tid, men i 2008 blev der 
søgt forskellige fonde, så vi kunne få et fornuftigt budget på hele den nye hjemme-
side struktur.

Det var så starten på det system, som vi har i dag. Meningen var, at der skulle være 
et ens layout, lige fra det internationale over de forskellige Area til regionerne og 
klubberne. vi fik da også tilsagn fra lego fonden, så egenbetalingen fra Region Dan-
mark blev reduceret.

I 2011 har vi så det, vi kan se på hjemmesiden nu. Hele udviklingen har taget godt og 
vel 1½ år, inden det var helt klart. vi har som eneste region udbygget Region Dan-
marks hjemmeside meget mere end det oprindelige oplæg. Hele Region Danmarks 
medlems-oplysninger, mail udsendelse m.m. styres nu af det nye system.

efterhånden bruger regionsledelsen og regionsrådet nærmest kun den elektroniske 
måde til at sende post imellem hinanden. efterhånden som flere og flere bruger de 
elektroniske muligheder, bliver kontakten mellem Y’s Men langt hurtigere og billigere 
end for bare nogle år tilbage.

vi arbejder stadig med opbygningen af hjemmesiden, da der under arbejdet med 
siden kommer nye ting frem, som vi gerne vil gøre brug af.

TjenesTegrenenes udvikling
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vi tilbød klubberne at lægge deres hjemmesider under region Danmarks domæne. 
Det var der mange, der gjorde brug af. Da vi så gik over til det nye system (TYPO3) 
fik klubberne også mulighed for at komme under Region Danmarks vinger med hen-
syn til det nye layout. nu er der 65 danske klubber, der er med på det nye system. 
Der blev i året 2010-2011 afholdt kurser, hvor klubberne kunne lære at kende og 
bruge det nye system.

vi startede også med en online version af Regionsmeddelelsen, som medlemmerne 
kunne abonnere på. I dag er det sådan, at regionsmeddelelsen sendes ud til alle 
medlemmer.

I august 2011 startede vi med noget nyt igen: Region Danmarks elektroniske ny-
hedsbrev. Det udsendes til alle medlemmer mindst 1 gang pr. mdr.

gongongen er også blevet online. Alle medlemmer kan på hjemmesiden se en elek-
tronisk version af bladet.

vi har også til sidste generalforsamling i 2011 prøvet noget nyt, nemlig at lægge 
generalforsamlingsheftet ud som et elektronisk blad.

Fra 2012 forsøges det at give klubberne adgang til selv at redigere oplysninger om 
klubben og dens medlemmer via hjemmesiden. Hele Region Danmarks medlems-
database ligger på hjemmesiden og kan redigeres af klubberne. Det giver en stor 
besparelse af tid, når adressebogen skal redigeres.

Da vi startede med hjemmesiden for Region Danmark, var der faktisk kun registreret 
116 Y’s Men, der havde en e-mail adresse registreret. Her i august 2011 er der 3300 
medlemmer i region Danmark, der har en e-mail adresse.

Ungdomskonferencen ved det internationale Konvent i Herning – 2008
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Y’s Men International’s  
consultative status under FN

”Roll Back Malaria”
I marts 2005 blev Y’s Men International’s 
ansøgning om status under Fn færdig-
behandlet på Hovedkvarteret i geneve. 
Umiddelbart derefter blev ansøgningen 
sendt til Fn’s ngO section i new York. 
Den 21. juli 2006 blev vi informeret om, at 
vi havde fået konsultativ status under Fn 
og eCOsOC.

vort internationale Council nedsatte en 
Fn komite, som skulle arbejde med at 
finde et projekt, som ville være brugbart 
for vores bevægelse i samarbejde med 
Fn. Denne komite havde sit første møde 
i Danmark 2008. På dette møde blev det 
besluttet, at vi skulle arbejde med malaria 
bekæmpelse. Informationsmateriale 
blev færdiggjort og præsenteret på det 
Internationale Konvent i Herning 2008. 
Projektet ”Roll back Malaria” blev offent-
liggjort og påbegyndt på Fn dagen den 
24. oktober 2008.  Målet var at indsamle 
165.000 sFR.

Malaria er en parasitsygdom, som overføres ved stik af smittebærende myg. når 
de første symptomer viser sig, kan malaria meget hurtigt være dødelig – og er det 
ofte. Det anslås, at indtil 3 mill. mennesker hvert år dør af malaria, de fleste af dem 
er børn under 5 år. I Afrika er malaria hovedårsagen til dødsfald blandt små børn; 
sygdommen slår et barn ihjel hvert 30. sekund.

Alle klubber i Y’s Men International indsamlede penge, således at vi var i stand til at 
uddele 30.000 malarianet med tilhørende hjælpepakker, som bl.a. indeholdt A-vitami-
ner, kosttilskud og malariatabletter samt penge til genbehandling af nettet.

Det viste sig, at dette program var noget, der var brugbart og nærværende for klub-
bernes medlemmer. Y’s Men International gik i samarbejde med Røde Kors og Røde 
Halvmåne ved udlevering af malariapakkerne i sierra leone.

ved en ceremoni den 21. juli 2009 på Røde Kors og Røde Halvmånes hovedkvarter i 
geneve afleverede vores generalsekretær Rolando Dalmás en check på 183.000 sFR 
til Mr. Trygve g. nordby, der er generalsekretær for humanitært diplomati.

TjenesTegrenenes udvikling

”Roll back Malaria” – Moskitonet - 2010
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”Roll back Malaria” – Moskitonet - 2010

vores generalsekretær 
Rolando Dalmás har 
udtalt: Y’s Men Interna-
tional’s specielle konsul-
tative status under det 
økonomiske og sociale 
råd i United nations 
(eCOsOC) giver os mu-
lighed for at dele vores 
erfaringer som en ngO 
på forskellige områder. 
På samme tid vil det at 
være del af eXOsOC’s 
konsultative mekanisme 
også berige vor bevæ-
gelse på alle områder, 
og vi har internationale 
projekter med et mere 
relevant image og identitet. Den entusiastiske respons til Roll back Malaria projektet 
har demonstreret vort engagement til at støtte Fn’s dagsorden og dets år 2000 Mil-
lennium udviklings mål, bl.a. bekæmpelse af HIv/AIDs, malaria og andre sygdomme. 

Det internationale Council har besluttet af projektet kører videre over de næste 4 år.

Postkort i forbindelse med flygtningeåret 1979-80
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Time Of Fast (TOF)

Det første frø til dannelsen af en fond, med navnet Time of Fast, blev sået under 
konferencen i København, da en komite for ”Menneskelige Kriser” afleverede en 
rapport, og det blev foreslået, at navnet på den nye fond skulle være ”gold Fund for 
Others”. Ideen om en fasteaktion kom fra Iowa regionen, og den første fastedag blev 
fastlagt til d. 13 december 1970. I juli 1971 blev de indsamlede midler opgjort til 3794 
Us $, hvilket gik til verdensforbundets flygtningearbejde.

I 1971-72 anvendtes navnet 
”Time of Fast Fund for Others”. 
Dette år blev der indsamlet 
1404 Us $, som blev videregivet 
til verdensforbundet og blev 
anvendt til nødlidende i bang-
ladesh. Af næste års midler gik 
1426 Us $ til flodofre på Philipi-
nerne og 1742 Us $ til krigsofre i 
bangladesh.

Det internationale Council besluttede i 1974, at det internationale hjælpearbejde 
skulle bruge navnet ”Time of Fast”.

Jamaica 1973 - 1974
På konferencen på Jamaica foreslog Past International Præsident Poul H. Jørgensen, 
at Y’s Men til minde om konferencen gav en gave, der skulle bruges til at bygge en 
skole for børn i de fattigste områder af Kingston, Jamaicas hovedstad. Dette kunne 
formidles for 5.000 dollars. en indsamling på konferencen gav 2.000 dollars. en appel 
til alle klubber verden over gav hurtigt de sidste 3000 dollars. Resultatet blev, at ikke 
kun Y’s Men, men også regeringen på Jamaica blev interesseret, og en langt større 
skole end planlagt blev bygget og kunne indvies i januar 1977. Y’s Men verden over 
kan være stolte over, at en skole med navnet Y’sdoms basic school i dag er til glæde 
for mange børn og unge mennesker. 

Etiopien 1974-1975 
I 1974 ramtes store dele af Afrika af tørke, hungersnød og oprør, også etiopien, der 
på dette tidspunkt havde en regering, der var KFUM venlig sindet. Y’s Men beslut-
tede at indsamle 12.000 dollars til hungersramte områder i etiopien. I december 
samme ar blev præsidenten for World Alliance dræbt i etiopien, og landet kastedes 
ud i oprør. Den nye regering konfiskerede alle KFUM-bygninger og -ejendom. staben 
blev spredt, og KFUM ophørte med at fungere. De 12.000 dollars blev indsamlet til 
de hungersramte områder. På Councilmødet i 1974 besluttede man at kalde projektet 
for ”Time of Fast” og endvidere at sådanne nødprojekter for fremtiden skulle koordi-
neres af ”The Refugee Departement of the World Alliance”. siden har etiopien været 
lukket for KFUM. I dag er der dog igen ved at blive åbnet udadtil, og i fremtiden vil vi 
sikkert igen finde Y’s Men og KFUM i etiopien. 

TjenesTegrenenes udvikling

T.O.F. projekt på Jamaica - 1973
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Bangladesh 1975-1976 
Med hjælp af ”The Refugee service og the World Alliance” blev der åbnet et lille kon-
tor i Dacca, og det blev besluttet at indsamle 15.000 dollars til hjælp til at starte en 
KFUM i Dacca. Det lykkedes, og i dag er det et stadigt voksende arbejde, som styres 
fra Dacca KFUM. som et indirekte resultat fik vor bevægelse i 1981 den første Y’s 
Men’s Club i bangladesh. 

Paso Carasco 1976-1977 
Paso Carasco er en kommune nær Montevideo, Uruguay, et område, hvor der var 
stor arbejdsløshed og lave familieindkomster, et område mærket af livet i storbyens 
skygge, men med KFUM-medlemmer, der med ukuelig energi forsøgte at arbejde 
for at hjælpe mennesker i nød. Målet var dette år 20.000 dollars, som også blev nået, 
takket være ”Time og Fast”. 

Der blev oprettet systuer, små fabrikker og industriforetagender. I dag er området 
stærkt præget af ”Paso Carasco projekter”, og aktiviteter fra KFUM er begyndt at 
ekspandere. Der er oprettet lokale Y’s Men’s klubber i Paso Carasco nu, så Montevi-
deo klubben kan hjælpe andre steder. 

Papua Ny Guinea 1977-1978 
Papua new guinea ligger nord for Australien, et næsten ufremkommeligt land med 
bjerge, jungle, oversvømmelser, uden veje og muligheder for transport. KFUM i om-
rådet behøvede hjælp til at fremme den kristne grundholdning, til at bevise værdien 
af arbejde og til at udnytte folks vilkår for selvhjælpsprogrammer. Målet var dette 
år 25.000 dollars til gennemførelse af to mål: At bygge en landbrugsskole, så unge 
kunne lære at dyrke grøntsager og at gå i gang med en kyllingeproduktion og opbyg-
ning af en krokodillefarm. 

Senegal 1978-1979 
Pa grund af tørke skete der i disse år frygtelige ting i Afrika. Følgerne kender vi kun 
alt for godt: sult, nød, arbejdsløshed, sygdom osv. KFUM på verdensplan ville gerne 
starte et hjælpeprogram i lighed med bangladesh, Paso Carasco og Papua new 
guinea. Her kom ”Time of Fast” igen ind i billedet og rejste 32.000 dollars. Fra ca-
nadiske Y’s Men kom yderligere et enormt stort beløb, så slutresultatet blev 55.000 
dollars. I dag har senegal taget sit første skridt mod et internationalt KFUM, og char-
tringen af de første Y’s Men’s klubber skulle være en kendsgerning. 

Sub Tuong 1979-1981 
1979 blev kendt som ”Det Internatio-
nale børneår” og 1980 som ”Flygtnin-
geåret”. Det blev i 1979 bestemt, at 
”Time of Fast” skulle støtte børneåret 
og målet skulle være 45.000 dollars. 
Man udvalgte en flygtningelejr, sob 
Tuong, som lå ved Mekong-floden 
mellem laos og Thailand. en del af 
pengene skulle gå til undervisning af 
1400 børn og en mindre del til indkøb 
af en landrover til transport af forsy-

skolebygninger i et flygtningelejrprojekt i 
sub Tuong, Thailand - 1980
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ninger, patienter, læger m.m. Projektet kom til at vare 2 år, da man fandt, at et år var 
for lidt, hvis der skulle gøres noget virkeligt effektivt. Den Internationale Præsident, 
1979-80, besøgte i tre dage flygtningelejren og konstaterede med glæde, at der var 
bygget en skole i sob Tuong med 8 skoleklasser og 1.000 elever. Y’s Men har gen-
nem ”Time of Fast” været med til at give flygtningebørn en meningsfyldt tilværelse. 

Alalay, Bolivia 1981-1982 
I 1981 gjorde en Y’s Men’s Club i nærheden af Cochabamba, den trediestørste by 
i bolivia, opmærksom på, at der i en forstad til den store by (300.000 indbyggere) 
levede 1.000 fattige, arbejdsløse mennesker. Man ville fra Y’s Men’s klubbens side 
gerne være med til at lave et typisk KFUM-program for underudviklede områder. 

Målet var at få opført en bygning, hvorfra der kunne udgå tilbud til de mange men-
nesker, der på alle områder lå socialt set lavest i samfundet. ”Time of Fast” støttede 
projektet, og igen indsamledes der mange penge, 60.000 dollars. I dag er bygningen 
en realitet, og et arbejde er godt i gang. 

Lederudviklingsprojekt 1982-1985 
Dette ”Time of Fast” projekt tog sigte på lederudvikling med hovedvægt på de lande, 
som ikke selv evnede at betale for en god ledertræning. Projektet var koordineret af 
KFUM’s verdensforbund. Projektet var målrettet mod ledertræning og udvikling. Det 
var denne gang en investering i mennesker. Hundrede, og gennem dem, tusinder 
af unge ledere vil gennem dette projekt få mulighed for at lære realiteterne i deres 
situation at kende, mulighed for at vurdere, hvad der kan gøres for at ændre livet for 
mange deprimerede og desperate mennesker til et liv i håb, baseret på tillid til frem-
tiden, tro på gud og tro på sig selv. 

TjenesTegrenenes udvikling

”en lærevillig elev” i sub Tuong, Thailand - 1980
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Underprivilegerede børn 
1985-1986 

Projektet var støtte til 4 
forskellige projekter. I Pa-
nama var opgaven at starte 
børneklubber på 20 forskel-
lige steder. Der satsedes på, 
at 6.500 børn skulle kunne 
nyde godt af pengene. 
I bangladesh satsedes der 
på at starte sykurser gen-
nem lokalforeninger under 
KFUM. Man forventede, at 
ca. 200 børn skulle gen-
nemgå disse kurser og 
dermed blive i stand til at hjælpe til med familiens økonomi. 

ghana er et af de lande, der har mærket tørke og hungersnød mest. Der skulle 
bygges et daghjem, hvor mødre kunne få deres børn passet, mens de arbejdede. 
Pengene skulle bruges til køb af materialer og andet udstyr til indretning af hjemmet. 
Her satsedes der på at give børnene en bedre indsigt i personlig hygiejne. 

senegal KFUM var det yngste medlemsland i KFUM’s verdensforbund, men havde 
allerede startet flere programmer, bl.a. nyplantning af skov og uddannelsesprogram-
mer for børn. et projekt, ”Centre Aéré”, modtog børn fra storbyer og gav dem mu-
lighed for at lære at læse og skrive både fransk og Wolof. Der fandtes også sy- og 
strikkekurser, og man planlagde at udvide de nuværende programmer, så yderligere 
100 børn kunne deltage. 

Projekt ”Underpriviligerede børn” i Cape Coast,  
ghana – 1987
Opførelse af et daghjem for børn af enlige mødre

Det første Internationale – Councilmøde i Afrika, lagos, nigeria - 1987
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Projektet til støtte for underprivilegerede børn fortsatte i 1986-1987. 

I Indien gik Y’s Men’s klubberne og KFUM sammen om et flygtningeprojekt ret-
tet mod tamilske børn, som sammen med deres familie var flygtet til Indien fra sri 
lanka. børnene var i mange tilfælde uden uddannelsesmuligheder, og det var på 
dette område, der blev sat ind. 

Peru var det andet nye projekt. Her arbejdede KFUM i lima med et projekt under 
navnet ”ninos de la call”, der støttede nogle af de børn, som i det daglige levede 
på gaden uden noget egentligt hjem. Projektet tilbød børnene et fast sted at bo og 
sove, ligesom de undervistes i bl.a. personlig hygiejne. 

Region Danmark har altid ydet pæne beløb til ”Time of Fast”. Det største samlede beløb, 
der er givet, var i 1979-1981 til fordel for flygtningelejren sob Tuong. Hertil indbetalte 
den danske region 300.000 kr. enkelte byer havde arrangeret særlige pengerejsnings-
projekter, såsom hjemmebingo og banko o.m.a. Det viser, at kommer man med det rette 
projekt, er det helt utroligt, hvad regionens klubber kan og vil yde. 

Time of Fast 1987-97 
Ideen med at hjælpe medmennesker ved at undlade et måltid og give de sparede 
penge til TOF har bestået sin prøve i 24 år. Dog er der nok ikke mange klubber, der 
opretholder metoden, men pengene kommer ind. 

således er der fra 1973 til 97 blevet ydet 2.4 mio. Us $ i alt. Donationerne ligger nu 
typisk på 200.000 $ pr år, Heraf yder danske Y’s Men ca. 25.000 $. 

De første mange år samlede man midlerne omkring 1 eller 2 projekter, men de sene-
ste år har man typisk ydet hjælp til ca. 12 projekter i samarbejde med KFUM. Det vil 
derfor føre for vidt at nævne alle projekter. 

TjenesTegrenenes udvikling

KFUM bygning i Kolenchery i Indien - 1989
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Fra 1985 til 91 blev projekterne valgt under overskriften ”Underprivileged Children”, 
og i tiden 1992 - 97 har det været ”Community Development and Family lnvolve-
ment”. 

nogle få eksempler på vort TOF-arbejde: boys Town i Madras, en skole for fattige 
forældreløse børn drevet af KFUM, manglede i katastrofal grad lokaler og inventar. 
samme skole var rammen for region Danmarks regions projekt 1992-93. 

KFUM-lejr i Rumænien: lejr fra 1926, der har været beslaglagt af styret, er nu tilba-
geleveret til KFUM, men der skal ofres store beløb for at gøre det til et ungdoms 
kraftcenter igen. 

Træningscenter i Kirovsk, Rusland. Mange unge er på grund af manglende kvalifika-
tioner - menneskeligt eller fagligt - ikke i stand til at komme i gang med en uddan-
nelse uden særlig støtte. I samarbejde med Kirovsk Y’s Men’s klub og moderklubben 
Harstad, norge, samt KFUM og det lokale bystyre søger man at give disse unge en 
faglig uddannelse. samtidig gives en vis kristendomsundervisning. 

Hjemmeindustri i vietnam. Tæt på Ho Chi Minh City hjælpes tidligere landmænd i gang 
med hjemmeindustri ved rentefrie lån på 400 $ pr. familie. Pengene tilbagebetales over 
få år og sætter nye familier i gang. 

nøden i verden er ufattelig stor. skal TOF midlerne give varig hjælp til medmennesker, er 
vi her inde på det rigtige: Hjælp til selvhjælp - og selvrespekt. 

Time of Fast 1997 – 2012
Antallet af godkendte ansøgninger af Time of Fast projekter er absolut ikke blevet mindre 
siden 1997. Det samme er gældende for beskrivelserne af projekterne. Hvis beskrivelse 
af samtlige projekter skal med i denne bog, vil det være uoverskueligt. Der har været 
mere end 100 projekter, der er blevet godkendt i perioden. Mange af projekterne er gået 
til især Indien og Afrika.

Her nævnes nogle eksempler på projekter. 
Ungdomscenter i Kirowsk. 
svømmeklasser i Iquique YMCA i Chile. 
Opbygning af et bibliotek i githumu, Kenya.  
Hjælp til imødegåelse af fattigdom blandt kvinder i Trivandrum, Indien. 

KFUM bygning i Kolenchery i Indien - 1989 Det afrikanske Area konvent i Cameroun - 1999
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Muligheder for bedre liv for børn i bigona, senegal. 
bekæmpelse af AIDs/HIv, Karela, Indien. 
et dagcenter, Manila, Philippinerne. 
Forbedring for folk ramt af AIDs/HIv, Ho Chi Minh City, vietnam. 
Udryddelse af HIv/AIDs i 11 landsbyer i bangalores nordøstlige bydel, Indien. Hjemme-
sygeplejerske træningscenter i Chengannur, en lille by i den centrale del af Karela, Indien.
etablering af en Y’s Men’s High school i Zorzor City, liberia.
etablering af et informations-, kommunikations- og teknologicenter, nairobi, Kenya.
et center for børn og unge i spitak, Armenien.
Computer adgang for alle, enturmando vila Ré, sao Pãulo, brasilien.
Kursus til ledere i forebyggelse af HIv/AIDs på YMCA’s træningscenter i litomysl, Tjek-
kiet.
Informations- og helbredscenter, nairobi og Thika, Kenya.

Mange af projekterne, også de som ikke er nævnt, har været fokuseret på bekæmpelse 
af HIv/AIDs. 

Hvis man ønsker flere oplysninger om vore Time of Fast projekter, så kan de hentes på 
IHQ’s hjemmeside. Det bemærkes at alle tekster er på engelsk.

De årlige indsamlede midler til Time of Fast ses bag i bogen under oversigter (ind-
samlede midler).
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YEEP og STEP

Programmet for ungdomsudveksling skal fremme forståelsen mellem mennesker fra 
forskellige kulturer og give kontakter, der giver verdensudsyn.

Ungdomsudvekslingsprogrammet Youth educational exchange Program, i daglig tale 
forkortet til YeeP, blev optaget som et godkendt program af Y’s Men International på 
verdenskonventet i Washington DC, UsA i 1974.

Tanken om en formelt organiseret udveksling af unge imellem Y’s Men’s familier blev 
først formuleret af Y’s Men Ingemar Wahlström fra sverige og george gustafson 
fra UsA, da de mødtes på verdenskonventet på Hawaii i 1966. efter i adskillige år at 
have diskuteret deres ide om et internationalt udvekslings program besluttede disse 
to at indlede et prøveprogram. De arrangerede det sådan, at den første udvekslings-
student, lena lundberg, datter af en Y’s Men’s familie fra nassjö i sverige, kom til 
at tilbringe skoleåret 1972-73 hos george gustafson og fru Audrey i st. Paul, Minne-
sota. 

statistikken viser at YeeP programmet har været en succes for den danske ungdom. 
Tæt ved 210 unge fra Danmark har nu været på et udvekslingsophold i et fremmed 
land. Danmark har selvfølgelig også været værtsland for mange unge ude fra. Indtil 
nu har ca. 93 været i Danmark på udveksling.

et stykke tid efter starten af vort YeeP program viste det sig, at der var mange unge, 
som gerne ville ud i verden, men ikke så det muligt at bruge et helt år på det. Dette 
emne blev drøftet på verdenskonventet i Minneapolis i 1990. På anbefaling af den 
internationale præsident Rachelle R. Reeg blev en arbejdsgruppe nedsat. Denne 
gruppe arbejdede indtil verdenskonventet i Oslo i 1992, hvor Y’s Men International 
præsenterede ”short Term Youth exchange Programme” (sTeP), oversat til dansk, 
”Kort Tids Ungdoms-udvekslings Program”. 

Dette program tilbyder unge fra 14-25 år et ophold hos en Y’s Men’s familie i en pe-
riode fra 3-11 uger. Der er ikke obligatorisk skolegang i dette program, men værtsfa-
milien og værtsklubben skal forsøge at skabe aktiviteter i det lokale KFUM, spejder-
arbejde eller andet arbejde, hvor den unge kan komme i forbindelse med de lokale. 
Programmet er bestemt ikke et sommerferieprogram.

nye spændende aspekter kom nu ind i vore udvekslingsprogrammer, idet mange 
unge fra Polen, Rusland, Tjekkiet, slovakiet, estland og letland startede med at 
sende ansøgninger. Det vil sige, at mange nye kulturer og sprog blev dagligdag i vor 
bevægelse. Ingen er vel i tvivl om, at det fremover vil blive udvidet med mange andre 
”nye” lande. Det er glædeligt at se, at Y’s Men’s bevægelsen er ved at vende tilbage 
til de lande, hvor vi fra 1928 og frem til 2. verdenskrigs begyndelse havde Y’s Men’s 
klubber. vore udvekslingsprogrammer er i sandhed blevet mere internationale.

Til Councilmødet 2011 blev der fra IsD for YeeP og sTeP oplyst, at der er få hjem, 
der tilbyder at være værter og få ansøgere. grunden til dette kan være ændringer i 
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levevilkår. De unge menneskers forvent-
ninger er nu også anderledes. lettere 
muligheder for at rejse og den nuvæ-
rende økonomiske situation er måske 
hovedårsagen til en tilbagegang for YeeP 
og sTeP.

som vi ved, er gennemsnitsalderen i Y’s 
Men’s bevægelsen vokset til 50+, og 
det er for det meste de samme ”gamle” 
medlemmer, der fungerer i klubberne. 
Det vil sige, at der ikke er mange unge i 
familierne til at ansøge om disse pro-
grammer.

I klubåret 2011/2012 er Region Danmark 
vært for en YeeP student, en amerikansk 
pige, stephanie smith fra Tucson, Ari-
zona. Hun opholder sig hos sin værtsfa-
milie fra Aars Y’s Men’s Club.

Hvis vi vil bringe disse 2 programmer 
ud af deres dvale, må der vises en mere 
entusiastisk måde at fremme program-
merne på. 

TjenesTegrenenes udvikling

YeeP-programmets ”fædre” george gustafson og 
Ingemar Wahlström
samt IsD for YeeP glenn van laningham - 1986

Det internationale konvent (IC) i Herning – 2008
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YES

Yes (Y’s extension support Programme). På dansk: Y’s Men extension-støtte.
Formålet med Yes – programmet er at skaffe flere pengemidler til nyt extension 
arbejde, med særlig fokus på nye extension tiltag og nye lande.
baggrunden for at International Council (IC) i 2008 besluttede at etablere Yes var:
•	 styrket	extension	skal	sikre	udbredelse	og	beståen	af	Y´s	Men	International.	
•	 	undgå	den	medlemsmæssige	tilbagegang,	som	ses	i	andre	internationale	service-

organisationer 
•	 	Endowment	Fund	er	oppe	på	godt	2	mill.	USD,	og	alene	renterne	herfra	kan	bru-

ges til extension og andre udviklingsformål. Disse renter har været hovedparten af 
midlerne til sDs: special Development support

•	 	Ansøgningerne	til	SDS	har	været	stigende	igennem	årene,	-	også	til	ikke-extension	
formål.

•	 	Derfor	har	det	været	nødvendig	at	finde	supplerende	støttemuligheder	for	exten-
sion 

•	 YES-programmet	er	et	tiltrængt	supplement	til	SDS.

I erkendelsen af, at ikke alle regioner er lige velfungerende, ønskede International 
Council samtidig, at Area skulle være det koordinerende led. 
extension arbejdet udføres i Regionerne, men Yes-midler tildeles af Area, således at 
Area stimulerer til, at der sættes flere extension-aktiviteter i gang i Regionerne. 
Yes er således med til, at stærke regioner involveres i den extension, som svagere 
regioner har svært ved at klare alene.

Yes-pengene skal primært anvendes i det Area, hvorfra klubberne har bidraget med 
indbetalinger til Yes. 2/3 sendes direkte tilbage til det aktuelle Area, International 
Council fordeler den sidste tredjedel efter ansøgning, med henblik på at styrke exten-
sion i de Area, som har størst brug for yderligere midler til extension. 

Der er et Yes-award system. Awards uddeles årligt og gives til klubber, der betaler 
et vist beløb per medlem. bronze-award 10-25 CHF, sølv-award 25-50 CHF og guld–
award 50 CHF eller mere. enkeltpersoner får en guld-award, hvis de støtter med 
mindst 250 CHF. 
Award-systemet appellerer ikke så meget til klubber i den vestlige verden, men har 
stor betydning i andre dele af verden. 

YES-programmet i Region Danmark.
Yes er blevet godt modtaget af mange klubber i Region Danmark. 
Region Danmark er den Region i verden, der ved programmets opstart har givet det 
største bidrag til Yes.
 
Region Danmark spiller samtidig en stor rolle i Area europa med extension i Central - 
Østeuropa. 

De årlige bidrag til Yes ses bag i bogen under oversigter (Indsamlede midler).
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Y’s Menette International 
– et verdensomspændende fællesskab

I 1923 blev der første gang skrevet om Y’s Men’s hustruer i en publikation, som støt-
tede aktiviteter, Y’s Men satte i gang. I 1924 blev den første Y’s Menette klub dannet 
i vancouver i Canada. Y’s Menette bevægelsen var født. 

I 1931 godkendte lederne i Y’s Men’s råd officielt Y’s Menette bevægelsen og opfor-
drede organisationen til at danne kvindeklubber for Y’s Men’s hustruer.

Den internationale sekretær Henry grimes’ kone Agnes grimes blev fra 1936 en 
samlende skikkelse for de eksisterende klubber, som fra det tidspunkt fik egne spal-
ter i det internationale blad, Y’s Men’s World.

I 1944 ændrede Y’s Menette International status fra at være støtte for Y’s Men’s Inter-
national til at blive klubber, der engagerede sig i Area og lokalområder. Fra 1948 holdt 
Y’s Menetterne deres egne møder i forbindelse med internationale konventer for Y’s 
Men.

I 1950 søgte Y’s Menetterne om en formel anerkendelse af deres eksistens og 
formål hos Y’s Men International. Anerkendelsen resulterede i, at Y’s Menette orga-
nisationen i 1957 fik en paragraf i Y’s Men’s love med bestemmelse af Y’s Menette 
medlemskab. For at blive Y’s Menette og være medlem i en Y’s Menette klub skulle 
man være gift med en Y’s mand. Opgaven var at hjælpe Y’s Men’s klubben og KFUM.

Y’s Menette klubberne voksede på verdensplan i de følgende år, og i 1970 var der 
364 erklærede Y’s Menette klubber i 26 forskellige lande med regionale tjenestele-
dere udpeget af Y’s Men’s regionsledere.

I 1973 blev der vedtaget en ny Y’s Men’s lov, der fastslog:” Medlemmer i en lokal Y’s 
Men’s klub kan være mænd eller kvinder eller begge dele. Der kan være Y’s Menette 
klubber bestående af kvinder, der tjener som støtte til den lokale Y’s Men’s klub”. en 
Y’s Man’s hustru var ikke længere automatisk en Y’s Menette, men kunne blive Y’s 
Man i en fælles klub.

Konsekvensen af dette var, at en Y’s Menette klub bestående af kvinder kunne tage 
andre kvinder ind i klubben, som ikke var gift med Y’s Men.

Definitionen på en Y’s Menette blev og er stadig: en Y’s Menette er medlem af en 
chartret Y’s Menette klub.

Med introduktionen af kvindelige Y’s Men og oprettelse af fælles Y’s Men’s klubber 
trak klubberne nogle steder deres støtte til Y’s Menette klubberne tilbage. Det gav 
usikkerhed og resulterede i, at nogle klubber lukkede.

Y’s Menetternes internationale ledelse med tjenesteleder (International service 
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Director, IsD) blev nedlagt i 1972 og i stedet blev der oprettet en stilling som rådgiver 
for Y’s Men International’s præsident. Det blev dog ændret igen i 1979 og IsD for Y’s 
Menetter blev genindført.

I 1982 oprettede Y’s Menette bevægelse det første internationale projekt på sri 
lanka til underprivilegerede børn. siden har der været projekter med varighed på 2 
år. Projekterne bliver foreslået af KFUM i geneve, og ved afstemning på verdensplan 
finder Y’s Menette International frem til projektet. De internationale projekter følges 
af en projektkoordinator, der har kontakt med de projektansvarlige.

I 1988 blev Y’s Menette bevægelsen fuldgyldig partner i Y’s dom.

Fælles for Y’s Men og Y’s Menetter i bevægelsen er: 

Y’ Men’s InTeRnATIOnAls MOTTO
”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret ” 

På samme tid blev der oprettet en fond, som Y’s Menetterne betaler kontingent til for 
at dække rejseomkostninger til Y’s Menetternes internationale leder (IsD). IsD bliver 
inviteret med til Y’s Men’s Internationale Council møde (ICM). IsD har taleret, men 
ikke stemmeret.

Udviklingen fortsatte for Y’s Menette bevægelsen, og i 1991 blev titlen IsD ændret til 
International director (ID). 

I Y’s Men International’s love blev definitionen på Y’s Menetter ændret til: ”Der kan 
dannes Y’s Menette  klubber bestående af kvinder til at planlægge og udføre pro-
grammer og selvstændige projekter til støtte for Y’s Men’s klubberne, KFUM og 
samfundet på lokalt, distrikts-, regionalt-, area- og internationalt plan.”

I 2008 holdt Y’s Men International verdenskonvent i Herning. Y’s Menetternes inter-
nationale leder Carol Reynolds fra Canada var i Danmark, og der var arrangeret et 
møde med hende og Y’s Menetter i Region Danmark. Mødet blev ledet af Area leder 
grete bækgaard Thomsen lemvig Y’s Menette klub. Y’s Menetterne havde mulighed 
for at drøfte forventninger og opgaver, som Y’s Menette International tager sig af. Det 
blev en god oplevelse for Y’s Menetter i Region Danmark.

I dag findes der ca. 550 Y’s Menette klubber på verdensplan.

Danmark har haft tjenesteleder funktionen i Area europa i rigtig mange år. Fra 1966 
– 1991 var Area tjenesteleder og regionsleder en og samme person. I 1992 blev 
funktionen delt, og siden har der været en Y’s Menette som Arealeder og en som 
regionsleder. Det er generalforsamlingen, der vælger både Arealeder og regionsleder.

Der er i 2011 i Area europa Y’s Menette klubber i Danmark, sverige og Rusland med 
ca. 260 medlemmer i alt. 
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Y’s Menette Region Danmark

Et godt netværk med kristent fællesskab
Den første Y’s Menette klub i Danmark blev chartret i Århus i februar 1955 efterfulgt 
af Aalborghus Y’s Menette Club i september samme år. Aalborghus Y’s Menette Club 
fejrede sit 55. år i efteråret 2010, og på det tidspunkt var der endnu 2 medlemmer, 
som havde været med siden oprettelsen. 

Aalborghus Y’s Menette Club har været et sted med stor energi og har haft kvinder, 
der både kunne og ville noget med Y’s-dom. Klubben har været aktiv både på natio-
nalt, Area og internationalt plan, idet der har været medlemmer, der har haft poster 
på alle 3 niveauer ud over at været aktive i egen klub.

Y’s Menette bevægelsen i Danmark har gennem årene haft et virksomt liv, og klub-
berne har gjort et godt stykke arbejde. værdier som tjeneste, tolerance og trofasthed 
er klubbernes varemærke og lyder hver gang en ny Y’s Menette bliver chartret. Y’s 
Menette klubberne har et godt netværk med et kristent fællesskab for mange kvin-
der.

Der har været chartrede klubber i Århus, sundby (København), Kolding, Odense og 
Aalborg Y-klubben, disse klubber er lukket. Andre steder har der været arbejdet med 
klubber, som ikke er nået til chartring bl.a. Flensborg, Haderslev og struer. Flere ste-
der rundt i landet samles Y’s Men’s hustruer (Menetter) i et godt fællesskab, men er 
ikke organiseret i Y’s Men’s eller Y’s Menette bevægelsen. 

På generalforsamlingen i maj 2010 var medlemstallet i Danmark 236, hvoraf 147 ikke 
var gift med Y’s Men. Det viser noget om, at det er vigtigt med Y’s Menette klubber, 
hvor der er fællesskab og samvær for enlige og for kvinder, der er gift med ikke Y’s 
Men. Der er fortsat behov for Y’s Menette klubber, måske mest de steder, hvor en 
Y’s Men’s klub er for mænd.

Y’s Menette Region Danmark har et godt samarbejde med Y’s Men Region Danmark. 
Regionslederen deltager i rådsmøder og Y’s Men’s generalforsamling med tale-
ret, men ikke stemmeret. ligeledes deltager Y’s Menette præsidenter i det årlige 
præsidentmøde sammen med Y’s Men’s præsidenterne. På vor egen del af mødet 
fremlægger regionslederen og præsidenterne deres visioner for det kommende Y’s 
Menette år. samlet er dagen en rigtig god oplevelse, og vi mærker, at vi er en fælles 
bevægelse med samme mål og kristne livsholdning.

På distriktsplan bliver præsidenten for Y’s Menette klubben inviteret med til distrikts-
råds-møder på samme vilkår, med taleret og uden stemmeret. Distriktsledelsen og 
Y’s Menette klubbens præsidium aftaler, hvordan samarbejdet mellem distrikt og 
klub skal være. 
I byer med både Y’s Men’s klub og Y’s Menette klub er der et godt og velfungerende 
samarbejde. Der er fælles arrangementer med udflugter, international kirkedag og 
fælles møder.  De fælles arrangementer planlægges i reglen på skift mellem Y’s 
Men’s klub og Y’s Menette klub.
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Y’s Menetter

I Region Danmark er der 6 af de 10 Y’s Menette klubber, der har søsterklubber i an-
dre verdensdele. Det giver kontakt ud i verden på tværs af kontinenter, hvilket også 
har givet venskaber for flere Y’s Menetter.

I tjeneste – til tjeneste for  Y’s Menette Region Danmark.
Aktive i tjeneste og fællesskab.
Y’s Menette bevægelsen har været i Danmark i 56 år, og vi spørger os selv, om den 
fortsat er levedygtig. Det mener vi, den er, fordi der er brug for et kristent fællesskab, 
et godt sted for kammeratskab og venskab. Fremtiden for Y’s Menette klubberne er 
at skabe interesse og motivation for klubben og ledelse af klubben, at inspirere til 
aktiviteter og arbejde for at fastholde og øge antallet af medlemmer.

Der har i nogle år været en debat om fremtidig tilhørsforhold for Y’s Menette klub-
ber i Danmark. baggrund for dette har været en bekymring for fremtiden, at der er 
få klubber, at det er svært at få nogen til at tage ledelse, og at Y’s Menetterne bliver 
ældre. 
ved en afstemning på generalforsamlingen i maj 2010 blev følgende indstilling vedta-
get: 
”vi fortsætter som selvstændige Y’s Menette klubber i Region Danmark”. 

Det står vi sammen om og vil arbejde på fremover. 
Y’s Menette bevægelsens humanitære og sociale opgaver er at samler økonomiske 
midler til donationer lokalt, regionalt og internationalt og at støtte Y’s Men’s klubbens 
arbejde. 

Y’s Menette klubberne udfører en aktiv indsats gennem loppemarkeder, genbrugs-
butikker, produktion og salg af effekter og meget andet. Der tjenes mange penge i 
klubberne, som bliver sponsoreret til børne-, ungdoms- og kvindearbejde, hvor der er 
behov.

Regionskonference i Roskilde - 1989
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Y’s Menette Region Danmark har haft regionsprojekter siden 2006. Det første var 
Mission Øst til gavar specialskole i Armenien, derefter Rumæniens børn med isole-
ring af et børnehjem, udflytningshuse til unge, også i Rumænien, sat-7, selvhjælps-
grupper inden for landbrug og præsteuddannelse i Cambodja. Y’s Menette klubberne 
støtter projekterne med stor ansvarlighed.

som regionsleder kommer man på klubbesøg i alle Y’s Menette klubber. På den 
måde har man god kontakt med præsidenterne i regionen, og klubberne får mulig-
hed for at drøfte ting, der evt. volder bekymring eller besvær, men også de gode 
oplevelser og ideer, som gennem nyhedsbreve deles med klubberne.

Hvert år i januar holder regionen et midtvejsmøde for præsidenterne, hvor der 
udveksles synspunkter og tages beslutninger om aktuelle opgaver, bl.a. turnus for 
regionsleder, regionskonference og afstemning om regionsprojekt. 

Regionslederen sender nyhedsbreve/informationer til Y’s Menette klubberne, og her 
bliver de holdt orienteret om regionsledelsens arbejde, og hvad der sker på nationalt, 
area og internationalt plan. 

I 2010-2011 har regionsledelsen arbejdet med bl.a. taletræningskursus for Y’s Menetter, 
regionsarkiv, arkivering, opdateringsliste over regionsledere og arealedere, etablering 
af hjemmeside, revision af informationspjece om Y’s Menette Region Danmark.

Regionsledelsesmøde i Ikast – 2009
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Rigionsledelsesmøde i silkeborg – 2011
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Oversigter

Y’s Men Internationals organisation

Area Europa

InTeRnATIOnAl COUnCIl
International ledelse

21 Councilmedlemmer

AReA
AFRIKA

AReA
AsIen

AReA
CAnADA / CAR

AReA
lAT. AMeRIKA

AReA
eUROPA

AReA
InDIen

AReA
UsA

AReA
KOReA

AReA
s. PACIFIC

IPe – IP – PIP Isg + IT

AReACOUnCIl
AP’ere + 6 RD’ere

RegIOn
FInlAnD

bAlTIKUM

RegIOn
RUslAnD

AReA
DAnMARK

AReA
sveRIge

AReA
CenTRAl

sYD

AReA
nORge

APe – AP – PAP As + AT
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Oversigter

Region Danmark

RegIOnsRÅD
RD’ere + 5 RlM’ere + Dg’ere

seKTIOn
nORD 1

seKTIOn
nORD 2

vARIAbel AnTAl DIsTRIKTeR

vARIAbel AnTAl KlUbbeR

seKTIOn
MIDT

seKTIOn
sYD

seKTIOn
ØsT

RDee – RDe – RD – PRD Rs + RT
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Oversigter

Internationale præsidenter fra Europa 
og deres motto

 ÅR TITel nAvn bY lAnD RegIOn AReA
      
 1971-72 IP Poul H. Jørgensen Fredericia Danmark Danmark europa
 Service Through Brotherhood  Tjeneste gennem kammeratskab  
 
 1978-79 IP gotfred nissen bjert Danmark Danmark europa
 Identity Through Involvment  Identitet gennem Engagement  

 1979-80 IP Christian bach Iversen vester Hornum Danmark Danmark europa
 ORA ET LABORA - Pray and Work  Bed og Arbejd 
  
 1987-88 IP Kaj steno Hansen vejen Danmark Danmark europa
 Support One Another  Støt Hinanden   

 1988-89 IP lars gustaf Winberg Aakarp sverige sverige europa
 Walk Beside Me And Be My Friend  Gå ved min side og vær min ven  
 
 1999-00 IP Ole Hansen vejle Danmark Danmark europa
 Enthusiasme Makes The Difference  Entusiasme gør forskellen   

 1992-93 IP Arvid Malme vettre norge norge europa
 Let’s Care - Let’s Share  La oss verne - la oss dele   

 2007-08 IP lasse bergstedt gistrup Danmark Danmark europa
 Service Without Borders  Tjeneste uden Grænser   

 2011-12 IP Finn Pedersen stavanger norge norge europa
 To Dare is to Do   Den som intet våger intet Vinner

 2013-14 IP Poul v. Thomsen Kjellerup Danmark Danmark europa
 GoYe into all the World  Gå ud i alverden  
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Oversigter

ÅR TITel nAvn bY lAnD RegIOn AReA
1955-56 IvP nino b. Zaroukas Thessaloniki grækenland europa/Afrika 
1957-58 IvP sixten lagebrant norrköping sverige europa/Afrika 
1958-60 IvP Knud e. simonsen Odense Danmark europa/Afrika 
1960-62 IvP göran belin Huskvarna sverige europa/Afrika 
1962-64 IvP Johan Qvist Århus Danmark Danmark/norge 
1964-66 IvP leif lindström göteborg sverige Danmark/norge 
1966-68 IvP Jan De Jong Amsterdam Holland Danmark/norge 
1968-70 IvP Poul Jørgensen Fredericia Danmark Danmark 
1970-72 IvP gunnar Håkanson västerås sverige sverige 
1972-74 IvP gotfred nissen bjert Danmark Danmark europa
1974-76 IvP göran sendel Huskvarna sverige sverige/Finland europa
1976-78 IvP Christian bach Iversen vester Hornum Danmark Danmark europa
1978-79 IvP Klaus Dietzel Mühlheim-Ruhr Tyskland Central-syd europa
1979-81 IvP Henning Kirkfeldt silkeborg Danmark Danmark europa
1981-82 IvP Thage salling Kastrup Danmark Danmark europa
1982-83 AP lars gustaf Winberg Åkarp sverige sverige europa
1983-84 AP Kaj steno Hansen vejen Danmark Danmark europa
1984-85 AP Christine gammals esbo Finland Finland europa
1985-86 AP bjarne Holhjem sandefjord norge norge europa
1986-87 AP Arne gadeberg slagelse Danmark Danmark europa
1987-88 AP Kaj Kjellström linköping sverige sverige europa
1988-89 AP Asbjørn sejer Poulsen Fredericia Danmark Danmark europa
1989-90 AP Arvid Malme Østenstad norge norge europa
1990-91 AP sven Hallervik Jönköping sverige sverige europa
1991-92 AP Ole Hansen vejle Danmark Danmark europa
1992-93 AP Ib Petersen Kibæk Danmark Danmark europa
1993-94 AP Per Kjos Kongsberg norge norge europa
1994-95 AP Ulf Rasmusson Örebro sverige sverige europa
1995-96 AP lasse bergstedt gistrup Danmark Danmark europa
1996-97 AP Walther liestmann varde Danmark Danmark europa
1997-98 AP nils-erik svensson stockholm sverige sverige europa
1998-99 AP Poul v. Thomsen Kjellerup Danmark Danmark europa
1999-00 AP einar Horneman Ofsti brumunddal norge norge europa
2000-01 AP bengt Callermo sollentuna sverige sverige europa
2001-02 AP Otto H. larsen birkerød Danmark Danmark europa
2002-03 AP Arne Amundsen Asger norge norge europa
2003-04 AP Regnar nielsen løgumkloster Danmark Danmark europa
2004-05 AP Kristina Rothe Helsinki Finland Finland/balticum europa
2005-06 AP Poul-Henrik Hove Aulum Danmark Danmark europa
   Jacobsen
2006-07 AP Finn A. Pedersen stavanger norge norge europa
2007-08 AP Anne Marie vodskov Danmark Danmark europa
   Hertz-Jensen

Europæiske arealedere
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Oversigter

2008-09 AP Peter villadsen Ansager Danmark Danmark europa
2009-10 AP Jacob Kristensen Ringkøbing Danmark Danmark europa
2010-11 AP Marit Torp Kråkeroy norge norge europa
2011-12 AP Paul erik Didriksen silkeborg Danmark Danmark europa
2012-13 AP Olga vozchikova ekaterinburg Rusland Rusland europa
2013-14 AP Henry Johannes Asker norge norge europa
   grindheim

Rolando Dalmas og Ingvar Wallin, geneve – 2001
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Oversigter

ÅR TITel nAvn bY lAnD RegIOn AReA
1974-76 ICM eigil K. Andersen Kalundborg Danmark Danmark europa
1974-77 ICM bent Høyen Kjellerup Danmark Danmark europa
1974-78 ICM göran sendel Huskvarna sverige sverige europa
1975-78 ICM Chr. bach Iversen vester Hornum Danmark Danmark europa
1976-79 ICM einar Høifødt sandefjord norge norge europa
1977-80 ICM erik brink Jensen Kalundborg Danmark Danmark europa
1978-81 ICM Klaus Dietzel Mühlheim-Ruhr Tyskland Central-syd europa
1978-82 ICM Henning Kirkfeldt silkeborg Danmark Danmark europa
1979-82 ICM gunnar borhaug Moss norge norge europa
1980-83 ICM Thage salling Kastrup Danmark Danmark europa
1981-84 ICM lars-gustaf Winberg Åkarp sverige sverige europa
1982-85 ICM Kaj steno Hansen vejen Danmark Danmark europa
1982-85 ICM Johan Johansen Trondheim norge norge europa
1983-86 ICM Christine gammals esbo Finland Finland europa
1984-87 ICM bjarne Holhjem sandefjord norge norge europa
1985-88 ICM Arne gadeberg slagelse Danmark Danmark europa
1985-88 ICM Torbjörn sjöqvist vesterås sverige sverige europa
1986-89 ICM Kaj Kjellström linköping sverige sverige europa
1987-90 ICM Asbjørn sejer Poulsen Fredericia Danmark Danmark europa
1988-91 ICM Arvid Malme Østenstad norge norge europa
1988-91 ICM eeva Hujanen espoo Finland Finland europa
1989-92 ICM sven Hallervik Jönköping sverige sverige europa
1990-93 ICM Ole Hansen vejle Danmark Danmark europa
1990-93 ICM norman H. Cullimore bristol england Central-syd europa
1991-94 ICM Ib Petersen Kibæk Danmark Danmark europa
1992-95 ICM Per Kjos Kongsberg norge norge europa
1993-96 ICM Ulf Rasmusson Örebro sverige sverige europa
1993-96 ICM esko vepsä Helsinki Finland Finland europa
1994-97 ICM lasse bergstedt gistrup Danmark Danmark europa
1994-97 ICM noralv gabrielsen Harstad norge norge europa
1995-98 ICM Walther liestmann varde Danmark Danmark europa
1996-99 ICM nils-erik svensson stockholm sverige sverige europa
1997-00 ICM John gammals Helsinki Finland Finland/balticum europa
1997-00 ICM Poul v. Thomsen Kjellerup Danmark Danmark europa
1998-01 ICM einar Horneman Ofsti brumunddal norge norge europa
1998-01 ICM Martin Riis-Jensen struer Danmark Danmark europa
1999-02 ICM bengt Callermo sollentuna sverige sverige europa
2000-03 ICM Otto H. larsen birkerød Danmark Danmark europa
2000-03 ICM Tor bäckman borgaa Finland Finland/balticum europa
2001-04 ICM Arne Amundsen Asger norge norge europa
2001-04 ICM Regnar nielsen løgumkloster Danmark Danmark europa

Internationale Councilmedlemmer 
fra Europa
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Oversigter

2003-05 ICM Knud lunderskov Mårslet Danmark Danmark europa
2003-06 ICM Kristina Rothe Helsinki Finland Finland/balticum europa
2004-07 ICM Poul-Henrik Hove Aulum Danmark Danmark europa
   Jacobsen
2004-07 ICM Aslaug Ravndal gilje stavanger norge norge europa
2005-08 ICM Finn A. Pedersen stavanger norge norge europa
2006-09 ICM Alan Wallington bristol england Central-syd europa
2006-09 ICM Anne Marie vodskov Danmark Danmark europa
   Hertz-Jensen
2007-10 ICM Jacob Kristensen Ringkøbing Danmark Danmark europa
2007-10 ICM Peter villadsen Ansager Danmark Danmark europa
2009-12 ICM elfie Musil Hamburg Tyskland Central-syd europa
2009-12 ICM Marit Torp Kråkeroy norge norge europa
2010-13 ICM erik breum broager Danmark Danmark europa
2010-13 ICM Paul erik Didriksen silkeborg Danmark Danmark europa
2011-14 ICM Olga vozchikova ekaterinburg Rusland Rusland europa
2012-15 ICM Henry Johannes Asker norge norge europa 
   grindheim

Festaften med dans under IC i Aarhus - 1986
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Oversigter
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ÅR nAvn MOTTO
1946-48 Mirko Feyrer 
1949-50 Ivo Moravcik 
1951-52 ejnar Davidsen 
1952-54 niels vase-Jensen 
1954-56 sixten lagebrant 
1956-58 Knud e. simonsen 
1958-60 göran belin 
1960-62 Johan Qvist 
1962-64 Åge Holter 
1964-65 elias lauritsen 
1965-66 bent Andersen 
1966-67 ejnar bøe 
1967-69 Kaj lindhardt vidsyn og Tolerance.
1969-71 eigil K. Andersen bro og Front.
1971-73 Aage Dan Jørgensen 
1973-74 bent Høyen 
1974-75 Chr, bach Iversen T-jeneste - R-espekt og O-msorg.
1975-76 niels nedergaard larsen 
1976-77 Thage salling 
1977-78 Henning Kirkfeldt Ydmygt Ydende det Ypperste.
1978-79 Arne gadeberg ske Din vilje.
1979-80 Kaj steno Hansen Ora et labora - bed og Arbejd.
1980-81 Aage K. Drastrup Kristus befrier til Tjeneste.
1981-82 erik breum elsk din næste som dig selv.
1982-83 Ole Hansen Kammeratskab - Udsyn - Tjeneste
1983-84 svend nørlund byg bro i Hverdags virke.
1984-85 Hans Adolf Muff I gensidig Respekt og Hengivenhed.
1985-86 erik Kristensen lad dit lys skinne….
1986-87 Johannes strunge nielsen I Kristen næstekærlighed.
1987-88 Peter nielsen At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret.
1988-89 Ib Petersen 
1989-90 edvard Pedersen …med hæderligt virke at fylde min dag.
1990-91 lasse bergstedt livet bliver Til, Hvor Det gror. life Arise, Where It grows.
1991-92 Knud lunderskov Hver dag er en sjælden gave – en skinnende mulighed.
1992-93 Walther liestmann  - at gøre gavn, som gud det vil, på allerbedste måde 
1993-94 sven borregaard vi er verdens lys og Jordens salt 
1994-95 Martin Riis-Jensen  – ufortrødent gøre indsats –
1995-96 Tonny Christiansen - byg bro – byg tro.
1996-97 Poul v. Thomsen gå ud i alverden ..!     go Ye into all the World .. !
1997-98 Keld Møller Pedersen Fællesskab giver styrke.
1998-99 Karl georg Pedersen ” At hjælpe og værne om den, som er svag”.
   ” To help and protect people, who are weak”.
1999-00 Poul Henning løwendahl - forskellen er styrken, men enighed gør stærk.
2000-01 gustav Holdgaard - aktiv tjeneste – på tværs af grænser.
2001-02 Kaj Kühne I Fællesskab til Tjeneste.
2002-03 Anne Marie Hertz-Jensen Del med andre.
2003-04 Arne braüner som Ys Men kan vi være med til at tænde lys for andre.
2004-05 Jacob Kristensen Tør lidt Mere, og Du vil få godt gods i Din livsbagage.
2005-06 gunnar Carlsen ” vær ordets gørere ”
2006-07 Roger nielsen lad glæden blomstre og fællesskabet fylde
2007-08 vagn borregaard Andersen Formålet er samarbejde.. I ord og handling!
2008-09 Paul erik Didriksen Kirken og de unge - Y’s Men menigheden i arbejde
2009-10 Knud erik lykke livet er fuld af muligheder - brug dem meningsfyldt
2010-11 bent Jensen Y’s Men som tjenesteklub
2011-12 sand Kirk larsen ”Y’s Mens klubben i udvikling”
2012-13 Arne nielsen ansvar - respekt - omsorg

Region Danmark – Motto
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ÅR RegIOnsleDeR bF TOF AsF eF Yes RegIOns-
1965-66 bent Andersen 5.948     PROJeKTeR
1966-67 ejnar bøe 5.189     
1967-69 Kaj lindhardt 7.301     
1969-71 eigil K. Andersen 8.119     2.360
1971-73 Aage Dan Jørgensen 10.972     147.360
1973-74 bent Høyen 15.098     9.000
1974-75 Chr, bach Iversen 19.213 15.159    
1975-76 niels nedergaard larsen 28.104 10.776    
1976-77 Thage salling 26.390 26.788    
1977-78 Henning Kirkfeldt 37.010 34.617    9.420
1978-79 Arne gadeberg 48.415 41.349 1.000   
1979-80 Kaj steno Hansen 30.979 182.037 200   85.173
1980-81 Aage K. Drastrup 44.649 118.023    155.730
1981-82 erik breum 48.163 64.336 615   146.502
1982-83 Ole Hansen 66.196 81.516 6.762   262.318
1983-84 svend nørlund 17.099 95.033 12.423   265.269
1984-85 Hans Adolf Muff 61.552 94.032    998.590
1985-86 erik Kristensen 127.783 103.905    280.616
1986-87 Johannes strunge nielsen 112.766 101.403 23.820 1.400  282.225
1987-88 Peter nielsen 101.446 110.199 32.434 1.400  351.857
1988-89 Ib Petersen 121.705 97.194 35.299 2.317  328.256
1989-90 edvard Pedersen 115.000 102.253 25.060 6.550  306.503
1990-91 lasse bergstedt 115.400 135.204 19.435 27.469  318.356
1991-92 Knud lunderskov 119.000 122.464 17.223 25.871  387.475
1992-93 Walther liestmann 95.285 183.508 26.345 33.850  570.838
1993-94 sven borregaard 144.000 150.846 29.723 52.782  452.128
1994-95 Martin Riis-Jensen 124.500 145.350 35.570 47.520  597.952
1995-96 Tonny Christiansen 131.000 145.123 26.910 51.095  667.232
1996-97 Poul v. Thomsen 112.500 146.646 39.253 45.490  683.291
1997-98 Keld Møller Pedersen 116.400 157.251 31.700 38.515  1.174.479
1998-99 Karl georg Pedersen 123.300 207.211 44.530 55.030  1.960.130
1999-00 Poul Henning løwendahl 117.527 223.578 32.600 61.100  1.255.829
2000-01 gustav Holdgaard 161.919 240.190 46.850 63.400  1.291.199
2001-02 Kaj Kühne 139.143 336.085 46.350 68.525  1.225.353
2002-03 Anne Marie Hertz-Jensen 124.480 327.080 69.120 72.993  1.455.447
2003-04 Arne braüner 180.085 342.869 71.870 80.826  1.552.532
2004-05 Jacob Kristensen 127.260 285.795 69.460 79.090  1.919.980
2005-06 gunnar Carlsen 133.421 297.277 63.100 80.900  1.490.278
2006-07 Roger nielsen 169.019 307.048 86.950 64.209  1.227.805
2007-08 vagn b. Andersen 199.735 319.789 76.368 62.330  1.588.824
2008-09 Paul erik Didriksen 201.434 350.429 77.170 62.350  2.016.518
2009-10 Knud erik lykke 212.983 304.544 67.300 39.750 76.050 1.991.834
2010-11 bent Jensen 186.472 219.103 64.350 28.650 96.825 2.180.110
2011-12 sand Kirk larsen      
2012-13 Arne nielsen      

Indsamlede midler i Region Danmark
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ÅR PROJeKT InDsAMleT I AlT
1980/81 saraswatipur, bangladesh 155.730
1982 sri lanka 262.318
1983/84 KFUM i spanien 265.269
1984/85 grønland AlU 461.390
 - georg stages Minde 268.600
 - Fulton 268.600
1985/86 ”sjællandsprojektet” 280.616
1986/87 vestens unge i Østen 282.225
1987/88 MAF-flyet. DMs. 130.000
 - Kræftramte børn. Århus Universitetshospital. 221.857
1988/89 Kræftramte børn. Århus Universitetshospital. 193.330
 - Kinaprojekt - bibler og bøger. 134.926
1989/90 Kinaprojekt - bibler og bøger. 143.000
 - Høvelte soldaterhjem. 148.253
1990/91 nuffield school - sri lanka. 170.843
 - Castbjerggård. 155.594
1991/92 Konfirmand 2000 - KFUM. 158.463
 - boys Town - Madras. Indien. 229.012
1992/93 Halliste skole - estland. 579.310
1993/94 Fulanerne - nigeria. sudan Missionen. 452.128
1994/95 ”skæve liv”. KFUM’s sociale Arbejde. 597.952
1995/96 ”skæve liv”. KFUM’s sociale Arbejde. 344.282
 - Albaniensprojekt - brødremenigheden. 387.050
1996/97 Y-centre i Tjekkiet og slovakiet. 768.927
1997/98 Armenien - børnehjem. Mission Øst. 1.151.772
1998/99 ”International Diakoni”. 1.031.981
99/2000 sofia - bulgarien. Hjælpecenter. 1.161.592
  Kirkelig Fejring år 2000 6.500
2000/01 Kirkens Hus. ”værestedet” - Kbh. 1.331.945
2001/02 ”Fuglereden” i libanon 1.120.057
2002/03 bibelskolen i Martin, slovakiet 1.288.989
2003/04 bibelskolen i Martin, slovakiet 636.860
  børnehjem ved sct. Petersborg 686.861
2004/05 ”Fred og Forsoning”, Fasterholt 691.047
  KFUM i Plovdiv, bulgarien 735.356
  ”Hjælp til Asien” (Tzunami) 535.314
  YMCA europe’s Træningscenter, litomysl,  14.000
2005/06 Forkyndelsesportalen ”Det med gud” 535.171
  HUYAWA - omsorg for børn i Tanzania 709.782
  ”Hjælp til Pakistan” 238.886
2006/07 børnehjem i sighisoara, Rumænien 1.101.765
  beplantningsprojekt i sierra leone 285.248
2007/08 Forkyndelsesmaterialer til FDF og KFUM/K 776.741
  Kirkecafe i szombathely, Ungarn 620.332
  Projekt ReMI i nigeria 512.264
2008/09 ”Hjælp til selvhjælp” i Kirgisistan 603.768
  Projekt ”Unge i Kirken” 802.908
  Malaria projekt 269.558
2009/10 lejr- og Kursuscenter i Albanien 1.452.292
2010/11 Folkekirkens Konfirmandcenter 756.134
  grafton landbrugs- og spejdertræningscenter i sierra leone 539.806
  Haiti Hjælp 79.570
2011/12 ”bedste Hjælp” - Afrika 
  ”MAF” - Afrika 

Indsamlede midler i Region Danmark Oversigt over regionsprojekter
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Region europa  1/9-1932 -  31/8/1936
Region europa/Afrika  1/9-1936 -  31/8-1964
Region Danmark/norge.  1/9-1964 -  1/4-1969
Region Danmark  1/4-1969 -  31/8-1969
Region Danmark  1/9-1969 -  30/6-1974
  
sektion Danmark/norge  1/9-1960 -  31/8-1964
sektion Danmark  1/9-1964 -  31/8-1969
sektion I og II  1/9-1972 -  30/6-1974
sektion nord, syd og Øst  1/7-1974 -  30/6-1977
sektion nord, Midt, syd og Øst  1/7-1977 -  30/6-1984
sektion nord I, nord II, Midt, syd og Øst  1/7-1984 - 

  Region Europa/Afrika Sektion Danmark/Norge 
  elias lauritsen Kolding 1960-64
  Region Danmark/Norge Sektion Norge 
  ejnar bøe Oslo 1965-66
  erling skjeldal bergen 1966-69
  Region Danmark  
Sektion I Christian bach Iversen Aars 1971-73
Sektion II erik brinck-Jensen Kalundborg 1971-73

Sektion Nord niels nedergaard-larsen Herning 1973-74
  Henning Kirkfeldt silkeborg 1974-76
  svend erik Jensen Randers 1976-77
  ejnar Utoft Århus, Frederiksberg 1977-79
  Aksel bove Hobro 1979-80
  Arne nielsen Holstebro, Harderne 1980-81
  erik Tidemand Thisted 1981-82
  edvard Pedersen struer 1982-83
  erling Marker skanderborg 1983-84

Sektion Nord 1 Thomas Dige  Hobro 1984-85
  Harald lauridsen sydthy 1985-86
  Kristian Mogensen Aars 1986-87
  niels bækgaard Thomsen Aalborg, Aalborghus 1987-88
  lasse bergstedt Østhimmerland 1988-89
  gunnar Folmersen Thisted 1989-91
  bent Rask Aars 1991-93
  ejgil Hyldgaard Hjørring 1993-95
  Jacob Kristensen Østhimmerland 1995-97
  evald Haaning Andersen lemvig 1997-99
  Anne Marie Hertz-Jensen Hammer 1999-01
  Karl M. Maksten Aalborg, Aalborghus 2001-03
  Knud v. Christensen Østhimmerland 2003-05
  gunnar l. Hansen Hobro 2005-07
  Hardi Kristensen Kimbrernes YMC 2007-09
  bjarne sønderskov Kronjylland, Randers 2009-11
  Arne Thomsen Hammer 2011-13
  Frits vadsholt struer 2013-15

Regions- og Sektionsbenævnelser 
for Europa og Region Danmark.    

Sektionsledere/Regionsledelses-
medlemmer (LTD/RLM).    
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Regions- og Sektionsbenævnelser 
for Europa og Region Danmark.    

Sektionsledere/Regionsledelses-
medlemmer (LTD/RLM).    

Sektion Nord 2 Johs. strunge nielsen skanderborg 1984-85
  ejnar Fajstrup silkeborg 1985-86
  Ib Petersen Kibæk, Åskov 1986-87
  erik Maul Ikast 1987-88
  Poul Malling viborg 1988-89
  Mogens bodenhoff Århus, Frederiksbjerg 1989-90
  Kurt Madsen Trehøje 1990-92
  Poul v. Thomsen Kjellerup 1992-94
  Keld Møller Pedersen skanderborg 1994-96
  Karl georg Pedersen Holstebro 1996-98
  Knud erik lykke skive 1998-00
  sigurd søberg Århus Marselisborg 2000-02
  søren Overgaard Harderne, Holstebro 2002-04
  Poul erik Didriksen balle 2004-06
  Per Mathiassen Aarhus sirius 2006-08
  Chr. M. lauridsen Ikast 2008-10
  Hans erik Christiansen silkeborg 2010-12
  Anne Mette Mikkelsen Århus sct. Clemens 2012-14

Sektion Midt Asbjørn sejer Poulsen Fredericia, ”landsoldaten” 1975-76
  Jørgen Andersson svendborg 1976-77
  erling Hansen vejle 1977-78
  Poul erik Jeppesen skjern 1978-79
  Arne Andersen Middelfart 1979-80
  Ole Hansen vejle 1980-81
  svend nørlund billund 1981-82
  georg Jacobsen grindsted 1982-83
  vagner grysbæk svendborg 1983-84
  erling Henriksen Horsens 1984-85
  Chr. Ulrik lauridsen Ringkøbing 1985-86
  verner larsen svendborg 1986-87
  niels schriver Jessen vejle I 1987-88
  Tonny Christiansen erritsø 1988-89
  Mogens Høiberg Højderyggen 1989-91
  Henrik Jeppesen vejle - vadestedet 1991-93
  erling Marker brædstrup 1993-95
  Jørgen Abildgren ”vestfyn” Hårby 1995-97
  Poul Henning løwendahl gudenåen 1997-99
  Ulla vesth Ibsen Odense Odin 1999-01
  niels Hejslet erritsø 2001-03
  Peter villadsen Ansager 2003-05
  Jens Pradsgaard billund 2005-07
  leif Andersen vestfyn, Haarby 2007-09
  erhard Rosenberg vejle II 2009-11
  Knud Hougaard Klausen skjern 2011-13
  Kristen grysbæk Ringkøbing 2013-15
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 Sektion Syd Henry Roland nielsen vamdrup 1973-75
  erik Petersen Haderslev 1975-77
  Kaj steno Hansen vejen 1977-78
  Walther liestmann varde 1978-79
  erik breum sønderborg 1979-80
  Anders M. Toustrup vamdrup 1980-81
  Iver K. Kristensen slesvig 1981-82
  erik Høst sønderborg 1982-83
  Willy Høst Kolding 1983-84
  Poul Werner Hansen Flensborg 1984-85
  erik Moss vejen 1985-86
  Peder Madsen vamdrup 1986-87
  Poul svenningsen Aabenrå 1987-88
  ernst noer vejen 1988-89
  Knud lunderskov sdr. bjert 1989-90
  Kjeld Ipsen Tønder 1990-92
  Charles Toftgaard esbjerg 1992-94
  Kaj Kyhne Frøs Herred 1994-96
  Regnar nielsen løgumkloster 1996-98
  leif H. gotfredsen varde 1998-00
  Christian Aarestrup lunderskov 2000-02
  svend Aage Hansen Alssund 2002-04
  Hardy Rud Melstrup esbjerg 2004-06
  britta Høst nielsen nord-Als 2006-08
  Henning Jespersen ny vejle 2008-10
  Christian Jessen Haderslev 2010-12
  Preben nielsen Kolding I 2012-14
 
Sektion Øst Tage nielsen Hillerød 1973-75
  Arne gadeberg slagelse 1975-77
  Preben Ryaa København 1977-78
  erling grøn Jensen skovbo 1978-79
  Magnus bove Christensen Frederikssund 1979-80
  Mogens Ulberg Kalundborg 1980-81
  Holger barsøe slagelse 1981-82
  Hans Adolf Muff Kalundborg 1982-83
  Frede larsen Hillerød 1983-84
  bent Kristensen næstved 1984-85
  viggo Iversen skovbo 1985-86
  Hans Christensen København 1986-87
  esben Henning Jacobsen Haslev 1987-88
  Carsten Hansen Holbæk 1988-89
  villy Hauge Jørgensen Roskilde 1989-91
  gunnar Carlsen næstved 1991-93
  Mogens Ulberg Kalundborg 1993-95
  Jens Jacob Pedersen birkerød 1995-97
  Henrik Flye Jensen Haslev 1997-99
  villy bruun-Madsen København 1999-01
  erling nielsen næstved 2001-03
  Tyge Kring Jørgensen Holbæk 2003-05
  Jørgen berggren nielsen Frederikssund 2005-07
  Jens erling larsen Kalundborg 2007-09
  ellen berggren Pløen Frederikssund 2009-11
  steen Christiansen slagelse 2011-13
  Henning Andersen Halsnæs 2013-15
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 Distrikt Danmark  1954- 58
 Distrikt Danmark/norge  1958- 60
 Distrikt norge  1960- 65
 Distrikt nord  1960- 64
 Distrikt Central  1960- 64
 Distrikt syd  1960- 64
 Distrikt nordvestjylland  1964- 78
 Distrikt Fyn-Trekanten  1964- 9
 Distrikt sydjylland  1964- 75
 Distrikt sjælland  1964- 67
 Distrikt sjælland/lolland-Falster  1967- 76
 Distrikt sydvestsjælland, lolland-Falster  1976- 80
 Distrikt nordjylland sektion nORD I 1964-
 Distrikt limfjord sektion nORD I 1978-
 Distrikt nordøstjylland sektion nORD I 1982- 00
 Distrikt Aggersund sektion nORD I 1985- 00
 Distrikt Himmerland sektion nORD I 2000-
 Distrikt Randers Djursland sektion nORD I 2000-
 Distrikt Østjylland sektion nORD II 1964-
 Distrikt Midtjylland sektion nORD II 1969-
 Distrikt storå sektion nORD II 1978-
 Distrikt Fyn sektion MIDT 1967-
 Distrikt sydøstjylland sektion MIDT 1969-
 Distrikt lillebælt sektion MIDT 1975-
 Distrikt vestjylland sektion MIDT 1975- 93
 Distrikt Midtvest sektion MIDT 1993-
 Distrikt vest sektion MIDT 1993-
 Distrikt grænselandet sektion sYD 1969-
 Distrikt skamlingsbanken sektion sYD 1975- 05
 Distrikt sydvestjylland sektion sYD 1975- 05
 Distrikt sydjylland sektion sYD 2005-
 Distrikt nordsjælland sektion ØsT 1976-
 Distrikt Trelleborg sektion ØsT 1980- 95
 Distrikt Trelleborg sektion ØsT 2011-
 Distrikt storstrømmen sektion ØsT 1980- 95
 Distrikt Trelleborg/storstrømmen sektion ØsT 1995- 11

DIsTRIKT   
Danmark Johan Qvist Århus 1954-57
  erik laursen Aalborg 1957-59
Danmark/Norge elias lauritsen Kolding 1959-60

Nord n.P. langberg Andersen struer 1960-61
  elmo lykkegaard nykøbing Mors 1961-62
  Harald gade Aalborg 1962-63
  Poul godsk skagen 1963-64

Central Hugo nygaard Århus 1960-61
  Agner Johansen Herning 1961-62
  bent Andersen silkeborg 1962-63
  Henning Madsen Horsens 1963-64

Distriktsbenævnelser for  
Region Danmark siden 1947   

Distriktsguvernører (DG)   
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Syd eigil Andersen Fredericia 1960-61
  Olav Christensen Kolding 1961-62
  bjarne Hansen esbjerg 1962-63
  Kaj lindhardt Roskilde 1963-64

Nordvestjylland Karl emil Melchiorsen struer 1964-65
  børge Kjær Hansen Herning 1965-66
  Aksel Fonnesbæk Herning 1966-67
  Jørgen Christensen nykøbing Mors 1967-68
  Poul W. Ipsen Holstebro 1968-70
  Poul Andersen nykøbing Mors 1970-71
  erik scharling Thisted 1971-72
  niels nedergaard-larsen Herning 1972-73
  leo Fristed struer 1973-74
  erik bisgaard Holstebro 1974-75
  Rudolph nielsen nykøbing Mors 1975-76
  erik Tidemand Thisted 1976-77
  edvard Pedersen Herning 1977-78

Fyn-Trekanten Carlo neergaard Odense 1964-65
  niels Jessen vejle 1965-66
  Jacob Weisenberg Fredericia I 1966-67
  bent Knudsen grindsted 1967-68
  erling Hansen vejle I 1968-69

Sydjylland niels bækgaard Thomsen Aabenraa 1964-65
  Mogens Rasmussen sønderborg 1965-66
  godfred Madsen Kolding 1966-67
  Aage skærbæk Aabenraa 1967-68
  Aage Dan Jørgensen Haderslev 1968-69
  Henry nielsen vamdrup 1969-71
  Johan Andersen esbjerg 1971-73
  leif Andersen vejen 1973-74
  Anders Toustrup vamdrup 1974-75

Sjælland Kaj lindhardt Roskilde 1964-65
  Thage salling København 1965-66
  eigil K. Andersen Kalundborg 1966-67
Sjælland/ Frede Wilkens Roskilde 1967-68
Lolland-Falster Johannes Willadsen København 1968-69
  erik brink-Jensen Kalundborg 1969-70
  Ove nicolaisen slagelse 1970-71
  Tage nielsen Hillerød 1971-72
  Kjeld Christensen Roskilde 1972-74
  Preben Ryaa København 1974-75
  Arne gadeberg slagelse 1975-76
Sydvestsjælland erling grøn Jensen skovbo 1976-77
Lolland-Falster niels-Arne Andersen vordingborg 1977-78
  Mogens Ulberg Kalundborg 1978-79
  Holger barsøe slagelse 1979-80

Nordjylland s.K. sørensen Aalborg 1964-65
  verner nielsen Frederikshavn 1965-66
  Jens Hauge Hjørring 1966-67
  Poul Kjær Ottzen Aalborg I 1967-68
  Max Friis Aalborg, Y-klubben 1968-69
  Jørgen gravegaard Aalborg, Y-klubben 1969-70
  Karl emil Melchiorsen Aars 1970-71
  svend Aage Jensen Aalborg, Y-klubben 1971-72
  Keld Diget skagen 1972-73
  Aage K. Drastrup Aalborg, Aalborghus 1973-74
  samuel nielsen Aars 1974-75
  Poul Andersen Hjørring 1975-76
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  Kristian J. Koldsø Aalborg, Y-klubben 1976-77
  niels bækgaard Thomsen Aalborg, Aalborghus 1977-78
  Kristian Mogensen Aars 1978-79
  Knud erik spanggaard Hjørring 1979-80
  gunnar Jacobsen Han Herred 1980-81
  Regner Kjærgaard Aalborg 3 1981-82
  leif Jensen skagen 1982-83
  ejvind larsen Aalborg, Y-klubben 1983-84
  Carl Johan Dam Aalborg, Aalborghus 1984-85
  Poul e. Petersen Hjørring 1985-86
  Aage Hare Aalborg 3 1986-87
  villy Møller Frederikshavn 1987-88
  Kaj e. nielsen Aalborg, Aalborghus 1988-89
  ejgil Hyldgaard Hjørring 1989-90
  Ole nielsen Aalborg 3 1990-91
  Ole M. nielsen Frederikshavn 1991-92
  Henry Pedersen Aalborg, Aalborghus 1992-93
  Poul godsk skagen 1993-94
  Anne Marie Hertz-Jensen Hammer 1994-95
  birgit Thomassen sæby 1995-96
  Kristian Rømer nielsen Hjørring 1996-97
  Jørgen Thomsen Frederikshavn 1997-98
  Karl Maksten Aalborg, Aalborghus 1998-99
  eva Kjærgård Hammer 1999-00
  Arne Jensen Aalborg 3 2000-01
  evald lynggård skagen 2001-02
  birthe Jeppesen sæby 2002-03
  Roger nielsen sindal bindslev 2003-04
  Poul Kjær   Hjørring 2004-05
  Jens Troldborg Frederikshavn 2005-06
  svend erik larsen Aalborghus 2006-07
  Arne Thomsen Hammer 2007-08
  Henning Thomsen budolfi 2008-09
  visti nygaard Aalborg II 2009-10
  Henning Holm Aalborg 3 2010-11
  birgit Thomassen sæby 2011-12

Limfjord Reinert bach struer 1978-79
  Harald lauritsen sydthy 1979-80
  Frede svendsen nykøbing Mors 1980-81
  erik svendsen Thisted 1981-82
  Henry Hoffmann struer 1982-83
  Peter Over Kristensen Hurup, Thy 1983-84
  Finn Justesen nykøbing Mors 1984-85
  gunnar Folmersen Thisted 1985-86
  Martin Riis-Jensen struer 1986-87
  Jens nørskov Madsen sydthy 1987-88
  Thorkild nielsen nykøbing Mors 1988-89
  evald Haaning Andersen lemvig 1989-90
  Holger Kristensen Thisted 1990-91
  vagn Olsen struer 1991-92
  erik Rasmussen sydthy 1992-93
  verner Kjeldsen nykøbing Mors 1993-94
  Henrik bækgård Thomsen lemvig 1994-95
  erik A. lauridsen Thisted 1995-96
  Henry breinholt vinderup 1996-97
  Ove Mikkelsen struer 1997-98
  Peter eliassen sydthy 1998-99
  Karl Aage Madsen nykøbing Mors 1999-00
  søren Pedersen lemvig 2000-01
  Kjeld bisgaard Jensen Thisted 2001-02
  niels Åge Christiansen vinderup 2002-03
  Torben vils Pedersen sydthy 2003-04
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  vagn b. Andersen struer 2004-05
  Per schrader nykøbing Mors 2005-06
  Jens Ole Andersen nordthy 2006-07
  niels Hosbond lemvig 2007-08
  Jørgen Toft Thisted 2008-09
  Kaj Madsen vinderup 2009-10
  niels Peter Kaastrup Hansen sydthy 2010-11
  Carl brinkmann struer 2011-12

Nordøstjylland Thomas Dige Hobro 1982-83
  Preben Dammeyer Randers 1983-84
  lasse bergstedt Østhimmerland 1984-85
  Uffe Hansen Randers, Kronjylland 1985-86
  Tage Mikkelsen grenå 1986-87
  Knud erik Kjærgaard Hobro 1987-88
  bendt Jacobsen Rønde 1988-89
  niels Kristian sørensen Randers 1989-90
  Jacob Kristensen Østhimmerland 1990-91
  Arne Holm-Hansen Rougsø/sønderhald 1991-92
  erik Thing Andersen Randers, Kronjylland 1992-93
  Ole Olesen grenå 1993-94
  vagn Wiborg Hobro 1994-95
  Knud erik Kjærgaard Rønde 1995-96
  Knud erik Kjærgaard Rønde 1996-97
  volker schade Rougsø/sønderhald 1997-98
  Preben W. Andersen Randers 1998-99
  Knud v. Christensen Østhimmerland 1999-00

Aggersund Peter nielsen Ålestrup 1985-86
  Poul erik balsby Han Herred 1986-87
  Henning l. Poulsen Aars 1987-88
  erik nielsen nibe 1988-89
  svend Aage Jensen Aalborg, Y-klubben 1989-90
  Aage saugbjerg Aars 1990-91
  Peter Jensen Han Herred 1991-92
  essa bak Aars Club 2, Kimbrerne 1992-93
  Andreas Kristensen nibe 1993-94
  Christian Iversen løgstør 1994-95
  villy Jørgensen Aars  1995-96
  Jens erik vestergaard Aalborg, Y-klubben 1996-97
  Henning brask Han Herred 1997-98
  Jens Chr. skov Aars Club 2, Kimbrerne 1998-99
  Johs. Madsen Aars 1999-00
Hi mmerland grethe niss nibe 2000-01
  gunnar l. Hansen Hobro 2001-02
  børge Christiansen Han Herred 2002-03
  Anders Andersen Østhimmerland 2003-04
  Hardi Kristensen Aars Club 2, Kimbrerne 2004-05
  Inge Margrethe Christensen Hobro II 2005-06
  Henrik Christensen løgstør 2006-07
  Jens erik Due-Hansen Aars   2007-08
  Poul erik Petersen nibe 2008-09
  vagn Wiborg Hobro 2009-10
  Kirsten Kure bæk støvring 2010-11
  Ove Holm nielsen Han Herred 2011-12

Randers Djursland bjarne sønderskov Kronjylland 2000-01
  Jens Chr. Holm Rasmussen grenå 2001-02
  Karen Margrethe Olesen grenå 2002-03
  Annelise Mandrup Rougsø sønderhald 2003-04
  Orla Johansen Midtdjurs 2004-05
  erik Møller Rønde 2005-06
  leif bodilsen Randers niels ebbesen 2006-07
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  erik Thing Andersen Kronjylland 2007-08
  Kell Andersen Rougsø sønderhald 2008-09
  Knud erik Olesen grenaa 2009-10
  leif Repsholt Randers 2010-11
  Christen Christoffersen Rønde 2011-12

Østjylland Kaj Høst silkeborg 1964-65
  Jens Jensen Århus 1965-66
  Hjalmar sørensen Horsens 1966-67
  Knud O. sennels Hansen Randers 1967-68
  Aage Heide sørensen Århus, Marselisborg 1968-69
  Christian Jensen Århus, sct. Clemens 1969-70
  Adolf gubi grenå 1970-71
  Jens nielsen Randers 1971-72
  Willy Mulvad Århus, Marselisborg 1972-73
  leif vestergaard Århus, sct. Clemens 1973-74
  svend erik Jensen Randers 1974-75
  ejnar Utoft Århus, Frederiksbjerg 1975-76
  Aksel bove Hobro 1976-77
  Tage Madsen Århus, Marselisborg 1977-78
  nyrup lyngsø Randers 1978-79
  Johs. strunge nielsen skanderborg 1979-80
  erik Kristensen Odder 1980-81
  Christian Thomsen grenå 1981-82
  edwin Ask Århus, Frederiksbjerg 1982-83
  Kaj Henning Hansen Århus, Marselisborg 1983-84
  Per grønfeldt Århus, sct. Clemens 1984-85
  Richard Pedersen Århus, nordstjernen 1985-86
  Aage buckholdt Andersen skanderborg 1986-87
  Mogens bodenhoff Århus, Frederiksbjerg 1987-88
  Hans smed Odder 1988-89
  Ingrid Antvorskov Århus, Aros 1989-90
  Jens ejner Michelsen Århus, Marselisborg 1990-91
  Jørgen bardung skanderborg 1991-92
  svend Henriksen Århus, sct. Clemens 1992-93
  Arne Pedersen Århus, nordstjernen 1993-94
  niels Peter Rasmussen Århus, Frederiksbjerg 1994-95
  Preben Jørgensen Odder 1995-96
  sigurd søberg Århus, Marselisborg 1996-97
  Per Mathiassen Århus, sirius 1997-98
  verner Thygesen skanderborg 1998-99
  ejgil Rasmussen Frijsensborg 1999-00
  Arne Waldstrøm nordstjernen 2000-01
  Knud Pedersen Marselisborg 2001-02
  Johannes strunge skanderborg 2002-03
  Hans smed Odder 2003-04
  ejnar Utoft Århus, Frederiksbjerg 2004-05
  Inger Rasmussen Århus, sirius 2005-06
  Jan Meldgård Andersen Århus, sct. Clemens 2006-07
  lars Olesen Århus Moesgaard 2007-08
  Poul-Anker Kjærgaard Frijsenborg 2008-09
  Karsten Mumm Århus nordstjernen 2009-10
  vagn Keseler Århus, Marselisborg 2010-11
  Jørgen Dejbjerg skanderborg 2011-12

Midtjylland bent Høyen Andersen Kjellerup 1969-70
  erik Okkels Pedersen viborg 1970-71
  Fr. Paludan bjerringbro 1971-72
  Henning Kirkfeldt silkeborg 1972-73
  villy laursen viborg 1973-74
  Henning Kjeldsen viborg 1974-75
  Johs. Kiilerich Kjellerup 1975-76
  Jørgen lodberg silkeborg 1976-77
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  Helmer nielsen Kjellerup 1977-78
  bent Christiansen viborg 1978-79
  erling Marker Alderslyst 1979-81
  Carl Chr. Holm bjerringbro 1981-82
  gunnar Kristensen løgstrup 1982-83
  Henning Dammeyer silkeborg 1983-84
  svend erik vindum Kjellerup 1984-85
  Aage Pedersen Østbirk, brædstrup 1985-86
  Poul Malling viborg 1986-87
  Ove Kristensen skive 1987-88
  verner Kudsk silkeborg 1988-89
  Poul nissen bjerringbro 1989-90
  Poul v. Thomsen Kjellerup 1990-91
  Ulrik Hansen silkeborg 1991-92
  Knud Overgaard viborg 1992-93
  Knud erik lykke skive 1993-94
  villy lauritsen viborg, Tingstaden 1994-95
  Arne brauner Alderslyst 1995-96
  gunnar Madsen bjerringbro 1996-97
  Jens lauritsen silkeborg 1997-98
  Torben Kristensen viborg 1998-99
  gunner Ahlmann skive 1999-00
  Poul erik Didriksen balle 2000-01
  Ida skousen Tingstaden 2001-02
  Peter balle Alderslyst 2002-03
  gunnar Madsen bjerringbro 2003-04
  Poul Malling viborg 2004-05
  Helmer nielsen Kjellerup 2005-06
  gustav Madsen Alderslyst 2006-07
  Keld Christensen skive 2007-08
  Flemming stentoft viborg 2008-09
  ernst Poulsen viborg Tingstaden 2009-10
  Jens Pedersen skive 2010-11
  svend erik simmelsgaard silkeborg 2011-12

Storå Arne nielsen Holstebro, Harderne 1978-79
  niels erik bjerregaard Ikast 1979-80
  bent nielsen Aulum 1980-81
  Anton Houe Holstebro 1981-82
  Jens Odgaard Herning 1982-83
  Ib Petersen Kibæk 1983-84
  Orla sidelmann Holstebro 1984-85
  erik Maul Ikast 1985-86
  Hans ejnar esbensen Aulum 1986-87
  Arne sørensen Holstebro 1987-88
  Kurt Madsen Trehøje 1988-89
  laurids Moesgaard Hansen Herning 1989-90
  Martin Arnbjerg Aaskov 1990-91
  Karl georg Pedersen Harderne 1991-92
  Albert Poulsen Ikast 1992-93
  Poul-Henrik Hove Jakobsen Aulum 1993-94
  Flemming nyholm Holstebro 1994-95
  Rolsgaard Rasmussen Trehøje 1995-96
  Harald Andersen Herning 1996-97
  Otto larsen Aaskov 1997-98
  søren Overgaard Harderne 1998-99
  Chr. Møller lauridsen Ikast 1999-00
  bent nielsen Aulum 2000-01
  Hans evald Krath sunds 2001-02
  Anders Christensen Holstebro 2002-03
  Kurt Madsen Trehøje 2003-04
  Henning nørgård Herning 2004-05
  Peter leer Fonnesbæk/Ikast 2005-06
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  Peter Jørgensen Hedens YMC Herning 2006-07
  bent Woller Aaskov 2007-08
  Ole nymann Mortensen Hardernes 2008-09
  Kjeld svanholm Ikast 2009-10
  Jens byskov Aulum 2010-11
  verner Mouritsen sunds 2011-12

Fyn evald Kristiansen Odense, Fredens sogn 1967-68
  Knud Albertsen svendborg 1968-69
  niels Henrik Knudsen Odense, Klosterbakken 1969-70
  Henning nielsen Odense, Fredens sogn 1970-71
  Johannes Madsen Middelfart 1971-72
  verner larsen svendborg 1972-73
  Jørgen Andersson svendborg 1973-74
  Jørgen skovgaard Middelfart 1974-75
  Henning Dyrvig Odense, Fredens sogn 1975-76
  verner Jacobsen svendborg 1976-77
  Kaj erik Jensen Middelfart 1977-78
  villy Mulvad Odense 1978-79
  vagner grysbæk svendborg 1979-80
  søren skov vends Herred 1980-81
  Poul Christensen Odense 1981-82
  verner larsen svendborg 1982-83
  Harald larsen Haarby 1983-84
  Hans Aage Andersen vends Herred 1984-85
  Alfred Olsen Odense, Fredens sogn 1985-86
  Finn Mølvig Jensen Odense 1986-87
  Arne schmidt Andersen Middelfart 1987-88
  Alfred Olsen Odense 1988-89
  Jørgen bang Andersson svendborg 1989-90
  bo smed Odense 1990-91
  gunnar langborg Hansen Middelfart 1991-92
  Jørgen Abildgren ”vestfyn” Hårby 1992-93
  Knud Albertsen svendborg 1993-94
  sv. Å. vinkel-Jørgensen Odense 1994-95
  børge Olsen Middelfart 1995-96
  vagner grysbæk svendborg 1996-97
  Hans H. bønnelykke Odense, Odin 1997-98
  Arne Hougaard ”vestfyn” Hårby 1998-99
  villy Hauge Jørgensen Odense 1999-00
  erling Justesen Middelfart 2000-01
  Harry Pedersen svendborg 2001-02
  Jørn nielsen Odin 2002-03
  leif Andersen vestfyn 2003-04
  emanuel Knudsen Odense 2004-05
  Helmuth nymann Jensen Middelfart 2005-06
  Irene Albertsen svendborg 2006-07
  Aase Herping Odense, Odin 2007-08
  Arne Hougaard ”vestfyn” Hårby 2008-09
  Poul Ove Juul Odense 2009-10
  Arne Jensen Middelfart 2010-11
  gorm skousen Odense, Odin 2011-12

Sydøstjylland Johan H. Pedersen Fredericia I 1969-70
  gotfred nissen vejle 1 1970-71
  Herluf Knudsen Hedensted 1971-72
  Kai Plagborg vejle 1 1972-73
  georg Jacobsen grindsted 1973-74
  Hugo seindal skjern 1974-75
  gunnar Kock vejle 2 1975-76
  erling Henriksen Horsens 1976-78
  Ole Hansen vejle, vadestedet 1978-79
  Frede Wilkens vejle 1 1979-80
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  Arne Jørgensen Hedensted 1980-81
  gunnar R. Pedersen Horsens 1981-82
  Peder Kolby Pedersen vejle 2 1982-83
  niels Jensen Hedensted 1983-84
  Henrik Jeppesen vejle, vadestedet 1984-85
  Hans gejl vejle 1 1985-86
  sv. Åge Hansen Horsens 1986-87
  erhart Rosenberg nielsen vejle 2 1987-88
  Frede Tidemann Hedensted 1988-89
  Jørgen nielsen vejle, vadestedet 1989-90
  Johs. Frederiksen brædstrup 1990-91
  Henning Madsen vejle, vadestedet 1991-92
  Arvid Rattenborg vejle 1 1992-93
  Henning nielsen Hedensted 1993-94
  Thorkild Kay Horsens 1994-95
  gunnar Fogh Hatting 1995-96
  Ulrik lauridsen vejle 2 1996-97
  børge Kjeldal Juelsminde 1997-98
  sigfred Petersen brædstrup 1998-99
  Ib Hansen vejle, vadestedet 1999-00
  Knud Rasmussen vejle 1 2000-01
  niels Jørgen laursen Hedensted 2001-02
  gunnar Fogh Hatting 2002-03
  Thorkild Kay Horsens 2003-04
  erhart Rosenberg nielsen vejle 2 2004-05
  Christian strunge vejle 1 2005-06
  Knud Jørgensen Hatting 2006-07
  laurids Madsen Juelsminde 2007-08
  erling Mejlvang vejle 2 2008-09
  svend Hviid Mogensen vejle vadestedet 2009-10
  svend egon nielsen Hedensted 2010-11
  evan Johansen brædstrup 2011-12

Lillebælt vagn egetoft lillebælt 1975-76
  Tonny Christiansen Fredericia I 1976-77
  bo sæderup Trekanten 1977-78
  Peter brossmann Fredericia, landsoldaten 1978-79
  Tonny Christiansen Fredericia I 1979-80
  verner Rasmussen Trekanten 1980-81
  Henrik Juncker Mikkelsen lillebælt 1981-82
  erling Preussler Frederik d. III, Fredericia 1982-83
  lars larsen Fredericia, landsoldaten 1983-84
  Ruth Christiansen erritsø 1984-85
  Kjeld Kristiansen Trekanten 1985-86
  lars larsen Fredericia, landsoldaten 1986-87
  verner Jochumsen lillebælt 1987-88
  Hennning Olsen Trekanten 1988-89
  Ruth Christiansen erritsø 1989-90
  Finn Christoffersen Fredericia, Frederik d. III 1990-91
  vagn Åge Dahlhus Fredericia, landsoldaten 1991-92
  Arne Østergaard Trekanten 1992-93
  vagn egetoft lillebælt 1993-94
  Olga storgaard erritsø 1994-95
  norbert grabbert Frederik d. III, Fredericia 1995-96
  erling Hansen Fredericia, landsoldaten 1996-97
  villy Thomsen Trekanten 1997-98
  verner Jochumsen lillebælt 1998-99
  Rosa væggemose erritsø 1999-00
  bjarne Fuglsang Frederik d. III, Fredericia 2000-01
  bjarne Fuglsang Frederik d. III, Fredericia 2001-02
  Carl erik Refshauge erritsø 2002-03
  bo sæderup Trekanten 2003-04
  Wagn lykke Christiansen Fredericia, landsoldaten 2004-05
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  Thorkild Kring lillebælt 2005-06
  Ole stegemeir Frederik d. III, Fredericia 2006-07
  Alice lassen erritsø 2007-08
  lars larsen Fredericia. landsoldaten 2008-09
  Finn Christoffersen Frederik d. III, Fredericia 2009-10
  ellen Wyke erritsø 2010-11
  lars larsen Fredericia. landsoldaten 2011-12

Vestjylland Poul erik Kirkfeldt grindsted 1975-76
  Kaj Faurby billund 1976-77
  Johs. Kirkegaard skjern 1977-78
  søren lauridsen grindsted 1978-79
  svend nørlund billund 1979-80
  Robert nyrup skjern 1980-81
  Daniel Andersen brande 1981-82
  Ulrik lauridsen Ringkøbing 1982-83
  Hans Jensen grindsted 1983-84
  Ove bro Henriksen Højderyggen 1984-85
  emil bolding give 1985-86
  Frede søndergaard Hansen Hvide sande 1986-87
  Hans særkjær skjern 1987-88
  niels Holmgaard billund 1988-89
  Peder Rahbek brande 1989-90
  Frede vestergaard Ringkøbing 1990-91
  Kristian Pedersen grindsted 1991-92
  Mogens Højberg Højderyggen 1992-93
Midtvest erik Frost Jensen give 1993-94
  Poul Henning løwendahl gudenåen 1994-95
  Kurt Tønning billund 1995-96
  Aksel Knudsen brande 1996-97
  elin Pedersen Ådalen/egtved 1997-98
  Kaj engedal Højderyggen 1998-99
  Jørgen Ravn give 1999-00
  Jens Pradsgaard billund 2000-01
  Poul germann gudenåen 2001-02
  Jenny Hansen brande 2002-03
  Peter lund Ådalen/egtved 2003-04
  børge Petersen Højderyggen 2004-05
  Jørgen Ravn give 2005-06
  Hans Henning bergholt billund 2006-07
  Ole Andersen gudenåen 2007-08
  Hans Jørgen Hansen brande 2008-09
  Kristian vinther billund 2009-10
  bente lauridsen Ådalen/egtved 2010-11
  børge Petersen Højderyggen 2011-12

Vest Poul erik Jeppesen skjern 1993-94
  Peter villadsen Ansager 1994-95
  Kristen Kjær lauridsen Ringkøbing 1995-96
  Kristen Kjær lauridsen Ringkøbing 1996-97
  Peder brogaard Andersen skjern 1997-98
  Inga nyborg Hvide sande 1998-99
  Jette Jakobsen skjern Å 1999-00
  Aage søgaard grindsted 2000-01
  Harry Hansen Ansager 2001-02
  svend Aage Hoppe Ringkøbing 2002-03
  Hans Chr. Ahle skjern 2003-04
  Ovin Klein Olsen grindsted 2004-05
  Christian Mikkelsen grindsted 2005-06
  Johannes Kristiansen Ringkøbing 2006-07
  Peder brogaard Andersen skjern 2007-08
  Harry Hansen Ansager 2008-09
  Kristen grysbæk Ringkøbing 2009-10
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  Arne Trend-Poulsen Hvide sande 2010-11
  Ahlmann Jensen videbæk 2011-12

Grænselandet Aage Dan Jørgensen Haderslev 1969-70
  Ole schmidt Haderslev 1970-71
  Poul verner Hansen Flensborg 1971-72
  K. Iver Kristensen slesvig 1972-73
  Hans Jørgen Refslund Aabenraa 1973-74
  ernst Detlefsen Haderslev 1974-75
  Jørgen Jørgensen nørre Rangstrup 1975-76
  gunnar Thomsen sønderborg 1976-77
  Poul erik Markussen sønderborg I 1977-78
  erik breum sønderborg I 1978-79
  erik Høst sønderborg II 1979-80
  Poul svenningsen Aabenraa 1980-81
  ebba Thun Hansen Flensborg 1981-82
  Mathias Andresen Toftlund 1982-83
  Christian nissen sønderborg I 1983-84
  Wolfgang Kümpel slesvig 1984-85
  Kaj Knudsen Toftlund 1985-86
  Carsten bruhn-lauritsen Toftlund 1986-87
  Kjeld Ipsen Tønder 1987-88
  Ulla steenild Flensborg 1988-89
  sven borregaard Haderslev 1989-90
  Helge blichert Petersen sønderborg 1990-91
  Peder Kjeldsen Alssund 1991-92
  Regnar nielsen løgumkloster 1992-93
  Poul svenningsen Aabenraa 1993-94
  Johannes Jørgensen nord-Als 1994-95
  erik Hansen nørre Rangstrup 1995-96
  Kristian Iversen Alssund 1996-97
  verner Paulin sønderborg 1997-98
  svend Aage Hansen Alssund 1998-99
  Axel Hansen nørre Rangstrup 1999-00
  Jørgen lindeløv nord-Als 2000-01
  viggo Andresen nørre Rangstrup 2001-02
  vagn sangild Aabenraa 2002-03
  britta nielsen nord-Als 2003-04
  Kristian Christiansen nørre Rangstrup 2004-05
  Iver glindvad Kristensen sundeved 2005-06
  Christian Jessen Haderslev 2006-07
  bent Tygesen Tønder 2007-08
  laurids bjerrum Alssund 2008-09
  volker schade Flensborg 2009-10
  Thorkild sørensen Haderslev 2010-11
  birthe Kragh sørensen løgumkloster 2011-12

Skamlingsbanken georg Jensen Koldinghus 1975-76
  Kjeld Christensen lunderskov 1976-77
  Kaj Kyhne Frøs Herred 1977-78
  villy Høst Kolding I 1978-79
  Peder Madsen vamdrup 1979-80
  svend Aage Jørgensen Koldinghus 1980-81
  Hans Jørgensen lunderskov 1981-82
  gerhard Corydon Christiansfeld 1982-83
  sigurd søberg Kolding 1983-84
  Mads Klemensen Frøs Herred 1984-85
  Knud lunderskov sdr. bjert 1985-86
  verner Andersen vamdrup 1986-87
  laust bøgevang lunderskov 1987-88
  Olav Fischer-nielsen Koldinghus 1988-89
  Jørgen nielsen Kolding I 1989-90
  Hans Peter Jepsen Christiansfeld 1990-91
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  Holger bertelsen Frøs Herred 1991-92
  Jørgen schmidt vamdrup 1992-93
  Christian Aarestrup lunderskov 1993-94
  Ole Petersen Koldinghus 1994-95
  Jørn Miltersen Kolding I 1995-96
  John Hansen sdr. bjert 1996-97
  Jørgen Holst Frøs Herred 1997-98
  gurli Adamsen Christiansfeld 1998-99
  bodil bendtsen Dalby 1999-00
  Peder Madsen vamdrup 2000-01
  svend Dall Frøs Herred 2001-02
  laust bøgesvang lunderskov 2002-03
  Olav Fischer-nielsen Koldinghus 2003-04
  villy Høst Kolding I 2004-05

Sydvestjylland Kaj steno Hansen vejen 1975-76
  Walther liestmann varde 1976-77
  Ib Ansgar Jensen esbjerg 1977-78
  erik Moss vejen 1978-79
  leon larsen esbjerg 1979-80
  ernst noer vejen 1980-81
  Helge Frederiksen vejen 1981-82
  Knud skovsgård varde 1982-83
  Aage Hagde esbjerg 1983-84
  niels borg vejen 1984-85
  niels Aaskov Holsted 1985-86
  Freddy sollann varde 1986-87
  Charles Toftgaard esbjerg 1987-88
  Jens Chr. Jensen bramming 1988-89
  Orla schultz vejen 1989-90
  villy Mølby Rasmussen Holsted-gørding 1990-91
  Knud Aage Andersen varde 1991-92
  Poul erik nikolajsen esbjerg 1992-93
  Jens Chr. Jensen bramming 1993-94
  ernst noer vejen 1994-95
  birgit lübke Holsted-gørding 1995-96
  Keld Kallestrup varde 1996-97
  Hardy Rud Melstrup esbjerg 1997-98
  Per Korsgaard vejen 1998-99
  erik Moss vejen 1999-00
  Flemming bech-Petersen varde 2000-01
  Flemming bech-Petersen varde 2001-02
  Jørgen nordholm esbjerg 2002-03
  verner Madsen Holsted/gørding 2003-04
  Henning Dahlgaard varde 2004-05
Sydjylland Henning Jespersen Dalby 2005-06
  sand Kirk larsen esbjerg 2006-07
  Hans lind sdr. bjert 2007-08
  Torkild Hoff Andersen vamdrup 2008-09
  Freddy schmidt Frøs Herred 2009-10
  Jørn Hørlyck Kolding I 2010-11
  Carl Aaskov Holsted/gørding 2011-12

Nordsjælland Magnus bove-Christensen Frederikssund 1976-77
  gert Hansen Roskilde 1977-78
  eigil vestergaard København 1978-79
  vilhelm Thorst Roskilde 1979-80
  Frede larsen Hillerød 1980-81
  emmy stensgaard Hansen Frederikssund 1981-82
  Hans Christensen København 1982-83
  villy Hauge Jørgensen Roskilde 1983-84
  Jens Jacob Pedersen birkerød 1984-85
  Jørn bryde Thomsen Frederikssund 1985-86
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  gunnar skov København 1986-87
  Hans Janum Hillerød 1987-88
  Ole Munch gentofte 1988-89
  Henning Andreasen birkerød 1989-90
  Ole Illum Hansen Frederikssund 1990-91
  villy bruun-Madsen København 1991-92
  Otto larsen birkerød 1992-93
  Johannes Willadsen Hillerød 1993-94
  Anton staby København 1994-95
  Ida Fabricius Halsnæs 1995-96
  erik sangild Frederikssund 1996-97
  erik laulund birkerød 1997-98
  Preben Miland grönvald valby 1998-99
  Johs. Christensen Hillerød 1999-00
  Jørgen berggren nielsen Frederikssund 2000-01
  Preben Ryaa København 2001-02
  lene Andersen Halsnæs 2002-03
  Tonny Christiansen Roskilde 2003-04
  Jørgen Kallesen vesterbro 2004-05
  Axel Fisher-nielsen Hillerød 2005-06
  Knud larsen birkerød 2006-07
  Rosa væggemose valby 2007-08
  Jørgen berggren nielsen Frederikssund 2008-09
  Henning siegumfeldt København 2009-10
  Henning Andersen Halsnæs 2010-11
  Jan Hinnelä Roskilde 2011-12

Trelleborg Hans Adolf Muff Kalundborg 1980-81
  viggo Iversen skovbo 1981-82
  Flemming Mathiasen Holbæk 1982-83
  Ove nicolaisen slagelse 1983-84
  Carsten Hansen Holbæk 1984-85
  Jens Peter Jørgensen skovbo 1985-86
  Jens erling larsen Kalundborg 1986-87
  Thyge Kring Jørgensen Holbæk 1987-88
  Werner nissen Kalundborg 1988-89
  Frede Jensen Tornved 1989-90
  Jørgen Jensen Ringsted 1990-91
  erling grøn Jensen skovbo 1991-92
  Holger barsøe slagelse 1992-93
  Torben Jørgensen Kalundborg 1993-94
  Carl Rævdal Holbæk 1994-95
 
Storstrømmen esben Henning Jacobsen Haslev 1980-81
  erik Jacobsen nakskov 1981-82
  bent Kristensen næstved 1982-83
  Alfred Madsen Haslev 1983-84
  Preben Dalskov nakskov 1984-85
  Poul larsen vordingborg 1985-86
  gunnar Carlsen næstved 1986-87
  Axel Hansen Haslev 1987-88
  Poul Dalskov nakskov 1988-89
  erling nielsen næstved 1989-90
  Harry Petersen Haslev 1990-91
  villy svendsen nakskov 1991-92
  bjarne lund næstved 1992-93
  Henrik Flye Jensen Haslev 1993-94
  Finn Christensen næstved 1994-95

Trelleborg/ Thorkild sanggaard Ringsted 1995-96
Storstrømmen Helge Asbjørn Jensen Kalundborg 1996-97
  esben Henning Jakobsen Haslev 1997-98
  erling nielsen næstved 1998-99
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  erling Jensen Holbæk 1999-00
  bent Jensen slagelse 2000-01
  Frede Jensen Tornved 2001-02
  gunnar Carlsen næstved 2002-03
  Christian Frovin lorentzen sorø/Dianalund 2003-04
  Jens erling larsen Kalundborg 2004-05
  ellen Pløen Haslev 2005-06
  ellen Pløen Haslev 2006-07
  erling nielsen næstved 2007-08
  steen Christiansen slagelse 2008-09
  Christian Frovin lorentzen sorø-Dianalund 2009-10
  Peter leerberg stevns 2010-11 
  Poul nielsen Holbæk 2011-12

Danube Fra 1995 til 2002 har området været ledet af Poul v. Thomsen -  
  International extension.
  
Danube Anna Angeloà Karpaty i slovakiet 2002-05
  Juraj Chrenka Karpaty i slovakiet 2005-07
  Miroslav Halmo nitra i slovakiet 2007-09
  Katalin barath savaria i Ungarn 2009-11
  lubomir griac Karpaty i slovakiet 2011-13
    2013-15 

Transylvania Maria stanciu Medias i Rumænien 2007-09
  Ioana Felicia novac Cluj i Rumænien 2009-10
  benone Mehedin Dumitru sighisoara i Rumænien 2010-12
  gabriel balas- baconschi Cluj i Rumænien 2012-14

bulgaria Tatiana vancheva Plovdiv i bulgarien 2012-14

Udenlandske distrikter under  
Region Danmark   

136 | Y’s Men’s bevægelsen Y’s Men’s bevægelsen | 137 

Oversigter



Chartring af Aalborghus 
Y’s Men’s Club den 3. juni 1947

Charterfesten den 11. august 1947

David Coughy – ejnar Davidsen – Friis Autzen

ejnar Davidsen – 1996

børge bach – C.P. Hüttel sørensen
niels vase Jensen

n. vase Jensen – David Coughy – ejnar Davidsen
Friis Autzen – Frederik larsen – Poul elbro
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 KlUbnAvn CHARTeR lUKnIng seKTIOn DIsTRIKT MODeRKlUb
1 Aalborghus  03/06/47  nord 1 nordjylland Pragh, Tjekkiet
2 Århus, sct. Clemens 14/02/53  nord 2 Østjylland Aalborghus
3 Horsens  28/05/55  Midt sydøstjylland Århus sct. Clemens
4 København  08/09/55  Øst nordsjælland Århus sct. Clemens
5 nykøbing Mors  08/03/58  nord 1 limfjord Aalborghus
6 Kolding I  09/03/58  syd skamlingsbanken Århus sct. Clemens
7 Randers 1  01/04/58 1962 nord 1 nordøstjylland Århus sct. Clemens
8 struer  21/02/59  nord 1 limfjord Aalborghus
9 Fredericia 1  14/03/59 1/7-1987 Midt lillebælt Århus sct. Clemens
10 silkeborg  04/04/59  nord 2 Midtjylland Århus sct. Clemens
11 esbjerg  19/04/59  syd sydvestjylland Kolding I
12 Herning  22/08/59  nord 2 storå Aalborghus
13 Frederikshavn, 1 03/04/60 1975 nord 1 nordjylland Aalborghus
14 Odense, Klosterbakken 14/05/60 1971 Midt Fyn Kolding I
15 skagen  28/05/60  nord 1 nordjylland Aalborghus
16 Aabenraa  27/08/60  syd grænselandet Kolding I
17 vejle I  18/03/61  Midt sydøstjylland Horsens
18 Roskilde  01/09/62  Øst nordsjælland Århus sct. Clemens
19 esbjerg 2  11/03/63 1964 syd sydvestjylland esbjerg
20 sønderborg  18/05/63  syd grænselandet Aabenraa
21 Hjørring  02/11/63  nord 1 nordjylland Aalborghus
22 Randers  16/11/63  nord 1 nordøstjylland Århus sct. Clemens
23 grindsted  29/02/64  Midt vestjylland vejle I
24 Kalundborg  22/03/64  Øst Trelleborg Fredericia 1
25 Århus,Marselisborg 25/04/64  nord 2 Østjylland Århus sct. Clemens
26 svendborg  02/05/64  Midt Fyn Odense - Klosterbak.
27 Holstebro  09/05/64  nord 2 storå Herning
28 Haderslev  01/05/65  syd grænselandet Fredericia 1
29 Aalborg II, Y-klubben 21/08/65  nord 1 Aggersund Aalborghus
30 Kjellerup  02/10/65  nord 2 Midtjylland silkeborg
31 vamdrup  16/10/65  syd skamlingsbanken Kolding I
32 Odense, Fredens sogn 06/11/65 1/4-1987 Midt Fyn Kolding I
33 Tønder  12/03/66  syd grænselandet Aabenraa
34 Fredericia, landsoldaten 26/03/66  Midt lillebælt Fredericia 1
35 Hedensted  14/05/66  Midt sydøstjylland vejle I
36 viborg  11/06/66  nord 2 Midtjylland Herning
37 grenå  08/04/67  nord 1 nordøstjylland København
38 bjerringbro  24/05/67  nord 2 Midtjylland silkeborg
39 Haslev  03/06/67  Øst storstrømmen Roskilde
40 Aars  26/08/67  nord 1 Aggersund Aalborghus
41 Thisted  28/10/67  nord 1 limfjord nykøbing Mors
42 Middelfart  25/11/67  Midt Fyn Fredericia 1
43 vejle II  25/05/68  Midt sydøstjylland vejle I
44 slesvig  22/06/68 1999 syd grænselandet Aabenraa + Haderslev
45 vejen  28/09/68  syd sydvestjylland grindsted
46 slagelse  07/12/68  Øst Trelleborg Roskilde
47 Hillerød  26/04/69  Øst nordsjælland København
48 nakskov  07/06/69 01-03-01 Øst storstrømmen Kalundborg
49 lunderskov  22/11/69  syd skamlingsbanken vamdrup
50 Koldinghus  18/04/70  syd skamlingsbanken Kolding I
51 varde  02/05/70  syd sydvestjylland esbjerg
52 Flensborg  01/08/70  syd grænselandet Haderslev + slesvig
53 Trekanten, (børkop) 28/08/71 2008 Midt lillebælt Fredericia 1
54 skjern  09/10/71  Midt vestjylland grindsted
55 Århus, Frederiksbjerg 13/05/72  nord 2 Østjylland Århus sct. Clemens
56 Hobro  30/09/72  nord 1 nordøstjylland Randers
57 Frøs Herred, (Rødding) 21/10/72  syd skamlingsbanken vamdrup

Charterrækkefølge   Chartring af Aalborghus 
Y’s Men’s Club den 3. juni 1947

ejnar Davidsen – 1996
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58 billund  05/05/73  Midt vestjylland grindsted
59 vejle, vadestedet 12/05/73  Midt sydøstjylland vejle I
60 nr. Rangstrup  27/10/73  syd grænselandet Aabenraa
61 Frederikssund  27/04/74  Øst nordsjælland Hillerød
62 lillebælt, (Fredericia) 18/05/74  Midt lillebælt Fredericia 1
63 skovbo, (borup) 25/05/74  Øst Trelleborg Distrikt sjælland
64 Holsted/gørding  31/08/74  syd sydvestjylland vejen
65 Ikast  28/09/74  nord 2 storå Herning
66 vordingborg  26/10/74 1989 Øst storstrømmen Kalundborg
67 sydthy  02/11/74  nord 1 limfjord Thisted + nykøbing M.
68 skive  23/11/74  nord 2 Midtjylland viborg
69 Harderne, Holstebro 22/03/75  nord 2 storå Holstebro
70 silkeborg, Alderslyst 03/05/75  nord 2 Midtjylland silkeborg
71 Christiansfeld  10/05/75 1999 syd skamlingsbanken lunderskov
72 skanderborg  07/06/75  nord 2 Østjylland Århus Marselisborg
73 Odense  30/10/76  Midt Fyn Odense - Fredens s.
74 Fredericia, Frederik d. III 19/02/77  Midt lillebælt Fredericia 1+landsold.
75 Aulum  20/02/77  nord 2 storå Holstebro - Harderne
76 Han Herred (brovst) 26/03/77  nord 1 Aggersund Aars
77 Odder  30/04/77  nord 2 Østjylland Århus sct. Clemens
78 Alssund  05/11/77  syd grænselandet sønderborg
79 Aalborg III  20/05/78  nord 1 nordjylland Aalborghus
80 brande  27/05/78  Midt vestjylland grindsted
81 næstved  23/09/78  Øst storstrømmen Haslev
82 Ringkøbing  30/09/78  Midt vestjylland skjern
83 Aaskov, (Kibæk) 24/03/79  nord 2 storå Aulum
84 give  28/10/79  Midt vestjylland billund
85 brædstrup  10/05/80  Midt sydøstjylland silkeborg
86 Holbæk  27/09/80  Øst Trelleborg Kalundborg
87 Frederikshavn  15/11/80  nord 1 nordjylland Aalborghus
88 Kronjylland, Randers 22/11/80  nord 1 nordøstjylland Randers
89 Fredericia, erritsø 21/03/81  Midt lillebælt Fredericia 1
90 Århus, Aros 02/05/81 1992 nord 2 Østjylland Århus sct. Clemens
91 Østhimmerland  23/05/81  nord 1 nordøstjylland Hobro
92 sdr. bjert  24/05/81  syd skamlingsbanken Kolding I
93 vestfyn -  Haarby 30/05/81  Midt Fyn svendborg
94 Højderyggen, (nr.snede/ejstr.) 26/09/81  Midt vestjylland give
95 lemvig  07/11/81  nord 1 limfjord struer
96 Århus, nordstjernen 22/11/81  nord 2 Østjylland Århus Marselisborg
97 nord-Als  01/05/82  syd grænselandet sønderborg + Alssund
98 Hvide sande  14/05/82  Midt vestjylland Ringkøbing
99 bramming  05/06/82 1999 syd sydvestjylland vejen
100  Trehøje, (vildbjerg) 18/09/82  nord 2 storå Aulum
101 løgstør  06/11/82  nord 1 Aggersund Aars
102 birkerød  29/01/83  Øst nordsjælland Hillerød
103 Rønde  20/08/83  nord 1 nordøstjylland grenå
104 Ringsted  11/02/84  Øst Trelleborg skovbo
105 Kimbrerne, Aars 10/03/84  nord 1 Aggersund Aars
106 nibe  07/04/84  nord 1 Aggersund Aars
107 Fjends/stoholm  27/10/84  nord 2 Midtjylland skive
108 gentofte  16/03/85 1992 Øst nordsjælland København
109 Rougsø- sønderhald 28/09/85  nord 1 nordøstjylland grenå
110 løgumkloster  31/05/86  syd grænselandet nr. Rangstrup
111 Tornved  15/11/86  Øst Trelleborg Holbæk
112 Juelsmindeegnen  28/10/89  Midt sydøstjylland vejle vadestedet
113 vamdrup, Kongeåen 24/02/90 1999 syd skamlingsbanken vamdrup
114 Hammer, (vodskov) 28/04/90  nord 1 nordjylland Aalborg III
115 Tingstaden, (viborg) 08/09/90  nord 2 Midtjylland viborg
116 Århus, sirius 31/08/91  nord 2 Østjylland Århus nordstjernen
117 Ansager  14/09/91  Midt vestjylland grindsted
118 Hobro Club II  28/09/91  nord 1 nordøstjylland Hobro
119 sæby  02/11/91  nord 1 nordjylland Frederikshavn
120 vinderup  18/01/92  nord 1 limfjord struer
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Chartring af Odense i domkirken - 1976
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121 Hatting  04/04/92  Midt sydøstjylland Horsens
122 Halsnæs, (Hundested) 02/05/92  Øst nordsjælland Frederikssund
123 gudenåen, (Tørring-Uldum) 14/11/92  Midt Midtvest Højderyggen
124 Frijsenborg  21/11/92  nord 2 Østjylland  Århus Marselisborg
125 skjern Å  30/10/93  Midt vestjylland skjern
126 Odin, (Odense) 20/11/93  Midt Fyn Odense
127 sunds  05/02/94  nord 2 storå Herning
128 valby  01/10/94  Øst nordsjælland København
129 Dalby, Kolding) 05/11/94  syd skamlingsbanken Kolding I
130 Ådalen/egtved  19/11/94  Midt Midtvest billund
131 balle  29/04/95  nord 2 Midtjylland silkeborg + Alderslyst
132 Midtdjurs  28/09/96  nord 1 nordøstjylland grenå
133 Fonnesbæk, (Ikast) 16/11/96  nord 2 storå Ikast
134 Århus, Moesgaard 23/11/96  nord 2 Østjylland Århus Marselisborg
135 sindal-bindslev  01/02/97  nord 1 nordjylland Frederikshavn
136 Randers, niels ebbesen 01/03/97  nord 1 nordøstjylland Randers
137 Heden, (Herning) 24/05/97  nord 2 storå Herning
138 sorø, Dianalund 15/11/97  Øst Trelleborg/storstrøm Holbæk
139 vesterbro, (København) 31/01/98  Øst nordsjælland København
140 Aalborg, budolfi 28/03/99  nord 1 Aggersund Aalborghus
141 grindsted, Club 2000 22/01/00  Midt vestjylland grindsted
142 Århus, sct. Clemens sen. 06/05/00  nord 2 Østjylland Aalborghus
143 sundeved  25/11/00  syd grænselandet sønderborg + Alssund
144 stevns  24/03/01  Øst Trelleborg/storstrøm Haslev
145 nordthy, (Thisted) 28/04/01  nord 1 limfjord Thisted
146 støvring 10/05/03  nord 1 Himmerland Østhimmerland
147 videbæk  01/11/03  Midt vest  Ringkøbing + skjern Å
148 Odsherred  08/11/03  Øst Trelleborg/storstrøm Region DK
149 Aabybro  15/05/04  nord 1 Himmerland Han Herred
150 Østvendsyssel  06/11/04  nord 1 nordjylland sæby
151 vejle Trekanten  21/04/07  Midt sydøstjylland vejle 2
152 Holbæk Fjord  09/06/07  Øst Trelleborg/storstrøm Holbæk
153 Holobæk Fjord  09/06/07  Øst Trelleborg/storstrøm næstved
154 Kilen, struer 02/02/08  nord 1 limfjord struer
155 Præstbjerg  15/11/08  nord 2 storå Trehøje
156 Fladstrand  03/10/09  nord 1 nordjylland Frederikshavn
157 Uldjyderne, Herning 28/05/11  nord 2 storå Herning
158 Ikastegnens YMC  03/03/12  nord 2 storå Ikast + Fonnesbæk
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Ungdomskonferencen ved det intern. konvent i Hongkong – 2000

 KlUbnAvn  CHARTeR lUKnIng seKT. DIsTRIKT MODeRKlUb
1 Jedrzejow 1 Polen 13/10/93 1998  Danube Kjellerup
2 Jedrzejow 2 Polen 13/10/93   Danube Hobro 2
3 Kielce Polen 26/05/95 2001  Danube Herning
4 Olkusz Polen 27/05/95 2001  Danube bjerringbro
5 stalowa Wola Polen 17/10/93   Danube 
6 Warszawa serce Polen 15/10/95   Danube Jönköbing
7 bratislava slovakiet 16/10/95 16/10/08  Danube Århus sct. Clemens
8 Karpaty bratislava slovakiet 15/10/00   Danube Århus sct. Clemens
9 Martin slovakiet 14/10/01   Danube Kjellerup
10 nitra slovakiet 19/10/01   Danube Aars
11 Zillina slovakiet 18/10/02   Danube Kimbrerne, Aars
12 szombathely Ungarn 09/05/97   Danube Koldinghus
13 savaria Ungarn 24/05/01   Danube Harderne
14 Kemenesalja Ungarn 15/10/11   Danube savaria
15 bucharest Rumænien 28/11/98 01/04/04  Transylvania nr. Rangstrup
16 Medias Rumænien 30/06/00   Transylvania næstved, Kalundborg, Tornved
17 Cluj Rumænien 26/06/04   Transylvania Medias
18 sighisoara Rumænien 08/07/05   Transylvania løgstør
19 brassow Rumænien 09/07/05   Transylvania Cluj
20 bistrita Rumænien 22/09/07   Transylvania Cluj
21 Christ. sighisoara Rumænien 05/10/08   Transylvania vejle II
22 Constanta Rumænien 29/10/11   bulgaria Plovdiv
23 sofia bulgarien 07/04/02   bulgaria gudenåen
24 Plovdiv bulgarien 05/04/03   bulgaria Randers
25 sofia Central bulgarien 28-04-12   bulgaria sofia

Klubber i udlandet under
Region Danmark  
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1998 – 2000 gurli Holm Aalborghus

Internationale ledere fra Danmark  

Tjenesteledere for  
Area Europa og Region Danmark  

Areatjenesteledere

Klubber i udlandet under
Region Danmark  
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1957 – 1958 Disa Rudolfson norrköbing, sverige
1958 – 1959  
1959 – 1960 edith Høyer Aalborghus
1960 – 1963 Kirstin edefalk norrköbing, sverige
1963 – 1964 ninna Christensen Århus
1964 – 1965 Ingrid gade Aalborghus
1965 – 1966 Ingrid gade Aalborghus
1966 – 1968 edith Høyer Århus
1968 – 1970 elisabeth balle Kalundborg
1970 – 1972 grethe bækgaard Thomsen   Ålborghus
1972 – 1974 lizzie Jacobsen Kalundborg
1974 – 1976 edith nielsen vamdrup
1976 – 1977 else lohmann grenaa 
1977 – 1979 erna Jonassen Kamstrup Kalundborg 
1979 – 1980 bodil Ulberg Kalundborg 
1980 – 1981 Annie Hansen Roskilde 
1981 – 1982 lis brossman Fredericia
1982 – 1984 eva Kjærgaard Aalborghus
1984 – 1986 else lohmann grenaa 
1986 – 1987 erna Jonassen Kamstrup Kalundborg 
1987 – 1988 lis brossman Fredericia 
1988 – 1989 bodil Krag-Andersen Roskilde 
1989 – 1990        grethe Jensen Aalborg 
1990 – 1991 gurli Holm Aalborghus

1991 – 1995 gurli Holm Aalborghus 
1995 – 1997 Ingrid bek Andersen  lemvig 
1997 – 1998 Annie Hansen Roskilde 
1998 – 2000 Tove Thorst Roskilde 
2000 – 2006 grete bækgaard Thomsen  lemvig 
2006 – 2007 Tove Tafdrup Olesen Roskilde 
2007 – 2008 bodil Pedersen Aalborghus 
2008 – 2009 grete bækgaard Thomsen   lemvig 
2009 – 2011 Marie Jørgensen Kalundborg 

Oversigter



HM Dronningen ved åbningen af IC i Aarhus - 1986

Regionsledere

Y’s Menette Clubber

1991 – 1992 gutte brinck-Jensen Kalundborg 
1992 – 1993 Ingrid bek Andersen  lemvig 
1993 – 1994 lis brosmann Fredericia 
1994 – 1995 gurli Kudsk Alderslyst 
1995 – 1996 Inge nielsen bjerringbro 
1996 – 1997 esther Møller grenaa 
1997 – 1998 Tove Thorst Roskilde
1998 – 1999 birgit nordskov nielsen Kalundborg 
1999 – 2000  grete bækgaard Thomsen   lemvig 
2000 – 2001 Inger vad sydthy 
2001 – 2002 sonja Hübertz Christensen    Alderslyst 
2002 – 2003 lise Jørgensen Fredericia 
2003 – 2004 Inge nielsen bjerringbro
2004 – 2005 Doris nitschke grenaa 
2005 – 2006 Tove Tafdrup Olesen Roskilde 
2006 – 2007 bodil Pedersen Aalborghus 
2007 – 2008 grete bækgaard Thomsen   lemvig 
2008 – 2009 Marie Jørgensen Kalundborg 
2009 – 2010 Anna grethe skamris sydthy 
2010 – 2011 Ingrid bek Andersen lemvig 
2011 – 2012 Anna garne Fredericia 

  Chartret lukket
Århus Y’s Menette Club 19/02/55 1971
Aalborghus Y’s Menette Club 08/09/55 
sundby (København) Y’s M. Club 1957 1965 ?
Kolding Y’s Menette Club 1958 1970
Odense Y’s Menette Club 1964 1970
Kalundborg Y’s Menette Club 11/06/66 
Fredericia Y’s Menette Club 02/11/66 
Roskilde Y’s Menette Club 30/08/69 
Aalborg Y-klubs Y’s Menette Club 06/02/71 2008
grenå Y’s Mennette Club 14/05/77 
bjerringbro Y’s Menette Club 17/10/81 
lemvig Y’s Menette Club 23/05/87 
Alderslyst Y’s Menette Club 23/03/91 
sydthy Y’s Menette Club 01/04/95 
sunds Y’s Menette Club 31/10/09 
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Regionsledere Titelforkortelser

Y’s Menette Clubber

 Engelsk betegnelse Dansk betegnelse
AP Area President Areapræsident
APe Area President elect Kommende Areapræsident
PAP Past Area President Afgået Areapræsident
AsD Area service Director Areatjenesteleder
IP International President International Præsident
IPe International President elect   Kommende International Præsident
PIP Past International President  Afgået International Præsident
IT International Treasurer International skatmester
Isg International secretary general  International generalsekretær
IsD International service Director International Tjenesteleder
RD Regional Director Regionsleder
RDe Regional Director elect Kommende Regionsleder, 1. år
RDee Regional Director elect elect Kommende Regionsleder. 2. år
PRD Past Regional Director Afgået Regionsleder
RT Regional Treasurer Regions skatmester
RsA Regional secretary, Administration Regions sekretær for administration
RsF Regional secretary, Mail Regions Forsendelses sekretær
RsD Regional service Director Tjenesteleder for Regionen
ltD liutenant Director Tidligere betegnelse for sektionsleder
RlM Regionsledelsesmedlem Regionsledelsesmedlem, kun i Danmark
RlMe Regionsledelsesmedlem elect Kommende Regionsledelsesmedlem, kun i DK
Dg District governor Distriktsguvernør
vDg vice District governor vicedistriktsguvernør, kommende Dg
Dge District governor elect Kommende vicedistriktsguvernør
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