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Forord
I 1922 satte nogle driftige
mænd sig sammen ved et
frokostbord i Toledo i USA
med det formål at strukturere
en vedvarende støtte til det
lokale KFUM. Uvidende om
at de derved gik i gang med
at støbe et fundament til en
verdensomspændende bevægelse. En bevægelse, som blev bygget med et
værdisæt, der tog sit afsæt i ”Jesu Kristi lære” og
lod sig præge af gensidig respekt, fælles loyalitet
og med det hovedformål at yde tjeneste på trods
af medlemmer af enhver tro og alt sammen til
gavn for hele menneskeheden.
I efterkrigsårene bragte en købmand fra Aalborg efter en forretningsrejse til Prag ideen med
hjem til Danmark. I 1947 blev den første danske
Y’s Men’s Club chartret i Aalborg, hvorefter det
bredte sig som ringe i vandet.
Her 75 år senere består Region Danmark af 154
klubber, hvoraf de 22 er hjemmehørende i Central- og Østeuropa (CEE). Internationalt begyndte
klubberne i 1922 som rene mandeklubber, men
tendensen de seneste fyrre år har været klubber
med både kvindelige og mandlige medlemmer.
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Med ikke mindre end to jubilæer er det tid til at
se bagud, hvilket er vigtigt for at forstå nutiden
og ikke mindst for at forme fremtiden. På trods
af at vi befinder os i en digitaliseret tidsalder, har
vi valgt at lade vor historie udkomme på tryk i
bogform og med trykte billeder som illustration
til det budskab, vi ønsker at fastholde netop for
at manifestere den del af fortiden.
For at stå rustet til fremtiden har Region Danmark iværksat et program, der benævnes ”En
bevægelse i Bevægelse” med et håb om og en
tro på, at det vil bidrage til at sikre, at Y‘s Men’s
tanken bevares og fortsat må være et aktiv for
især børne- og ungearbejdet i fremtidens samfund.
Regionsleder
Jens Byskov

Det begyndte i Ohio
l begyndelsen af 1900-tallet stiftedes flere af de i
dag verdenskendte frokostklubber i USA.
I 1920 ønskede sekretæren for medlemsfremgang i Toledo KFUM at udnytte frokostideen til
gavn for KFUM.
Han indbød 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).
KFUM foreninger over hele Ohio ønskede at tage
ideen op, og lovene blev udformet af den unge
jurist Paul William Alexander, der senere blev den
første Internationale Præsident.
Klubbens formål var kammeratskab og “tjeneste
for KFUM”. Ideen spredte sig hurtigt udover Ohio,
og en forening af klubber blev oprettet for at
forbinde klubberne med hinanden i tjeneste. Før
dette år var til ende, havde klubkonceptet spredt
sig til de kystnære provinser i Canada, og som
årene gik - ud over hele verden.
Under første verdenskrig drog Will M. Cressy
til det fjerne østen for at hjælpe KFUM med at
underholde soldaterne. Han skrev beretninger
hjem og underskrev dem: ”One of the Y’s Men

of the East”. (”The Y” var allerede den gang den
almindelige forkortelse for YMCA). Her fik Paul
William Alexander ideen til bevægelsens navn.
l maj 1922 var Ohios første Y’s Men’s Club, - Toledo Y´s Men´s Club -, 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 Atlantic City blev
de udarbejdede love diskuteret og vedtaget, og
dermed også navnet på bevægelsen ”The International Association of Y’s Men’s Clubs” og
samtidig blev vort motto fastlagt til at være: ”To
acknowledge the duty that accompanies every
right” – ”At vedkende sig den pligt, der følger
med enhver ret”.
I 1927 var der dannet 22 distrikter, og der var
155 klubber fordelt over 4 lande.
Bevægelsen kom til Europa i 1928 med chartringen af Tallinn Y´s Men´s Club i Estland. Samme år
blev en klub chartret i Tjekkoslovakiet.
I 1931 blev der vedtaget en ny struktur. Man ønskede at knytte ledelsen tættere til klubberne, så
bevægelsen blev inddelt i regioner med hver sin
leder. Der blev dannet 10 regioner i Amerika og 4
oversøiske regioner.
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Danmark kom med i bevægelsen i 1947 med
Aalborg Y’s Men’s Club, Aalborghus, og da
var der 371 klubber fordelt over 26 lande.
Aalborghus klubben fik mandag den 12. september 1955 besøg af dommer Paul William
Alexander og fru Lorraine Alexander.
Gennem Y’s Men Internationals historie har bevægelsen gennemlevet 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 arbejde
gennem kortere eller længere perioder.
Men Y’s Men’s konceptet “Tjeneste 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.
Y’s Men International har indtaget en ledende
rolle mod diskrimination af race, religion, køn
og etnisk oprindelse, og bevægelsen har konsekvent støttet 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
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oprette Y’s Menette Klubber. Vidtspændende
anti-diskriminationsprogrammer blev dermed
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
arbejdet på i tjeneste for mennesker i nød at
leve op til bevægelsens formål: ”At bygge en
bedre verden for hele menneskeheden”.
Anne Marie Hertz-Jensen
Vejle Trekanten Y’s Men’s Club

Y´s Men i tjeneste ved 175 års jubilæet
for YMCA i London 2019

Idéen spirede i Aalborg
Y’s Men´s bevægelsen bredte sig fra USA og kom
til Europa. Det resulterede i, at den første klub
blev etableret i 1928 i Tallinn, Estland. Herefter
kom andre klubber i Tjekkoslovakiet, Bratislava
og England.
Spiren til bevægelsen i Danmark kom kort tid
efter 2. verdenskrig. Grosserer Ejnar Davidsen
rejste i 1946 til Prag i forbindelse med en handel. På opfordring af Pastor Poul Schou, Aalborg,
blev han bedt om at besøge KFUM i Prag, hvor
et navngivet medlem igennem mange års ophold
i USA havde stiftet bekendtskab med Y’s Men’s
bevægelsen. Nu var han medlem af Prag Y’s
Men’s klub, som blev chartret i 1930.
Ejnar Davidsen blev grebet af ideen og tog den
med hjem til Aalborg. Kort tid efter blev han
kontaktet af daværende generalsekretær for Y’s
Men’s International Henry Grimes, der kraftigt
opfordrede Ejnar Davidsen til at starte en Y´s
Men’s klub i Aalborg.
Efter en generalforsamling i Aalborg KFUM blev
det vedtaget at starte Aalborg Y’s Men’s klub Aalborghus, som så blev chartret ”den tredje dag af
juni, i det Herrens år 1947”, som der står på chartringsbrevet, men chartringsfesten blev afholdt
11. august 1947.

Ejnar Davidsen til venstre og Niels Vase-Jensen

Man må sige, at det nærmest var i sidste øjeblik,
at forbindelsen med Pragklubben kom i stand, for
i 1946 var situationen i Tjekkoslovakiet den, at
såvel KFUM som Y’s Men’s klubben måtte lukke
på grund af den kommunistiske magtovertagelse
i landet. Derfor måtte brevkontakten til personerne i Prag ophøre, idet det ellers kunne skade
medlemmerne der.

Idéen spirede videre frem
Efterkrigstiden betød mange steder, at ungdomsarbejdet måtte genstartes. KFUM-bygningen i Aalborg havde været beslaglagt af tyskerne.
De 5 besættelsesår havde medført isolation, og
det ville man gerne ud af. Derfor er der ingen
tvivl om, at Y’s Men’s ideen fængede i Aalborg.
Nu var ånden kommet over lederne i Aalborg, og
Niels Vase-Jensen bestred posten som regions-
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leder. Sammen med sekretær Willy I. Jensen som
klubsekretær fik de arrangeret et møde med
bestyrelsen for KFUM’s Centralforening i Århus.
Mødet resulterede i, at Århus Y’s Men’s Club blev
chartret den 14. februar 1953. Drømmen om at
starte nye Y´s Men’s klubber var stærk i disse år.
Der var mange KFUM-medlemmer i de enkelte
byer, men Y’s Men´s bevægelsen muliggjorde
medlemskab af en international bevægelse og
ville give fornyet mulighed for kontakt til andre
lande. Efter 20 år var der således chartret 41
klubber i Danmark.
Aalborghus klubben har nu gennem 75 år haft et
stabilt medlemstal. Antallet ligger næsten altid
mellem 30 og 35 medlemmer. Sidst i 90’erne var
vi dog oppe på lidt over 40 medlemmer, men det
blev reduceret, idet en del af de yngre medlemmer besluttede at lave deres egen klub. Derfor
havde vi den glæde at kunne chartre Aalborg Budolfi Y’s Men´s Club i 1999. Denne klub fungerer
stadig meget stabilt, og senest er Henning Thomsen blevet valgt til RDEE for perioden 2021-22.
Det er glædeligt, at vi igen kan se en Aalborgenser på denne post.
Her i Aalborghus stiger gennemsnitsalderen
jævnt og stabilt. Samme tendens ser man i alle
andre klubber. Det betyder, at færre medlemmer får kræfter til at deltage i klubmøderne samt
være aktive i aktiviteterne på vor hovedindtægts-
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kilde, nemlig Minigolfbanen. Vi glæder os dog
over at få hjælp til vagterne gennem ledere fra
FDF Skalborg samt vore damer – den tidligere
Y’s Menette klub, som i september 2021 flyttede
over til Y’s Men Region Danmark som Aalborg Y’s
Women´s Club. Denne ”nye” klub er vi moderklub for.
Indtægterne fra Minigolfbanen har været stødt
stigende gennem de sidste mange år. Der er gjort
meget reklame for banen gennem mange A4plakater, som vi har lov til at opsætte på de traditionelle feriesteder såsom hoteller, feriecentre,
campingpladser o.l., som turister bl.a. søger på
gennem visitaalborg.dk. På en god dag har vi i
gennemsnit mere end 500 besøgende.

Repræsentanter fra prismodtagerne 2019
De frivillige ved Barnets Blå Hus

Denne aktivitet giver os mange muligheder for
at tilgodese de mange ansøgninger, vi hvert år
modtager. Et år behandlede vi således 69 ansøgninger, dog blev ikke alle 69 tilgodeset. Ud over
dette har vi hvert år givet et pænt beløb til Regionsprojekterne. Da der er mange modtagere
af donationer, afholder vi hvert år en nytårskur,
hvor donationsmodtagerne får en indbydelse til
at komme og takke og fortælle om deres organisation. Dette giver en god presseomtale, som
nok igen påvirker flere til at sende ansøgninger.
Ud over dette har vi en Børne- og Ungdomspris,
den er på 25.000 og uddeles hvert år ved en
festlig lejlighed på Minigolfbanen. Den blev etableret i 2001 og uddelt første gang i 2002. Prisen
kan ikke søges, men der skal sendes en indstilling
til udvalget.
Prisen kan tildeles en enkeltperson, en gruppe af
personer, en organisation, forening eller institution, der på frivillig basis yder en bemærkelsesværdig stor indsats for børn og unge i Aalborg
Kommune. Alle former for socialt, humanitært
og idébetonet børne- og ungdomsarbejde kan
komme i betragtning efter indstilling.

Broderklubber
Stockholm-Bromma Y´s Men’s Club er den første
broderklub-forbindelse, vi har haft.
Siden 1980 har vi haft stor glæde af besøg fra

Stockholm og vore besøg deroppe. Desværre er
der ikke kommet nye medlemmer til denne klub,
så derfor er klubben skrumpet så meget, så en
kontakt til klubben ikke længere opretholdes.
Toledo Y’s Men’s Club Ohio har vi nu optaget en
broderklubforbindelse med. Det er klart, at der
ikke vil være regelmæssige besøg imellem os,
men vi mødes på skærmen til Zoom møde. Det
er dog ikke det samme som en fysisk kontakt,
men vi må se, om der bliver lejlighed til det på
et tidspunkt.

Historier fra klubbens aktiviteter
Vores klub har gennem flere år haft mange forskellige såvel pengeskabende som sociale aktiviteter. Af pengeskabende aktiviteter skal nævnes
udstillingen ”Vejen” i Aalborghallen i 1962. Dette
gav et økonomisk grundlag på 60.000, så at
KFUM-spejderne samt Y’s Men’s klubben kunne
etablere lærlingekollegiet. Jubilæumsavisen i
1987 gav et overskud på 87.700, Gavespil i en
lang årrække og sidst, men ikke mindst Minigolfbanen, som blev etableret i 1968, og den har som
sagt givet et stigende overskud år efter år.
De sociale aktiviteter foretages altid sammen
med vore damer. På initiativ af Niels Bækgaard
Thomsen blev der i 1992 startet et madkursus.
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Vi så frem til den fredag i hver måned, hvor vi
mænd mødtes kl. 18:00. Under kyndig vejledning af Eva Nielsen blev vi i hold sat i gang med
de to retter, skiftende mellem forret og hovedret
eller hovedret og dessert. Kl. 20:00 var vi klar til
at modtage damerne og kunne da med stolthed
servere maden.
Siden 1995 har vi næsten regelmæssigt arrangeret en rejse i klubregi. Første rejse gik til Prag,
hvor vi fik en uforglemmelig oplevelse i byen
med De To Tårne.

Billede fra rejsen til Budapest

I 1998 gik turen til Paris og i 2001 til Wien, hvor vi
var den 11. september og måbende fulgte med
på TV, da de to tårne i New York styrtede sammen. Så blev det til Berlin i 2003, Sct. Petersborg
i 2005. I 2007 kom turen til Budapest, og i 2009
tog vi igen sydpå til vinens land Italien nærmere
bestemt Toscana. I 2014 blev turen rettet endnu
mere sydpå. Denne gang til Andalusien i Spanien.

14 . Y´s Men 75 års Jubilæum

Endnu mere vin blev det til i vinbyen Cochem ved
Mosel floden. I 2018 til Krakow i Polen, som er en
forholdsvis ny by genrejst efter krigen.
Vi har gennem disse mange rejser igennem
årene fået utallige indtryk både negative og positive, men dog flest positive.
Det sociale klubliv er mange ting. Bare det at
sidde og synge midsommervisen ved bålet efter
at have nydt alle vore medbragte retter er en lise
for sjælen. Bodil og Jens Peder Pedersen har hvert
år indbudt os alle til at deltage i dette skønne arrangement. Vi holder altid startfest og vinterfest
sammen med vore damer. Enker efter medlemmer er altid indbudt til disse arrangementer. Vi
skal da ej heller glemme midtvejsmøder og distriktskonferencer, hvor vi i distriktet ses med
bekendte fra alle de øvrige 11 klubber. Jo, det
sociale liv trives godt i klubben.

Fremtiden
Region Danmark nedsatte i 2018 en Tænketank.
Focus var på klubberne i Danmark. Regionsrådet
så nødvendigheden af, at der skulle ske noget
nyt, men hvad? Det blev en opgave for Tænketanken.
Rapporten blev færdig i juni 2020. Målet var at
fremkomme med forslag til, hvordan Y’s Men’s
bevægelsen kan forny sig, så den også i frem-

tiden vil fremstå som en aktiv bevægelse, der
tiltrækker og fastholder medlemmer til aktivt at
gå med i tjenesten og fremme kammeratskabet.
Væksten i Danmark er gået i stå. Med 3 nye og
9 lukkede klubber siden 2015 og et stigende
aldersgennemsnit hvert år, skal der ske noget
for at bremse tilbagegangen. Hvad gør vi for
at skaffe friske unge medlemmer? Vi skal have
bedre fokus på vore RELATIONER til bl.a. KFUM
og KFUK.
Hvis vi ser på Asien, er det helt tydeligt, at de sociale hjælpeprogrammer næsten altid sker i samarbejde mellem KFUM og Y’s Men´s klubben.
Som vi kan se i skabelsen af Y’s Men’s bevægelsen, var der fremdrift i oprettelse af klubber i
efterkrigsårene. Her var der et stort behov for
samvær, og det var der rigtig gode muligheder
for i Y’s Men’s klubberne, hvilket resulterede i
etablering af mange klubber. Vi kan kun håbe, at
øjnene i fremtiden åbnes for et større samvær
med vore samarbejdspartnere.
Året 2022 bliver et spændende år, hvor vi i Aalborg skal fejre vort 75-års jubilæum og samtidig
Y’s Men´s bevægelsens 100 år.

Svend Jørgensen
Præsident 2021-22
Aalborg Y’s Men’s Club Aalborghus

Vi ser frem til et brag af en fest og forventer, at
det må være starten på en ny opblomstring for
Y’s Men i Danmark, i Europa, ja, i hele verden.
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Y’s Men’s bevægelsen i Europa
Siden Y’s Men’s bevægelsens
start i 1922, er det i perioder
gået meget hurtigt med tilslutning af klubber og medlemmer.
I de første år foregik udviklingen i USA og Canada, men allerede i 1928 var der også klubber i Kina og Australien, og den
første klub i Europa blev chartret samme år i Tallinn i Estland.
Som et kuriosum kan nævnes, at aktive medlemmer skulle være medlem af KFUM, og at medlemmer af en Y’s Men’s klub skulle være mellem 20
og 40 år for at have stemmeret og være valgbar
til lederposter. Aldersbegrænsningen var fra
starten en anstødssten gennem mange år. Først i
1966 blev den øvre aldersgrænse ophævet.
Fra starten af indeholdt lovene bestemmelser
om distrikter og fastslog, at Distriktsguvernøren
var repræsentant for den internationale bevægelse på det lokale plan. Hvis der i et offentligt
administrationsområde var mindst 3 klubber,
udgjorde de et distrikt.
I 1924 blev det første distrikt oprettet, det var
Ohio Association of Y’s Men’s Clubs. Hurtigt fulgte flere efter, og ved udgangen 1920-erne var der
22 distrikter i hele verden.
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På det internationale konvent i 1931 i Cleveland
i Ohio blev der fremlagt en plan for reorganisering og effektivisering af bevægelsen. Planen anbefalede oprettelse af regioner i hele verden for
at bringe det internationale arbejde tættere på
klubberne og stimulere til at oprette nye klubber. Planen betød ændringer i den internationale
ledelse. Den Internationale Præsident, den lige
afgåede Præsident og Sekretær-Skatmester fortsatte i ledelsen. Antallet af Vicepræsidenter blev
reduceret til én, og de tre udpegede ledere faldt
fra.
Den nye organisation blev godkendt, og der blev
oprettet 10 regioner i Nordamerika. Året efter
blev regionerne Europa, Kina, Japan og Australien oprettet.
I 1952 blev der chartret en klub i Beirut i Libanon. Det førte til, at den internationale ledelse
oprettede en ”Nær Øst region” bestående af
Grækenland, Libanon og Egypten.
I Europa betød det, at den positive udvikling fortsatte. I løbet af 1930 blev der chartret klubber i
Estland, Tjekkoslovakiet, England, Polen, Ungarn,
Grækenland, Italien og Bulgarien.
I 1951 blev der oprettet en funktion som International Vicepræsident, som skulle sikre en effektiv

administration. I 1954 fik Europa sin første Internationale Vicepræsident.
Ved indgangen til det 21. århundrede, stod de
seks regioner i Area stærkt. Der var fremgang i
de fleste regioner.
De to store regioner, Danmark og Norge, bar udviklingen i et frugtbart samarbejde med de andre
fire regioner Central-Syd, Finland-Baltikum, Rusland og Sverige. Lederne fra alle regioner var indstillet på samarbejde, både når der skulle vælges
medlemmer (ICM) til det Internationale Råd (IC),
og når der skulle samarbejdes om opgaver i Area.
Samarbejdet udmøntede sig i et Area træningsprogram for kommende ledere – Region til Region Træning (R2R-training).
I de første år blev det afholdt i løbet af efteråret
i Region Danmark. Area Council fastlægger principperne for deltagelse og godkender programmet. Træningen skal styrke og motivere ledere
på alle niveauer i Area Europa. Dette til gavn for
chartring af nye klubber.

For at støtte Y’s Men’s klubberne i nye regioner,
kan en region anmode Area Europa om at få
tilknyttet en mentor fra en af de ”gamle” regioner. Formålet er at hjælpe regionen, distrikterne
og klubberne til at forstå Y’s Men’s ideerne samt
støtte lederne i deres bestræbelser på at oprette
nye klubber.
For øjeblikket har Area Europa kun en mentor i
Rusland. Udviklingen i Area Europa har gennem
alle årene frem til årtusindskiftet været båret af
vækst.
Der er udsving indenfor de enkelte regioner. I
de første 2 årtier af det nye århundrede, er udviklingen i regionerne præget af stagnation eller
endda tilbagegang. Årsagen til det kan dels tilskrives demografien, hvor gennemsnitsalderen i
klubberne er stigende.

Gennem flere år har Area tjenstelederen for
Christian Emphasis (ASD CE) afholdt seminar for
ledere og andre interesserede Y´s Men. Programmet skal styrke Y’s Men i forståelse af bevægelsens grundlag og formål.
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Region
Central Syd
Danmark
Finland/Balticum
Norge
Rusland
Sverige
Area Europa

Antal klubber
1972 1997
28
20
52
129
6
21
20
67
0
16
26
37
132
290

2010
16
157
19
66
23
15
296

2020
11
157
16
50
19
0
253

også tilskrives en dårlig infrastruktur, store afstande, eller forskellige sprog indenfor regionen.
De 5 Regioner, som for øjeblikket udgør Area
Europa, har meget forskellige ”muskler”. Nogle
Regioner har trods tilbagegang i medlemstal styrke
og evne til at vokse. Det er vigtigt, at disse Regioner også vil støtte og styrke de Regioner, som
ikke har samme styrke. Alt sammen til gavn for
Y’s Mens bevægelsen både lokalt og Internationalt.

Tilbagegangen har været særlig markant i Region
Sverige, som med 37 klubber i 1997 gik tilbage
med 22 klubber til i alt 15 klubber i 2010. Udviklingen fortsatte, og i 2017 anmodede Region
Sverige Area Europa om godkendelse af, at regionen blev et distrikt i Region Norge.

I flere lande i Area Europa er der gang i etablering af nye Y’s Men’s klubber. I klubåret 2020
– 2021 har meget ligget delvis stille på grund af
COVID-19 pandemien med deraf følgende rejserestriktioner.

Anmodningen blev godkendt på Area Rådsmødet i februar 2017, med virkning fra 1. juli 2017.

I Area Europa er det regionernes opgave at arbejde med chartring af nye klubber. Area er alene
koordinerende og kan støtte økonomisk.

Area Europa er en vigtig del af Y’s Men International med mere end 25% af samtlige betalende
medlemmer.
I 2019 mistede Area Europa desværre en plads
i International Council, så der nu alene er 2
repræsentanter fra Areaet. Udfordringen for
Area Europa er, at gennemsnitsalderen i regioner
med mange medlemmer stiger med 1 år hvert år,
og at det ikke er lykkedes at knække koden for
at finde yngre medlemmer. Udfordringerne kan
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Regionerne udfører også et stort arbejde med
extension. Region Norge har påtaget sig at være
moderklub for nye klubber i Rusland senest en
klub i Jaroslavl. Region Finland Balticum arbejder med extension i de baltiske lande, og Region Danmark arbejder i mange østeuropæiske
lande bl.a. Albanien. Region Central Syd arbejder
med extension i Grækenland, Italien, Portugal,
Spanien, Skotland og Wales. For nogle regioner
er der ud over økonomiske også praktiske ud-

fordringer med at finde Y’s Men, der kan arbejde
med extension.
Det er vigtigt, at de enkelte regioner gør sig klart,
hvor nye medlemmer kan rekrutteres, og hvilke
forventninger nye medlemmer har til deltagelse
i vores bevægelse.

Da Y’s Men International i 2018 fik en ny generalsekretær Jose Varghese, fik bevægelsen samtidig
en stærk forbindelse til KFUM over hele verden.
Kontakten til KFUM betyder, at Area Europa
gennem KFUM arbejder med nye klubber i Rusland, Polen, Italien og Portugal.
Bjarne Sønderskov
Past Area Præsident
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Region Danmarks – 75 års jubileum
Det er en glede for meg å gratulere våre Y’s Men´s venner i
Danmark med 75 års jubileet.
Det står stor respekt av den
utvikling regionen har gjennomgått i disse 75 år. Klubber
er etablert over hele landet og
medlemstallet har utviklet seg
til et solid nivå.
Vi Nordmenn elsker å reise i Danmark. Selv i de
minste byer og tettsteder kan vi ikke unngå å
møte Y’s Men´s logoen på gjenbruksbutikker. Undersøker vi dette nærmere forstår vi at tjeneste
og giverglede er sentrale elementer i Y’s Men’s
arbeidet. Vi ser også at tilhørigheten til den lokale Folkekirke er sterk. Som AP gir det meg inspirasjon og glede at vite at region Danmark er solid
forankret i kristne verdier og kristen fostring.
Dette fundament er den viktigste inspirasjon for
min egen deltagelse i Y’s Men.
Gjennom mine verv som RD og nå som AP har
jeg hatt et meget godt og konstruktivt samarbeid
med kolleger i Danmark.
For oss i nord er region DK vår storebror og
støttespiller, og vi henter mye erfaring og råd
gjennom vårt vennskap og samarbeid – både
formelt og uformelt.
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På forbilledlig måte har region Danmark sett det
som en viktig oppgave å tenke ekspansjon langt
utover det nasjonale. Det er imponerende å
følge den knoppskyting som skjer i Syd-Europa –
initiert og tett fulgt opp av ivrige danske Y’s Men.
Gjennom de nære bånd som er knyttet med
vennskapsklubber i andre land, får klubber i Europa glede og nytte av det positive arbeidet som
drives i danske klubber. Dette er av stor betydning i internasjonal forbrødring og Inter kulturell
sammenheng.
Mitt viktigste mål som AP i 2021-22 er at vi styrker og holder vårt kristne fundament levende. Jeg
ønsker å øke samarbeidet over regionsgrensene,
at vi moderniserer vårt lovverk og organisasjonsstruktur, og ikke minst at vi gjør Y’s Men mere
attraktivt for unge mennesker. Dette krever hard
innsats – og det må vi jobbe med i felleskap.
Mitt motto er:
«VI KAN GJØRE DET – SAMMEN».
Mine verdier kan sammenfattes i tre ord:
«TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET».
Bjørn Arve Bentsen, Area Præsident
Mandal, Norge

Hilsen fra vor Internationale leder
Kære Y’s Men’s familier i Danmark.
Det er med stor fornøjelse,
at jeg må sende mine varmeste hilsener og en hjertelig
lykønskning til jeres 75 års
jubilæum i Region Danmark.
Min dybeste respekt for de klubmedlemmer, som
lagde deres hjerte i at etablere de første klubber
og lige så vel de medlemmer, der i de følgende år
har fulgt op på dette og gjort regionen til, hvad
den er i dag.
Tak fordi I har stået fast de sidste par år med at
give varme hænder til dem, der er i nød i en periode med en epidemi uden fortilfælde. Hele verden er præget af helbredelsen for de mange liv,
som er præget af epidemien.

Året 2022 er 100 året for Y´s Men International. Jeg håber at fællesskab, fejring, tjeneste og
gode dyder, som Region Danmark er kendt for,
vil fortsætte med at lede Y’s Men International
på det rette spor. Jeg håber, vi kan opfylde vore
jubilæumsdrømme og fejre Y’sdom til en fortsat
bevægelse med et stærkt lederskab fra jer alle.
Mine bedste ønsker til Region Danmark med
denne specielle fejring.
Jeg ønsker jer fortsat mange gode Y’s Men’s år.
Guds velsignelse og hilsen fra
Kim Sang-chae
International President 2021/22

Jeg har valgt temaet Y’s Men with the World
for dette år og med et slogan Helbred verden
med kærlighed og værdighed. Jeg tror på, at vi
gennem forøget fællesskab og fælles tjeneste i
vort klubliv kan komme over vore bekymringer og styrke vor sundhed i region, Area og den
øvrige del af vor bevægelse.
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Kjære Y´s Men’s-venner i Danmark
Vi gleder oss med dere når
dere nå feirer 75 år. I 11
av disse årene hadde vi en
felles historie.

om hvordan vi ønsker bevegelsen vår skal utvikle
seg, og hva som er viktig å bevare. De nordiske
landene har alltid kjempet for bevegelsens
kristne grunnverdier og profil.

Det hele startet med at norske KFUM-ere tok med seg
Y’smen-ideen fra KFUMs verdensrådsmøte i Paris i 1955. I 1958 ble det etablert klubb i Stavanger, med Ålborg Y’smen- klubb som fadderklubb.
Da ble Norge en del av Danmark igjen. Y’smen
bevegelsen vokste i Norge. Neste klubb kom til i
Oslo 1959, mens Bergen (1960), Larvik (1962) og
Sandefjord og Tønsberg ble etablert i 1963. Det
er litt personlig nostalgi ved å se på utviklingen i
Norge siden min far var med under chartringen
av Larvikklubben i 1962, og jeg er selv medlem
av Tønsberg klubben i dag.

Region Norge vokste utover 1980 og 1990-tallet.
På det meste var vi oppe i 76 klubber og over
2000 medlemmer. Dette inkluderte også russiske
klubber som tilhørte Region Norge fram til Russland ble egen region i 2003. I 2017 ble Region
Sverige til Distrikt Sverige under Region Norge.
Det gjenspeiler den utfordringen vi har sett i hele
regionen vår. Tjenesteiver, villighet til å påta seg
lederansvar og tid til å være med på å bidra til
gode for andre har endret seg med samfunnsutviklingen.

Bevegelsen økte i Norge, men vi var for få klubber til å bli egen region. Vi ble en egen seksjon (to
distrikter) under Danmark i 1965. På vår felles
regionkonferanse i Larvik i 1966 ble det foreslått å etablere en egen Region Norge, men det
lot seg ikke gjøre før i 1969. Under regionkonferansen i Esbjerg i 1968 ble det besluttet at Norge
skulle bli egen region fra 1/9-1969. Det er nå 50
år siden. Det ble et lykkelig Brexit. Samarbeidet
mellom regionene våre har vært og er svært
nært. Vi deler de samme grunnleggende ideene
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Pr. september 2021 består Region Norge av 10
distrikter, 44 klubber, inklusive 3 i Sverige og 1250
medlemmer. Dessuten er 2 klubber i Palestina
med 22 medlemmer underlagt Region Norge. Vi
har en utfordring. Vi har for trofaste medlemmer.
Det medfører at gjennomsnittsalderen øker, og
vi sliter med å rekruttere yngre medlemmer. Det
gir oss også utfordringen at vi må gjøre tjeneste
på en annen måte enn når vi var yngre.
Som med covid-19 pandemien vi har gjennomlevet de to siste årene gir det oss muligheter når vi
nå skal få arbeidet på fote igjen.

Region Danmark er 75 år, Region Norge er 50. Vi
gleder oss sammen med dere til å feire organisasjonens 100 års jubileum i 2022 - og arbeide
sammen om en felles ide i årene som kommer.
Lykke til med jubileet!
Roy Rasmussen
Regionleder 2021-2022 Region Norge

Til lykke med jubilæet
75 år er godt gået.
I Region Finland-Balticum startede den første klub i Tallinn i
1928, så vi kan også snart fejre
et århundrede.
De sidste år har skadet os meget pga. covid 19.
Det har været en stor udfordring for os, da det
har nedsat aktiviteten væsentligt. Enkelte videomøder er afholdt, men desværre har nogle klubber været lukket helt ned.
Udfordringen er nu at genetablere de bestående
klubber og forsøge et bedre samarbejde med
YMCA for at få flere yngre med i klubberne.
Økonomien er et problem for vore baltiske klubber. Vi arrangerer nu ”GodFatherMeetings”, hvor
vi forsøger at informere om, hvorledes vi kan
støtte hinanden.
Kaarlo Virkki
RD Finland-Balticum

Areakonference i Cesis 2017
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Region Central Southern Europe (CSE) – A Potted History
Region Central Syd Europa
(CSE) består stort set af alle
europæiske klubber, der ikke
hører med til Skandinavien, de
Baltiske lande og Rusland. Før
1964 tilhørte alle europæiske
klubber Region Europa, men i
september 1964 blev regionen
delt, og nye regioner blev dannet.
Jan de Jong fra Amsterdam blev den første regionsleder i Region Central Syd Europa.
Den ældste klub i regionen var Hanley, England,
som blev chartret i 1931. Thessaloniki i Grækenland fulgte efter i 1933 og Italien i 1934. Efter 2.
verdenskrig blev Göttingen chartret i 1949 som
den første klub i Tyskland.

Der fulgte en stabil udvikling, og Frankrig, Belgien, Skotland, Nederlandene, Portugal og Schweiz
fulgte efter med klubber. I begyndelsen af 2021
var der 11 klubber i 6 lande: England, Tyskland,
Malta, Holland, Sicilien og Schweiz.
Et af særprægene, som gør CSE anderledes, er de
mange sprog. På et tidspunkt var der 8 forskellige
sprog, men kommunikationen mellem klubberne
blev på engelsk, så regionslederne har altid brugt
tid på oversættelser for at sikre sig, at flest mulige
informationer kommer ud til klubberne.
Hilsen fra RD Alan Wallington, Wally
Kingswood Y’s Men’s Club, UK

”Udflugt i Bath til Areakonference 2013”
”Udflugt i Bath til Areakonference 2013”
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Hilsen fra Region Rusland
Historien om YMI i Rusland
begyndte som en julehistorie.
Juleaften 1991 (red: Den
russisk-ortodokse kirke fejrer juleaften den 6. januar)
ankom en nordmand, Noralv
Gabrielsen til byen Kirovsk på Cola halvøen med
en del julegaver til et hjem for forældreløse børn.
Der blev holdt et møde med borgmesteren, og
man besluttede at oprette humanitære Y’s Men’s
klubber i Rusland. I maj 1991 blev den første russiske Y’s Men’s Club chartret. Nu er der 15 klubber i 4 distrikter: Barents, Moskva, St. Petersborg
og Ural, og alle klubber støtter børnehjem og
hjemløse.

Klubberne har også været aktive med at opsamle
affald på gader, i parker og i nærområder.
Klubberne er ivrige for at fortsætte deres aktiviteter i Y’s Men’s bevægelsen, som giver dem en
chance for at se, hvordan almindelige mennesker i udlandet lever og for at kommunikere med
hele verden.
De første klubpræsidenter i Rusland var engelsklærere, fordi de var de eneste, som kunne kommunikere med folk på den anden side af ”jerntæppet”.
Nu begyndte de første oversættere at lære deres
klubmedlemmer at tale engelsk, fordi de forstod,
at det var vigtigt at kunne sproget.
RD Polina Belova, Region Rusland
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Region Danmark
I Y’s Men’s klubberne møder
man gode venner, gensidig
respekt, et godt arbejdsfællesskab og et godt socialt samvær på et kristent grundlag.
Grundlaget for mange gode
aktiviteter.

Region Danmark har gennem mange år arbejdet
for at udbrede Y’s Men’s bevægelsen i landene i
Central Øst Europa. Det har især i de seneste år
båret frugt. Vi arbejder i 8 lande, hvor der nu er
23 klubber og flere er på vej.

Region Danmark har gennem alle årene arbejdet med rigtig mange gode, forskellige og spændende regionsprojekter og skattefradragsprojekter. Det har været rigtig glædeligt og positivt at
se, at Y’s Men’s klubbernes indsamlede midler
har kunnet hjælpe mange forskellige steder i verden.
Y’s Men i Region Danmark har gjort deres bedste
for en bedre verden.
Region Danmark støtter op om FN’s verdensplan
for et grønnere miljø. Derfor støtter vi det verdensomspændende projekt ”YMI World Clean
Up Project”, som handler om affaldsindsamling.
Covid 19 pandemien ramte også regionens Y’s
Men’s klubber, som måtte begrænse alle klubaktiviteter og klubmøder. Det var positivt at se,
hvordan klubmedlemmerne alligevel på forskellig vis forsøgte at opretholde klublivet og det sociale samvær.
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Chartring af Y’s Men’s Club Orhei, Moldova.
PRD Arne Holm-Hansen, Region Danmark.
Klubpræsident Nicolae Pascaru, Y’s Men’s Club Orhei.
Distriktsguvernør Lamiita Stamate, Rumænien og
RSD- formand Henrik Jeppesen, Region Danmark.

Men det faldende medlemstal i hele regionen er
bekymrende. Derfor blev der nedsat et udvalg,
”Tænketanken”, som i en rapport ”En bevægelse
i bevægelse” har beskrevet gode forslag til,
hvordan vi vil kunne sikre Y’s Men’s bevægelsen
fremtid i Region Danmark.
Past regionsleder Arne Holm Hansen

Hilsen fra Area India
Den første Y’s Men’s Club blev
chartret i Madras i 1940 og blev
navngivet ”Madras Esplanade”.
Klubben blev chartret af klubber
fra Sri Lanka (Ceylon), hvor den
første klub i 1930 blev oprettet,
efter at generalsekretæren for YMCA i Colombo
havde deltaget i et YMCA-møde i Minneapolis i
USA og blev inspireret til at etablere Y’s Men på
Ceylon.

i 1986-87 var Dr. P. Sukumaran, som lancerede
the Long Range Plan to YMI.

Region Indien Ceylon blev en separat region i
1946, og i 1964 blev Sri Lanka en selvstændig region.

Med de tre nuværende på topposter udtrykker
AP A.Shanavas Khan, at man med tre skinnende
stjerner er, ”PROUD TO BE AN INDIAN”.

Indien fik efter 1940 nye klubber i Bangalore
(1942), Secunderabad (1945), Ernakulum (1950),
Trivandrum (1952) osv.

AP Mr A. Shanavas Khan

Indtil nu med den senest valgte til 2022-23 har
Indien haft 5 Internationale Præsidenter.
Indien har p.t. posten som International kasserer, og generalsekretæren for YMI, Jose Varghese, har indtil videre posten som ISG til udgangen af 2026.

Udviklingen i Indien og på Sri Lanka resulterede
i, at der blev dannet 2 regioner i 1964. (India og
Sri Lanka).
Indien har sidenhen gennemgået en udvikling, så
man af flere omgange har måttet opdele regionerne. Area India blev etableret i 1983 og har i
dag 7 Regioner med i alt 679 klubber og 8.799
medlemmer.
Indien har stærkt markeret sig med internationale ledere. Den første Internationale Præsident

International konvent i Chennai, India 2014
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Area Asia Pacific
Hermed et stort til
lykke til Region Danmark med de 75 år i
YMI.
Mit tema for året
2021-22 er: Gør en
forskel på den anden
side af de 100 år, som
vor bevægelse fejrer
i 2022. Mit slogan for året er: Hold dig sund og
rask.
Asia Pacific Area består af 15 forskellige lande og
regioner: Australien, Taiwan, Japan, Cambodia,
Philippines, Singapore, Malaysia, Bangladesh,
Myanmar, Nepal, Hong Kong, Macao, Thailand,
Sri Lanka og Pakistan.

De forskellige regioner har pr. 1. febr. 2021 følgende antal medlemmer og klubber:
Region
Australien
Japan East
Japan West
Phillippines
Southeast Asia
Sri Lanka
Taiwan
Total

Klubber
11
61
80
11
9
9
25
224

Medlemstal
167
838
1.424
154
102
102
520
4.651

Areaet har følgende aktiviteter (2021-22):
1) Area Youth Convocation og Area Conference
på Taiwan.
2) 100 års project med solceller for Makati YMCA
på Philippinerne. Her forventer vi en fondrejsning vil starte i begyndelsen af 2022.
3. Mad vores arv, Kultur- og Sangfestival, hvor vi
i slutningen af 2021 forventer at have alt materiale klar til alle lande i vort Area.
Med ovennævnte fælles projekter er vort ønske
at knytte landene og regionerne tættere sammen i Asia Pacific Area.

100 års project med solceller for Makati YMCA
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AP OHNO Ben Tsutomu
Kobe Port, Japan West Region

Hilsen fra Area Latin America (LAM)
Latin Amerika ønsker Region Danmark hjerteligt til lykke til med 75-års
jubilæet, med ønsket om fortsat succes og velsignelse for fremtiden.
Area Latin Amerika er geografisk et
meget stort område fra den Mexicanske Golf til Cap Horn. Fra bjerge via højplateauer
til jungle, hvor mange store floder krydser. Hele
området er fuld af naturens farver og meget rig
på kulturelle og sociale forskelle.
Vi har to regioner Brasilien og Latin Amerika med
27 klubber, som bortset fra Brasilien ligger utroligt isolerede og med enorme afstande.
Y’s Men’s historien startede med den første klub
i Chile i 1935. Senere kom klubber til i Uruguay
i 1940, Argentina og Brasilien i 1942 og Bolivia i
1945. I dag er der 212 medlemmer i region Brasilien og 205 i Latin Amerika.
Klubben i Bolivia er et godt eksempel på,
hvorledes en klub kan rejse sig fra asken, bare
fordi Y’s Men’s ånden holder den i live.
Tilbage i 2019 præsenterede PAP José Kushner
en klubs tilbagetrækning på grund af svag aktivitet og få medlemmer. En gruppe ledere i Area
LAM trådte straks til med støtte og forhindrede

tabet af en klub med en ærefuld historie.
IP Joan Wilson gav i 2017 klubben en anerkendelse for dens fremragende tjeneste i samfundet.
Klubben havde gennem 27 år uddelt scholarships til skoleelever, så de kunne fortsætte deres
uddannelse. Klubben støttede også et hospital
for forbrændte ofre foruden at donere frisk vand
og mad.
Det lykkedes Cochabamba-klubben med støtte
fra CP Sergio Lopez, CT Jaime Mendoza og José
Kushner (kaldet De tre Musketerer) at redde
klubben. Der blev sat ind med træning og støtte,
og i marts 2021 blev 8 nye unge medlemmer
chartret, og klubben er nu velfungerende. De var
utrolig aktive med Week4Waste, hvor deres opgave var i samarbejde med kommunen at rense
floden, som krydser byen Cochabamba. Floden
er områdets lunge, og der var en fantastisk applaus til klubben for deres store indsats.
Klubben fik dermed en opblomstring og er fuld
af energi til at yde tjeneste for befolkningen. Et
værdigt eksempel for andre klubber.
Rossana Croci Reyes, Area Præsident
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Bankoaktivitet i Montevideo

Bankoaktivitet i Montevideo

Week4Waste i Bolivia
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Hilsen fra Area USA
Jeg vil med dette brev gerne
gratulere alle ledere og Y’s
Men’s familier i Region Danmark for at have tjent vor bevægelse gennem 75 år.
Året 2022 vil blive et historisk øjeblik for YMI! Vi
vil fejre hundredåret for Y’s Men International!
En 100 års “kick-off-fejring” blev holdt den 15.
maj 2021 i New York. Fejringen foregik over
nettet, og medlemmer fra hele verden fulgte
med personligt via zoom. Ved ceremonien blev
de 10 ældste klubber i USA mindet. Blandt de 10
var Toledo-Central Club, som den først chartrede
den 12. dec. 1922, hvor Paul William Alexander
blev den første Præsident.

I forbindelse med 100 års fejringen uddelte US
Area og Region Nord Atlantic 30.000 måltider til
New York City Food Bank.
I øjeblikket har vi fokus på at fastholde medlemmer, få flere klubber og involvere flere unge i
klubberne. Jeg håber, at de tre nævnte områder
vil være med til at udvikle vor bevægelse og permanent gøre YMI i USA stærkere.
Jeg opfordrer alle til vedvarende at kæmpe for
god indflydelse i vort lokalsamfund.
De bedste hilsener
Shaju Sam
Area President – U.S.A.
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At arbejde internationalt
Danmarks vej ind i den internationale bevægelse
blev gjort let for os, fordi de mange nye kammerater, vi pludselig havde fået, tog sig omsorgsfuldt af os. l mere end ti år havde vi medlemsret
uden betalingspligt. Fra IHQ, Det Internationale
Hovedkontor, fik vi tilsendt mange tryksager, emblemer og charterbreve. Til alle lejligheder sendte man os lykønskninger. Vi fik officielle besøg
og nyudnævnte ledere fik invitationer til gratis
deltagelse i konventer. Gennem Bishop Fund, BF,
som i dag hedder Brotherhood Fund, fik klubberne mulighed for at udvælge aktive medlemmer 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. Nu blev der
imidlertid krævet korrespondance på engelsk
med den internationale ledelse, ligesom vi også
måtte benytte tysk og fransk. Det var en stor udfordring for de første ledere, der havde både Europa og Afrika som arbejdsmark. Men det var en
meget spændende tid.
I de første 20 år af vort medlemskab lå den internationale ledelse stort set på amerikanske og canadiske hænder. Et stærkt og idealistisk arbejde
blev båret frem af stor offervilje.
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Et af de vigtigste led i den internationale bevægelse er generalsekretæren, ISG. Mens alle andre
skifter efter hvert valg, er det ISG, der sørger for
kontinuiteten.
Fra Danmarks indlemmelse i bevægelsen i 1947
til 1962 var generalsekretæren den samme, Henry D. Grimes fra Lawrence, Massachusetts. Han
var en dygtig videnkabsmand, der stoppede sin
karriere på grund af sin begejstring 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 internationale konventer ofte 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 hovedkvarter, som skulle placeres på
en grund i Chicago.
Den tredje generalsekretær blev Ingvar Wallin, en svensk atomingeniør, der allerede i 1969
var blevet hjælpesekretær for Jerry Heyl. Ingvar
fungerede første gang fra 1973 til 1978 og anden
gang fra 1984 til 2000. Fra 1979 til 1984 var Nordmanden Bjørn Petersen generalsekretær.

Derefter fulgte Rolando Dalmas fra Uruguay fra
2001 til 2010. Rolando kom fra en stilling i den
anglikanske kirke og havde tidligere arbejdet for
KFUM. Det var bestemt ikke noget let job at efterfølge Ingwar Wallin, men Rolando arbejdede
seriøst på sin egen stille måde.
Hans efterfølger blev japaneren Takao Nishimura
(Nishi) fra 2011 til 2018. Nishi kom fra en stilling
i et privat firma, men han var også stærkt involveret i Y’s Men, han havde bl.a. været international tjenesteleder for træning. I hans periode
blev der i 2016 oprettet et satellitkontor i Chiang
Mai, Thailand, hvor Nishi fik sin arbejdsplads, og
det har været ISG kontor indtil 2021. Efter ICM i
august 2021 sidder generalsekretæren sammen
med resten af staben på kontoret i Genève.
I 2018 blev den nuværende generalsekretær
Jose Varghese fra Indien valgt. Jose var KFUM
medlem på ledelsesplan og havde mange kontakter til KFUM på verdensplan. Hans kontrakt
med Y’s Men blev fornyet i juli 2021, så han nu
er ansat som generalsekretær indtil 1. oktober
2026.
Indtil ca. 1970 havde USA og Canada haft overvægten af klubber, men som en konsekvens af at
der efterhånden blev flere regioner andre steder i verden, bl.a. i Europa, flyttede man i januar
1970 Det Internationale Hovedkontor, IHQ, til
KFUM’s verdensforbunds bygninger i Genève.

Hovedkvarteret i Chicago blev udlejet, så det
kunne give en løbende indtægt.
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 den internationale ledelse og fik medansvar.
Bl.a. bidrog vi med et særdeles rimeligt beløb, da
hovedkvarteret i Chicago skulle bygges.
Den internationale bevægelse
var delt således, at den internationale præsident under sig
havde kontinenterne opdelt
i areas (områder), og i hvert
af disse blev der udpeget/
valgt vicepræsidenter. Det er
forklaringen på, at der på Area
præsidentens hjemklubbanner står teksten: International Vicepræsident.
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 Internationale Præsident, IP, valgt
udenfor det nordamerikanske kontinent. Efterfølgende har syv danskere haft jobbet som IP.
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Med til at arbejde internationalt hører også at
blive valgt til medlem af Internationalt Council,
ICM, og til Area Council, ACM.
Her er det vigtigt at understrege, at i vores del
af verden nævnes det i indsættelsesritualet, at
det er embedet, der søger personen og ikke omvendt. Rækken af danske medlemmer af Internationalt Council kan ses på en oversigt bagest i bogen: “Internationale Councilmedlemmer (ICM)
fra Europa”.
Oplevelser på internationalt plan gælder også
for de mange BF-delegater, som Region Danmark
har sendt til spændende steder i verden, hvor Y’s
Men’s bevægelsen ser helt anderledes ud end
det, vi kender hjemmefra.
Siden 1970 har det internationale kontor, IHQ,
ligget i Genève, og omkostningerne har delvist
været betalt af de penge, der kom ind ved udlejning af det tidligere hovedkvarter i Chicago. I
1983 blev bygningen i Chicago solgt og salgssummen overført til ENDOWMENT FUND. Renterne
af den kapital er bl.a. blevet brugt til SDS midler,
Special Development Support, det er midler, som
regionerne har kunnet søge til extension. Fra den
fond har Region Danmark og de øvrige regioner i
Europa i tidens løb fået mange penge.
Som årene er gået, har kravene til kontoret i Genève ændret sig, derfor ønsker man nu at købe
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en ejendom i Genève, hvor der både er plads til
kontor og mødeaktiviteter.
Pengene hertil skal dels komme fra kapitalen i
Endowment Fund og resten fra jubilæumsindsamlingen til PWA Legacy Project.
Efter murens fald har mange klubber og Y’s Men i
Danmark arbejdet stærkt på at fremme Y’s Men’s
bevægelsen i Øst-europa. Danmark ønskede at
give Y’s Men’s bevægelsen tilbage til Prag som
tak, fordi vi i 1947 fik den fra Prag. Det er indtil
nu ikke lykkedes at få klubber i Tjekkiet. Men det
er lykkedes i Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Polen.
De nyeste lande, der med danske Y’s Men’s hjælp
er kommet med i bevægelsen, er Kosovo, Albanien og Moldova.
Bevægelsen er også tilbage i Estland, og der er
ligeledes klubber i de nye lande Letland, Litauen
og Rusland.
Et jubilæumsønske er, at Region Danmark må
bruge sin store plads i bevægelsen med takt og
entusiasme, så bevægelsen aldrig får slagside,
men altid forbliver international og altid er i bevægelse.
Anne Marie Hertz-Jensen
Vejle Trekanten Y’s Men’s Club

Mit år som International Præsident
Jeg blev efter en periode i International Council valgt til
IP-elect i 1978, og i 1979 blev
jeg ”indsat” som IP på den
europæiske Area Konference
i Vejle.
Indsættelsen blev gentaget
ved International Council møde og USA Area
Konference i Amarillo, Texas. Ved denne lejlighed
var også Marie involveret. Hun var mig hele vejen igennem en uvurderlig støtte.
Da jeg var IP i et år uden Internationalt Konvent,
havde jeg muligheden for at deltage i en række
Area Konferencer for på den måde at møde vor
verdensomspændende bevægelse ”ansigt til ansigt”. Det medførte mange spændende oplevelser, og det vil føre alt for vidt at nævne dem alle.
Efter Amarillo rejste jeg op gennem USA. På
denne del af rejsen var Marie og vore to børn
med, og da de fløj hjem, fortsatte jeg til klubbesøg og Area Konference i Canada.
Jeg havde det år orlov fra mit borgerlige erhverv
og kunne derfor også rejse til Indien, Sri Lanka,
Hongkong, Taiwan, Korea, Japan, Fillippinerne
(med Asiatisk Area Konference) og Australien.
Jeg lærte, hvor forskellige vore klubber og deres
opgaver og muligheder er, men også hvor trofast

man stræber efter at leve op til vor formålsparagraf og vort motto, ”At vedkende sig den pligt,
der følger med enhver ret”.
Jeg har haft æren af at nedlægge grundstenen
til en flot KFUM bygning og til et hospital. Jeg
har været involveret i Time of Fast projekter og
boede i en lille uge i en flygtningelejr i Nord-Thailand. Marie og jeg besøgte en skole for blinde og
døve (et dansk Y’s Men’s projekt på Sri Lanka),
og jeg har med egne øjne set den nød og fattigdom, der hersker nogle steder i verden, og som
Y’s Men forsøger at afhjælpe. Det har hver gang
fyldt mig med glæde og taknemlighed.
Da min periode som IP sluttede, blev jeg bedt om
at være Y’s Men’s bevægelsens repræsentant i
det Internationale KFUM´s Executive Committee.
Det førte med sig, at jeg faktisk var aktivt med i
Y’s Men International’s ledelse i sammenlagt 10
år.
Jeg vil aldrig blive i stand til i rimelig grad at takke
Y’s Men’s bevægelsen for de mange gode (men
også udfordrende) oplevelser, jeg er blevet forundt. Jeg forsøger stadig at være aktiv i Aars Y’s
Men’s Club, hvor jeg nu har været med siden
klubbens start i 1967.
Chr. Bach Iversen
Aars Y´s Men´s Club
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IP Jacob Kristensens fotokavalkade fra en tre-års periode
IP´s temaer: Værdier,
Extension og Lederskab

Velkomst komite i Indisk lufthavn – Februar 2020

Afsløring af mindesten i Toledo, november 2019.
IP Jennifer Jones, PAP Debbie Redmond, Allan (Barnebarn
af Poul William Alexander), Allan´s hustru, IPIP Moon,
Leder af KFUM, Toledo, General Sekretær Jose Varghese,
IPE Jacob Kristensen
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Indsættelse af IP Jacob Kristensen den 3. juli 2020
af PIP Henry J. Grindheim, Norge

Alle møder i året 2020/21 blev afviklet virtuelt via Zoom

Klubaktivitet – projekt Week 4 Waste

IPs motto: Tro på livets vand

IPIP taler ved IP Dinner
på The Grand Long Beach hotel den 3. Januar 2022
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YMI – YMCA: Partners in mission Worldwide
Partnerskabet mellem KFUM
og Y’s Men International har
en historie på 100 år. Sandsynligvis det mest indholdsrige og
længste partnerskab mellem to
organisationer i verden.
Medlemmer, som ydede exceptionel tjeneste for
KFUM i Toledo, Ohio, grundlagde den første Y´s
Men´s Club som en frokostklub i 1920.
Siden er Y’s Men’s klubberne først og fremmest
etableret rundt i verden i tjenesten for KFUM og
det lokale samfund.
Begge organisationer har de kristne og etiske
værdier med i grundlaget for deres mission.
Som beskrevet i lovene for YMI er Y’s Men International et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder sammen i gensidig respekt og hengivenhed på basis
af Jesu Kristi lære, og som i fælles loyalitet over
for KFUM stræber efter gennem aktiv tjeneste
at fremskaffe, styrke og yde lederskab, som kan
bygge en bedre verden for hele menneskeheden.
YMCA blev grundlagt i London i 1844 og er siden
vokset til mere end 60 mio. medlemmer i 120
lande. YMCA på verdensplan blev grundlagt i
1855 med Pariser-basis:
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“The Young Men’s Christian Associations søger
at forene de unge, som betragter Jesus Kristus
som deres Gud og Frelser med henvisning til de
hellige skriftsteder og ønsker om at blive disciple
i deres tro og i deres liv og forene deres kræfter
på at udvide kendskabet til Guds rige for unge
mennesker.”
I dag er KFUM den ældste og største ungdomsorganisation i verden, som inspirerer og mobiliserer unge til at finde og dele deres stemme på
spørgsmål, som betyder noget for dem og for
verden. KFUM hjælper unge til at få et bedre liv,
et bedre samfund og en bedre verden.
Y’s Men’s klubber har verden rundt spillet en vital rolle i den opgave for KFUM i mange lande
gennem de sidste 100 år.
På samme måde har KFUM spillet en central rolle
i at udbrede YMI bevægelsen i flere lande og i
at skaffe et stort antal medlemmer fra KFUMkredsen.
Vort historiske partnerskab har uden sidestykke
givet os mulighed for at nå ud i verden med
fælles identitet, genkendelighed, kontinuitet i
tjenesten og en fælles linje for bevægelsen. For
medlemmerne i YMI har værdierne i det frivillige
arbejde båret frugt i det unikke fællesskab.

Medlemmerne bruger deres tid, deres evner og
ressourcer til det bedste for fællesskabet og gør
en forskel i forhold til andre for både det lokale
og det verdensomspændende KFUM.
Over de sidste 100 år har denne tjeneste haft
betydning for tusinder af mennesker. Under og
efter 2. verdenskrig støttede Y´s Men gennem
YMCA efterkrigstidens flygtningeopgaver, og
YMCA modtog Nobels fredspris i 1946 gennem
John R. Mott, der var leder af YMCA på verdensplan.
Bortset fra at støtte lokale projekter var YMI også
aktive i vedvarende at inspirere til lederudvikling.
KFUM i Spanien, Kosovo, Moldova, KFUM Europa
træningscenter, lokale KFUM afdelinger i Indien,
Japan, USA, Canada, Rusland og Kenya er blot
nogle eksempler på denne støtte gennem Alexander Scholarship fonden, ASF, som blev grundlagt i 1954.
Fonden havde til formål at støtte lederskab i
KFUM og har sidenhen hjulpet hundredvis af
ansatte nøglepersoner samt mange unge til at få
nye færdigheder og visioner for at styrke KFUM.
Fonden vil fortsat støtte KFUM Change Agents og
mange behov, som opstår.
Gennem Time of Fast projektet er YMI med til at
bygge en bedre verden for menneskeheden.
Time of Fast, TOF, opstod som Y’s Men’s reaktion
på menneskers råb om hjælp. Over hele verden

har Y’s Men gennem hundredvis af KFUM projekter hjulpet til sociale ændringer og bæredygtig
vækst i lokalsamfundet.
Næsten 10 mill. US-dollars er siden oprettelsen
i 1973 blevet doneret og investeret til sådanne
projekter, og det er dermed bevægelsens flagskib.
Den hurtigt udviklende globalisering har øget
klimaforandringen med CO2 gasser. YMI har
reageret på dette og oprettet Carbon offset
Funds, som har hjulpet adskillige KFUM projekter til at reducere den negative virkning på miljøet for at blive en CO2 neutral organisation.
YMI bevæger sig ind i det næste århundrede
med erfaringen fra de sidste 100 år i troen på
mulighederne for fremtiden.
Den fortløbende Y’s Men’s ånd vil inspirere vore
medlemmer til kollektivt som en global organisation at være med til at bygge en bedre verden
for alle.
Det fortsatte partnerskab med KFUM vil have en
større indflydelse blandt de unge til at gøre morgendagen til en bedre verden.
YMCA og YMI er ikke kun partnere. Det er et løfte
om nye livserfaringer for en bedre verden.
Jose Varghese, ISG
Generalsekretær for Y´s Men International
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PRINCIPLES OF PARTNERSHIP
between

World Alliance of YMCAs

and

Y's Men International

WHEREAS,

the World Alliance of YMCAs and Y's Men International base their actions

WHEREAS,

these two world bodies are instruments of international awareness and
have responsibilities for stimulation and coordination of their
respective organisations, and
these two world organisations are and should remain independent,

and services on a Christian purpose, and

WHEREAS,

IT IS CONSEQUENTLY ACKNOWLEDGED, that the World Alliance of YMCAs and Y's Men
International are desirous of working towards new dimensions of
partnership that will contribute to individual and collective growth a
service at local, national, area and world levels.
THEREFORE, the World Alliance of YMCAs and Y's Men International adopt the
following Principles of Partnership:

1.

It is reaffirmed that the two organisations have a Christian basis from which
originates the purpose of serving people, and that this service is carried out
for all people without discrimination.

2.

It is accepted that collaboration and support first require the
identification of common objectives, and then the selection of specific tasks,
programmes and projects.

3.

It is recognised that in this process both organisations are at the same level
of responsibility, and it is consequently expected that both should
participate in the initial thinking, the development of plans, the funding,
the implementation and the evaluation.

4.

It is expected that from whatever is carried out in partnership, both
organisations should give and receive benefit.

5.

It is expected that both organisations should be open to the participation
and involvement of the other at local, national, area and world levels, thus
strengthening the relationship and cooperation.

6.

It is recognised that the effectiveness of the partnership depends upon
mutual trust and support, that the potential benefits are many and that both
organisations should assist each other's development in mutually acceptable
ways. This should be reflected, in particular, by evidence of greater YMCA
support for the extension of Y's Men International and increase of its
membership, which in turn implies recognition of the increasing potential of
Y's Men action as a service club for the YMCA.

IN WITNESS WHEREOF the World Alliance of YMCAs and Y’s Men International, by their
proper officers duly authorised, hereby affix their signatures on this
9th
day
of
August
in the year 2020 .
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Carlos Sanvee

Jose Varghese

Secretary General
for the World Alliance of
YMCAs

International Secretary
General for Y’s Men
International

Tillykke med den meningsfulde opgave

Kære Y’s Men
Stort tillykke med de to smukke jubilæer.
Utallige middage er spist i godt selskab i klubberne. Et hav af frivillige arbejdstimer er udført
sammen med andre. Og store pengesummer er
delt ud til gode formål. Alt dette kalder på en
meget STOR lykønskning.
Som een af de organisationer, der i høj grad har
modtaget penge fra jer, skal jeg her understrege
den betydning jeres indsats har for børn og unge
i KFUM og KFUK. Med bidrag fra Y’s Men har vi
kunnet nå endnu længere ud til endnu flere børn
og unge med en invitation til at være med i aktiviteter, og til at blive en del af forenings-Danmark.
I har støttet aktiviteter på landsplan, og I har i
endnu højere grad støttet det lokale foreningsliv.
Med frivillig arbejdskraft, penge og opbakning
har I været en væsentlig del af stabiliteten for
mange af vores lokale foreninger. Økonomisk og
moralsk er I en væsentlig del af vores bagland.

Foto: Magnus Najbjerg

Gennem tiden har særdeles mange KFUM og
KFUK’ere siden eller samtidigt engageret sig som
Y’s Men. Håbet er, at det også vil ske fremover.
Når man fylder rund, kigger man sommetider
bagud. Det er helt fint og naturligt. Men det er
vigtigt, at man hurtigt får drejet hovedet fremad
igen. Det drejer sig nemlig om at være til lige
nu og fremover. I sig selv er det ikke den største
præstation at have jubilæum eller fødselsdag.
Det kommer automatisk med tiden. Den store
præstation ligger i at være levende og aktuelt
til stede i nuet på en måde, så man som organisation er relevant for mennesker. Lykke til med
fortsat at være det.
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Vi er nok alle blevet lige rigeligt individualistiske i
vores måde at tænke og handle på. På den måde
bliver vi både mere kedelige og mindre som
mennesker, end vi har potentiale til at være. Derfor er der grund til at pege på, hvor vigtigt det er
at have en meningsfuld opgave. Med stor beundring har vi i KFUM og KFUK set på, hvor dygtige I
har været til at skabe meningsfulde opgaver, som
har været relevante for mennesker at engagere
sig i.
Det individualistiske menneske har nemlig brug
for at blive forført af en meningsfuld opgave. Det
vil sige at glemme tid og sted, fordi opgaven kalder og giver mening - og i øvrigt ofte bliver meget
mere omfangsrig, end man fra begyndelsen
havde sagt ja til.
Hvis Y’s Men fortsat vil være i stand til at definere
meningsfulde opgaver, har I præcis det, som det
moderne menneske har brug for: - en ramme og
mulighed for sammen med andre at engagere
sig i noget, der er større end een selv. Gud og
næsten er i længden mere holdbare end at forsøge på at underholde sig selv.
Vel har I samlet mange penge sammen. Men det
bedste er, at I har samlet mennesker.
Som modtager af penge fra jer, er vores lykønskning og TAK naturligvis stor.
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Men endnu større er lykønskning til jer med den
meningsfulde opgave, I har fået. Lykke til med
at gøre den nærværende og relevant for endnu
flere.
Jørgen Kvist,
generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark

Et stærkt samarbejde
Gennem de 26 år med støtteforeningen er det
desuden blevet til projekter og materialer som
”Sigurd fortæller Bibelhistorier” og film om kirkens højtider, om dåb, om livets store spørgsmål
og om, hvem ham Jesus egentlig var. Blot for at
nævne nogle få.
Et stærkt samarbejde om materialer til kirker,
skoler og organisationer.
I 1996 opstod idéen om en støtteforening for
Danmarks Kirkelige Mediecenter. Siden etableringen samme år har der været et fast samarbejde mellem Y’s Men Region Danmark og DKM om
støtteforeningens arbejde. Støtteforeningen har
fra starten haft til formål at indsamle midler fra
Y’s Men’s klubber og de folkekirkelige sogne til
produktion af kirkelige og idébestemte projekter
målrettet kirker, organisationer, skoler og familier.
Støtteforeningens første projekt var en julefortælling af Bent Haller i 24 afsnit, som blev
fortalt af Jens Okking. Det seneste støtteforeningsprojekt hedder: ”Snapper og Topper går på
opdagelse i kristendommen” og er en samling
film til børn om kernebegreber i kristendommen som f.eks. tro, næstekærlighed, tilgivelse og
synd.

Samarbejdet mellem DKM og Y’s Men Region
Danmark har også ført til to regionsprojekter.
Det ene om børn i udviklingslande og det andet
om flygtningebørn i verden.
Uden samarbejdet med Y’s Men Regionen og alle
klubberne var alle disse projekter næppe blevet
til noget.

Søren Johan, projektleder
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Stort tillykke fra FDF
I såvel Frivilligt Drenge- og PigeForbund, FDF og Y’s Men er der
grundlæggende et forpligtende
fællesskab. Et fællesskab med
meningsfyldt samvær, der baner
vejen for livslange venskaber.

har leg og børn i centrum. Senest har Y’s Men
bidraget til muliggørelse af andagtsportalen
DetMedGud.dk, som FDF i samarbejde med
KFUM og KFUK, KFUM-Spejderne og De Grønne
Pigespejdere har iværksat. Lokalt samarbejde har
ofte karakter af praktisk eller økonomisk støtte.

Begge organisationer har rod i de kristne værdier
og menneskesyn, og selvom FDF ikke er en del af
K-familien, anses Y’s Men og FDF som naturlige
samarbejdspartnere.

Af eksempler kan nævnes støttekoncerten d. 17.
juni 2017 i Viborg Domkirke. Koncerten, der var
arrangeret af Viborg Y’s Men’s Club og FDF Viborg
3. Kreds, samlede ind til fordel for FDF-kredsens
projekt om et aktivitetsområde i Sydbyen, kaldet
”Hat på Bålet”. D. 29. maj 2019 gik drømmen om
et aktivitetsområde, der kunne engagere hele
lokalområdet, i opfyldelse, og man kunne indvie
bl.a. bålhytte og shelterplads.

For mange medlemmer har Y’s Men været et
samlingspunkt, hvor man har kunnet bevare
og dyrke relationer og fællesskaber opbygget
gennem et langt foreningsliv i blandt andet FDF.
Mange, der har droslet ned som aktive ledere og
bestyrelsesmedlemmer i FDF, har fundet glæden
og fællesskabet i Y’s Men, hvor der også er fokus
på fællesskabsoplevelser og muligheden for at
gøre en forskel for børn og unge.
Det nationale samarbejde mellem Y’s Men og
FDF går helt tilbage til Y’s Men’s spæde begyndelse, hvor det startede i det små, i det lokale.
Gennem tiden udviklede samarbejdet sig til også
at omfatte et større nationalt samarbejde for eksempel omkring Folkekirkens Konfirmandcenter,
udgivelse af en fælles sangbog og forkyndelsesmaterialer, lejre, og udvikling af aktiviteter, der
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I Aalborg, hvor Y’s Men i Danmark havde sin
begyndelse, har Aalborg Y’s Men’s Club og FDF
Skalborg i en lang årrække samarbejdet om at
drive Aalborg Minigolf.
I Thisted har der været et mangeårigt venskab
mellem FDF-kredsene og Y’s Men, hvor Thisteds
FDF-orkester har medvirket som festligt indslag
ved Y’s Men’s arrangementer, og kredsen har i
øvrigt gennem årene modtaget stor både praktisk og økonomisk støtte.

Senest har Struer Y’s Men’s Club med en stor donation sikret opførelsen af FDF Struers nye kredshus som samlingssted for kredsens børne- og ungearbejde.
Desuden har FDFs landslejre nydt godt af mange
Y’s Men’s klubbers generøse støtte til det internationale arbejde. Det internationale udsyn tjener sit eget formål i mødet med det anderledes
og andre kulturer, hvor nysgerrighed og respekt
for medmennesket er det gennemgående. Det
internationale arbejde skaber grobund for nye
mellemmenneskelige relationer, forståelse for
vore medmennesker og mangfoldigheden.
Y’s Men styrker FDFs brede bagland – idet FDF
oplever stor opbakning fra Y’s Men både lokalt
og nationalt. Vi er en del af noget større end organisationen.
På vegne af FDF ønsker jeg Y’s Men stort tillykke
med jubilæet og takker for det gode samarbejde
og støtten.
Dorte Fog
Formand for FDFs Hovedbestyrelse

De grønne pigespejdere og Y’s Men’s Club Region Danmark har siden den spæde start haft et
godt samarbejde. Selv om vi aldrig har haft fælles
projekter sammen, har relationen været god. De
har ikke tøvet med at give en hjælpende hånd
ved vores organisationers store arrangementer gennem tiderne. Blandt andet husker flere
grønne pigespejdere, hvordan Y’s Men har ydet
praktisk hjælp på flere landslejre. Omvendt har
pigespejdere også givet en praktisk hånd med
ved større begivenheder i Y’s Men.
De grønne pigespejdere på både nationalt og
lokalt plan sætter pris på den økonomiske støtte,
som Y’s Men gennem tiden har ydet til lokale pigespejdergrupper. Med smil og ordentlighed er
ansøgninger blevet behandlet, og gennem årene
har støtten betydet nyt friluftsliv, mindeværdige
ture i ind- og udland og mulighed for udfordrende
aktiviteter i naturen for piger og kvinder.
Som forening med 102 år på bagen fortsætter vi
med at udvikle og udvide mulighederne for piger
og kvinder og ser frem til en fortsat tæt relation
til vores loyale og lokale støtte gennem alle år.
Pia Risør Bjerre
Formand De grønne pigespejdere
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Lige siden Y’s Men blev etableret, har organisationen været en værdifuld støtte og samarbejdspartner for KFUM-Spejderne i Danmark. Begge
organisationer er forankret i det kristne værdigrundlag, og begge organisationer har et ønske
om at danne robuste børn og unge i meningsfulde fællesskaber.
Med dette udgangspunkt har Y’s Men bidraget
til spejderarbejdet på nationalt plan og i særdeleshed på lokalt plan. Y’s Men har eksempelvis
været en del af udviklingen af portalen ’Det Med
Gud’, som FDF, KFUM/KFUK, De Grønne Pigespejdere og KFUM-Spejderne står bag. Et andet
projekt, som Y’s Men har støttet, er projektet
’Velkommen til mit hjem’, hvor skolelærere, FDF,
De Grønne Pigespejdere, KFUM og KFUK, Dansk
Friskoleforening, ansatte i kirker og sogne og
KFUM-Spejderne, udviklede et gratis undervisningsmateriale til indskolingselever om flygtningebørn.
Den største støtte til KFUM-Spejderne sker dog
lokalt. De lokale Y’s Men’s klubber er flittige til
at hjælpe de lokale spejdergrupper, hvor de støtter op og samler midler ind til spejderarbejdet
på forskellig vis. Nogle spejdergrupper sælger Y’s
Men’s julekalendere, andre lokale spejdergrupper afholder loppemarkeder sammen med Y’s
Men og i Østhimmerland, har de lokale spejdere
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sågar en avis sammen med den lokale Y’s Men’s
klub.
Selv de spejdergrupper, som ikke aktivt samarbejder med den lokale Y’s Men’s klub, kan stadig
hente hjælp hos den ved at ansøge deres lokale
pulje.

Her har blandt andet Tangsø-spejderne fået bevilget
penge til et telt fra Lemvig Y’s Men.

Denne opbakning Y’s Men giver over hele landet,
er KFUM-spejderne meget taknemmelige over.
Den betyder, at mange lokale spejdergrupper kan
få ført deres projekter og spejderaktiviteter ud i
livet til glæde for lokalsamfundets børn og unge.
KFUM-Spejderne ønsker Y’s Men et glædeligt jubilæum og det bedste for fremtiden. Vi ser frem
til et fortsat fremragende samarbejde.
Marie Oland Tanggaard
Kommunikationskonsulent

Y’s Men Danmark og KFUMs Idrætsforbund

Både Y’s Men og KFUMs Idrætsforbund er en del
af det, man kan kalde ’KFUM-Familien’ i Danmark, og på den måde har relationen mellem
dem altid været der, siden Y’s Men’s bevægelsen
kom til Danmark for 75 år siden. I de tidlige år var
der stærke bånd mellem KFUMs Idrætsforbunds
kredse og regioner og de lokale Y’s Men’s klubber og også et tæt samarbejde omkring de lokale
aktiviteter.
I takt med at KFUMs Idrætsforbunds regioner og
kredse er blevet nedlagt, går samarbejdet nu i
højere grad gennem Idrætsforbundets forbundskontor. Men relationen er ikke blevet mindre
stærk af den grund.
Y’s Men har i mange år været med til at bidrage
økonomisk til afholdelse af KFUMs Idrætsforbunds sommerkurser og dermed gjort det muligt,
at endnu flere unge mennesker kan få sportslige
og værdimæssige oplevelser for livet.

og frivillige kræfter, da KFUMs Idrætsforbund flyttede forbundskontoret til Give i 2020.
KFUMs Idrætsforbund ønsker Y’s Men Region
Danmark stort tillykke med jubilæet og ser frem
til mange års givende samarbejde i fremtiden
også.
Kasper Jepsen,
Formand KFUMs Idrætsforbund

Derudover har Y’s Men også bidraget stærkt
økonomisk til det internationale samarbejde
mellem de kristelige idrætsforbund på tværs af
Europa. Sidst men ikke mindst stod Y’s Men’s
klubben i Give også klar med hjælpende hænder
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Sammen sætter vi spor
”Fordi vi sætter spor i hinandens
hjerter” er afsæt for KFUM´s Sociale Arbejdes diakonale, sociale
indsats for børn, unge og voksne i
udsatte livssituationer. Hertil kan man tilføje om
det gode og frugtbare samarbejde med Y’s Men’s
bevægelsen: ”Fordi vi sætter sporene sammen”.
Gennem årene har Y’s Men rundt om i hele landet
båret aktivt med omkring en stor del af KFUM´s
Sociale Arbejdes aktiviteter både i hovedbestyrelse, i lokale bestyrelser og styregrupper og som
frivillige kræfter på væresteder, i gældsrådgivning, i familie-klubber og mange andre steder.
Gode kræfter samt økonomisk støtte gør det
muligt at sætte mange hjertevarme spor i udsatte menneskers liv. At være til stede med hjælp,
støtte og omsorg, der hvor livet er vanskeligst.
Sporene af Y’s Men’s bevægelsens 75 år i Danmark og 100 år på verdensplan er tydelige og
handler om mennesker, der gør en forskel i fællesskab for fællesskabet. Det mærker vi i KFUM´s
Sociale Arbejde, og der skal lyde et stort tillykke
og tak for samarbejde, samspil og opbakning
både lokalt og regionalt. Vi ser frem til at sætte
hjertevarme spor sammen i årene fremover.
Morten Skov Mogensen
Generalsekretær KFUM´s Sociale Arbejde
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KFUK’s Sociale Arbejde har i mange
år haft stor glæde
af samarbejdet med
Y’s Men.
Lokale Y’s Men’s klubber har en lang tradition for
at yde hjælp og støtte til KFUKs Sociale Arbejde,
både nationalt og lokalt rundt om i Danmark.
Ikke mindst når vi skal åbne nye tilbud og institutioner. Hjælpen kan være meget konkret i form af
en donation til et nyt køleskab til Reden Aalborg
eller nye møbler til den nyligt åbnede Reden Esbjerg.
Samtidig kan vi også altid regne med, at Y’s Men’s
klubberne har forståelse for, at der også i det
lange seje træk er brug for støtte og opbakning.
Dermed er Y’s Men’s klubberne en af vores allermest trofaste støtter igennem tiden. Vi er meget
taknemmelige for samarbejdet, og vi nyder i høj
grad godt af Y’s Men’s forståelse for behovene
hos de allermest udsatte, som er dem, KFUKs Sociale Arbejde er sat i verden for at hjælpe.
Pernille Kjær Jessen
Kommunikationsansvarlig

Værdier omsat til praktisk virkelighed
Siden har der været tilsvarende soldaterhjem i
Kosovo, Irak, Afghanistan, Libanon og Estland.
I takt med at soldater er vendt hjem til Danmark
med ar på krop og sjæl, har KFUM’s Soldaterhjem fået en ny rolle med rekreationsboliger. Her
får diakonien et andet udtryk end blandt værnepligtige, fastansatte eller udsendte soldater.

Siden 1864 har der været ønske om at yde kristen
mission og praktisk tjeneste for indkaldte danske
soldater. Fra 1889 og fremefter bliver KFUM’s
Soldaterhjem et naturligt sted for at omsætte
de kristne værdier til praktisk virkelighed. Idéen
om et soldaterhjem spredte sig fra København
til den jyske hede ved Borris og videre ud i hele
landet. Da sikringsstyrkerne blev indkaldt under
første verdenskrig blev der oprettet 15 nye soldaterhjem på blot 15 måneder hjulpet af lokale
KFUM-foreninger.
Op gennem den kolde krig har flere generationer nydt kaffe, ostemadder, lagkage, fællessang
og deltaget i andagt på KFUM’s Soldaterhjem. En
ny epoke blev indledt i 1998, hvor det første soldaterhjem rykkede med danske soldater til Bosnien.

Y’s Men har ydet os en fantastisk støtte gennem
årene, både med praktisk hjælp og vigtige økonomiske håndsrækninger til kantinevogne eller
tiltrængte forbedringer af faciliteterne. Tusind
tak for det.

Per Møller Henriksen
Generalsekretær
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Store og små ”nedslag” i Region Danmarks 75 års historie
Disse ”nedslag” er et supplement til de
øvrige artikler i denne bog.

Begyndelsen
Chartring af nye klubber fulgte i hurtigt tempo
efter starten af de 2 første klubber i Aalborg og
Århus.
To ting har betinget den medvind, bevægelsen
har haft i Danmark. For det første kom ideen
udefra 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.
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 det første bogstav i
ordet ”søn”, stod for Kristus.
Men, som vi bruger bogstavet i Y’s Men’s Club,
står det for YMCA (KFUM).

50 . Y´s Men 75 års Jubilæum

Klubbens formål formulerede man tidligere i tre
afsnit:
• Den personlige fornyelse
• Den stedlige indsats
• Den internationale kontakt
Den personlige fornyelse skulle opnås gennem
klubbens møder med foredrag, indlæg og debat,
gennem diverse klubblade og studiekredse.
Den stedlige indsats har omfattet mange initiativer. Utallige er de aktiviteter, som klubberne i
Danmark har lavet for at skaffe midler til klubbernes støtteprojekter af forskellig slags.
De første år var vanskelige. Det var som en mølle,
der har svært ved at komme i gang, men når den
snurrer, så snurrer den hurtigere og hurtigere.

Medlemsudvikling
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.
Det varede naturligvis nogle år, før alle KFUMsekretærer accepterede Y’s Men’s klubberne.
Nogle frygtede, at de ville skade foreningens arbejde, men efterhånden opfattedes de dog over-

alt 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 samtidig med, at de beholdt deres selvstændighed.
Det var en fordel for begge parter, for når to
organisationer sluttes sammen, forsvinder den
gensidige inspiration.
* I perioden 1967 til 1987 blev Y’sdom i Danmark
på flere måder så at sige konsolideret - rykkede
fra købstæderne ud i sogne og herreder, antallet af klubber steg – derved flere medlemmer, og
engagementet i klubberne såvel lokalt, regionalt
som internationalt fik jævnligt presseomtale. Det
kulminerede med forberedelsen og afviklingen
af det 57. internationale konvent i Århus 21.-24.
juli 1986, hvor selve åbningsceremonien blev
overværet af Hendes Majestæt Dronningen.
* Det blev oplyst på regionskonferencen i 1977,
at 40,7% af medlemmerne har en alder mellem
40 og 49 år.
* Mændene mistede for alvor eneretten på Y’s
Men’s – bevægelsen i 70’erne og 80’erne.
Flere Y’s Menetteklubber blev chartret, ligesom
der også blev chartret blandede klubber.
* Y’s Men’s - bevægelsen ændredes i disse år til
at være en ”familiebevægelse” med et stigende
antal Menetter og Y’slinge, som efterhånden blev
en almindelig anvendt betegnelse for ægtefæller

og børn, der deltog i bevægelsens arrangementer.
* Retfærdighedsprisen på 100.000 kr. blev indstiftet på generalforsamlingen i 2001. Pengene
skulle indbetales af klubberne. Retfærdighedsprisen skulle uddeles til en person, som havde
gjort en fortjenstfuld indsats i samfundet.
Formålet var at promovere Y’s Men’s bevægelsen.
Retfærdighedsprisen, som senere kom til at
hedde Påskønnelsesprisen, blev nedlagt på generalforsamlingen i 2004 pga. manglende indbetalinger fra klubberne.
* ”Familiemedlemsskab”, der er et middel til at
fastholde unge familier med mindreårige børn
og familier med hjemmeboende handicappede
børn, blev vedtaget på generalforsamlingen i
2010.
* En ny rygepolitik blev vedtaget på generalforsamlingen i 2011, nemlig, at ved alle arrangementer, hvor Y’s Men Region Danmark, sektion
og distrikt står som arrangør, er tobaksrygning
ikke tilladt indendørs.
* Der afholdtes et Extension Seminar i november
2012 med 55 deltagere. En dag med inspiration,
hjælp og værktøjer til det arbejde, der skal udføres for at udvide og bevare klubberne.
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* Et Y’s Men’s Træf var et arrangement for nye
og yngre Y’s Men, som skulle foregå i efteråret
2015. Formålet var, at målgruppen fik mulighed
for at mødes og erfare, at man findes, og ikke
står alene. Arrangementet blev aflyst pga. for få
tilmeldte.

Visioner
Visioner for Region Danmark er jævnligt diskuteret og fornyet gennem tiden. Her er nævnt nogle eksempler, der viser forskellighederne.
* Ansvaret for kommende generationer betonedes
stærkt i 1992 - 1993 og gav samtidig anledning til
at igangsætte en debat vedrørende udviklingen af
Y’s Men’s bevægelsen, herunder dens image. Dette
skulle også bidrage til at gøre klubberne 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 regionsledelsen at se
frem mod år 2000.
Året efter blev der udarbejdet et idèkatalog på
baggrund af tilbagemeldingerne fra klubberne
på de tre spørgsmål vedr. ”Y’s Men frem mod år
2000” til brug for klubbernes videreudvikling.
* Under devisen: ”Mere trut i Y’s Men’s hornet”
iværksattes i 1996-1997 en flerårig udviklingsproces med formålet: At skabe nye ”Fremtidsbilleder” for et klubliv, som også kan tiltrække
kommende generationer. Med udgangspunkt i
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arbejdsmodellen ”UFFE”: Ungdom - Fornyelse
- Fremtid - Extension gik mange klubber i gang
med at tænke nye tanker og forberede fremtiden.
* Y’s Men International havde fremlagt en ”Fremtidsplan 2008-2011”. Den blev bearbejdet til danske forhold og blev præsenteret på præsidentmødet i 2010.
Fremtidsplanen består af 4 hovedpunkter:
• Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer
• Medlemsvækst i den enkelte klub
• Udvikling af Y’s Men’s bevægelsen på nye
lokaliteter i ind- og udland
• Ledertræning og udvikling af organisationen
* Regionsledelsen fremlagde ”Plan 2015” på regionskonferencen i 2011 med flg. vision:
Y’s Men’s International Region Danmark er i 2015
en bevægelse, som lokalt, nationalt, internationalt og organisatorisk er klar til at engagere
fremtidens medlemmer i et aktivt og meningsfyldt
fællesskab på grundlag af regionens værdisæt.
Målsætning:
• Region Danmark er en tydeligt profileret organisation med klare prioriteringer, der er synlige
for medlemmer, samarbejdspartnere, lokale
netværk og andre interessenter.
• Region Danmark har opnået medlemsfremgang.

•
•

Region Danmark har indgået strategiske partnerskaber med organisationer, der profilerer
og understøtter Y´s Men´s bevægelsen.
Region Danmark har udviklet en ledelsesstruktur og -form, der på alle organisatoriske niveauer er præget af åbenhed og
dialog, og med flerårige mål og prioriteringer.

* “Vision 2022” blev godkendt af Regionsrådet i
januar 2016. ”Vision 2022” har været på vej i 2
år og været i høring på forskellige træningsseminarer, regionsrådsmøder, i klubber og distrikter
og workshops.
Region Danmarks Vision 2022:
Vi er en kendt og anerkendt tjenesteorganisation, med stærke relationer til vore netværk, med
engagerede og dynamiske medlemmer, i et personligt udviklende og aktivt klubliv.
Vores kommunikation er effektiv og forståelig, og
den prioriteres højt såvel internt som eksternt.
Vore medlemmer udviser troværdighed, gensidig
loyalitet, omsorg, empati og næstekærlighed,
som er, og altid skal være, de bærende værdier.
Der er et mål for hvert område i visionshjulet
samt nogle delmål, som kan inspirere regionsledelsen, distrikterne og klubberne til at udarbejde
handleplaner for at nå disse mål.

* Regionsledelsen har nedsat en Tænketank i november 2018 – et udvalg, som skal fremkomme
med forslag til, hvor Y’s Men’s bevægelsen kan
forny sig, så bevægelsen også i 2025 og fremover
vil fremstå som en attraktiv forening, der tiltrækker og fastholder medlemmer til at gå med i tjenesten og være en del af kammeratskabet.
Tænketanken blev nedlagt i juni 2020, efter at
den havde udarbejdet et oplæg omkring Y’s
Men’s bevægelsens fremtid. ”En bevægelse i
bevægelse?” var overskriften på oplægget.
Der opfordres til, at alle medlemmer er med til at
skabe en attraktiv klub/distrikt/region i de kommende år, – altså at medlemmerne forandrer sig
i fællesskab, og det betyder:
• Kommunikere attraktivt om os selv.
• Invitere nye medlemmer ind i fællesskabet.
• Gøre vores klub/distrikt/region attraktiv for
flere.
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Struktur/organisation
Her er nævnt nogle eksempler på, hvordan strukturen/organisationen ændres i takt med udviklingen.
* 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
europæiske region på en konference i Amsterdam delt op i Region Sverige/Finland, Danmark/
Norge og Central/Sydeuropa. I 1968 var antallet
af klubber i den dansk-norske region steget så
stærkt, at de blev to selvstændige regioner.
* Region Danmark blev først inddelt i 2 sektioner,
senere i 3 sektioner og 4 sektioner og til sidst i
5 sektioner gennem en årrække. I starten valgte Regionslederen sektionslederne (LTD), – senere blev de valgt af klubberne. Sektionslederne
skulle aflaste Regionslederen.
* Sektion Øst deltes i 1976 i 2 distrikter, nemlig
distrikt Nordsjælland og distrikt Sydvestsjælland
– Lolland/Falster.
* Distrikt Nordvestjylland blev delt i 1978 i 2 distrikter, nemlig distrikt Limfjord og distrikt Storå.
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* Regionens vedtægter blev ændret i 1984 således,
at de tidligere sektionsledere (LTD) nu blev benævnt
som Regionsledelsesmedlemmer (RLM), men
fortsat repræsenterer hver sin sektion for 1 år.
I 1989 ændredes dette til en 2-årig periode for
derved at sikre en bedre kontinuitet.
* Det blev besluttet på regionskonferencen i 1995
at tilknytte regionsledelsen en fast sekretær,
som skal fungere over en længere årrække.
* Der kom en ændring i regionsledelsen i 2004.
Regionsledelsen kom nu til at bestå af Regionsleder (RD) – Regionsleder Elect (RDE) – og som
nyt medlem: Regionsleder Elect, Elect (RDEE) –
Past Regionsleder (uden stemmeret) – Regionsmedlemmer (RLM) fra hver sektion.
Dette skete efter en strukturdebat gennem 3 år i
klubberne og på regionens generalforsamlinger,
hvor der bl.a. blev debatteret om RLM/sektionfunktionen skulle nedlægges, og om distrikterne
skulle ændres.
Samtidig kom distriktsledelserne til at bestå af:
Distriktsguvernøren (DG) – Vicedistriktsguvernør
(VDG) – og som nyt medlem: Distriktsguvernør
Elect (DGE). Funktionen Past Distriktsguvernør
(PDG) blev nedlagt).
* Distrikt Sydjylland, som er en sammenlægning
af distrikterne Skamlingsbanken og Sydvestjylland,

har i 2005-2006 fungeret i et år og er kommet
rigtig godt fra start.
* Regionsledelsen har i 2012-2013 vedtaget en 3-årig
forsøgsordning med omdannelse af klubber til seniorklubber, det kan være relevant, når kræfterne i en
klub ikke længere rækker til så mange aktiviteter,
møder og lederjob. Formålet med Seniorklubber er
at bevare så mange klubber som muligt.
* Distrikt Lillebælt er fra klubåret 2014-2015 en del
af Sektion Syd.
* Regionsledelsen besluttede i 2015, at Regionens
love og vedtægter skulle have et eftersyn, og der
blev nedsat et udvalg, som skulle gennemgå paragrafferne med et kritisk syn. Det mundede ud i et
forslag til nogle vidtgående organisation/strukturændringer, som blev vedtaget på regionsgeneralforsamlingen i 2017.
Inden da havde lovændringerne været gennem
2 høringer i klubberne, og forslaget blev rettet
ind efter begge høringer, således at det var klar
til fremlæggelse på regionsgeneralforsamlingen.
RLM-funktionen/sektioner blev nedlagt, og Regionsledelsen kom til at bestå af Regionslederen
(RD) – Regionsleder Elect (RDE) – Regionsleder
Elect Elect (RDEE) – Afgået Regionsleder (PRD).
Regionsledelsen skal lede regionen sammen
med Regionsrådet. Regionsrådet har fået større
beføjelser. Det er ikke regionslederen alene, der
har ansvaret for de opgaver, som nu skal løses,

men det har nu den samlede regionsledelse.
Distriktsguvernørbetegnelsen (DG) er i lovene
ændret til distriktsleder. Distriktsledelsen består
således af: Distriktsleder (DG) – Distriktsleder
Elect (DGE) – Distriktsleder Elect Elect (DGEE).
Distriktslederen er den administrative leder, men
distriktsledelsen har ansvaret for, at opgaverne
bliver løst. Distriktsledelsen fastsætter i samarbejde med klubbernes præsidier en forretningsorden, som distriktsledelsen skal arbejde ud fra.
Distriktsråd og distriktskonference er ikke nævnt
i de nye love, men distriktsledelsen skal holde
mindst 3 møder med klubbernes præsidier og
evt. andre medlemmer.
Målet med strukturændringerne i 2004 og 2017
var at forkorte vejen fra klubmedlemmer til Regionsledelsen og omvendt.

Klubaktiviteter
Utallige er de aktiviteter, som klubberne i Danmark har lavet for at skaffe midler til klubbernes
forskellige støtteprojekter. Eksempler på udvalgte klubaktiviteter er beskrevet andet sted i
bogen, men her kan nævnes, at klubaktiviteter
gennem alle årene ikke altid nødvendigvis har
været pengerejsningsprojekter. Værdifulde personkontakter knyttedes, når praktisk assistance
blev tilbudt, f.eks. ved restaurering af lejre og
hytter tilhørende forskellige ungdomskorps.
Desuden har det været en Y’s Men’s aktivitet at
være med ved tilrettelæggelsen af menighedseller Ydre Missions møder og basarer, ved drift

Y´s Men 75 års Jubilæum . 55

af ungdomsklubber, ledertræning, genbrugsbutikker og ved flere DMS-Iandsstævner samt ved
Danske Kirkedage og KFUM’s verdensrådsmøde.
* Der blev lavet en aftale i 1989 – 1990 mellem
Regionen og Randers Y’s Men’s klub vedrørende
klubbens overskud på produktionen af Y’s Men’s
Julekalenderen, således at en del af overskuddet
nu tilfalder Regionen.

Internationalt
Dette afsnit viser eksempler på, hvor danske
medlemmer gennem årerne har optrådt på den
internationale scene og gjort deres indflydelse
gældende.
Den internationale kontakt er sket gennem distrikts-, regions- og verdenskonferencer, gennem
broderklubarrangementer, blade og de fælles
udenlandske projekter, samt deltagelse i Areaog internationale konventer.
Bevægelsen blev i 70’erne ”af-amerikaniseret” og
i stigende grad ”internationaliseret”, 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.
* Nye love, der kraftigt blev debatteret på Ohiokonventet i 1972, hvor de ca. 100 skandinaviske
deltagere gjorde sig gældende i formålsdebat-

56 . Y´s Men 75 års Jubilæum

ten, var også med til at fjerne USA-dominansen.
Demokratiet sikredes ved, at et internationalt råd
nu skulle være bevægelsens øverste myndighed.
Flere danske medlemmer gjorde sig gældende
i start- og indkøringsfasen af det internationale
råd.
* BFdelegater (Brotherhood Fund) har været med
til at skabe kontakt ud over regionens grænser.
Det er danske Y’s Men på rejse i bl.a. USA, Canada, Afrika, Asien og Australien. Danske klubber
har også haft besøg af udenlandske delegater,
som har overnattet hos klubmedlemmerne.
Her kan nævnes, at Region Danmark f.eks. har
solgt 427 kg frimærker i 2005-2006 og 467 kg i
2006-2007 til støtte for Brotherhood Fund (BF).
Region Finland og Rusland har bedt om hjælp
af Region Danmark til at få deres indsamlede
frimærker solgt, og denne hjælp har de modtaget.
* Det første internationale konvent, der blev afholdt i Danmark, blev afholdt i 1970 i København
med mere end 1700 deltagere.
* Danmark var vært for 2. gang for et internationalt konvent i 1986 i Århus med 1733 deltagere
fra 27 lande. Heraf deltog 102 Y’slinge og 140 i
ungdomskonferencen.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. overværede åbningsceremonien.

* Der blev i 1989 - 1990 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.
* Det blev besluttet på et ledermøde i Area Europa
i Helsinki i foråret 1990, 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. Danmark fik i første omgang tildelt
Rumænien og Bulgarien, men der blev tilføjet, at
der var mulighed for også at udøve extension andre steder, hvor man måtte have gode forbindelser. Derfor kunne også bl.a. Polen inddrages, idet
der gennem hjælpetransporter fra Danmark netop var opnået sådanne forbindelser.
* Der blev på regionsrådsmødet i august 1990
nedsat et ”Øst-udvalg”, der samlede interesserede
fra klubberne, i første omgang specielt fra Midtog Østjylland. Udvalget gennemførte den første
extensionrejse til Polen i påsken 1991. Der blev
skabt mange gode kontakter, og på regionskonferencen i Hedensted i 1991 blev der for første
gang budt velkommen til et udvalgt hold af nye
venner fra Polen.
* Der blev i perioden 1995 til 1997 chartret klubber i Slovakiet og Ungarn, som hører ind under
Region Danmark.

Slovakiet blev det 61. land og Ungarn det 65.
land på Y’s Men’s verdenskortet.
* Tbilisi KFUM i Georgien ønskede et engelsk bibliotek i 2002 - 2003. Det skulle bruges til opstart
af et engelskkursus for bl.a. flygtninge. Varde
YMC organiserede afsendelse af flere paller med
bøger.
* Region Danmark havde i 2006-2007 værtskabet for den første ”Region til Region træning”
med deltagelse af de europæiske regioner minus
Rusland.
”Region til Region træning” er en ledertræning
for kommende/potentielle ledere i Y’s Men’s
bevægelsen. Træningen har siden da foregået i
Danmark næsten en gang om året, men det blev
besluttet i 2017, at træningen også skal foregå
i andre lande i Area Europa efter en turnusordning.
* Christian YMC Sighisoara, Rumænien blev chartret i 2008 med 49 medlemmer, og den var dermed
den største klub i Europa.
* Verdenskonventet blev afholdt i Herning i 2008
med flere end 1100 deltagere fra godt 50 lande.
* Ledelserne i Region Danmark og Region Sverige
er blevet enige om, at Region Danmark overtager Sveriges forpligtelse for de tilbageværende
Y’s Men’s klubber i Polen fra 1. juli 2010.
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* I 2004 -2005 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. DVD’erne på russisk blev afleveret på Areakonferencen i Sct. Petersburg i 2009.

Kommunikation/PR
Regionen udviklede gennem årene et godt kommunikationsniveau. Alle medlemmer fik 4-5
gange årligt regionsbladet Gongongen, præsidierne fik Regionsmeddelelser, og RegionsledeIsen
fik månedsblade fra Regionslederen.
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 fremstillede
brugs- og gaveobjekter aftryktes bag i bogen.
ABC for Y’s Men, Regionssangbogen fra 1978
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. Senere kom hjemmesiderne til
– både på Regions-, distrikts- og klubplan med
tilhørende intranet.
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* For at styrke PR blev der fremstillet et lydbånd
i 1994 - 1995, beregnet til brug i lokalradioer, og
ligeledes et videobånd til brug ved præsentation
af, hvad en Y’s Men’s Club er.
* Region Danmark er godkendt til at modtage gaver med fradragsret med virkning fra 2006.
* Medlemsbladet ”Gongongen” udgives ikke mere
i papirudgaven og kan kun læses på Regionens
hjemmeside fra 2012.
* Week4You – kampagnen afholdes første gang i
januar 2013.

Week4You i Vejle

* Magasinet WAI udkommer første gang i januar
2013. Formålet med Magasinet er at profilere Y’s
Men i Danmark overfor samarbejdspartnere og
omverdenen.
* Regionsrådet har besluttet, at Magasinet WAI udkommer for sidste gang i januar 2020 pga. for lille
effekt i forhold til udgifterne.

Samarbejde med KFUM & KFUK
og andre organisationer
* Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Y’s
Men’s bevægelsen på verdensplan og KFUM’s
verdensforbund i 1981. Derefter blev der underskrevet en samarbejdsaftale på lokalt plan mellem Region Danmark og KFUM i 1982.
* Der blev indgået samarbejdsaftaler i 1995-1996
mellem Region Danmark, Kristelig Lytter- og Fjernseerforening samt Kirkeligt Mediecenter.
* Y’s Men’s bevægelsen blev i 1989 – 1990 anerkendt som et folkekirkeligt arbejde, forstået på
den måde, at Regionen fik ret til en årlig kollektdag i Den Danske Folkekirke.
* I december 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 på 179.000 kr.
Dette afværgede en konkurs for KFUM´s Sociale
Arbejde.
* I 1998-1999 oprettede Diakonhøjskolen i Århus
et projekt: ”International diakonuddannelse”
sammen med Folkekirkens Nødhjælp m.fl. Det
blev støttet som et regionsprojekt. Projektet
skiftede senere navn til ”Den 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 studerende fra
en lang række lande i både Europa, Asien og Afrika. De studerende har lært international diakoni,
og et vestligt demokrati at kende. Og mange af
dem, ikke mindst fra 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.
* Der blev lavet en helt ny samarbejdsaftale med
FDF i 2006-2007, og der blev etableret et tættere
samarbejde med KFUM - Idræt om blandt andet
”bedsteforældrelejr” i efterårsferien.
* Sangbogen PULS blev udgivet i juni 2009 i samarbejde med KFUM og KFUK i Danmark.
* Medlemskab af ISOBRO (indsamlingsorganisationernes brancheorganisation) i 2008-2009 giver
fremtidig mulighed for moms-refusion i størrelsesordenen på ca. 500.000 kr.
* Regionsledelsen har været med til at etablere
”Folkekirkens Konfirmandcenter” sammen med
bl.a. KFUM og KFUK. I juni 2010 blev der afholdt
stiftende generalforsamling, hvor Region Danmark fik en plads i bestyrelsen.
Steen Christiansen
Slagelse Y’s Men’s Club
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Central East Europe
Status indenfor CEE-området 2021
Region Danmark har de seneste år siden
1990’erne gjort en stor indsats for at styrke Y’s
Men’s bevægelsen i Central- og Østeuropa, CEE,
med inspirationskurser og økonomisk støtte, for
at klublivet kan fungere optimalt.
Indsatsen har stadig en meget høj prioritet, og
den aktive indsats fra et nedsat Extension-udvalg
er ved at bære frugt i flere lande.
CEE-udvalget består af 8 medlemmer. Den afgående regionsleder (PRD) har fået permanent
sæde i udvalget.
CEE-udvalget varetager arbejdet med udvikling
af Y’s Men’s arbejdet i hele CEE- området. Arbejdet ledes af RSD for CEE. Medlemmerne i CEE-udvalget består bl.a. af landskonsulenter, som har
opbygget en særlig ekspertise i de enkelte lande.
Hvert distrikt har en landskonsulent tilknyttet.
Desuden har udvalget en fast sekretær.
I klubåret 2020-21 består CEE området af 4 distrikter, Distrikt Danube, Distrikt Slovakia, Distrikt Hungary og Distrikt Romania. Distrikterne
er sammensat, så hvert distrikt taler sit eget
sprog. Det har vist sig at være utroligt vigtigt, at
al kommunikation i distriktet foregår på lokal-
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sproget. Mange Y’s Men forstår ganske lidt engelsk og bruger enten det lokale sprog eller tysk.
Al kommunikation til klubberne fra Region Danmark bliver oversat til lokalsproget, inden det
sendes til klubberne. I løbet af klubåret 2021-22
bliver et 5. distrikt dannet og navngives Distrikt
Kosovo/Albania.
Når vi taler om oprettelsen af nye klubber i Central- og Østeuropa, kommer vi ikke udenom PIP
Poul Thomsen og PIP Lasse Bergstedt. Poul havde
et slagord, han brugte så ofte som muligt, nemlig: Extension – Extension – Extension.
Pouls tema som IP var “Go Ye into all the World.”
I år 2000 blev han tjenesteleder for Extension og
Medlemspleje, EMC. Gennem årene fra jerntæppets fald i 1990 og frem til mindst 2015, var Poul
og Lasse hovedkræfterne i at oprette Y’s Men’s
klubber i flere lande i Østeuropa bl.a. Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Moldova,
Kosovo og Albanien. De arbejdede ud fra en
strategi, der hed ”Power center extension”, det
handlede om at få chartret nogle klubber, der lå
så tæt på hinanden, at de kunne mødes og have
en god kontakt. Hvert år i efterårsferien og også
gerne en uge om sommeren kørte de to sammen
med deres familier til Øst- og Centraleuropa for
at skabe kontakter og lære fra sig om Y’s Men’s
bevægelsen.

Den første klub i Bulgarien
Bulgarien fik sin første Y’s Men’s Club i 2002: 800
tilskuere og 12 danske Y’s Men satte scenen hos
Sofia Teater, da Sofia-klubben blev chartret den
7. april 2002 af RD Kaj Kühne og moderklubben,
Gudenåen Y’s Men’s Club, under en følelsesladet
ceremoni og gudstjeneste. Med til charterfesten
var den danske ambassadør i Sofia, Niels Larsen.
Hovedmanden bag denne idé, var pastor Pavel
Borisov Ignatov fra den protestantiske kirke i Bulgarien. Han talte med begejstring om sin glæde
og sine forventninger: ”Vi er 40 nye medlemmer,
og vi vil vise vejen frem for resten af Bulgarien.
Vi vil vise, at værdierne af Y’s Men kan hjælpe
Bulgarien ind i en bedre situation.”
De forbedringer, som præsten omtalte, var dybt
nødvendigt for Bulgarien – økonomisk såvel som
socialt. Omkring én ud af fem bulgarere var uden
job, og flere og flere mennesker var tvunget til at
leve på gaden i en desperat søgning efter mad og
husly for natten. Derfor besluttede Y’s Men i Region Danmark sammen med Mission Øst tilbage i
1998 at hjælpe med at starte et nødhjælpscenter
for de bulgarske gadebørn og de fattigste pensionister.
Centret, som skulle stå færdigt ved slutningen
2002, ville forstærke det eksisterende suppekøkken, hvor 600 af Bulgariens fattigste gik hen for
at få mad som deres eneste vej for overlevelse.

Arbejdere såvel som politikere havde tilsluttet sig
den nye klub. De mest berømte var Bulgariens
første demokratisk valgte premierminister efter
jerntæppets fald, Filip Dimitróv og Sofias viceborgmester, Boris Spirov.
Poul Henning Løwendahl fra Gudenåens Y’s
Men’s Club var en af hovedkræfterne bag
hjælpecentret. Han udtrykte sig sådan: ”Det er
en anerkendelse i sig selv, når en ny klub modtager fremtrædende politiske medlemmer. Først
for nylig var protestantismen accepteret i Bulgarien. Derfor må man ikke undervurdere den
indflydelse, det har, når to politikere signalerer,
hvor seriøst klubbens mål er”.
To nye klubber forberedte sig på at blive chartret: En mere i Sofia og en i Plovdiv i det sydlige
Bulgarien.

Fremgang i Slovakiet og Ungarn
Under kommunismens tid, befandt Y’s Men’s
Club Bratislava sig på listen over forbudte kristne
organisationer, og dens medlemmer blev forfulgt for deres aktiviteter. Efter kommunismens
fald trådte den ud af ulovligheden og deltog i et
aktivt socialt liv. I 2001 var medlemmerne med
til at etablere fire nye klubber: Karpaty Bratislava, Nitra, Martin og Žilina. Žilina Y’s Men’s Club
blev chartret i 2002, og det var den Internationale
Præsident Bill Ward, USA, som forestod chartrin-

Y´s Men 75 års Jubilæum . 61

gen. Bill Ward og hans hustru var inviteret med
Poul V. Thomsen og Lasse Bergstedt på deres efterårstur til Central- og Østeuropa. De to danske
ildsjæle ville gerne vise IP Bill Ward extension arbejdet i den nye del af Europa.
Et par år senere blev Y’s Men’s Club Bratislava
lukket på grund af medlemmernes alt for høje alder og deres forværrede helbred. Den første klub
i Slovakiet havde opfyldt sin mission med ære og
blev dermed et godt eksempel for alle.
Sammen med klubber i Ungarn og Polen blev
der skabt et fælles “Donaudistrikt”, der samlede 12 klubber med 180 medlemmer. Klubberne besøgte hinanden, samarbejdede, hjalp
hinanden og arrangerede fælles konferencer.
I 2015, efter mange års bestræbelser på at udvide antallet af Y’s Men’s klubber i Slovakiet, bød
vi endelig to nye klubber velkommen - Liptovský
Mikuláš og Vráble, men også her lukkede nogle
klubber efter kort tid.
Drømmen for Poul V. Thomsen og Lasse Bergstedt var, at give bevægelsen tilbage til Prag og få
chartret en Y’s Men’s klub der. På den måde ville
Region Danmark kunne sige tak for Y’s Men’s
bevægelsen, som vi fik fra Prag. Men det er indtil
nu desværre ikke lykkedes.
Til gengæld er der mange gode og stabile klubber i Slovakiet.
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Rumænien
Tidligere RD Gunnar Carlsen var meget optaget af
arbejdet i CEE og kom derfor ind i det udvalg, der
var nedsat af Region Danmark for opstart af nye
klubber i området. Gunnar var i en periode en af
de bærende kræfter for udbredelsen af Y’s Men’s
ideen og opstart af nye klubber i Rumænien.
Der er i dag nogle stærke klubber i Rumænien,
som i mange år er blevet hjulpet gennem
moderklubber i Danmark. Klubben i Bukarest
blev chartret i 2004, og senere fulgte klubberne
Brasov, Sighisoara, Medias, Cluj, Constanta, Gura
Humorolo, Gilau, Bistrita og Baia Mare.
Klubberne i Rumænien har sammen med CEEudvalget været bærende kræfter for etablering
af 3 nye klubber i Moldova.

Polen
I Polen har det i perioder set skidt ud, hvor kun
Gdynia Y’s Men’s Club har været aktiv. Men nu er
der tegn på, at det kan gå fremad. Der er extensionarbejde flere steder.
På et tidspunkt blev ansvarsområdet, Polen,
overgivet til Sverige, men er nu tilbage i Danmarks regi.

Albanien
I klubåret 2021 blev der chartret en ny klub i Tirana. Det er Tirana YMCA, der i samarbejde med
Y’s Men i Danmark har formået at skabe en ny
klub. Uddannelse og klargøring til chartring er
foregået virtuelt og det har været en lidt vanskeligere proces, men det lykkedes i november 2021.

Strategi for fremtiden
CEE-udvalget er nu begyndt at arbejde med en
yderligere udvikling af strukturen.
Målsætningen er at danne en selvstændig region
i Østeuropa. Opgaven er at tilvejebringe et styrket lederskab i CEE-området, som betyder en levedygtig fremtid for en ny Region East Europe.

IPE Lasse Bergstedt og IP Choi Han-ki
Midt Year Meeting, MYM.
Hawaii, januar 2007

Gode resultater
Y’s Men’s bevægelsen kom til Danmark fra Prag
i 1947, men kort tid efter blev alle klubber lukket
i de centraleuropæiske lande på grund af
landenes kommunistiske styreform. Først langt
efter 2. verdenskrig skete der noget igen.
Begyndelsen ligger helt tilbage til 1991, hvor Region Danmark nedsatte et extension-udvalg med
det formål at bringe kendskabet til Y’s Men’s bevægelsen til de tidligere østbloklande.
Arbejdet startede i Polen, og allerede kort tid efter blev arbejdet udvidet til mange andre lande.

International ledelse 2007-2008
IP Lasse Bergstedt, PIP Choi Han-ki,
IPE V. S. Bashir, IT Klaus Dietzel.
Adelaide, august 2007
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Resultatet af anstrengelserne er, at der nu er
26 klubber med 363 medlemmer i Polen, Ungarn, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Moldova,
Ukraine og Kosovo.
Poul V. Thomsen blev i 1991 anmodet om at stå i
spidsen for udvalget. Kort efter tog han sammen
med en god ven Lasse Bergstedt på den første
extension-tur. Siden har Poul V. Thomsen kontinuerligt udvidet sin kontaktflade i de centraleuropæiske lande. Seneste rejse i 2018 var til
Moldova hvor en ny klub var på vej.
Konceptet med to årlige extensionrejser af en
uges varighed og deltagelse i YMCA Europas årlige generalforsamling må siges at have båret
frugt - takket være Poul V. Thomsens utrættelige
arbejde med at bringe kendskabet til Y’s Men’s
bevægelsen til disse lande.

Utrætteligt arbejde
Trods Poul V. Thomsens mange lederjob, ikke bare i Region Danmark, men
også internationalt,
har det ikke påvirket
hans utrættelige arbejde for at udbrede kendskabet til bevægelsen
i Centraleuropa og etablere nye klubber. Kun de
tre år Poul har fungeret som regionsleder, Area
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Præsident og International Præsident, har han
måttet drosle en smule ned på sine extension aktiviteter. På baggrund af sin store indsats for extension blev Poul V. Thomsen hædret med Harry
Balantyne Award, den højeste anerkendelse der
findes inden for Y’s Men’s bevægelsen. Det var
ved Regionskonferencen i Silkeborg 2019, han
blev tildelt denne anerkendelse.
På regionens hjemmeside findes en nekrolog om
Poul V. Thomsen.

Kommunikation gennem tiderne
Der har været en lang tradition
for at informere vore medlemmer med mellemrum, og det
er sket på forskellig vis gennem
tiderne.

keltpersoner kunne benytte bladet, når de havde
noget på hjerte, de gerne ville dele med andre,
og det skete ofte. Bladet blev udgivet 4 gange om
året. Alt har som bekendt en ende, og det havde
Gongongen også. Bladet blev forældet og nedlagt pr. 30. juni 2012.

Regionsmeddelelse

Wai

I starten havde vi Regionsmeddelelser, der
primært fungerede som regionslederens talerør
i en periode, og det var i høj grad derigennem
Regionslederen kommunikerede. Regionsmeddelelsen blev postomdelt.

Wai blev Gongongens
afløser, og til det blad var
der store forventninger.
Der blev sat en betalt
redaktør på opgaven i
starten, og det blev et
flot og farvestrålende
blad, men dets levetid
blev kort. Bladet udkom
med første nummer i
2013 og blev udgivet 2
gange om året. Bladet
var tænkt som et udadvendt blad, der var målrettet til f.eks. menighedshuse og organisationer
i ”familien”. Bladet blev aldrig det, vi havde håbet
og set frem til, og sidste nummer udkom i januar
2020, så var den æra slut. Siden da har der ikke
været informationer via papir.

Gongongen
Gongongen kom til
i 1952, og samtidig
blev der sat en tjenesteleder på opgaven,
og kommunikationen
blev udvidet til, at alle
kunne komme med
bidrag.
Bladet fungerede i en
årrække og blev flittigt
benyttet af regionsledelsen, men også en-
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Arkivet
Igennem tiderne har der været personer, der har
været gode og fremsynede ved at gemme relevant materiale, der kunnet bruges historisk, ja
nogle har ikke kunnet lade være, og dem har vi
meget at takke for. Derfor har regionen kunnet
udgive 3 historiebøger, og nu er nr. 4 på vej, det
er i sig selv historisk.
Den første historiebog blev udgivet i 1988, nr. 2 i
1997 og nr. 3 i 2012.
En del af baggrundsmaterialet kunne findes i Region Danmarks arkiv, der over en lang periode
var samlet i et lokale i Fredericia. Der var styr på
det hele, og det skyldtes i høj grad daværende
medlem af Fredericia Landsoldaten Y´s Men´s
Club, Asbjørn Sejer Poulsen.
Omkring 2010 blev der igen snak om en historiebog, og nu gik man i gang med historiebog nr. 3
og her bød 4 personer sig til, Asbjørn Sejr Poulsen, Ole Hansen, Christian Bach Iversen og Poul
V. Thomsen. Bogen var klar til salg ved regionskonferencen i Frederikshavn i 2012.
Enhver historiebog forældes, derfor er der igen
tid til en ny udgave, der forventes udgivet i
forbindelse med jubilæet i 2022.
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Tilbage til det fysiske arkiv som efterhånden blev
uoverskueligt, og i 2010 blev det flyttet til Holstebro, hvor Hardernes Y´s Men´s Club påtog sig
opgaven at styre arkivet. Der blev lavet en grovsortering, mange timer blev brugt, og det viste
sig at meget var dobbelt arkiveret, og derfor blev
en del kasseret. Fremover var det kun historisk
materiale, der ville blive arkiveret, og samtidig
gik man i gang med elektronisk arkivering. Det er
fremtiden, og sådan vil det være fremover.

Regionens elektroniske historie
I starten og frem til 2011 blev alt postomdelt,
hvilket var flere gange om året, og det var arbejdskrævende med store omkostninger til følge. Når
DG’erne var samlet, blev der udleveret papir og
kuverter i store mængder. Den tid er for længst
forbi. I dag sendes alt via mail, men det kan der
også være ulemper ved. Det er omkostningsfrit
og let, men spørgsmålet er, om vi sender for
meget? Det kan også være en ulempe, men alt
bliver gjort i den bedste mening, for vi vil gerne
informere medlemmerne bedst muligt.
Den elektroniske del begyndte for omkring 25 år
siden og er år efter år accelereret i en hast, ingen
havde drømt om.
Den elektroniske del ved fremvisning blev for
første gang benyttet ved regionskonferencen i år
2000 i Haslev, og herefter tog det fart. Nu skulle

alt vises på storskærm, og det havde sine fordele,
men samtidig en omkostningsforøgelse, med alt
det ekstra udstyr der skal benyttes. I 2012 viste
teknologien sin værdi, idet hovedtaleren holdt
hovedtalen fra sit hjem i København, og det fungerede supergodt.

Elektronikken har også gjort sit indtog i kraft af,
at Regionen, Distrikter og klubber har deres egen
website til at formidle nyheder på. Det giver stadig nogle problemer for enkelte medlemmer,
som ikke har en PC. Et større problem er faktisk,
at mange medlemmer heller ikke flittigt går ind
på hjemmesiden, hvilket medfører, at man ikke
uden videre kan sende alt denne vej. Facebook
er også blevet en form for nyhedskommunikation, men også her kan der være problemer, da
mange har aversion imod at bruge denne tids-

røver med alskens skriverier trods det, at man
kan oprette en lukket gruppe, som klubben kan
bruge internt til meddelelser.
De seneste par år har vi oplevet en Covid 19 epidemi, som satte en stopper for vor mødeaktivitet. Det gjorde, at man på alle planer i vor bevægelse måtte tænke anderledes og benytte den
visuelle måde via computeren, hvilket har gjort,
at man nu fremover vil benytte dette værktøj
mere fremfor at bruge tid og penge på fysiske
møder med store udgifter både tidsmæssigt og
transportmæssigt.
På internationalt plan måtte man hurtigt sadle
om og afholde IEO-, ICM- og ISD-møder m.m.
Med savnet af det fysiske samvær har det vist sig
at være lige så effektivt og måske mere, fordi man
kunne begrænse taletiden til konkrete forhold.
Det samme har gjort sig gældende længere ud i
vor bevægelse, så intet er så skidt, at det ikke er
godt for noget.
Ingen tvivl om, at fremtidens verden bliver mere
og mere elektronisk, hvilket vore nye og yngre
medlemmer blot vil føle som en leg.
Vi må dog i samme åndedrag indrømme, at vor
bevægelse er opbygget på et aktivt fællesskab,
som vi i denne periode har savnet, og som vi
fortsat vil bygge på.
Arne Braüner
Regionssekretær
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Y’s Menettes International og Y’s Menettes Region Danmark
I 1924 blev den første Y’s Menette klub dannet
i Vancouver i Canada. Tanken var at kvinder, gift
med Y’s Men, kunne mødes i et fællesskab og
være en del af Y’s Men’s bevægelsen.

eller både mænd og kvinder. Konsekvensen af
dette var, at en Y’s Menette Club bestående af
kvinder kunne tage andre kvinder ind i klubben
end dem, der var gift med Y’s Men.

Det udviklede sig efterhånden til at blive selvstændige klubber, der organiserede sig, og efterhånden ændrede de sig fra at være støtter for
Y’s Men International til at blive en selvstændig
organisation, der engagerede sig i Area og lokalområder.

Definitionen var og er dog stadig: En Y’s Menette
er medlem af en chartret Y’s Menette Club.

Først i 1950 søgte Y’s Menetterne om officiel anerkendelse af deres eksistens og formål hos Y’s
Men International. De fik en paragraf i Y’s Men’s
love med bestemmelse om Y’s Menettemedlemskab, hvor der også stod, at klubberne skulle
støtte Y’s Men og KFUM og KFUK.

Introduktionen til kvindelige Y’s Men’s klubber
og oprettelse af fælles Y’s Men’s klubber resulterede i, at støtten til Y’s Menette klubber forsvandt, og flere klubber blev nedlagt.
Y’s Menetterne har samme motto som Y’s Men:
At vedkende sig den pligt, der følger med enhver
ret.

Y’s Menette klubberne voksede på verdensplan i
de følgende år, og i 1970 var der 364 klubber på
verdensplan i 26 forskellige lande.

Y’s Menetterne har en international ledelse,
og i 1982 blev det første internationale projekt
oprettet, og der har siden da været 2-årige internationale projekter. Projekterne bliver foreslået
af KFUM og KFUK i Genève, og ved afstemning
på verdensplan finder Y’s Menettes International
frem til projektet. De internationale projekter
følges af en projektkoordinator.

I 1973 vedtog Y’s Men International en lov, der
fastslog, at der kunne optages kvinder i Y’s Men’s
klubberne. Medlemmer af de lokale klubber
kunne således enten være mænd eller kvinder

Strukturen er meget lig Y’s Men med verdenspræsident, arealeder og en regionsleder i
hvert land. I 1988 blev Y’s Menetterne fuldgyldige partnere i Y’s dom.

Stadig var Y’s Menetteklubber kun for kvinder,
der var gift med Y’s Men.
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Y’s Menetterne betaler årligt et beløb til Y’s
Men’s-bevægelsen for udgifter til materiale og
mødeaktivitet, som Y’s Menetterne inviteres til
af Y’s Men. Samarbejdet mellem dem er godt.
Danmark har bidraget med både verdenspræsident, arealeder og projektkoordinator mange
gange.

Y’s Menetter i dag
Formålet er:
- I et verdensomspændende fællesskab at arbejde sammen i gensidig respekt på basis af Jesu
Kristi lære.
- At dyrke godt kammeratskab.
- At holde medlemmerne orienterede om samfundsmæssige, kirkelige og internationale anliggender.
- At støtte humanitære formål, både nationalt og
internationalt.
Y’s Menettebevægelsen er en kvindebevægelse,
der ikke accepterer blandede klubber i eget regi.
Y’s Menettes - Hvorfor? Ofte bliver der spurgt:
Hvorfor er du en Y’s Menette, hvorfor er du ikke
en Y’s Men? Og kan du heller ikke lide mænd?
Jeg kan godt lide mænd, og jeg kan lide at være i
deres selskab!
At have både Y’s Menettes og Y’s Men i samme
bevægelse giver mange flere muligheder. Jeg
tror, vi rækker længere ud og når flere, når vi

står sammen i bevægelsen. Hvis du vil have mere
end ét perspektiv på forskellige elementer, får
du et bredere overblik. Vi har den samme platform, de samme værdier og det samme motto
i de to dele af bevægelsen – men måske har vi
forskellige udfordringer? At være udelukkende
kvinder sammen giver en anden sammenhæng,
end hvis vi var både mænd og kvinder sammen.
Måske har mændene lavet de samme observationer, hvis der kun er mænd sammen? For
eksempel siger mange kvinder, der har mistet
deres ægtefælle: Det er så rart at være sammen
med andre uden ægtepar overalt. De siger, at de
føler sig ensomme i den første lange tid efter og
mangler deres mand eller partner. Et andet perspektiv er at være i en sikker sammenhæng og at
udvikle det menneskelige potentiale.

Y’s Menette i Danmark
I Area Europa er der nu kun klubber tilbage i
Danmark. Ved regionskonferencerne har man i
flere år drøftet, hvilken fremtid der er for Y’s Menetteklubber i Danmark, men hver gang er det
mundet ud i en beslutning om, at vi fortsætter
vores gode arbejde med at inspirere og motivere
klubberne til aktiviteter og til at forsøge at fastholde og rekruttere medlemmer til klubberne.
Der har været opfordret til at fortsætte det gode
kristne fællesskab og klubkammeratskab.
Der er i Danmark pt. 3 klubber tilbage: Bjerringbro, Lemvig og Sunds.
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I sommeren 2021 overgik klubben i Ålborg til en
kvindelig Y’s Men’s Club. Grenå- og Kalundborgklubben lukkede. Medlemmerne i klubberne er
højt oppe i årene, og det er svært at rekruttere
nye medlemmer, så fremtiden ser ikke længere
så lovende ud her i landet. Dog har de resterende
klubber ikke mistet modet, så også i årene fremover vil man se Y’s Menetteklubber i Danmark,
om end det er få. De 3 klubber, der er tilbage i
Danmark, tæller i alt 89 medlemmer.
Y’s Menettes Region Danmark har et godt og
frugtbart samarbejde med Y’s Men Region Danmark. De deltager i Y’s Men’s rådsmøder og ved
den årlige generalforsamling, hvor de også har
taleret. På distriktsplan bliver Y’s Menetterne
inviteret til Distriktskonference, og i byer, hvor
der er både en Y’s Men’s Club og en Y’s Menette Club samarbejder man om flere ting, bl.a.
genbrug, udflugter, International Kirkedag og
fællesmøder.
Y’s Menetteklubberne
mødes hvert år til Regionskonference i maj
eller juni, hvor der afholdes generalforsamling. Ud over den årlige regionskonference
mødes præsidenterne
fra klubberne til startmøde i september og til
midtvejsmøde i marts.
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Y’s Menettes Region Danmark har haft Regionsprojekter siden 2006. Af Regionsprojekter kan
nævnes Rumæniens Børn, Præsteuddannelse i
Cambodia, Mission Øst ”Nordkoreas Børn”, Sat
7, Danner og Kirkens Korshærs familiearbejde.

Y’s Menette i verden i dag
Y’s Menetteklubber i alle de vestlige lande er i
tilbagegang i disse år. Hvorvidt det samme er
tilfældet i Asien, vides ikke med sikkerhed, da
der ikke er overblik over, hvor mange klubber og
hvor mange medlemmer der er. Især er det uvist,
hvor mange medlemmer der er i Indien, da kommunikationen ikke er god. For 10 år siden var der
540 klubber med 8.200 medlemmer på verdensplan. Hvor mange der er i dag vides ikke.
Inger Christensen
Sunds Y’s Menette Club

Regionsprojekt 1992-93
Etablering af en kristen skole
i Halliste, Estland
Indsamlet i alt næsten 580.000 kr.
Det er med stor glæde, jeg her kan berette om
et flot samarbejde mellem Y´s Men Region Danmark, skolen og kirken i Halliste. Det har været
og er stadig en hjertesag for os, - specielt samarbejdet med Sct. Clemens sogn i Randers er mindeværdigt.

Kalev Raave var primus motor. Mange af disse
undervisningstimer og andre aktiviteter fandt
sted i kirken, som lå meget tæt ved skolen.
Elever og lærere deltog i gudstjenester, læste
Bibelen, drøftede bibelske emner og deltog i
sangkor. Skolestarten, Thanksgiving, jul m.m. var
altid henlagt til kirken for alle på skolen. Dimission af eleverne fandt også sted i kirken sammen med forældrene. Elever blev engageret som
guider i kirken, og alt dette satte sit præg på livet
i sognet, så mange børn og deres forældre blev
døbt. Medlemmer fra Halliste Kirkens råd organiserede også fælles gudstjenester med andre
skoler i nabolaget.

Åbning af den nye skole i Halliste

Uden den store støtte fra vore danske venner ville
vi ikke have en så moderne skolebygning. Skolen,
som startede i 1993, åbnede en ny bygning i 1998.
Her fortsatte vi med religionsundervisning, hvor

Skoleelever med i kirken
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Alle lærte meget i dette fællesskab og udviklede
sig positivt sammen med de studerende. Oprindelig havde kirken kun været en smuk bygning
for os, men nu havde denne bygning også skabt
et helt andet indhold for os.

mødet med danske venner, og vi sender vores
oprigtige tak!
Med venlig hilsen
Ene Staalfeldt

Gud bevare jer alle!

Skole og kirke

I 2004 døde vor anerkendte lærer Kalev Raave. I
2007 gik religionslærer Malle Neerot og undertegnede skoleleder, Ene Staalfeldt, på pension.
I et par år blev skolen ledet på den bedste og
smukkeste måde af en lærer fra nabokirken, men
siden 2010 har der ikke været nogen regelmæssige religionsstudier. Gudstjenesten i begyndelsen og slutningen af skoleåret fortsætter. Lærerne ved skolen besøger jævnligt kirken sammen
med de studerende, introducerer dens historie
og vigtige aktiviteter. Skolen er fortsat stolt af
sin smukke skolebygning, skønt antallet af studerende desværre de seneste år er faldet betydeligt.
Vi har alle stadig smukke minder i hjertet fra
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I kirken igen

Gruppen fra Danmark

Diakonuddannelse af unge mennesker fra Østeuropa i 1998-99
I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og
Diakonhøjskolen i Aarhus blev der etableret et internationalt diakonikursus på Diakonhøjskolen i
Aarhus. De danske Y´s Men´s klubber indsamlede
knap 1.032 mio. kr.

Når 1+1 bliver 3…
Vi taler nogle gange om Diakonhøjskolen som
huset med de mange døre. Bag en af dem holder
”Den internationale linje” til – og dén er et af de
bedste eksempler på, hvordan 1+1 kan blive til 3.
Den internationale linje blev i 1998-1999 til i
forbindelse med et regionsprojekt i Y’s Men’s
regi. Projektet blev kaldt ”International diakoniuddannelse”, og det var tænkt som en uddannelse af unge mennesker fra Østeuropa. Diakonhøjskolen skulle være omdrejningspunkt for
uddannelsen og regionsprojektet motoren, der
skulle ”sparke det hele i gang”. Som vigtige samarbejdspartnere var Folkekirkens Nødhjælp og
andre organisationer, for hvem et diakonalt blik
ud i verden er vigtigt.
Regionsprojekter kan noget, som man ikke finder
så mange andre steder. Dé kan skaffe penge, skabe engagement, ”skubbe i gang” og sætte dagsorden – og når der på den anden side af bordet
sidder en samarbejdspartner, der ved noget om

substansen (i det her tilfælde diakoni), så går tingene op i en højere enhed – og så bliver 1+1=3.
”International Diakoniuddannelse” skiftede efter
et stykke tid navn til ”International diakoni” og
derefter igen til det nuværende navn: Den internationale linje. Forklaringen herpå er ligetil:
Verden har ændret sig, og de muligheder, der
oprindeligt var for østeuropæiske unge og lange
højskoleophold, ér ikke længere.
I dag udbydes den internationale linje som et 3
måneders kursus med fokus på diakoni og projektarbejde og med deltagelse af unge fra Østeuropa, Kina, Afrika, Indien m.fl.

Deltagerskaren er således blevet bredere, men
tematikken er, som den altid har været, og mødet herom, på tværs af landegrænser, traditioner, tro og kulturer, er det afgørende og bærende
element på linjen. Den internationale linje er
som en humlebi. Den burde ikke kunne flyve,
men den gør det alligevel. Og historierne om nye
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perspektiver og initiativer fra deltagerne efter
kurserne er mange. Undervisningen, diskussionerne, det fælles højskoleliv, kulturmøderne,
besøgene hos lokale Y’s Men etc. sætter ikke
bare spor i deltagernes liv, men også dagsorden
i lokalområderne derhjemme. Og netop dét var
også et af afsættene for de tidligste initiativer
omkring international diakoni.
Er det oprindelige regionsprojekt lykkedes? JA!
Den internationale linje lever i bedste velgående
– eller rettere sagt levede… For ind fra højre
blæste COVID19, og den pandemi har sat linjen
på standby. Men ikke mere end, at linjen igen udbydes i foråret 2022. Og vi glæder os til atter at
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slå dørene op og lægge øre til de mange forskellige sprog, de mange forskellige fortællinger og
de mange forskellige måder at være i verden på.
Tak for et godt og tillidsfuldt samarbejde omkring Diakonhøjskolens Internationale linje. Vi
håber, at det må fortsætte de næste mange år.
Til glæde for unge og deres lokalområder derhjemme – rundt om i den store verden.
Tillykke med fødselsdagen!
Jens Maibom Pedersen,
forstander på Diakonhøjskolen

Regionsprojekt 2016-17
KFUM lejrcenter for børn og unge i Gjakova i Kosovo
Lille gnist tænder stort bål
I Y’s Men’s året 2012/2013
var der afsat ca. 125.000
kr., der i samarbejde med
YMCA Østeuropa bl.a.
skulle bruges til at genrejse YMCA i Kosovo, der var
startet i 2004, men gået i
Dorina
stå. Da PRD Arne Nielsen,
Hardernes YMC skulle besøge YMCA i Kosovo,
var ildsjælen Dorina Lluka godt i gang med genstarten.

intensivt på lederuddannelse i tæt samarbejde
med de lokale og nationale myndigheder i Kosovo.
Siden 2013 er der med 2 “Time of Fast” projekter oprettet 2 genbrugsbutikker i Kosovo, hvorfra
overskuddet går til YMCA aktiviteter. I Hardernes
YMC er der oprettet et Kosovo-udvalg ”Hjælp
til selvhjælp i Kosovo YMCA”, der sørger for det
praktiske med indsamling og forsendelse af ca. 6
tons genbrugsvarer om året til Kosovo.

Den første Genbrugsbutik i Gjakova
Grundstensnedlæggelse til lejren

I dag er der mere end 1000 børn og unge aktiveret i YMCA, og der startes nye YMCA-foreninger
overalt i Kosovo. Dette har kunnet lade sig gøre,
fordi Dorina og hendes medarbejdere har satset

Med støtte fra over 20 danske Y’s Men’s klubber,
firmaer og private personer er der generøst blevet doneret midler til transport, køb af minibus,
genbrugscenter og nødhjælp til børn, unge og
truede familier. I alt er det gennem årene lyk-
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kedes at rejse ca. 700.000 kr. til opfølgning af regionsprojektet 2012/13 på 125.000 kr.
Fra regionsprojektet i 2016/2017 blev der doneret ca. 750.000 kr. til et YMCA lejrprojekt, det blev
støttet med ca. 1 mio. kr. af Kosovos regering,
som anerkendelse af YMCAs arbejde. Hertil kommer, at Y’s Men’s Club Gjakova kunne chartres i
oktober 2017 med Hardernes YMC som moderklub.

Jo, en lille gnist kan tænde et stort bål, hvis man
værner om gnisten, der tændes med regionsprojekterne.

På lejrgrunden blev der den 15. okt. 2017 plantet et
venskabs Y´s Men´s træ, der skal vokse sig stort og
stærkt og være symbol på sammenhold i fremtiden.
Chartring af Y’s Men’s Club Gjakova

YMCA-aktiviteter i en nedlagt skole i Gjakova
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Mindeplade for træet

2015-16 Blå Kors Grønland
Forord
Regionsleder Steen Christiansen, fra Slagelse
YMC, valgte sammen med regionsrådet, Blå Kors
regionsprojekt, Grønland i 2015.

med Blå Kors Grønland, ville Blå Kors Danmark
renovere de små huse ejet af Blå Kors Grønland,
således at man havde et sted, hvor aktiviteterne
kunne foregå. 15 danske Y’ Men udførte denne
renoveringsopgave, hvor alle materialer blev
sponsoreret af LEGO-fonden med i alt 1,6 mio. kr.

Formålet var at hjælpe udsatte børn og unge.

Historik
I foråret 2015 blev det besluttet, at regionsprojektet omhandlede Grønlandske børn og unge
fra hjem, hvor alkohol og narko var årsag til mistrivsel og incest.
Målet for projektet var at indsamle ca. 1,2 mio.
kr. til Blå Kors, DK, så de kunne ansætte en fagperson, der kunne aktivere børnene og de unge.
Men der kom et tillægs projekt til. I samarbejde

Blå Kors huset i Maniitsoq

Seks byer
Det var i begyndelsen tanken, at renoveringen
skulle ske i følgende 6 byer: Paamiut, Maniitsoq, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Ilulissat, men af
forskellige årsager blev byerne Nuuk og Sisimiut
fravalgt, inden renoveringen startede.
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Hvordan gik det med selve projektet?
I Aasiaat og Ilulissat har effekten af arbejdet med
fagpersonen ikke virket efter hensigten.
I Paamiut, Maniitsoq og i Nuuk er der et stort arbejde i gang med børnearbejdet. I Maniitsoq var
der i 2019, 13 familier med i alt 11 børn, heraf en
ufødt, der var i gang med afvænning. En familie
er ”faldet” tilbage til alkoholen, men resten er
stadig på rette vej.

Da projektet blev afsluttet, havde danske Y’s
Men’s klubber indsamlet 1,7 mio. kr., som blev
afleveret til Blå Kors Danmark ved regionskonferencen i Sønderborg.

I Ilulissat har Missionsforbundet ”overtaget
børnearbejdet,” og her er der god aktivitet.

Rejsegildet af tilbygning i Aasiaat ( Egedesminde)
Fra venstre:
Anders Christensen, Holstebro klubben, Tømrer
Mogens Stig, fra Skanderborg klubben, Tømrer
Poul Henning Løwendahl fra Gudenåens YMC, Maler
Jens Fabricius fra Hillerød klubben, Elektriker
Blå Kors huset i Aasiaat

Blå Kors, DK, arbejder meget tæt sammen med
Dansk Sømandsmission i Grønland, og et par
steder har man ansat personale, som dels arbejder for Sømandsmissionen og dels for Blå Kors,
med børnearbejdet.
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Poul Henning Løwendahl,
Gudenåen Y’s Men’s Club

Y´s Men´s bevægelsens pengerejsningsprojekter Internationalt
Alexander Scholarship Fund (ASF)

ikke i PWA’s ånd, så han vægrede sig og ønskede
i stedet, at pengene skulle gavne de unge mennesker, som bevægelsen ønskede at støtte og
tjene. Klubberne lyttede til ham, og i stedet for
et maleri blev han fotograferet af den berømte
fotograf Fabia Bachrach. Pengene blev anbragt
i en fond og senere brugt til stipendier til unge
kommende ledere i KFUM/K.
Som beskrevet ovenfor har formålet med ASF været tilskud til
unge menneskers uddannelse, så
de kan dygtiggøre sig til tjeneste
for KFUM/K.

Paul William Alexander Scholarship Fund – i daglig tale kaldet ASF. Formålet med indsamlingen til ASF var og er at
yde tilskud til unge menneskers uddannelse.

Udover KFUM og KFUK familien arbejder Y’s Men
i Danmark tæt sammen med FDF samt andre velgørende organisationer.
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 bevægelsens
grundlægger Paul William Alexander. Der skulle
males et maleri af grundlæggeren. Det var slet

ASF styrker forholdet til vores første og primære
partner, KFUM og KFUK. ASF giver KFUM/K-personale og unge en chance for at forfølge deres
drømme og bevæge sig langs deres karrierevej.
70% donationer er tilbage i regionerne for at
støtte lokale KFUM/K´ere. Modtagere af ASFtilskud forventes at være mere tilbøjelige til at
deltage i en eksisterende Y’s Men’s Club.

Brotherhood Fund (BF)
Klubberne samler frimærker, klipper dem fri af kuverterne,
og de sorterede frimærker sendes til Distriktets BF-assistent, der videresender distriktets frimærker og penge til
RSD for BF, der sørger for, at frimærkerne bliver solgt til
bedst opnåelig pris. Pengene sendes til vort Internationale
Hovedkontor i Genève (IHQ).
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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 internationale besøg. Navnet
var først Bishop’s Fund, men i 1967 blev det ændret til Brotherhood Fund (BF). BF var i begyndelsen 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 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.
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Endowment
Fund (EF)
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 kunne bruges,
mens selve fonden/kapitalen ikke måtte røres.
Ideen var længe om at bundfælde sig, navnlig
uden for USA. I 1970 havde fonden således kun
en kapital på 5.000 US$.
Men så blev der taget et virkningsfuldt PR-initiativ, der blandt andet betød etableringen af
Golden Book. I Golden Book kan man give en
hædrende omtale af personer, der f.eks. gennem
lang tid har ydet en særlig indsats i Y’s Men’s bevægelsen og/eller KFUM. Det er praksis, at den
Region/klub/personer, der ønsker at hædre en
person gennem Golden Book, donerer et beløb
til Endowment Fund.
EF havde i 2010 en kapital på over 3 mio. US$.
Fra Aars klubben er modtaget nedennævnte indlæg, som også er sendt til Den Gyldne Bog i Genève:
Den 4. februar 2021 mistede Aars Y’s Men’s Club, Region
Danmark, et af sine trofaste chartermedlemmer, som lige
til sin død spillede en meget vigtig rolle i vor klub.

I 1967 var Johannes med i den initiativgruppe, som arbejdede på at danne en Y´s Men´s Club i Aars. Klubben blev
charteret den 26. august samme år.
Kun få har bidraget så meget til vor klub som Johannes.
Han tjente i alle roller og tog en lang række af nye initiativer som f.eks. ledertræning for spejderorganisationer og
KFUM. I 1974 var han den ene af de to klubmedlemmer,
som fik etableret vor broderklub forbindelse til Arendal,
Norge. Han var også initiativtager til et pengerejsningsprojekt med en årlig annonce- og lotteribog. I 1999/2000
tjente han som Distrikts Guvernør.
Johannes var aktiv på mange felter, primært med sin livslange indsats for det lokale FDF i V. Hornum, hvor han var
en pligttro kredsleder i et halvt århundrede. Etableringen
af et imponerende FDF hus står som et af de største eksempler på hans virke. Hvert år arrangerede han lejre i
Danmark og Norge. Utallige ledermøder blev holdt i familiens hjem, hvor Johannes’ hustru, Kirsten, som var en enestående støtte, serverede hjemmebagte lækkerier.
I årtier prægede Johannes, som var lærer, børn og unge
i lokalsamfundet. Han var også et flittigt medlem af menighedsrådet og tjente i tre perioder som rådets formand.
Foruden dette var han i to perioder medlem af Farsø Kommunalbestyrelse.
Meget mere kunne nævnes. Alt sammen understreger, at
en særdeles flittig, beskeden og enestående ven og leder
har forladt denne verden. Vore tanker går til Kirsten, deres
tre døtre og deres familier. Som en tidligere formand for
Folketinget (og Y’s Man) udtrykte det, da han hørte om Johannes’ bortgang: ”Et af de højeste træer i skoven er faldet”.
Mindet og Æret af Års Y’s Men’s Club, Area Europa, Region
Danmark.
Lisbeth Skov, Klubpræsident

Time of Fast (TOF)
“Tid til at faste”. Ideen med at hjælpe
medmennesker ved at undlade et måltid
og give de sparede penge til TOF har nu under en eller anden form bestået sin prøve i næsten 51 år.

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, USA, og den første
fastedag blev fastlagt til den 13. december 1970.
I juli 1971 blev de indsamlede midler opgjort til
3.794 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 Bangladesh.
Af næste års midler gik 1.426 US$ til flodofre på
Filippinerne og 1.742 US$ til krigsofre i Bangladesh.
Forskellige TOF-projekter har efterhånden virket
over det meste af verden.
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Y´s Extension Program (YES)
Formålet med YES–programmet er at
skaffe pengemidler til nyt udviklingsarbejde, med særligt fokus på nye
extension muligheder og tiltag i nye
lande.

Baggrunden for at International Council (IC) i
2008 besluttede at etablere YES var, at:
• En styrket extension indsats skulle være med til
at sikre udbredelse og fastholdelsen af Y’s Men
International.
• Undgå den medlemsmæssige tilbagegang,
hvilket ses i flere andre internationale serviceorganisationer.
Det var Poul-Henrik Hove Jakobsen, der i 2008
introducerede YES programmet, som blev rigtig
godt modtaget af de danske Y’s Men’s klubber.
Oprindeligt blev 25% af de indsamlede midler
sendt til IHQ, som regioner så efterfølgende
kunne ansøge om penge fra. I dag indbetaler regionerne alle indsamlede YES-midler til Area Europa, som administrerer pengene 100%.

Extension og Medlemspleje (EMC)
Frem til omkring 2005 var der i såvel Danmark
som i hele verden grøde i antallet af klubber.
Man begyndte at tale om et medlemstal på 50.000
frem til år 2022, hvor bevægelsen har 100-års jubilæum.

82 . Y´s Men 75 års Jubilæum

Vi oplevede efterfølgende, at der i specielt Indien blev chartret en masse nye klubber, men
desværre viste det sig efterfølgende, at mange
af klubberne ikke var bæredygtige, så de lukkede
hurtigt igen.
Målet var fortsat, at vi i 2022 skulle være 50.000
medlemmer internationalt, men i dag må vi desværre konstatere, at medlemstallet er stagneret
omkring de 25 - 30.000 medlemmer. I østen er
medlemstallet svagt stigende, men slet ikke så
meget som mange håbede og troede. I Area USA
ligesom i Area Europa er medlemstallet faldet
stødt frem mod 2022, og vi har desværre også
måttet erkende, at Region Sverige ikke længere
kan fungere som en selvstændig region, og nu er
blevet et distrikt under Region Norge.
Region Danmark gør fortsat et stort arbejde med
at etablere nye klubber i Østeuropa, og flere og
flere klubber chartres, men også her gælder, at
arbejdet tager tid, hvor afstand og sprog er en
væsentlig barriere for arbejdet.
I vore bestræbelser på at chartre nye klubber
- glemte vi måske MC – medlemsplejen! Vi er
nødt til at finde nye veje for at tiltrække yngre
medlemmer i vore klubber. Måske skal vi have
mere fokus på trivsel fremfor på målsætninger?
Vi skal være åbne for at forny nogle af de traditionelle måder at drive klub på og sørge for, at
klublivet bliver mere vedkommende.

Roll Back Malaria (RBM)
I marts 2005 blev Y’s Men International’s ansøgning om
status under FN færdigbehandlet på Hovedkvarteret i Genève. Umiddelbart derefter blev ansøgningen sendt til FN’s
NGO Section i New York, og den 21. juli 2006 blev vi informeret om, at vi havde fået konsultativ status under FN
og ECOSOC.

Det Internationale Council nedsatte en FNkomite, 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 offentliggjort og
påbegyndt på FN dagen den 24. oktober 2008.
Målet var at indsamle 165.000 CHF (ca.1,1 mio.
Dkr.).
Under overskriften ”Malaria slår et barn ihjel hvert
30. sekund!” indgik Aulum klubben meget hurtigt i et godt og frugtbart samarbejde med Videbæk Bogtryk og kunstneren Merete Breum. Der
blev fremstillet æsker med 12 forskellige kunstkort, som blev solgt for 50 kr. pr. æske. Salget er
gået over al forventning og har betydet, et ikke
ubetydeligt løft til projektet. Det Internationale

Council besluttede at videreføre
projektet over de følgende 4 år.
Alene i Danmark har der til dato
været indsamlet godt 1,025
mio. Dkr., hvor ”fluesmækkere”
som Hardernes Y’s Men’s Club
Holstebro solgte, indbragte
godt 125.000 kr., salg af kunstkort og donationer indbragte godt 750.000 kr.,
og i de små indsamlingsbokse blev der indsamlet
godt 150.000 kr.
Fremtidsperspektiverne er en aftale netop indgået med World YMCA og Y’s Men International
som samarbejdspartner med Global Fond, som
vil arbejde for at mindske malariabyrden i verden. DFID den britiske regerings internationale
udviklingsfond vil indgå i finansieringen ved at
lægge det dobbelte i puljen i forhold til de to
organisationers bidrag. Kommer YMCA og YMI
med 100.000 kr. lægger DFID 200.000 kr. oveni.
Dette er et samarbejde vi ser frem til med store
forventninger.
Det er midt på aftenen. 30-40 mennesker er samlet. De er i
alle aldre, den ældste omkring 90. De står eller sidder omkring lange borde i det store rum. Nogle fordeler materiale
til bordene, andre folder ting sammen, og et par stykker
pakker sammen i større papkasser. Der er munter samtale
med latterudbrud i lagerlokalet i Aulum, hvor ”de ansatte”
er Y’s Men og Menetter fra Aulum Y’s Men’s Club, som har
pakkeaften vedr. klubbens Roll Back Malaria projekt.
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I løbet af et par timer har klubbens medlemmer pakket
tusindvis af kunstkort til forsendelse til Danmarks 140 Y’s
Men’s klubber samt til en klub i Finland og en i USA. En
norsk klub får en større leverance, der er trykt med norsk
tekst.

Deltagerne oplever i dette projekt, at de er tæt på kernen
af det at være Y’s Men: Mænd og kvinder i alle aldre i et
frivilligt arbejde deltager i et godt fællesskab, som kan
gøre en forskel for medmennesker i den store verden.

Y’s Men Region Danmark har i samarbejde med Aulumklubben budt ind med produktion og salg af kunstkort og
plakater. Kortene fremstilles i et flot tryk og god kvalitet
hos Videbæk Bogtrykkeri og pakkes i æsker á 16 stk med
kuverter.

Salgsprisen sættes til 50 kr., hvilket med en meget lav
produktionspris giver et overskud på 40 kr. Det svarer til
en hjælpepakke, hvis vigtigste indhold er et insektbehandlet malarianet, som yder god beskyttelse mod de farlige
stikmyg. Hovedsalget sker i perioden 2011-2015, og i 2016
kan man på Regionskonferencen overrække en check med
et overskud på 750.000 kr. Siden er indkommet yderligere
omkring 250.000 kr.
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Billedkunstneren Merete Breum Bech (1947-2011) var en
aktiv del af Aulum Y’s Men’s Club indtil sin alt for tidlige
død. Hun stillede vederlagsfrit en række akvareller til rådighed med naturmotiver fra Tanzania, som hun havde
besøgt i forbindelse med sin datter Marias ophold som volontør. Merete var kendt som et usædvanligt helstøbt og
fint menneske. Som kunstner løftede hun RBM-projektet
op på et højere niveau.
Jens Christian Jensen,
Aulum Y’s Men’s Club
Forfatter til afsnittet
Internationale pengerejsningsprojekter:
Erik Breum
Sønderborg Y’s Men’s Club

Paul William Alexander Legacy Projekt
Paul William Alexander 1888 - 1967
Paul William Alexander, også kaldt “Alex”, blev
født den 8. december 1888 i Toledo, Ohio, som
William og Mary Alexanders yngste barn.
Han blev medlem af KFUM som teenager i 1903.
Da han som voksen vendte tilbage fra Harvard
Law School som uddannet jurist, sørgede han
for at andre unge mænd fik mulighed for at blive
medlem af KFUM ved at donere penge til at
betale deres medlemskab.
Som dommer var Paul William Alexander højt
respekteret i det amerikanske retssystem. Det
er vigtigt at forstå, at PWA var den slags person,
der var i stand til at se et problem fra flere sider
og efterfølgende komme med en løsning, der var
god for alle. PWA modtog adskillige nationale
priser og anerkendelser for sit arbejde med at
ændre lovene i landet, og man henviser stadig til
hans arbejde, når man taler om nationale domstolssager i USA i dag.
PWA arbejdede specifikt med unge såvel som
familier, og han blev betragtet som en pioner
inden for en ungdomsretsreform, idet han introducerede evaluerings-, terapi- og mentorprogrammer til urolige unge i stedet for blot at
straffe dem for deres overtrædelser.

Hans nye tilgang oplevede en reduktion på 30% i
antallet af gentagne lovovertrædere.
Dommer Paul William Alexander var et intelligent, lidenskabeligt og hårdtarbejdende menneske, der ønskede at gøre verden til et bedre
sted for hele menneskeheden.
Y’s Men over hele verden fejrer hvert år Paul
William Alexanders fødselsdag den 8. december
som ”Founder’s Day”.

Paul William Alexander
Legacy Projekt

Legacy-projektet er en kollektiv indsats for at
ære grundlæggeren af Y´s Men International i
optakten til 100-års-fejringen i 2022.
Ud over at fejre vor oprindelse har samlingen
af projekter til formål at konsolidere en samlet
fremtid, styrke international solidaritet og klubmedlemmers engagement i Paul William Alexanders vision.
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Paul William Alexander Legacy Project Task Force
blev etableret i august 2018 af International
Præsident Moon Sangbong, Korea. Task Force
gruppen bestod af 8 Area præsidenter og to
formænd.
Historiker og formand for Task Force, Debbie
Redmond, USA, og Past Area Præsident Kim
Sang-chae, Korea, tog til Minneapolis i oktober
2018 for at diskutere arkiverne og trinene til jubilæet samt måder at ære Paul William Alexander på.
Der blev forsøgt etableret kontakter til grundlæggerens tre børnebørn samt kontaktoplysninger
til KFUM i Toledo og byen Toledo.
I januar 2019 mødtes IP Moon Sangbong og de
to Task Force ledere med embedsmænd, for at
planlægge de næste skridt for projekterne. Dette
omfattede et samarbejde med den administrerende direktør for Toledo KFUM og borgmesteren i byen Toledo. Det lykkedes ligeledes at få
kontakt med et barnebarn til Paul William Alexander.
Det Internationale Råd godkendte indsamlingen
til hvert område i form af midler til arkivdigitalisering, placering af en markør i Toledo, gravstenen og penge til at finde et passende sted til
det internationale kontor i Genève, Schweiz.
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Både park og gravsten blev indviet i oktober
2019 i forbindelse med RDE-træningen i Toledo.
Paul William Alexanders barnebarn Allan og hustru deltog i disse begivenheder.
Der er sat et fundraisingmål på 1 million USD
for at investere i fremtiden som en stærk international bevægelse, styrke vor arv og ære vor
grundlægger, Paul William Alexander.
Alle klubbers medlemmer er inviteret til at være
en del af bevægelsens arv og hjælpe med at udvikle og styrke vor bevægelse for 2022 og fremad.
Det forventes, at alle medlemmer frivilligt vil
støtte projektet med et minimum bidrag på USD
30.
Indtil december 2021 er der indsamlet 413.000
USD – primært donationer fra Asien, Indien, Korea, Region Norge og Region Danmark.
ICM 19 foreslog at støtte følgende projekter:
• Installation af en gravsten til vor grundlægger
på Woodlawn Kirkegård, Toledo.
• Navngivning af en offentlig park i Toledo efter
Paul William Alexander.
• Etablering af en Y’s Men’s Legacy Wall ved
YMCA of Greater Toledo
• Digitalisering af vore vigtige dokumenter opbevaret i Arkivet i Minnesota.
• Køb af IHQ-kontorlokaler i Genève.

Ovenstående projekter er indfriet undtagen køb
af IHQ-ejendom.
Endowment Fund Trustees udvalget med PAP
Knud Hougaard Klausen som tovholder, har arbejdet aktivt sammen med IEO (International
ledelse) om at finde og erhverve en IHQ-ejendom i Genève, hvor medarbejderne kan få gode
forhold til deres arbejde, og hvor der også er
plads til mødeaktiviteter.
Int. General Sekretær Jose Varghese, IPE Samuel Chacko,
Chair EF Knud Hougaard Klausen og IPIP Jacob Kristensen
samlet I Genève november 2021 for at udvælge og købe
det nye kontorbygning til Int. Hovedkvarter.

Jacob Kristensen
Immediate Past International President

Amine Ben Mastoura (office accountant),
Jose Varghese (International Secretary General),
Philips Cherian (Past International Treasurer),
Tracy Movigliatti (administrator),
James Olle (administrator)
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Y´s bevægelsens diverse tjenestegrene
International Brother Clubs (IBC) og
World Outlook (WO)
PARTNERSKABER TIL GENSIDIG
FORDEL OG BEDRE FORSTÅELSE

I de senere år er det blevet almindeligt at oprette
Triangelklubforbindelser. Det sker ved at 2
”stærke” klubber går sammen i en broderklubforbindelse med en ”svag” klub i f.eks. Østeuropa.

YEEP og STEP
Brother Club-programmet deltager i partnerskabsklubber i forskellige lande til gensidig fordel og
bedre forståelse. Det er designet til at hjælpe andre Y’s Mænd og Kvinder og deres familier til at
lære om og udveksle ideer mellem klubber, uanset om det er lige over grænsen eller over hele
verden. Y’s Women’s klubber foretrækker måske
at bruge udtrykket “Sister Club.”
Formålet er:
• At give den enkelte i YMI en chance for at være
aktiv i et program, der fremmer verdensfreden,
broderskabet og de kristne værdier.
• At skabe tættere relationer inden for bevægelsen.
• At fremme en bedre forståelse mellem forskellige kulturer.
• At bryde isolationsbarriererne.
• At give opmuntring, støtte og stimulering.
• At udveksle ideer og erfaringer.
• At lære et andet sprog.
• At give det enkelte klubmedlem ”verdensudsyn”
(WO).
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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.
Tæt ved 220 unge fra Danmark har været på et
udvekslingsophold i 1 år i et fremmed land, og
i Danmark har vi ”modtaget” små 100 unge på
udveksling.
Desværre viste det sig efter et stykke tid, at det
var vanskeligt at komme ind på skoler/universiteter. De unge ville fortsat gerne ud i verden,
men det blev mere og mere vanskeligt, at bruge
1 år på det.

Ved Verdenskonventet i Oslo 1992, blev der
præsenteret et nyt program for unge fra 14-25
år, der blev kaldt ”Short Term Youth Exchange
Programme” – i daglig tale benævnt som STEP.
Programmet tilbød et ophold hos en Y’s Men’s
familie i en periode fra 3-11 uger. Der var ikke obligatorisk skolegang i dette program, men værtsfamilien og værtsklubben skulle forsøge at skabe
aktiviteter i det lokale KFUM, spejderarbejde eller andet arbejde, hvor den unge kunne komme i
kontakt med de lokale.
Desværre må vi i dag erkende, at gennemsnitsalderen i vore klubber mange steder er 60+,
hvilket betyder, at der ikke længere er mange
unge ”hjemme” hos klubmedlemmerne, hvorfor
de to programmer i øjeblikket ligger i dvale.

iGo - Nyt Ungdomsprogram

Programmet hedder iGo – internships for Global
outreach og kan lettest beskrives som et praktikophold med varighed på max 3 måneder. Programmet er blevet søsat fra juli 2021.
iGo er et nyt samarbejdsprogram imellem YMI og
KFUM, der tilbyder et praktikophold til unge voksne. En iGo-praktik er søsat som en unik læringsmulighed for et ungt menneske og tænkes mere
end blot en simpel overførsel af færdigheder og
viden. En iGo-erhverserfaring, der er med til at
skabe en følelse af globalt og internationalt fællesskab og solidaritet, men også en del af ens
professionelle rejse.
iGo – praktikophold udbydes af KFUM nationalt
eller lokalt samt af YMI-tilknyttede klubmedlemmer, der ejer eller driver deres egen virksomhed. Ethvert medlem tilknyttet KFUM eller YMI, som er parat til at tilbyde en værdifuld
læringsoplevelse, kan deltage i programmet.
Praktikanten kan, hvor det er muligt, overnatte
på KFUM eller hos Y’s Men, som bor i nærheden
af praktikpladsen. I modsat fald kan et hostel
være en mulighed.

I forlængelse af nedlukning af ungdomsprogrammet YEEP, som ikke er blevet anvendt i en
årrække, har et nyt ungdomsprogram set dagens
lys.

Erik Breum
Sønderborg Y’s Men’s Club
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YEEP student 1987-88 i Danmark
Jeg vil endnu engang sige tak til
Region Danmark for den mulighed, jeg fik, da jeg som YEEPstudent var med i Kjellerup Y’s
Men’s klub tilbage i 1987 – 88. PIP
Poul V. Thomsen var præsident
på det tidspunkt og omgivet af
en fantastisk gruppe medlemmer
og deres familier. Jeg boede hos Meta og Peter
Bitsch Pedersen og deres børn Ester og Jens.
Det var en oplevelse, der begyndte i Kastrup
lufthavn, hvor jeg blev hentet af PIP Ole Hansen
og hans kone Lise, og den omfattede at studere
på Bjerringbro gymnasium, nyde tiden på Bent
Højens trykkeri, rejse rundt i Danmark og Europa
sammen med Y’s Men fra hele Danmark, besøge
Y’s Men’s klubber, deltage i distrikts- og regionskonferencer og være med til klubaktiviteter.
Jeg er ikke i stand til at huske navne på alle de
medlemmer, jeg har delt tid med, men mange af
dem har helt sikkert efterladt et godt minde hos
mig og lært mig noget. Nogle af dem er PIP Poul
V. Thomsen, hans søde kone Bodil og børnene
Jens, Louise og Lars. Det team var mine bedste
dansklærere.
Jeg har rejst gennem Danmark fra Skagen til
København med bil, bus, tog, færge og fly og lært
mest muligt.
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Jeg har været i stand til at vende tilbage flere
gange, og tilbage i 1997 mødte jeg IP Jacob Kristensen, mens jeg besøgte Poul V. Thomsens familie.
Region Danmark gav mig også en dansk søster,
Susanne Louise Pedersen, som kom til mine
forældre som YEEP-student i 1992. Siden har
hun besøgt os regelmæssigt, først alene og siden
sammen med sin mand Kristian og børnene Vilum og Nora.
Her er bare for lidt plads til at ord kan sige så
meget, som jeg ønsker og føler.
Tusind tak Region Danmark. Til lykke med årsdagen.
Rossana Croci Reyes
Area Præsident, LAM

Internationale klubaktiviteter
Hundredvis af smil og snesevis af
glade ansigter

Extension og tjeneste over
grænserne

Hvordan gør man forældre med ”særlige” børn
lykkelige og smukke på kort tid?

DG Joan Wong fra Hong Kong Distrikt ledede et
hold af klubmedlemmer og pårørende til chartring af Y’s Service Club of Lumbini i Nepal den
12. oktober 2019 på Red House Resort i Nawalparasi i Gandaki provinsen.

Dette mål blev opnået for nylig i landsbyen Volosovo (Leningrad-regionen). Y’s Men’s klubben
i Vesna startede sammen med det lokale sociale
plejecenter og St. Petersburg klubben samt nogle frivillige et nyt projekt med at tilbyde forældrene støtte til særlige børn. De inviterede en
stor flok familier til et lokalt kulturhus, og mens
en gruppe frivillige var i gang med at lege med
børnene, fordelte en anden gruppe tøj og friserede hår på mødre. Den egentlige ide var at tage
professionelle familiebilleder, printe dem og give
dem til familierne.
Hvad blev resultatet? Hundredvis af smil og snesevis
af glade ansigter fra både familier og frivillige!
Marina Makarova, Rusland

Den nye klub var sponseret af Hong Kong Distriktet.
APE David Lua, AIPT James Kong og ASD Rose
Yun fra Asien og Stillehavsområdet tilsluttede sig
også. APE David Lua ledede charterceremonien
og førte de 19 medlemmer ind i den nye klub.
Den følgende dag besøgte alle gæsterne sammen
med den nye klubpræsident Deepak Bhandari og
de nye klubmedlemmer flere end 10 børnehjem
for trængende børn i byen Nawalparasi. Skoletasker, tøj og nogle madkasser blev doneret til
børn.
Alle deltagere nød disse dage i et vidunderligt
fællesskab med en masse Nepalisisk mad, sightseeing og en speciel festlig velsignelse fra de Nepalske familier.
Harrison Cheng, Island East Club, Hong Kong
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Region Danmarks service uden for grænserne
Et begivenhedsrigt år i Kosovo
2017 var på alle måder et godt år for projektet
“Hjælp til Selvhjælp i Kosovo ”, som Hardernes
Y’s Men’s Club var førende for. Projektet understøttes også praktisk og økonomisk af en række
Y’s Men’s klubber i Region Danmark.
Årets største mål var at indsamle det budgetterede kr. 525.000,- (ca. USD 87.000) til opførelse af
et kursus– og lejrcenter i Gjakova til børn, unge
og sårbare familier som et EU regionalt projekt.
Det lykkedes fuldt ud og mere. Pengesummen
overskred målet og nåede kr. 700.000,- (USD
115.700). Således formåede KFUM, som den
ideelle løsning, endda at købe campingpladsen,
der ligger i et meget naturskønt område lige
uden for Gjakova. KFUM var klar til at starte et
byggeri i foråret 2018. I 2017 sendte Hardernes
Y’s Men’s Club ca. seks ton nødrationer og materialer til Gjakova, som er centrum for KFUM’s arbejde i Kosovo. Dorina Lluka var hovedpersonen
og den bevægende ånd bag væksten og KFUM’s
fremskridt i Kosovo. Ud over distribution af gratis nødhjælp til sårbare og fattige familier, sælges
varerne i velgørenhedsbutikken i Gjakova. Overskuddet bruges primært til aktiviteter for de 600
børn og unge mennesker, der samles hver uge.
Det er også meget glædeligt at bemærke, at den
økonomiske position var stærk nok til at starte
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KFUM-arbejde for børn og unge i byerne Junik
og Peja. Det forventes, at i Peja vil KFUM også
kunne starte en genbrugs butik i de lokaler, som
kommunen stiller gratis til rådighed.
Arne Nielsen, Hardernes Y’s Men’s Club

Ud over de ovennævnte gaver donerede den gigantiske
danske legetøjsfabrikant, LEGO, 12 kasser med legoklodser, der giver gode muligheder for 100 børn.

Samfundstjeneste Dag

Den Nordatlantiske region tog imod en opfordring fra Y´s Men Area USA og afholdt den
24. oktober 2020 samfundstjenestedag. 15
klubmedlemmer fra forskellige klubber kom for
at hjælpe “Habitat til Menneskeheden”, en international non-profit organisation med at bygge et
hus i en fjern lokation i staten New Jersey. Arbejdet startede omkring kl. 7.30 om morgenen
under tilsyn af eksperter fra Habitatet, der delte
de frivillige ind i fire grupper og tildelte opgaver
såsom maling, rengøring af baghaven, reparere
trapper, renovere vinduer osv. Denne heldagsaktivitet hjalp nogle mindre bemidlede til at eje et
hus. Habitats stabschef Ashley Biggs værdsatte
det frivillige arbejde og sagde, at sådant et arbejde vil gøre det muligt for Habitatet at opfylde sin
mission om at hjælpe underpriviligerede i samfundet med et overkommeligt hus.

Westchester klubben havde arrangeret en Samfundstjeneste dag den 17. oktober 2020 på Spain
Ridge Park, Yonkers, NY, hvor 21 frivillige fra klubben hjalp parkbesætningen med at rydde op i
parken ved at rive blade sammen og sprede træflis, beskære træerne, fjerne skrald osv. Det var
en fantastisk mulighed for
klubmedlemmerne at give
noget tilbage til samfundet
og skabe et billede af Y’s
Men i dette område.
Aktivitetsarbejde
i parken

Westchester County Parks kommissionen, ved
Kathleen O’Connor, kom forbi for at hilse på
de fri-villige og udtrykte taknemmelighed og
påskønnelse af indsatsen.
Nordatlantiske regioner, USA
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Kerala, Indien
Aldrig har denne lille stat, Kerala, gemt væk
i den sydvestlige spids af halvøen Indien, set
sådanne regnvejr i tre generationer. Det regnede
og regnede kontinuerligt i ca. fjorten dage og
store dele af staten oversvømmedes. Sidste gang
staten stod over for en sådan situation var i 1924,
hvor 13 ud af de 14 områder blev erklæret i undtagelsestilstand.
Kerala er den stat, der har tre af de største regioner i Y’s Men International med næsten 80
procent af det samlede medlemskab i Area India. Mange Y’s familier var også påvirket af
katastrofen. Y’s Men’s klubber i South India Region, især dem tæt på Kerala grænsen blev ledet
af DG Palaniappan og var de første til at hjælpe
med lastvogne fulde af nødvendige materialer.
Næsten alle 90 klubber i den sydlige indiske region stillede med materialer og frivillige.
Rapporter fra DGere og klubledere i Sydindienregionen angiver, at alene forsendelsen af ca. 70
lastvogne med nødhjælps materialer til forskellige centre havde en værdi af omkring INR 5 millioner (USD 70.000 ca.) plus et tilsvarende beløb
sendt til godkendte hjælpefonde - herunder
statsministerens oversvømmelsesfond. Y’s Men
Internationals Præsident Moon Sang-bong tildelte også USD 5.000 fra en hjælpefond for klubber til det fortsatte nødhjælpsarbejde.
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Y’s Youth og Y’s Lings greb også aktivt ind. Mere
end 30 Y’s Youth fra midt vest, syd vest- og Sydindien-regionerne var frivillige i en uge og stod
for lejre, der distribuerede vand, mad og tøj.
Senere, da oversvømmelsen trak sig tilbage, var
de unge med til at rense huse og bringe mad og
grundlæggende fornødenheder til dem i nød.

Lastbiler med nødhjælp
fordeles

Rengøringsmidler klargøres

Pedalering - til støtte for Strong Kids børneprogrammet
YMCA’s første årlige “Spin-a-Thon” blev afholdt
i oktober 2018 og var en rungende succes, der
indbragte ca. 10.000 Canadiske dollars til Strong
Kids kampagnen. 20 sponsorer, 150 spinners og
25 frivillige fra New Brunswicks hovedstadsregion sluttede op for at gøre “Spin-a-Thon” til
en af de største Y’s fundraising arrangementer
i 2018. Frederictons Epsilon Y’s Service Club
støttede initiativet. YMCA Strong Kids er en årlig fundraising kampagne fokuseret på at skaffe
tiltrængte ressourcer for at give børn, voksne og
seniorer mulighederne for at leve et sundere og
lykkeligere liv! Strong Kids projektet handler om
gennem medlemskab at give disse børn i nød et
aktivt ”Lejrskoleophold” med sundhed, fitness,
svømmeundervisning og give børn mulighed for
at opleve magien i en YMCA lejr!

Epsilon Y’s Service Clubs primære fundraisers har
siden 1982 stået for driften af kantinen og baren
på Grant Harvey Arena i Fredericton, New Brunswick. Indtægter fra disse og andre aktiviteter
animerer Epsilon Y’s Service Club til at støtte
YMCA’s aktiviteter og give tilskud til mange andre værdige organisationer og projekter samt
årlige tildelinger af stipendier til kandidater fra
tre lokale gymnasier. Epsilon Y’s Service Club har
rejst og distribueret over en million dollar til forskellige fællesskabsprojekter siden dens begyndelse i 1947!
Bill Irwin (Asst. Editor, YMI World
for område Canada Caribien)

“Epsilon Y’s Service Club har i en lang årrække
støttet Fredericton YMCA med at udvikle og levere programmer og aktiviteter til familier i vores
region”, siger Margaret Loughrey, som er formand for YMCA forbindelsesudvalget.
Epsilon Y’s Service Club har mere end 60
medlemmer, der yder finansiering af Strong Kids
programmet. Ved arrangementer donerer og
serverer klubmedlemmerne også mad til andre
donorer, som deltager i den årlige Strong Kids
frokost.
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Thika Y’s Men støtter Duncan og hans familie
Thika Y’s Men’s Club hørte fra PIP Benzon Wabule
og hans kone Mary (medlemmer af Thika-klubben i 2018) den triste historie om Duncan Ngovi.
Duncan blev, på vej hjem fra skole i 1990’erne under leg ved et uheld skubbet ud foran et tog af en
kammerat og kørt over. Han mistede begge ben
og begge hænder. Han overlevede og gennemgik
en lang behandling for senere at afslutte en gymnasial uddannelse. Et par år senere mistede han
sin far, og sammen med sin syge mor og to brødre
kom familieudfordringerne, og de blev hjemløse.
Heldigvis forsynede kirken dem med et hus i
Thika by. Det var naturligvis en lettelse, men
de havde ingen indkomst. Thika Y’s Men’s Club
drøftede sagen og sendte ledelsen til Duncans
hus, hvor de havde en nøgtern diskussion og opstillede en liste over behovene for familien i henhold til familiens prioriteter. På toppen af listen
var ændring af et af værelserne ud mod vejen.
Det skulle indrettes som en lille butik. Det ville
sætte familien i stand til at få en regelmæssig indkomst og dermed opnå selvforsyning.
Yderligere blev Thika Y’s Men enige om at donere
penge til en tømrer, som sørgede for opsætning
af hylder i det udpegede værelse.
Da dette var gjort, donerede de flere penge og
købte varer til butikken, og de sørgede for en virkelig rørende og spændende åbningsceremoni i
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huset den 25. januar 2019. Smilene på Duncans
og hans mors ansigter var virkelig bevægende.
Klubben besøger og overvåger fremskridtene en
gang hver anden måned for at tilbyde mere kapital, rådgivning og træning til Duncan og hans
mor. Klubben hjælper fortsat med indkøb af varer fra en nærliggende engrosbutik.
Der er stadig mange udfordringer for Ngovifamilien bl.a. sikring af huset, job til Duncans brødre,
køb af senge til familien, logistik relateret til elektricitet og maling af huset.
Thika Y’s Men´s Club har adopteret denne sag og
vil gøre alt for, at familien fortsat kan leve med
håbet om en lykkelig fremtid.
Boniface Muinde, Thika Y´s Men´s Club, Kenya

Den gode historie

Sdr. Bjert Y’s Men’s Club chartret som klub 1000 i verden
Det gav genlyd både
lokalt og regionalt i Danmark, da en af de første
klubber startede som
en Y’s Men’s klub for
både mænd og kvinder, hvor de familiebaserede
værdier var i front.

menighedsråd har stillet til rådighed. Lejerne må
selv passe og høste fra de træer, som de har lejet
til rimelige priser.

Samme år og samme dag, den 24. maj 1981, blev
en klub i Nøtterøy i Norge og en klub på Sri Lanka
chartret og der blev oprettet venskabsklubber
som en triangelforbindelse.
Første store opgave var at hjælpe med at oprette
en skole for blinde og døve på Sri Lanka. Dette
skete i samarbejde med Region Danmark.
Første pengerejsningsprojekt blev et børnedyrskue. Der opstod et nødvendigt samarbejde med
KFUM Spejderne, og traditionerne omkring dette
arrangement udviklede sig til en folkefest.
Gennem 40 år har lokalbefolkningen trofast bakket op om denne begivenhed. Ligeledes har en
tombola opstillet ved lokale handlende givet et
godt overskud.

Disse arbejdsopgaver og fællesskabet i klubben
som helhed er med til at fastholde kammeratskabet og udsynet til verden omkring os og de
forpligtelser, der følger med enhver ret.

Gennem de seneste godt 30 år har klubben varetaget pasning og udlejning af æbletræer. Det
sker i en æbleplantage, som Sdr. Bjert Kirke og
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Y’s Men Christian Club of Sighisoara
I året 2007 blev Y’s Men’s Christian Club of
Sighisoara startet op af Petre Oprean, Father
Ovidiu Dan, ingeniøren Aurel Flesar, Mircea
Taralunga og Ioan Tosa sammen med dr. Sergiu
Lefticariu og professor Daniela Ciucan. Ovennævnte, som i forvejen var involveret i byen,
dannede rammerne for en klub med formål på
humanitære værdier og med hovedvægt på at
støtte ungdommen.
Kort tid efter, den 5. oktober 2008, modtog klubben et chartrercertifikat med Y’s Men’s Club Vejle
2 som moderklub.
Klubben blev oprettet med ca. 50 medlemmer.
Til festen deltog medlemmer af byrådet samt
både Rotary og Lions Club.
Fra opstarten gennem årene blev der knyttet
nære venskaber med Frits Nielsen, Michael Lorentzen, Ulrik Lauridsen og Jens Nielsen fra Vejle,
som sammen med andre blev rollemodeller for
et godt lederskab i den nye klub.
Klubben organiserede velgørende hjælp til unge
enkeltpersoner og grupper samt børn i nød med
materiel støtte. Klubben har støttet unge intellektuelle fra svage hjem til at få sig en uddannelse.
Igennem 10 år har klubben dagligt støttet op til
22 studerende med et måltid mad.
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Father Dan og hustru har som frivillige jævnligt hjulpet på et Dagcenter med social/kulturel
støtte.
Y’s Men ansat på skoler har gennem Erling Larsen fra Kalundborg modtaget brugte computere
og ærer stadig hans minde.
Vi uddeler finansiel støtte til studerende ved
deres årlige dimission. Vi har givet et års scholarship til Daniela Hanur Costea til hendes high
school studie.
Hvert år den 1. juni organiserer og financierer vi
et sports-arrangement ”Childrens cross” på hotel
Bella Vista.
Hver vinter organiserer vi en ”skobox” kampagne
op til jul, hvor vi giver 100 til 170 æsker med gode
sager til børn i svage familier.
Vi afholder med stor succes events for at indsamle penge til vor fond.
Allerede i 2007 startede vi med på Dagcentret i
marts at fejre ”Kvindernes dag” samt Martisor,
som er en speciel fejring 1. marts, hvor vi kan
samle 35-40 unge.
Ved at give modtager man selv mere. Det er en
måde at udtrykke sig på i vort partnerskab med

”Aurel Morora Middle school” med det formål at
uddanne den unge generation til frivillighed med
åndelige og humanitære værdier.

I samarbejde med Region Danmark har vi i 2020
startet et meget intenst teaterprojekt – ”Theatre
Caravan”.

Vi har bl.a. rejst penge ved at sælge malede æg
til vor moderklub i Danmark.
Hver familie fra vor klub støttede en ung i et år
eller to, så de unge kunne fortsætte deres studier under anstændige forhold.
I 2010 havde vi store oversvømmelser i Bacâu distriktet, hvor mange familier fik deres huse ødelagt. Vi gik sammen med Rotary og Lions Club og
støttede på mange måder med fornødenheder.
I 2011 sendte vi David til kontrol i Tyskland for en
operation i øjnene.
En tragisk hændelse efterlod 5 børn som forældreløse, hvor Y’s Men var tæt på dem, og vi støttede både moralsk og med penge.
Ana Maria Galea, en Jazz sangerinde, afholdt en
gratis koncert for forældreløse piger i Cris, som
hører under vort kirkesogn.
I 2017 sponserede vi et danse-ensemble fra en
børneklub til at kunne deltage ved en international danse festival i Portugal.
Vi har samarbejde med Region Danmark, og Vejle 2 har hjulpet Veritas Stiftelsen med at installere
et varmeanlæg.
Vi har støttet etablering af en ny Y’s Men’s Club I
Chisinâu, Moldavien.

Vor klubpræsident Gianina Iconaru har sammen
med TACT Theatre Company arrangeret teaterforevisninger for skolebørn i små fattige samfund.

Sighisoara klubben har også arrangeret mange
distriktskonferencer.

Gianina Iconaru
Y’s Men Christian Club of Sighisoara, Rumænien

Efter forestillingen modtager alle børn en lille
bog med historier skrevet af den berømte franske forfatter Jean de La Fontaine.
Vi takker Y’s Men International for de værdier,
udvikling og lederskab, vi får gennem organisationen.
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At være sammen med mange… og alligevel alene…
Anni Knudsen og storebror Jens er ikke i tvivl.
Det var en kæmpe oplevelse af være i San Jose
i Californien som Yeep-student henholdsvis i
1988-89, og i 1986-87. Oplevelsen har sat sig
spor i hele deres voksenliv indtil nu. Anni og Jens
var de to sidste af fire søskende, som oplevede
livet som Yeep-student hos familien Casteel i
Californien. Undertegnede har i anledning af
Jubilæumsskriftet sat Anni og Jens stævne for
at snuse mig frem til, hvad der har betydet så
meget for dem ved Yeep-opholdet.
Jens fortæller: Det er noget med ikke at være
alene, men bo hos en god og kærlig familie med
et stort netværk. Og så alligevel være alene,
helt alene…med alle de udfordringer, dét gi’r: Et
fremmed sprog, en fremmed kultur, et fremmed
netværk, en fremmed dagligdag, og kun 17 år.
Når man har prøvet det bliver man klar over, at
dét er med til at modne. Man gør erfaringer, bliver hurtigt tvunget til at begå sig på et fremmed
sprog. Lærer at stå op i en stor forsamling og
fortælle om Danmark – på engelsk/amerikansk.
Og opleve, at man klarer det. Og man lærer, at du
selv må være pro-aktiv i skolen, hvis du vil skabe
netværk.
Og Anni fortsætter: Var jeg egentlig usikker på,
om jeg ville af sted til det store udland, Californien? Nej, da mine 3 ældre søskende havde
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været der, gik det op for mig, at jeg simpelthen
ikke turde lade være med at tage den oplevelse
og udfordring. Lige, da jeg var landet hos familien
Casteel i Californien, og lå i min seng for første
gang, da gik der et lille sug gennem maven. Men
hurtig begyndte dagligdagen, og jeg blev kastet
ud i det.

Ægteparret Casteel sammen med Jens
og hans ægtefælle Conni.

Anni og Jens fortæller om dagligdagen, at de –
som deres to ældre søskende – gik på den lokale
Highschool med 3.000 elever. Og Jens fortæller,
at parkeringspladsen for elevernes biler var
større end lærernes. Det var en almindelig Highschool med 12 klassetrin, og både Jens og Anni
blev indplaceret på 12. klassetrin, hvilket efter
danske forhold svarer til noget mellem 10. klasse
og HF. Der var på skolen ca. 20 udvekslingselever

fra andre lande. Anni fik på skolen kontakt med
en tysk pige, som hun nu 28 år senere stadig har
forbindelse med.
Både Anni og Jens havde glæde af deres musikalske erfaringer fra spejderorkestret i Hedensted. På skolen valgte de valgfaget band, Jens på
baryton og Anni på kornét. Og det kom til at betyde meget for dem begge. De spillede det første
halve år hver dag efter skole. De konkurrerede
mod andre highschools og spillede til de amerikanske skolefodboldkampe. Dette var til tider
hårdt, men en kæmpe oplevelse.
Både Anni og Jens giver udtryk for, at det betød
meget med det netværk, som Y’s Men repræsenterede. Man følte sig altid velkommen, og der var
altid nogen, der ville hjælpe. F.eks. ville Jens på
et tidspunkt gerne med til et stort stævne i Los
Angeles, 8 timers kørsel fra San Jose. Jens deltog
under opholdet også i et Y’s Men verdenskonvent på Hawai. Alt dette blev betalt af den lokale
Y’s Men’s Club.
Noget særligt, som både Anni og Jens har hæftet
sig ved under opholdet, var, at forholdene mellem Danmark og USA den gang var meget forskellige. Alting var stort i USA: Store byer, store
mennesker, store indkøb, store handelscentre.
Jens husker, hvordan der blev købt en hel sæk
popkorn med hjem. Og så kunne enhver i familien tage sig en skålfuld efter behov.

Familien Casteel havde – udover de fire Knudsen-søskende – også haft to andre YEEP-studenter, Lars fra Esbjerg og Mette fra Odense. Dem
har Jens og Anni stadig kontakt til.
Var der ind imellem lidt hjemvé hos Anni og
Jens? Begge svarer nej, og Anni tilføjer: ”i hvert
fald ikke sådan for alvor.” Og på den måde var
det jo også en helt anden tid. Både Anni og Jens
havde i løbet af året kun telefonkontakt med mor
og far 2-3 gange. Og det var før Facebook og smsdagene.
Kontakten med familien Casteel er fortsat. Både
Anni og Jens med familie har i årenes løb aflagt
flere besøg hos familien i Californien. Og Casteel’s børn, David og Laura, er også med i netværket hos Anni og Jens.
Jens blev for mange år siden – efter storesøster
Lones hjemkomst - klar over som 12-årig, at
han ville af sted som Yeep-student. Han tog en
avis-plads, og begyndte at spare op til rejsen. Og
Jens’ egen datter Trine tænker nu det samme.
Og med et glimt i øjet tilføjer Jens, at ”om ikke
før, så vil jeg være Y’s Men, når min datter når
Yeep-alderen, så jeg kan bidrage til, at hun får
den kæmpeoplevelse”. For både Anni og Jens er
enige om, at uden ”Y’s Men’s-delen” var deres
ophold ikke blevet det samme…
j-bre, Hedensted
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Majs-labyrint i Nibe
Nibe Y’s Men’s Club har igennem tiderne været
meget aktive med mange påfund til gavn og
glæde for borgerne i Nibe.
En publikumssucces blev en majslabyrint, som i
nogle år blev etableret i en majsmark ved Hvalpsundvej i Bislev.
Etableringen gav et godt socialt sammenhold i
klubben.

Det var jo unægtelig et stort arbejde på et areal bestående af flere tønder land at måle op og
afmærke og fjerne de planter der skulle give labyrintens mange kringelkroge.
Adgangen til labyrinten var selvbetjent, hvilket
i ordets bogstavelige forstand blev praktiseret,
da entreen skulle lægges i en nedgravet mælkejunge, som desværre ikke var sikret som et bedre
Fort Knox, og desværre kunne betjenes af nogle
lidt langfingrede besøgende, ærgerligt midlerne
var jo tiltænkt et bedre formål end at havne i de
forkerte lommer.
Labyrintens store publikums interesse blev et
yndet udflugtsmål for skoler og børnehaver samt
børnefamilier, og ikke mindst den store figur af
Tyren.
Tyren var blevet fremstillet af klubbens kunstner og dekoratør. Der var flere Events med bl.a.
konkurrencer som de besøgende kunne deltage
i. Det store arbejde med evt. nyetablering hvert
år, blev dog for meget til at attraktionen kunne
opretholdes. Det siges, at alle er kommet ud af
labyrinten.
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Area- og regionskonference i Skjern Kulturcenter 2011
Deltagerantallet til regionskonferencer havde igennem flere år været for nedadgående, vel omkring en 7 - 800, og vi havde derfor som mål, at
denne udvikling skulle vendes. Det skulle være
”Konferencen”. Det vil sige, at indholdet i konferencen skulle være helt i top. Det skulle være
nemt at finde overnatning, og prisen skulle være
i bund. Prisen for alt eksklusiv overnatning var
DKK 890 pr. person. Overnatning fra fredag til og
med søndag fra DKK 200 – 400, pr. person. For
en hel del af de udenlandske deltagere havde
vi sikret et tilskud fra Area Europa, således at
prisen for dem kunne holdes nede på DKK 500
for alt betalt, inklusiv overnatning. Der var også
en gruppe Y’s Youth, som deltog i hele konferencen til en favorabel pris. Overnatning foregik på
hoteller, Borrislejren, efterskoler, tekniske skoler,
Campingpladser, lejre mm.
Lars Busk Sørensen
skrev tekst, og Willy
Egmose komponerede
musik til en ny salme
skrevet til lejligheden.
Skjern Å klubben producerede et kæmpe
kors af jern.
Det blev en af de allerstørste Y’s Men’s

konferencer på dansk jord med 1.356 deltagere,
hvoraf 166 var fra det øvrige Europa.
Der var et varieret program, med alt fra Sigurd
Barrett, Anders Agger, Elisabeth Dons Kristensen,
Henrik Stubkjær, Skjern Ballet skole, Skjern Marimba orkester, Skjern mandskor, Kirkekoret og
underholdning ved organist Willy Egmose, der
virkelig gav den gas, så Russerne nærmest stod
på bordene og sang. Det var helt utroligt, hvad
denne blinde organist betød for konferencen.
Udflugter med guidede ture blandt andet til
Skjern Å og Vesterhavet.
Der var tænkt på hørehæmmede med installation af teleslynge og med opsætning af to meget
store konferenceskærme, som viste dansk tekst
på den ene skærm og engelsk på den anden. Det
engelske sprog blev simultant tolket (gratis) med
personale fra Høreforeningen. Gudstjenesten
blev holdt i en propfyldt sportshal i tilknytning til
Kulturcenteret.
En vellykket konference med temaet ”Empati
og næstekærlighed”, som vi ser tilbage på med
stor taknemmelighed og glæde og som fortsat vil
huskes som ”konferencen”.
Skjern Y’s Men’s Club og Skjern Å Y’s Men’s Club
Knud Hougaard Klausen
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Kavalkade fra klublivet i Ringkøbing Y’s Men’s Club
I sensommeren 1974 inviterede Skjern Y’s Men’s
Club til møde på Ringkøbing Missionshotel med
henblik på opstart af en klub i Ringkøbing.

Klubbens første præsidie bestod af: Frede Vestergaard, Ulrik Lauridsen, Ib Gravesen og Frede
Nielsen.

12-15 mand tog imod invitationen, og et udvalg
bestående af tre mand blev nedsat: Præsident
Ejner Lauridsen, sekretær Gunnar Fomsgaard
samt Svend Erik Jensen. Sekretæren fungerede
som postbud, og brevene blev rundsendt pr.
cykel.

I sept. 2018 afholdtes 40-års jubilæum med deltagelse af moderklubben Skjern samt ”børnene”,
Hvide Sande og Videbæk. Endvidere havde vi
besøg af medlemmer fra vor broderklub Askøy
ved Bergen, som blev vor broderklub i 2007.
Allerede i 2006 etablerede vi en broderklubforbindelse til Vilnius Y’s Men’s Club i Litauen,
og i 2009 blev disse venskaber til en triangelforbindelse, hvor Vilnius desværre i 2019 udtrådte af samarbejdet.

Fra de første tiltag til opstart af klubben gik der
fire år inden moderklubben syntes, at klubben i
Ringkøbing var ”moden” til chartring.
Charterfesten den 30/9 1978
blev et brag af en fest, der
efter sigende sagde spar 2 til,
hvad der på det tidspunkt var
set af charterfester i Region
Danmark. Der deltog 294 og
Højskolehotellets 2 sale var
fulde. På scenen spillede Ringkøbing Garden til indledning.
Talere: Arne Gadeberg, Slagelse, Regionsleder
1978-79, Gotfred Nissen, international præsident
1978-79. Borgmester Skytte. Frede Vestergaard
med digt og poesi. Gunnar Fomsgaard holdt
tale for damerne. Senere på aftenen kom Ragna
Tangs folkedansere og underholdt.
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Klubbens medlemmer har god glæde af dette
fællesskab med gensidige besøg og nyhedsbreve.
I klubåret 2013-14 blev klubben omdannet til en
blandet klub og har i øjeblikket 34 medlemmer,
hvoraf 4 er kvindelige medlemmer.
Der har været en stor forskellighed og udvikling i
vore aktiviteter. Loppemarked i nogle år forskellige steder i byen og et par gange om året sammen med KFUM-idræt.
Overskuddet i disse år 1975-86 lå på ca. 215.000
kr. Vi har haft salg af julekalendere, egnsmærker
og bogmærker med Fadervor samt nedbrydning af sommerhus og fabriksbygning, byspil a la

Matador (kan endnu købes i genbrugsbutikken),
dyrkning af porrer i 6 år, hvilket gav et dejligt arbejdsfællesskab.

300 m2 klar til ibrugtagning og snoren blev klippet af Y’s Men’s Internationale generalsekretær
Rolando Dalmas.

Vi sendte en ældre bus til Estland herunder reservedele, hvilket udviklede sig til et samlet projekt i vort distrikt.

Højeste omsætning på et år har været ca.
900.000,- kr. Løseligt optalt har vi gennem årene
1975 - 2020 uddelt: kr. 11.600.000,-.

I en årrække fra 1991 var der en daglig 5 minutters udsendelse ”Morgenstund” i Radio Ringkøbing, hvor bl.a. klubmedlemmer aktivt havde
indlæg til eftertanke i en uge ad gangen.

Når man ser et sådant beløb, er det befordrende
at tænke på, hvor stor gavn og glæde disse penge
har gjort til projekter lokalt og internationalt.

Genbrugsbutikken er et kapitel for sig. I 1994
åbnede vi en genbrugsbutik i lejede lokaler i en
tidligere cykelforretning i Ringkøbing. Der var
stor betænkelighed ved den store husleje, men
det gik over al forventning.

Ringkøbing Y´s Men´s Club
Kristen Grysbæk

Med fredag og lørdag som åbningsdage og i alt 7
timer solgte vi i det første år gennemsnitligt for
ca. 3.000 kr. pr. uge.
Efter 10 år blev bygningen sat til salg, og der
skulle tænkes nyt. Vi købte grund længere ude ad
Herningvej og byggede 500 m2, som blev taget i
brug d. 3. sept. 2004. Byggeomkostningerne blev
reduceret kraftigt ved, at klubbens medlemmer
udførte en stor del af arbejdet.

Besøg fra Askøy i Norge
i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum.
Her er alle samlet uden for Rindum Kirkehus i Ringkøbing

Allerede efter fire år på den nye adresse blev
pladsen for trang. I 2008 stod en tilbygning på
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Hvorfor blev jeg en del af Y’s Men’s fællesskabet?
I starten af 1980, godt et ½ år efter
at vi som familie med 2 små børn
på 4 og 2 år flyttede her til Randers, blev jeg kontaktet af en yngre
mand, der fortalte, at de var en
gruppe mænd, der ønskede at starte en ny Y´s
Men´s klub her i Randers.
Henvendelsen vakte min nysgerrighed, da et
medlemskab som ny-tilflyttere til Randers ville
give os mulighed for at blive en del af et voksent
kristent og socialt arbejdsfællesskab, og efter
et familieråd blev der givet tilsagn om at blive
medlem.
Jeg blev hurtigt grebet af arbejdet med etablering af klubben og efter chartringen var det arbejdet med de mange små og store projekter, arbejdsfællesskabet, det fælles værdigrundlag og
kammeratskabet, som blev de bærende kræfter.
For os der har været med fra de første år af klubbens historie, er det nok julemesserne i Ulvehøj
og arbejdet med salg af genbrug på Randers genbrugsplads, der står som de største og mest indbringende projekter.
Det at være en del af en tjenesteklub, som udretter diakonalt/socialt og humanitært arbejde, har
været med til at give indhold i de 40 år, som er
gået siden chartringen.
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Det, der har fastholdt, er desuden:
- Muligheden for at prøve kræfter med opgaver i
klub, distrikt og region.
- Det internationale islæt, som har bragt mig
rundt til venskabsklubbesøg og konferencer i
Danmark, Finland, Norge, Letland, Estland, Rusland.
Så jeg må konstatere, at vi som mennesker har
brug for at indgå i relationer og i fællesskaber.
Fællesskaber, hvor man på den ene side bliver
accepteret, som den man er, men også kan se sig
selv som en del af fællesskabet.
Hilsen Uffe Hansen
Kronjyllands Y’s Men’s Club

Glimt fra Verdenskonvent i Stockholm sommeren 1980
Mere end 50 år i Y’s
Men’s Klubben har
givet mange store
oplevelser, som på
alle måder har været
berigende. Én af de
mest fantastiske var
at deltage i verdenskonventet i Stockholm i 1980.

Vi boede på en primitiv campingplads på en af
”Mässens” fodboldbaner sammen med Y’s Men
fra nær og fjern, hvilket gav fantastiske muligheder for samvær. En sen aften havde vi dækket
et langt bord, hvor vi rigtigt skulle hygge og nyde
den lune aften, efter at sidste møde var slut. En
dame fra Kolding fik os nærmest til at falde om af
grin, for hun mødte op iklædt anorak med hætten
snøret, så kun ansigtet var frit, og for at fuldende
påklædningen sad hun i en sort affaldssæk. Grin I
bare, jeg har været i Sverige før, var hendes kommentar. Dagen efter havde vi ikke meget at grine
af, for vi var så plagede af myggestik. For dem var
cowboybukser åbenbart ingen hindring.

Den helt store oplevelse var den første aftens
festgudstjeneste, hvor 1400 mennesker var samlet – det kan ikke beskrives – det skal opleves.
Lunderskovklubben havde på det tidspunkt en
legendarisk formand for BF-udvalget, fru A.M.
Hansen, som også var med i Stockholm. Selv om
vi var vant til at se hende skrabe frimærker til sig
med både arme og ben både her og der, vidste
vi ikke, at hendes netværk var verdensomspændende. Under konventet i Stockholm kom nogle
indiske gæster med to store bæreposer fyldt
med frimærker til hende.
Hun var enestående, og der var en grund til, at
Lunderskov var de bedste i Danmark til at samle
frimærker på dette tidspunkt.
Det var ildsjæle, der for 75 år siden, chartrede
den første klub i Danmark. Takket være dem og
alle, der har givet ilden videre, har vi kunnet
hjælpe mennesker, der har trængt til en hånd.
Sidegevinsten har været oplevelser, som vi ikke
ville være foruden.
Karen Hansen, Lunderskov Y’s Men’s Club
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Banko-Carl
Siden 1973 har Herning Y’s Men’s Club hvert efterår afholdt et reklamebankoshow i samarbejde med ”Banko-Carl”, og der kommer ca. 1400
gæster på en sådan aften.

Vinderen sad bagerst i salen, og så måtte grisen
og jeg vandre ned mellem 1400 gæster, mens
vi udsendte kraftige lyde og en duft, der mest
mindede om forår på landet, når gyllesprederen
er i gang.

Bankoshowet har sammenlagt i årenes løb indbragt flere millioner kroner, som er gået til klubbens hjælpefond.
Princippet i et reklamebankoshow er, at hele byens erhvervsliv er sponsorer, hvor den enkelte
sponsor giver en gevinst efter eget valg, hvorefter der afsættes et beløb, som vi bruger til at reklamere for firmaet – før og under showet.
Gevinsterne bliver på den måde vidt forskellige,
men altid meget festlige.
Et år havde en sponsor foræret os en levende
”torvegris”, som blev leveret indpakket i en sæk,
så hovedet stak ud. Grisen var absolut ikke interesseret i at være gevinst, hvilket den højlydt gav
udtryk for, ligesom den fyldte sækken med ”griseaffald”.
Da mine klubkammerater var vidende om, at jeg
engang i min ungdom havde været svinekontrolassistent, mente de, at jeg var et oplagt emne til
at passe på grisebassen, og derfor stod jeg pludselig på scenen med en skrigende, sprællende,
lugtende og våd gris i armene, og ventede på en
vinder.
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Heldigvis var vinderne et voksent ægtepar, der
boede i en mindre by uden for Herning Kommune, og de havde et lille hus i baghaven, hvor
de hvert år opfedede en gris. Den sidste havde
de lige slagtet og anbragt i fryser og saltkar, så de
var faktisk på udkik efter en ”torvegris” til at indtage stien. Hvor heldig kan man være? De forlod
henrykte salen med bæstet, og alle åndede lettet
op. Der blev ro og bedre lugtforhold.
Siden har vores hovedgevinst været en kummefryser fyldt op med en slagtet gris!
Laurids Moesgård Hansen.
Herning Y’s Men’s Club.

Julemarked
Denne gode historie er
en beskrivelse af den
aktivitet, der har betydet mest for klubbens
medlemmer, hvor der er
skabt sammenhold, begejstring, glæde og følelsen af at være på rette
vej, når tingene lykkes.
Fra klubbens start i 1981 gennemførte vi hvert
år et julemarked i spejderhuset Rytterskolen.
Især den sidste aften, før salget åbnede, var der
en forventningsfuld stemning. Forberedelserne
havde jo strakt sig måneder bagud i tid. En fælles
stræben efter at få alt på plads og at levere det
bedst mulige produkt. Ja, vi var så stolte af det
salgsmateriale, der nu var lagt frem, at der indsneg sig en bekymring for, om musene troede,
de havde frit spil, eller der kunne tilstøde anden ødelæggelse? Bekymringen resulterede i,
at Ruths søn Claus og hunden Monni blev sat på
som nattevagter den sidste nat.
Trods travlhed blev der selvfølgelig tid til snak,
og temaet på ”Rodturen” var altid oplevelserne.
Hver sommer indgik der en rodtur i programmet, udflugten - til Trelde Næs. Rodturens formål
var at skaffe spændende vaskede trærødder fra
strandkanten til dekorationer. Vi husker alle
strabadserne med at slæbe rødderne op; sko og

støvler sad fast, og tøj forvandledes til ukendelighed ved mødet med det helt specielle valkeler
på skrænterne ned mod Lillebælt. Alle bidrog
med, hvad de havde af værktøj: Save, økser, reb,
en motorsav og ikke mindst en trailer til at transportere byttet hjem. Ekspeditionen kunne jo ikke
gennemføres uden mad og drikke fra picnic-kurvene.
På selve dagen var der festlig åbning, og heldigvis
var der altid forventningsfulde kunder udenfor.
Ved lukketid indfandt den intense stemning sig
igen. Alle ydede deres bedste, for at vi kunne
rydde op på rekordtid, og de erfarne havde styr
på, hvor ting skulle dirigeres hen. Der afsluttedes
med festmad: Grønlangkål med det hele.
Optællerne havde travlt med at få styr på årets
omsætning, og det vakte stor jubel, når der var
fremgang i forhold til året før.

Jubilæumstræet plantes 21. marts 2021

Erritsø Y’s Men’s Club
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Historien om egetræerne
- regionskonferencen i Haslev år 2000

Haslev ligger midt i et naturskønt landskab med
store skove, dybe søer og de to godser Bregentved og Gisselfeld.
Netop godserne og
skovene har gennem
tiden givet mange muligheder for aktiviteter
for Haslev Y’s Men’s
Club.
Vi har samlet afklip af pyntegran til adventskranse, nettet grantræer, afbrændt grenbunker i
skoven og mest af alt, samlet agern. Gennem en
længere årrække har vores klub tidligere hvert
efterår samlet agern op i Bregentved skovdistrikt. De opsamlede agern blev brugt i Bregentveds planteskole til opfostring af nye egetræer.
Skovfogeden udpegede de træer, som var kåret
som modertræer, hvor vi skulle opsamle agern.
De opsamlede agern blev lagt i lærredsposer og
der blev både lagt en mærkeseddel i hver pose
og bundet en seddel på den snor, som posen blev
bundet med. Det var en rigtig hyggelig udeaktivitet. Når man lå i skovbunden og samlede agern i
sin spand, fik man ro på tankerne, frisk luft og en
god naturoplevelse sammen med gode venner.
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Det var meningsfuldt, og samtidig kunne vi tjene
penge til klubbens aktivitetskonto til uddeling til
gode formål.
I år 2000 blev regionskonferencen afholdt i Haslev. Deltagerne fra Haslev bar grønne tørklæder,
og grønne egetræer var et gennemgående motiv.
Inspireret af netop aktiviteten med opsamling af
agern, besluttede vi, at hver deltager skulle have
et lille egetræ i potte med hjem.
Træerne blev plantet rundt omkring i
Danmark. Nogle er
plantet i sandet jord
og andre i fed jord.
Nogle har fået lov
at gro frit og har i
dag nået en anseelig
størrelse, som træet
her i Christiansfeld.
Måske når et enkelt af træerne at blive ligeså
gammel som egetræet i H.C. Andersens eventyr.

Haslev Y’s Men’s Club (Jørgen Hansen)

Fisketur ved klubårets begyndelse
Fra 1972 og til 2003 er
klubåret altid begyndt
med en sejltur på Lillebælt.
I 1974 udgik fisketuren fra Hejlsminde med 19
deltagere. Fangsten blev en rødspætte. Derefter
fik vi champignonsuppe i Verners sommerhus.
På fisketuren i september 1975, som udgik fra
Middelfart, fangede Peter Møller syv store torsk.
Efter turen tog vi til Helge Rasmussens sommerhus ved Båring Vig til suppe og hygge-snak ved
pejsen.
”Fisketur 1985: Med MIRA. 30 deltagere, 3 små
fisk, frikadeller og kartoffelsalat, varmt og dejligt
vejr, som sluttede med tordenvejr på hjemturen”.
Et andet år: ”Onsdag, den 16. august kl. 18.30
lagde det gode skib MIRA fra kajen i Middelfart
med en flok glade og spændte børn og fiskere fra
Koldinghus Y’s Men’s Club. Efter den traditionelle
skipperlapskovs gik man i gang med fiskeriet. Udbyttet blev 4-5 pæne fisk og en god og fornøjelig
aften”.

man i Rebæk og gik ombord på en meget stor
og kraftig motorsejler, som i høj fart bragte deltagerne ind i bunden af Gamborg Fjord på Fyn.
Nogle gange fangede man ingenting, og andre
gange fik man hinanden på krogen under båden,
når den drev af sted med slukket motor. Af referaterne fremgår, at måltidet, skipperlapskovs
med øl og snaps og den indbyrdes snak næsten
var vigtigere end fiskeriet. ”Hvordan er din ferie
gået? Hvordan har børnene og børnebørnene
det?” osv.
Til sidst blev lejen af MIRA for dyr, og både skipper og skibet blev ældre, så programudvalget
forsøgte sig i 2004 med en fisketur til en put-andtake sø ved Vranderup, men kun fem medlemmer deltog. Denne aften udeblev fiskene helt,
men til gengæld var der øl ad libitum.
Fra jubilæumsskriftet 2020 Koldinghus Y’s Men’s
Club gennem 50 år.
Sten Krarup

Fisketurene blev oftest gennemført med det
gode, gamle skib MIRA fra Kolding Havn, fra Hejlsminde, Løverodde eller Middelfart. Et år mødtes
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Til charterfest i Neuchâtel den 31. oktober 1964
En ny Y’s Men’s Club var blevet dannet i den
smukke by ved Genèvesøen, og til denne charterfest kørte P. H. Jørgensen i sin røde Volvo Amazon sammen med 4 klubkammerater. (P.H. blev
senere den første Internationale Præsident fra
Danmark i 1971-72).
På forsæderne sad PH og Jacob Weisenberg,
på bagsædet tv. en klubkammerat fra Kolding i
midten Wagn og th. Tage. Vi startede en tidlig
fredag morgen og kom sidst på dagen til Heidelberg for overnatning og mødte her venner
fra Holland, der også var på vej til fest. Lørdag
passerede vi områder, der var klædt i efterårets
smukkeste gyldne farver og kom sidst på dagen
til den smukke by ved Genèvesøen og med Jura
bjergene som en kullise bagved.
Vi blev indkvarteret privat hos et midaldrende
ægtepar. De talte kun fransk, så det blev med
smil og lidt engelsk. Søndag var fest for optagelse
af den nye klub i det internationale fællesskab.
Den mest prominente gæst var nok den internationale KFUM-sekretær fra Genève. Festen begyndte
i den lokale reformerte kirke, hvor vores vært var
præst, og efter den smukke højtidelighed var der
middag og festaften med sange, talere og underholdning. Vores afrejse hjemad var tidlig mandag
morgen efter en minderig fest og et godt samvær

112 . Y´s Men 75 års Jubilæum

med nye venner. Køreturen forløb planmæssigt,
og det første ophold var i den tyske kurby BadenBaden. Vi fortsatte derefter nordpå mod Ruhrområdet. Nord for Frankfurt ved byen Giessen
begyndte der at opstå store problemer for det
lille rejseselskab i den røde Volvo Amazon.
Det var blevet aften med stærk trafik i de 4 vognbaner. PH kørte ca. 160 km i overhalingsbanen
og pludselig lød der et højt brag fra undervognen, ”noget” slog mod undervognen og fyldte
kabinen med støv og snavs. Det ophørte, da PH
koblede ud og stoppede bilen i midterrabatten.
Efter en kort rådslagning blev vi enige om at
tilkalde en kranvogn, for at bilen kunne komme
til det nærmeste værksted. Jacob og Wagn gik i
midterrabatten for at finde en nødtelefon, og det
lykkedes efter en kort vandring. Jacob var født
som tysk borger og jøde, hvilket gjorde samtalen
kort, og efter 1 times ventetid kom en kranvogn

og tog den røde Volvo på slæb til et værksted i
byen Giessen. 3 af os sad på den lille kranvogns
lad de ca. 10 kilometer til værkstedet i den råkolde efterårsaften. Vi blev kørt til det lokale Jernbanehotel. Vi fik en god middag, fik ringet hjem
til familien og gik trætte til ro efter nogle urolige
timer. Næste dags formiddag blev bilen repareret. Det var kardanakslen, som havde løsnet sig,
men efter 3 timer på værksted gik turen videre
mod Danmark, og sidst på dagen var vi alle velbeholdne hjemme igen ved vore kære.

Hvad spirer kan også gro!!

Mundtligt fortalt til Niels Hejslet af Wagn Lykke
Christiansen medl. af tidl. Club Landsoldaten,
Fredericia

Det er blevet resultatet af en børneskov, som
Nibe Y’s Men’s Club tog initiativ til at plante for
20 år siden. Skoven blev senere overdraget til
kommunen. I dag er bevoksningen mere end 8
meter høj og danner rammen om en hyggelig
åben plads i midten med borde og bænke.
Kommer man på Nibeegnen, vil det være en god
idé at medtage en kaffekurv og finde vej til dette
rolige sted og nyde stilheden uden for “storbyen”.
Poul Erik Petersen
Nibe Y’s Men’s Club
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Præstbjerg Y’s Men’s Club med støtte til House of Care
Præstbjerg Y’s Men’s
Club blev chartret
i 2008 og har 16
medlemmer.
Vi har siden 2012
støttet House of Care
(et hus med hjerte) i
Cambodia. Der arbejdes ud fra medmenneskelige og kristne
værdier.

Gennem sponsorater kan House of Care derfor
være med til at sikre fattige Khmer Kids skolegang. Et sponsorbarn modtager bl.a. penge til
en skoleuniform, skoletaske, skriveredskaber,
kladdehæfter, læsebøger og udstyr til sport og
leg samt sundhedsudstyr i form af sæbe og tandpasta m.m.

Susanne Madsen, som kommer fra vort lokalområde (Sørvad), og hendes mand Mony bor i
Phnom Penh og driver House of Care fra deres
private hjem. House of Care har en tro på og vision om, at formidling af uddannelse og viden
kan få næste generation af børn og unge til at
skabe et bedre liv end deres forældre. Derfor er
det vigtigt, at børnene kommer i skole og får en
relevant uddannelse.

House of Care er med til at give børn og unge
tro på og motivation til at gennemføre en uddannelse, samt ruste dem til fremtiden.

I 2012 opfordrede Præstbjerg Y’s Men’s Club Susanne til at søge om godkendelse til et regionsprojekt. Fra Region Danmark blev der i 2012-13
doneret 500.000 kr. til projektet ”House of Care
for unges fremtid i Cambodia”

Vi er stolte over at kunne være med til at gøre
en lille forskel for nogle meget fattige og udsatte
børn/unge i Cambodia. Det har styrket vort sociale fællesskab i klubben, at vi kan støtte Susanne og Mony’s vigtige arbejde med House of
Care.

Siden 2016 har vi støttet House of Care med et
sponsorbarn.
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Susanne og Mony underviser også børnene i god
opførsel, hygiejne og børnerettigheder, når de
kommer ud i landsbyerne.

Præstbjerg Y’s Men’s Club får bl.a. indtægter ved
at dyrke/sælge nye kartofler og plukke æbler til
videresalg samt uddeling af kirkeblade m.m. Ved
deltagelse i lokal markedsdag går overskuddet
fra Amerikansk lotteri til House of Care.

Holbæk Fjord Y’s Men’s Club
Charterfest-sangen
Mel.: Jubijæ
Vi er samlet her i festligt vennelag
for at fejre klubben: Holbæk Fjord i dag.
For med Næstved som vor moder,
har vi sat de rette noder.
Vi vil fejre klubben: Holbæk Fjord i dag.
Jubi jæ jæ jubi jubi jæ o.s.v.
For med Næstved som vor moder,
har vi sat de rette noder.
Vi vil fejre klubben: Holbæk Fjord i dag.
Vi er chartret – vi er Y´s Men fra i dag.
Vi vil alle kæmpe under samme flag.
Vi er nemlig helt her oppe.
Vi er ikke til at stoppe.
Vi er chartret – vi er Y´s Men fra i dag.
Jubi jæ jæ jubi jubi jæ o.s.v.
Vi er nemlig helt her oppe.
Vi er ikke til at stoppe.
Vi er chartret – vi er Y´s Men fra i dag.

Vi vil bruge vores lyst og energi
på at gøre noget godt – med mening i.
Selvom vi har år på bagen,
går vi alle ind for sagen.
Vi vil kæmpe for en sag – med mening i.
Jubi jæ jæ jubi jubi jæ o.s.v.
Selvom vi har år på bagen,
går vi alle ind for sagen.
Vi vil kæmpe for en sag – med mening i.
Olga Olesen
Holbæk Fjord Y’s Men’s Club
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Nogle af de bedste oplevelser med børn inden for Y’s!
I et par årtier var der hvert år tradition for, at
Sønderborg-klubbens Y’s Men en sommerdag
tog på arbejdsweekend på FDF’s lejrhytte Alsborg. Søndag morgen kom alle menetter og Y´slinge til morgenkaffe og kirkegang. Om formiddagen var der typisk “bamseløb” med poster. Vores
da næsten 3-årige Maria blev så udmattet, at
hun faldt i søvn efter middagen, da den vindende
familie skulle findes. Det lykkedes kun lige at
vække hende, da hun fik overrakt bamsen, som
vores familie havde vundet, så faldt hun atter i
søvn med bamsen knuget i favnen.
Oplevelsen i 1979 for drengene (9 og 7 år) var
Areakonferencen i Vejle. Her fik de som et highlight deres første diskoteksoplevelse under aftenfesten.
Tre gange har jeg dog “brændt fingrene” med
oplevelser med børn:
På en tur til Verdenskonvent i 1982 skulle vi
besøge et færdigt Y’s Men’s projekt: På Sri Lanka
besigtigede vi en brønd på et pigehjem, som nogle nonner drev. Pigerne underholdt med sang og
dans. Vi sad i græsset og blev beværtet med te,
bestående af lige dele te, sukker og mælk. Jeg
kom “desværre” til at vælte mit krus i græsset,
men med rigtig dårlig samvittighed - pigerne ville
garanteret have nydt den.
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Vi besøgte et tempel, hvor der også kom en indisk
pigeskoleklasse. En sød pige bad genert om en
kuglepen, som jeg da gladelig gav hende. Lykkelig var hun, men 15 andre piger så længselsfuldt
hen på mig! Hvor ubetænksom kan man være?
Tredje gang var vi i homestay i Korea. Aftensmaden indtog vi siddende på puder på gulvet
med sølvspisepinde, kun sammen med manden!
Og Erik, der var ”hædersgæsten” fik delikatessen: Fiskehovedet. Da han havde fået lirket lidt
fiskekød ud af nakken, lagde han pindene, og
værten spurgte straks, om Erik var mæt. Jo tak,
det var han. En, to, tre snuppede værten fiskehovedet og slubrede øjnene i sig med store bøvs.
Jeg var pludselig også mæt.
Derefter kom en dyb tavshed, som nu skulle
brydes! Y’s Men´s venner havde fortalt mig, at vi
kunne medbringe billeder af børn, have, hus og
by. Så op af tasken trækker jeg vore billeder for
at få samtalen i gang igen. Men hvad sker? - en
så dyb tavshed, at man kunne høre en engel gå
gennem stuen: Vi var jo rige, vi havde to sønner!
Han havde kun to piger! Det var de yndigste små
piger, som med moderen var ”gemt af vejen” i
køkkenet, men som vi heldigvis fik lokket frem og
kunne overrække nogle små danske gaver.
Ak ja, hvor er alle Y’s-lingene blevet af?
Alice Breum

Julemærke

En mangeårig tradition for Sønderborg Y’s Men’s
Club er det årlige Sønderborg Julemærke.
Klubbens første julemærke blev lanceret i 1978
af daværende medlem, fotograf Paul Weber. De
første mærker var med kirker på Als - en serie af
flotte farvefotos.
Denne klubaktivitet har gennem årene givet
pæne overskud. De mange gode motiver fra vor
by og omegn, som regel i akvarel udført af skiftende lokale kunstnere, Jens Funder Nielsen, Ib
Hjaltason, Uffe Krag, Christian Poulsen og Norman Elimar Jensen. Sidstnævnte har alene leveret forslaget i 21 år. I 2012 var det et foto, som
dannede grundlaget for årets julemærke, og
således har det været hvert år siden. Vi har de
seneste år gjort os umage med at vælge motiver,
som afspejler både nyt og gammelt i byen. Motivet i 2018 var det nye Multikulturhus sammenbygget med den gamle Sønderborg Valsemølle
samt Sønderborg Ringridermuseum fra 1643. I
2019 havde vi, foruden den gamle ”Alspigen ved

Rådhuset” det nye og spektakulære Hotel Alsik
på Nordhavnen som motiver.
Året 2020 er et nationalt jubilæumsår med fejringen af 100 året for Genforeningen i 1920.
Derfor skulle vores julemærker denne gang
minde os om denne begivenhed.
Det ene motiv er en nødpengeseddel, som er
tegnet af daværende museumsleder Jens Raben
og udgivet i februar 1920. På denne er et billede
af Broager Kirkes tårne og formentlig skrænten
ved Skeldekobbel. Den oprindelige pengeseddel
kan ses på Sønderborg Slot.
Det andet motiv er SYNERGI, genforeningsskulpturen, der står på Sundgade over for Sønderborg
Slot. Skulpturen er skabt af kunstner, Vivi Linnemann, og handler om ildsjæle, indre nødvendighed, vilje til at stå fast og stå sammen, at løfte
i flok og om lyset, vi deler.
Skulpturen er en af i alt syv Sønderborg Spejlinger,
rejst i anledning af Genforeningsåret.
Som en ekstra krølle kan nævnes, at fotoet af
skulpturen og Slottet er taget af et af klubbens
medlemmer. Dette har Vivi Linnemann lagt op på
en schweizisk kunstnermedlemsside.
Sønderborg Y’s Men’s Club
Birgit Christensen, marts 2021
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Forventningens glæde

Gennem årene har
der været omkring 15
træf skiftevis i Norge
og Varde, idet der har
været træf ca. hvert
tredje år.

En Y’s Men er led i en kæde
omspændende hele vor jord,
en stor kammeratskabsglæde,
som tværs over grænser gror.
Denne sang fik særlig betydning for medlemmer
af Varde Y’s Men’s Club i 1973, idet klubben af
regionens tjenesteleder for broderklubber fik
tilbudt en broderklubforbindelse til Hamar Y’s
Men’s Club i Norge, og heldigvis sagde præsidiet
ja tak til tilbuddet, og efter en privat ferietur i
1976 til Norge blev der skabt en personlig kontakt.
Året efter skulle den danske regionskonference
afholdes i Varde, og derfor var det helt naturligt
at invitere repræsentanter fra Hamar klubben til
at deltage.
To medlemmer fra Hamar YMC sagde ja tak til
invitationen, og så var der for alvor skabt en
forbindelse mellem de to klubber, og denne
forbindelse har været af meget stor betydning
gennem årene for begge klubber. Mange personlige venskaber er skabt gennem de mange år, og
som der står i sangen:
Et venskab er som et gyldent bånd,
så blidt, men fast det dog sammen binder.
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Hamar Kirke

Det første træf var
i 1978 på Remmerstrand. Den gang havde vi alle hjemmeboende børn, så der var
liv og glade dage, når
vi mødtes til træf.

Når vi nu mødes snart 50 år efter, går det lidt
mere stille for sig, men venskabsforbindelsen er
stadig den samme.
Ved Hamar klubbens 50 års jubilæum var Vardes
gave et dansk bordflag monteret på en fod
formet som en ellipse med et Y’s Men’s logo på,
så de altid kan tænke på broderklub forbindelsen
skabt for mange år siden.
			
Elmer Vestergaard Jensen og Ove Hvid
Varde Y’s Men’s Club.

Gode minder fra Vejle
For godt 60 år siden blev jeg medlem af den
første Y’s Men’s Club i Vejle, og det kan jeg ikke
lade være med at hæfte mig ved.
I 1959 var jeg blevet antaget som sekretær på
Vejle KFUM, og min kone Gertrud Kaag var husmor i KFUMs pensionat, hvor der var ca. 90 pensionærer. KFUM-bygningen var en stor, gammel
borgpræget bygning med ca. 20 værelser, pensionat, foreningslokaler og en stor festsal på anden sal med en pompøs trappeopgang og dertil
FDF og KFUM-spejdere i kælderen.
Festsalen var grå og trist og skulle friskes op, og
det blev så den kommende Y’s Men’s klubs indledende projekt. ”Klubben” mødtes på KFUM, og
Gertrud stod for det kulinariske.
Selve programmet ved charterfesten husker jeg
ikke, men derimod hvad der gik forud - nemlig
restaureringen af festsalen. Der skulle først rejses penge, hvorfor klubben arrangerede en stor
basar i salen med boder bygget op som en “bindingsværkslandsby” med hele tre storkereder.
En dekoratør gik så meget op i det, at han arbejdede efter fyraften og sov nogle timer om natten
i salen.

På selve dagen fik vi besøg af skuespilleren
Brothagen, der altid “skulle skinne sig”. Nu blev
han kørt rundt i byen og fortalte folk, at han
“skulle skinne sig til KFUMs basar”, og det var der
mange, der også gjorde.
Dagen blev en succes, og der blev penge til festsalen.
Derefter gik alle klubbens medlemmer i arbejdstøjet, for nu skulle vi alle snart være rigtige Y’s
Men. Det betød, at en grå og trist sal blev forvandlet til en festlig, farvestrålende sal med en
fastbygget scene i det ene hjørne og plads til
næsten 200, hvor så charterfesten blev planlagt
til den 18. marts 1961. Jeg husker ikke programpunkterne, men her foldede Gertrud sig rigtigt
ud med en festlig borddækning og en pragtfuld
menu, der gjorde alle glade, og ingen tænkte
måske på pigerne, der færdedes op og ned ad en
gammel nedslidt vindeltrappe op til anden sal.
Det var toppunktet på de første Y’s Men’s minder, desværre kun tre år i Vejle, men så videre
i Herning og Tønder, og nu afsluttende i Viborg
Y’s Men’s Club. Det var et kammeratskab, hvor vi
med tak “vedkender os den pligt, der følger med
enhver ret”. - og så 60 år!!
							
			
Jakob Bjerg
			
Viborg Y’s Men’s Club
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“Et bedre sted”
Y’s Men 2022 – 100 år i verden – 75 år i Danmark
Mel: Ode til glæden – Beethoven
1. Lad os dele
for at hele
liv og håb på kryds og tværs.
Hundredåret
bliver båret,
når vi når fem og halvfjerds!
Vort til lykke
er et smykke,
tro og håb og kærlighed.
Hjælp til andre
kan forandre
verden til et bedre sted!

3. Lad os vandre
med hverandre
sammensat i brogethed!
Ja, lad troen
bygge broen,
som forbinder folk i fred.
Sammensatte
kan vi fatte,
vi er ét i kærlighed!
Hjælp til andre
kan forandre
verden til et bedre sted!

2. Lad os brænde
for at tænde
glød på tunge, lys i hånd.
Ret og pligter,
ingen svigter
liv med krop og sjæl og ånd!
Lad os tjene
og forene
os i fælles kærlighed:
Hjælp til andre
kan forandre
verden til et bedre sted!

4. Lad os feste
for det bedste,
alt det gode, som blir gjort!
Gode venner
rækker hænder
for at gi’ det bedste bort.
Lad os hele
ved at dele
livet i mangfoldighed.
Hjælp til andre
kan forandre
verden til et bedre sted.
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5. Hundredåret
får vi kåret
den bevægelse, som kom
fra det fjerne
som en stjerne
med en trekant udenom.
Y’s Men’s tegnet
er beregnet
til at mærke verden med:
Hjælp til andre
kan forandre
verden til et bedre sted!
Carl Hertz-Jensen 2021
Vejle Trekanten Y’s Men’s Club

“A better Place”
CENTENARY-SONG – YMI 2022
Music by Ludwig van Beethoven “Ode to Joy”
1. How do we dare?
Where should we share?
Why could we care? – YMI!
Are we daring,
are we sharing,
are we caring. – Why am I?
Y’s Men daring,
sharing, caring,
when the world around we face,
helping others,
sisters, brothers,
make the world a better place!
2. Centenary,
years to carry,
moving movement – YMI!
Gratulations,
celebrations,
never asking: “Why am I?”
Seeing others,
sisters, brothers,
as we see us face to face.
Helping others,
sisters, brothers,
make the world a better place!
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3. We are moving,
ever proving,
organizing YMI!
Network making
we are taking
growing chances: Why am I?
Friends in gladness
melt all sadness,
when we give each other space!
Seeing others,
sisters, brothers,
make the world a better place!
4. Thank you giving,
we are living
club life inside YMI!
Joyful voices
all rejoices,
all together: Y am I!
Joyful singing
will be bringing,
love for all receiving grace:
Serving others,
sisters, brothers,
make the world a better place!
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5. Y’s Men daring,
we are sharing,
we are caring – YMI!
We are gifted
and uplifted,
when we’re asking: “Why am I?”
All creation,
liberation
we together can embrace:
Helping others,
sisters, brothers,
make the world a better place!
Carl Hertz-Jensen
ISD CE – ASD CE – PAP – YMI Chaplain
Vejle Trekanten YMC, Denmark
2021 – January 27.

Organisation

Organisation Y´s Men International
Y’s Men International
International Council
15 councilmedlemmer

Øverste administrative
ledelse (IEO)
International Præsident (IP)
International Præsident Elect (IPE)
Past International Præsident (PIP)
International Skatmester (IT)

International Generalsekretær
(ISG)

Area
Latin Amerika

Area
Asien Pasific

Area
Europa

Area
Canada/Caribien

Area
Afrika

Area
USA

Area
Korea

Area
Indien

Area Europa
Area Council
5 regionsledere

AP - Ledelsen

Area Præsident (AP)
Area Præsident Elect (APE)
Past Area Præsident (PAP)

Region
Danmark

Region
Rusland

Area Sekretær (AS)
Area Skatmester (AT)

Region
Finland/Baltikum

Region
Norge

Region
Central Syd
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Organisation
Organisation Region Danmark
Region Danmark
Regionsråd

Regionsledelsen +
et medlem fra hver distriktsledelse

Regionsledelsen

Distriktsledelsen

Distriktsleder (DG)
Distriktsleder Elect (DGE)
Distriktsleder Elect Elect (DGEE)
Sekretær
Skatmester

Distriktsassistent
er

Regionsleder (RD)
Regionsleder Elect (RDE)
Regionsleder Elect Elect (RDEE)
Past Regionsleder (PRD)
Sekretær (RSA)
Skatmester (RT)
It – sekretær
(RSF)

Tjenesteledere (RSD)
+ Konsulenter

Klubledelsen

Præsident + Vicepræsident
+ evt. Vice Vice Præsident
og/eller Pastpræsident
+ Skatmester + Sekretær

Distrikt Nordjylland

Distrikt Limfjord

Distrikt Storaa

Distrikt Midt og Vest

Distrikt Sydjylland

Distrikt Grænselandet

Distrikt Fyn

Distrikt Nordsjælland

Distrikt Slovakia

Distrikt Hungary
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Distrikt Østjylland

Distrikt Himmerland

Distrikt Randers-Djursland

Distrikt Midtjylland

Distrikt Sydøstjylland

Distrikt Trelleborg/Storstrømmen

Distrikt Romania

Distrikt Bulgaria

Internationale præsidenter (IP) fra Europa og deres motto
År
1971-72
1978-79
1979-80
1987-88
1988-89
1992-93
1999-00
2007-08
2011-12
2013-14
2017-18
2020-21

Navn og motto
Poul H. Jørgensen
Service Through Brotherhood - Tjeneste gennem kammeratskab
Gotfred Nissen
Identity Through Involvment - Identitet gennem Engagement
Christian Bach Iversen
ORA ET LABORA - Pray and Work - Bed og Arbejd
Kaj Steno Hansen
Support One Another - Støt Hinanden
Lars Gustav Winberg
Walk Beside Me And Be My Friend - Gå ved min side og vær min ven
Arvid Malme
Let´s Care - Let´s Share - La oss verne - la oss dele
Ole Hansen
Enthusiasm Makes the Difference- Entusiasme gør forskellen
Lasse Bergstedt
Service Without Borders - Tjeneste uden Grænser
Finn Pedersen
To Dare is to Do - den som intet vover intet vinder
Poul V. Thomsen
Go Ye into all the World - Gå ud i alverden
Henry Grindheim
Let Us Walk in the Light - Together - Lad os gå i lyset - sammen
Jacob A. Kristensen
Trust in the River of Life - Tro på Livets Vand

Region
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Norge
Danmark
Danmark
Norge
Danmark
Norge
Danmark
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Internationale Councilmedlemmer (ICM) fra Europa
ICM
		

		

1974-76/ICM
1974-77/ICM
1974-78/ICM
1975-78/ICM
1976-79/ICM
1977-80/ICM
1978-81/ICM
1978-82/ICM
1979-82/ICM
1980-83/ICM
1981-84/ICM
1982-85/ICM
1982-85/ICM
1983-86/ICM
1984-87/ICM

IVP/AP
1955-56/IVP
1957-58/IVP

Navn
Nino B. Zaroukas
Sixten Lagebrant

Land
Grækenland
Sverige

Region
Europa/Afrika
Europa/Afrika

1958-60/IVP
1960-62/IVP
1962-64/IVP
1964-66/IVP
1966-68/IVP
1968-70/IVP
1970-72/IVP
1972-74/IVP

Knud E. Simonsen
Göran Belin
Johan Qvist
Leif Lindström
Jan De Jong
Poul Jørgensen
Gunnar Håkonson
Gotfred Nissen
Eigil K. Andersen
Bent Høyen
Göran Sendel
Chr. Bach Iversen
Einar Høifødt
Erik Brink Jensen
Klaus Dietzel
Henning Kirkfeldt
Gunnar Borhaug
Thage Salling
Lars-Gustaf Winberg
Kaj Steno Hansen
Johan Johansen
Christine Gammals
Bjarne Holhjem

Danmark
Sverige
Danmark
Sverige
Holland
Danmark
Sverige
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Danmark
Tyskland
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Norge

Europa/Afrika
Europa/Afrika
Danmark/Norge
Danmark/Norge
Danmark/Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Danmark
Central-Syd
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Norge

1974-76/IVP
1976-78/IVP

1978-79/IVP
1979-81/IVP
1981-82/IVP
1982-83/AP
1983-84/AP
1984-85/AP
1985-86/AP
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ICM
1985-88/ICM
1985-88/ICM
1986-89/ICM
1987-90/ICM
1988-91/ICM
1988-91/ICM
1989-92/ICM
1990-93/ICM
1990-93/ICM
1991-94/ICM
1992-95/ICM
1993-96/ICM
1993-96/ICM
1994-97/ICM
1994-97/ICM
1995-98/ICM
1996-99/ICM
1997-00/ICM
1997-00/ICM
1998-01/ICM
1998-01/ICM
1999-02/ICM
2000-03/ICM
2000-03/ICM
2001-04/ICM
2001-04/ICM
2003-05/ICM

IVP/AP
1986-87/AP
1987-88/AP
1988-89/AP
1989-90/AP
1990-91/AP
1991-92/AP
1992-93/AP
1993-94/AP
1994-95/AP
1995-96/AP
1996-97/AP
1997-98/AP
1998-99/AP
1999-00/AP
2000-01/AP
2001-02/AP
2002-03/AP
2003-04/AP

Navn
Arne Gadeberg
Torbjörn Sjöqvist
Kaj Kjellström
Asbjørn Sejer Poulsen
Arvid Malme
Eeva Hujanen
Sven Hallervik
Ole Hansen
Norman H. Cullimore
Ib Petersen
Per Kjos
Ulf Rasmusson
Esko Vepsä
Lasse Bergstedt
Noralv Gabrielsen
Walther Liestmann
Nils-Erik Svensson
John Gammals
Poul V. Thomsen
Einar Horneman Ofsti
Martin Riis-Jensen
Bengt Callermo
Otto H. Larsen
Tor Bäckman
Arne Amundsen
Regnar Nielsen
Knud Lunderskov

Land
Danmark
Sverige
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Sverige
Danmark
England
Danmark
Norge
Sverige
Finland
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Finland
Norge
Danmark
Danmark

Region
Danmark
Sverige
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Sverige
Danmark
Central-Syd
Danmark
Norge
Sverige
Finland
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
Finland/Balticum
Danmark
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Finland/Balticum
Norge
Danmark
Danmark
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ICM
2003-06/ICM
2004-07/ICM
2004-07/ICM
2005-08/ICM
2006-09/ICM
2006-09/ICM
2007-10/ICM
2007-10/ICM
2009-12/ICM
2009-12/ICM
2010-12/ICM
2010-13/ICM
2011-14/ICM
2012-15/ICM
2013-15/ICM
2013-15/ICM
2014-16/ICM
2015-17/ICM

IVP/AP
2004-05/AP
2005-06/AP

2015-17/ICM
2016-18/ICM
2017-19/ICM
2018-20/ICM
2018-20/ICM
2019-21/ICM
2020-22/ICM
2021-23/ICM

2016-17/AP
2017-18/AP
2018-19/AP
2019-20/AP

2006-07/AP
2007-08/AP
2008-09/AP
2009-10/AP
2010-11/AP
2011-12/AP
2012-13/AP
2013-14/AP
2014-15/AP
2015-16/AP

2020-21/AP
2021-22/AP
2022-23/AP

Navn
Kristina Rothe
Poul-Henrik Hove Jacobsen
Aslaug Ravndal Gilje
Finn A. Pedersen
Alan Wallington
Anne Marie Hertz-Jensen
Peter Villadsen
Jacob Kristensen
Elfie Musil
Marit Torp
Erik Breum
Paul Erik Didriksen
Olga Vozchikova
Henry Johannes Grindheim
Carl Hertz-Jensen
Karsten Mumm
Ineta Krumina
Christina-Maria DeheleanRadacina (Ungdomsrep. ICM)
Knud Hougaard Klausen
Svein Håvåg
Poul Henning Løwendahl
Ulrik Lauridsen
Svein Rødset
Bjarne Sønderskov
Bjørn Ave Bentsen
Villy Mølgaard

International Vicepræsident (IVP) ændres til Areapræsident (AP) i 1982
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Land
Finland
Danmark
Norge
Norge
England
Danmark
Danmark
Danmark
Tyskland
Norge
Danmark
Danmark
Rusland
Norge
Danmark
Danmark
Letland
Rumænien

Region
Finland/Balticum
Danmark
Norge
Norge
Central-Syd
Danmark
Danmark
Danmark
Central-Syd
Norge
Danmark
Danmark
Rusland
Norge
Danmark
Danmark
Finland/Balticum
Danmark

Danmark
Norge
Danmark
Danmark
Norge
Danmark
Norge
Danmark

Danmark
Norge
Danmark
Danmark
Norge
Danmark
Norge
Danmark

Ledere og konferencer i Europa/Danmark
År
1932-34
1934-35
1935-37
1937-39
1939-40
1946-48
1949-50
1951-52
1952-54
1954-56
1956-58
1958-60
1960-62
1962-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-69

Navn
Sydney Smith
John Appel
Stanislaw Snieszko
Mirko Feyrer
Stanislaw Snieszko
Mirko Feyrer
Ivo Moravcik
Ejnar Davidsen
Niels Vase-Jensen
Sixten Lagebrant
Knud E. Simonsen
Göran Belin
Johan Qvist
Åge Holter
Elias Lauritsen
Bent Andersen
Ejnar Bøe
Kaj Lindhardt

Land
England
Czechoslovakia
Polen
Czechoslovakia
Polen
Czechoslovakia
Czechoslovakia
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Danmark
Danmark
Norge
Danmark

Region
Europa
Europa
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Europa/Afrika
Danmark/Norge
Danmark/Norge
Danmark/Norge
Danmark/Norge

1969-71
1971-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78

Eigil K. Andersen
Aage D. Jørgensen
Bent Høyen
Chr. Bach Iversen
Niels N. Larsen
Thage Salling
Henning Kirkfeldt

Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

Konferencer*
Kromeriz, Czechoslovakia

Dato
1937

Norrköping, Sverige
Sundby, København, DK
Torino, Italien - aflyst
Göteborg, Sverige
Århus, DK
Oslo, Norge
Hamburg, Tyskland
Amsterdam**

21-22/5 1955
28-29/4 1956
1957
03-04/5 1958
30-31/5 1959
13-14/5 1961
24-26/5 1963
28-30/5 1965

Aalborg
Larvig, Norge
Malmö***
Esbjerg
Nyborg
København
+ Internat.Conv.
Vejle
Aalborg
Sønderborg
Herning
Slagelse
Aarhus
Varde

11-12/9 1965
03-04/9 1966
05-07/5 1967
10-12/5 1968
17-18/5 1969
25/7 1970
14-16/5 1971
03-04/6 1972
01-03/6 1973
08-09/6 1974
31/5-01/6 1975
29-30/5 1976
11-13/6 1977
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År
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05

Navn
Arne Gadeberg
Kaj Steno Hansen
Aage K. Drastrup
Erik Breum
Ole Hansen
Svend Nørlund
Hans Adolf Muff
Erik Kristensen
Johannes S. Nielsen
Peter Nielsen
Ib Petersen
Edvard Pedersen
Lasse Bergstedt
Knud Lunderskov
Walther Liestmann
Sven Borregaard
Martin Riis-Jensen
Tonny Christiansen
Poul V. Thomsen
Keld M. Pedersen
Karl G. Pedersen
Poul Henning Løwendahl
Gustav Holdgaard
Kaj Kühne
Anne Marie Hertz-Jensen
Arne Braüner
Jacob Kristensen
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Land
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

Region
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

Konferencer*
Svendborg
Vejle + Area Conf.
Rødding
Holstebro
Nakskov
Hjørring
Silkeborg
Aabenraa
Aarhus + Internat.Conv.
Aalborg
København
Fredericia + Area Conf.
Aars
Hedensted
Grenå
Skjern
Vildbjerg
Randers
Esbjerg
Aalborg
Kolding
Herning + Area Conf.
Haslev
Silkeborg
Nykøbing Mors
Vejle
Struer

Dato
10-11/6 1978
16-17/6 1979
14-15/6 1980
12-14/6 1981
11-13/6 1982
11-12/6 1983
16-17/6 1984
15-16/6 1985
24/7 1986
13-14/6 1987
11-12/6 1988
09/7 1989
16-17/6 1990
14-16/6 1991
12-14/6 1992
12-13/6 1993
11-12/6 1994
10-11/6 1995
15-16/6 1996
14-15/6 1997
13-14/6 1998
02-04/7 1999
17-18/6 2000
09-10/6 2001
08-09/6 2002
21-22/6 2003
12-13/6 2004

År
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

Navn
Gunnar Carlsen
Roger Nielsen
Vagn B. Andersen
Paul Erik Didriksen
Knud Erik Lykke
Bent Jensen
Sand Kirk Larsen
Arne Nielsen
Bjarne Sønderskov
Knud H. Klausen
Steen Christiansen
Jens Nielsen
Kristen Grysbæk
Birthe K. Sørensen
Bjarne Hyldgaard
Arne Holm Hansen
Jens Byskov
Erling Birkbak

Land
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

*Regionskonferencer			
**Europakonference for de nye regioner (3-regional)
- Amsterdam, NL		
***Europakonference. Malmö, Sverige (3-regional)
****Kun afholdt generalforsamling pga. Covid 19

Region
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark

Konferencer*
Haderslev
Aarhus
Thisted
Herning + Internat.Conf.
Aars
Slagelse
Skjern + Area Conf.
Frederikshavn
Grenå
Grindsted
Horsens
Sønderborg
Holstebro
Vejle
Silkeborg
Vingsted****
Struer****
Aalborg

Dato
11-12/6 2005
10-11/6 2006
16-17/6 2007
03/8 2008
19-21/6 2009
18-20/6 2010
17-19/6 2011
16-17/6 2012
15-16/6 2013
14-15/6 2014
13-14/6 2015
18-19/6 2016
23-25/6 2017
23-24/6 2018
15/6 2019
15/8 2020
07/8 2021
18-19/6 2022

1/9 1932 dannes Region Europa.			
1/9 1936 dannes Region Europa/Afrika.
1949 oprettes sektioner.			
1/9 1964 dannes Region Danmark/Norge, Region Sverige/
Finland og Region Central/Syd Europa.
1/4 1969 dannes Region Danmark og Region Norge.
1970 dannes Region Afrika.			
1/7 1980 dannes Region Sverige og Region Finland.
1/7 1998 dannes Region Finland/Baltikum		
1/7 2003 dannes Region Rusland.			
1/7 2017 Region Sverige bliver til et distrikt i
Region Norge.
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Region Danmark - Motto
1946-48
1949-50
1951-52
1952-54
1954-56
1956-58
1958-60
1960-62
1962-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-69
1969-71
1971-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84

Mirko Feyrer
Ivo Moravcik
Ejnar Davidsen
Niels Vase-Jensen
Sixten Lagebrant
Knud E. Simonsen
Göran Belin
Johan Qvist
Åge Holter
Elias Lauritsen
Bent Andersen
Ejnar Bøe
Kaj Lindhardt
Eigil K. Andersen
Aage Dan Jørgensen
Bent Høyen
Chr. Bach Iversen
Niels Nedergaard Larsen
Thage Salling
Henning Kirkfeldt
Arne Gadeberg
Kaj Steno Hansen
Aage K. Drastrup
Erik Breum
Ole Hansen
Svend Nørlund
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Vidsyn og Tolerance
Bro og Front

T-jeneste - R-espekt og O-msorg

Ydmygt Ydende det Ypperste
Ske Din Vilje
Ora et labora - Bed og Arbejd
Kristus Befrier til Tjeneste
Elsk din næste som dig selv
Kammeratskab - Udsyn - Tjeneste
Byg Bro i Hverdags Virke

1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

Hans Adolf Muff
Erik Kristensen
Johannes Strunge Nielsen
Peter Nielsen
Ib Petersen
Edvard Pedersen
Lasse Bergstedt
Knud Lunderskov
Walther Liestmann
Sven Borregaard
Martin Riis-Jensen
Tonny Christiansen
Poul V. Thomsen
Keld Møller Pedersen
Karl Georg Pedersen
Poul Henning Løwendahl
Gustav Holdgaard
Kaj Kühne
Anne Marie Hertz-Jensen
Arne Braüner
Jacob Kristensen
Gunnar Carlsen
Roger Nielsen
Vagn Borregaard Andersen
Paul Erik Didriksen
Knud Erik Lykke
Bent Jensen
Sand Kirk Larsen

I Gensidig Respekt og Hengivenhed
Lad dit lys skinne...
I Kristen Næstekærlighed
At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret
...med hæderligt virke at fylde min dag
Livet Bliver Til, Hvor Det Gror
Hver dag er en sjælden gave - en skinnende mulighed
at gøre gavn som Gud det vil på allerbedste måde
Vi er Verdens Lys og Jordens Salt
- ufortrødent gøre indsats - Byg bro - byg tro
Gå ud i alverden ..!
Fællesskab Giver Styrke
“At hjælpe og værne om den, som er svag”
- forskellen er styrken, men enighed gør stærk
- aktiv tjeneste - på tværs af grænser
I Fællesskab til Tjeneste
Del med andre
Som Y’s Men kan vi være med til at tænde lys for andre
Tør Lidt mere, og Du vil få Godt Gods i Din Livsbagage
“Vær ordets gørere”
Lad glæden blomstre og fællesskabet fylde
Formålet er samarbejde.. I ord og handling!
Kirken og de unge- Y´s Men menighed i arbejde
Livet er fuld af muligheder - Brug dem meningsfyldt
Y´s Men som tjenesteklub
Vis Diakoni og Empati
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2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

Arne Nielsen
Bjarne Sønderskov
Knud Hougaard Klausen
Steen Christiansen
Jens Nielsen
Kristen Grysbæk
Birthe Kragh Sørensen
Bjarne Hyldgaard
Arne Holm-Hansen
Jens Byskov
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Vis: ansvar, respekt og omsorg
Livsglæde gennem udvilking i Y’SDOM
- det handler om mennesker Samarbejde giver fællesskab og udvikling
ENGAGEMENT - gør det frivilligt, medmenneskeligt og gør det nu
Tanken bag, at tjene, at handle, at inspirere
I harmoni sammen
Mit medmenneske. Min udfordring, min opgave, mit ansvar
Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden
DEL: Viden, Kunnen, Erfaringer, Oplevelser, Omsorg, - Del ud!

Regions- og Sektionsbenævnelser for Europa og Region Danmark
Region Europa
Region Europa/Afrika
Region Danmark/Norge
Region Danmark
Region Danmark

1/9 1932 - 31/8 1936
1/9 1936 - 31/8 1964
1/9 1964 - 01/4 1969
1/4 1969 - 31/8 1969
1/9 1969 - 30/6 1974

Sektion Danmark/Norge
Sektion Danmark
Sektion I og II
Sektion Nord, Syd og Øst
Sektion Nord, Midt, Syd og Øst
Sektion Nord I, Nord II, Midt, Syd og Øst

1/9 1960 - 31/8 1964
1/9 1964 - 31/8 1969
1/9 1972 - 30/6 1974
1/7 1974 - 30/6 1977
1/7 1977 - 30/6 1984
1/7 1984 - 30/6 2017
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Distriktsbenævnelser for Region Danmark siden 1947
Distrikt
Danmark
Danmark/Norge
Norge
Nord
Central
Syd
Nordvestjylland
Fyn-Trekanten
Sydjylland
Sjælland
Sjælland/Lolland-Falster
Sydvestsjælland/LollandFalster
Nordjylland
Limfjord
Nordøstjylland
Aggersund
Himmerland
Randers Djursland
Østjylland
Midtjylland
Storå
Fyn
Sydøstjylland
Lillebælt

Sektion

Tid
1954-1958
1958-1960
1960-1965
1960-1964
1960-1964
1960-1964
1964-1978
1964-1969
1964-1975
1964-1967
1967-1976
1976-1980

Nord I
Nord I
Nord I
Nord I
Nord I
Nord I
Nord II
Nord II
Nord II
Midt
Midt
Midt

196419781982-2000
1985-2000
20002000196419691978196719691975-2014
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Distrikt
Vestjylland
Midtvest
Vest
Midt og Vest
Grænselandet
Skamlingsbanken
Sydvestjylland
Sydjylland
Nordsjælland
Trelleborg
Storstrømmen
Trelleborg/Storstrømmen

Sektion
Midt
Midt
Midt
*
Syd
Syd
Syd
Syd
Øst
Øst
Øst
Øst

Tid
1975-1993
1993-2018
1993-2018
201819691975-2005
1975-2005
200519761980-1995
1980-1995
1995-

Distrikt Lillebælt og Distrikt Sydjylland blev i 2014 slået
sammen under navnet ”Distrikt Sydjylland”.			
Distrikt Midt og Distrikt Midtvest blev slået sammen i
2018 under navnet “Distrikt Midt og Vest”
*Sektionerne blev nedlagt pr. 1/7-2017

Udenlandske distrikter under Region Danmark
Danube

Poul V. Thomsen
International Extension

Region Danmark

1995-2002

Distrikt
Danube/Hungary

Distriktsguvernør
Anna Angeloà
Juraj Chrenka
Miroslav Halmo
Katalin Barath
Lubomir Griac
Alenka Vargae Vargaestokkováe
Miroslav Halmo
Miroslav Halmo
Katalin Barath
Katalin Barath
Zsuzsanna Éliás
Zsuzsanna Éliás
Anna Rasiova
Anna Rasiova
Lubomir Griac
Maria Stanciu
Ioana Felicia Novac
Benone Mehedin Dumitru
Gabriel Balas-Baconschi
Christina-Maria
Dehelean-Radacina

Klub
Karpaty-Slovakiet
Karpaty-Slovakiet
Nitra-Slovakiet
Savaria-Ungarn
Karpaty-Slovakiet
Martin-Slovakiet
Nitra-Slovakiet
Nitra-Slovakiet
Savaria-Ungarn
Savaria-Ungarn
Szombathely-Ungarn
Szombathely-Ungarn
Liptovsky-Slovakiet
Liptovsky-Slovakiet
Karpaty-Slovakiet
Medias-Rumænien
Cluj-Rumænien
Sighisoara-Rumænien
Cluj-Rumænien
Bistrita-Rumænien

2002-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2007-2009
2009-2010
2010-2012
2012-2014
2014-2016

Slovakia

Transylvania/Romania
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Distrikt

Bulgarien

Distriktsguvernør
Daniela Ciucan
Dan Carpov
Lamiita Stamate
Lamiita Stamate
Nicolae Pascaru
Tatiana Vancheva
Plamena Markova
Ivan Pavlov
Stoicho Sechanov
Stoyan Kroumov Stoizov
Dimiter Mihaylovich Tomov
Dimiter Mihaylovich Tomov
Ivan Pavlov

Klub
Christian of Sighisoara
Baia Mare-Rumænien
Brasov-Rumænien
Brasov-Rumænien
Chisinau-Moldova
Plovdiv-Bulgarien
Sofia-Bulgarien
Sofia Central-Bulgarien
Plovdiv-Bulgarien
Sofia-Bulgarien
Sofia Central-Bulgarien
Sofia Central-Bulgarien
Sofia-East-Bulgarien

Distrikterne er ændret til Hungary - Slovakia - Romania - Bulgaria 01.07.2019.
Distrikt Kosovo/Albania forventes etableret 01.07.2022
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2016-2018
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2012-2014
2014-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Charterrækkefølge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Klubnavn
Aalborghus
Århus, Sct. Clemens
Horsens
København
Nykøbing Mors
Kolding 1
Randers 1
Struer
Fredericia 1
Silkeborg, Senior ****
Esbjerg
Herning
Frederikshavn 1
Odense, Klosterbakken
Skagen
Aabenraa
Vejle 1, Senior ****
Roskilde YM and WC ***
Esbjerg 2
Sønderborg
Hjørring
Randers
Grindsted
Kalundborg
Århus, Marselisborg

Charter
03-06 1947
14-02-1953
28-05 1955
08-09 1955
08-03 1958
09-03 1958
01-04 1958
21-02 1959
14-03 1959
04-04 1959
18-04 1959
22-08 1959
03-04 1960
14-05 1960
28-05 1960
27-08 1960
18-03 1961
01-09 1962
11-03 1963
18-05 1963
02-11 1963
16-11 1963
29-02 1964
22-03 1964
25-04 1964

Lukket

1962
1987

1975
1971
2019

1964

Sektion*
Nord 1
Nord 2
Midt
Øst
Nord 1
Syd
Nord 1
Nord 1
Midt
Nord 2
Syd
Nord 2
Nord 1
Midt
Nord 1
Syd
Midt
Øst
Syd
Syd
Nord 1
Nord 1
Midt
Øst
Nord 2

Distrikt
Nordjylland
Østjylland
Sydøstjylland
Nordsjælland
Limfjord
Skamlingsbanken
Nordøstjylland
Limfjord
Lillebælt
Midtjylland
Sydvestjylland
Storå
Nordjylland
Fyn
Nordjylland
Grænselandet
Sydøstjylland
Nordsjælland
Sydvestjylland
Grænselandet
Nordjylland
Nordøstjylland
Vestjylland
Trelleborg
Østjylland

Moderklub
Pragh, Tjekkiet
Aalborghus
Århus Sct. Clemens
Århus Sct. Clemens
Aalborghus
Århus Sct. Clemens
Århus Sct. Clemens
Aalborghus
Århus Sct. Clemens
Århus Sct. Clemens
Kolding 1
Aalborghus
Aalborghus
Kolding 1
Aalborghus
Kolding 1
Horsens
Århus Sct. Clemens
Esbjerg
Aabenraa
Aalborghus
Århus Sct. Clemens
Vejle 1
Fredericia 1
Århus Sct. Clemens
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Klubnavn
Svendborg
Holstebro
Haderslev
Aalborg II, Y-klubben
Kjellerup
Vamdrup
Odense, Fredens sogn
Tønder
Fredericia, Landsoldaten
Hedensted
Viborg
Grenå
Bjerringbro
Haslev
Aars
Thisted
Middelfart
Vejle II
Slesvig
Vejen
Slagelse
Hillerød
Nakskov
Lunderskov
Koldinghus
Varde
Flensborg
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Charter
02-05 1964
09-05 1964
01-05 1965
21-08 1965
02-10 1965
16-10 1965
06-11 1965
12-03 1966
26-03 1966
14-05 1966
11-06 1966
08-04 1967
20-05 1967
03-06 1967
26-08 1967
28-10 1967
25-11 1967
25-05 1968
22-06 1968
28-09 1968
07-12 1968
26-04 1969
07-06 1969
22-11 1969
18-04 1970
02-05 1970
01-08 1970

Lukket

2017
2012
1987
2009
2020

1999
2012

2001

Sektion*
Midt
Nord 2
Syd
Nord 1
Nord 2
Syd
Midt
Syd
Midt
Midt
Nord 2
Nord 1
Nord 2
Øst
Nord 1
Nord 1
Midt
Midt
Syd
Syd
Øst
Øst
Øst
Syd
Syd
Syd
Syd

Distrikt
Fyn
Storå
Grænselandet
Aggersund
Midtjylland
Skamlingsbanken
Fyn
Grænselandet
Lillebælt
Sydøstjylland
Midtjylland
Nordøstjylland
Midtjylland
Storstrømmen
Aggersund
Limfjord
Fyn
Sydøstjylland
Grænselandet
Sydvestjylland
Trelleborg
Nordsjælland
Storstrømmen
Skamlingsbanken
Skamlingsbanken
Sydvestjylland
Grænselandet

Moderklub
Odense Klosterbakken
Herning
Fredericia 1
Aalborghus
Silkeborg
Kolding 1
Kolding 1
Aabenraa
Fredericia 1
Vejle 1
Herning
København
Silkeborg
Roskilde
Aalborghus
Nykøbing Mors
Fredericia 1
Vejle I
Aabenraa+Haderslev
Grindsted
Roskilde
København
Kalundborg
Vamdrup
Kolding I
Esbjerg
Haderslev+Slesvig

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Klubnavn
Trekanten (Børkop)
Skjern
Århus, Frederiksbjerg
Hobro
Frøs Herred (Rødding)
Billund
Vejle, Vadestedet
Nr. Rangstrup
Frederikssund
Lillebælt (Fredericia)
Skovbo (Borup)
Holsted (Gørding)
Ikast
Vordingborg
Sydthy
Skive
Harderne, Holstebro
Alderslyst, Silkeborg
Christiansfeld
Skanderborg
Odense
Frederik d. III Fredericia

Charter
28-08 1971
09-10 1971
13-05 1972
30-09 1972
21-10 1972
05-05 1973
12-05 1973
27-10 1973
27-04 1974
18-05 1974
25-05 1974
31-08 1974
28-09 1974
26-10 1974
02-11 1974
23-11 1974
22-03 1975
03-05 1975
10-05 1975
07-06 1975
30-10 1976
19-02 1977

75
76
77
78

Aulum
Han Herred (Brovst)
Odder
Alssund

20-02 1977
26-03 1977
30-04 1977
05-11 1977

Lukket
2008
2021

2019

1989

1999

2021

Sektion*
Midt
Midt
Nord 2
Nord 1
Syd
Midt
Midt
Syd
Øst
Midt
Øst
Syd
Nord 2
Øst
Nord 1
Nord 2
Nord 2
Nord 2
Syd
Nord 2
Midt
Midt

Distrikt
Lillebælt
Vestjylland
Østjyland
Nordøstjylland
Skamlingsbanken
Vestjylland
Sydøstjylland
Grænselandet
Nordsjælland
Lillebælt
Trelleborg
Sydvestjylland
Storå
Storstrømmen
Limfjord
Midtjylland
Storå
Midtjylland
Skamlingsbanken
Østjylland
Fyn
Lillebælt

Nord 2
Nord 1
Nord 2
Syd

Storå
Aggersund
Østjylland
Grænselandet

Moderklub
Fredericia 1
Grindsted
Århus Sct. Clemens
Randers
Vamdrup
Grindsted
Vejle I
Aabenraa
Hillerød
Fredericia 1
Dist.Sjæl/Loll.Fal.
Vejen
Herning
Slagelse
Thisted+Nykøbing M
Viborg
Holstebro
Silkeborg
Lunderskov
Århus Marselisborg
Odense Fredens Sogn
Fredericia 1
+Landsoldaten
Holstebro Harderne
Aars
Århus Sct. Clemens
Sønderborg
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Klubnavn
Aalborg III
Brande
Næstved
Ringkøbing
Aaskov (Kibæk)
Give
Brædstrup
Holbæk
Frederikshavn
Kronjylland, Randers
Erritsø, Fredericia

Charter
Lukket Sektion*
20-05 1978
Nord 1
27-05 1978
Midt
23-09 1978
Øst
30-09 1978
Midt
24-03 1979
Nord 2
27-10 1979
Midt
10-05 1980
Midt
27-09 1980
Øst
15-11 1980
Nord 1
22-11 1980
Nord 1
21-03-1981
Midt

Århus, Aros
Østhimmerland
Sdr. Bjert
Vestfyn, Haarby
Højderyggen, Nr.Snede/
Ejstrupholm
Lemvig
Århus, Nordstjernen
Nord-Als
Hvide Sande
Bramming
Trehøje (Vildbjerg)
Løgstør
Birkerød
Rønde
Ringsted

02-05 1981
23-05 1981
24-05 1981
30-05 1981
26-09 1981
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07-11 1981
22-11 1981
01-05 1982
14-05 1982
05-06 1982
18-09 1982
06-11 1982
29-01 1983
20-08 1983
11-02 1984

1992

2021
1999
2021

2021

Distrikt
Nordjylland
Vestjylland
Storstrømmen
Vestjylland
Storå
Vestjylland
Sydøstjylland
Trelleborg
Nordjylland
Nordøstjylland
Lillebælt

Nord 2
Nord 1
Syd
Midt
Midt

Moderklub
Aalborghus
Grindsted
Haslev
Skjern
Aulum
Billund
Silkeborg
Kalundborg
Aalborghus
Randers
Fredericia 1
+Landsoldaten
Østjylland
Århus Sct. Clemens
Nordøstjylland
Hobro
Skamlingsbanken Kolding I
Fyn
Svendborg
Vestjylland
Give

Nord 1
Nord 2
Syd
Midt
Syd
Nord 2
Nord 1
Øst
Nord 1
Øst

Limfjord
Østjylland
Grænselandet
Vestjylland
Sydvestjylland
Storå
Aggersund
Nordsjælland
Nordøstjylland
Trelleborg

Struer
Århus Marselisborg
Sønderborg+Alssund
Ringkøbing
Vejen
Aulum
Aars
Hillerød
Grenå
Skovbo

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Klubnavn
Kimbrerne, Aars
Nibe
Fjends/Stoholm
Gentofte
Rougsø - Sønderhald
Løgumkloster
Tornved
Juelsmindeegnen
Vamdrup, Kongeåen
Hammer (Vodskov)
Tingstaden (Viborg)
Århus, Sirius
Ansager
Hobro Club II
Sæby
Vinderup
Hatting
Halsnæs (Hundested)
Gudenåen,Tørring-Uldum
Frijsenborg
Skjern Å
Odin (Odense)
Sunds
Valby**
Dalby, Kolding
Ådalen, Egtved
Balle

Charter
10-03 1984
07-04 1984
27-10 1984
16-03 1985
28-09 1985
31-05 1986
15-11 1986
28-10 1989
24-02 1990
28-04 1990
08-09 1990
31-08 1991
14-09 1991
28-09 1991
02-11 1991
18-01 1992
04-04 1992
02-05 1992
14-11 1992
21-11 1992
30-10 1993
20-11 1993
05-02 1994
01-10 1994
05-11 1994
19-11 1994
29-04 1995

Lukket

2013
1992

1999

2019

2021

2020
2012
2014

Sektion*
Nord 1
Nord 1
Nord 2
Øst
Nord 1
Syd
Øst
Midt
Syd
Nord 1
Nord 2
Nord 2
Midt
Nord 1
Nord 1
Nord 1
Midt
Øst
Midt
Nord 2
Midt
Midt
Nord 2
Øst
Syd
Midt
Nord 2

Distrikt
Aggersund
Aggersund
Midtjylland
Nordsjælland
Nordøstjylland
Grænselandet
Trelleborg
Sydøstjylland
Skamlingsbanken
Nordjylland
Midtjylland
Østjylland
Vestjylland
Nordøstjylland
Nordjylland
Limfjord
Sydøstjylland
Nordsjælland
Midtvest
Østjylland
Vestjylland
Fyn
Storå
Nordsjælland
Skamlingsbanken
Midtvest
Midtjylland

Moderklub
Aars
Aars
Skive
København
Grenå
Nr. Rangstrup
Holbæk
Vadestedet, Vejle
Vamdrup
Aalborg III
Viborg
Århus Nordstjernen
Grindsted
Hobro
Frederikshavn
Struer
Horsens
Frederikssund
Højderyggen
Århus Marselisborg
Skjern
Odense
Herning
København
Kolding I
Billund
Silkeborg+Alderslyst
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Klubnavn
Midtdjurs
Fonnesbæk (Ikast)
Århus, Moesgaard
Sindal-Bindslev
Randers, Niels Ebbesen
Hedens YMC, Herning
Sorø-Dianalund
Vesterbro, København**
Aalborg Budolfi
Grindsted Club 2000
Århus Sct. Clemens senior
Sundeved
Stevns
Nordthy (Thisted)
Støvring
Odsherred
Videbæk
Aabybro
Østvendsyssel
Vejle Trekanten
Holbæk Fjord
Kilen, Struer
Præstbjerg
Fladstrand
Uldjyderne, Herning
Ikastegnens YMC
Vendelbo, Hjørring
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Charter
Lukket
28-09 1996 2015
16-11 1996
23-11 1996 2009
01-02 1997
01-03 1997
24-05 1997
15-11 1997
31-01 1998 2020
28-03 1999
22-01 2000 2016
06-05 2000 2017
25-11 2000
24-03 2001 2019
28-04 2001
10-05 2003
08-11 2003 2019
21-02 2004
15-05 2004
06-11 2004
21-04 2007
09-06 2007
02-02 2008
15-11 2008
03-10 2009
28-05 2011 2015
03-03 2012
06-10 2012

Sektion*
Nord 1
Nord 2
Nord 2
Nord 1
Nord 1
Nord 2
Øst
Øst
Nord 1
Midt
Nord 2
Syd
Øst
Nord 1
Nord 1
Øst
Midt
Nord 1
Nord 1
Midt
Øst
Nord 1
Nord 2
Nord 1
Nord 2
Nord 2
Nord 1

Distrikt
Nordøstjylland
Storå
Østjylland
Nordjylland
Nordøstjylland
Storå
Trelleborg/Storstr.
Nordsjælland
Aggersund
Vestjylland
Østjylland
Grænselandet
Trelleborg/Storstr.
Limfjord
Himmerland
Trelleborg/Storstr.
Vest
Himmerland
Nordjylland
Sydøstjylland
Trelleborg/Storstr.
Limfjord
Storå
Nordjylland
Storå
Storå
Nordjylland

Moderklub
Grenå
Ikast
Århus Marselisborg
Frederikshavn
Randers
Herning
Holbæk
København
Aalborghus
Grindsted
Aalborghus
Sønderborg+Alssund
Haslev
Thisted
Østhimmerland
Region DK
Ringkøbing + Skjern Å
Han Herred
Sæby
Vejle 2
Næstved
Struer
Trehøje
Frederikshavn
Herning
Ikast+Fonnesbæk
Hjørring

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Klubnavn
Limfjord, Nykøbing M
Midtfyns YMC, Ringe
Tørning Len, Vojens
Sct.Jørgens YMC, Holsteb.
Lundenæs YMC, Skjern
Vildbjerg
Vitus Bering, Horsens
Vesthimmerlands YMC
Hovedstadens YMC**
Aalborg Y´s Women´s C.

Charter
17-11 2012
26-10 2013
05-04 2014
12-04 2014
13-09 2014
08-10 2016
21-01 2017
17-11 2018
01-07 2020
04-09 2021

Lukket

Sektion*
Nord 1
Midt
Syd
Nord 2
Midt
Nord 2
Midt

Distrikt
Limfjord
Fyn
Grænselandet
Storå
Vest
Storå
Sydøstjylland
Himmerland
Nordsjælland
Nordjylland

Moderklub
Nykøbing Mors
Odin, Odense
Haderslev
Harderne, Holstebro
Skjern Å
Trehøje
Hatting
Kimbrerne + Års
København
Aalborghus

*Sektionerne blev nedlagt ved den nye struktur i 2017
					
**Valby+Vesterbro fusionerede i 2020 og skiftede navn til Hovedstadens Y’s Men’s Club				
*** Roskilde YMC og Roskilde Y’s Menetter fusionerede i 2012 og skiftede navn til Roskilde Y’s Men and Women’s Club
**** Vejle 1 og Silkeborg er overgået til at være seniorklub i henholdsvis 2015 og 2021				
Distrikterne Midtvest og Vest blev sammenlagt i 2018 og hedder nu “distrikt Midt og Vest”				
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Klubber i udlandet under Region Danmark
Klubnavn
Jedrzejow 1, Polen
Jedrzejow 2, Polen
Kielce, Polen
Olkusz, Polen
Stalowa Wola, Polen
Warszawa Serce, Polen
Gdynia, Polen
Bratislava, Slovakiet
Karpaty Bratislava, Slovakiet
Martin, Slovakiet
Nitra, Slovakiet
Zillina, Slovakiet
Liptovsky Mikulas, Slovakiet
Vrable, Slovakiet
Nesvady, Slovakiet
Szombathely, Ungarn
Savaria, Ungarn
Kemenesalja, Ungarn
Bekescaba, Ungarn
Bucharest, Rumænien
Medias, Rumænien
Cluj, Rumænien
Sighisoara, Rumænien
Brasov, Rumænien
Bistrita, Rumænien
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Charter
13-10 1993
13-10 1993
26-05 1995
27-05 1995
17-10 1993
15-10 1995
01-06 2013
16-10 1995
15-10 2000
14-10 2001
19-10 2001
18-10 2002
10-04 2015
11-05 2015
04-12 2021
09-05 1997
24-05 2001
15-10 2011
08-06 2013
28-11 1998
30-06 2000
26-06 2004
08-07 2005
01-09 2005
22-09 2007

Lukket
1988
2017
2001
2001
2017
2014
2008

2018

2019
2004
2018

Sektion/Distrikt
Danube
Danube
Danube
Danube
Danube
Danube
Hungary
Danube
Danube/Slovakia
Danube/Slovakia
Danube/Slovakia
Danube/Slovakia
Danube/Slovakia
Danube/Slovakia
Slovakia
Danube/Hungary
Danube/Hungary
Danube/Hungary
Danube
Transylvania
Transylv/Romania
Transylvania
Transylv/Romania
Transylv/Romania
Transylv/Romania

Moderklub
Kjellerup
Hobro 2
Herning
Bjerringbro
Jönköbing
Aulum
Århus Sct. Clemens
Århus Sct. Clemens
Kjellerup
Aars
Kimbrerne
Sorø-Dianalund
Nitra
Liptovsky Mikulas
Koldinghus
Harderne
Savaria
Savaria
Nørre Rangstrup
Næstved, Kalundborg, Tornved
Medias
Løgstør
Cluj
Cluj

Klubnavn
Christ. Sighisoara, Rumænien
Baia Mare, Rumænien
Floresti, Rumænien
Gura Humorului, Rumænien
Gilau, Rumænien
Chisinau, Moldava
Criuleni, Moldova
Orhei, Moldova
Sofia, Bulgarien
Plovdiv, Bulgarien
Constanta, Rumænien
Sofia Central, Bulgarien
Sofia-East, Bulgarien
Tirana, Albanien
Gjakova, Kosovo

Charter
05-10 2008
03-11 2012
11-05 2013
18-04 2015
17-10 2015
19-05 2017
20-11 2021
20-11 2021
07-04 2002
05-04 2003
29-10 2011
28-04 2012
24-09 2017
06-11 2021
14-10 2017

Lukket

2018

2017

Sektion/Distrikt
Transylv/Romania
Transylv/Romania
Transylv/Romania
Transylv/Romania
Transylv/Romania
Romania
Romania
Romania
Bulgarien
Bulgarien
Bulgarien
Bulgarien
Bulgarien
Bulgarien
Bulgarien

Moderklub
Vejle 2
Bistrita
Brasov
Bistrita
Cluj
Kjellerup
Chisinau
Aalborg 3
Gudenåen
Randers
Plovdiv
Sofia
Hammer
Gjakova
Harderne

Zaporozhye, Ukraine - under Region Danmark fra 2016.
Flyttet til Region Rusland i 2019
Distriktet Danube er delt op i Slovakiet, Hungary, Danube.
Transylvanien har ændret navn til Romania den 01.07.2019
Distrikterne er ændret til Hungary - Slovakia - Romania - Bulgaria 01.07.2019
				
Distrikt Kosovo/Albania forventes etableret den 01.07.2022
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Y´s Menette Klubber i Danmark
Klub
Århus Y´s Menette Club
Aalborghus Y´s Menette Club
Sundby (København) Y´s Menette Club
Kolding Y´s Menette Club
Odense Y´s Menette Club
Kalundborg Y´s Menette Club
Frederica Y´s Menette Club
Roskilde Y´s Menette Club
Aalborg Y-klubs Y´s Menette Club
Grenå Y´s Menette Club
Bjerringbro Y´s Menette Club
Lemvig Y´s Menette Club
Alderslyst Y´s Menette Club
Sydthy Menette Club
Sunds Y´s Menette Club
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Chartret
19-02 1955
08-09 1955
1957
1958
1964
11-06 1966
02-11 1966
30-08 1969
06-02 1971
14-05 1977
17-10 1981
23-05 1987
23-03 1991
01-04 1995
31-10 2009

Lukket
1971
2021
1965
1970
1970
2021
2020
2012
2008
2021

2019
2014

Area Y’s Menette tjenesteledere fra Danmark
1991 - 1995
1995 - 1997
1997 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022

Navn

Klub

Gurli Holm
Ingrid Bek Andersen
Annie Hansen
Tove Thorst
Grete Bækgaard Thomsen
Tove Tafdrup Olesen
Bodil Pedersen
Grete Bækgaard Thomsen
Marie Jørgensen
Marie Jørgensen
Bodil Pedersen
Bodil Pedersen
Bodil Lindgaard
Bodil Lindgaard
Birthe Jørgensen
Gerda Braad
Grete Tidemann Dahl
Grete Tidemann Dahl
Marie Jørgensen
Gurli Holm
Grete Bækgaard Thomsen

Aalborghus
Lemvig
Roskilde
Roskilde
Lemvig
Roskilde
Aalborghus
Lemvig
Kalundborg
Kalundborg
Aalborghus
Aalborghus
Bjerringbro
Bjerringbro
Aalborghus
Sunds
Lemvig
Lemvig
Kalundborg
Aalborghus
Lemvig
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Y’s Menette Internationale ledere fra Danmark
International Præsident
1998 - 2000
2012 - 2014
2020 - 2022

Navn
Gurli Holm
Grete Bækgaard Thomsen
Grete Bækgaard Thomsen

Klub
Aalborghus
Lemvig
Lemvig

International projektkoordinator
2012 - 2018

Navn

Klub

Gurli Holm

Aalborghus

International søsterklubkoordinator
1998 - 2000
2012 - 2014
2020 - 2022

Navn
Jytte Svidt
Tove Jensen
Marie Jørgensen
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Klub
Grenaa
Alderslyst
Sunds

Y’s Menette Regionsledere i Danmark
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

Navn
Gutte Brinck-Jensen
Ingrid Bek Andersen
Lis Brosmann
Gurli Kudsk
Inge Nielsen
Esther Møller
Tove Thorst
Birgit Nordskov Nielsen
Grete Bækgaard Thomsen
Inger Vad
Sonja Hübertz Christensen
Lise Jørgensen
Inge Nielsen
Doris Nitschke
Tove Tafdrup Olesen
Bodil Pedersen

Klub
Kalundborg
Lemvig
Fredericia
Alderslyst
Bjerringbro
Grenaa
Roskilde
Kalundborg
Lemvig
Sydthy
Alderslyst
Fredericia
Bjerringbro
Grenaa
Roskilde
Aalborghus

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

Navn
Grete Bækgaard Thomsen
Marie Jørgensen
Anna Grethe Skamris
Ingrid Bek Andersen
Anna Garne
Bodil Lindgaard
Doris Nitschke
Birthe Jørgensen
Gerda Braad
Grete Tidemann Dahl
Marie Jørgensen
Marie Jørgensen
Lis Harder
Lone Finnerup
Klara Dam

Klub
Lemvig
Kalundborg
Sydthy
Lemvig
Fredericia
Bjerringbro
Grenaa
Aalborghus
Sunds
Lemvig
Kalundborg
Kalundborg
Aalborghus
Sunds
Lemvig

Y´s Men 75 års Jubilæum . 151

Y’s MenetteTjenesteledere for Area Europa og Region Danmark
1957 - 1958
1958 - 1959
1959 - 1960
1960 - 1963
1963 - 1964
1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1968
1968 - 1970
1970 - 1972
1972 - 1974
1974 - 1976
1976 - 1977
1977 - 1979
1979 - 1980
1980 - 1981
1981 - 1982
1982 - 1984
1984 - 1986
1986 - 1987
1987 - 1988
1988 - 1989
1989 - 1990
1990 - 1991

Navn
Disa Rudolfson

Klub
Norrköbing, Sverige

Edith Høyer
Kirstin Edefalk
Ninna Christensen
Ingrid Gade
Ingrid Gade
Edith Høyer
Elisabeth Balle
Grete Bækgaard Thomsen
Lizzie Jacobsen
Edith Nielsen
Else Lohmann
Erna Jonassen Kamstrup
Bodil Ulberg
Annie Hansen
Lis Brossman
Eva Kjærgaard
Else Lohmann
Erna Jonassen Kamstrup
Lis Brossman
Bodil Krag-Andersen
Grethe Jensen
Gurli Holm

Aalborghus
Norrköbing, Sverige
Århus
Aalborghus
Aalborghus
Århus
Kalundborg
Aalborghus
Kalundborg
Vamdrup
Grenaa
Kalundborg
Kalundborg
Roskilde
Fredericia
Aalborghus
Grenaa
Kalundborg
Fredericia
Roskilde
Aalborg
Aalborghus
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Titelforkortelser
Engelsk titel
AP
Area President
APE
Area President Elect
IPAP
Immediate Past Area President
PAP
Past Area President
ASD
Area Service Director
IP
International President
IPE
International President Elect
IPIP
Immediate Past International President
PIP
Past International President
IT
International Treasurer
ISG
International Secretary General
ISD
International Service Director
RD
Regional Director
RDE
Regional Director Elect
RDEE Regional Director Elect Elect
PRD
Past Regional Director
RT
Regional Treasurer
RSA
Regional Secretary, Administration
RSF
Regional Secretary, Mail
RSD
Regional Service Director
LTD
Liutenant Director
RLM Regionsledelsesmedlem
RLME Regionsledelsesmedlem Elect
DG
District Governor
VDG Vice District Governor

Dansk titel
Areapræsident
Kommende Areapræsident
Umiddelbart afgået Area Præsident
Afgået Areapræsident efter at have været IPAP
Areatjenesteleder
International Præsident
Kommende International Præsident
Umiddelbart afgået International Præsident
Afgået International Præsident efter at have været IPIP
International Skatmester
International Generalsekretær
International Tjenesteleder
Regionsleder
Kommende Regionsleder, 1. år
Kommende Regionsleder, 2. år
Afgået Regionsleder
Regions Skatmester
Regions Sekretær for administration
Regions Forsendelsessekretær
Tjenesteleder for Regionen
Tidligere betegnelse for Sektionsleder
Regionsledelsesmedlem - kun i Danmark
Kommende regionsledelsemedlem - kun i Danmark
Distriktsleder (DG)
Kommende distriktsleder 1. år
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DGE
DGEE
AEO
IEO
IHQ

Engelsk titel
District Governor Elect
District Governor Elect Elect
Area Executive Officers
International Executive Officers
International Headquarter
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Dansk titel
Kommende distriktsleder 1. år
Kommende distriktsleder 2. år
Øverste administrative ledelse i Area
Øverste Internationale administrative ledelse
Det internationale hovedkontor

Efterskrift
At rejse er at leve
Jubilæumsudvalget har nu været på en længere
rejse, som har været udfordrende på flere måder.
De første drøftelser var, hvad en jubilæumsbog
for 2022 skulle indeholde. I regionen har man
tidligere udgivet bøger i 1987, 1997 og 2012. Vi
har naturligvis skelet til disse jubilæumsbøger
og besluttede hurtigt, at nogle af overskrifterne
kunne genbruges dog med nyt tidssvarende indhold.
Da bogen samtidig med at være en 75 års jubilæumsbog for Region Danmark også skulle
markere Y´s Men Internationals 100 års jubilæum, har vi anmodet Internationale ledere om
at bidrage med en artikel.
De danske klubber har været på en rejse i 75 år,
og flere klubber har haft gode oplevelser undervejs, derfor har vi opfordret klubberne i Danmark
til at skrive ”Den gode historie” fra deres klubliv.
Tak til klubber, som har fremsendt disse. Nogle
få har vi ikke fundet plads til, så det var også en
opgave at fravælge nogle.
Udvalget fordelte opgaverne med at indsamle
forskellige kapitler i bogen. Vi skønnede, at de
mange lister bagerst i bogen er gode at have
med, så disse er blevet opgraderet.

Én af de store opgaver var at få placeret fotos i
forbindelse med artiklerne, og desværre er ikke
alle lige gode i opløsning, så vi må beklageligvis
notere, at vi her har medtaget nogle gode sigende fotos trods den lidt dårligere kvalitet.
Den største opgave var opsætningen af bogen,
hvor ingen i udvalget så sig klar til dette.
Vi var så heldige, at Anne-Marie Meller fra Ringkøbing tilbød at udføre al layout på bogen. Det
har været en kæmpeopgave, som vi ikke kan
takke nok for.
Hensigten med bogen er udover en fysisk bog, at
den også lægges ind på regionens hjemmeside
både på dansk og engelsk.
Den engelske oversættelse er af hensyn til vore
Østeuropæiske venner samt den internationale interesse, og her har vi været godt hjulpet af Svend
Jørgensen, Gurli Holm, Keld Kjær Madsen og Birgit
Jakobsen.
Rejsen er afsluttet for vort vedkommende, så
en stor tak for et konstruktivt samarbejde, og
vi håber fra udvalgets side, at I alle tager godt
imod bogen og får øjnene op for nye oplysninger
om både klublivet, regionale og internationale
forhold.
På udvalgets vegne
Ulrik Lauridsen
Vejle Y´s Men´s Club 2.
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