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Kære læser,

Motiveret. Entusiastisk. Inspireret. Begejstret. Kald det hvad
du vil. Sådan følte mange mennesker, da det første RDE-
topmøde nogensinde var afsluttet i Toledo for et par uger
siden. Det var optimismen udstillet efter opstramningen af
Challenge 22-strategien at nå de mål, der blev sat for
hundredeårs året, fik en ny drivkraft.

Deltagelse i topmødet var højdepunktet for mange af
deltagerne. Dette nummer af YMI World dækker topmødet
og relaterede aktiviteter, der var godt koordineret af IHQ hold
og YMCA i Greater Toledo. Vores internationale Historikeren
Debbie Redmond gjorde meget for at sikre at historien ikke
vil være uvenlig for vores grundlægger og os som en bevægelse.
Debbie har haft travlt siden begyndelsen af året, hvor hun
sammen med daværende IP Moon Sang-bong og andre, besøgte
Toledo for at spore bevægelsens rødder. At opdagede, at der
ikke er noget tilbage i Toledo i form af markører eller
mindesmærke, inklusive en gravsten for dommer Alexander,
hvor hans aske var blevet nedsat. IP Moon foreslog oprettelsen
af ??Paul William Alexander Eftermæle Projekt, der blev
formaliseret på ICM 19, afholdt i Sendai. En af
handlingspunkterne under dette projekt var at have en ordentlig
gravsten i dommer Alexander's hidtil umærkede grav, som
blev en realitet, da vi mødtes i Toledo i November. Placering
af enstammet roser ved denne gravsten som et mærke af respekt
var en følelsesladet oplevelse for mange.

Det er glædeligt at bemærke, at byen Toledo også kom
frem for at ære sin nu berømte søn ved at omdøbe en børnepark
til hans ære. Borgmesteren i Toledo, Wade Kapszukiewicz,
var proaktiv i denne sag. Brad Toft, administrerende direktør
og præsident for YMVA i Greater Toledo interesserede sig
meget for at sikre, at YMI udfører disse elementer i Eftermæle
Projektet uden problemer.

Det er disse begivenheder, der finder det primære rum i
dette nummer. Vi håber du nyder at læse om dem og bliver
bevæget i ånd og sind af begivenhederne i Toledo.

Vi fortsætter med at give korte redegørelser for livet i

Forsidebillede: Alan Otwell, barnebarn af dommer Paul William Alexander træder
tilbage efter at have placeret en enstammet rose som et mærke i respekt, mens
andre deltager på topmødet venter på deres tur. Billede af Charley Redmond.

Ingen er for LILLE til at gøre en forskel af Greta Thunberg,
Penguin Books

De banebrydende taler fra Greta Thunberg, den unge
klimaaktivist, der er blevet stemmen af en
generation, inklusive hendes historiske tale
til De Forenede Nationer.

I august 2018 en femtenårig, den
svenske pige, Greta Thunberg, besluttede
ikke at gå i skole en dag for at protestere
mod klimakrisen. Hendes handlinger
udløste en global bevægelse, der inspirerer
millioner af studerende til at gå i strejke
for vores planet, at tvinge regeringer til at
lytte og nominere hende til Nobels fredspris.

Ingen er for lille til at gøre en forskel, giver dig her Greta med
hendes egne ord for første gang. Samler hendes indlæg der har
skabt historie over hele kloden fra De Forenede Stater til
Capitol Hill og massive gadeprotester. Hendes bog er et
højrystet råb om, hvorfor vi alle må vågne op og kæmpe for at
beskytte den levende planet, uanset hvor magtesløse vi end
føler. Vores fremtid afhænger af det.

(en uafhængig anmeldelse)
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bevægelsen, i de forskellige dele af verden. Dette nummer
indeholder  mikrohistoriske fortællinger fra Region Danmark
og Region Hawaii. Nyheder fra
Areas finder også en fremtrædende
plads som sædvanligt.

For denne udgaves bogafsnit vi
har valgt Greta Thunbergs "Ingen
er for lille til at gøre en forskel",
som er en samling af hendes
appeller hun fremsatte i forskellige
fora som klimaaktivist. Hun er
faktisk et lille vidunder, hvem der
har det forårsagede en stor
opstemning på international
scene, herunder de Forenede
Nationer. Når vi skriver dette indlæg, udfordrer hun verdens
ledere ved COP 25 i Madrid til at vær mere seriøs med
påvirkningen af klimaændringer på vores planet. Her er en
person, der kan være en model for os alle, især de unge, der
bekymrer sig om vor planet.  Det er kun passende, at hun er
blevet navngivet Person of the Year by Time-Magasing i år.
YMI står i solidaritet med hende og verdens unge som hæver
deres stemmer mod ødelæggelsen af vores eneste hjem, Jorden.

2019 afsluttes inden for en uges tid, og vi ser frem til et lyst
og velstående 2020. Så herfra ønsker vi alle sammen…

Godt nytår
Koshy Mathew

Redaktørens side

FRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDEFRA MIN BOGHYLDE
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Topmøde fremmer globalt fællesskab og læring
Toledo, Ohio, 14.-17. November 2019

NYHEDERNYHEDERNYHEDERNYHEDERNYHEDER

Det første internationale RDE-topmøde med deltagelse af
over 90 mennesker fra forskellige lag af Y's Men Bevægelsen,
der for nylig blev afholdt i fødestedet til dets grundlægger, Paul
William Alexander, fra 14.  til 17. november 2019 har fremmet
globalt fællesskab i en atmosfære af gensidig læring.

Sammen med adskillige højtstående ledere, personale og
observatører, herunder tidligere international præsident V.S.
Bashir, Regionsledere, Area præsidenter og internationale
Executive lede var samlet på Radisson på Toledo Universitetet
fra eftermiddagen den 13.
november til planlægning og
fik skubbet dagsordenen for
Udfordring 22 frem.

Som en del af de
igangværende forberedelser til
hundredeårsdagen, årsdagen
for organisationen, blev mødet
afholdt i hjembyen af
organisationens grundlægger,

Dommer Paul William Alexander, for at give delegerede
mulighed for være vidne til organisationens store arv og blive
inspireret til opbyggelsen for fremtiden.

I tråd med et nøgleelement i Challenge 22 Operational
Plan, at inspirere en følelse af at tilhøre og at være en vigtig
komponent af en større helhed, levnede det internationale

RDE-topmøde plads til
styrkelse, inspiration,
fællesskab og
n e t v æ r k s b y g n i n g .
Fremvoksende ledere forlod
begivenheden med en ny
gruppe af venner og ressource
folk på deres pladser for at øge
deres ledelsespotentiale og
bringe bevægelsen ind i en ny
æra. Begivenheden blev åbnet

under en ceremoni den torsdag aften, hvor borgmesteren i
Toledo, Hr. Wade Kapszukiewicz, officielt åbnede
begivenheden. Aftenens gæstetaler var Greater Toledo YMCA-
præsident og CEO, Hr. Toft.

Ice-breaking øvelser lancerede de formelle aktiviteter og
ugen omfattede en lang række emner, herunder målsætning,
finansiering og support, eftermæle-projektet, samlet branding,
nye tilgange til at arbejde med KFUM og internationale
programmer. Historier om succes og innovativ tænkning blev
også præsenteret af udvalgte delegerede, sammen med
adskillige muligheder for Area og Regionale møder og
informerende socialisering og netvæks aktiviteter.

Deltagerne ved topmødet

Debbie Redmond og Kim Sang-chae, partnere i Paul William Alexanders
Eftermæle Project, opdaterer de delegerede om status

USA's Area President Bobby
Stivers-Apiki fungerede som leder af

ceremonier ved indvielsen

Brad Toft, præsident og
administrerende direktør for

IP Jennifer Jones overrækker et
mementum til Wade Kapszukiewicz,

Borgmester i Toledo
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Dommer Alexander hyldet med Ny Gravsten

NYHEDERNYHEDERNYHEDERNYHEDERNYHEDER

MED ALLE I RESPEKT: (V-H) IP Jennifer Jones, PAP Debbie Redmond, Alan og Sandy Otwell,
IPIP Moon Sang-bong, Brad Toft, ISG Jose Varghese, IPE Jacob Kristensen

En ny gravsten markerer nu
grundlæggerens tidligere umærkede grav,
på den historiske Woodlawn Cemetery,
takket være Eftermælets utrættelige indsats
for orojektet, med formanden den
Internationale  Historiker Debbie
Redmond og Korea Area præsident Kim
Sang-chae.

Topmødets delegerede placerede
enkeltvis roser på graven og var samlede
ved dette mindesmærke sammen med
barnebarn af dommer Alexander, Alan
Otwell og hans kone Sandy. Senere ved
en kort Gudstjeneste i  St. Paul's
Episcopal Kirke, til ære for Dommer
Alexander, deltog, Alan Otwell delte
erindringer og  barndomsminder fra hans
bedstefar.

Debbie Redmond og Charley
Redmond førte gruppen i to busser, for
at give de besøgende en guidet tur til byen
Toledo, som dækker relevante steder af
dommer Alexander's liv, fra tidspunktet
for hans fødsel i 1888 indtil hans død i
1967. •

DENGANG OG NU: januar 2019 - IP Moon og co-formand for PWA Eftermæle Project ved stenen
der identificerede det sted, hvor dommer Alexander's aske blev spredt ud. Spol frem

til November 2019 - den nye gravsten på samme sted

Til venstre: Alan Otwell, barnebarn af dommer Alexander, der deler minder om sin bedstefar fra hans
barndomsdage ved Gudstjenesten, der afholdes i St. Paul's Episcopal Church, Muamee (til højre)
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Tekst til dedikationsadressen af ??den internationale historiker Debbie Redmiond
For syvogtyve år siden i dag mødtes Paul William Alexander sammen med 65 andre mennesker i Atlantic City, New Jersey for det allerførste
internationale Konvent. Datoerne for konventet var den 15. til den 17. november. Disse personer fra 17 klubber arbejdede sammen for at
beslutte forfatning samt rammen for organisering og valg af den første internationale præsident. Efter de vendte hjem, færdiggjorde klubberne
forfatningen, og  organisationen blev officiel den 22. november 1922.

Når vi taler om det allerførste konvent, er her, hvad Paul William Alexander havde at sige med sine egne ord: ”I konferencehallen i Atlantic
City, hvor vores internationale bevægelse begyndte ... var to store bannere. Den ene bar påskriften ”Og deres unge mænd skal se visioner".
Den anden læste ”Hvor der ikke er nogen vision, som folket omgås". Og disse udtalelser har vævet sig dybt ind i sjælen og sindet  af vores
Y's Men's bevægelse. En mand, der ikke har kapacitet til at fange visionen, at føle behovet, føle trangen, at absorbere inspiration til den slags
idealisme, vi står for, har ikke kapacitet til at være en Y's Man.”

Vi er her i dag for at ære vores grundlægger, vores første internationale præsident og inspiration bag vores organisation. Selvom han
ikke ønsker at  blive hædret eller tilbedt, er det vores pligt at anerkende hans vision, hans lidenskab og sit arbejde. Og så må vi gentage mottoet
skrevet af ham ... At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

Vi ærer dig, dommer Paul William Alexander og din familie for din vision, kærlighed og dedikation til International Association of Y's Men,
ved at hver enkelt placerer en blomst på din grav..

Ny IPE Indsat

Til venstre: IP Jennifer Jones fastgør IP-Elect nålen på jakkesættet på den nye IPE Jacob Kristensen, og til højre: Lederne, nogle med deres ægtefæller, fra venstre
mod højre International skatmester Philips Cherian, Russel Jones og IP Jennifer Jones, IPIP Moon Sang-bong og Lee Hye-sook, IPE Jacob Kristensen og

Randy, og ISG Jose Varghese

Til venstre er et billede taget i januar 2019 af Eftermæle Team, ved indgangen til Woodlawn Cemetary.
Højre: Debbie Redmond henvender sig til delegaterne inden placering af enkeltstående roser

Kirken som Dommer Alexander kom i, i sin
ungdoms dage i Toledo

Dommer Alexander's barndoms hjem i Muamee i
udkanten af Toledo

Lucas Contry retshus i Toledo hvor Poul William
Alexander virkede som dommer
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Toledo Park omdøbt til ære for dommer Alexander
Byrådet for Greater Toledo, Ohio,
USA havde den 17. september 2019
enstemmigt besluttet, for at dedikere
denoffentlige park beliggende midt i
byen Toledo til navnet på
grundlægger af Y's Men International,
Dommer Paul William Alexander.
Den formelle dedikations ceremoni
for parken ved byen, var den 16.
november 2019 i nærværelse af
delegerede deltager i det første
nogensinde afholdte Y's Men
Internationalt RDE-topmøde i
Toledo. Navngivningen af en lokal

park efter vores grundlægger var en af
Paul William Alexander Eftermæle-
projekt initiativer til at fejre vores
hundredeårsdag i 2022.

Parken, tidligere kaldet Superior
Park, der står midt i et eksklusivt
boligområde til brug af børn mellem
5 og 12 år, blev dedikeret af
Borgmester Wade Kapszukiewicz. Den
omdøbning af parken opfylder et
andet mål for Eftermæle-projektet,
nået med omfattende støtte fra
borgmesteren Kapszukiewicz og byen
Toledo. Den uvurderlige hjælp fra
YMCA for Greater Toledo og dens
CEO og præsident, hr. Toft, at
deltage i topmødet og tilknyttede
aktiviteter blev også varmt anerkendt.

ISG Jose Varghese med Brad Toft, CEO og
Præsident for YMCA of Greater Toledo

Toledo City Borgmester Wade Kapszukiewicz taler
til TV folkene efter dedikering af parken til minde

om dommer Alexander

Markøren foreviger dommer Alexanders minde
som afsløret på indvielsesdagen

Nogle af legeredskaberne til børnene parken

Delegerede i parken efter dedikeringen
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“STYRKER KAMPEN”
YMI slutter sig til et nyt partnerskab med flere interessenter til bekæmpelse af malaria

Y's Men International sammen med
Verdens KFUM er glade for at kunne
meddele et nyt partnerskab med flere
interessenter til støtte for Den globale
fond til kamp Mod aids, tuberkulose
og Malaria under den globale fonds
sjette Genopfyldningskonference,
indkaldt af den franske præsident
Emmanuel Macron i Lyon, Frankrig fra
9.–10. oktober.

Det Internationale Råd støttede sig
initiativet med en enstemmig beslutning
at gå sammen med de nationale
regeringer og omkring 60 andre
organisationer at støtte Den Globale
Fond såsom Apple, Microsoft, Google,
Mastercard, FN Foundation, Tata Trust
og Starbucks.

Verdens KFUM, der når 64
millioner mennesker i 120 lande, vil
koordinere den globale indsats i
arbejdet, samt støtte
samfundsengagement og opsøge
initiativer til at reducere byrden af
malaria, især med unge mennesker og
de mest sårbare. DFID, den
internationale udviklings hær af den
britiske regering, vil give matchende
midler og låser næsten 1 mill. USD fast
til at bekæmpe malaria.

“Vi glæder os over de foretagne
investeringer af World YMCA og Y's
Men International til at styrke den
globale fonds malaria-programmer, ”
sagde Peter Sands, Direktør for Global
Fond. “Gennem sit store netværk over
hele verden vil KFUM være i stand til
mobilisere flere unge i kampen mod

malaria, hvilket bringer os tættere på
afslutningen af epidemien i 2030.”

Verdens KFUM er forpligtet til
forfølge påvirkning af klimaændringer,
spørgsmål omkring mental sundhed og
forbedring af de økonomiske muligheder
for unge. Den negativ påvirkning af
klimaændringer på malaria og den

Den Sjete Genopfyldning
I begyndelsen af 2019 opfordrede Global Fund verden til at intensivere kampen mod HIV, tuberkulose og
malaria. Denne sjette genopfyldelse forsøgte at skaffe mindst 14 mia. USD.

At styrke kampen skal ikke ses som et valg, men som opfyldelsen af ??et løfte. Dette øjeblik giver os en
mulighed for at tage et massivt skridt mod at nå målet om bæredygtig udvikling 3: sundhed og velvære
for alle. Vi har ingee tid til at spilde.

14 mia. USD til den globale fond ville ...

Hjælpe med at få verden tilbage på banen for at afslutte HIV, tuberkulose
og malaria:

w Spare 16 millioner liv mellem 2021 og 2023, hvilket reducerer
dødeligheds raten med 52 procent over de tre sygdomme i 2023 i
forhold til 2017 niveauer.

w Reducer dødsfaldet over de tre sygdomme til 1,3 millioner i 2023, fra
2,5 millioner i 2017 og fra 4,1 millioner i 2005.

w Undgå 234 millioner infektioner eller tilfælde, der reducerer forekomsten med 42 procent på tværs af
de tre sygdomme i 2023 i forhold til 2017-niveauer.

Fremskynd fremskridt hen imod SDG 3 og universal sundhedsdækning:

w  Styrke sundhedsvæsenets systemer gennem direkte investering af cirka 4 milliarder dollars til at
bygge kapaciteter såsom diagnostiske værktøjer, overvågningssystemer, styring af forsyningskæder
og træning for sundhedspersonale og fremskynde skiftet mod patientcentrerede, differentierede modeller
af omsorg.

w Forstærke sundhedssikkerheden ved at hjælpe med at opbygge mere elastiske sundhedssystemer
med stærkere overvågning diagnostiske og beredskabsfunktioner og ved direkte at tackle de vigtigste
trusler mod global sundheds sikkerhed, såsom multidrugsresistent TB.

w  Afkaste et investeringsafkast på 1:19 med hver investering, der resulterer i 19 dollar i sundhedsgevinster
og økonomisk afkast, der yderligere bidrager til opnåelsen af den overordnede SDG-dagsorden.

w Fremkaldte indenlandske investeringer på 46 mia. USD mod afslutning af de tre sygdomme og
styrkelse sundhedssystemer gennem samfinansieringskrav og teknisk assistance til
sundhedsfinansiering.

w tackle uligheder i sundhed, herunder køns- og menneskerettighedsrelaterede hindringer for adgang,
af samarbejde med partnere, herunder civilsamfundet og berørte samfund, for at opbygge mere
inkluderende sundhedssystemer, der ikke efterlader nogen.

Kilde: globalfund.org

Præsident Macron for Frankrig (i midten) og Microsofts grundlægger, Bill Gates (yderst højre) med andre interessenter på den sjette genopvarmnings konference
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virkning, det kan have på en ung, kan
føre til tabt job, muligheder og øget
mentalitet, sundhedsmæssige
vanskeligheder. Dette partnerskab vil
hjælpe til med at spare 16 millioner flere
liv som en del af den Global Funds
mission.

Kilde: YMI News
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Danmark var ikke det første land i
Europa der bød Y's Men's klubber
velkommen, men efter 2. verdenskrig,
tog en dansk forretningsmand fra
Aalborg, Ejnar Davidsen, og rejste til
Prag (i tidligere Tjekkoslovakiet), hvor
han hørte om Y´s Men fra en tjekkisk
ven. Selvom Y's Men's klubber i den
del af Europa var ophørt med at

Region Danmark - Et kraftcenter i Area Europa
Danmark. Det fandt sted på en
Regions konference i Aalborg, fejrer
“Sølv Jubilæum i det Gyldne år”
(Danmark 25 og YMI 50 år).

Langsom, men stabil vækst, ideen
om Y´s Men's klubber spreder sig fra
Aalborg over hele Danmark og til
Norge, hvor den første klub,
Stavanger, blev chartret i 1958. I
begyndelsen bevægelsen ekspanderede
langsomt, men ind i 1970'erne
oplevede vi opmuntrende vækst med

Internationale Konference i 1980 i
Stockholm, Sverige, modtog Eigil
Andersen - som den første dansker –
Y's Men's den mest prestigefyldte pris,
Harry M. Ballantyne Award.

Region Danmark i dag

Region Danmark tæller 158
klubber, herunder 21 i det centrale og
østlige Europa. Efter Berlinmurens
fald i 1989 var det igen muligt at rejse
til de tidligere kommunistiske dele af

“Fædrene” til Y’sdom i Danmark: Ejnar
Davidsen og Niels Vase Jensen (1996).

eksistere på grund af krigen og den
kommunistiske overtagelse, forekom
ideen til en sådan klub interessant for
Davidsen. Ved en privat frokost, sagde
hans ven, ”Du er en heldig mand.”
“Ja, men hvorfor siger du det ja?”
”Fordi du lever i den frie verden, hvor
du har lov til at have Y's Men's
Klubber.” Ejnar sagde, ”Y's Men's
Club, hvad er det?” Da han vendte
tilbage til Aalborg. Ejnar tog initiativ
til at starte en Y's Men's Club, og i
1947 modtog Aalborg Klubnen sit
charter fra daværende IPE David J.
Coughey, Canada. Den første klub i
Danmark var således - så at sige -
bygget på ruinerne af en klub i Prag.

Et af medlemmerne i Aalborgs
klubben, Niels Vase-Jensen, blev valgt
til Regionsleder (derefter kaldet
International Director) i 1952 for
Region Europa / Afrika. Senere, i
1972, blev han og Ejnar Davidsen
hædret med æresmedlemskab i region

Past RDs på det Regional Konvent i Aalborg 1997

5-10 nye klubber chartret hvert år. Vi
modtog god support fra USA, især
fra ISG Henry Grimes, der besøgte
Danmark i 1955.

I 1964 var Region Europa-Afrika
opdelt, og Europa dannede tre
regioner: Region Sverige-Finland,
Region Central / Sydeuropa og
region Danmark-Norge. Samme år,
blev Elias Lauritsen, Kolding RD (ID)
for Region Danmark / Norge.  I 1969
blev Danmark og Norge to
uafhængige regioner. Den første RD
(ID) for Region Danmark var Eigil K.
Andersen, Kalundborg.

Eigil Andersen var karismatisk
leder og han og Bent Høyen
Andersen, Kjellerup, var de to første
danske medlemmer af Det
Internationale Råd, som blev dannet
i henhold til det nye International
Constitution of 1972.  På den

Europa og Region Danmark besluttede
at starte extension, for at få Y's Men's
Clubs igen i denne del af verden,
hvorfra Y's Men's idéen var kommet
til Danmark. De to pionererne i dette
arbejde var Lasse Bergstedt og Poul V.
Thomsen (nu tidligere IP'er). Med
støtte fra “Moderklubber” i Danmark,
det lykkedes dem at få bevægelsen
genstartet. I dag er der tre distrikter
med 21 klubber i Slovakiet, Ungarn,
Rumænien, Bulgarien, Moldova og
Kosovo. Til denne gennemførelse og
flere andre, modtog Poul V. Thomsen
som tredje dansker Harry M.
Ballantyne Award (den anden dansker
som har modtaget denne pris er
Christian Bach Iversen, PIP).

IP'er fra Danmark

Det første Internationale Konvent
i Danmark (og den første uden for
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Nordamerika) blev afholdt i
København i 1970. I forbindelse med
dette store Konvent med over 1.700
deltagere, blev en dansker valgt som
første IP fra uden for Nordamerika –
Poul H. Jorgensen fra Fredericia. Han
tjente i 1971-72.

Efter ham fulgte Gotfred C.
Nissen (1978-1979), Christian Bach
Iversen (1979-1980), Kaj Steno
Hansen (1987-1988), Ole Hansen
(1999-2000), Lasse Bergstedt (2007-
2008) og Poul V. Thomsen (2013-
2014). Her skal det tilføjes, at Poul-
Henrik Hove Jakobsen blev valgt til
at overtage som IP i 2020, men som
det er bekendt nu, døde han under
besøg i Armenien i august 2019.
Som erstatning for ham, er Past AP
Jacob Kristensen for nylig valgt.
Danmark har haft en international

Skatmester i Erik Breum.
Den anden internationale

konference i Danmark fandt sted i
Århus i 1986. Hendes kongelige
højhed dronning Margrethe II deltog
i åbnings ceremonien. Lidt over 1700
personer fra 27 lande deltog i dette
Konventet og 170 deltog i første

internationale ungdomskonvent.
Ungdom fra hele verden kom

sammen i fem dage og havde aktiviteter
i forbindelse med den "Internationale
Konvention". Konventet var en sand
succes, og formanden A. Sejer Poulsen,
havde gode grunde til at være stolt.
Baggrunden for Ungdoms Konventet
var, at den var baseret på YEEP-
programmet, der blev vedtaget i 1974.
Gennem dette program blev omkring
170 danske unge tilbudt ophold hos
en Y's familie i et andet land indtil
2000. I samme periode har omkring
450 unge deltaget internationalt i
programmet.

Denne succesrige start af YEEP
program beviser, at mange unge folk
ønsker at rejse til et andet land, men
udviklingen viste, at det blev stadig
sværere at bruge et helt år på
udveksling. Ved den International
konference i Oslo 1992, Short Term
Exchange Program (STEP) blev
introduceret.

PIPs Kaj Steno Hansen og Christian Bach Iversen venter på at hilse på
Dronningen og på ICCC Henning Kirkfeldt

Den tredje internationale
Konference i Danmark blev afholdt i
Herning i 2008. Konventet såvel som
ungdommens konventet var godt
besøgt. Før dette Convention, blev
en tre-dages sammenkomst for PIP'er
og deres ægtefæller også arrangeret.
Den fjerde internationale Konference
i Danmark vil være i Odense i 2020.
Vi ses der!

Indsendt af PIP Christian Bach Iversen
for Region Danmark

PIP'er og ægtefæller på Herning International Konvent

Youth Convocation 1986. Baggerst til højre ses PIP Ole Hansen and PAP A. Sejer Poulsen
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Den første Y's Men's Club på Hawaii
var arrangeret af Ko Fong Lum i 1926
på Nuuanu KFUM. K.F. Lum havde
organiserede den første af disse klubber
uden for Nordamerika i Shanghai i 1924
og da han vendte tilbage til Nuuanu
KFUM begyndte han at organisere
nogle af de første Y's Men's klubber på
øerne. I begyndelsen var medlemmernes
alder begrænset til mænd i alderen 20
til 40 år. Senere blev det tilladt
klubbmedlemmerne at forblive i
klubben på ubestemt tid, forudsat ikke
mere end en fjerdedel af medlemskabet
var mere end 36 år gammel.

Under den store depression (1929
– midt i 1930'erne) blev de tidligere
dannede Y's Men's klubber inaktive.
Dog i slutningen af ??depressionen, en
genoplivning af klubber begyndte med
omorganisering af Honolulu-klubben
den 30. november 1937. Klubens første
projekt var fremme af fodgængers
sikkerhed og arbejder med folkeskole
støtte til Junior Traffic Cop program,
senere kendt som JPOS.

Hawaii-regionen i dag

Frem til i dag er Hawaii Region Y
Serviceklubber, og har aktiv
medlemskab med 130 frivillige overalt
på øer i staten. Der er 9 Hawaii Y
Serviceklubber, hver i partnerskab med
en lokal KFUM. Der er 2 distrikter i
regionen - Metro District på øen Oahu
med seks klubber og OVG Distrikt med
en klub på hver ø. (Orchid-Hawaii
Island, Valley-Maui Island, Garden-
Kauai-Island).

Den 27. juli 1938, Y's Men and

Women's Club of Hilo blev chartret
med 25 medlemmer og i
overensstemmelse med forfatningen af
International Association, 20 af dem

Y's Men's Clubs på Hawaii - Servicerer KFUM 100%

skal være under
35 år.  Under
k r i g s å r ,
medlemskabet
faldt drastisk
ned til tre aktive
medlemmer,
med meget tale
om opløsning,
men de var i
stand til det at
overleve.

Y's Men and Women’s Club of Hilo
førte i opbygningsudviklingen gennem
et indledende løft på USD 10.000,
betinget af KFUM-bestyrelsen i arbejdet
med opbygning af en ny KFUM bygning.
Klubben rejste til sidst USD 14.000 af
det samlede budget på 282.260 USD
og den 13. februar 1966 var KFUM
bygningen Waiakea klar til brug.

Siden 1950 har Hilo-klubben
sponsoreret et juletræssalg. Det salg
foregår udelukkende af frivillige med
støtte fra forskellige virksomheder,
agenturer og andre
s a m f u n d s s t ø t t e g r u p p e r .
Nettoprovenuet fra salget inkluderer
støtte årlige Y's kampagne, til

sponsorering af studerende fra Kau til
at deltage i ungdoms- og
regeringslejrene på øen Oahu, der
leverer hjælp til ofre for
vulkanudbrud og støtte hjemløse.

Y's Men's Club of East Kauai blev
chartret den 17. juli 1950.  Nu er
KFUM's formand Tom Garveri ikke
kun medlem af en klub, men har
fungeret som klubbens præsident i et
antal år. Efter forslag fra klubbmedlem
Jennie Yukimura, er vores regionale
projekt “Peace Through My Eyes”
blev implementeret i 2011. 3. og 4.
klasser deltager i Y forårets forbøn,
blev bedt om at tegne og skriv et essay
om, hvad fred betyder for dem. Dette
projekt fortsætter med at være et stort
samarbejde med vores lokale Ys.

Chartret den 18. august 1954 Y's

Men's Club of Maui fortsætter med at
give arbejdskraft, der fører tilsyn med
parkering til Maui County Fair med
hjælp fra familie og venner.

Y's Men and Women’s Club of

Honolulu-Nuuanu blev chartret den 29
Maj 1964. Mest bemærkelsesværdigt er
deres årligt samfundsserviceprojekt,
organisering og servering af en
Thanksgiving frokost til de 140 seniorer
på Kalani Huia Center i de sidste 47 år.

I modsætning til de fleste klubber i
Hawaii Region, Y Service Club of

Kaimuki, chartret den 5. april 1963,
har konsekvent været i stand til at

Ko Fong Lum

Members of the East Kauai Y Service Club
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rekruttere unge medlemmer. I øjeblikket
er 50 procent af deres medlemmer
under 40 år.

De forhold, der er udviklet af unge
medlemmer med KFUM-baggrund og
frivillige rådgivere har leveret vitale
rekrutteringsmuligheder for klubben.
Som et incitament til at tilskynde og
opretholde deres yngre medlemmer,
frafalder klubben gebyrer og kontingent
det første år af deres medlemskab.

Y Service Club of Windward blev
chartret den 5. april 1980. I dag er
klubmedlemmere aktivt involveret i at
støtte Windward Houseless Service
Care-begivenhed. Den sidste tirsdag i
hver måned, Windward Y, the Institut
for Human Service og Daybreak
Church-partner, yder hjælp til støtte for
hjemløse samfund i Kailua.

Klubmedlemmer leverer toiletartikler og
snackposer til dette projekt og overvåger
deres distribution hver måned.

Under vejledning af Mililaniernes
YMCA grens Executive, Maile
Kanemura, Y's Men's Club of West

Oahu blev chartret den 14. januar 1984.
Mange af lederrollerne for Hawaii-
regionen er rekruteret fra denne
forening. Tre tidligere regions ledere for
regionen er fra denne klub.

Dannelsen af Y's Men's Club of

Kalihi blev arrangeret af den nyligt
udnævnte filialchef Phil Chun af Kalihi
KFUM og chartret den 19. januar 1991.
Phil arbejder utrætteligt med at
rekrutterede potentielle medlemmer,
udkast til klubbens forfatning og
vedtægter, og sætter klubbens mål og
vision. Deres årlig julehjælp ved

Celebrating Open House of Waiakea Settlement YMCA

Lance Nimi and Chris Omerod showing the
Christmas trees to customers
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Kaimuki youth helping at shave ice booth on Healthy Kids Day

ældreplejehjem fremhæver denne klubs
samfunds service.

Y Service Club of Central Y,

Honolulu blev chartret den 24. maj
1994 under ledelse af deres filialchef
Dave Livingston. For nylig fejrede
klubben sit 25-års jubilæum med en
middag, hvor de inviterede klubber på
Oahu til at dele i denne store
begivenhed. Klubben er mest stolt af
deres direkte indflydelse med den
centrale KFUM, der leverer deres årlig
feriemiddag for beboere på Y.

Hawaii-regionen har været godt
repræsenteret i USAs Area ledelse. Tre
medlemmer har tjent eller er i øjeblikket
fungerende Area præsidenter: Ray Seto
(1993-94); Phil Sammer (2009-11) og nu
Bobby Stivers-Apiki (2019-21).

Som Y Serviceklubber er vores
mission at gøre en forskel i hver af de
samfund vi bor i og støtter YMCA of
Honolulu; Island of Hawaii KFUM,
Kauai Familie KFUM og Maui Familie
KFUM-foreninger. Dette bevises ved det
stærke forhold vi har opbygget med
KFUM og serviceprojekter, som hver
klub har bidraget til.

Indsendt af Joeann McCarthy
til Region Hawaii
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Inden vi taler om dine Toledo-dage, fortæl os en lidt om

dit engagement i din hjemmeklub.

Som du ved har jeg været en Y's Man siden 1961 og hører
hjemme i klubben, der gav YMI den første internationale
præsident fra Indien, Dr. P. Sukumaran – Y's Men's Club of
Trivandrum. Jeg har haft forskellige positioner på klubniveau
men stræbte aldrig efter at søge nye positioner. Jeg bar
pligtopfyldt udført de opgaver, der er tildelt mig af klubben,
inklusive dens redaktion af klubbulletin i 1969.

Hvad med dit engagement i bevægelsen, mens du er i

Toledo?

I bevægelsens gyldne jubilæumår i 1972 rejste til Toledo
og blev der i fem år og lærte fotografering og et par andre ting.
Jeg blev optaget på Y's Men's Club of Toledo Downtown,
moderklubben til bevægelsen og hjemmeklubben til Paul
William Alexander i januar 1973. Jeg blev klubsekretær i 1974.
Jeg opdagede, at alle dens medlemmer var over 65 år og følte
truslen om selve klubben efter nogle få år.  Så jeg lagde en plan
for at tilmelde nogle yngre medlemmer men ikke alle lykkedes.
Jeg var også aktiv i regionen og fungerede som regional Bulletin
Editor for Ohio-West Virginia-regionen i 1976-77.

Jeg vendte tilbage til Indien i 1977 for at genoptage min
karriere. I 1982 eller 1983 hørte jeg, at Toledo Downtown-
klubben var på randen for at blive officielt afviklet. Bare en af
??grundlæggerne medlemmer, Ford Weber, var stadig i live og
aktiv på det tidspunkt.

Vi ved, at du er grundlæggeren af ??Y's Lings 'klubber og

ophavsmanden til konceptet 'Familieklub'? Var din Toledo

oplever en motiverende faktor?

Ja. Jeg så skriften på væggen med aldrende medlemskab.
Jeg havde ret i det, og efter flere år med nedgang, gav jeg til
sidst op.

Selvom jeg promoverede Y's Lings 'Club af personlige
grunde, fik jeg muligheden for at oprette den anden Y's
Menettes Club, da jeg var RSD i det tidligere Indien- Ceylon-
regionen for Brother-klubber i 1970-71. For medlemmer
ligesom mig, der var i 30'erne, for at være fuldt ud involveret
i klubben betød det at måtte efterlade kone og børn
derhjemme, når vi deltog klubmøder eller gennemførte
serviceprojekter. Den første Y'er Lings 'Club (i verden, må jeg

V. Justin - stamfader til Y's Lings 'klubber i Indien

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW

sige) blev også dannet det år. Det
var begyndelsen på familieklub-
konceptet, noget der nu er
meget værdsat og vedtaget af
mange regioner over hele
verden. jeg mener, det er et unikt
koncept og det gør at Y's Men
International skiller sig ud fra
andre serviceklubber.

Da familielivet i de vestlige
lande er forskellige fra den
traditionelle indiske model, tiltrak begrebet familieklubber
ikke meget diskussion og opmuntring.

Hvad har du at sige til den anlagte strategi for extension?

Først og fremmest, at tiltrække service-minded ungdom
til at komme med i klubben. Rekruttering af to eller tre nye
medlemmer blandt de unge par, der er kendt af medlemmerne,
vil yde stabilitet og interesse på lang sigt.

Min hjemmeklub er et godt eksempel. Vi blev chartret i
1951 med 23 medlemmer, og i dag har vi over 40 medlemmer
og vokser stadig. Se på multiplikatoreffekten med ægtefæller
og børn tilføjet, og det bliver et samfund i sig selv!

Promovér derfor familieklubens idé, hvor alle i en familie
finder plads og nyd fællesskabet. En god grund til, at min
hjemeklub er aktiv og vokser er på grund af

Vedasiromany Justin eller blot kendt for mange som V. Justin, er en stille og venlig herre i sine tidlige 80'ere. Han er sandsynligvis den
ældste aktive medlem af bevægelsen i Indien, og har deltaget i Y's Men's Club of Trivandrum (dengang i Indien-Ceylon-regionen, nu
i Syd West India Region) i 1961 i en alder af 25 år. Han var også medlem af Y's Men's Club i Toledo Downtown, Ohio, mellem 1972 og
1977. Justin har været et loyal og disciplineret medlem i alle disse år og deltager stadig på regelmæssige klubmøder og når som helst
det er muligt, regionale og Area konferencer.

Vores specielle korrespondent i Trivandrum, Sunil George Kurian, engang medlem af denne klub, mødte ham og talte
om de 'gode gamle dage'. Her fortæller han os om, hvordan han formåede at forestille sig og stræbe efter dannelsen
af Y's Lings 'Club (et fænomen kun findes i Area Indien) og fremme konceptet om Familie Club.

På YMCA's stedet, hvor den første Y's Men's club-klub blev dannet i 1920,
siden da revet ned, men blev æret med en mindeplade
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familieklubkonceptet.Det andet er det tætte samarbejde, vi
har med Trivandrum KFUM. Familieklub-konceptet tillader
en blanding af ældre, middelaldrende og unge par til dele
samme platform. Med en aktiv Y's Menettes Club, en Y's Youth
Club og Y's Lings 'Club bliver møderne livlige og aktiviteterne
brugbare.

Nogle skuffelser?

Ja og nej. I det store og hele er jeg tilfreds med fællesskabet.
Jeg nyder og YMI's mulighed for at være til tjeneste for andre,
der er mindre heldige end os. Jeg må dog omtale den  skuffelse,
jeg har i forhold til Y'sdom, er den ikke-anerkendelse af
eksistensen af ??Y's Lings og ungdom på  det internationale
niveau. Dens forfremmelse kunne have været en stor katalysator
til bevægelsens stabilitet og vækst.

En anden måde er, hvordan vi ikke har projiceret vores
image. Den 25. juli 1997, da jeg tog til Toledo for at deltage i
syvende og femte jubilæum, gennemgik jeg Toledo Blade, min
favorit avis for den by, da jeg var der, var jeg chokeret over at
læse overskriften: “500 i Y Club for at fejre YMCA-
grundlæggelsen” og hovedafsnittet sagde “Cirka 500
medlemmer af Y's Men International er i Toledo denne uge
for at fejre KFUM's femoghalvfjerdssinstyveårsdag.”

Til slut, hvilket råd har du til dagens Y's Men?

Dyrk servicementaliten og tjen samfundet, fordi service er
den leje, vi betaler for at besætte denne planet.

Prismodtagere: PAP K.C. Samuel fra Indien fik den største AP-pris, mens PRD Mun-Seob Gil fra
Korea fik den største RD-pris, der blev indført af IPIP Moon Sang-bong og overrakt af ham på RDE
Topmøde i Toledo. Dette er første gang, der gives sådanne priser, og det er håbet, at der vil blive flere
værdige kandidater til disse i de kommende år.

JUMBO CLUB: Ved en ekstraordinær og hidtil uset medlemskabskampagne nåede Area Korea en ny højde med dannelsen af ??en ny klub ved navn Y's Men og
Women's Club of Gim Hae Helpers High på grundlæggerens dag, 8. december, den sidste dag i 100-dages udfordringen. Klubben, der består af læger, sygeplejersker
og medicinske administratorer blev indviet af IPIP Moon. Det er bestemt en booster for YMI Doctors-programmet, da hvert medlem har forpligtet sig til ægte frivillige
gennem deres medicinske tjenester.

Justin (yderst venstre) med Gerald L. Heyl, International General Sekretær
fra 1963 til 1973, og to andre fra Fredericton, Canada i 1996
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I 1967 blev to klubber chartret, en i Norge og den anden i
Danmark. De er Arendal Y's Men's Club og Aars Y's Men's
Club. I 1974 rejste to medlemmer fra Aars (Johannes
Madsen og Kristian Mogensen) til Arendal og antydede, at
de to klubber skulle blive Broder Klubber. De blev meget
godt modtaget, og siden da har de to klubber og medlemmer
mødtes mindst en gang hvert år. Mange personlige venskaber
er udviklet over vandet. Det har endda førte til et ægteskab
mellem et medlem fra Arendal og et medlem fra Aars.

Triangel Brother Clubs: I januar 1979 var et medlem fra
Aars-klubben (Christian Bach Iversen, derefter valgt til IP)
på besøg i  Sri Lanka, på vej til midtårsmødet i Seoul, Korea.
På Sri Lanka blev han vært hos Moratuwa Y's Men's Club og
han var meget imponeret over at være vidne til de tjenester,
denne klub havde gengivet til dets lokalsamfund såsom et
pigerhjem og Børneafdelingen på det lokale hospital.
Hjemme foreslog han en trekant Brother Club forbindelse
mellem Moratuwa og de to skandinaviske klubber.

Det blev med glæde accepteret, og nu, 40 år senere, kan
vi  se tilbage på gensidige besøg mellem de tre klubber og de
utallige antal breve og e-mails. De to døtre til den nuværende
præsident i Arendal har i de sidste par år, foretaget adskillige
ture til Sri Lanka, som hjælper med at bevare det gode
forhold.

Den 11. november i år var Arendal Klubs præsident, Egil
Odd Halvorsen og hans kone Alice på besøg i  Aars klubben,
for at deltage i det fyrretyvende års jubilæum for dette

Danmark: IBC – Fra To til Fire

fællesskab.
Firedoblings Brother-klubber: I 1987 Jon Lindset fra

Arendal Y's Men's Club foretog en BF-rejse til Nordamerika.
Han besøgte Helena Y's Men's Club, Montana. Han blev
meget godt modtaget af klubben, og da han kom tilbage i
Arendal, blev det foreslået, at Helena-klubben skulle tilslutte
sig ovenstående nævnte trekant, hvilket ville gøre det til et
firkant. I forbindelse med den internationale konference i
Oslo 1992 blev firkant Brother Club Certificatet
underskrevet. Så nu er vi fire klubber der  holder god kontakt
takket være e-mail-systemet.

Indsendt af CP Egil Odd Halvorsen (Arendal)

Foto taget i anledning af besøget i Aars i november for at fejre 40. år med
broderklubforhold. Fra venstre til højre: Egil Odd Halvorsen (Klubpræsident,

Arendal) Christian Bach Iversen (tidligere international præsident)
Ole Moeller (klubpræsident, Aars)

Y's Men's Clubs i Japan mindes den 10.
november som 'Y's Dag' fordi det var den
dag i 1928 den første  Osaka Y's Men's
Club klub i Japan blev chartret. Mange
klubber afholder forskellige begivenheder
omkring denne dag, for at sprede fortælle
om bevægelsen og for at invitere nye
klubber.

Den 27. oktober, Kyoto District i

Japan: Udfordrer Guinness verdensrekord på 'Y's Dag'

Mens klubber, og deres serviceaktiviteter
og SDG'er i parken i nærheden. Denne
begivenhed blev vist på tv og i aviser, som
derved øger bevidstheden om YMI til
offentligheden og leverede en mulighed
for at byde nye medlemmer velkommen.

Indsendt af Hiroshi Shimada (GD, Kyoto-distriktet)

Japan vestregion
udfordrede Guinness
Verdensrekord på en
shoppinggade i Kyoto
centrum. Den
u d f o r d r e n d e
konkurrence var at opnå
‘Det højeste antal af folk,
der skrev på bagsiden af
hinandens T-shirts inden
for et minut’.

Resultatet blev 919
mennesker, de fleste af
dem inviterede gæster, var i stand til at
underskrive og udfordring blev officielt
vellykket anerkendt, bare de overskred den
nuværende rekord på 918. Under
udfordringen, oprettede vi en scene til
musikalske forestillinger og forskellige
udstillingsrum, som reklamererde for Y's

Signering på T-shirts: Til venstre er
borgmesteren for Kyoto City, Mr. Kadokawa, og i

midten er det GD Shimada

Med det officielle certificate fra the Guinness world record
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USA: Fundsrejsning Hawaiian Style
I de tidlige søndag morgen timer på vej til dette årlige
Nuuanu-indsamlingsbegivenhed, kan man se flotte regnbuer,
grønne bjerge toppet med lag af skyer, strømmende  vandfald
eller blå mousserende havvand.

En sådan morgen i september måned, langt nede bagerste
i venstre hjørne af parkeringspladsen, på fasaden af Nuuanu
KFUM, finder du Y's Men and Women's Club af Honolulu-
Nuuanu, med hjælp fra Nuuanu KFUM, opsætning og
klargøring til deres mangeårige årige fundsrejsning, hvor der
sælges lækkert marineret hawaiisk stil hoku (betyder stjerne)
halve BBQ kyllinger tilberedt og kogt af 50' State Poultry og
ruller af Maki Sushi håndlavet og leveret af sushi kok.

Meget tid går med at forberede en fundraiser, når det
handler om   håndtering af mad. Der indstalleres en flytbar
vask, som er et krav fra Institut for sundhed.  Mindst et

individ nuværende behov for at have et Food Handler-
certifikat og en tilladelse til arrangementet er også nødvendigt.

Kyllingen koges tidligt om morgenen, huli (hvilket betyder
drej) stil.  Medlemmer begynder derefter processen med at
sække hver, undertiden meget varme, halve kyllinger i
individuelle poser. Der tælles poser som igen poses i sæt af
2, 3, 4 og 5 halve hønseposer for at gøre det lettere for folk
at gå ud med, nårfolk kommer for at hente deres køb.

 Det vil blive en hård dag, vel vidende om, at de midler,
vi samler ind vil hjælpe med at betale for fremtidige monetære
forpligtelser for Y og for Y's Men's service bestræbelser, både
lokalt og globalt. For ikke at nævne, at kylling og sushi også
er vidunderligt og lækker!

Indsendt af Phyllis Popovich

Salgs teamet
(medlemmer af the

Y’s Men and
Women’s Club i

Honolulu- Nuuanu)

Venter på kunderne

To medlemmer af Pärnu Y's Men's
Club, Marina og Gerallt var værter ved
en middag med repræsentanter for
Tokyo og Tokyo-Area Y's Men's Clubs.
Dette skete fordi vi også deltog i rugby-
VM i Japan. Otte japanske klubber var
repræsenteret - Chiba, Kawagoe, Tokyo-
Hachiouji, Tokyo-solopgang, Tokyo-
Koto, Tokyo-Tampopo, Kofu 21,
Tokyo- Musashinotama og selvfølgelig
os fra Pärnu, Estland.

Den vidunderlige middag blev
afholdt i Shinjuku Summit Club,
Shinjuku-ku, Tokyo. Det var faktisk et
vidnesbyrd om Japansk gæstfrihed og
velvillighed. Vores besøg i Japan samlede
forskellige klubber i Tokyo og
omkringliggende. De kunne møde gamle
venner og få nye venner inden for Tokyo
og selvfølgelig med Estland. Middagen
gav en mulighed til socialt samvær og
diskussion om aktiviteter i de to lande

Estland: Det østlige Europa deltager i Øst Asien i Tokyo
såvel som åbner
mulighed for at
danne forbindelser
og deling af
projekter sammen.

At være deltager
i støtte i klubber fra
søster bevægelsen,
KFUM blev set som
en vigtig rolle i
Japanske klubbernes
a k t i v i t e t .
Fundraising og
promovering af kulturelle begivenheder er
almindelige mål for Y's Men's Clubs i
Japan og Estland. To fordele ved at være
en del af YMI blev påpeget. Først, at være
i stand til at deltage i aktiviteter som sigter
mod at hjælpe velgørenhedsorganisationer
og for det andet at være i stand til at
fremme og drage fordel af forbindelser
mellem Y's Men's klubbers medlemmer

over hele verden.  Ideen at vi har gode
venner med et fælles mål, i fjerntliggende
lande er  stort, som bygger broer snarere
end barrierer. Det var et virkelig glædeligt
og inspirerende møde hvor mange gaver
udveksledes til minde om dette nærmest
historisk besøg.

Indsendt af CP Marina Mesipuu-Rhun
og Gerallt Rhun

Visitors from Pärnu with the hosts
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Korea: Et Besøg, To Missioner Fuldført
"At slå to fluer med et smæk" er et gammel ordsprog, der betyder "at opnå to ting med en enkelt indsats." Dette er, hvad Korea Y's
Mænd fra oversøisk medicinsk service gjorde det i Ulaanbaatar, Mongoliet fra 8. til 15. september.

Et team på 23 uddannet medicinsk personale inklusive seks
læger fra Kyung Hee Central Hospital behandlede 1.210
patienter og udførte 15 operationer for generel anæstesi i løbet
af en uge. Takket være avancerede færdigheder hos YMI-
lægerne, kom et stort antal mennesker - i gennemsnit 250 om

dagen - som benyttede
sig af behandling og
kirurgi.

Y M - l æ g e r n e
gennemførte det første
laparoskopisk kirurgi
siden enheden åbnede
i Ulaanbaatar First
Nationalhospital,
som bidrog til
kvalitativ Mongolsk

medicinsk pleje, ved at tiltrække lokalt medicinsk personale.
Derudover udførte lægerne også komplekse ortopædiske
operationer, såsom til
behandling af rigtige
femorale benbrud,
discusprolaps, samt
hofte og knæleds
operationer. Disse er
ikke almindeligvis
udført i Mongoliet.

K o r e a A r e a
Præsident Kim Sang-
chaebe stræbte sig på at give avanceret kirurgiske teknikker ved
at  arbejde med lokalt medicinsk personale gennem komplekse
ortopædiske operationer. Selvom det var vanskeligt pga til de
relativt dårlige medicinske faciliteter og udstyr, blev
operationerne afsluttet med succes af YMI Doctors. De
donerede også nødvendigt medicin til 23.300 USD specielt
indbragt fra Korea. Det spreder kærlighed, omsorg og

medlevenhed over grænsen.
Trods den travle

medicinsk tidsplan
for lægehjælpen, AP
Kim Sang-chae fandt
tid til at styrke YMI
i Mongoliet ved
uddannelse for de
to nydannede
klubber –
Ulaanbaatar Center-
klub og Khovd
klub. Ulaanbaatar Center-klubben er chartret med 32
medlemmer og er nu udvidet til 45 medlemmer. Khovd-
klubben startede med 20 medlemmer og er nu udvidet til 88
medlemmer.

Det, der er unikt ved de to klubber, er, at Ulaanbaatar
Center Club, hvis tema er “Med handling og sandhed” består
af læger fra Ulaanbaatar. AP Kim Sang-chae sagde “Det er vigtigt
for YMI-læger at besøge og tjene, men løsningen for de fattige

miljøer er at
uddanne lokale
læger og forbedre
den grundlæggende
kvalitet af medicinsk
behandling.” Den
første præsident for
Khovd klub, hvis
temaet er “Y's Men
Save Mongolia” er
en rådgiver for den

mongolske præsident. Han hjalp koreanske Y's Men enormt
i udførelsen af ??den oversøiske medicinske service og deltog
aktivt i alle processer.

Indsendt af Korea Area Office

AP Kim Sang-chae taler til the Khovd club
medlemmer

Medicinsk professionelle i gang med højt kvalificeret arbejde Korea YMI doktorer sammen med Ulaanbaatar City club medlemmer

Patiente venter på registrering

Et møde i Ulaanbaatar Center club

Patient registrerings processen i fuld sving
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Region Chonbuk ledet af RD Ji
Sungeun har leveret en unik service
ved at  de fordeler 50.000 briketter,
en meget tiltrængt vare om vinteren
til ca. 100 trængende kvarterer i
provinsen den 2. november. Dette
blev assisteret af flere frivillige.

Briketten distributionstjeneste var

Korea: Briketter til vinteren for at bekæmpe kulden
brikettedelingstjenesten, reparerede
eller udskiftede regionen også gamle
kedler i mere end 10 husstande. Begge

disse aktiviteter bidrog meget til
Y's Men's popularitet International
takket være mediedækning (KBS, JTV
og lokale aviser) af denne begivenhed.

Indsendt af Korea Area Office

Y's Men of Gwangju Alpha-klubben delte
dyrebare øjeblikke af lykke og varme på
en behagelig dag i september med migrant
børn og småbørn i Center for
Multikulturelle Migranter, som ikke kun
glæder sig over at huse multikulturelle
familier, men også  udenlandske

organiseret af 36 Y's Men's Clubs i
Korea Chonbuk Region, bestående af
fem distrikter. Temaet vedtaget af
Region dette år er “Y's Men Through
Innovation.” Mere end 1.000
medlemmer har tilmeldt sig og
udfører over 100 frivillige aktiviteter
hvert år. Endvidere i forbindelse med

arbejdstagere og internationale studerende.
Tøj indsamlet af vores medlemmer

blev distribueret, og vi uddelte også
hamburgere til dem, takket være
formandens indsats, Jang Shin-young.

Det var et glædeligt øjeblik for mange
at  se børnene glade, mens de nyder

Korea: Spreder varme og kærlighed
maden.  Vi føler, at vi har brug for at dele
flere varme hjerter ud og forstå de kvaler,
vi står overfor med multikulturelle
familier. Det er først da at deres
velbefindende vil blive taget vae på og de
vil blive mere fuldt integreret i det koreansk
samfund.

Y's Men's Club of Chiangmai og Chiangmai YMCA donerede penge og vigtige ting for at hjælpe ofrene for oversvømmelser i det nordøstlige Thailand.
Billeder ovenfor viser medlemmer og frivillige, der får materialerne klar til distribution i Chiangmai KFUM.

Thailand: Nordøstlige oversvømmelsesoffer får hjælp

Y’s Men fra Gwangju Alpha club med deres gaver til glæde for børnene

Uddeling af briketter til de trængende Samling på byens torv før dette event Smilende frivillige fra Chonbuk Region
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GD Joan Wong fra Hong Kong
Distrikt ledede et hold af
klubbmedlemmer og pårørende fra
Y's Men's Club fra østøerne til Nepal
og sponsoreret chartret for Y Service
Club of Lumbini den 12. oktober
2019 på Red House Resort,
Nawalparasi i Gandaki Provins.

APE / ASD-Extension David Lua,
AIPT James Kong og ASD Rose Yun

Hong Kong: Extension og Service Over Grænserne
fra Asien og Stillehavsområdet
tilsluttede sig også. APE David Lua
ledede charter ceremoni og førte 19
medlemmer ind i den nye klub.

Den følgende dag, arrangerede alle
besøgende medlemmer, med den
arrangerede den nye CP Deepak
Bhandari og hans medmedlemmer,
besøg på flere end 10 børnehjem med
trængende børn i Nawalparasi.

Skoletasker, tøj og nogle madkasser
blev doneret til børn.

Alle deltagere i denne service, og
alle besøgende medlemmer nød det
vidunderlige fællesskab under dagene
med en masse Nepalisisk mad,
sightseeing og speciel festlig velsignelse
fra de Nepalske familier.

CP Harrison Cheng
Island East Club, Hong Kong

Besøgende med en nepalesisk familieMed medlemmerne af Lumbini-klubben efter
chartring ceremonien

På børnehjemmet med børnene og personalet

Canada: Ønsker Alle en Glædelig Jul

Så er det jule igen! Klubber rundt om i verden fejrer og samler penge til samfundserviceaktiviteter. Tillykke til Pictou County Y Service
Club (kvinder) ærer Grand Marshals i New Glasgow Christmas årlige parade til at bygge den store trailer til reklame for Y Service arbejdet
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Den Knyttede Pistol i Cambodia

inviterer
Klubbens ledere inviteres til

at sende historier om
aktiviteter foretaget med en

eller flere højtopløselige
billeder og passende

billedtekster. Opskrivninger
må ikke overstige 150 ord.

Læsere anmodes også om at
sende deres synspunkter og

noter om spørgsmål af
interesse for Bevægelsen,

globalt.
Indsend dine historier og

billeder på:
www.ysmen.org/ymiworld

Sidste dato for indsendelse til

næste nummer:

28. februar 2020

Cambodja er et land med meget lang
historie. Som alle lande, har noget af
historien efterladt dybe ar på folket
hvilket sandsynligvis aldrig vil blive helt
helbredt. Fra 1975 til 1979 blev landet
kontrolleret af Khmer Rouge. I løbet af
denne fireårsperiode var der to millioner
mennesker der døde ved politisk
henrettelser, sult og tvangsarbejde. Der
er ikke en familie i Cambodja det ikke
undgik denne frygtelige lidelse.

Siden 1979 har landet kæmpet for
at genopbygge det, og der har været store
fremskridt. Rig på kultur og energi, livet
er kommet tilbage for flertallet af
befolkningen. Markeder trives, nye
bygninger er under opførelse, skoler og
universiteter er fulde af ivrige studerende
og NGO (ikke- Regeringens organisation)
bevægelse er stærk og sund.

Alligevel lurer frygt og mistillid. Krig
efterlader altid en arv af sår der råber om
helbredelse. Mere end 30 år efter, at
kampene ophørte, dækker landminer
stadig nogle områder i potentielt rigt
landbrugsjord.  Børn blive ofre for de
ueksploderede miner, mister arme, ben,
øjne eller meget pludselig deres liv.

Landet var også belagt med pistoler
af alle slags, og de forårsagede meget
elendighed, da der ikke var kontrol over
dem og de blev ofte ofte anvendt som
midler til bilæggelse af tvister.

Omkring 1997 opfordrede
regeringen for folk at indlevere deres
våben som en måde på befri landet i det
mindste nogle af resterne af den lange og
blodige krig. Tusinder gjorde det, og
nogle af disse våben blev smeltet om til
den Twisted Gun skulptur der nu et
opsat et centralt sted i Phnom Pehn.
Denne skulptur blev afsløret i maj 1998,
er blevet et symbol på drømmen om et

fredeligt land og en fredfyldt fremtid for
folket.

Et andet projekt fortsætter også og
afspejler Khmer-folks håb for fred.
Fredskunstprojektet i Cambodja bruger
triggere, kanontønder og rifleløb for at

skabe en række forskellige kunstværker.
Kunststuderende, der arbejder på
projekter er alle overlevende fra
borgerkrigen der ødelagde så meget af
landet. At forvandle ødelæggelsesvåben
til disse spændende kunstværker er en
unik måde af “at forvandle sværd i
plove.” Det illustrerer, at alle ressourcer
Gud har givet os kan enten bruges til
skønhed eller til krig. Beslutningen er op
til os, hvordan vi vil administrere disse
ressourcer. For nogle Cambodja
mennesker, transformationen af
materialer, der dræbte så mange af deres
naboer og familiemedlemmer og
efterlader så dybe ar over hele landet, kan
være en helingsproces, ikke kun for sig
selv, men for alle dem, der tager sig tid
til at se deres arbejde og reflektere dybt
på det menneskelige ansvar for at opbygge
håb og fred.

Japan har brug for
vores support

I den seneste tid har m Japan været

hærget af tyfoner og jordskælv. Y's

Men i Region Japan vest og region

Japan øst har slået sig sammen om

at engagere sig i rehabilitering og

genopbyggelse af livet i dem, der

er berørt af naturkatastrofer.

De har appelleret til os om støtte

dem i deres indsats. Det er YMI

glade for anerkende deres indsats

og anmoder alle medlemmer om at

bidrage med hvad der er muligt.

Detaljer findes på bagsidensiden

af dette nummer.
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* Max Ediger leder fredsskolen i Cambodja.
Genoptrykt med tilladelse fra PeaceSigns, online-
publikationen af ??freden og
Justice Support Network af Mennonite Church USA,
www.mennolink.org/peace
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