
Nationale og internationale regionsprojekter. 

Med vores nationale og internationale regionsprojekter har vi gennem tiden 

hjulpet mange forskellige mennesker, og derved har vi været med til at give dem 

en bedre verden. 

Det må vi naturligvis fortsætte med, for på den måde vil vi kunne hjælpe og 

støtte mennesker i nød og mennesker, som ikke har de samme gode muligheder 

og livsbetingelser som os. 

Vi må arbejde for, at vi alle vil kunne få en bedre verden at leve i. 

Retfærdighed i en bedre verden. 

Iht. lovene er det vores opgave at opmuntre til 

retfærdighed i samfundsmæssige og 

internationale spørgsmål, og på den måde gøre 

vores indsats for en bedre verden. 

Y’s Men af enhver tro og på basis af Jesu Kristi lære. 

I Y’s Mens bevægelse har vi medlemmer af enhver tro, og vi fastholder 

grundlaget ”på bais af Jesu Kristi lære.” Det er vores overbevisning, at det også 

vil være med til at skabe en bedre verden. 

”Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.” 

Mine tanker går fra senator Robert Francis Kennedy til præsident John 

Fitzgerald Kennedy, sidstnævnte havde blandt andet dette motto: 

"Ask not what your country can do for you, but what you 

can do for your country."   

”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du 

kan gøre for dit land.” 

Måske må jeg godt her omskrive mottoet lidt til: 

”Spørg ikke, hvad verden kan gøre for dig, men hvad du 

kan gøre for en bedre verden.” 
Arne Holm-Hansen 

Regionsleder 2020 - 2021 

  Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden. 

 Do your best, make your efforts for a better world. 

Årstema 2020 – 2021 

Gør dit bedste, gør din indsats 

for en bedre verden.

Do your best, make your efforts for a better world.

Y’s Men  International

Region Danmark



Y’s Men International har mottoet: 

“To acknowledge the duty that accompanies every right.” 

”At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.” 

Det er et motto, som alle Y’s Men kender, genkender og anvender i vores 

arbejde. 

• At gøre sin pligt, er noget man gør fordi det er ens arbejde, eller fordi

moralen eller loven siger, at man skal gøre det.

• At have en ret, betyder i denne forbindelse at have ret til noget, at have krav

på noget.

Hvis man vil have ret til noget, så følger der iht. vores motto også en pligt. 

Årstemaet for 2020 – 2021. 

”Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.” 

Ideen til årstemaet for klubåret 2020 – 2021 fik jeg fra bogen ”En bedre 

verden”/ ”To seek a newer world.” skrevet af 

daværende senator Robert Francis Kennedy helt 

tilbage i 1968. Der er sket meget i verden siden 1968, 

men er verden så blevet bedre? Det skal vi svare ”Ja” 

til, for ellers har vi ikke gjort vort bedste, ikke gjort 

vores indsats for en bedre verden. 

Men vi må erkende, at ikke alt i verden er så godt, som det kunne være. Vi har 

stadig mange opgaver, som vi alle bør gøre vort bedste for at løse enten som 

enkeltpersoner eller i fællesskab. 

Her kan vi som Y’s Men gøre en positiv forskel. 

Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden. 

Do your best, make your efforts for a better world.   

Udfordringer, opgaver og ansvar. 

Vi modtager alle forskellige former for 

udfordringer og opgaver i livet. Det kan 

være på arbejdspladsen, i familien, i 

foreningslivet og mange andre steder. 

Også her bør vi tage imod udfordringen, 

påtage os opgaven og påtage os ansvaret, 

gøre vores bedste, gøre en indsats. 

”Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.” 

Her er opfordringen til hvert enkelt menneske, opfordringen til at gøre sit bedste 

for en bedre verden. Opfordringen til, at vi hver især kan gøre en positiv forskel, 

stor eller lille. 

Vi kan måske ikke hver især løse store politiske eller sociale opgaver eller 

problemer, men vi kan gøre ”det lidet” vi kan. Vi kan forsøge at gøre også de 

små ting i hverdagen bedre. Vi kan tænke over tingene, tænke over det vi gør. 

Hvad vil være bedst i den givne situation, for det bedste svar, den bedste løsning 

vil også være en indsats for en bedre verden, og den vil måske påvirke andre i 

positiv retning, så de også vil få det bedre i en bedre verden. 

Aktive Y’s Men. 

I henholdt til vores internationale love har klubberne kun én slags medlemmer:  

Aktive medlemmer. 

Medlemmer kan være aktive på mange måder. Man kan være aktiv på forskellige 

organisatoriske niveauer i organisationen. Man kan være aktiv med udførelse af 

praktiske opgaver, og man kan være aktiv indenfor det sociale område og inden 

for diakoni. Nogle medlemmer kan være mere aktive end andre, men vi kan alle 

gøre vort bedste, selv om det måske kun er med små ting. Alt sammen for at 

gøre en indsats for at få tingene til at fungere, for at gøre tingene bedre, alt 

sammen for en bedre verden. 

Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden. 

Do your best, make your efforts for a better world.   




