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Redaktørens side
Kære læsere,
Ligesom vi var ved at begynde de sidste faser af dette
nummer, modtog vi meldingen om, at vores IPE Poul-Henrik
Hove Jakobsen er ikke er mere. Det er virkelig
et trist tab for os alle. Meget mere for hans
familie og kære derhjemme i Danmark. Vi vil
alle savne hans ro og samlende tilgang til
komplekse
spørgsmål
vedrørende
programmatisk planlægning. Vores tanker er
med dig fru Jakobsen og vi beder om, at Gud
den Almægtige trøster dig og giver dig styrken
til at komme videre i livet.
Dette nummer handler om vores bevægelse - fortiden og
nutiden med et par formaninger for at komme til udfordringen
for at opfylde vores mål Mod 2022 og Frem. Vi er glade for
at Rita Hettiarachchi fra Sri Lanka og Sandy Reynolds fra
Canada besvarede vores anmodning om at huske oprindelsen
af bevægelsen i deres lande. Og Debbie Redmond, tro mod
hendes rolle som International Historiker, skriver om Lorraine
Alexander, Paul Alexanders kone, som ellers ikke ville have
fundet en plads i vores fortælling. Disse og nogle information
om nogle af de tidligste klubber finder førsteplads i dette
spørgsmål under afsnittet MIKROHISTORIE. Vi vil ikke
hævde, at dette er den autentiske en-og-eneste version af at
Bevægelsen og forfattere har skrevet dem fra deres perspektiver
og med den begrænsede adgang til informationen de har haft.
Edward Ong fra Singapore, vores ISD-LTOD og Benny
Augustinus fra Indien vises i dette nummer med deres tanker
om lederskab og vigtigheden af vores bevægelse, henholdsvis.
Begge fortjener et påskønnelsesord for de har sørget for, at
vores magasin har en god række materialer til klubmedlemmer
at reflektere over. Andre i bevægelsen der har stærke
synspunkter på lignende emner opfordres til at indsende deres
bidrag.
Og som sædvanligt er der masser af nyheder fra lokale
handlinger der understreger vigtigheden af samfundstjeneste.
Vores bogafsnit er også et godt eksempel på samfundstjeneste
af et team af dedikerede læger, omend i massiv skala. Det er et
Fra Y's Men's Club Hikone (Japan vestregion). Billede tageti anledning
af Hikone Y's Men's Club Cup for Kids, en fodboldturnering for børn
afholdt regelmæssigt i de sidste 22 år.
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faktum, at vi ikke kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen.
Scott Adams, skaberen af ??Dilbert tegneserier siger: “Husk, at
der ikke er sådan noget som en lille venlighedshandling. Hver
handling skaber en krusning uden nogen logisk ende.” Hvor
sandt!
Koshy Mathew

FRA MIN BOGHYLDE
Uendelig vision: How Aravind Became the World's Greatest
Business Case for Compassion af Pavithra K. Mehta, Suchitra
Shenoy
Bogen er viet til Aravind, en almennyttig organisation i
Indien, der beskæftiger sig med det høje håb om at helbrede
blindhedens verden – et højdemærke for et
mål. Men efter at have læst Infinite Vision
og forstå mere om dens drivkraft, Dr.
Venkataswamy eller “Dr. V ”, får man en
følelse af, at han og hans team kan have
verdens bedste chance for at opnå dette.
Start med det relativt ligetil øjeblikkelige
mål at udføre storskala kirurgi for grå stær –
en sygdom, der hele tiden tegner sig for 48%
af blindhed i verden, men 60% i Indien – trodsede Aravind
konventionelle forretningslogik for at blive den største
udbyder af øjenpleje i Indien. Det er faktisk beskedent;
Aravind er den største i verdenen. Og det blev det med nogle
forvirrende statistikker.
Overvej for eksempel, at “den nationale sundhedsvæsen
for Det Forenede Kongerige ser lidt over en halv million
øjen operationer årligt, udfører Aravind 300.000.” Men
det er ikke den imponerende del. Den imponerende del
er, at Aravind gør dette – ca. 50% af det oftalmiske
kirurgiske volumen UK – til under 1% af UK's
omkostninger. Det er 13,8 millioner GBP mod 1,6
milliarder GBP. Selv medregnet for forskelle i økonomier
er kløften mellem de to stadig svimlende.
Forfatterne Shenoy og Mehtaa, at tage hvad der ellers
kan være tør statistik og sætte dem ind i fortællingen om
Infinite Vision. Overvej at Aravind på 35 år har behandlet
mere end 32 millioner patienter med mere end 4 millioner
operationer, størstedelen af dem som enten er meget
subsidieret eller helt gratis. Dette i et land, hvor størstedelen
af ??befolkningen overlever på mindre end USD 2 pr. dag.
Drivkraften bag al denne hastighed og innovation er
det faktum, at der er så meget på spil. Hvis der er en ting
der driver Dr. V og hans team af 21 øjenlæger på tværs af
tre generationer af hans familie, det er, at i Indien er blindhed
mere end bare en tragisk skæbne - for mange er det
simpelthen en dødsstraf. Et tredobbelt tab af ”syn, levebrød
og en følelse af selvværd.”
Det er denne drivkraft, der driver Dr. V og hans team
til konsekvent forbedre deres praksis og procedurer på sin
side tvinge læseren til at ønske at forstå, hvordan de formår
at gøre det.
Fås på Amazon. com
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TRIST DØD
IPE Poul-Henrik Hove Jakobsen
(1954 – 2019)

Det er med det største chok og sorg, at vi modtog nyheden om
uventet bortgang af vores internationale præsident Elect, Poul- Henrik
Hove Jakobsen i Yerevan, Armenien den 4. september 2019. Han
var på en Y's Men-grupperejse til Armenien med sin hjemmeklub
medlemmer fra Danmark. På grund af nogle helbredsproblemer
var han det indlagt på et hospital i Yerevan og gennemgik en operation
der. Han var på vej mod hospitalet, da pludselig hans helbred
forværredes og han døde.
Den uventede bortgang af Poul-Henrik er et stort tab for hans familie
og hans bredere internationale Y's Men-familie. Vi sætter vor dybeste
hjertelige medfølelse med familien og beder om hans evige fred!
På farten!

3

IP'S BREV

Moving Ahead
Kære venner,
Det Internationale Råd mødtes i Sedai, Japan i august til det internationale rådsmøde i 2019 (ICM 19). Sendai er
en stor by beliggende ca. 300 km nord for Tokyo, og de fleste af medlemmerne rejste dertil med hurtigtog fra
Tokyo. Sendai var den nærmeste større by til ødelæggelsen, der led af tsunamien og jordskælvet der skete i
2011. Mange af os tog ture for at se selv, hvordan denne region blev påvirket, og
hvilken bedring der er opnået indtil videre. Der var mange historier og billeder, der
berørte vores hjerter.
På ICM 19 godkendte rådsmedlemmer en række mål for det kommende år. Hver år
sætter IP deres mål og mål, som gør det muligt for YMI at levere sin mission
succesfuldt. I år har områdets præsidenter sat en stigning på 6% som bidrag til
programmet og 30% stigning i medlemskab sammenlignet med IP-målene på 20%
stigning i bidrag og 12% i medlemskab. Resultaterne vil sandsynligvis ende et eller
andet sted i midten, men ved at samle kræfterne, kan det umulige opnås!
Fremragende resultater for at nå målene fra sidste år er allerede anerkendt af IPIP
Moon Sang-bong for nylig. En ny årlig pris for enestående præstationer inden for
samfundstjeneste er ved at blive etableret med en pris tilgængelig for hver region.
For nylig skulle din klub have modtaget oplysninger om 100-dages medlemskampagne, der begynder den 1.
september. For at nå vores mål er der behov for en stor indsats, og ISG Jose Varghese har formuleret en plan for
at hjælpe os med at komme videre. I vores klubber er vi allerede blevet opfordret til at medbringe nye
medlemmer og sponsorere til en anden klub gennem Challenge 22-initiativet. For at hjælpe med kampagnen vil
der være 50% rabat tilbydes ægtefæller, der tiltræder som nye medlemmer i de næste tre år.
Jeg ser frem til det allerførste RDE-topmøde 14.-17. November, der afholdes i Toledo, Ohio, fødestedet af
YMI. Dette vil være en stor mulighed for regions ledere, vores tilgående og kommende ledere, at opleve det
”internationale aspekt” ved YMI ved at etablere forbindelser og netværk og udvikle en bedre forståelse om,
hvordan YMI fungerer i de forskellige områder af verden. Det vil også være spændende og motiverende for os
alle at høre om udviklingen i forbindelse med Paul William Alexander eftermæle-projektet og høring om den
fornyede interesse i samarbejdet med KFUM i forlængelse og samarbejdsinitiativer.
Mine mål i år inkluderer strategier til at styrke arbejdsforholdet mellem YMI og KFUM. Dette fokus er allerede
kommet godt i gang, og jeg vil skrive mere om dette i næste nummer. Medlemskab fortsætter med at være en
afgørende del af en sund fremtid for YMI, men lige så vigtig er den måde, vi som medlemmer opfatter os selv og
vores organisation. Jeg håber, at vi kan fortsætte med at arbejde på at have et brand og image, der vil være
velkendt over hele verden og har denne store organisation i flere lande end før. Tak for hvad du allerede gør for
at gøre dette kan blive til virkelighed.

Jennifer Jones
International præsident

Denne meddelelse blev skrevet, før den triste nyhed om, at vores IPE Jakobsen's død nåede os. IP Jennifer Jones 'hyldest til den afdøde sjæl vises på forsiden - Editor.
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FRUGTEN AF ARBEJDET

YMI Ærer PIP Poul V Thomsen med Ballantyne Award
På den danske regionskonference
afholdt i Silkeborg, Danmark den 15.
juni 2019, PIP Poul V. Thomsen blev
hædret med Harry M. Ballantyne
Award for hans lange og fremragende
arbejde for Y's Men International på
alle niveauer og for over tredive års
tjeneste i adskillige positioner.
Prisen blev uddelt til ham på
festaftenen lørdag hvor mellem 850
og 900 Y's Men, for det meste fra
Danmark, men også fra andre af De
europæiske distrikter deltog. Som
IPIP 2018/2019, og også har også
arbejdet sammen med Poul på både
Internationalt og Area Eurpopa
niveau i mere end tyve år, var det en
stor ære og privilegium for mig at gøre
dette på vegne af IP Moon Sang-bong
og hele organisationen.
Til både Poul og hans kone Bodil,

PIP Poul V. Thomsen viser sit award frem efter at have modtaget det fra PIP Henry Grindheim.
Til højre ses fru Bodil Thomsen.

denne pris og ære kom som en stor
overraskelse, da de ikke vidste noget
på forhånd, og de var begge dybt
rørte, da vi tre stod på podiet og jeg
læste citatet. Et varmt og langt bifald

kom fra de mange gæster i slutningen
af ??denne højtidelige ceremonien
viste en velfortjent taknemmelighed
og anerkendelse af hans lange service
til Y's Men's bevægelsen.
PIP Henry J Grindheim

Den internationale præsident hylder (afdøde) IPE Jakobsen

Jennifer Jones, aftrædende international præsident Elect sætter
hendes IPE pin på Poul-Henrik Hove Jakobsens jakkesæt og
derved indsætter ham som den nye IPE

“Jeg skriver med et trist hjerte, mens vi sørger over, at IPE PoulHenrik Hove Jakobsen døde i sidste uge. Poul-Henrik døde
pludselig efter medicinske komplikationer, mens de var på en Y's
Club-besøg i Armenien og KFUM.
“Poul-Henrik blev valgt som IPE fra 2019-2020 sidste år og
derefter indført i denne position i juli i Sendai, Japan i Asien
Stillehavskonvention. Så længe vi har kendt Poul-Henrik, han
har altid vist en entusiasme, vilje og beslutsomhed at gøre sit
bedste for at sikre, at Y's Men International er godt placeret at
udføre sin mission og tjene sit medlemskab over hele verden.
Hans medlemskab af Det Internationale Råd som Area Præsident
for Europa, hans engagement for Y's forbindelse til KFUM og
hans evner inden for økonomistyring, har vist nogle af hans unikke
kvaliteter og lidenskab. Vi glædede os så meget til det særlige
bidrag, som Poul-Henrik ville yde på højt niveau ledelse af YMI i
de næste tre år. Vi vil også savne hans venskab og måderne han
skabte en inkluderende ring af fællesskab på uanset hvor han var.
“På dine vegne og YMI generelt tilbyder jeg vores kærlighed,
udtryk af dyb sympati og støtte til Birgit og hendes familie i
denne tid med det frygteligt tab. Jeg beder om, at Guds kærlige
arme folder familien ind og give dem den trøst og håb, der er
nødvendigt på dette vanskelige tidspunkt. jeg er sikker på, at den
nære YMI-familie i Danmark og længere væk vil gøre alt, hvad
der er nødvendigt for at hjælpe på alle mulige måder.”
Jennifer Jones
På farten!
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PERSPEKTIV

Træning: Færdigheder, viden og holdninger
Edward K.W. Ong, ISD-lederuddannelse / organisationsudvikling
Er ledere fødte ledere eller lærte? Dette
kan godt være genstand for debat. Nogle
teorier siger, at folk arver visse kvaliteter
og træk der
tilskriver dem
som bedre
egnet til ledelse.
Som det er med
kunstnere,
musikere,
forskere og
forretningsfolk
hvem bliver
ikke bare gode
men de er født med potentiale. Ikke
desto mindre er ledelse et karakter træk,
som man kan være født med eller som
udvikles tidligt i livet. Det er generelt ikke
et indlært færdighed. Ny tænkning er at
med træning eller coaching er der
muligheden for at finpudse
lederegenskaber i nogen eller større grad.
I de senere år har vores bevægelse lagt
større vægt på lederskab uddannelse. Der
er behov for at være opmærksomme på
det tidligste stadie af ens medlemskab,
fra klubbeniveau. Mere omfattende
lederuddannelsesprogrammer er
formuleret til en at gå videre til forskellige
lederroller.
Vi kan lære som en form for
uddannelse. Dette har sin plads, men har
en tendens til at være mere faglig og
videnbaseret. På den på den anden side
er træning mere praktisk og
dygtighedsbaseret
eller
funktionsfokuseret. Træning er en
proces, hvor færdigheder, viden og
holdninger anvendes på en unik måde.
Kompetencer coaches på faciliteter,
analyser og styrer emner for at give
praktikanter mulighed for at dyrke deres
evne til at anvende det, de lærer, at tage
initiativ til at være kreativ og tage aktion

på løsninger. Måske handler det mere om
Hvordan og Hvorfor efter at have kendt
Hvad.
Hvert klubbmedlem bør være godt
informeret om vores bevægelse, dens
historie, formål, tidlige ledere og dens
vækst over hele kloden, det meget tætte

Træning er en
proces hvor
færdigheder, viden
og holdninger
anvendes på en
unik måde
forhold og partnerskab med KFUM.
Der kræves inspiration til motivere hvert
medlem til at tjene med forpligtelse.
På det næste niveau skal vi skifte mod
mere standardiseret træning på tværs af

Edward has been an educationist, YMCA professional,
a qualified Chartered Secretary and Administrator,
Christian leader and served as International Council
Member and as Asia Pacific Area President.
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alle regioner med et større niveau af
lighed, selvom hver kan vedtage
anbefalinger og indhold, der passer til
ethvert samfund. Mens der vil være
grundlæggende indhold og materiale,
træningen for hvert år eller til en periode
skal rettes mod opnåelse af tema,
objektivitet og mål som bestemmes af
ledelsen på internationalt og Area niveau.
Med henblik herpå i stedet for den
årlige RDE-træning på hvert Area niveau.
Det det første internationale RDEtopmøde bliver afholdt i Toledo, Ohio,
fødested for vores bevægelse fra 14 til 17
November 2019.
Dette vil være et ledelsesrally, en
fejring af enhed, tværkulturel udveksling,
karakteropbygning og opdagelse. Dette
vil være Y's Men International som Y
Serviceklubber, i service med og for
KFUM, ved Verdens alliancen, ved
enhver Area alliance og lokalt niveau. Vi
er Y's Men og Y's Kvinder, der betjener
lokalsamfund og sanarbejder med andre
internationale organisationer.

PERSPEKTIV

Verden har brug for Y's Men International
af Benny Augustine
Vi lever i en æra med hurtige
teknologisk fremskridt og øjeblikkelig
kommunikation. Vores univers er
kortlagt til i det
omfang man kan
bære kloden i ens
hånd ved type af
oplysninger i en
smart enhed. Vi
bor i en tid hvor
det gennemsnitlig
menneskes viden er
fordoblet hver 13.
måned, og det vil snart være hver 12.
time, som imod hvert 100 år. Indtil 1900
og hvert 25 år derpå. Aldrig før har 7,35
milliarder mennesker boede sammen på
vores planet på samme tid. Internet af
ting, kunstig intelligens og maskine
teknologi og lignende vil spille en
betydelig rolle i menneskets liv.
Med afstande opløst med fremme af
teknologi, virksomheder voksede
eksponentielt, og udviklingen er meget
synligt for os alle. Denne udvikling
kommer med sine egne indbyggede
modsætninger. Det teknologiske
fremskridt fører til kulturel
utålmodighed, social opløsning, mangel
på vækst og krympende menneskelig
forbindelse, som til sidst kan føre en til
ensomhed i samfundet. Jeg ønsker at dele
en citat fra Dalai Lama, som er så
passende i den nuværende tidsalder, vi
lever i: “Vi har større huse og mindre
familier. Mere bekvemmelighed, mindre
fornuft. Mere viden, men mindre dom.
Flere eksperter, men flere problemer. Vi
er blevet større på kvantitet, men mindre
på kvalitet.” Vi er i en tilstand af
tidløshed. Ved at fremme lykke og opleve
ensomhed, er forskellige lande og
organisationer kommet op med
innovative ideer.
For at citere nogle få, UAE har haft
Benny Augustine is a Bangalore-based HR professional
and is currently DG Elect of Bangalore District II (South
India Region).

en lykkeminister siden 2016, UK haft
en minister for ensomhed siden 2018.
Der har der været et Ministerie for lykke
i Madhya Pradesh (Indien) siden april
2016 og i Andhra Pradesh siden april
2017, og sidst men ikke mindst
CareMore Sundhed har endda en Chief
Togetherness Officer.

Bevægelse kan fremme menneskelig
forbindelse og vores netværk kan fungere
som et forum hvor mennesker frit kan
interagere i deres gruppe på klub, distrikt,
region, area og Internationale niveauer. På
klubniveau er det denne lille gruppe af
familier, som fungerer som selvhjælps
grupper i deres forskellige sammenhænge,
??f.eks ægteskaber, fødselsdage, sundhed
og indlæggelse og så videre.

Tre fordele
En Harvard-undersøgelse af voksen
udvikling for 75 år siden af ??724 mænd Hvorfor gå langt?
(1938-40 gruppe) viser, at 60 af dem lever
Vi kan alle sammen omgås
medlemmer der er ligesindede og deler
lignende værdier. Vores bevægelse
Lad os hver især være
tilbyder sådan en platform for os til at
årsag og invitér dine
komme i kontakt med mennesker med
lignende værdier og perspektiver. Lykke
nære og kære
i livet er at have forbindelse med folk
venner og naboer
omkring dig, som du gerne vil have at
til denne bevægelse. Denne oprette forbindelse til. Jeg appellerer
inderligt til alle til at invitere dine venner
verden har brug for
og familie til vores bevægelse og lad os
fejre livet ved at fejre Y'sdom. Dette er
Y'sdom og lad din
en unik udfordrende tid for os og vores
storslåethed skinne
børn, og der er behov for at fremme
på denne vidunderlige
samfund og tillid til hinanden blandt os
og i samfundet. Dette forum nærer,
Bevægelse, som du
promoverer og bringer alt dette frem til
er en integreret del.
os under et tag.
Kom, lad os tage hinanden i
stadig i dag og i deres 90'er. Denne hænderne og sammen med skaberen
undersøgelse giver tre vigtige lektioner: opbygge denne verden til en bedre sted
Sociale forbindelser er virkelig god at bo i, end det er nu, for os og de
kvalitet for ens nære relationer og de mest kommende generationer. YMI hjælper
tilfredse i deres 50'er var de sundeste i udvikle meget engagerede personer
80'erne. Gode ??forhold beskytter ikke familier og samfund generelt og leverer
kun vores kroppe, de beskytter også vores en indflydelsesrig rolle i fællesskab med
hjerner. Sunde individer danner et sundt menneskers interesser. Et velengageret
sind er et lykkeligt sind og liv.
samfund.
lykke er livets lykke. Lad os hver især
Vi er meget heldige at have et YBevægelse i vores tid, der kan spille en være årsagen til dette ved at invitere dine
central rolle i at styrke lykke og fjerne nærmeste og kære, venner og naboer til
ensomhed. I øjeblikket, vi har over 25.000 denne bevægelse. Denne verden har brug
klubmedlemmer i Bevægelsen. Antag, at for Y'sdom og lad din storhed skinne på
en gennemsnitlig familie består af tre denne vidunderlige bevægelse som du er
mennesker, det betyder 75.000 en integreret del. Lad os gøre dette sted
mennesker over hele verden. Vores bedre og bedre.
På farten!
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MIKRO-HISTORIE

Y's Men International slår rod
i Ceylon / Sri lanka
Udarbejdet af PAP Rita Hettiarachchi
Sri Lanka, engang kendt som Ceylon, var et af de første lande
som blev en del af Y's Men International i 1929 - knap syv år
efter at Sammelslutningen Y's Men's Clubs formelt var
registreret i Toledo, Ohio, USA, med sin grundlægger
dommer Paul William Alexander som dens præsident.
Foreningens traditionelle forbindelser med KFUM blev
gennem Mr. R.O. Buell, den daværende generalsekretær for
Colombo KFUM, da denne deltog i en international
konvention i Minneapolis, USA, for at samle nogle KFUMmedlemmer til at starte og fungerer
som en klub inden for KFUM, efter
hans tilbagevenden. Mr. R.O. Buell
var den første Sri Lanka statsborger
der blev generalsekretær af Colombo
KFUM, som ellers havde en lang
række europæere i den stilling efter
KFUM var oprettet i 1882. Han
tjente i 25 år lange år og blev dens
længstlevende Generalsekretær til
dato.
R. O. Buell who introduced
Selvom den første klub, der er
Y’sdom to Sri Lanka
baseret
i Colombo, begyndte at fungere
i 1929. Den blev først chartret
den 3. december 1930 med den
daværende guvernør- General
for Ceylon, Sir Oliver
Goonetilleka, der bliver svoret
ind som dets charterpræsident.
Extension i Indien
Det var gennem Y's Men's
Club of Colombo, at Bevægelse
blev introduceret til Indien i Charter President of the Y’s Men’s
Club of Colombo, Sir Oliver
1940, da den første klub der
Goonetilleke
b l e v
dannet i Madras (nu Chennai). I Indien,
Bevægelse spredes temmelig hurtigt og
som et resultat af det, blev Indien / Sri
Lanka-regionen til i 1946. I 1970-71 blev
Y's Man Kenneth Somanadar fra
Colombo Regionsleder for Indien /
Ceylon Area.
Det kan også nævnes, at i 1973 blev
Kenneth Somanadar Colombo den første klub i Asien for at
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optage kvinder som fuldgyldige
medlemmer. Miss Sylvia Perera var den
første sådanne person der blev induceres.
Til dags dato tager Sylvia en aktiv del i
betjening af bevægelsen gennem
Colombo-klubben. Sidste gang at
banneret af Y's Men's Club of Colombo
blev vist, vat i Indien var på Regions
Konventet, gennemført i 1974 af Ercon
Godlieb og hans ægtefælle Jean Godlieb.

Sylvia Perera

Ercon Godlieb og hans hustru Jean Godlieb bærer banneret for the Y’s Men’s
Club of Colombo på Regions Konferencen i 1974

Sri Lanka bliver en selvstændig Region
Da nationen blev en republik i 1972, blev Ceylon udskiftet
med det genoplivede navn Sri Lanka og momentumet for at
chartre nye klubber kom med en følelse af ny stolthed og
glæde. Herefter blev klubber chartret i Kandy (28. juli 1962),
Moratuwa (30. marts 1964), Amparai (november 1964) og
Jaffna (30. oktober 1971). Disse sammen med Colombo og
Badulla (1974) klubber, ragte dette tilstrækkeligt antal til at
tænke på en uafhængig region. Snart blev der fremsat af
repræsentationer til det Internationale Hovedkvarter i Genève
for, at fremsætte ønske om at Sri Lanka blev en separat Region.

På farten!
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Efterfølgende, på den internationale konvent i Atami,
Japan i 1975, blev Sri Lanka en uafhængig Region, med
Kenneth Somanader fra Colombo klubben som den første
regions leder for Sri Lanka-regionen. Under hans periode,
som RD, chartrede Kenneth yderligere to klubber,
Chavakachcheri (22. november 1975) og Hatton (marts
1976). Det første regions konvent i Sri Lanka-regionen blev
afholdt på National Seminary, Ampitiya i Kandy Sri Lanka
mellem 10. og 12. september 1976 med en stor samling af
over 200 delegerede.
Stanley Arnold efterfulgte Kenneth
som RD og i sin periode chartrede han
to klubber - Welimada (12. februar
1977) og Kurunegala (28. maj 1977).
Den andet regions konvent blev afholdt
i Colombo i oktober 1977 og Stanley
Arnold blev valgt til Regions leder for
anden gang og fortsatte som RD frem
Stanley Arnold
til juni 1978. Han blev derefter udnævnt
til International Council Member
(ICM) for perioden 1978 til 1981. Han blev også udnævnt
til international vicepræsident af Asien-området (nu kaldet
Asien-Stillehavet) for 1979/80. I løbet af denne periode blev
der introduceret et system med regionale priser som
ansporede klubberne til større indsats. Disse priser blev
overrakt for første gang på den tredje regions konference,
der blev afholdt i Juni 1978 og Kurunegala, den yngste klub
på det tidspunkt, var den første modtager af 'Bedste klub
award'.
Wimsy Sinnathamby overtog "kontoret" fra Stanley og
tjente som RD i to år fra 1978 til
1980. Han, sammen med IPRD
Stanley og Fru Sylvia Perera,
repræsenterede Sri Lanka-regionen
for første gang på den 53.
internationale konference i
Melbourne, Australien i juli 1978.
I Wimsy's periode blev to klubber
chartret - Wellawatte (10. november
1978) og Batticaloa (30. maj 1980).
Wimsy Sinnathamby
Den første International Brother
Club triangel blev også etableret i
løbet af denne periode med Aars (Danmark), Arendal (Norge)
og Moratuwa (Sri Lanka), der kombinerer til dannelsen af det
trekantede forhold. Det fjerde regions Konvent i 1979 blev
afholdt i Welimada og Moratuwa, som blev udnævnt til den
bedste klub i 1979/80.
Gladstone Thevathasan overtog som RD på femte Regions
konvent i 1980. I løbet af hans periode blev endnu to klubber
chartret – Manipay (23. august 1980) og Dehiwala (13. juni
1981). Welimada blev ikke tilknyttet på grund af klubben
blev sat i dvale. Wellawatte vandt prisen "Bedste klub" på

Regions konferencen.
Selvom regionen kun var
knap fem år gammel, blev det
hædret ved at man anmodede
det om at være vært for et Area
konvent i Sri Lanka. I
overensstemmelse hermed blev
en host kommite nedsat til
planlægning og forberedelse af
arrangementet
Gladstone Thevathasan
m e d
Gladstone som formand.
Darrell Perera blev valgt til RD på den
sjete Regions konference. Den 20. maj
1981 blev det afholdt i drengenes
industrielle hjem, Wellawatte. Regionen
hilste også med tilfredshed dets første
YEEP-student, Henrick Saubjerg fra
Darrell Perera
Danmark. Han blev vært hos Lanka og
Malathi Nesiah. Moratuwa blev udnævnt til 'Bedste Klub',
mens Badulla var fravalgt på grund af dvale.
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A – Det internationale rådsmøde fra 27. til 30. juli og Niende
Y E Asien-konvention
fra 31. juli 1981. Om dette lejlighed
Bevægelsen fejrede 50 år af sin tilstedeværelse i Sri Lanka med
Colombo-klubben, der arrangerer en banket den 1. August
1981 for alle delegerede, der deltog i Asien Konvention. Over
150 Y's Men og Y's Menettes fra forskellige dele af verden
deltog i møderne. Blandt fremtrædende besøgende var Joseph
Ohm fra Korea, der var installeret som international præsident,
IPE Max Larson, PIPs Bruce Price, Christian Bach Iverson og
Tod Gunkelman, ISG Bjorn Pederson og International
Treasurer Gerald Lee. Et af de vigtigste spørgsmål, der opstod
på møderne, var anmodningen af Indien for at løsrive sig fra
Asien og fungere som et separat Area. Dette resulterede i
”adskillelsen af funktioner” imellem naboerne, Indien og Sri
Lanka, hvor Sri Lanka fortsætter som en del af Asien-området.
Lanka Nesiah overtog ??lederskabet. Ved den syvende
regions konference afholdt på
Theological
College,
Pilimathalawa fra 18. til 20. juni
1982. Hans tema for året var ”Nå
ud til nye grænser". I sin periode
som RD, blev 'Gladstone
Thevathasan Fund' etableret
med overskudspenge fra den
Lanka Nesiah
niende Asien Y's Men's
Konvention. Optjente renter fra
denne fond skulle bruges til at hjælpe Sri Lankas Y's Men
med at deltage Konventions i udlandet.

På farten!
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Y's Men's Club i Sydney - Kluben der skabte
bevægelsen international - i rækkevidde
Indsendt af PAP Sandy Reynolds
Frokostklubbevægelsen fik sin fødsel i de første år af det tyvende
århundrede. Det kom faktisk i gang med dannelse af den første
Rotary Club i 1905. I løbet af den næste ti år blev andre
serviceklubber og grupper dannet blandt dem var en klub i
KFUM i Toledo, Ohio, i 1920. Den første klub blev ikke en
umiddelbar succes. Det havde naturligvis voksesmerter. I 1921
var det dog mere eller mindre solidt etableret under navnet
Om sommeren 1921 var den fysiske leder, Fred Hardman,
Tolymca Club, og under ledelse af en stigende ung advokat, vendt tilbage fra et kursus ved Lake Couchiching,
ved navn Paul William Alexander. Når andre YMCA'er i medbringende information om
delstaten Ohio så værdien af ??en sådan klub i Y, de anmodede Tolymca Club. Henry Pope, finder
om information og kort derefter derefter blev seks andre i dette svaret på Sydney-gruppens
klubber dannet. Navnet Tolymca var naturligvis ikke egnet for behov, og fortsatte med at
disse klubber, så navnet "Y's Men's Clubs" blev valgt.
organisere en KFUM Herreklub. I
Som du vil bemærke, er “Y’er” det besiddende tilfælde af maj 1922 modtog de yderligere
brevet “Y” i KFUM. Det knytter klubbens navn uadskilleligt oplysninger om dannelsen af Y's
til KFUM for alle tider. Da Will M. Cressy gik til udlandet Men's Clubs i staten Ohio.
som en hær lejr underholder under første verdenskrig, han
Disse oplysninger om Y's Men's
skrev en række artikler til Association Men, KFUM tidsskrift Klubber så ud til at passe nøjagtigt
for den dag. Han underskrev disse artikler “Will M. Cressy, en til en Sydney Club. Et møde, der
af Y's Men of the East.” Paul William Alexander så dette blev afholdt med interesserede
kontaktede Mr. Cressy og fik sin tilladelse til at låne udtrykket mænd på YMCA-campingpladsen i Point Edward, en søndag
“Y's Men”. Will Cressy blev til sidst gjort et æresmedlem i eftermiddag i september 1922. Der blev truffet beslutning
Toledo Y's Men's Club.
om at fortsætte i løbet af efteråret under de metoder som de
Omkring 1920 blev serviceklubens (Nova Scotia, Canada) nyligt oprettede Y's Men's Clubs, og til at anvende dem for et
født i Sydney med dannelse af en Rotary Club. Mange andre charter. Denne idé mødtes med godkendelse i den større gruppe
mænd
blev
i løbet af efteråret,
interesseret, men
krav til gruppen i
ikke alle kunne være
Ohio var overholdt,
medlemmer i en
og følgelig blev
klub. I løbet af
Chartret anvendt til
denne periode 1920og præsenteret for
21, var sekretæren
Sydney Club ved
for Sydney KFUM,
mødet den 10.
Henry G. Pope i
Januar
1923.
tanker
for
Præsentation af
mulighederne for
dette Charter betød
sådan
en
at dette var en
servicegruppe inden
international
for KFUM. Han gav
Bevægelse. Dermed,
sine egne ideer til
Sydney Y's Men's
nogle medlemmer af
Club
holder
sammenslutning,
sondringen af at have
med det resultat, at
bidraget til at gøre
en sådan klub blev
bevægelsen
dannet.
Group that met and formed the Sydney Club
International.
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Fra venstre til højre: Bucky Buchanan (96 år og medlem i 61 år),
Harry Henderson (94 år og medlem i 65 år), og Sandy Reynolds
(70 år og medlem i 49 år).
Årsagerne til, at de tiltrådte klubben, er forskellige: Bucky
accepterede en forretning massocierede invitation til at deltage;
Harry troede, det var en naturlig ting at gøre efter at have været
igennem KFUM-ungdomsgrupper, og Sandy sluttede sig pga hans
berømte far - Alf Reynolds - i hvis minde der er en pris oprettet af
YMI for BHF-bidrag.

Tidlige år
Den første præsident for Sydney Y's Men's Club var Frank
J. Crosson. Han var sekretær for General Manager for
Dominion Steel and Coal Corporation. Sekretæren for
klubben var Fred. A. MacInnis og kasserer var William L.
Carson, der var manager for Bank of Nova Scotia i Sydney.
En hold af repræsentanter for Y's Men's klubber blev
afholdt i Atlantic City i november 1922. Sydney Club blev
inviteret til at sende en repræsentant, og Henry G. Pope var til
stede. På dette møde, den internationale forening af Y's Men's
Clubs blev dannet, efter at Sydney blev accepteret, skønt
endnu ikke er chartret. Den første internationale præsident

var Paul William Alexander fra Toledo Club. Den første
Næstformand var Melvin R. Chapell fra Sydney Club.
En tanke bag grundlæggelsen af Y's Men's Clubs var, at det
ville være den stærke højre arm for KFUM. Det tog ikke
Sydney-gruppen lang tid på at finde sin plads i dette aspekt,
og dette er fortsat i hele klubbens liv.
Sydney-klubben fandt snart mange måder at være til tjeneste
til forældremyndigheden, KFUM. De følte sig imidlertid at
have brug for at retfærdiggøre deres eksistens også i samfundet.
Den første bevægelse i denne retning var et projekt, der senere
blev kendt som Y's Men's Christmas Cheer-program. Det første
træk var levering af julemiddage sammen med legetøj og slik
til børnene. Et tidligt emne til dette var, at flere organisationer
gjorde det samme. Alle organisationerne mødtes og blev enige
om, at Y's Men skulle bære det fulde ansvarlig for arbejdet
med at forsyne værdige børn med legetøj, slik og frugt. Klubben
fortsætter indtil i dag, med at organisere dette program. Det
hjælper cirka 300 børn årligt.
Nogle af de regelmæssige klubprojekter gennem årene har
været:
w Christmas Cheer Program for trængende børn (1923
til i dag)
w YMCA-lejr (begyndelsen af ??1940'erne)
w KFUM bowlingbaner (1957)
w Varieté shows (Y's Guy's Revue - 1940-60)
w Forskellige middage
w Bibliotek i City Hospital (1927)
w Salg af juletræer
w Jordnødde planter salg
w Svinekødsalg (Roberta grisen)
w Sæbekasse væddeløb/Derby
w Særlige OL.
Når vi nærmer os de hundrede år for tjeneste, håber vi det
være til større service for samfundet gennem en ny generation
af klubbmedlemmer.

Ceylon / Sri Lanka (frs side 9)

Principperne for partnerskab mellem Y's Men og understregede derved det stærke historiske bånd, der
KFUM blev underskrevet den 18. juni 1983 og findes mellem disse to organisationer og løfter om at
arbejde sammen til gavn for de samfund, som de tjener.
Samme år blev en ny klub chartret (Kopay, 1983), og
Moratuwa Club blev kåret til årets 'Bedste Klub'.
I 2015 observerede de srilankanske Y's Men og Y's
Menetter det 85. år af Y'sdom på Lankan jord gennem Y's
Men's Club of Colombo. Der kan hævdes at være en af
??de ældste Y's Men's Clubs i verden.
Som overalt ellers i bevægelsen, er væksten i
medlemskab på nedtur, også i Sri Lanka. Tiden hvor en
ny opvågning vil ske, kan være tæt på og bevægelsen vil
da vokse igen.
På farten!
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Æring af en del af vores arv
Undersøgt og skrevet af den internationale historiker Debbie Redmond
Mens der er skrevet artikler om dommer Paul William Mor)
og
Mary
Alexander, er meget lidt blevet sagt om hans kone, Lorraine Alexander (Paul's Mor)
Marshall Eaton Alexander. Det er sandt at hun ikke var boede hos Paul og
medlem af Y's Men. Men faktisk var Lorraine en ægte støtte Lorraine. I 1920 blev
for hele organisationen og en forbløffende individuel støtte Constance Harriet
også. Lorraine blev født samme år som hende mand, 1888. Alexander født. I 1921
Hun voksede op i og omkring Natick, Massachusetts. Harriet købte familien deres
Saunders Eaton og Frank H. Eaton havde kun det ene barn, første hjem uden for
Lorraine. Lorraines midterste navnet var "Marshall", som var Toledo i Maumee, Ohio.
hendes farfars fornavn overlod de til sidst til deres søn og Deres søn, Marshall
barnebarn. Frank Eaton levede som en musiker og flyttede Bruce Alexander, blev
til sidst til Boston. Hendes mor, Harriet blev opført som født i 1922.
musiklærer. Hendes forældre blev skilt omkring det tidspunkt
Lorraine afsluttede sin uddannelse. Harriet og Lorraine vendte Sammen på en mission
tilbage til Harriets familiehjem hvor hun plejede begge
Alexanderne rejste
Harriet's forældre indtil deres dødsfald. Lorraine deltog og sammen til de forskellige
uddannede sig fra Wellesley College i Massachusetts. Hun Y'Men's begivenheder
uddannede sig i 1909 og arbejdede som lærer fra 1909 indtil gennem årene. I arkivet
hendes ægteskab i 1918. Hun arbejdede i High School som er der en scrapbog, der
musiklærer i Natick og en anden by, Arlington, viser deres tur over USA
Lorraine Alexander
til Colorado og til sidst
Massachusetts.
Det vides ikke, hvordan Paul og Lorraine mødte, men op til Vancouver, Canada i 1924. De to syntes at nyde deres
antagelsen er, at de mødte, mens Paul var jusstudent på rejser og tid i Canada og til sidst blev de præsenteret for en
Harvard i Cambridge, Massachusetts (kort afstand fra “Canadisk Stats Æresorgerskab” under en af de internationale
Lorraines hjem i Natick). Det er tydeligt, at Paul og Lorraine Konferencer. I 1947 blev der afholdt International konference
havde også deres kærlighed til bøger til fælles, som begge har i Toledo, Ohio (25-års jubilæum), Paul og Lorraine var faktisk
en familiehistorie med musikere og musik lærere. Efter Pauls vært for en “The party” på KFUM for delegaterne fra
eksamen fra skolen, vendte han tilbage til Toledo, Ohio til konventet og fik overrakt et sølv The service sæt. I 1955
at oprette sin advokatpraksis. De må have haft en lang afstand rejste parret sammen til England til møder. Deres barnebarn,
Marshall, erindres
til romantik, med
en eller begge
at rejse til Chicago
rejser med tog
med dem omkring
1956 hvor hans
frem og tilbage
bedstefar deltog i
for at besøge
hinanden. Det
møder i løbet af
ægteskab fandt
dagen. Om aftenen
ville han tage ham
sted i Brookline,
med for at nyde jazz
Massachusetts
optrædener.
den 13. juli
I folketællingen
1918. Lorraine
fra 1930 blev
som sammen
Lorraine opført
med sin mor,
med en ansættelse
Harriet, flyttet til
som “lektor” i
Toledo, Ohio. I
engelsk litteratur.
de første par år af
For faktisk rejste
deres ægteskab,
Lorraine i og
begge Harriet
omkring Ohio og
Eaton (Lorraine's
Paul og Lorraine viser deres “Honorary Canadian Citizenship” certifikat
12
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Michigan for at holde foredrag om bøger og emner vedrørende bøger. I en artikel skrevet af
Lorraine, står det, at hun generelt læste cirka 300 bøger om året. Under skoletiden, hjalp
hun sin datter Constance, med at oprette en bogklub. De mødtes hver fredag efter skole hos
Alexander. Hun var en stærk fortaler for læsefærdighed for alle aldre.
Personlig tragedie
I 1931 døde Paul og Lorraines søn Marshall hun 9 år gammel. Det var sandsynligvis en
børnedomsygdom såsom reumatisk feber, skarlagensfeber eller lignende. Marshall blev kremeret,
og hans aske blev begravet i Woodlawn Cemetery i Robert Lane Cemetery plads (Pauls
moders onkel). Lorraine fortsatte med at arbejde med at afholde forskellige foredrag om
litteratur.
Alexander-hjemmet fra 1921 indtil Pauls død i 1967 var i Maumee, Ohio (en forstad til
Toledo). Mange Y's Men rejste og besøgte hjemmet gennem flere år. De tre børnebørn husk
hjemmet som fyldt med bøger og et klaver, som ofte blev spillet på af dommeren. Det var
bekvemt placeret på overfor på gade mod det offentlige bibliotek (Paul var i bestyrelsen for
biblioteket fra 1922 til 1936) mens Lorraine havde en stærk forbindelse med biblioteket.
Lorraine døde i august 1968, 13 måneder efter dødsfaldet af hendes mand. Både dommeren
og Lorraine blev kremeret og deres aske begravet side om side den 27. September 1968 tæt på
deres søn, Marshall.

The Alexanders

Frem mod det næste Århundrede
Når vi kommer nærmere og tættere på vores 100-års jubilæum, er det faktisk sjovt at se på vores tidligere resultater
også som vores egne problemer. Mit mål som historiker er at sikre, at historien er altomfattende, registreret og
tilgængelig for medlemskab. I øjeblikket arbejder vi på at skaffe midler til Paul William Alexander Mindes-projektet
og en en del af disse penge vil være at digitalisere det, vi allerede har modtaget, og forhåbentlig tilføje vores rige
historie. For eksempel, vidste du at lande blev tilføjet ret hurtigt efter 1922, hvor det i 1923 var Canada, 1924 var
det Kina (Shanghai), 1926, var Hawaii (ikke en del af USA dengang) plus Australien, i 1928. Estland og Japan blev
også føjet til listen. Stavanger, Norge var den første norske klub, der blev chartret den 22. november 1958.
Debbie Redmond, international historiker

Medlemmer af Y’s Men’s Club Stavanger, Norge, med deres banner og charter i 1958

På farten!
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YMI registrerer sin tilstedeværelse på YMCA 175 i London
Den 4. august 2019 var mere end 3.000
unge KFUM'er, personale, gæster og
frivillige fra 100 lande samlet lige nede
ved Themsen ved ExCeL London for at
starte sit flagskib jubilæumsfejring,
YMCA175.
Y's Men International var godt
repræsenteret der med IP, ISG og
adskillige Arealedere fra Europa, Asien,
Latinamerika og Afrika som deltagere.
YMI havde også en informationsstand
til fremme interessen for bevægelsen.
Åbningsceremonien fik en
forrygende
start
med
FN
Generalsekretærs udsending for unge,
Jayathma Wickramanayake, som åbnede
begivenheden. ”Du er ikke kun lederne
af i morgen, I er lederne af i dag”, sagde
hun i sin hovedtale.
Unge ledere styret af TED-Ed delte
deres bevægende og inspirerende
historier på scenen og opfordrer unge
kvinder og mænd til at råbe op, at
handle, at lase deres stemmer blive hørt

YMI som partner for begivenheden: I denne
historiske fejringen af YMCA, Y's Men international
tiltrådte som indholdspartner og også understøttet med
CHF 10.000 gennem Alexander Scholarship Fund
for at give tilskud til personer / talere til arrangementet.

Y's Men's Club of Kosovo præsident Petrit Bejdoni,
KFUM-Generalsekretær fru Dorina Davies og to af
dennes medarbejdere medlemmer, Dorina Gllogjani og
Nita Gjoshi på Y'erne Men International
informationskiosk, hvor de mødtes med IP Jennifer
Jones og andre.
14

nærheden af dem. Der var også et par
mennesker der, som var Y's Men, hvilket
var godt fordi det betød, at de kunne
sætte deres præg på tværs af det hele."

og ikke give op.
Resten af ??begivenhedsdagene blev
forkælet med indflydelsesrige indlæg,
workshops og paneldiskussioner om
forskellige temaer og emner. YMI
organiserede også en paneldiskussion
ledet af IP Jennifer Jones, ISG Jose
Varghese og Europa AP Ulrik Lauridsen.
Et YMI-medlem fra England skriver:
“Det var meget interessant at gå og lytte
til dem; der var nogle mennesker som
aldrig rigtig havde hørt om Y'Men's eller
Y Serviceklub, hvilket betyder at de
måske starter deres egne grupper i

AP Europa Ulrik Lauridsen og IP Jennifer Jones
med Benjamin Koshy, President for National
YMCAs i Indien

Hyldest til dommer Alexander på Heritage-udstillingen

YMI-ledere mødte med flere KFUMledere på sidelinjen for begivenheden at
udforske mulighederne for at starte nye
klubber med støtte og samarbejde
mellem KFUM.
Baseret på forskellige rapporter

ISG Jose havde en god samtale med Maurice fra
Syd-London angående dannelsen af en Y's
Men'smKlub i Syd London med 20 personer fra Sierra
Leone oprindelse. Maurice var chartret medlem af
Freetown klub tilbage i 1970'erne.

Speciel session med præsidenten for FNs generalforsamling

YMI og KFUM-ledere med hendes excellence María Fernanda Espinosa Garcés, De Forenede Nationers
præsident ved Generalforsamlingen.

På farten!
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Hong Kong: Spreder glæde
Y's Men's Club Bauhinia, Hong Kong ledet af klubpræsident Edith Law, arrangerede et besøg på et plejehjem i
Zhangmutou, Dongguan, Kina, hvor en gruppe på 180 ældre bor. Besøget blev fuldt støttet af Asien Tjenesteleder for
Stillehavsområdet Andy Fu og den nyvalgte distriktsguvernør i Hong Kong-distriktet, Joan Wong, der ledsagede
gruppen i udførelsen af ??denne mission om at sprede lykke. Gruppen bestod af 22 klubber medlemmer og venner.
Gruppen præsenterede forskellige forestillinger, herunder trylleshow, fløjtspil, Tai Chi, kor og dans, som de
ældste nød grundigt. Lommepenge og større pengegaver blev personlig leveret til de ældste i dette "grænseoverskridende"
serviceaktivitet. Der blev også arrangeret en fødselsdagsfest for de ældste, hvilket medførte en masse glæde og bidrog
til at hele besøget blev farverigt.
Andy Fu, ASP ASD-P

Den glade gruppe af ældste, der nyder et måltid

CP Edith Law overleverer nogle lommepenge

Rusland: At bringe varme og gode jubel

En tur på 600 km, 73 gaver, 5 kg slik og chokolade, 10 kg appelsiner - disse tal vedrører et besøg på et fjerntliggende
børnehjem i Leningrad-regionen. Det blev arrangeret af Y's Men's Club of Vesna og støttet af medlemmer af tre Skt.
Petersborg klubber og frivillige til at bringe varme og god jubel til børnene der. Klubben var i stand til at finde
sponsorer, der bragte rygsække, trøjer og overraskelser til børnene. Billeder ovenfor viser scener fra besøget.
Marina Makarova

“Vi undervurderer alt for ofte kraften ved berøring, ved et smil, et venligt ord, et lytterør, et ærligt kompliment eller den mindste omsorgsfulde
handling, alt sammen der har potentiale til at vende et liv rundt.” – Dr. Felice Leonardo Buscaglia Ph.D. professor og forfatter

På farten!
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Rusland: godt for helbredet, Godt for sindet
Y's Men's Clubben i Yekaterinburg (Ural-Siberian District,
Region Rusland) besluttede at fejre sin 23-årsdag i en
usædvanlig måde - en cykeltur. Grunden?
Klubmedlemmerne er venner med Agafurovs House
Museum og er konstant involveret i museets projekter
(hovedsagelig takket være vores PDG Larisa Konovalova). I
slutningen af det 19. århundrede blev købmænd i Tartardynastiet i Agafurovs berømt for deres beskyttelse af kunst
og innovationer samt deres kærlighed til en sund livsstil
og sport. En af deres hobbyer var cykling; de solgte cykler i
deres butik og var selv gode cyklister, og involverende borgere
i cykling.
Med deres økonomiske støtte, en hippodrome (ikke
langt fra ungdommens palads), en velodrome (ved siden af

nutiden Ekaterinburg Arena), og pavillonen i det fysiske
samfund, udvikling blev startet. Det var i dette område, at
cykelturen var organiseret. På hvert sted mødtes vores
kuratorer medlemmerne på cykler og viser gamle fotos og
taler om hvad der skete her for mere end hundrede år siden.
Flytter fra et sted til et andet, hvorved deltagerne i
cykelturen opdagede historien af vores vidunderlige by! Det
hele sluttede med en kop the i Agafurovs 'House Museum.
Vi blev lykønsket af Y's Men's Club i Ekaterinburg 2 og
andre. Der var også et team af unge fra Tartar Diaspora. Alle
gæster diskuterede aktivt fordelene de fik af cykelturen.
Det var en vidunderlig oplevelse af at kombinere fortiden
og nutiden, der involverer unge mennesker i byens historie
og i velgørende projekter fra Y's Men International.
Irina Mamaeva, Club Jekaterinburg

Så starter vi! Cyklisterne starter ud på deres informationstur

Efter turens afslutning: Tid til reflektioner og posering til foto

Hong Kong: Løb for velgørenhed

Den 1. september støttede Y's Men's Club i Tsim Sha Tsui (Hong Kong) den årlige velgørenhedstjeneste ved at være en del af et løb for at skaffe midler til leverer fyldte
tasker, til midten af efterårsfestivalen, til de enkelte ældre der bor i Shek Kei Mei-området. Arrangeret af HK Movie Stars Sports Forening velgørenhedsorganisationer.
Til højre: Ledere af nøgleklubber, der deltog i løbet.
16
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USA: Et vellykket år for Wakefield Reading Y Service
Wakefield-Reading Y's Service Club havde et meget succesrigt
år, som vi bevæger os hen imod næsten 100 års service til
KFUM og vores samfund. Vi er stolte af at repræsentere
vores Area som den ældste kontinuerligt kørende Y Service
Club i USA. Det er kun gennem vores medlemmers
dedikation, at vi kan fortsætte med at komme videre. Som
klub mødes vi i det mindste månedligt for generel forretning
og oftere, når vi tager fat på vores årlige fundraising.

Ude i det fri, hvor salget af juletræer promoveres

Medlemmer uden for pladsen, hvor juletræerne sælges

Vores klub har haft et langt forhold til Wakefield KFUM
og nu Burbank KFUM i Reading, MA. Vi er den næststørste
bidragyder til vores KFUM programmer, og den
administrative leder John Feudo har arbejdedet tæt sammen
med os for at promovere vores klub og søge nye medlemmer.
Vores KFUM tilbyder mere end 250.000 $ økonomisk
støtte årligt til de fem lokale samfund de betjener.
Det meste af vores indsats går til at køre vores årlige
juletræs og kranse salg. Vores salgsplads er åben fra kl. 9 til
21 hver dag fra Thanksgiving til julaften. Dette år solgte vi
næsten 900 træer og 200 kranser. Vi kunne igen notere et
rekordår med overskuddet fra salget og for første gang i vores
salgshistorie rejste vi mere end 20.000 $.

Den 13. februar 2019, medlemmer frivillige og gæster
mødtes til en middag i Reading Senior klubbens Center for
at fejre endnu en vellykket fond-indsamling. Vores længst
siddende medlem, Norman Campbell, delte en kronologisk
historie om vores klub, og derefter præsenteret en tjeneste
pris til vores kasserer og tidligere formand for KFUM, Bob
Brown, der tjente vores klub og KFUM i mere end 40 år.
Som et resultat af vores rekordstore træsalg, vil vores klub
øge vores uddelinger på alle områder. Vi bidrager årligt tilalle
Y's Men International-programmer, inklusive Time af Fast,
Roll Back Malaria, begavelsesfond, broderskab Fonden,
Alexander Scholarship Fund og Dollars for Forskere (et Area
USA-program). Vi vil fortsætte med at sponsorere 5
permanente stipendier til lokale studerende og vi har planer
om at finansiere vores eget årlige stipendium. Vi stræber
løbende efter at rekruttere og beholde nye medlemmer, men
det er en vanskelig opgave. Vi bruger sociale medier og
lancering af vores nye websted for at hjælpe med at tiltrække
yngre talenter til vores klub, og håber snart at trække nogle
nye medlemmer til.
David Workman, præsident

Juletræs salg

På farten!
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Indien: Focus på Medicinal tilskud

Y's Men's Club Chemperi, Kerala (Vestindien-regionen) betjener lokalsamfundet med et dialysecenter og
ambulancetjenester, herunder et medicinhus til ekstreme situationer.

Korea: Servisering af nødlidende hjemløse

Den første onsdag i hver måned serverer Korea Gyeonggi-regionens aftensmad til mere end hundrede trængende
hjemløse omkring Suwon station. Denne service har foregået de sidste fire år.

Kosovo: Renoveret Center og kontor
Y's Men's Club Gjakova-Kosovo fejrede renoveringenaf et
pensions center i Gjakova og åbning af vores nye kontor.
Dette blev gjort muligt med støtte fra vores kære ven
Arne Jørgensen og vores sponsorklub, Y's Men's Club
Harderne, Danmark, og vi takker dem for støtte til
renovering af pensionscenteret i Gjakova.
Det var en stor dag for alle pensionister i vores by som
nu har et bedre sted for aktiviteter og socialt samvær.
Kilde: Region Danmark på Facebook
Pensionisterne fra Gjakova med Y's Men i det nye center
18
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MANTRA FOR

SJÆLEN

Max Ediger*

At gå i seng uden frygt
“Hvad er fred?” Så simpelt et
spørgsmål, og der er skrevet bøger for
at forsøge at give en detaljeret og
inkluderende svar. For mennesker, der
bor i konfliktsituationer, dog svaret
kan være ganske enkelt, men
dybtgående.
En god ven af mig lever og arbejder
i Karen State of Burma der har været
involveret i en desperat kamp for
autonomi mod Burmesisk militær
siden 1948. Mange landsbyer er
blevet ødelagt af militæret og
hundreder af tusinder af landsbyboere
bor enten i flygtningelejre inde i
Thailand eller gemmer sig i jungler i
Karen State, som internt fordrevne
personer (IDP). På trods af de seneste
valg, der bragte en rungende sejr for
landets opposition, National League
for Demokrati mod hårdt militært
styre, føler disse flygtninge og IDP
stadig en siden af ??fr ygt og
marginalisering.
Det var disse mennesker min ven
stillede spørgsmålet om mening med
fred. Han fortalte med mig at en ældre
kvinde simpelthen sagde, “Fred er, når
jeg kan gå i seng om natten uden frygt
og vågne op i morgen uden nogen
bekymring for denne dag.” Dette har
lidt at gøre med valg og forfatninger.
Det er alt sammen om at blive
anerkendt som et menneske lig med
alle andre og givet rettigheder og
beskyttelse der giver en ægte følelse af
sikkerhed. Indtil folk kan opleve det,
føler de ikke, at der er fred, selvom
kanonerne kan være stille og folk inde
i byområderne glæder sig over
resultater af det nylige valg.

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

Når Burma flytter ind i en ny
politisk æra under ledelse af National
League for Democracy, bliver der et
kritisk spørgsmål som skal løses
hurtigt så flygtninge og IDP'er kan føle
den fred som er på vej. I konfliktårene,
har disse folk lidt ufortalte
grusomheder. Alle har mistet deres
hjem og mange af deres
familiemedlemmer. Normalt liv er

Lidelsen ved
verdens
flygtninge og
internt
fordrevne
skal bevæge

hjerter så medfølelse vil flyde og
helbredelse må blive muligt. I
øjeblikket er hundreder af tusinder af
flygtninge flygter fra konflikten i
Syrien og søger et hjem, hvor de kan
finde en fredelig nattesøvn og en dag
uden bekymring til deres børn.
Desværre har dette medført en meget
splittende debat i USA med nogen
modvilje til at acceptere de syriske
flygtninge og sætte prædikatet på dem
som potentielle terrorister, der skal
holdes ude. Vi kunne nu alle meditere
på et andet spørgsmål: Hvad ville
Jesus gøre?
Ville han holde flygtningene ude
så han kunne føle sig mere sikker, eller
ville han også byde dem velkommen
med åbne arme som et af hans børn?
Vi har brug for mod til at se på
situationen, og få flygtninge og IDP'er
med i tankerne. Vores tro skal vejlede
vores beslutninger for vores
beslutninger vil endelig definere

alle hjerter så
medfølelse vil
flyde og helbredelse
kan blive muligt
stjålet fra dem. Må der endelig komme
en proces svarende til Sydafrikas
sandhed og forsonings høringer, der
bragte gerningsmænd sammen ved
ofrenes historier som kunne fortælles
og helings processer startet? Eller vil
ofrene af denne konflikt blot fortalt
tilgive og glemme, så landet kan
komme videre? Flygtninge og IDP'er
venter på denne proces, så de “Kan gå
i seng om natten uden frygt og vågner
op om morgenen uden enhver
bekymring for dagen.”
Lidelsen ved world flygtninge og
internt fordrevne bør bevæge alle
På farten!

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:
30. november 2019
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