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I harmoni sammen
Y’s men er et fællesskab for mænd og kvinder, der ønsker et kristent fællesskab, og samtidig vil være med til at yde en indsats inden for forskellige hjælpeprogrammer, der ofte
udspringer af vore kristne samarbejdspartneres fokusområder.
Da vi er en international organisation, har vi forskellige støtteprogrammer rundt om i hele
verden, der støttes af de indbetalinger, der kommer ind til vort hovedkvarter. Blandt andet
er vi med i den verdensomspændende kampagne, Roll back Malaria, sammen med International Røde Kors og UNICEF.
I Region Danmark samler de lokale klubber ind til lokalt børne- og ungdoms arbejde, og
andre værdige organisationer. Nu skriver jeg samler ind, men det gøres ved at arbejde
frivilligt i forskellige sammenhænge, som genbrugsbutikker, loppemarkeder, salg af frugt
og grøntsager, cykelsponsorløb, børnedyreskuer og meget mere. Overskuddet fra disse aktiviteter fordeler klubberne så mellem de lokale ansøgere, og de projekter Region Danmark
har givet tilsagn om støtte.
I dette Y’s Mens år fra juli 2018 til juni 2019, støtter vi Mushemba Foundation, opførelsen
af et drengehus på Trinity School, Bukoba, Tanzania. Faros, et gadeprojekt i Athen, for at
få uledsagede flygtninge børn væk fra gaden og i gang med uddannelse eller skolegang.
Fornyelse af et varmeanlæg til et Family center i Sighisoara, Rumænien, hvor den lokale Y’s
Mens club driver centeret sammen med en Rumænsk organisation, kaldet Veritas.
Ligeledes har vi i kalenderåret 2018 år opfordret til at give bidrag med skattefradrag til
Mercy Ship’s arbejde, med at uddanne operationspersonale til Africa. Næste års projekt
med skattefradrag er i skrivende stund ikke på plads.
Som Y’s men yder vi samlet en kæmpe indsats, men ingen Y’s Men er forpligtet udover
sine fysiske grænser, men alle yder noget, nemlig alt hvad de har overskud til.
Som Y’s men er vi stolte af det arbejde, vi er en del af, vi er stolte af, at vi arbejder sammen
med K- familien, med støtte, penge, og varme hænder.

Send en mail med navn og adresse til
wai@ysmen.dk eller ring til
Poul E. Petersen, tlf. 2712 3918
www.ysmen.dk

Birte Kragh Sørensen
Regionsleder,
Y's Men International Region Danmark
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Flere og flere søger farmakologisk behandling på grund af præstationskrav.
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et præstationssamfund
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Y's Men støtter

Hvordan er vi blevet et præstationssamfund?
Det nuværende samfund består af bestemte mennesketyper, som opnår anerkendelse ud fra præstationer. Nutidens »karriereryttere«, er dem vi ser og hylder.
Det at være en almindelig arbejder-håndværker er ikke længere det, som giver den
prestige som flertallet ønsker sig – ikke
mindst forældrene.
Danmark betragtes som ét af de lykkeligste
lande i verden. Ikke mindst ud fra mange af
vores populære sangskrivere og forfatteres
opfattelse af hvad der er lykke.
Trods det, så har vi i tusindvis af stressede
medborgere, og mange bukker under for
det kæmpe pres, som opstår når der stilles
store krav fra alle kanter i »racersamfundet«.
Hele tiden skal der ske noget, alt og alle river og flår i folk - er det ikke det ene - så er
det noget andet. Stopper det nogen sinde?

de mennesker, hvor kravene ofte fordrer
stor arbejdsindsats. Hvilket også medvirker
til at hundreder af foreninger har svært ved
at få besat bestyrelsesposter.
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Mange bliver hægtet af
I takt med at kravene er så svære at leve
op til, så er der mange der bliver stresset og
må give op, og værst er, at de ofte føler det
som et nederlag.
For selvom de troede de var initiativrige,
fleksible, robuste, var det ikke nok. Summen af det, og i tillæg et krævende job,
bevirker at mange går ned med flaget, og
må søge til farmakologisk behandling. De
risikerer derfor at blive hensat i en uendelig
stresspiral der måske aldrig stopper.
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Hvad stresser os,
er det arbejde eller fritid?
Frivilligrapport 2016-2018, viser også, at
hele 63 procent af danskerne har været
aktive i det frivillige arbejde over den seneste femårige periode. Det er således kun
en mindre del (37 procent) af befolkningen,
som aldrig har været frivillige.
Der er knapt 101.000 frivillige organisationer
fordelt på:
• 83.000 lokale og regionale foreninger
• 3.000 landsdækkende organisationer
• 8.000 selvejende institutioner
• 6.200 almennyttige fonde

Hvem har ansvaret
Der må vi jo nok konstatere, at der er ikke
andre end os selv. Det er vores eget ansvar,
at leve op til alle kravene.
Vi skal håndtere vores egne succeser, men
også tage ansvar for vores egne fiaskoer.
Det indebærer, hvis man ikke holder sig i
front, bliver man overhalet indenom af de
andre individualiserede mennesker, der går
efter det samme som os.
Præstationssamfundet kræver, at vi konstant skal vise vores værd ved at maksimere vores præstationer - det gælder arbejdsmæssigt, i foreningslivet samt privatlivet.
Det lægger et enormt pres på os. Derfor
må vi ikke glemme at selvrealisering er en
væsentlig drivkraft i præstationssamfundet.

Det vil sige, bare det at stille folk til bestyrelsesarbejde, kræver flere hundredetusin-

Foto: //Privat
Tekst: // Poul E. Petersen
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Angst og stress
– resultat af præstationssamfundet

D

epression kan man i dag betragte
som en folkesygdom, hvilket kan
ses som en følge af det samfund
vi lever i. Nutidens samfund opfattes af
mange som et præstationssamfund hvor
prestige får større og større betydning.
Er man ikke indehaver af et CV så langt
som et ondt år, har man ikke de store
chancer i kampen om de gode jobs. Man
skal hele tiden præstere, og holde sig
udviklingsparat, omstillingsparat og helst
have en kandidat eller bachelorgrad - fra
et kendt universitet for at blive til noget.
Erhvervsuddannelserne har over længere
tid mistet status hos de unge, og deres
forældre, og sidestilles i nogle tilfælde
med den forrige generations tjenestepladser. Kun få fik dengang en realeksamen og
endnu færre kom på gymnasiet. Dengang
som nu betragtes en studentereksamen
som springbræt til prestige i samfundet.
Hvem bliver så ramt af depression? - Ca. en
femtedel af befolkningen, har eller har haft
en depression, men hvad er en depression?
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FAKTA
Problemet med, at unge skærer i
sig selv, er langt mere udbredt, end
eksperterne hidtil har vidst. Hele 11
procent af danskere mellem 18 og 80
år oplyser, at de har skadet sig selv
på et tidspunkt i deres liv.
Problemet er især udbredt i den yngre del af befolkningen. Blandt de 18
- 25 årige angiver 32 procent at have
skadet sig selv på tidspunkt i deres
liv, mens det gælder 30 procent af de
26 - 30 årige.

Depression rammer på et eller andet tidspunkt ca. 20 procent af den danske befolkning bliver på et eller andet tidspunkt ramt
af depression. Op imod 90 procent af de
depressive kan opnå bedring, hvis de behandles - metoderne er dog forskellige.

Man ved, at genetik spiller en rolle i forhold til depressioner. Det gælder for cirka
40 procent af alle med en depression, at
de er genetisk belastede. Det er ofte ydre
omstændigheder der gør, at depressionen
udløses.
Kvinder rammes dobbelt så ofte som mænd
af en depression. Det kan skyldes forskellige
faktorer, f.eks. at de er mere sensible over
for stress, og at mænds tegn på depression
gør det sværere at stille diagnosen.
Når det drejer sig om svære depressioner,
rammes mænd og kvinder dog i lige høj
grad.
Bud fra eksperter
Der er mange bud fra eksperterne på,
hvorfor så mange får diagnosen depression. Mikkel Wold, lektor i sjælesorg ved Teologisk Pædagogisk Center og sognepræst
i Marmorkirken i København har udtalt dette til Kristeligt Dagblad:
»Som præst og sjælesørger ser jeg to
delvise årsager. Der er et pres - til hele

Angst rammer hovedsageligt
unge mennesker der ofte
har svært ved at leve op
til præstationssamfundet.

tiden at yde mere, og det konstante fokus på at være omstillingsparat.
Der er et økonomisk og managementpræget sprog, som har ædt sig ind på os.
Hvor mange gange bliver ord som udvikling og effektivisering ikke brugt?
Og så må vi spørge, hvor meget vi kan
tåle at ignorere synet på mennesket som
et åndeligt væsen. Uanset hvilken religion eller livsanskuelse, vi taler om, så
er det at underkende et menneske, hvis
man ignorerer dets åndelige dimension.
Der er en udfoldelse af det åndelige i religionens søgen efter sandhed, i længslen efter Gud, i søgen efter mening og
i kunsten, som man ikke kan undvære,
men som man alligevel i mange sammenhænge ignorerer. Så længe det sker,
risikerer man at fodre depressionen.«
I artikler om depression i Kristeligt Dagblad
omtales det, at mange, ikke mindst unge,
i stigende grad føler sig pressed psykisk,
og det kan føre til stigende psykiske vanskeligheder, som nogen kalder sygdom, og
som af mange læger diagnosticeres som
depression. Men mange psykiatere, kalder
de voksende psykiske vanskeligheder for
en sygdom.
Tolker man symptomerne rigtigt
Hvad er symptomerne på en depression?
• Energiforladthed og træthed
• Søvnforstyrrelser
• Manglende appetit
• Følelsesforladt
• Destruktive tanker
• Mindreværd
Når man taler om depressioner, inddeler
man dem i henholdsvis lette, moderate og
svære depressioner. Symptomernes karakter vil naturligvis afspejle, hvor hårdt ramt
af depression man er.
Noget af det, der er kendetegnende for en
depression, er en kraftig energiforladthed
og træthed. Man kan føle det umuligt at stå
ud af sengen, når det er værst, og det kan
være svært at passe sit arbejde og tage sig
af sin familie, når man er svært deprimeret.
Alle de her forklaringer skal man da ikke
side overhørig, hvor depression ligefrem
er blevet en folkelidelse er det så ikke nu
vi burde finde ud af, hvordan vi er nået så

Ifølge Sundhedsstyrelsen kæmper cirka
350.000 danskere med en eller anden
form for angst. Især unge er ramt.
langt, og ikke har forsøgt at undersøge,
om der kunne være en sammenhæng
mellem udbredelsen - og så den måde, vi
har indrettet samfundet på.
Angsten i samfundet
er blevet normalt
Angsten passer, både som skærende kontrast til og som afledt effekt af et samfund,
hvor præstationen hyldes som det eneste
saliggørende, og hvor fraværet af overbevisende autoriteter og manglende håb om
en bedre fremtid regerer.
Set i det perspektiv er det ikke mærkeligt, når den franske psykolog og psykiater
Christophe Dejours siger: »At tilstedeværelsen af psykiske lidelser som angst er
blevet helt normalt«.
Vi forfærdes ikke længere af angstens
spredning! Nej, vi har nærmest vænnet os
til et sygt samfund, hvor det er helt normalt at falde fra med angst. Men vil vi virkelig acceptere den normalitet?
Kan det virkeligt passe, at vi stædigt skal
holde fast i, at individet er centrum for angsten og ikke omvendt? At det sociale er
uskyldigt? – Og hvis Dejours har ret, og det
tror jeg han har, hvor lang tid skal vi så være
i den samfundstilstand, før vi kan reagere?
De unge tager til genmæle
Kasper Sand Kjær der er formand for Dansk
Ungdoms Fællesråd har tidligere udtalt til
Dagbladet Information:
»Jeg er en del af en generation, som
drømmer om, stræber efter og arbejder
så hårdt for vores succes, at vi bliver syge
af det, og problemet har nået en størrelse, der behøver politisk bevågenhed«.
»Jeg fornemmer, at antallet af danske
børn og unge, der mistrives og kæmper
med angst, depression, spiseforstyrrelser
og selvskade stiger, og WHO forudser, at
psykisk sygdom vil rykke op på en andenplads over de mest belastende sygdomme på verdensplan i 2020«.
Opgør med præstationskulturen
Vi er nødt til at tage et grundlæggende opgør med en farlig præstationskultur, hvor
alt i livet skal måles og vejes i forhold til
ens egne og andres forventninger.

»Jeg håber på og sætter min lid til et samfund med solide fællesskaber, hvor der er
plads til alle, og hvor unge kan være sig
selv – den type fællesskaber, som ikke er
på en to do -liste over vejen til succes,
og hvor det er O.K - at fejle og prøve sig
frem. I foreningslivet, som jeg er en del
af, kæmper vi hver dag for netop dette.
Men der er behov for en samlet indsats,
som på landsplan kan arbejde med alle
de dele af ungdomslivet, som får unge til
føle sig pressede« fortæller Kasper Sand
Kær til Information.
»Jeg håber, at vi ad den vej kan få skabt
en mentalitet, hvor unge ikke ser hinanden som konkurrenter, men i stedet som
nogle man kan stå på skuldrene af, og
hvor netop dét at stå på skuldrene af hinanden kan bane vejen for succes«.
»Vi skal tale om angst, depression, ensomhed og usikkerhed og finde ud af, hvad vi
kan gøre for at hjælpe børn og unge til et
godt ungdomsliv – og jeg håber, Folketinget
vil tage det første skridt og nedsætte en
ungdomskommission, der kan finde vejen
til et godt ungdomsliv uden præstationspres
og sygdom«.
Er præstationssamfundet blevet
en 6-sporet motorvej?
Jeg kan ikke lade være med at tænke på
den tid, hvor jeg var lærer på gymnasiet,
hvor præstationsræset ikke var begyndt,
men en tid hvor flittige elever der kørte på
mindre trafikerede præstationsveje og ikke
høstede 12-taller, også havde en rimelig
chance for at opnå tryghed i tilværelsen,
så længe det var personligheden der satte
dagsordenen, og ikke de lange CV-er og
striber af 12-taller.
»Vi må derfor lytte til unge som Kasper,
og i fællesskab forsøge at fokusere på kollektive og sociale samfundsformer, der har
mere substans end de individuelt forankrede. Hvor det ikke er det enkelte individ,
der står med regningen for de betingelser,
samfundet stiller os. En regning, vi for øjeblikket blandt andet sender til de depressionsramte. Uden tilsyneladende at lade os
anfægte.«
Tekst & foto // Poul E. Petersen
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Regionsprojekt 2018-19
Et projekt hvor Y's Men Region Danmark støtter opførelsen af et børnehus til drenge, der er tilknyttet
Trinity School, Bukoba, Tanzania. Skolen har gennem sponsorater fået opført et børnehus til piger,
nu søger de at få opført et lignende hus til drenge, hvilket vi har givet dem mulighed for. Børnehusene har umådelig stor betydning for børnenes muligheder for indlæring og trivsel.

Vision for Mushemba Foundation: Vi ønsker os et stærkt, handlekraftigt og motiveret fællesskab, der stræber efter og er i stand til at højne levestandarden, for de udsatte børn og familier i og omkring byen Bukoba, Tanzania. Missionen er at fremme trivslen for mindre privilegerede mennesker
i samfundet, ved at hjælpe til selvhjælp og ved sociale ydelser. Mushemba Foundation er en veletableret ulandsorganisation stiftet i 2008 af det
dansk-tanzaniske par Josephat Mushemba og Lea Knudsen Mushemba fra Tønder. Formålet er at hjælpe udsatte børn og familier i og omkring byen
Bukoba, der ligger i Tanzania på den vestlige bred af den store Victoria sø.

Onesmo

Slivia

Onesmo er ca. 15 år og går i 6. klasse. Han er skolens bedste
elev – får altid topkarakterer, Han er super dygtig i skolen
og ELSKER at læse og studere. Han bor sammen med sin
stedmor og far.
Stedmoren er ikke særlig glad for Onesmo, og gør hvad hun
kan, for at gøre livet surt for den unge fyr. Hun slår ham, taler
usandt om ham til hans far, får faren til at slå ham, osv. Ofte
gør hun det sådan, at han får en masse opgaver han skal
løse INDEN skoletid – fordi hun ikke vil have han går i skole.
Men Onesmo er super sej; han skynder sig at ordne tingene og når som
regel i skole til tiden alligevel.
Fordi Y’s Men hjælper, får Onesmo
sit ønske til at gå i opfyldelse – når
han kan flytte ind i det drengehus Y’s
Men’s organisationen hjælper os med
at få midler til. Der betyder
ALT for den unge fyr.

Hun har mistet sin mor, og faderen blev gift igen. Den nye
kone havde dog en meget dårlig opførsel overfor Slivia, og
overbeviste faren om, at Slivia ikke lignede ham overhovedet, så hun kunne da ikke være hans datter. På baggrund
af dette begyndte faren også at opføre sig dårligt overfor
sin datter.
Det blev besluttet at bringe hende til Trinity Skolen.
Idag er hun en rigtig glad pige, som nyder at læse og udvikle sig på skolen, få
masser af venner, og samtidig få lov til at
være barn.
Slivia er blot én af mange piger – deres historier varierer selvfølgelig, men fælles for
dem alle er det, at Trinity Skolen er en tryg
base for rigtig mange børn, fordi de ikke
har andre steder at være. Og mange har
ikke lyst at forlade skolen op til ferier osv.
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Y's Men støtter hvert år projekter
i ind- og udland. I 2017-18
indsamlede landets klubber
1.830.154,00 kr. til flere formål

Regionsprojekt Faros/IAS
F
aros er en kristen nonprofitorganisation, der yder pleje og humanitær
bistand til uledsagede flygtningebørn
og unge samt flygtningefamilier med børn
i Athen, Grækenland. I vores arbejde er vi
engageret i professionalisme, ansvarlighed
og gennemsigtighed.
Faros understøttes af enkeltpersoner, institutionelle donorer, fonde, såvel som lokale
og internationale kirkesamfund.
Formålet er at yde beskyttelse og omsorg
til mindreårige flygtninge, samt give dem
mulighed for at tage en uddannelse og integrere sig i det Græske samfund.
Forventningerne er at indsatsen og investeringen vil have en positiv effekt på
langt sigt.
Hos Faros kombinerer de beskyttelsestjenester med en holistisk tilgang, der gør
det muligt for uledsagede børn og unge
at finde og dyrke deres evner og talenter.
Derudover viser de interessere for flygtningemødre og familier med børn. På fa-

Faros navnet oversættes til
'fyrtårn' på græsk: et tegn på
at man nærmer sig en sikker havn.
»Drømmen var at starte et sted,
hvor flygtningebørn kunne finde
et omsorgsfuldt miljø og
professionel hjælp«.

miliecenteret i det centrale Athen giver de
adgang til psykosocial støtte, information
og workshops, der gør dem i stand til at
integrere bedre i samfundet.
De tilstræber at bidrage til et mere effektivt børnesikringssystem i Athen ved at
gennemføre uafhængig forskning, bringe
bedste praksis og samarbejde med eksperter over hele verden.

Du kan gøre
en forskel!
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FAKTA
Faros startede fra en enkelt observation. I 2011 opdagede deres medstifter, Patricia Kirk, en
14-årig, uledsaget, afghansk dreng, der sover alene i en af Athen 'offentlige parker. »Hans
ansigt havde et livløst udtryk. Han var fuldstændig usynlig«, mindes hun om.
Patricia havde allerede brugt måneder for at undersøge børnebeskyttelse i Sydeuropa og
var dybt bevæget, idet hun indså, at der var manglende opsøgende og beskyttelsesydelser
til uledsagede børn. Hun besluttede at handle sammen med medstifter Dan Biswas og
gennem deres lokale partner, Presbytarian Church of Exarchia og med støtte fra International Aid Services og danske kirkesamfund blev Faros etableret i 2014.
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Allerede dagen før den første screeningsdag i hovedstaden Conakry begyndte køen at blive mere end lang. Inden dagen var omme, havde de
frivillige sygeplejersker talt med mere en 6000 mennesker.

Hospitalsskibet
AFRICA MERCY
Y's Men støtter træning af læger og sygeplejersker i brug af narkose ved behandling af børn. Det første kursus afholdes i
december 2018.
I Guinea venter tusindvis af patienter på
hjælp. Snart kan operationsstuerne åbnes
og de frivillige medarbejdere begynde det
livsforvandlende arbejde.
Kapaciteten på operationsstuerne rækker
til at operere mellem 1.700 og 2.300 patienter de kommende 10 måneder.
Tandklinikken i land, som også drives af
Mercy Ships frivillige har endnu større kapacitet og beregner at kunne hjælpe mellem 8.000 og 11.000 mennesker.
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Guniea venter på mirakler
Lørdag den 11. august 2018 ankom Africa
Mercy til hovedstaden Conakry i det vestafrikanske land Guinea. I starten af september opereres de første patienter - og
her efter vil omkring 2000 patienter i Guinea tage de afgørende skridt op ad landgangen for senere at kunne forlade skibet
som forvandlede mennesker. For den enkelte et stort mirakel.

Det samlede beløb i 2018 til skattefradragsprojektet blev ca. 188.000 kr.

Mercy Ships kurser i sikker kirurgi.

p roje kte r

FAKTA
Mercy Ships er en international humanitær hjælpeorganisation grundlagt i
Schweiz i 1978. For at kunne yde gratis
lægehjælp til verdens fattigste gennem
sundhedsydelser og livsforvandlende operationer mobiliserer Mercy Ships mennesker og ressourcer på verdensplan.
Sideløbende opbygges der lokale klinikker der videreuddanner lokalt sundhedsfagligt personale.
Mercy Ships arbejder i nogle af verdens
fattigste lande - fortrinsvist i Vestafrika.
Den tidligere storebæltsfærge, Dr. Ingrid,
sejler i dag for Mercy Ships under navnet
M/S Africa Mercy. Hun er verdens største
civile hospitalsskib.
På skibet opererer man bl.a. hjulben,
klumpfødder, forkrøblede ben og læbe-ganespalte. Derudover udføres årligt flere
tusinde tandlægebehandlinger. Endnu et
hospitalsskib er under opbygning og forventes i drift i 2019. Alle fra besætningen
arbejder ulønnet og betaler tilmed 5.000
kr./md. for kost og logi.

Central Øst Europa
Regionsprojekt 2018-19
Nyt indsamlingsprojekt til gavn for én af de 10 klubber
i Distrikt Transylvanien, der omfatter Rumænien og Moldova.
Udskiftning af varmesystem på VERITAS
Family Center i Sighisoara, Rumænien
Y’s Men’s Club Christian of Sighisoara har
et virkeligt godt samarbejde med den Rumænske organisation VERITAS, hvor klubben tilmed er repræsenteret i bestyrelsen.
Veritas’ største og væsentligste aktivitet er
drift af et Family Center - midt i Sighisoara.
Centret er hver uge i kontakt med mere
end 500 børn, unge og ældre, der modtager støtte på mange forskellige måder,
herunder:
• Handicappede, der løbende gennemfører træningsprogram.

Således så bygningen ud i 2012.

Således ser bygningen ud i 2018.

• Bespisning og uddannelse af børn

• Bespisning af ældre med samtidig

fra fattige familier og forældreløse børn
• Førskole program

• Sprog- og sangskole (Gospel kor)

behov for social kontakt
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EUROPA
RUNDT
»Madmor« siddende nederst til venstre og i midten lederen af NGOen hr. Ashot. Der er klubbens
samarbejdspartner. De øvrige er beboere i huset.

Europa-konventionen

Regnbuehuset

afholder fra 28. juni til 30. juni konferencen i Jekaterinburg,
Rusland under mottoet: »Når venner mødes, hjerter varmes«

Horsens Y`s Men`s Club arbejder for at hjælpe børn og unge i Danmark og i Armenien.
Klubben har givet hjælp til:
• S
 tøtte til uddannelse af 4 unge piger fra
hjemmet »Regnbuehuset«.
• E
 tablering af toiletter og baderum på værestedet gården.
Klubben har besøgt Regnbuehuset. Stedet
er et gammelt hus som er ejet af vores
samarbejdspartner og bebos udelukkende
af unge piger og unge ugifte mødre.
Stedet bebos i øjeblikket af 17 personer
mellem 15 og 23 år, pigerne bor 4 – 5 personer i samme værelse og i etagesenge.
Boligsituationen i Armenien er meget vanskelig, og der findes ingen ungdomsboliger
eller offentlig støtte af nogen art.
Pigerne kan gå i skole eller være under uddannelse eller have et lønnet arbejde.
De bor gratis i huset men skal selv skaffe
penge til kost. Til at styre løjerne kommer
der dagligt en voksen dame der virker som
en slags madmor.
For at skaffe penge til livets ophold laver pigerne postkort i deres fritid. Ved besøg har vi
flere gange købt mange kort og bragt dem
med hjem hvor vi har solgt disse. Pigerne
har også en aftale med en kiosk i lufthavnen
i Jerevan, hvor de sælger kortene.
Vi har støttet huset med penge til vedligeholdelse og til daglige fornødenheder, da det er
meget småt med penge til tøj og mad.
Ved vores besøg denne gang ville vi følge
op på vores sidste donation til 4 piger. De fik
hjælp til et kursus og materialer til en kosmetik uddannelse, der gjorde dem i stand til
at tage ud og lave skønhedspleje i deres fritid - og derved tjene penge til fælleskassen.

Jekaterinburg blev grundlagt den 18. november 1723, opkaldt efter den russiske kejser Peter den Store Hustru, Jekaterina, som senere blev Katarina I efter
Peters død, og tjente som det russiske imperiums minedrift samt en strategisk
forbindelse mellem Europa og Asien på tiden. I 1781 gav Catherine the Great
Yekaterinburg status som en by Perm-provinsen og byggede hovedvejen til
imperiet, den sibiriske rute , gennem byen.
Jekaterinburg blev en nøgleby til Sibirien, som havde rige ressourcer og blev
kendt som »vinduet til Asien«, en henvisning til Sankt Petersborg som et »vindue til Europa«. I slutningen af det 19. århundrede blev Jekaterinburg et af
centrene for revolutionære bevægelser i uralerne. I 1924, efter at Rusland blev
en socialistisk stat, byen blev opkaldt Sverdlovsk efter bolsjevikiske leder
Yakov Sverdlov . I Sovjettiden blev Sverdlovsk omdannet til et industrielt og
administrativt kraftværk. I 1991, efter Sovjetunionens fald, vendte byen tilbage sit historiske navn.
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internati o nal

Goddag og farvel
Et goddag til Y’s Men international præsident 2018/19
Moon Sang-bong fra Korea
Livet er smukt – det er fantastisk at møde mange mennesker og arbejde sammen om et
universelt fælles formål for menneskeheden. I dette lys er livet som Y’s men endnu smukkere.
Vi er en familie af Y’s men, som omfavner de, som er smerteligt udfordrede af livet. Vores aktiviteter er at promovere forandring og vækst i vores lokalsamfund og at forandre verden til det
bedre. I dag ser vi tilbage på en historie, hvor der er tegn på, at Y’s visdom er udvidet og vokset.
Forandringen som begynder i dag, er skabelsen af en ny historie om Y’s mens bevægelsen. Gennem praktisering
af Y’s men-missionen tror vi på, at vi kan skabe en bedre verden. Alle vores klubledere bør være sande søgere
af den rette tjeneste og det fællesskab, som er styret af universelle principper og de værdier, som Jesu Kristi
lære giver os.
Derfor har jeg valgt at mit tema i min IP periode skal være: »JA, VI KAN FORANDRE!« Mit slogan er »MOD TIL AT
FORANDRE!« Det er mit håb, at hver af jer vil gøre en indsats for at styrke klubkulturens vækst og udvikling med
modet til at udfordre og forandre.
Og et farvel til Y’s Men international præsident 2018/19
Henry J Grindheim fra Norge
Mine forpligtelser som International Præsident er snart til ende. »Det har været et godt år«;
sådan lyder titlen på en snart 50 år gammel Frank Sinatrasang, hvori Sinatra nævner alle de
piger, han har mødt. Jeg vil dreje emnet og tænke på alle de fantastiske mennesker fra hele
verden, som jeg har besøgt og mødt i forskellige sammenhænge i løbet af året.
Mit år som International Præsident (IP) startede sidste år i St Petersborg, Rusland. Her var jeg
en del af den russiske regionskonference d. 1. juli og var også med til fejringen af 25 års-jubilæet i en klub, som er
broderklub til min egen lokale klub. Som område-mentor for Rusland i adskillige år, var dette en betydningsfuld
symbolsk måde at afslutte dette arbejde, idet jeg startede som IP på den samme dag.
Senere har jeg rejst i Syd-Korea, Indien, USA, Thailand og adskillige steder i Europa i forbindelse med min opgave
som IP. Overalt har jeg mødt dedikerede Y’s men, som var villige til at tjene det lokale samfund, enten som Y’s
men eller i samarbejde med det lokale KFUM og KFUK. Jeg er blevet budt ind i fællesskaber og har etableret
venskaber over hele verden.
Jeg føler, at vi alle er en del af en stor familie, hvor venskab virkelig eksisterer på tværs af grænser, og hvor vi, på
trods af vores kulturelle forskelle, bevæger os fremad sammen.
At være International Præsident er ikke kun at rejse, repræsentere og fejre. Det er også masser af papirarbejde,
dag og nat, siddende ved computeren i online møder for at være sporet ind på, hvad der rører sig i de forskellige klubber og hos de forskellige medlemmer kloden over. Denne position har givet mig store udfordringer,
forhandlinger og endda frustrationer. Men mest af alt glæde, begejstring og taknemmelighed ved at være så
privilegeret, at tjene andre ved at anerkende den pligt, som følger med enhver ret.
At være international Præsident betyder samarbejde. Som medlem af »IP trojkaen« og IEOs (International
Executive Officers) har jeg arbejdet tæt sammen med mine kolleger i disse positioner i løbet af min IP periode.
Vi har lært hinanden at kende på en måde der gør, at jeg betragter dem som nære personlige venner. De er der
for hinanden, hjælper når der er brug for det, i de udfordringer der opstår. Jeg ser tilbage på det samarbejde, jeg
har haft mulighed for at dele med område-ledere og ICM’s, med stor taknemmelighed. Jeg skylder også stor tak
for den opmuntring, jeg er blevet mødt med.
Da vore opgaver snart bliver overtaget af andre, ser jeg med glæde på at have en lokal klub som jeg ved, jeg hører til i, og som jeg nu gradvist vender tilbage til. Det er afgørende at vi, som internationale ledere, husker hvor vi
startede som Y’s men, og at klubberne og deres liv er det grundlæggende for Y’s mens-bevægelsens eksistens.
Mit motto som IP har været »Lad os vandre i lyset – sammen«. Det er mit håb og min bøn at vores fantastiske
bevægelse vil fortsætte globalt set med at vandre i samme retning, rede til at møde det nært forestående 2022,
hvor vores 100 års jubilæum skal fejres. Tiden løber, og vi er allerede i gang med forberedelserne til jubilæet. Vi
forbereder os på en Y’s mens-bevægelse der arbejder fremad, synlig i det lokale samfund og attraktiv for nye
medlemmer. Vi ønsker at styrke vores relationer til YMCA og også tjene dem, der trænger både lokalt og globalt.
Jeg har følt mig velsignet i min IP periode, jeg har følt Guds nærvær i mine opgaver, og det er min bøn, at Gud
vil holde min efterfølger, Moon Sang Bong, i sin hånd når han overtager som IP.

FAKTA
Alle Y’s Men’s Clubber er forenet i
Ys’ Men International med hovedkvarter i Geneve, Schweiz, hvis
motto er "To acknowledge the duty
that accompanies every right" (At
vedkende sig den pligt der følger
med enhver ret)
Y's Men er et verdensomspændende kammeratskab af personer af
enhver tro, som arbejder sammen
i gensidig respekt og hengivenhed
på basis af Jesu Kristi lære, og som
i fælles loyalitet over for Kristelig
Forening for Unge Mænd og kvinder stræber efter gennem aktiv
tjeneste at fremskaffe, styrke og
yde lederskab, som kan bygge en
bedre verden for hele menneskeheden.
Vi er en aktiv del
af den kristne kirke
I Danmark har de fleste af medlemmerne en fortid i KFUM - spejderne,
KFUK- spejderne, FDF, ( FDF/FPF) eller lignende ungdomsbevægelser
og har således rødder i den danske
folkekirke, og klubberne arbejder
lokalt med hjælp og støtte til folk,
der har behov for næstekærlighed
og omsorg.
På vore møder udveksler vi meninger og erfaringer om samfundsmæssige emner.
Læs mere om Y's Men på
www.ysmen.dk
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Men International.
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Om Y' s M e n

OBS!
Skattefradrag
Du kan få fradrag for gaver, bidrag
og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser,
institutioner og religiøse samfund,
som er godkendt af Skattestyrelsen.
Du kan højst få fradrag for 15.900 kr.
i 2018 (15.600 kr. i 2017).
Du får automatisk dit fradrag, hvis du
har givet foreningen dit cpr-nr.
Du kan få fradrag for både små og
store beløb.
Fradragets værdi er ca. 27 %, så hvis
du giver 100 kr., sparer du ca. 27 kr.
i skat. Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb. Du får fradrag
for alle beløb, hvis du giver gaver til
forskning.
Y's Men Region Danmark
Er godkendt organisation til modtagelse af donationer som er fradragsberettiget efter de gældende
regler og er registreret som Fonde,
foreninger, stiftelser, institutioner mv.
og religiøse samfund, som er godkendt til - at må modtage arv mv.
afgiftsfrit.
Projektet med skattefradrag for 2019
er: Moldova Y’s Men’s Club Country
Style Konferencecenter.
Se også skattefradragsprojektet, der
er omtalt på side 8.
Sådan støtter du:
Støttebeløb skal sendes til Y’s Men
International Region Danmarks skatmester, som sørger for anmeldelse
om skattefradrag, hvis du oplyser dit
cpr.nr., som behandles fortroligt.
via Mobile Pay
tlf: 2477 5789.
til bankkonto
Reg.nr. 9570
kontonr. 11803989
Husk navn og cpr. nr.
hvis du vil have skattefradrag.
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Vil du
være med
i Y's Men?
En Y’s Men’s klub er et kristent fællesskab
for voksne.
Vi deltager i hjælpe- og støttearbejde i
lokal området, på landsplan og internationalt. Vi indgår i et arbejdsfællesskab for
at skaffe økonomiske midler til arbejdet.
Hjælper og støtter diakonal og humanitær indsats, særligt til fordel for børn og
unge. Vi danner netværk og kammeratskab for såvel familier, par og enlige.
Vi mødes regelmæssigt til oplysende, underholdende eller kulturelle indslag.

Y’s Men Region Danmark er en del af den
verdensomspændende organisation Y’s
Men International.
Selvom det hedder Y’s Men, er de fleste
af vore 156 klubber i Danmark både for
mænd og kvinder.

Mød Y's Men
på Facebook

Y's Men gør en forskel når vi er med til at støtte udsatte i hele verden f.eks. (flygtningebørn fra Syrien).

SET &
SKET
FOTOGRAF
Når vi i dag stiller store krav til vores medskribenter og fotografer der sender materiale til os, er det ikke fordi vi er krakilske,
men et lovkrav vi skal følge.
Det at tage billeder kan til tider være en
indviklet affære. Mange der fotograferer
har nok oplevet, at mens de står og skal
tage billeder af f.eks. et marked eller på
gågaden, bliver folk fornærmet over, at
der bliver taget billeder af dem – men det
er ganske få, som kan sige hvilke regler
der gælder for fotografering.
Man kan dele det at fotografere op i trespørgsmål:
• Hvor må du tage billeder henne?
• Hvad må du tage billeder af?
• Hvad må du bruge billederne til?
Hvorvidt du må tage billeder af personer
afhænger af, hvorvidt de befinder sig på et
området, som er frit tilgængelig eller ikke
frit tilgængelig.

Hvorfor er det relevant?
Straffelovens § 264 a, Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig
på et ikke frit tilgængeligt sted.
Frit tilgængelige steder er steder, hvor
man som almindelig borger uden nogen
særlig udfordring eller vederlæggelse
(læs: betaling) kan komme.
Dette kunne f.eks. være på gågaden, loppemarked, på fortovet eller lignende. På
disse områder må du gerne tage billeder.
Dette kræver ikke nogens samtykke og er
derfor ikke strafbart.
Et ikke-frit tilgængeligt område kunne
f.eks. være i et hus, lejlighed, inde i en bil,
privat område eller lignende. På et sådan
område er der krav om, at billedet du tager, ikke er taget uberettiget. Med andre
ord betyder det, at du ikke må tage billeder af personer, som befinder sig på dette
område, uden deres samtykke. Hvis du gør
det, er straframmen op til 2 års fængsel.

Stor donation
Vendelbo Y’s Men’s Club uddeler årligt en
stor donation til en organisation i lokalområdet. Årets donation på 10.000 kr.
Blev oktober 2018 tildelt Barnets Blå Hus i
Frederikshavn.
Barnets Blå Hus, som er en underafdeling af
Blå Kors. Huset er et fristed og behandlingstilbud for børn og familier, der har udfordringer pga. misbrug. Her er der frirum og
eftermiddagstilbud til børn under 14 år og
deres familier. Man kan komme anonymt
og deltage hver uge eller engang imellem.

122.000 børn i Danmark vokser op i
misbrugsfamilier, hvilket svarer til gennemitligt 2 pr. skoleklasse. Sandsynlighed for at blive misbruger er stor, hvis
man er vokset op i en misbrugsfamilie.
Barnets Blå Hus ønsker at medvirke til at
nedbryde denne negative sociale arv.
Donationen vil blive brugt til sociale aktiviteter for børnene. Muligvis skabes de gode
barndomsminder her.

Jose Varghese

Til Y’s Men International
Jose Varghese er blevet udvalgt
som den kommende internationale generalsekretær for Y's Men International efter det internationale
råds godkendelse ved en e-mail.
Og en anbefaling fra Personaleudvalget, er det vedtaget at udnævne
Jose til denne yderst vigtige stilling
i Y's Men's bevægelsen.
Jose har påtaget sig denne stilling
fra den 1. oktober 2018 og erstatter
Takao Nishimura (Nishi), der vil gå
på pension i slutningen af februar
2019 efter afslutningen af overgangsarbejdet med Jose.
Jose er en meget engageret og
dygtig person med en meget lang
erfaring i arbejdet med YMCA både lokalt og internationalt og
også med stor erfaring med Y's
Men International som medlem af
internationale udvalg.
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tema

At være ung
og en del af præstationsræset

Mange børn og unge har problemer
med angst, ensomhed og selvmordstanker.
Det viser flere undersøgelser, og et stigende
antal børn og unge henvender sig med
selvmordstanker til børnerådgivninger.
I dag er børn født ind i mulighedernes tid.
Men de mange muligheder kan også
være en belastning.

Elever på Ringkøbing
Gymnasium optaget
af eksperimenter
i fysikundervisningen.

16 • WAI

A

t være ung i år 2019 er ikke en let
sag. Det har nok aldrig været let at
være ung, men måske har de unge
i dag endnu flere ting at slås med end tilfældet var i tidligere generationer.
Jeg vil i denne artikel forsøge kort at beskrive den virkelighed, som en ung gymnasieelev lever i. Beskrivelsen beror på
egne observationer gennem mit arbejde
som lærer på et Vestjysk gymnasium. Artiklen er uden statistisk materiale og gør
ikke krav på at være med videnskabelig
dokumentation.
At arbejde med unge mennesker har for
mig været et uvurderligt privilegium. Jeg
holder meget af vore unge vestjyske elever.
De er åbne, tillidsfulde og lette at snakke
med. Unge er meget forskellige – naturligvis. Så der kan ikke siges noget entydigt om
vore unge. Dog er de alle et produkt af den
opvækst, som de har fået. Vi kan derfor ikke
kritisere unge uden også at vende kritikken
mod forældre generationen.
Gennem mange år har det lydt igen og igen
– boglig uddannelse – akademisk uddannelse. Det er vejen til succes! Det er givetvis
også det rigtige for en del, men næppe for
alle, som har taget gymnasial uddannelse
med efterfølgende universitetsuddannelse.

Det har været et pres
Ofte et usagt pres – men alligevel et pres.
Også et pres fra politisk side – høj uddannelse er vejen frem. Karakterkravene for at
komme ind på ”drømmestudiet” har derfor
kun kendt én vej, og det er op ad. Hvem
er det lige, der siger at 11,5 i snit er garanti
for at blive dygtig læge? Ikke mig i alt fald.
Jeg vil mene, at karaktersystemet bør sammenholdes med helt andre kvalifikationer.
Karaktersystemet er måske en nødvendighed, men bør ikke stå alene. Langt fra.
Den unge anno 2018 har også typisk et højt
privat forbrug. Der skal være råd til skitur
mm. Den unge skal derfor tjene penge –
mange penge!! Og hvor har de mon lært
det? For at tjene penge har mange af vore
elever derfor erhvervs arbejde.
Det kan sikkert også være sundt i ikke for
stort omfang.
Men 15 – 20 timers arbejde ved siden af
fuldtids studium er simpelthen galimatias.
Tid til frivilligt arbejde bliver derfor ofte til
at overse.
Den unge har set
på forældre generationen
hvor det er et must at være helt fremme i
skoene: Man skal kunne løbe maraton ved

siden af fuldtidsarbejde, man skal have
styr på sin krop – se godt ud, i fitness centeret inden en lang arbejdsdag, følge med
i alle serier, hjemmet skal være trimmet
osv. osv. De unge skal så derudover også
være online, så de kan følge venner 24 timer i døgnet.
Det kan måske være godt ind imellem at
sammenligne sig med andre. Men ikke for
tit! Den unge må en gang i mellem se sig
selv i spejlet og sige – trods alle protester
indefra og udefra - se det er altså mig – på
godt og ondt – og hvile i, at det fint nok.
Foto og tekst // Lektor Leif Jepsen
Ringkøbing Gymnasium

Tavlen er fortsat
et uunværligt
hjælpemiddel
i undervisningen – trods
labtoppens indvinding
fra nulte
til gymnasiet...
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Ven sk a b sk l u b b e r

Venskabsklubber
I Europa har vi det mål, at alle Y´s
Men´s klubber mindst bør have én
venskabsklub hver.
Det mål er vi langt fra at leve op til
i Danmark, hvor kun ca. halvdelen af
klubberne har en venskabsklub, men
i Distrikt Randers-Djursland ligger
man på det punkt langt over landsgennemsnittet, idet fem af syv klubber har en venskabsklub. Og én klub
har to venskabsklubber.
Randers Y´s Men's Club
»Niels Ebbesen«
Venskabet begyndte på verdenskonventet i Herning i 2008. Der var stillet et lokale til rådighed, hvor de to
klubber, henholdsvis »Niels Ebbesen«,
Randers, Danmark og Bugården, Sandefjord, Norge, skulle mødes.
Medlemmer fra »Niels Ebbesen« har
fortalt til tjenesteleder Willy Mølgaard, at de fornemmede en fantastisk stemning lige fra starten og
der blev hurtigt indgået en mundtlig
aftale om at mødes hvert andet år.
Første gang medlemmer fra »Niels
Ebbesen« besøgte klubben i Bugården var året efter den 17. maj på Norges nationaldag.
Man oplevede et stærkt fællesskab,
som om man havde kendt hinanden altid. Medlemmer fra Bugården
har også besøgt »Niels Ebbesen« på
Danmarks Grundlovsdag den 5. juni,
men vores festligheder er intet ved
siden af nordmændenes måde at
fejre deres nationaldag på.
Da danskerne besøgte Bugården
første gang, havde den norske klub
også inviteret deres svenske venskabsklub, som desværre ikke eksisterer mere.
Tekst & foto // Villy Mølgaard
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Y's Men knytter
venskab på tværs
af landegrænser

Plovdiv skal i 2019 være euoropæisk kulturby.
Randers Y´s Men´s Club
I 2003 blev klubben moderklub for Plovdiv I Bulgarien. Og ved Verdenskonventet
i Herning i 2008 blev der underskrevet
en triangel mellem klubberne Randers,
Plovdiv og Yokohama/Tsuzuki ( Japan).
Randers-klubben har således siden da haft
to venskabsklubber. Repræsentanter fra
Randers besøgte et par år senere klubben
i Japan. Og der har været en god gensidig kontakt, hvor man har holdt hinanden
godt orienteret. I dag har Randers-klubben
kun kontakt med et par medlemmer i Japan, og der er stort set kun en julehilsen
tilbage imellem de tre klubber.
Det er helt anderledes med Plovdiv, som
får besøg mindst én gang om året, og
Randers-klubben har sørget for at gøre
det muligt for medlemmer fra Bulgarien at
komme at besøge Randers i forbindelse
med regionskonferencerne.

jylland selv sørge for overnatning. Besøget i
Stokke skal foregå i dagene 16. – 18. maj for
at opleve Norges nationaldag den 17. maj.
Det skal også nævnes, at Kronjyllands
præsidium har besluttet at prøve at få en
venskabsklub mere.

Kronjyllands Y´s Men´s Club, Randers
Klubben fik en venskabsklub i 1990, nemlig Stokke, der ligger 50 km nord for Larvik.
Under et udvalgsmøde ringede medlemmer i Kronjylland til Stokke og fik venskabet arrangeret. De personlige venskaber
har betydet enormt i alle årene, hvor der
har været besøg én gang om året skiftevist i Norge og Danmark. Der har indtil nu
været tale om privat indkvartering, men
medlemmerne i Stokke har droslet meget
ned på grund af høj alder, så i 2019, når
Kronjylland skal på besøg i Norge, vil Kron-

Grenaa Y’s Men’s Club
Det begyndte i juli 2014 med et besøg fra
venskabsklubben i Åsane, der er en forstad til Bergen. Hvis navnet »Åsane« forekommer nogen bekendt, kan det hænge
sammen med, at byens kirke i 1992 blev
brændt af af en satanist, der havde set sig
meget sur på kirken. De to klubber mødes
hvert andet år skiftevist i Norge og i Danmark. Besøget begynder med et almindeligt klubmøde og slutter med fællesspisning. Der er tale om privat indkvartering,
og der planlægges besøg fra Åsane i 2019.

Rønde Y´s Men´s Club
For 20 – 25 år siden knyttede klubben venskab med Lassa i Stavanger. I starten var
der besøg hvert andet år, men det har
ikke holdt de senere år, da alderen er blevet høj hos nordmændene, og helbredet
er ikke det, det har været. Medlemmer fra
Lassa var sidst på besøg her i Danmark for
ca. fem år siden, men der foregår en stor
korrespondance klubberne imellem. Nogle enkelte medlemmer i Rønde har etableret nære venskaber med medlemmer i
Lassa, så på den måde fortsætter der et
solidt venskab.

op leve ls e r

OPLEVELSER
KULTUR
VENSKAB

Yeep & Step

UDDANNELSE

Unge der har
lyst til at lære
lands
om et andet
kultur, vaner,
sprog og
samfund

– Internationale oplevelser for unge
På første hånd at opleve glæden ved verdensomspændende sammenhold og goderne ved fredelig sameksistens.
Oplevelsen af, at være en del af en anden
familie med dens glæder og sorger.
Have lyst til at lære andre om hvordan ting
ser ud fra en dansk synsvinkel.
Så her er der mulighed for at komme på et
kortere eller længerevarende
udlandsophold hos en anden Y`s Mens familie!
Det er de oplevelser du kan opnå, hvis du
er så heldig at dine forældre eller bedsteforældre er Y's Men eller Y's Minetter.

STEP: Du er 15 -25 år, en af dine forældre
eller bedsteforældre er medlem i en Y`s
Mens eller Y`s menette club som vil spon-

sorere dig, (ca.600 kr.), du har lyst til at
prøve at arbejde på et projekt (Time off
Fast eller lokalt projekt) eller f.eks. en lejr.

YEEP: Du er 16 - 18 år, en af dine forældre
er medlem i en Y`s Mens eller Y`s menette
club som vil sponsorere dig, ( ca. 1000 kr.),
og din familie gerne selv vil modtage en
udvekslingsstudent og du er i gang med
en uddannelse, hvor du kan tage et semester i udlandet.
Der er to mulige programmer at vælge imellem: YEEP - udvekslingsstudent i 3-6 mdr. STEP - 3-11
uger med deltagelse i et projekt.
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por træt

Faneindmarch i Farsø Kirke.

Ny Y's Men's Club
Charting af en ny klub foregår ved en højtidelig kirkelig handling, hvor den chartrede klub
modtager et charterbrev fra den internationale Y's Men's organisation. Efterfølgende afholdes
en reception, hvor gaver og lykønskninger finder sted. Chartringen slutter ofte med en festmiddag.

N

år en ny Y’s Men’s Club ser dagens
lys, så har der ligget meget forberedelse forud før den endelige
Chartring (optagelse) er en realitet.
Ideen til en ny klub opstår som regel i en
anden Y’s Men’s Club klub der ser behovet
for at starte en ny klub, ofte på baggrund
af tiltrængt fornyelse, men også for at
sikre Y’s Men’s organisationens fortsatte
eksistens, og dele glæden i Y's Men's fællesskabet med flere. Chartring af en klub
er for mange en begivenhed for livet.
Når den nye klub er en realitet, og der er
samlet et antal mennesker der er parat til
at gå ind i fællesskabet, og det arbejde
der er forbundet med at være Y’s Men,
men også er parat til at efterleve de normer som organisationen er funderet på.
Y’s Men’s der lader sig chartre vedkender
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også at man siger ja til at følge organisationens regler og normer der bl.a. omfatter
humanitært arbejde, og som tjenesteklub
for KFUM og KFUK Kommende Y’s Mens
klubber har, som andre Y’s Mens klubber,
som primært kristent formål at støtte børne- og ungdomsarbejde samt socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten
at udføre et praktisk stykke arbejde eller i
form af økonomiske donationer.
Pastregionsleder overrækker charterbrevet fra
Geneve.

sig derved, at efterleve bevægelsens kristne ståsted - og ud fra det arbejde for menneskeheden, med tanke på medmenneskelighed og næstekærlighed. Det indebærer

Ny klub en realitet
Initiativet til starten af Vesthimmerlands Y’s
Men’s Club – blev taget af Års klubberne Aars Y’s Men’s Club og Kimbrernes Y’s Men’s
Club der efter nøje overvejelser udsendte
indbydelser til eventuelle interesserede
borgere - der resulterede i så fin en opbakning, at det var muligt at chartre en ny klub.

VISIONER
Den ny klubs medlemmer.

Y's Men's flag føres ud af kirken i fanemarch med Dannebrog og det kristne flag.

Og i foråret 2017 kunne der så på Farsø Efterskole afvikles et informationsmøde om
en ny Y’s Mens Club - ud af de 36 deltagere
fra Farsø og Aars området, var der så stort
et tilsagn, at der kunne startes en klub
med 22 medlemmer.
Formålet til chartring af nye klubber er i
hovedtræk et ønske om bevægelsens bevarelse, men også at opnå en yngre medlemsskare, idet de fleste Y’s Men’s klubber
der fortsat er velfungerende klubber, men
med en meget høj gennemsnitsalder, og
derfor ser behovet for nye og yngre kræfter til at føre arbejdet videre.
Y's Mens klubben er et frirum hvor det
gode samvær prioriteres. Der arrangeres
spændende møder, hvor oplægsholdere
sætter fokus på aktuelle emner med plads
til spørgsmål og debat. Klubber tager også
ud og oplever natur, kultur og aktuelle
samfundsmæssige forhold.
Y's Men's fællesskabet er også et arbejdsfællesskab til glæde for mange mennesker.
Det styrker medlemmernes engagement
lokalt, men også nationalt og internationalt, da organisationen er verdensomspændende.

Har man først sagt ja…
Det er kendetegnende for Y’s Men’s bevægelsen - har man først sagt ja til at blive
Y’s Man er det ofte for livet; Idet flertallet
finder sig så godt tilpas, at man bliver der
på livstid.
Det har derfor også været nødvendig at lave
en fornuftig seniorordning, således at man
fortsat kan være med i fællesskabet og ikke
nødvendigvis må forlade sin klub på grund
af at kræfterne ikke længere slår til.
Tekst & foto // Poul E. Petersen

Præsident Henrik Mortensen har fortalt til WAI hvilken visioner man har
for den nye klub...
Vi er en klub med gå på mod og lyst
til fællesskab.
Vi i Vesthimmerland Y`s Mens klub er
godt igang, vi er blevet chartret og
klubbens liv er ved at blive formet.
I dagene efter vores Charterfest,
kom der flere lykønskninger, fra
klubber rundt om i landet, Tak for
det, skønt at blive budt velkommen.
Klubben er startet med 22 medlemmer, men vi er klar til at sige
velkommen til flere, som ønsker at
deltage i fællesskabet.
Vores projektudvalg har skrevet
rundt til ca. 20 foreninger i det område vi dækker, alle FDF og spejdergrupper har bla. fået et brev.
Vi tilbyder vores hjælp, der hvor
foreningen har svært ved at få resurserne til at slå til. Det kan være
i forbindelse med eks. afholdelse af
weekender, men også mindre vedligeholdelsesopgaver kan tilbydes.
Vi har lagt hovederne i »blød«, for
om muligt at finde en opgave, eller
et tidsafgrænset projekt som kan
give lidt penge, slutter Henrik Mortensen.

Moderklubbens præsident overrækker klub
emblemet til den nye klubs præsident.
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fr i vil l ig h e d

Jeg – en frivillig
Helt tilbage fra 1864 hviler det danske folkestyre på tre grundpiller: Foreningerne,
det frivillige arbejde og oplysningsaktiviteterne. De store idrætsorganisationer DGI
og DIF har lige siden været en væsentlig
faktor i Forenings-Danmark.
KFUMs Idrætsforbund kan netop i år fejre
100 års fødselsdag, men allerede i 1878
blev min forening, KFUM Centralforeningen
i København, stiftet. Jeg selv blev medlem
som 9-årig i 1958 og allerede som 15-årig
havde jeg min første tjans som ungdomstræner i fodbold. Og jeg har været leder
lige siden, både i KFUM, i andre dele af
idrætten og i erhvervslivet. Men det er i
den grad stadig lysten, der driver værket.
Som ungdomstræner har jeg sammen
med rigtig mange andre gennemgået
KFUM-idrættens kurser, der dengang som
nu især finder sted på Hellebjerg Idrætsefterskole. Hellebjerg blev grundlagt i 1955
af fremsynede idrætsledere, og den er
blandt de mest efterspurgte efterskoler.
KFUM-idrætten benytter den mange gange i årets løb, til sommerkurser, årsmøder,
seniorlejr og børnebørnscamp.
Ikke mindst børnebørnscampen i efterårsferien er noget anderledes, end hvad der
ellers tilbydes i foreningslivet. Det selvvalgte fællesskab, bedsteforældre er sammen med deres børnebørn og alle delta-
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DANMARK
BYGGER PÅ
FRIVILLIGHED

ger i idrætslige og sociale aktiviteter giver
en ekstra dimension i foreningslivet.
Netop på dette område har KFUM-idrætten
og Y’s mens klubberne et rigtig godt samarbejde. To organisationer, som overordnet
har de samme værdier.
Frivilligheden er et særligt kendetegn i
KFUM-idrætten, og det trives rigtig godt.
Vi er en af de få idrætsorganisationer som
kan sige, at vi ikke har problemer med at
rekruttere ledere.
En del af forklaringen er nok vores uddannelsesaktiviteter, hvor vi ikke alene bruger
tider på idrætsfaglige, men også har lektioner i kristendom og foreningsledelse. De
kompetencer, som kursisterne her opnår,
bruger de typisk i idrætsforeningerne, men
KFUM har også leveret mange dygtige ledere i andre dele af samfundet.
Vores foreninger er kendetegnet ved at
være breddeforeninger med dygtige ledere, som vil præge medlemmerne i en
kristelig retning med en god opførsel, suppleret med rigtig mange gode oplevelser.
Foreningsledere er den største gruppe af
de i alt 40 % af befolkningen, som gør
mere end de behøver. De er samfundets
kit, som giver en uvurderlig stor værdi.
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FRIVILLIGRÅDET
ER HISTORIEN OM DE
ENGAGEREDE DANSKERE
Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. 40
procent af befolkningen er frivilligt
engageret. Fra fodboldklubber til
julemærkehjem, genbrugsbutikker,
væresteder, kvindekrisecentre og
borgergrupper har frivillige været
med til at skabe et Danmark, hvor
man engagerer sig og er noget for
hinanden.
Frivilligrådet arbejder for, at engagerede danskere får rammerne til
at gøre en forskel.
Vi gør politikere opmærksomme på
lovgivning, der er uhensigtsmæssig
for frivillige. Vi kommer med forslag til bedre finansieringsforhold
for den frivillige verden. Vi sætter
aktuelle spørgsmål om frivillighed
til debat.

Volontør – en unik form for frivillighed
Tusindvis af unge verden over rejser ud som
volontører, ofte for egen regning, nogle på
grund af oplevelsen, nogle for at være med
til at gøre en forskel. Ofte ender det ikke bare
med en ah-ha oplevelse, men noget der får
indflydelse på forståelsen af, hvad det vil
sige at leve i en verden, hvor alt ikke er givet,
men ofte bare det at kunne spise sig mæt
er vild luksus, og uopnåeligt for millioner af
mennesker verden over.
Arbejdet som volontør bliver noget som
mange unge tager til sig, og det bliver noget de fremover fortsætter med - på mange
måder i form af frivillighed til gavn for andre.
Mange organisationer står
for udsendelse af volontører.
Vi har mødt en af ildsjælene fra Viva.
»I Viva ønsker vi at forbedre udsatte børn
og unges vilkår, så de får en tryg og sund
opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vi er en bevægelse af
engagerede mennesker, der bruger vores
evner og ressourcer på at gøre en forskel
for udsatte børn og unge«. Udtaler næstformanden i organisationen Thomas Hjort.
Thomas er uddannet fysioterapeut og arbejder for Elite Silkeborg. Thomas har været frivillig i Viva siden 2007, hvor han første gang
rejste ud som volontør. Han har siden været
engageret i Viva Sports camps og stået for
flere sommerteams i Honduras.
Thomas fortæller det at være frivillig, og det
at gøre en forskel har betydet alt for ham, og
fortsat - at kan gøre en indsats er ikke bare
en solooplevelse, men noget der bliver brugt
oceaner af tid på.
Han er Lige hjemkommet fra Zimbabwe,
hvor han i samarbejde med teamet på stedet bl.a. lavede forberedelser til at modtage volontører, og det skulle gerne være på
plads i 2019.
Hvad var førstehåndsindtrykket
da du kom til Zimbabwe, og hvor
mener du, at I kan gøre en forskel?
»80'erne var præget af stabilitet og økonomisk opsving. Mugabe udviklede blandt
andet Afrikas mest effektive skole- og helsesystem.
Det er ikke længere så rosenrødt, og de
mange uroligheder har afstedkommet stor
fattigdom, og en svækket infrastruktur. Jeg
blev overrasket, da jeg erfarede, at der var
børn som ikke var registreret, og var uden
en fødselsattest, hvilket gør det komplet

umuligt - at gå i skole, - få et kørekort, og
slet ikke kan få et pas.
Der kan vi sætte ind - og hjælpe med at
få dem registreret. Det kræver, at der kan
fremskaffes bevis på deres fødsel, men ofte
er det næsten umuligt, da fødselsattesten
tit er bortkommet. Mange børn er forladt
af begge forældre og lever på gaden under
uhumske forhold, er offer for vold og prostitution, og det at skaffe den daglige føde
er en håbløs opgave« fortæller Thomas Hjort.
Volontør hvordan?
Vi sender hvert år frivillige og praktikanter
til vores partnerlande gennem volontørprogrammet >Impact<. Som volontør og praktikant får man mulighed for, at blive en del af
det arbejde, som de lokale netværk udfører
for at forbedre vilkårene for de udsatte børn
og unge.
Vores afdeling for udsendelse og rekruttering »VIVA Danmark« arbejder i Nicaragua,
Honduras og Filippinerne. Og nu også i Zimbabwe. Vi arbejder gennem Vivas lokale
netværk, som består af kirker og kirkelige
organisationer.
Viva samler penge til arbejdet med udsatte
børn og unge gennem private donorer, kirker,
skoler og virksomheder. En del af pengene til
de programmer, der fokuserer på rettigheder,
kommer fra Danida. Viva lever naturligvis op
til Danidas regler for monitorering og har en
transparent økonomi.
Vi ønsker gennem læring og store oplevelser
at skabe engagement globalt.
Vi er en bevægelse der går med næstekærlighed som våben, og Ikke som politisk
bevægelse, der vil sende flygtninge ud på
en øde ø.
Møde en ungdom, hvor det ikke handler
om at leve et liv på de sociale medier, men

Thomas Hjort fortæller bibelhistorie.

give noget af alt det som vi har fået - til
gavn og glæde for andre, der har mere
brug for det.
Vi har så mange ressourcer; tid, muligheder
og penge.
Jeg har fra barn lært at gøre noget for andre hver dag gøre noget for at glæde andre bl.a.
igennem KFUM og K og KFUM-spejderne.
Det lever stadig i mig, og jeg forsøger at leve
det ud i hverdagen.
Jeg inspireres af - hvordan unge på min
egen alder lever deres liv i fattigdom og stadig bruger den tid de har tilovers på også
at hjælpe, støtte og gøre en forskel i deres
nærmiljø - for andre der har brug for det.
Mine rejser og oplevelser kan også bruges i
mit arbejde nu i bestyrelsen for Viva, så det
har givet noget begge veje, bl.a. ikke angst
for fremmede og udlændinge, eller når man
møder andre kulturer. Ligeledes det at have
oplevet den kæmpe gæstfrihed og åbenhed
i andre kulturer fx Honduras/zimbabwe, som
vi kunne lære noget af.
For få unge vil rejse ud...
»Det aktuelle problem i Viva! - Er vi mangler frivillige og unge til at rejse ud? Hvorfor? Spørgsmålet er - er det en tendens i
ungdommen i dag? Er de bange? Eller bare
optaget af andre ting?
Jeg tænker på Ghandi’s motto: »Make the
change you wish to see in the world«
Together for children! Volunteer for life!«
Det blev slutreplikken fra en ildsjæl og vores
samtale vidner om et ungt menneske der
ikke lider af præstationsangst, og har valgt
med sit virke - at gøre en forskel for menneskeheden.
Foto:// Thomas Hjort
Tekst:// Poul E. Petersen

Rejs ud som volontør med Viva Impact: http://viva.dk/impact/
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Stå af ræset
én dag om ugen

2. Mosebog
20:8
Kom Hviledag
en
i Hu, så du ho
lder
den hellig!

– Gør kirken til et helle i dagens præstationssamfund
Gør søndag til din hviledag
Hvad laver du søndag formiddag? Læser
morgenavis? Spiser rundstykker? Løber
en tur eller supporter ungernes håndboldkamp?
Eller gør du rent og når alt det praktiske, du
aldrig når i ugens løb?
Der er nok at gøre. Der er forventninger
og forpligtelser og muligheder nok at leve
op til og en uendelig strøm af nyheder og
kommunikation at lade sig hvirvle med af
på de sociale medier. Også om søndagen.
Men hvornår lader du egentlig op?
Hvor i dit liv findes de »rum«, hvor du intet
som helst skal præstere, men hvor du blot
kan tage imod, vide dig elsket og set?
Engang var søndag vores hviledag
Den dag kunne mange mennesker holde
fri, bønderne skulle ikke i marken og der
foregik meget få ting.
Søndag var Vorherres dag, og folk gik til
gudstjeneste i en eller to stive klokketimer.
Det var ofte gudsjammerligt kedeligt, for
præsten var måske ikke den mest fremragende forkynder, organisten spillede lang-

somt og gik man til alters var de små hvide
oblater muligvis ikke helt så sprøde, som
de burde være.
Men i gudstjenesten var der uimodsigeligt én omsiggribende faktor, der gav alle
noget de havde brug for: man skulle bare
være. Pippe lidt med på salmerne, rejse
sig på de rigtige steder og gled øjenlågene en smule i under præstens prædiken
så ingen skævt til én af den grund. At gå
i kirke var at få lov til at hvile et øjeblik
i Guds hånd, fuldstændigt uden modkrav
om kompetenceudvikling, sorte tal på
bundlinjen eller perfekt fremtræden.
At møde en stilhed, der var livets egen og
hvor de evindelige krav til mennesker blev
sat fuldstændig ud af spil.
Måske har du bemærket, at jeg har talt i
datid. Som om det var noget, der var engang, men ikke findes mere. Men jeg skal
sige dig noget: går du til gudstjeneste på
søndag, så vil du opleve, at det findes endnu. Muligvis er orglet gammelt og præstens prædiken ikke lige din kop te. Men
du kan sidde der i kirkerummets lys og ro,
som den du er. Nynne lidt med på salmer-

ne, høre ord om livets opstandelse fra de
døde, og modtage Guds velsignelse over
den buldrende hverdag, du om lidt igen
skal ud i. Du kan lægge såvel dine sorger
som dine glæder i Guds hånd.
Måske sover du søndag formiddag. Eller
går en tur i Vorherres skønne skaberværk.
Måske leger du gamle lege med dine børnebørn eller besøger et ensomt menneske.
Måske har du mange kilder
at øse af
Men hvis du genkender følelsen af en indre uro, og oplevelsen af, at du aldrig har
fred til bare at være – så gå i kirke på søndag. Gør søndag til din hviledag igen. Ikke
fordi nogen udefra siger du skal, men fordi
mennesker har brug for at hvile i forkyndelsen af Guds kærlighed til os i Kristus og dér få kræfter til at gå ud og leve med
hverdagens krav. Stå af ræset én dag om
ugen - gør søndag til din hviledag.
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