nr. 1 - 2012

BLI MED I Y´S MEN
side 3 Om y’s men side 4 Y’s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y’s men hjelper speiderne og kirken side
6 Støtten fra y’s men betyr mye! side 7 Y’s men internasjonalt side 8 Prosjekter i regionen side 9 Gleder i
y’s men side 10 Inpirerende møteplasser side 11 Åpne klubber med kristen basis side 12 Du kan bli med!

Om Y’s Men

RD HAR ORDET
Bli medlem i Y’s Men og gjør en forskjell!
Du har fått dette magasinet fordi noen mener du er et menneske som bryr deg
om at barn og unge der du bor får en god oppvekst. Den som har gitt deg dette
bladet, håper at du vil bli vårt medlem eller støttemedlem, vår gjest, eller at du vil
annonsere hos oss.
Sannsynligvis blir nettopp du spurt fordi du er positiv i nærmiljøet, aktiv i nabolaget,
eller fordi du er gammel speider, KFUK-KFUM medlem, Ten-Singer eller har barn
som nyter godt av det Y’s Men gjør.
Du er kanskje kristen, kanskje ikke.Vi er åpen for alle mennesker uansett livssyn.
Hos oss finner du medlemmer innen de fleste store religioner – og mange uten
forankring i tro. Felles er at vi vil jobbe for barn og unge – for en bedre fremtid.
I skrivende stund er situasjonen den at det gjøres et flott arbeide av de 63 aktive
klubbene våre i Norge. De samler inn nesten 3 millioner kroner, og nedlegger 15.000
dugnadstimer på innsamling av midler, på hytter, leirsteder og som hjelpere på lokale møter.
KFUK-KFUM kor, lederutvikling og speidere er hovedfokus, sett under ett. I tillegg får lokale menigheter og andre
verdige tiltak støtte fra oss. Vi skal huske at dette arbeidet har pågått i opptil 50 år, så av Y’s Men har hatt stor
betydning for kristent barne- og ungdomsarbeid.
Dessverre er også situasjonen den at mange av våre klubber har glemt å rekruttere. Klubbene har fungert godt, og
medlemmene har hatt det trivelig - men har ikke hentet inn nok nye medlemmer.
Det er derfor avgjørende at vi setter inn tiltak for å vitalisere klubbene. Det betyr i praksis å rekruttere nye
medlemmer.
Du er en av dem som kan gjøre en stor forskjell for unge mennesker. Uten at du behøver å bruke mye tid på det.
Jeg håper derfor jeg kan ønske deg velkommen som deres støttespiller – sammen med oss!
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Da Y’s Men ble stiftet i 1922 var det en annen tid. Kvinner var mer aktiv i hjemmet, og menn
utenfor. Det var den gang en herreklubb, men dette har heldigvis endret seg. I Y’s Men har
vi fire typer klubber: rene herreklubber, rene dameklubber, blandede klubber og Y-Service
klubber (hjelper i hovedsak YMCA = KFUK-KFUM). I Norge er i dag 26% av medlemmene
i klubbene kvinner. I tillegg er partnerne til medlemmene som regel aktive deltakere i de
fleste møter og aktiviteter. Det er opp til enhver klubb å bestemme hvilken profil de vil ha
på medlemmenes kjønn.

HAR DU HØRT OM Y´S MEN ?
Vi samler inn penger til barne- og ungdomsarbeidet her hvor du bor. Vi hjelper til med
praktiske gjøremål for dem som driver arbeidet. Du vet, koke kaffe, steke vafler, bære noen
stoler osv.
(Her) i Åsane er vi 28 personer.Vi har litt dugnad, vi lager ting og selger på marked. Vi
får annonser fra næringslivet. Pengen gir vi til lokale kor og speidere, og andre gode
formål. Det er sikkert noen du kjenner som får glede av dette.
Det er kjekt å være på møtene.Vi har gode foredrag, og spiser kvelds sammen.
Klubben har en kristen basis, men vi har alle slags medlemmer og gjester. Vi blir gode
venner.
Det er lett å bli med. Du kan være gjest. Du kan ha et uforpliktende
støttemedlemskap, eller gi en gave. Eller bli med i det praktiske arbeidet. Det hjelper
barna her. Det føles godt. Dette bladet visers hva vi er og gjør.Veldig kjekt om du kan
bli med på et møte eller støtte arbeidet. Kan du det?

REDAKTØREN
Jeg håper at du liker magasinet du nå holder i hånden så godt at du vil
dele det med andre. Dette magasinet er laget med tanke på at du kan gi
det videre. For å få nye medlemmer må vi jobbe på mange fronter. Jeg
håper at denne presentasjonen av hva Y’s Men er og gjør vil vise den
flotte organisasjonen vår til riktig mange.Vær stolt av det vi har og spre
magasinet til venner, i menigheten, på arbeidsplasser og til foreldre til
barn og unge i KFUK og KFUM og speiderne. Jeg ønsker dere lykke
til i arbeidet for å sikre at vi får nye venner i Y’s Men som igjen vil få
oppleve gledene vi har.Vær stolt og del gleden!

Y’S MEN ER OGSÅ
MANGE KVINNER

DETTE
ER Y’S
MEN
Y’s Men bevegelsen så dagens lys
i USA i 1920 – i Toledo– Ohio.
Etter mønster fra Rotary, Lions
o.a. ønsket man å bruke lunsjklubbidéen til tjeneste for KFUM.
Navnet ble Y’s Men’s Club der Y’s
er eieformen av første bokstav
i YMCA (=KFUM på norsk).
Bevegelsen har i dag ca 29.000
medlemmer i 1592 klubber i 74 la
nd.                                      
Navnet har sin egen litt spesielle
historie: Amerikaneren Will M.
Cressy var utsendt av YMCA som
underholdningsartist under 1.
verdenskrig. Han skrev en serie
med artikler fra sitt arbeid i MidtØsten som han undertegnet med:
”One of the Y’s Men of the East”.
Dette kan oversettes til: ”En av
KFUM’s menn i Østen” - eller
med et litt underfundig ordspill:
”En av Østens vise menn”. Paul
W. Alexander, advokaten og
dommeren som er grunnleggeren
av Y’s Men bevegelsen – fikk
tillatelse av Will Cressy til å bruke
uttrykket Y’s Men.
I november 1922 var det blitt 17
klubber, derav to i Canada. Dermed
kunne bevegelsen organisere
seg som The International
Organization of Y’s Men’s Clubs
med Paul W. Alexander som den
første presidenten.
I Norge ble de første klubbene
startet i Stavanger i 1958 og i Oslo
i 1959. Hamarklubben ble chartret
i 1969 og har 45 medlemmer. I
Norge er det 63 klubber med
ca. 1500 medlemmer. Av disse er
438 kvinner. I løpet av ett år yter
Y’s Men i Norge mer enn 16 000
dugnadstimer og samler inn nesten
3 millioner kroner til støtte for
barne- og ungdomsarbeid lokalt og
internasjonalt.

www.ysmen.no
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Y’S MEN HJELPER KFUK-M

Y’S MEN HJELPER SPEIDERNE OG KIRKEN

Y’s Men gir oss uvurderlig støtte
Tekst: Nicolay Leganger

Ved å bli medlem i Y’s Men, støtte dem eller samarbeide vil man
styrke det gode barne- og ungdomsarbeidet lokalt og globalt.
Generalsekretæren i KFUK-KFUM sier dette til Y’s Magasinet.

medlemmer, og en del av dem er organisert i lokale klubber. ”Y’s
Men støtter oss over alt, og det er derfor naturlig og viktig at vi
har et godt samarbeide på alle plan i organisasjonen. Det er viktig
at alle gode krefter samordner sine ressurser for å nå de viktige
målene vi arbeider for.

Adelheid Firing Hvambsal har vært ansatt siden 2006 og kjenner
den store innsatsen Y’s Men gjør lokalt. I sin ungdom fikk hun
selv støtte av Kongsberg Y’s Men
- Jeg vil rette en takk til alle Y’s Men som opp igjennom årene
har stekt vafler, ryddet lokaler, samlet inn penger og vedlikeholdt
våre leirsteder” sier Adelheid Firing Hvambsal som er
generalsekretær i Norges KFUK-KFUM.
Hun har de siste årene sett hvordan Y’s Men jobber i det stille
for at barn og unge skal få en god oppvekst.

Kanskje var denne reisen viktig for det store engasjementet
hun senere har hatt for KFUK-KFUM? ”Det var i alle fall et flott
møte med Y’s Men, og en betydningsfullt år og erfaring for meg”
forteller hun.

-Y’s Men har i 50 år gjort en uvurderlig innsats for KFUK-KFUM
og KFUK-KFUM-speiderne. De har vedlikeholdt leirsteder ,
hjulpet til på arrangementer og gitt pengestøtte til lokale grupper
over hele landet, sier han.
-Mange speidere har nytt godt av Y’s Mens innsats, og vi trenger
Y’s Men videre. KFUK-KFUM-speiderne har ikke selv et organisert
seniortilbud, og kulturen i Y’s Men er perfekt for tidligere speidere,
mener han. Han forteller også at de har et godt samarbeid med
St. Georgs Gildene, som er en aktiv forening der forhenværende
speidere fra Norges tospeiderforbund er velkommen.Videre
har vi «En gang – Alltid», som består av tidligere KFUK-Speider
seniorer.

Prosessen er i gang.
Styret i Y’s Men møtte KFUK-KFUM-speidernes landsstyre i
Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal takker
Y’s Men for innsatsen og oppfordrer alle å støtte og
samarbeide med Y’s Men.

Bli med i Y’s Men!
Alle som har gått i Ten Sing bør bli med i Ys men etterpå. Det sier selveste grunnleggeren
av Ten Sing, Kjell Grønner.
-Du som har fått glede av Ten Sing kan på den måten gi litt tilbake til bevegelsen. Alle har tid
til å gå på et møte i måneden, og det er godt for sjelen å holde kontakten med et kristent
miljø, sier han.
Kjell Grønner er glødende opptatt av trekanten i merket til KFUK-KFUM.
-De symboliserer ånd, sjel og legeme, disse tre som det er så viktig å ta vare på i et helt liv..
Dette har vært selve programfundamentet for virksomheten i KFUK-KFUM. Aktivitetene
skal gi kroppen vekst og glede, næring til sjelen og gode kontaktpunkter med det åndelige.
Slik skal vi forbli sunne og hele mennesker gjennom vår tid på jorden, sier Grønner.

www.ysmen.no

Tekst og foto: Nicolay Leganger

- Vi ser behovet for å kunne tilby tidligere speidere et godt
fellesskap basert på kristne verdier. Gjennom Y’s Men vil de også
kunne bidra til at lokale speidere får støtte. Det er jo helt perfekt!,
sier han begeistret. Nå vil han sammen med Y’s men gå ut med en
oppfordring til alle tidligere speidere om å slutte seg til oss. Der
det ikke er Y’s Men klubber fra før, håper han at nærliggende Y’s
Men klubber vil være fadder for nye klubber.

Hvambsal forteller med stor glede om den gangen hun skulle
til Østerrike som ettåring for å arbeide i flyktningeleiren der
YWCA og YMCA drev sosialarbeid. Da søkte hun om støtte fra
Kongsberg Y’s Men klubb, og fikk stipend til ettåringstjenesten.
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Det er generalsekretær Mats Billemark i KFUK-KFUM speiderne som kommer med denne oppfordringen til alle tidligere speidere

Starter gjerne opp nye Y’s Men klubber basert på
speidere.
Mats ble ansatt som generalsekretær i KFUK-KFUM-speiderne i
2011. Han kommer fra Sverige, og har gjort seg godt kjent med
den norske speiderhistorien.

- Alle bidrag er viktige. Men det sier jo litt om engasjementet
når Y’s Men i Sandefjord kan spare opp 500.000 for å gi det til
leirstedet vårt på Knattholmen. Et sted der de også gjør mye
dugnadsinnsats med vedlikehold.

-Jeg vil oppfordre alle til å støtte Y’s Men, uansett på hvilken måte
de gjør det. Dette gjelder spesielt alle som ikke lengre er aktive
i KFUK-KFUM. Ved å bli medlem i Y’s Men eller støtte dem og
samarbeide vil man styrke det gode barne- og ungdomsarbeidet
lokalt og globalt. Norges KFUK-KFUM har selv 4000 voksne

Bli med i Y’s Men!
Oslo i januar. Det ble der enighet om å starte en prosess for
å skape en god plattform for samarbeid videre, der tidligere
speidere blir oppfordret til å organisere seg i Y’s Men. Og at
Y’s Men planlegger for støtte til KFUK-KFUM-speiderne og
kommuniserer hvor viktige speiderne er.Visjonen er at de
tidligere speiderne skal fortsette å ha et godt fellesskap, og
kunne støtte eksisterende speiderarbeid der de bor. Det er
satt opp en del tiltak som det nå lages planer for, slik at Y’s Men
kan komme raskt i gang med å kontakte tidligere speidere.
KFUK-KFUM speidernes landssjef (styreleder) Atle Aas mener
potensialet er stort for begge organisasjoner, og ser frem til et
godt samarbeid.
Informasjon om KFUK-KFUM-speiderne finner du på www.
kmspeider.no

Mats Billemark,
Generalsekretær
i KFUK-KFUM
speiderne
oppfordrer
tidligere
speidere til å bli
med i Y’s Men.

Den Norske Kirke
trenger Y’s Men
Preses Helga Byfuglien leder biskopene i Den Norske Kirke.
Hun var tidligere generalsekretær i KFUK-KFUM, og kjenner
godt til det arbeidet Y’s Men gjør i mange menigheter.
- I en rekke menigheter støtter Y’s Men direkte opp under
viktig arbeide. Ikke bare slikt som er knyttet til KFUK-KFUM.
De støtter søndagsskoler, kor og andre grupper, og bidrar til
krikeskyss og i menighetens liv for øvrig, sier hun.
- De menighetene som har en Y’s Men klubb er heldige. Det er
jo ikke bare slik at de jobber hele tiden. En Y’s Men klubb gir
medlemmene et pustehull. De får personlig utvikling og holder
seg orientert om viktige samfunnsspørsmål. I de fleste klubbene
er det også en åndelig dimensjon ved møtene som gir næring til
sjelen.
Byfuglien ser det som viktig at det nå skjer en rekruttering inn i

Preses Helga
Byfuglien
oppfordrer
landets
menigheter å
vurdere å starte
en lokal Y’s Men
klubb.

Y’s Men. Hun er positiv til at det dannes nye klubber, og at unge
og voksne får et slikt tilbud i menighetene.
- Jeg vil oppfordre alle menigheter til å vurdere mulighetene for å
etablere Y’s Men klubber. Det er synd om Y’s Men skal forsvinne.
Den Norske Kirke trenger Y’s Men!

www.ysmen.no
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Y’S MEN HJELPER LOKALT

Y’S MEN INTERNASJONALT

Støtten fra Y’s Men
betyr mye!
-Tekst: Nicolay Leganger
Vi må få takke Y’s Men for alle gavene og støtte til prosjektene
vi driver, sier Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef i KFUK-KFUM
Global. –Våre partnere får gjort veldig mye bra forandringsarbeid
med denne støtten.
Global driver internasjonalt hjelpearbeid på en forfriskende måte,
der de angriper underliggende problemer i de samfunn de går
inn i. Sammen med partnerorganisasjoner KFUK og KFUM har
de bestemt seg for å bekjempe korrupsjon. Mange av de landene
Global jobber i er rike fra naturens side, men dårlig styresett har
gjort økonomiene fattige. Dette ønsker KFUK og KFUM å gjøre
noe med.
Global har lansert en kampanje «Stop Poverty» mot fattigdom og
denne gir ungdom kunnskap om hva som skaper fattigdom og hva
de kan gjøre for å utrydde fattigdommen. - Heldigvis er fattigdom
menneskeskapt. Gud har skapt nok ressurser til alle, understreker
Glad-Gjernes.
”Mennesker som føler et ansvar for bekjempelse av fattigdom
og en mer rettferdig fordeling kan melde seg inn i Y’s Men. På
verdensbasis støtter Y’s Men KFUK-KFUM i det meste av vår
virksomhet. Å bli medlem i Y’s Men er å hjelpe oss i vårt arbeid for
å myndiggjøre ungdom over hele verden” sier han med ettertrykk.

Nasjonal Innsats
Hvert år samles tillitsvalgte i 62 klubber fra 11 distrikter for å bestemme hvordan kontingenten skal brukes. Vi
samler oss om fellesprosjekter nasjonalt, fordi vi slik kan bruke våre felles midler effektivt.
Tween Sing er et aktuelt prosjekt. Dette er et arbeid for 10-13 åringer etter modell av TEN SING. Det er viktig rekrutteringskilde for KFUKKFUM. Her er det et delmål å fange opp gutter før det blir ”flaut” å synge i kor, slik at de fortsetter i TEN SING og andre kor. Jentene er også
med. De har fått 50.000 i tre år, og det monner for KFUK-KFUM.
Vi gjør noe for verden
Y’s Men er i dag 30.000 medlemmer i 73 land.Vi er godkjent av FN som hjelpeorganisasjon, blant annet fordi vi internasjonalt sammen støtter
prosjekter som ”Roll back malaria”. Likevel jobber vi mest lokalt. Når tsunamien rammet Japan og kjernekraftverket der, sendte alle klubber
penger til den lokale klubben i Japan. De distribuerte midlene og hjelpen der den trengtes mest. Slik blir vårt nettverk meget effektivt – fordi vi
er både lokal og internasjonal. ,,,,

Mest lokal innsats
Det viktigste vi gjør skjer i de 62 lokale klubbene. De ca. 1600
medlemmene tilfører mye til lokalt barne og ungdomsarbeid.
Y’s Men (og kvinner) gir bort ca kr 2.6 millioner og utfører ca
16.000 dugnadstimer med å vedlikeholde leirsteder, steke vafler,
rydde og gi annen praktisk hjelp.
Klubbene bestemmer selv hva de vil støtte, ut fra behovet der
de er. Hver klubb har sin egen identitet og stil, men alle har stort
sett samme vedtekter. Klubbene er åpen for alle som vil bidra
– litt eller mer.Vi har et kristent fundament, men er åpen for
mennesker med alle livsanskuelser.

6

www.ysmen.no

Hvordan samler vi
inn penger?
Dette er opp til den enkelte klubb. På møtene er det vanlig å betale
litt for maten. Mange har utlodning. Utenom møtene er kolekter i
kirker, markeder av utlikt slag (loppemarked, julemarked), vegarbeid,
frimerkeinnsamling, kalendersalg, passasjertelling for NSB,rydding av
turstier, stelling av kirkegårder og hager, eksamensvakter og auksjoner
noen eksempler på aktiviteter vi gjør for å få inn penger. Vi har det
veldig sosialt og hyggelig når vi gjør disse tingene, og det skaper gode
og varige vennskap.
Hvem får støtte fra oss i dag?
90% av klubbene støtter kristelig barne- og ungdomsarbeid.
87% av klubbene støtter lokale KFUK-KFUM aktiviteter
60% av klubbene støtter nasjonale KFUK-KFUM aktiviteter
30% av klubbene driver også lokalt arbeide for voksne

”Mennesker som føler et internasjonalt ansvar kan melde seg inn i Y’s Men, sier
Fredrik Gla-Gjernes, utenlandssjef i KFUK-KFUM GLOBAL.

KFUK-KFUM i Norge samlet om Globalaksjonen
Har du møtt på noen speidere eller Ten-Singere med lyseblå bøsser? Eller kanskje blitt invitert til globalaksjonscafé? Nå har KFUKKFUM- bevegelsen i Norge samlet seg om en felles solidaritetsaksjon. Inneværende år er det KFUK og KFUM på Madagaskar som
nyter godt av de innsamlede midlene.
Globalaksjonen lanseres hver høst. Speiderne har startskudd 15.
september, og avslutter med at de yngste speiderne går julebukk
i januar. Norges KFUK-KFUM har hovedfokus på aksjonen under
KM-uka i november og avslutter i februar.
Det er stort rom for kreativitet og gode ideer mht aksjonsform.
Det vanligste er bøsseinnsamling eller arrangement. Grillfest,
markedsdag, konsert eller en kafe med underholdning er eksempler.
Det selges gjerne mat eller andre hjemmelagede produkter, det
kan være lotteri og inngangspenger. Små speidere kler seg som
Julebukker og går fra dør til dør, lokale Ten- Sing kor har konsert
mens eldre speidere utfører jobber som maling, rengjøring eller
sitter barnevakt til inntekt for aksjonen.
Like viktig som selve innsamlingen er det at barn og ungdom læres
opp til å engasjere seg internasjonalt. Gjennom aksjonsmateriellet
får deltakerne kunnskap om temaer som henger sammen med

innsamlingen. I 2011/2012 er det «Økonomisk rettferdighet» som
er tema. Alle grupper får tilsendt film og et hefte som inneholder
historier, fakta og gir forslag til aktiviteter og andakter.
Sunniva Gylver er nestleder i Norges KFUK-KFUM og KFUKKFUM Global. Hun arbeidet frivillig på Madagaskar i skoleåret
2009-2010 og er en stor tilhenger av Globalaksjonen. Hun sier på
prosjektfilmen: “Vi kan gjøre verden bedre.Vi må tro på det, be for
det og gjøre noe med det!”
Ta vel imot speidere eller Ten Singere du møter på din vei med
spørsmål om støtte!
Mer informasjon finner du på www.globalaksjonen.no eller
www.kfuk-kfum-global.no
Gaver til Globalaksjonen kan gis til KFUK-KFUM Global på konto:
3000 17 16766 – merk Globalaksjonen

www.ysmen.no
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DETTE GIR Y’S MEN NORGE PENGER TIL

GLEDER I Y’S MEN

Prosjekter i regionen
Tekst: Nicolay Leganger

Hvert år bestemmer klubbene i Norge hva de sammen skal støtte (av
kontingenten) de neste årene. Her er noen aktuelle prosjekter:
Støtte til akutt nødhjelp: Det er for tiden satt av kr 10.000 som kan
sendes til en aktuelle katastrofe.
Russland
Norge gir Y’s Men i Region Russland fast kr. 47.000 pr år. Vi er
faddere for dem, og hjelper sammen med resten av regionene i
Europa dem å organisere og drive Y’s Men arbeid til glede for YMCA
og de mange barn og unge i landet.
TWEEN SING i KFUK-KFUM
Dette er et arbeid for 10-13 åringer etter modell av TEN SING. Det
er viktig rekrutteringskilde for KFUK-KFUM. Her er det et delmål å
fange opp gutter før det blir ”flaut” å synge i kor, slik at de fortsetter
i TEN SING og andre kor. Jentene er også med.Vi støtter med 50.000
i året til dette.
Yambio-prosjektet i KFUK-KFUM GLOBAL
Regionskonferansen ønsker å fortsette samarbeidsprosjektet med
KFUK-KFUM Global i Yambio, Sør-Sudan. Sudan KFUK-KFUM har
hovedkontor i Yambio driver prosjektet Hovedinnsatsen skal være
på ernæring, HIV/Aids problematikk, og en enkel poliklinikk med
fødestue. Mer stoff er tilgjengelig på hjemmesiden vår.
Kirovsk junior center
Dette er et KFUK-KFUM senter i Kirovsk (Russland), der vi hjelper
dem med å bygge opp et senter der de kan ha gode aktiviteter og
møter for barn og unge. Regionen bestemte å støtte dette i to år
med kr. 26 300,00 pr. budsjettår.
Barents (Russland)
Det har i lengre tid vært gjort et stort arbeid i Barents området
(Russland), og regionkonferansen vedtok i 2010 å støtte dette i
2010/11 og 2011/12 år med kr 32 000,00 pr. budsjettår. Prosjektet
kan vise til gode resultater første året.

Roll Back Malaria
Malaria dreper et barn hvert 30. sekund. Det anslås at 3 millioner
mennesker dør hvert år, de fleste under 5 år.Y’s Men samarbeider
med FN om å samle inn penger som går til insektsmiddelbehandlede
myggnett. Prisen pr nett er ca. 40 kroner, så her er det lett å bidra til
å redde et barn.
Fasteprosjektet TOF (Time of Fast)
Prosjekter som det skal arbeides med å finne støtte til i kommende
arbeidsår, ble besluttet på ICM i juli 2011. Som nevnt under
forpliktende regionsprosjekter, ble det norske prosjektet til Kirovsk
junior senter vedtatt.
Klubbene samler inn penger med fastebørser og andre aktiviteter. En
rekke klubber ber nærmeste kirke om å at det blir tatt opp offer en
søndag i fasten til dette. Offeret på Y’s Mens internasjonale kirkedag
er også ofte benyttet til dette. Regionstyret oppfordrer klubbene til
å ta kontakt med tjenesteleder for Fasteprosjektet dersom klubbene
ønsker besøk eller få tilsendt materiell. Se mer informasjon på
Internett: www.ysmen.org/downloads/TOF.

Verdifull støtte
Y’Men gir små og store gaver til barne og ungdomsarbeid i hele
landet. Her er et eksempel på en stor gave.
Sandefjord Y’s Men klubb gav 500 000 kroner til KFUK-M leirstedet
Knattholmen utenfor Sandefjord.
Klubben i Sandefjord har siden starten i 1963 hatt god inntekt
fra salg av Sandefjordskalenderen. Dette gav dem anledning til å gi
Knattholmen leirsted en stor gave som skal brukes til å bygge en ny
hytte på området.
Sammen med gaver på fra Nøtterøy klubben (30 000 kr) og
Tønsberg Y’s men (57.500 kr) er Knattholmen nå mange skritt
nærmere en realisering av ny strandstue. Dette er en hytte på 280
kvm med ti rom med bad og til sammen 40 overnattingsplasser.
Den gamle strandstuen er fra 1923 og er i så dårlig forfatning at
den ikke kan restaureres.
Glad giver: President Bård Kruse fra Sandefjord Y’s Men klubb overrekker
gaven på 500 000 kr til en like glad bestyrer for Knattholmen Magne Svorstøl.
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10 grunner til at DU vil bli med i Y’s Men
Alle medlemmer har sin egen grunn for å bli med,
utenom å støtte Y’s Men. Her er en sammenfatning av
det mange forteller om:
Tekst: Nicolay Leganger

Vi får glede. Gleden kan komme fra å vite at vi hjelper barn og unge. Vi
ser hvor godt de har det i den aktiviteten vi støtter. Vi ser hvor godt
de gjør dem.
Våre egne barn og barnebarn får støtte gjennom Y’s Men.
Vi har selv (som barn) opplevd denne støtten, som medlemmer i kor,
speider eller lignende aktiviteter. Vi vet at det er viktig.
Vi blir del i et godt fellesskap. Når vi jobber sammen i prosjekter blir vi
kjent med hverandre.Vi har et felles mål, og vi støtter hverandre. Det
er viktig for å utvikle vennskap.
Vi får åndelig påfyll. Du må ikke være religiøs for å bli med oss. Mange
er ikke det. Men det å være et sted der man kan tenke fritt og ha
”kveldstanker”, ”andakter” og andre personlige refleksjoner som
medlemmene deler med hverandre er givende for tanke og ånd. Lytt
eller del – berik din sjel.
Vi lærer noe om sosiale, økonomiske og samfunnsmessige spørsmål. Y’s
Men får gladelig besøk fra høyt respekterte foredragsholdere, politikere
og andre samfunnstopper, kunstnere eller ildsjeler. De vet at ingen i Y’s
Men tar betalt for det de gjør – og derfor stiller de fleste gratis.
Vi får personlig utvikling. Det er mange gode foredrag i y’s Men
klubbene – men det er også mulig å få prøvd seg i ulike tillitsverv. De
fleste opplever å bli mer orientert, bli mer selvsikker og trygg. Mange
tar på seg oppgaver de før ikke trodde de ville klare. De som har gått
foran hjelper dem som kommer etter. Slik vokser vi som mennesker.
Vi hjelper og støtter hverandre i hverdagslivet. Det er jo slik at vi blir

glade i hverandre ettersom tiden går. Vi omgås og vi støtter hverandre
på ulike måter.
Vi får venner over hele landet, over hele verden. Ettersom Y’s Men
er en stor og aktiv organisasjon med vennskapsklubber og årvisse
internasjonale møter, får vi muligheter til å bli kjent med mange gode
mennesker.
Vi får hvile. En gang i mellom har vi oppgaver i y’s Men. Men de fleste
gangene har vi ikke plikter på møtet. Da kan vi bare slappe av og la
oss nære av gode foredrag, av hyggelig snakk, god mat og den gode
atmosfæren. Energien i et godt møte sitter i kroppen i dagevis.

GLEDE: Gudbrand
Robsahm Kjørven er
en av dem som har
hatt stor glede av sitt
medlemsskap i Y’s Men
gjennom mange år.

Foto: Karen Cecilie
Heldal
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INSPIRERENDE MØTEPLASS

Bare 6 månader att til verdenskonventet I Stavanger

ÅPNE KLUBBER MED KRISTEN BASIS

FRA KFUM

Men allikevel
Kilde: St. Georgsgildene sitt medlemsblad
Folk er ufornuftige, ulogiske og egoistiske, — men vær glad i
dem allikevel.
Hvis du gjør noe godt, vil folk beskylde deg for egoistiske skjulte
motiver,

— men gjør noe godt allikevel.
Hvis du har suksess, vil du vinne falske venner og sanne fiender,
— men skap suksess allikevel.
Alt det gode du gjør i dag, vil være glemt i morgen, — men gjør noe
godt allikevel.
Ærlighet får noen til å angripe deg, — men vær ærlig og åpen allikevel.
Folk favoriserer de svake, men følger likevel de sterkeste, — men
kjemp for de svake allikevel.
Hva du bruker år på å bygge opp, kan ødelegges på en natt,
— men bygg allikevel.
Folk har virkelig bruk for din hjelp, men de angriper deg muligens hvis
du hjelper dem,
— men hjelp allikevel.
Gi verden det beste du har og du får et spark i baken, — men gi
verden det beste du har allikevel.

-Vi vil ha mange norske Y’s men som delegater på verdenskonventet i Stavanger seier leiaren av den lokale vertskomiteen Joar Oltedal.
Dette er den einaste gongen vi kan rekna med å få oppleve eit verdenskonvent på heimebane. Det gir tvillaust ei betre forståing for og stolthet
av å vera ein del av Y’s mens bevegelsen å delta på eit slikt arrangement.
-Programmet for konventet er nå klart og utlagt på vår heimeside www.ic2012.org. Det har ei tradisjonell form, men vi har og funne plass
til ein del nye element.Vi trur desse vil bli godt mottekne av delegatane seier Joar Oltedal.
Han nemner då først presidentens middag som vert arrangert i Gloppehallen, den spektakulære og flotte fjellhallen i Byrkjedal.Turen dit gir oss mulighet for å vise fram det beste Rogaland har å by på av natur og kulturlandskap.Vi har og sett av tid slik at våre gjester skal
få ein tur inn i lysstøyperiet i Byrkjedal - ein av Rogalands største turistattraksjonar. Og under middagen som er tilberedt av lokale råvarer vert
det underholdning og kulturelle innslag.
Oltedal peikar og på at det vert eit høgdepunkt med ei vakker jazzgudsteneste som avsluttning fredag kveld, etter ein god middag i ein heim
i Rogaland, etter invitasjon av lokale Y’s men.
Vi er og, seier Oltedal, stolte over at vi har fått på plass mange turar og aktivitetar før og etter konventet.
Dei er frivillige, men delegatane har tilbod om å delta for ein billig penge.
Omtale av og pris på disse arrangementene er kunngjort på heimesida - www.ic2012.org

Regionskonferansen 2012
I år blir regionskonferansen lagt til Stavanger i forbindelse med verdenskonventet.
Dagen før konventet starter, onsdag 1.august blir det regionskonferanse.
Styret håper at så mange som mulig vil delta på verdenskonventet så derfor er det et mindre program i år.
Det blir likevel god til tid til inspirasjons innlegg og forhandlinger.
Så satser vi på at vi sammen kan representere Norge, når vi har gjester fra hele verden på verdenskonventet.
Dette blir en unik opplevelse som så mange som mulig bør få med seg!
Vi kommer tilbake med informasjon om regionskonferansen, men opplyser nå at den vil finne sted i Ynglingen,
Rektor Berntsens gate 7, 4022 Stavanger onsdag 1. august.
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Kristen basis
Januar 2012
Åpen og tydelig.
I forrige nummer skrev jeg:
”I Norge bør Y’s men med sitt ståsted tett opp til den norske
kirke drøfte hvordan vi kan være en bevegelse med stor
raushet og åpenhet og samtidig ikke miste fotfeste i vår
kristne basis?”
Åpent medlemskap må bety noe. Vi krever ikke en
trosbekjennelse for å bli medlem, men vi vil tilby et raust
og inkluderende klubbmiljø med et meningsfylt program.
Vi inviterer så til innsats for barn og unge i KFUK-KFUM,
kirken, internasjonalt og nærmiljøet. Derfor trenger vi også
å se utenfor den tradisjonelle kirkegjengerkretsen etter nye
medlemmer. Det er mange som kan være tiltrukket av formålet
uten at de kjenner seg hjemme i troens verden. De skal kunne

oppleve klubbfellesskapet godt og kjenne seg blant venner
der uten å føle seg presset til konformitet eller trostvang.
Kombinert med en slik raus åpenhet er det viktig at det aldri
er tvil om vår kristne basis når programmet legges og slik vi
fremtrer som klubber.Våre lover formulerer det blant annet slik
”Region Norge har sin basis i at Jesus Kristus er Gud og Frelser
slik den Hellige Skrift vitner om det”. Noen har funnet veien
til en tryggere tro på Jesus gjennom fellesskapet i Y’s men. Det
gleder vi oss over når det skjer i tillegg til at vi står skulder ved
skulder i arbeidet for å tjene barn og unge. Hvordan denne klare
kristne forankringen kan praktiseres kan vi antyde i de kommende
innleggene.
Magne Utle

www.ysmen.no
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DU KAN BLI MED

5 måter DU kan støtte barna:
Tekst: Nicolay Leganger

Bli støttemedlem
Å bli støttemedlem er en flott og uforpliktende måte å støtte
arbeidet til Y’s Men der du bor. Du støtter samtidig både nasjonal
og internasjonalt arbeid. Du gir kun en femtilapp i måneden.
ALLE kan bli medlem som er over 18 år. Det er ingen krav til
at støttemedlemmene skal være med på møter, delta på dugnad
eller lignende. Støttemedlemskap er derfor en fin måte å bli kjent
med arbeidet vårt.
Det innebærer kun å sende kr. 600,- til 3411.24.55991 med ditt
navn og adresse på, helst også epost adressen. Det for øvrig ingen
forpliktelser. Du vil motta Y’s Magasinet, og programmet for den
klubben som er nærmest der du bor, slik at du kan være gjest når
du vil. Du får et diplom som takk for din støtte.
Kjøp en annonse
Du som selger produkter til barn og unge er sikkert velvillig til å
støtte godt og oppbyggelig arbeid for dem lokalt?
En annonser i håndboken vil ha en varighet på ca. 1 år. En helside
koster bare 2950.
Tekstlenker legges ut på internett. Internett versjonen av annonsen
legges ut straks de mottas og kan således ha en varighet på inntil 2
år. Les mer på ysmen.no (annonser).
Du kan gi en gave
Gaver fra kr 500-12000 gir skattefradrag dersom du fører på
personnummeret ditt – (eller organisasjonsnummeret for ditt
firma). Av oss får da et støttebevis som kan rammes inn og henges
på veggen. Betal inn på konto 3411.24.55991.
Vær gjest i den lokale klubben
Våre gjester betaler ikke noe. Det er derfor en fin måte å bli kjent
med klubben og arbeidet de gjør. Hver klubb har sin egen stil og
kultur, så om det er flere der du bor kan du besøke dem alle. Ta
kontakt med distriktslederen (se listen på denne siden) så får du
hjelp.
Bli medlem
Det flotteste vi kan tilby er medlemskap. Det vokser frem unike
vennskap gjennom møter og samarbeid vi har.

BESØK OSS!

Ta deg en tur til en klubb nær deg. Alle gjester blir tatt godt i mot, og du hjelper faktisk barn og unge bare ved å være gjest.
Besøk oss og se selv! Region Norge er oppdelt i 11 distrikter. Ta kontakt for å finne den klubben som er nærmest deg:
Distrikt
Agder 		
Asker/Bærum
Bjørgvin 		
Møre 		
Nord-Norge
Oslo 		
Rogaland
Trøndelag
Vestfold 		
Østfold 		
Østland Nord

Distriktsleder

		

Anders G. Glendrange, Flekkefjord 			
Odd Ivar Bergem, Drammen 			
Stein Hansen, Bergen Olav Kyrre 			
Kjell Vik, Ålesund 				
Steinar Yttervik , Harstad 				
Andreas Werner-Erichsen, Nittedal 			
Tore Marthinsen, Madlamark 				
Hans Smørvik, Trondheim 				
Tor Knutsen, Tønsberg 				
Ragnhild Holte, Kråkerøy				
Simon Bringeland, Hamar 				

Mob.telefon:

Telefon:

404 01 234 		
908 68 816		
922 83 682 		
926 69 725		
990 44 032 		
959 95 774 		
901 29 794 		
991 53 531 		
928 91 772 		
991 07 060 		
920 14 968 		

38 32 01 21
32 82 17 31
55 29 38 42
70 14 19 38
76 98 43 25
67 07 88 24
51 55 72 37
74 80 74 12
33 31 61 90
69 34 11 25
62 53 37 51

