
Hvorfor hedder vi Y’s Men?
Og hvordan udtales det?

Y’s Men’s bevægelsen begyndte i Toledo, Ohio, i 1920.
Den blev stiftet af en gruppe mænd, der var blevet for gamle til Y’et i Young 
(unge) Men’s Christian Association – som støtteklub til en lokal KFUM-klub. 
KFUM er som bekendt den danske oversættelse af YMCA. 

Det står ingen steder, men det er ret sikkert at meningen også er, at ”Y’s Men” på amerikansk udtales på samme måde som ”Wise Men”
= ”Vise mænd”. De ”ikke længere helt unge” hjælpere ville gerne se sig selv som paralleller til de vise mænd, der bragte gaver til den 
nyfødte Jesus. I Y’s Men’s bevægelsen indsamler de ældre penge ved mange slags arbejde for at kunne bringe gode gaver til de unge. 
Den engelsk/amerikanske udtale af navnet benyttes også på dansk.

Der har fra begyndelsen til nu indgået en dobbelthed i Y’s Men’s klubbernes arbejde: dels støtte til ungdomsarbejde, dels et godt socialt 
samvær for klubbens egne medlemmer.
Da bevægelsen blev international, blev også de praktiske formål bredere. Vi arbejder stadig med at støtte ungdomsarbejde, især med kirkelig 
tilknytning. Men der er store forskelle fra land til land. I Danmark støtter vi typisk både KFUM, FDF og spejdere med flere. 
Gennem Region Danmark bidrager vi også til international støtte.

Trekanten i vores logo et taget fra KFUMs tilsvarende og symboliserer treenigheden.
Vi har tilføjet et Y i midten og en stjerne – Betlehemsstjernen.

Desuden står der ”International” i trekantens øverste kant. 
I de nyere udgaver er trekanten placeret på en afbildning af jordkloden.

Du kan se en lidt mere udbygget udgave af Y’s Men’s bevægelsens historie HER.

Meget af Y’s Men’s organisation er præget af det amerikanske udspring og derfor engelskklingende – i visse tilfælde meget direkte 
oversat. Desuden bruges der mange forkortelser, som er svære at forstå for udenforstående. Se mere om strukturen HER.

http://stoevringysmen.dk/Omysmen.htm
http://www.stoevringysmen.dk/Y-struktur.pdf

