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Ny leder i Y’s Men International Region Danmark 
Af:// Poul E. Petersen 
For at træffe den nye regionsleder måtte vi en tur på camping, vi finder den nye regionsleder på 
en campingplads i Sønderjylland. 

 
 
Den nyvalgte regionsleder 66-årige Jens Byskov, tidligere leder af forsvarets køreskole på Skive kaserne. 
 Jens Byskov der normalt har siddet ved siden af, må nu selv bag rattet, og styre den store Y’s Men Region 
Danmarks mange klubber, distrikter og mere end 3400 medlemmer. Regionslederen bliver valgt for et år, 
men har forinden fungeret som vice-viceregionsleder og viceregionsleder og slutter med et pastregionsleder 
job, altså i alt 4 år i regionsledelsen. Så man er klædt på til opgaven. 
Jens Byskov har en viden og kendskab til hele Y’s Men’s organisationen og påpeger at Y-et i Y´s Men’s lo-
goet kommer fra YMCA (KFUM). Y´et en forkortelse for Young (ung), hvilket sommetider kan gi’ lidt forvir-
ring når Y’et i Y’s Men udtales på engelsk.  
Men kort fortalt ser vores historie således ud - hvordan blev Y's Men til. I begyndelsen af 1900-tallet blev 
det populært at starte frokostklubber i forbindelse med forskellige organisationer og således også i KFUM I 
Toledo, USA blev Y’s Men International stiftet i 1922 af en gruppe medlemmer af KFUM. Klubbens formål 
var kammeratskab og ”service til KFUM”. Hurtigt blev der startet klubber i USA og Canada og derefter i re-
sten af verden. På konventet i Atlantic City i november 1922 (17 klubber) blev der udarbejdet love og man 
vedtog vores motto ”at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”. 
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Jens Byskov har bestridt et utal af tillidsposter både regionalt, men også internationalt bl.a. som klubpræsi-
dent, skatmester og dataansvarlig i sin hjemklub Aulum Y’s Men’s Club, samt distiktsleder i Distrikt Storå. 
Ligeledes som tjenesteleder i Region Danmark med træning og klubudvikling som opgave, og i Europa også 
fungeret som international tjenesteleder og nu Webmaster. Jens Byskov har også lagt et stort personligt 
engagement i flere projekter der er afviklet gennem årene. Bl.a. Roll Back Malaria RBM den største globale 
platform for koordineret indsats over for en verden uden malaria. Det består af over 500 partnere. 

 

 

Friluftsmennesket Byskov 

Når vi møder familien Byskov i deres elskede campingvogn, er det ikke overraskende og se, trods ferie, at 
Jens er placeret bag labtoppen, mellem kaffekopper og 
en halv ostemad, godt i gang med at svare på mails.  
Det vidner om, at jobbet som ny regionsleder ikke be-
tragtes som et syv fire job, men er full time.  
Livet som campist udnyttes i fuldt omfang, da camping-
vognen bliver brugt både til ferier, men også som ophold 
ved masser af Y’s Men’s arrangementer, både i ind og 
udland.  
Jens Byskov er et socialt gemyt, og var heller ikke sen til 
at arrangere en hyggeaften for de Y’s Men der også 
havde valgt den samme campingplads til ferieopholdet. 

 

Motto og visioner 
Det er populært at regionslederen vælger et Års-tema for det pågældende Y’s Men’s år.  
Jens Byskov har valgt ikke bare et tema, men også et der vækker eftertanke, og som kan arbejdes med i 
praksis, da det indeholder flere elementer bygget på ordet DEL. 
Elementerne der er opremset i temaet omfatter: Viden, Kunnen, Erfaringer, Oplevelser, Omsorg, - Del ud!  
Hvilket giver den mulighed, at man kan arbejde med de enkelte elementer i klubberne og distrikterne. 

Jens Byskov er meget visioner. Men på spørgsmålet om den nuværende stagnation i tilgangen af nye med-
lemmer, får dog smilet til at forsvinde, og med en vis alvor i stemmen, siger Jens således: Vi har en høj gen-
nemsnitsalder i vores klubber, men det skal ikke få os til at miste håbet om en fortsat eksistens. 
Vi må dog se i øjnene, selv om jeg er traditionsbundet, ser jeg dog ingen fare ved en forandring, jeg påtænker 
ikke at komme med forandringer, men er åben overfor forandringer, hvilket også helt automatisk vil ske. Det 
klientel der bliver de nye Y’s Men kommer med en hel anden erfaring og mening om, hvordan de vil bruge 
deres fritid.  
Det vil også få indflydelse på deres måde at tilrettelægge klubledelse og aktiviteter. Derfor tror jeg, at den 
nye generation skal komme ved opstart af nye klubber, hvor nye klubber bliver besat med den målgruppe 
som kan og vil arbejde ud fra de idealer, som vi nu har efterlevet i 100 år. 
 Jeg ved de er der, og ser en stor del af potentialet i de uniformerede korps. Når man er blevet træt af lejrbål 
og snobrød, og fortsat har energi til at gøre noget for andre.  
Men det er klubberne der ved, hvor de er, og kun med deres indsats vil det lykkes os, og få de personer i tale 
der deler vores passion for det unikke fællesskab, og har lysten til at være og gøre noget for andre.  
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Er der plads til nytænkning? 
Den ofte kritiserede mangel på en forståelig kommunikation og ofte i en mængde der gør den uoverskuelig 
for klubber og distrikter. Er det noget du vil gøre noget ved?  

Vi er i fuld gang, - den for 2. år siden nedsatte ”tænketank” har afleveret et flot stykke arbejde, og har fortsat 
deres arbejde med at rekruttere ”inspiratorer” der skal være klubber og distrikter behjælpelig på mange 
områder, og hvor klubber og distrikter kan rekvirere hjælp både fra inspiratorerne, og de mange tjenestele-
dere der har den fornødne erfaring til at løse mange af de opgaver man støder på i dagligdagen. 

Vi har også indledt et samarbejde med DKM (Danmarks Kirkelige Mediecenter) om en kommunikationsstra-
tegi som vi forventer os meget af. Vi arbejder også på at kunne afvikle nogle seminarer med klubbernes PR-
ansvarlige. 

75 og 100-års jubilæum 

Det bliver ikke et helt almindeligt Y’s Men’s 
år for Jens Byskov. 
 Y’s Men’s organisationen kan nemlig fejre 
100-års jubilæum i 2022 og Region Danmark 
kan fejre 75- års jubilæum samme år. 100-
års jubilæet vil blive fejret hele verden over, 
og det danske jubilæum vil blive fejret i Aal-
borg, hvor den første klub blev startet. 
 Til trods for at der er nedsat velfungerende 
udvalg der skal tage sig af det praktiske, så 
slipper regionsleder Jens Byskov ikke med at 
kunne sidde med hænderne i skødet, der er 
nok at tage fat på.  

 
Så midt sidste spørgsmål: > Bliver der et 150-års jubilæum<? 
Ja absolut! - Svarer Jens Byskov. Trods en stagnation i medlemsfremgangen i Danmark, så oprettes der nye 
klubber over hele verden, også i Danmark oprettes der nye klubber, selv om vi også oplever lukning, er der 
flere klubber der har indskrevet op til flere nye medlemmer ad gangen, - så ja, vi er der også om 50 år slutter 
Jens Byskov. 
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