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Der var engang en lille konge. 
Hans navn var Jay Citizen den 1. 

Jay C. I. var trist hele tiden.



Når han så sig omkring, så han kun egoisme. 
Ingen tog sig af hans medborgere. De små 
grå konger og dronninger tænkte kun på sig 
selv, de store grå konger og dronninger var 

endnu værre. Alligevel var ingen af 
kongerne og dronningerne lykkelige.

Det var forfærdeligt!

Lille Kong Jay C. I. ønskede at ændre 
dette. Han ønskede at gøre noget for sine 
medborgere: Mere for børnene, mere for 
erhvervslivet, mere for uddannelse, mere 

for de fattige og mere for lokalsamfundet.



Og han ønskede at le. Han ønskede at have 
det sjovt, at lære noget og opdage denne 

vidunderlige verden!

Men hvordan skulle han, den lille konge, 
klare det helt alene.

Han tænkte og tænkte…
og pludselig fik han en ide!



”Hvorfor taler jeg ikke med de andre 
konger og droninger, som også ønsker at 
gøre en forskel?”, tænkte den lille konge. 

”At lære fra hinanden er nøglen til succes”, 
fortsatte Jay C. I. med sikker 

overbevisning.

Så han rejste ud på en lang rejse for at 
besøge de andre konger og dronninger.



Den turkisblå dronning sagde:

Et betydningsfuldt menneske spørger 
ikke, hvad deres land kan gøre for dem 

men hvad de kan gøre for deres land. Det 
er ægte fællesskab og samhørighed. Gør 

dette, og du vil blive lykkelig.



Det var et godt råd. Således opløftet 
fortsatte lille Kong Jay C. I. videre på 

sin rejse.



Han, som fjernede bjerget, var den 
samme mand, som startede med at 

fjerne de små sten. Hvis vi bare kan tage 
det første skridt, kan selv den største 
opgave overkommes. Vi kan opfylde FNs 

mål. Fred er muligt at opnå.

Den grønne konge vidste at:



”Det lyder vidunderligt!”, tænkte lille Kong 
Jay C. I., ”bare det at starte er nøglen til 

positiv forandring.” 

Og så fortsatte han sin rejse…



Sælg fiskestænger i stedet for fisk 
på markedet. Hvis mennesker lærer 
at fiske, lærer de at hjælpe sig selv. 
Vi har en forpligtelse til at hjælpe os 

selv. Det er frihed. Mennesker, som er 
fri, forsvarer retfærdighed.

Den røde konge gav ham dette råd:



”Fantastisk”, tænkte Jay C. I., ”det er til 
stor hjælp.” Med et smil på læben 
fortsatte den lille konge sin rejse…



Et menneskes største skat er ikke 
materiel ejendom. Den største skat er 
din karakter og personlighed. Jo mere 
du kan udvikle din karakter, jo bedre 

kan du tjene samfundet.

Den lilla dronning sagde til ham:



”At udvikle min karakter hele mit liv. Det 
lyder godt. Det vil holde os åbne for de 

udfordringer, som vores medborgere står 
over for.”, tænkte Jay C. I. for sig selv. 

Den lille konge rejste videre…



En stærk og storartet person leder med en 
retfærdig hånd og uden forfordeling eller 
fordomme. Ledelse er kun overbevisende, 

når de samme regler gælder for alle. 
Hverken forbindelser eller venskaber men 

loven alene, bestemmer dette.

Den blå konge vidste at:



Det bliver nemmere at leve sammen, når 
det ikke kun er venner, som får fordelene. 
Samme regler for alle. Det er en god ide. 
Med denne ide i tasken, rejste Jay C. I. 

videre…



Den orange konge sagde:

Hvor end du rejser hen, tag hele dit 
hjerte med. Husk, at intet kommer fra os 
selv og enhver handling alene har værdi, 
hvis du udfører den frivilligt og med hele 

hjertet.



Pludselig så lille Kong Jay C. I. op og kunne 
ikke tro sine egne øjne. I horisonten så han 

et slot. Var han allerede hjemme igen?

Han havde rejst verden rundt, glad og 
uden problemer, og havde modtaget mange 

gode råd.



Jay C. I. gik hurtigt i gang med at bruge de 
gode råd fra dronningerne og kongerne.

Han lod sit folk rejse rundt, så de kunne 
opleve det samme, som han havde oplevet. 

De skulle gøre en positiv forskel i verden og 
samtidig have det sjovt. 

De åbnede deres hjem så andre kunne 
komme og besøge dem. De lavede regler 

som deres gæster også skulle følge. 
Det var sjovt.



De andre dronninger og konger opdagede, 
at de havde lært meget fra lille Kong Jay 
C. I. De var meget gladere, fordi Jay C. I. 

ikke havde holdt det for sig selv. Han havde 
delt de gode råd med de andre konger og 
dronninger. Hver dag gjorde de verden en 

lille smule bedre.



En dag mødtes alle majestæterne igen. De 
festede hele dagen og hele natten og lærte 

fra hinanden og lærte endnu mere om 
hinanden. De gav ovenikøbet sig selv et 

navn. De kaldte sig Jaycees efter 
lille Kong Jay C. I.



Og fordi møderne var så 
fantastiske, begyndte de 

at organisere 
konferencer mindst to 

gange om året.

De mødtes til 
Verdenskongressen, til 

regionale konferencer og 
selv lokalt lykkedes det 
dem at oprette et forum 

for udveksling.



Endelig havde de fået overtaget over de 
store, dumme egoister!

Jaycees blev gladere. De handlede mere 
retfærdigt. De gjorde deres lande mere 
farverige og til sidst lo de og var glade 

sammen.





Ud af dette opstod en forpligtelsesetik.

Hver majestæt skrev sine tanker ned og 
sammen skrev de deres overbevisning ned:



Vi tror på:

• At tro giver mening og formål i livet 

• At menneskers fællesskab overgår 
nationers suverænitet 

• At økonomisk retfærdighed bedst 
opnås af frie mennesker gennem frie 
handlinger 

• At myndighed skal baseres på lovgivning 
og ikke på vilkårlighed 

• At Jordens største skatte findes i 
menneskets personlighed, og 

• At tjene menneskeheden er det mest 
ædle arbejde i livet



Vi ønsker at vise den styrke, som JCI har. Vi har 
en alsidighed, som ikke findes noget andet sted i 

verden. Hver og en af os taler ikke kun det 
officielle sprog i vores land men også et 

modersmål, et regionalt sprog, et fælles sprog.

Lad os bruge dem!

Hjælp os med at fortælle vores lille historie på 
så mange sprog som muligt. Hjælp os ved at 

oversætte denne tekst til din dialekt og regionale 
sprog.

Send venligst din oversættelse til: 
book@littlekingjci.com
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