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Blev de kommende ledere mødt at et inspirerende eksternt oplæg ved Helle Janderup, tidligere 
direktør i Dansk Kirkelige Mediecenter samt medlem af Sønderborg Y’s Men’s Club Jette Jepsen. 
Jette er tillige inspirator og tager ud til de sønderjyske klubber for at inspirere til bevægelse i de 
Sønderjyske klubber.  
 
2 ud af 10 personer, der arbejder som frivillig i forskellige større foreninger/organisationer (NGO) 
ved ikke/kender ikke til begrebet Y’s men udtrykte Helle Janderup. Det er jo helt katastrofalt, at Y’s 
mens arbejdet ikke er mere kendt. Der er rigtig mange mennesker, der kan identificere sig med Y’s 
Mens bevægelsen og det værdigrundlag I står på, forsatte Helle. 
 
I gør en stor forskel, men skal være meget mere kendte. Og kernefortællingen: den udtrykker helt 
klart, hvad det er I står for: Et aktivt, åbent, kristenbaseret fællesskab der gør en forskel for 
andre, hinanden og den enkelte. Har I ild i øjnene? 
 
Jette gav udtryk for hendes personlige oplevelser efter medlemskabet i Alssund i 2018. Meget er 
underforstået. Men blev godt taget i mod i fællesskabet – og ser slet ingen dilemma i 
aldersspredningen. De ældre var rigtig gode til at spørge ind – vi har brug for diversitet. I 
fornyelsen handler det om det enkelte lille skridt. 
 
På mulighedernes marked var 
der mulighed for at få en bred 
inspiration om det, der foregår i 
Y’s Men’s bevægelsen. Hvordan 
skal jeg forhold mig i forhold til 
GDPR?  
Hvad kan Inspirationsudvalget?. 
Hvordan kan min søn/barnebarn 
komme på studieophold i 
Australien? Og aftaler til de 
kommende klubbers 
programmer blev givet vis aftalt. 
 
Endelig havde regionsledelsen 
oplæg til de kommende ledere 
omkring det at være leder. Såvel 
i klub som i distrikt.  
Du er ikke alene blev det udtrykt.  
Som leder er man del af et team. Brug personerne i teamet aktivt. Hvordan bliver det lystbetonet 
og ikke båret af pligt. Hvis mennesker får at beskæftige sig med det, der giv er lyst, så stiger 
motivationen for opgaven kraftigt. 
 
Endelig blev regionsledelsens kommende årstema for 2022/23 afsløret: Vi har noget på hjerte – 
attraktiv og relevant. Men det kommer I til at høre mere om senere. 
 
Hvis du vil høre den personlige beretning fra Lunderskovmødet: så spørg din vicepræsident eller 
kommende distriktsleder. 
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