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På grund af Corona kunne den udsatte ledertræning nu gennemføres med en meget høj deltagelse 
fra klubber og distrikter på Lunderskov Efterskole til  den årlige  træning for de kommende ledere. 

En veltilrettelagt, men også hektisk dag, hvor man nu skulle indhente det forsømte, så det blev i 
ordets bogstavelig forstand en dag med megen bevægelse, hvilket også var den røde tråd igennem 
hele træningen, hvor temaet var >Bevægelse i bevægelsen<. 

 Efter velkomsten fra skolen kunne man lægge ud med det første indlæg af Helle Janderup 
tidligere ansat på Dansk Kirkelige 
Mediecenter, hvor hun 
reflekterede på begrebet I 
bevægelse set udefra.  

Helle Janderup har været med til 
at udarbejde den 
kommunikationsstrategi som 
regionen nu vil forsøge at tilpasse 
organisationen, således at man 
kan være på forkant med 
udviklingen i bestræbelserne på 
at holde en organisation i 
bevægelse, og undgå 
nedlukninger og udmeldelser, grundet en naturlig aldersbetonet afvikling. Regionen vil med 
udformningen af den udarbejdede strategi, hvor man synliggør de potentialer som organisationen 



indeholder, og som Helle gjorde opmærksom på er vigtig at kommunikere ud, således at det store 
arbejde der udføres, kan fortsætte med nye medlemmer og nye klubber og en værdig retræte for 
de klubber der har været med til at grundlægge organisationen. 

Inspiratorer… 

Efter tænketankens afsluttede 
arbejde kom der opfordring til 
fortsættelse, og der blev oprettet 
en stab af personer, såkaldte 
inspiratorer der skal være med til 
at holde gang i bevægelsen.  

I et oplæg fra en af inspiratorerne 
Jette Jepsen Sønderborg Y’s Men’s 
Club fortalte hun om sine 
erfaringer >> I bevægelse<< – set 
indefra. Jette har været på hele 
rejsen som Inspirator (En af de 
personer, der besøger klubber for 

at arbejde med ”En bevægelse i bevægelse, og kunne berette om den positive modtagelse det fik i 
klubberne hun besøgte. 

Efter de 2 gode indlæg fik deltagerne ved de enkelte borde, mulighed for at drøfte indlæggende, 
og opfordret til at beskrive, hvad de ville tage med hjem og bruge i deres arbejde som kommende 
ledere. 

Efter en righoldig kaloriefyldt frokost blev der mulighed for at  gå på opdagelse i >>Mulighedernes 
marked<< i Y’s Men Land. Her kunne man opleve, hvad Tjenestelederne kan byde på af 
spændende programpunkter for det kommende program, møde de nuværende projekter eller og 
andre muligheder – måske også at drøfte/få erfaringer med fra andre klubber. 

Der blev også mulighed for med regionsledelsen og de enkelte ledelsesområder og få en snak om 
det kommende arbejde som henholdsvis præsidenter og distrikts ledere, hvilket blev afviklet 
grubbevis. 

Dagen sluttede med en orientering om de kommende projekter, og en opfordring til at bakke op 
omkring jubilæerne og ikke mindst en opfordring til at deltage i konferencen i Aalborg, hvor der nu 
er åbnet for tilmelding. 

Efter oprydning og eftermiddagskaffe kunne de mange deltagere påbegynde hjemrejsen i det 
flotte forårsvejr, en symbolik på en lysere tid vi går i møde. 


