Kære Y’s Men
Lidt hurtigt blev det min tur til at være Regionsleder for Y’s Men Region Danmark. Jeg
glæder mig til at tage fat på alle de spændende opgaver, som venter, og som jeg har
planer om at iværksætte. Mest af alt glæder jeg mig til mødet og samværet med Y’s
Men.
Overskriften for mit arbejde som Regionsleder vil være:

”I HARMONI SAMMEN”
Lad mig forklare nogle at mine tanker bag valget af disse tre ord.

”I”
Når man er ’i’ noget, er man en del af dette. Man kan være ’i’ gang med et stykke arbejde. Man kan være inden ’i’ et hus. Man kan være ’i’ en familie. Man kan være ’i’
ledtog med en eller anden. Man kan have det ’i’ sig, f.eks. følelser. Man kan være ’i’
troen, og man kan være ’i’ en organisation eller en klub og ’i’ en ledelse.
Man er engageret på en eller anden måde.
Jeg har – al min tid – været spejder. Jeg har været stærkt engageret ’i’ spejderbevægelsen på alle niveauer. Dette engagement tager jeg med ind ’i’ jobbet som Regionsleder. Jeg har i et års tid været en del af Regionsledelsen, og selvom jeg nu beklæder topposten i Region Danmark vil dette ikke ændre på, at jeg er et medlem
’i’ Ledelsen, og jeg vil ’i’ ydmyghed for Y’s Men’s bevægelsens enestående grundtanke gøres mit bedste i respekt for dens motto:

”at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret”

”HARMONI”
’Harmoni’ har som et klassisk græsk begreb været anvendt meget i
forbindelse med eksempelvis filosofi, musik og bygnings- og billedkunst. Man taler f. eks. om harmoniske dyder, og ’harmoni’ forbindes med talforhold, geometriske figurer og proportioner. Den miljøbevidste søger efter ’harmoni’ mellem mennesket og naturen.
Symbolsk kan ’harmoni’ visualiseres som en cirkel, hvor den mest kendte er det kinesiske yin- og yang-symbolik.
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Nu er det jo hverken en græsk eller kinesisk filosofisk institution, jeg skal stå i spidsen
for som Regionsleder, men jeg synes at ’harmoni’ – i en ganske enkel dansk forståelse
– har rigtig mange kvaliteter, som jeg gerne vil identificere mig med.
Som Regionsleder er jeg en del af regionsledelsen, hvor ’harmoni’ vil
være helt centralt i de løsninger og beslutninger, som vi i fællesskab skal
og vil træffe. Det betyder meget for mig, at der er ’harmoni’ i de synspunkter og holdninger, som kommer til udtryk i Regionsledelsens arbejde. Det giver de bedste beslutninger og de mest holdbare løsninger.
Som spejderleder gennem mange år har jeg praktiseret at være lyttende til forslag,
idéer, beklagelser og divergerende synspunkter. Dette er med til at skabe ’harmoni’,
samklang, balance, helhed, ligevægt og overensstemmelse.
Den samme følelse har jeg gennem min kristne livsforståelse, hvor
jeg nyder at være en del af Løgumklosters menighedsliv med centrum til Løgumkloster Kirke.
Jeg vil lade ’hamonien’ forplante sig til alle grene og led i
vores helt unikke organisation. Distrikter og klubber skal
føle sig som en integreret og uundværlig del – som noder
på et nodepapir er uundværlige for at opnå en harmonisk
melodi. Til at hjælpe med denne opgave træffer jeg aftaler
med dygtige og erfarne Y’s Men om at være tjenesteledere
(RSD) for hvert sit specielle felt.

”SAMMEN”
Regionslederens job er ikke længere noget, der hviler på én person. I regionsledelsen
arbejder jeg ’sammen’ med RDE, RDEE og PRD samt regionsskatmester, webmaster
og sekretær. I Regionsrådet vil jeg styrke samarbejdet mellem Regionsledelsen og
Distrikternes repræsentanter. Den øgede involvering af Regionsrådet i vigtige beslutninger er en kærkommen mulighed for at Distrikter og Regionsledelse ’sammen’ kan
skabe de bedst mulige vilkår og rammer for et inspirerende klubliv.
Alene går det ikke! ’Sammen’ kan vi udrette meget! Det
vil til stadighed ligge i min bevidsthed, at fællesskabet er
det helt fundamentale for at store resultater opnås. Det
at være ’sammen’ om noget er berigende for én selv men
også for dem, man er ’sammen’ med. Arbejdsfællesskabet er noget at det ”kit”, som binder Y’s Men ’sammen’.
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’Sammen’ betyder også et fællesskab med Y’s Men i andre egne af verden. Udsyn til verden - ”World Outlook” er et middel til at få indsigt i globale forhold, at det er en
mulighed for etablering af værdifulde venskaber på
tværs af landegrænser og kulturelle forskelle.
Samhørighed er af stor betydning for mig. Jeg har hele tiden hørt til i K-familien, og
nu er det så Y’s Men’s bevægelsen, som får hele min opmærksomhed. Jeg forventer,
at vi ’sammen’ med de andre organisationer i K-familien kan udrette noget stort og
betydningsfuldt for de svage i vores samfund og bidrage til en bedre verden.
Omkring lejrbålet har jeg oplevet nogle af de mest intense måder at
være ’sammen’ på selvom der måske ikke blev sagt så meget.
I Y’s Men har vi også et intenst kammeratskab, som vel er det helt
afgørende bærende element i vores bevægelse. Der skal forsat være
plads til fordybelse, nærvær, samvær og det at være ’sammen’ blot
for at være ’sammen’.
Kirkedøren i Løgumkloster Kirke er solidt tømret ’sammen’, men den står på klem for
alle, der gerne vil ind. Netop det kristne budskab er værd at være ’sammen’ om. Det
er altid minderigt for mig, når jeg har haft lejlighed til at deltage i en gudstjeneste
’sammen’ med Y’s Men – f.eks. på Internatonal Kirkedag eller ved Regionskonferencer.
Ligesom kirkedøren i Løgumkloster Kirke står på klem, er min dør altid åben for en
samtale om Y’s Men’s arbejdet. Jeg glæder mig til arbejdet som RD ’sammen’ med
alle jer herlige Y’s Men.
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