Hvordan kan vi sikre bevægelse i bevægelsen i en "coronatid"?

I Inspirations Udvalget, der er det udvalg, der fortsætter hvor Tænketanken slap, har vi spurgt hinanden om dette!
Vi er enige om, at det ikke hjælper, at gå i "Corona-hi", men i stedet forsøge at sadle om og udnytte ventetiden på
at gøre os klar til at kunne mødes igen, som vi allerhelst vil. Vi er derfor i gang med to primære tiltag. Det ene er at
inspirere klubledelserne til at udnytte ”ventetiden” bedst muligt, og for at gøre dette, sender vi mails og forslag til
aktiviteter til inspiration.
Det andet tiltag, som vi lancerede i efteråret 2020, er at forsøge at finde de af jer, der har lyst til at være med på at
sikre, at vi som Y's men bevæger os med tiden og i tiden. Vi kalder jer ILDSJÆLE.
Vi er en god flok, men vi kan godt bruge endnu flere.
Og hvad laver vi så? Med udgangspunkt i Tænketankens rapport og anbefalinger, bruger vi hinanden til at diskutere
og inspirere til engagement og blive klædt på til at bringe viden og bevægelse ud til alle de klubber, der vil
bevægelse.

Indtil videre har vi kun kunnet mødes via online møder.
Og giver det mening?
Her er et par tilbagemeldinger fra vores seneste møde:
"Jeg vil sige tak for et godt møde i går. Jeg arbejder selv en stor del i Teams, jeg er lærer/konsulent, og jeg må sige
at I gør det godt. Teknikken virker og mødet er varieret. Det er dejligt. Jeg er forholdsvis ny i Y-mens sammenhænge,
så jeg får meget ud af vores møder. Jeg ved godt, at det sikkert ikke går så hurtigt, som I gerne vil have det til, men
til gengæld, så er de oplæg og diskussioner som vi har meget frugtbare i forhold til at vi bliver klædt på til at være
Ildsjæl og komme ud til klubberne, så det er godt. Med venlig hilsen Mogens"

"Det virtuelle møde var af en væsentlig bedre kvalitet end jeg havde forestillet mig, selvom det ikke kan sidestilles
med et fysisk møde...
Venlig hilsen Birgith"
"Allerførst en stor tak for måden I griber dette an på. Det er både givende og interessant. Omkring selve mødet er
det dejligt at der er styr på teknikken. Den proces, I leder os igennem, er godt planlagt. Vi har både tid til at snakke
og tid til at dele info i plenum. Det virker effektivt. Som facilitatorer sætter i rammen og lader os fylde den ud. Tak
for det. Mere af samme slags – straks. Hilsen Jette"

Har du lyst til at være med, så henvend dig gerne til et af udvalgets medlemmer:
Kristen Grysbæk, Ringkøbing; e-mail: rk-gry@webspeed.dk
Karsten Konradsen; Limfjord, Nykøbing M; e-mail: kkonradsen@tdcadsl.dk
Kjeld Kristensen, Give; e-mail: Kjkri17@gmail.com
Lisbeth Kattenhøj, Vitus Bering Horsens; e-mail:lkattenhoj@gmail.com
Erling Birkbak, Regionsledelsen; e-mail: birkbak@kfumspejderne.dk

