Y’s Menetter
Region Danmark

Sunds 30. august 2022.
Nyhedsbrev nr. 1
2022/2023.
Kære alle Y’s Menetter i Region Danmark.
Et nyt klubår er allerede godt i gang, og når man starter på et nyt år, er det altid spændende, hvad året vil bringe, og
hvad vi som medlemmer kan bringe ind i året.
For mit vedkommende ønsker jeg at bringe håb, håb om et godt og udbytterigt år, hvor fællesskabet er i højsædet,
hvor vi tager hånd om hinanden, også i de situationer, hvor livet ikke er så let.
Regionsledelsen har holdt sit første møde, hvor vi både kiggede tilbage og fremad.
Regionskonferencen i Lemvig var en fin dag, som nogen af jer desværre gik glip af.
Foruden en god generalforsamling var der et godt program med foredrag af valgmenighedspræst: Marianne
Gyldenkærne, gudstjeneste ved sognepræst: Lisbeth Filtenborg og aftenunderholdning ved Birgit Hanghøj og Inger
Bendixen på tværfløjte og klaver. Kulinarisk blev der sørget godt for os dagen igennem, ligesom der også var en god
stemning, der vidnede om, at ”flokken” nød at vare sammen. 30
Den næste sammenkomst er det såkaldte startmøde, som er for alle præsidiemedlemmer i vore 3 klubber og foregår
i Sunds den 24. september, hvor vi gerne vil prøve ”at klæde hinanden på ”til et nyt arbejdsår”. Vi skal holde
hinanden fast på, at vi godt må begå fejl, og at ingen står alene, når en opgave skal løses.
Hjemmesiden – både vores egen og regionens – bliver mere attraktiv, jo flere billeder og tekster vi sender til
henholdsvis Inger Christensen og Grete Bækgaard.
Fredag-lørdag i den forgangne uge har jeg deltaget i Y’s Men’s rådsmøde på Diakonhøjskolen. Det var en positiv
oplevelse med mange programpunkter, som også kunne være relevante for Y’s Menetterne.
Jeg glæder mig til at møde jer i det nye år – til klubmøder, til klubbesøg, og hvor vi ellers har mulighed for at ses.
Med et par linjer fra ”Linedanser” ønsker jeg alle et godt nyt klubår og sender en kærlig hilsen – Gerda
Du må turde træde ud
hvor dit liv kun er dit.
Det briste eller bære må
dette ene skridt.
Give fra dig hvad du magter…

Sammen er vi bedst.
Regionsleder 2022 – 2023: Gerda Braad, Tranevej 24, 7451 Sunds
Tlf. 21427937, E-mail: gnbraad@gmail.com

