Februar 2020

Kære alle Y’s Men og Y’s Men’s ledsagere på Fyn

I inviteres hermed til det årlige
DISTRIKTSSTÆVNE
Fredag, den 17. april 2020 kl. 17:30 - 21:45
I Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge

Der er lagt op til en festaften med indhold til
eftertanke.

kor

Ringe

pige
Kirkes

Program for aftenen:
Indtil 17.30: Deltagerne ankommer og finder en god plads.
Kl. 17.30:

Velkomst ved Poul Bent Larsen,
Præsident for Midtfyns Y’s Mens Club

Jesper Sloth
”Jesper fortæller med nærvær og en ro, som
man sjældent oplever ved et foredrag. ’At
opdage når modgang er medgang’ er et inspirerende indlæg om, hvordan vi håndterer
udfordringer. Jeg følte mig i gode hænder og
fik sat nye tanker i gang om det ’puslespil’,
som udfordringer er – hvordan vi skiller ad
og samler for at skabe sammenhæng. Det er
tydeligt, at Jesper er en erfaren terapeut, når
han giver gode råd om at skynde sig langsomt og have følelserne med, når vi tager
beslutninger og blive klogere af kriser. Det
er værdifuld inspiration, der taler til både
hovedet og hjertet.”
/ Kirsten Husum, kommunikationsrådgiver

Kl. 17.50:

Spisning - lækker for– og hovedret.

Kl. 18.50:

Ringe Kirkes Pigekor synger for os.

Kl. 19.15:

Dessert og kaffe.

Kl. 19.30:

Orientering fra Region Danmark v/RD Bjarne Hyldgaard.

Kl. 19.45:

Orientering fra Distrikt Fyn v/DG Torben Severinsen.

Kl. 20.00:

”At opdage medgangen i modgangen”
Tale v/Coach Jesper Sloth, Psykoterapeut MPF & Master
i Ledelse og Samarbejde

Kl. 21.30:

Afslutning v/ RD Bjarne Hyldgaard.

Kl. 21.45:

Kom godt hjem.

Deltagerpris, 289,- kr. pr. person, hertil kommer drikkevarer.
Tilmelding: Klubvis, senest d. 2. april 2020 til Kirsten Møllebjerg,
Midtfyns Y’s Mens Club

E-mail: famkorinth@hotmail.com.

Mobil 30 26 54 94 - og med overførsel af deltagerbetaling til
konto 9570 - 0012527896 i Danske Bank.

Vel mødt til en dejlig og inspirerende aften med hyggeligt samvær
Med venlig hilsen
Torben Severinsen
Distriktsleder
Medlem af Midtfyn’s Y’s Mens Club

DISTRIKT FYN

