
Distriktsoverdragelse i Distrikt Storå 

På distriktsledelses- og stabsmødet den 15. juni 2022 blev der foretaget distriktsoverdragelse, og den nye 
distriktsledelse blev konstitueret. 

Distriktsledelsen for 2022-23 består af: 

DG Hans Nørgaard Wedel, Sct. Jørgens YMC 
DGE Svend Erik Nielsen, Hedens YMC 
DGEE   Betty From Jensen, Ikastegnens YMC 

Sekretær og skatmester er Christian Freds-
gaard, Sct. Jørgens YMC 

I ledelses-og stabsmøderne deltager herudover 
BF Jørgen Møller Pedersen, Trehøje YMC og 
DW Aage Mikkelsen, Aulum YMC. 

 

 
Præsentation af DGE Svend Erik Nielsen. 

Mit navn er Svend Erik Nielsen. Jeg er 68 år. Jeg har en økonomisk uddan-
nelse og har i perioden fra 1975-2011 arbejdet som økonomichef og senere 
som økonomidirektør i et tankskibsrederi, Herning Shipping a.s. Siden 2012 
har jeg arbejdet på Fyn som Business Development Manager i Uni-Tankers 
A/S, et internationalt rederi hjemmehørende i Middelfart, hvor jeg fortsat 
er ansat. Sideløbende hermed arbejder jeg også som bestyrelsesmedlem i 
nogle erhvervsvirksomheder. 

Jeg er gift med Annelise og bor i Herning og vi har sammen 3 voksne børn. 
Vi er begge aktive i KFUM & KFUK og jeg har tidligere også været aktiv i 

KFUM Idræt samt KFUM spejderne. 

Jeg har været medlem af Hedens Y’s Mens club i Herning siden chartringen af klubben i 1997 og har i klub-
ben bl.a. været sekretær og præsident. Herudover havde jeg fornøjelsen i 2008 at være med til at arrangere 
verdenskonventet i Herning som medlem af Host Committee og toast master under 
konventet. 

Fritiden anvendes bl.a. på sejlsport i vores egen sejlbåd, golf og skiløb samt udlandsrejser og ophold i vores 
sommerhus ved Limfjorden. 

 
Præsentation af DGEE Betty From Jensen. 

Jeg, Betty From Jensen, er nu fra klubåret 2022/2023 en del af ledelsen i  
distrikt Storå. Jeg ser frem til arbejdet – og ser især frem til at møde jer i 
mange sammenhænge. Jeg håber, at mit motto fra Ikastegnens Y´s men´s 
klub også må gælde her, nemlig ”at være medarbejdere på hinandens 
glæde”. 

Jeg har været medlem af Ikastegnens Y´s men´s klub i 10 år. Jeg har altså 
været med fra klubbens chartring. I det nye klubår er jeg formand/præsi-
dent i klubben. 

Jeg er pensioneret præst. I min pensionisttilværelse er jeg ud over engage-
mentet i Y´s men involveret i bl.a.  

• Bibelcaféen i Bording med bibelstudier for afviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård,  

• Kvindernes Mødested i Ikast 

• Internationale gudstjenester i Ikast – Church-a-cross 

Uddannelsesmæssigt er jeg 

• Cand. Theol fra Københavns Universitet 

• Demenskoordinator 

• Pastoral klinisk uddannelse fra Lovisenbergcenteret, Oslo 

• B.A. i arabisk sprog og arabisk kultur fra Århus Universitet 



Jeg har haft ansættelse som  

• demenskonsulent i Samvirkende Menighedsplejer, nu Menighedsplejen i Danmark 

• Religionsmødemissionær i Cairo, Egypten, ansat af Det Danske Missionsselskab, nu Danmission 

• Præstevikar i Viborg Stift, sluttende med fast ansættelse i Storpastoratet Sunds, Haderup, Feldborg, 
Grove, Simmelkær og Ilskov 

Privat er jeg enke. Min mand Bruno Bødker Hansen var sognepræst i Højdevang sogn i 11 år, inden vi rejste 
til Egypten. Min mand døde i Cairo. 
Vi fik ingen børn. Jeg er rigt velsignet med mine søskendes børn og børnebørn. 

Jeg ser frem til tiden i distriktsledelsen. Jeg vil bestræbe mig på det, som er mit motto: ”At være medarbej-
dere på hinandens glæde”. 
 

 
 
 
     DG Jens Kongsgaard overrækker nål og distriktets bibel til kommende DG Hans Nørgaard Wedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


