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Välkommen till Centralbladet, en anrik medlemstidning som nu testar en lite ny
kostym. Här får du som medlem veta vilka möjligheter som finns och vad som
är på gång i föreningen. Centralbladet skickas ut på papper ett par gånger om
året hem till alla medlemmar, men som digitalt nyhetsbrev kommer den ut
oftare. Den här gången kan du bland annat läsa om hur du börjar i en
verksamhet i huset, vad som händer i höst och när du ska söka stipendier. Du
kan också läsa om vad som hänt under sommaren och läsa rapporter från våra
två stora framtidssatsningar, KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter och Hotel
Giò. Ha en riktigt rolig höst önskar KFUM Central. 
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I år firar YMCA 175 år! Det firades
i somras med stor festival i
London. KFUM Central var där
med 30 deltagare och ett
seminarium. Läs mer om hur det
var och vad deltagarna har fått
med sig hem här. 

 
Förhandlingar pågår! Vi ser fram
emot att den tidiga
markreservationen ska gå över till
en riktig markanvisning under
slutet av året. Går allt enligt
planerna kan KFUM Centrals
Idrotts- och kulturcenter stå klart
2024. Du kan läsa en mer
ingående lägesrapport här. 
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GÅ PÅ KONSERT I HÖST! Ta chansen att höra någon av de körer eller
orkestrar som finns på KFUM Central. Här hittar ni ett axplock av allt som
händer i höst hos musikföreningarna. 

 
 

 
 
Vårt samarbete med YWCA i
Livingstone i Zambia där vi samlar
in pengar till barns skolgång går
som tåget och har nu också
utökats! Vill du vara med och
jobba med projektet? Läs mer om
projektet här. 

 
 

 
 
Den 31 juli - 4 augusti hölls vårt
tredje Ungdomsforum, den här
gången i London eftersom YMCA
175 ägde rum där senare. Precis
som med de första två
Ungdomsforum vi genomfört kan vi
konstatera att även denna upplaga
blev en succé. Läs mer om vår
resa här. 
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- Michael Lagerqvist, ordförande KFUM Central. Läs Michaels krönika här.  
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Årets olika sommarläger på
Ängsholmen och Sköna Dar har
ännu en gång blivit succéer med
360 deltagare på Ängsholmen och
ca 750 på Sköna Dars dagläger.
Full rapport från sommarlägret
hittar ni här. 

 

I sommar har KFUM Centrals
hälsa- och integrationsprojekt
genomfört två simskolor för
nyanlända barn och ungdomar på
ön Ängsholmen. Simskolan har
totalt haft 54 deltagare som fått
öva på simning i öppet vatten,
varvat med andra aktiviteter
såsom kanotpaddling och
backstapling. Simskolan har varit
mycket uppskattad!

 
I år arrangeras YWCA World Council för 29:e gången. Den 17–22 november
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samlas 600–800 personer från 108 länder på världsrådsmöte i Sydafrika. Där
ges möjlighet att demokratiskt samtala och rösta i frågor som gäller
prioriteringar, strategier och planering för rörelsen. Temat för mötet är i år
“Young Women Transforming Power Structures for Gender Equality.

 
 

Som ni vet öppnar vi vårt andra hotel Giò den 1 april 2020 på Råsundavägen 1
i Solna. Just nu pågår arbetet för fullt, de flesta hotellrummen har tagit form och
det stora arbetet med att bygga nedervåningens restaurang har dragit igång på
allvar. Följ den spännande processen på sociala medier @gio_hotel och här. 
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I september kommer en ny animerad film om KFUM Central ha premiär. För manus
står HR-ansvarig Kea Lagerquist tillsammans med Hedda Grönwall och Klara Olcen
från Ungdomsforum och filmen produceras av Per Fenger Krog, från Opus Animo.
Filmen kommer vara knappt 3 minuter lång och syftet är att på ett kort och kärnfullt
sätt berätta och visa vad KFUM gör och står för. Filmen ska kompletteras med ett
studiematerial. Läs mer här. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centr

als basketslag har haft en händelserik
sommar med träningar och matcher i

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P

å SM-veckan i Malmö i juli
tävlade KFUM-gymnasterna i
Manlig Artistisk Gymnastik och
med Manliga Eliten i
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bland annat USA, Litauen och
Estland. Läs mer här. 

Truppgymnastik. Alla presterade
bra, men bäst gick det för truppen
som i år tog SM-silver och därmed
får representera Sverige på
Nordiska Mästerskapen senare i
höst. Bra jobbat! Läs mer här. 

 
 

ÄR DU MEDLEM i KFUM Central och planerar att
resa, upptäcka eller lära dig något nytt som gagnar både

dig och föreningen? 
 

Sök ett stipendium genom KFUM Central så kanske du
kan få ett ekonomiskt bidrag. 

 
Klicka här för mer information. 
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Vill du gå med i någon av våra medlemsföreningar? I föreningen finns det plats
för både nya och gamla medlemmar och vi är en förening för alla åldrar. Läs
mer här om vad vi erbjuder.

Facebook Hemsida Instagram

Copyright © 2019 KFUM Central, All rights reserved. 
Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit medlem hos KFUM Central eller någon av dess

medlemsföreningar. 
 

Our mailing address is: 
KFUM Central 

Rosengatan 1, Stockholm, Sverige 
Stockholm 11140 

Sweden 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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