
View this email in your browser

 
Oooups! I gårdagens utskick av Centralbladet nr 10 missade vi en inbjudning

från vår lägergård KFUM Ängsholmen. Eftersom de ger alla medlemmar finfina
möjligheter att komma ut i skärgården på höstlovet kan vi inte hålla inne på dem, så
här kommer Centralbladet 10b. Hösthälsningar från Corinna & Angelica på kansliet. 
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Ta med hela familjen och kom ut till Ängsholmen den 31/10 för en härlig dag i
skärgården! Vi kommer att hålla ett antal av våra roliga lägeraktiviteter öppna och
det kommer finnas något för alla åldrar. Bland annat kommer det finnas möjlighet

att gå vår teambuildingbana Äventyret, testa våra höghöjdsaktiviteter, paddla
kanot och spela basket. Läs mer här. 

 

Lördag den 10 oktober hölls ett extra årsmöte i KFUM Central.
I våras hölls det ordinarie årsmötet kort och digitalt på grund av pandemin 

och flera frågor sköts till ett extra årsmöte nu på hösten. Vi är ju som bekant
fortfarande kvar i pandemin och det extra årsmötet hölls därför med begränsat

antal medlemmar på plats men fler som deltog digitalt. Läs mer här. 
 

https://central.kfum.se/skona-dar-for-alla-31-oktober-pa-angsholmen/
https://central.kfum.se/extra-arsmote/


Styrelsen har initierat ett strategiarbete för föreningen som blickar framåt mot när
vi har ett färdigställt Idrotts- och kulturcenter. Arbetet syftar till att ge hela

föreningen en långsiktig riktning och ökad stolthet och därmed skapa en mer
sammansvetsad förening mellan medlemsföreningarna och huvudföreningen. I

helgen hölls den årliga medlemsträffen där strategin stöttes och blöttes.
 Läs mer här. 

https://central.kfum.se/what-kfum-central-wants-vad-ska-kfum-central-vara-nar-ikc-ar-fardigt/
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Snart har ett år gått sedan KFUM Central markanvisades för IKC - Idrott och
Kulturcenter på en tomt intill Torsplan i den framväxande Hagastaden. Vi befinner

oss i utredningens och utvecklingens tid och kommer så att vara under en
lång tid framöver. Tillsammans med stadens stadsbyggnadskontor och

exploateringskontor och vår partner i kvarteret kommer vi nu under hösten och
vintern gå in i ett arbete med parallella arkitektuppdrag. Det är starten på ett 3 år

långt detaljplanearbete som ska lägga grund för vårt nästa föreningshus.
Läs mer här. 

https://central.kfum.se/ikc-gar-in-i-nasta-fas-detaljplanen/


Under september och oktober genomfördes två utbildningar kopplade till
KFUM Centrals ledarskapsprogram, Central ledarskapsutbildning.

De två blocken som genomfördes var Unga-leder-unga som bland annat
innehåller ”George” och ”Williams” från KFUM Sveriges utbildningstrappa
Helheten samt ”Emma” som är en fördjupande ledarskapsutbildning och 

det tredje steget i Helheten. Läs mer här.
 

Vårt nya hotell öppnade april 2020 och har 180 rum inredda med inspiration av
italienskt 50-tal.Alla medlemmar i KFUM Central och medlemsföreningarna

har rabatt på rumspriset,maila info@hotelgio.se så hjälper de er med
aktuella erbjudanden och medlemspriser.

Hotel Giò ligger på Råsundavägen 1, precis intill Hagaparken och
med buss 515 utanför dörren.Medlemmar i KFUM Central och

medlemsföreningarna har dessutom 10% rabatt på notan i restaurangen!

https://central.kfum.se/55-ungdomar-fran-kfum-central-gick-utbildning/
mailto:info@hotelgio.se


Säg bara till i samband med att du beställer. Läs mer här!

Läs våra rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för spridning av 
covid-19 i samband med verksamhet i KFUM Centrals lokaler. Läs mer här.

KFUM är en del av världens största och äldsta ungdoms- och
kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA finns i 130 olika

länder och engagerar över 70 miljoner människor.

Missa inte vad som händer i rörelsen: På https://www.ymca.int/, 
https://www.ymcaeurope.com/ och

 https://www.worldywca.org/ kan du hålla dig uppdaterad.

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.
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