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ÖPPETTIDER PÅ CENTRAL
Vardagar öppet 08.00-21.00

Helger öppet 10.00-18.00

CAFE GULAN
Caféet har öppet mellan 08.00–21.00 vardagar och 10.00–18.00 på helger.

Smörgåsar, kaffe, drycker samt en och annan godbit finns att köpa till

medlemspriser. Vid grupper tar vi gärna emot beställningar.

INTERNETCAFE
I caféet finns tillgång till två datorer och möjlighet för våra medlemmar att

surfa gratis. Möjlighet att kopiera och skriva ut dokument för en billig peng

finns också.

BOKNING AV LOKALERNA
Bokningar av lokalerna, internt och externt, sker endast via Armineh i

receptionen på Central, 08-412 23 70.

Våra lokaler, såsom Spegelsalen och övriga konferensrum finns lediga för

uthyrning till andra föreningar samt företag, alla dagar i veckan.

Reception/bokning: Armineh Karapet 08-412 23 70 receptionen@central.kfuk-kfum.se

Kanslichef Kerstin ”Kea” Lagerquist 08-412 23 71 kea@central.kfuk-kfum.se

Fastighetsansvarig Kai Ahtila 08-412 23 82 kai@central.kfuk-kfum.se

Verksamhet & information: Jimmy Forsberg 50% 0709-282 250 jimmy@central.kfumk-kfum.se

John Sternå 08-412 23 78 john.sterna@central.kfuk-kfum.se

Ängsholmen: Andreas Ekeberg 08-412 23 72 kansliet@angsholmen.org

Erik Zedliths 50% 08-412 23 73 erik@angsholmen.org

Central Basket: Eivind Möstl 08-412 23 69 eivind.mostl@central.kfuk-kfum.se

Philip Aluko 08-412 23 74 basket@central.kfuk-kfum.se

KFUM-gymnasterna: Tova Sörén 08-412 23 76 tova@kfum-ga.com

Central Gym/PT-skolan: Mats Hellsten 08-545 444 18 info@pt-school.com

Kom Hotel: Receptionen 08-412 23 00 bokningen@komhotel.se

 

Detta nummer är späckat av intressant läsning från världens alla hörn. Vi tar

med dig till en skola i Nicaragua, gymnastradan i Österrike, en expedition på

Lofoten och en filmfestival i Nairobi, Kenya.

Bland annat.

Dessutom firar vi två 50-års jubilarer. Det är Pro Musica och kammarkören

som firar ett halvt sekel i rampljuset.

Du får också bekanta dig med tre nya medarbetare. Eivind är ny sportchef

på KFUM basket, och Erik ska ta över Ulrikas uppgifter på Ängsholmen

när hon går på föräldraledighet. Jag som sitter vid tangenterna heter Jimmy

Forsberg, Mer om oss finns att läsa längre fram i tidningen.

KFUK-KFUM Central arrangerar återigen i oktober en insamling för

Världens barn, och information om detta arrangemang finns självklart med i

tidningen. Och så har basketsektionen haft klubbmästerskap.

Håll till godo, Jimmy Forsberg.

CENTRAL GYMS ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag 11.00-21.00

Lördag - Söndag 11.00-18.00
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Sommaren är över och verksamheten i husen har börjat igen.

Sommaren avlöpte väl med mycket ungdomsverksamhet. Ängsholmen

hade fulla läger, basket hade sitt ”bästa läger någonsin”, vi som tittade

på allsång på Skansen fick se gymnasterna i nästan varje program. Ett

stort gäng gymnaster var i Österrike på ”Gymnaestradan”, ett stort

internationellt gymnastikevenemang. Dessutom hade både gymnasterna

och basket dagläger i vår idrottshall. Ja många fler saker har hänt under

sommaren, jag kan inte räkna upp dem alla.

Som sagt, verksamheten i huset, eller rättare sagt husen är i gång. Den

nya lokalen i Oxen har fått en liten uppfräschning samt en ny

entrétrappa vilket ökar tillgängligheten. Både gymnasterna, storbandet och en av körerna använder lokalerna.

Förhoppningsvis kanske det kan bli dagverksamhet också i dessa lokaler.

Hösten innehåller ett omfattande program som vanligt, bla KFUK-KFUMs Riksombudsmöte (ROM).

Hålls i Jönköping den 12-14 oktober, vi brukar vara väl representerade där. Världens Barn insamlingen den

13 oktober där vi har ett stort ansvar för insamlingen på Norrmalm.

KFUMs Kammarkör och symfoniorkestern Pro Musica fyller båda 50-år i år. De firar detta med varsin

konsert den 6 oktober. Grattis.

Ha en skön höst och trevlig läsning av Centralbladet.

Claes Eliason, Ordförande

Kära Centralare!
Hoppas att ni alla har haft en

skön semester. Vi kom hem

lagom till den svenska sommaren

från vårt år i Nicaragua.

I september förra året började

vårt nya liv som volontärer i

Centralamerika där vi hann med

att läsa spanska på universitetet,

starta en kurs engelska på KFUK-

KFUM:s ungdomsgård i landet

samt arbeta på ett barnhem i

Nicaragua.

Undervisningen i engelska drog

igång i oktober. Utrustade med

lexikon och första engelsk-

kursboken – mötte vi de 10

eleverna. Det var superkul att lära

känna ungdomarna, gården och

den gemenskap de byggt upp.

För oss som är vana vid svenska

ungdomsgårdar var det en

markant skillnad. De visade ett

stort engagemang och drivkraft

de använde för att organisera allt

ifrån dansgrupper, datorkurser,

spelhörnor och diverse aktiviteter.

Tyvärr gick inte kursen i engelska

lika bra. Bortsett från ett fåtal

hängivna elever kom och gick de

flesta om de ville. Eftersom vi

bara sågs en dag i veckan blev det

svårt att hålla gruppens på en

jämn nivå och gå framåt i

undervisningen. När vi vid jultid

fortfarande tragglade med de

första fraserna bestämde vi oss

för att avsluta kursen. Trots detta

var det ett privilegium att få lära

känna Cesar, Jessenia, Olga och

alla andra.

Efter julen blev vi erbjudna att

arbeta som volontärer på

barnhemmet Divino Nino i

Managua. Där tog vi hand om

föräldralösa barn i 2-årsåldern.

Till en början jobbade vi måndag

till onsdag men med tiden fäste vi

oss så pass mycket vid de

underbara barnen att vi utökade

och var där nästan varje dag.

Trots att Nicaragua är

Latinamerikas näst fattigaste land

får de här barnen en relativt bra

uppväxt. Med kärleksfulla

skötare, en dräglig boende-

situation och

ordentligt

med mat har

de här

barnen

bättre

förutsättningar

i livet än många andra barn i

landet. Eftersom barnen aldrig

själva upplevt något annat är det

för dem helt normalt ropa

mamma efter oss och pappa till

trädgårdsmåstaren, vakten eller

andra män.

Ja, Nicaragua är ett fattigt land

men det har otroligt mycket att

erbjuda. Med fem vulkaner, öde

och oändliga stränder till både

Stilla havet och Atlanten,

kaffeplantager, karibiska öar men

framför allt; ett gästvänligt och

hjälpsamt folk. Ofta får vi frågan

om vi inte är rädda för att gå ut;

men svaret är alltid nej. Rånad

kan man bli lika gärna i Sverige

som där!

Nicaraguaner är ett fantastiskt

folk, Nicaragua är ett fantastiskt

land. Och vi har haft ett

fantastiskt år!

Helena Lind och Elin

Zetterberg
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Den 3 september fick Central en ny medarbetare. Det är jag som tar över Ulrikas uppgifter under tiden

hon är på föräldraledighet.

Jag heter Jimmy Forsberg och är 23 år, född och uppvuxen i Nacka.

Jag kommer närmast från Lillsveds Idrottsfolkhögskola där jag utbildat mig till hälsopedagog mot barn

och ungdomar.

Jag har tidigare bland annat jobbat på TV8

som studioassistent och varit reporter på Trav

Ronden. Vidare har jag jobbat på fritids och

varit resursperson i skolan. Ideellt har jag varit

ordförande i Lillsveds Idrottsförening och

även drivit en skoltidning i gymnasiet.

Intressant att veta om mig är att jag simmar

regelbundet och gärna cyklar till och från

jobbet.

Min ambition är att fortsätta utveckla

verksamheten på Central och göra

lokalerna tillgängliga för fler. Jag kommer

också ha en stor del av arbetet på

Centralbladet.

Under sommaren har våra

tillgängliga lokaler utökats

med ytterligare 380 kvm på

Kammakargatan 5.

Här har vi en spännande lokal

som lämpar sig bra för

verksamhet såsom dans, rörelse,

teater och musik. Det finns ett

stort rum på ca 150 kvm med

trägolv, spegelväggar samt

dansstång. Dessutom finns

samlingsrum med möjlighet att

fika eller laga enklare mat då det

finns ett mindre barkök. Det

finns även bastu och

omklädningsrum. Det finns ett

rum till, där huserar Kvantons

JIMMY NY VERKSAMHETS- OCH
INFORMATIONSANSVARIG PÅ CENTRAL

NYHETER I VÅRA LOKALER PÅ
ROSENGATAN OCH KAMMAKARGATAN

som har musikskola för barn

mellan 7-14 år. I nästa nummer

av Centralbladet gör vi en närmre

presentation av deras verksamhet.

På kvällarna huserar våra egna

grupper där och för tillfället är

det Ursus, Royal Big Band och

Gymnasterna som delar på

kvällarna. På fredag kvällar

hoppas vi under hösten komma

igång med ”klubb” för

tonåringar i föreningen.

Vi söker nya grupper som vill

hyra lokalerna under dagtid, det

kan vara allt från pensionärsdans,

streetdance, sångträning, yoga till

babyrytmik. Tipsa gärna

föräldrar, grannar, andra

medlemmar, släkt och vänner om

våra lokaler. Hör gärna av dig så

att vi även kan visa vår nya lokal.

Utöver lokalen på

Kammakargatan har vi även

lediga tider i framförallt

Spegelsalen och Gröna Rummet

under dagtid.

Mer information om våra

prisvärda lokaler finns på vår

hemsida www.central.kfuk-

kfum.se  under ”Hyra lokal” eller

ring vår reception 08-412 23 70.

Kea Lagerquist
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Välkommen till KFUK-KFUM Central lördagen den 13
oktober för att hjälpa till med
insamlingen för Världens Barn

Förra året hade vi en fantastisk insamling. Roliga aktiviteter, festmiddag och

konsert på kvällen. Vi var många förra året och förhoppningen är att vi blir

minst lika många i år igen. Så om alla ni som var med i fjol kommer igen

och tar med någon kamrat så blir vi många fler.

Du som är 12 år eller äldre vill vi ha på Central lördag 13 oktober.

Ni som bor långt ifrån Central uppmanas hjälpa till med Världens Barn-

insamlingen där ni själva bor. Då slipper ni resan till och från Stockholm.

Praktiska saker

Första insamlarna skall ut klockan 10.00 så vi behöver ett stort gäng som är på plats på Rosengatan 1

klockan 9.30. Förmiddagen ger historiskt sett mer än eftermiddagen. Insamlingstiden är ungefär 1,5 timmar.

Även om det är oktober är mössa och vantar bra att ha med sig.

Mellan insamlingstillfällena på stan är man på Central och kan då göra en del olika aktiviteter, bland annat se

på film, spela turbo-basket, fika eller bara umgås.

När man lämnar in en bössa (och räknat pengarna som de flesta vill göra) får man en lott till ett lotteri med

många vinster.

Den stora gala-middagen börjar serveras klockan fem. Detta innebär att vår sista insamling på stan är

avslutad ungefär klockan fyra.

Som avslutning på middagen blir det musik och sång samt avtackning till alla som bidragit under dagen.

Avslutningen blir efter klockan 18.00 och då hinner ni hem i god tid före Världens Barn-galan på TV som

börjar 20.00. Där får ni ännu mer information om insamlingen och resultatet i Sverige.

Frågor om dagen besvaras av dina närmaste ledare eller John Sternå på Centrals kansli, 08-412 23 78.

Var med i insamlingen!

John Sternå

Om vår roll och bidragshanteringen av

Världens Barn

2003 var första året vi var med i insamlingen. En del av

Världens Barn-pengarna går till KFUK-KFUM där de

används för barn och ungdomar i internationella

projekt.

KFUK-KFUM Central har två stora internationella

projekt för 06/07. KFUK i Palestina och KFUK i

Vitryssland. Dessutom har Ängsholmen ett lägerprojekt

med KFUM i Vitryssland.

Det är stor sannolikhet att vi kommer att kunna få en

hel del av egeninsatspengarna från det som

riksförbundet kommer att dela ut av de insamlade

pengarna. Så ju mer som samlas in desto mer får vi för

det internationella arbetet!

De tre viktiga ämnena för Världens Barn är: Hälsa,

Utbildning och Framtid. På riksförbundets hemsida

www.kfuk-kfum.se finns mer information. Gå gärna in

där och läs om det.
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En av Stockholms anrika

kammarkörer, KFUM:s

Kammarkör, firar 50-års

jubileum i år.

Detta celebreras den 6 oktober

med en konsert på

Nybrokajen 11 i Stockholm,

där såväl körens grundare,

Dan-Olof Stenlund, som den

nuvarande ledaren, Cecilia

Martin-Löf, dirigerar.

Att få återknyta kontakten med

Dan-Olof Stenlund är koristerna

förstås mycket glada över. Hans

omvittnat stora förmåga att göra

musik som verkligen berör är

inspirerande inte bara för

publiken.

I samband med jubileet ges också

en CD ut, med inspelningar från

körens alla dirigentepoker: Efter

Dan-Olof Stenlund följde Håkan

Boström, Stefan Parkman, Mats

Nilsson, Ragnar Bohlin och nu

alltså Cecilia Martin-Löf.

Dan-Olof Stenlund startade

KFUM:s Kammarkör 1957 och

ledde den fram till 1974, varpå

Kammarkören firar 50 år
med stor konsert

han flyttade till Malmö för en

professur i kördirigering vid

Musikkonservatoriet i

Köpenhamn. Alltsedan dess leder

han Malmö Kammarkör som

han startade 1975.

Mellan 1961 och 1974 var Dan-

Olov Stenlund även dirigent för

Uppsala Akademiska

Kammarkör, som också firar 50-

års jubileum i år. Under 60- och

70-talen samarbetade de båda

körerna ofta.

Nu till 50-årsjubileet tas den

traditionen upp och UAK gästar

KFUM:s Kammarkörs konsert i

stycket Figure Humaine av

Francis Poulenc. Veckan efter, då

UAK firar sitt jubileum i

Uppsala under Stefan Parkmans

ledning, gästar KFUM:s

Kammarkör deras konsert i

samma stycke.

KFUM:s kammarkör är en fristående förening inom KFUK-KFUM

Central i Stockholm.

För mer information, kontakta körens ordförande

Anna-Karin Borg 070-60 66 410 eller

Cecilia Martin-Löf, 073-74 14 685.

KFUMs Kammarkör 50 år

Tid: 6 oktober kl 15:00

Plats: Nybrokajen 11, Musikaliska Akademiens Stora Sal

INTERNATIONELLA BARNDAGEN, 1 OKTOBER

VITRYSSLANDSTRÄFFVITRYSSLANDSTRÄFFVITRYSSLANDSTRÄFFVITRYSSLANDSTRÄFFVITRYSSLANDSTRÄFF
Maria Söderberg, journalist och fotograf kommer att hålla föreläsningMaria Söderberg, journalist och fotograf kommer att hålla föreläsningMaria Söderberg, journalist och fotograf kommer att hålla föreläsningMaria Söderberg, journalist och fotograf kommer att hålla föreläsningMaria Söderberg, journalist och fotograf kommer att hålla föreläsning
”Det mest lockande och det sämsta i livet är prostitution, droger och vapen. Allt detta har jag gått
igenom under mina 18 år”, - skrev en vitrysk tjej Masha i ett brev till
Maria Söderberg.
En bok på ryska ”Droger: tragedins ansikte” kommer hon att berätta
om.

Lotteri - Fem fina vinster !Lotteri - Fem fina vinster !Lotteri - Fem fina vinster !Lotteri - Fem fina vinster !Lotteri - Fem fina vinster !
Lotterna kostar 20 kr/st och köps på Centrals kansli. Dragningen sker på
Vitrysslandsträffen, 1:a oktober.

AnmälanAnmälanAnmälanAnmälanAnmälan
görs senast fredag  28 september till kansliet tel.: 08 412 23 70 eller till;
info@central.kfuk-kfum.se.

Hjärtligt välkomna till central, Rosengatan 1, klockanHjärtligt välkomna till central, Rosengatan 1, klockanHjärtligt välkomna till central, Rosengatan 1, klockanHjärtligt välkomna till central, Rosengatan 1, klockanHjärtligt välkomna till central, Rosengatan 1, klockan
18.00!18.00!18.00!18.00!18.00!
KFUK-KFUM Centrals internationella kommitté
www.central.kfuk-kfum.se
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Symfoniorkestern Pro Musica

fyller femtio år och firar det med

stor jubileumskonsert den sjätte

oktober. Orkestern presenterar

stolt fina solister som violinisten

Cecilia Zilliacus och sopranen

Catharina Lundgren. Med sin vana

trogen bjuder orkestern inte bara

på klassisk musik, utan också spex

och modernare tongångar.

Filmmusiken till ”Stjärnornas

krig” står för ett av de

våldsammare inslagen. Medan

utdrag ur Tjakovskijs ”Eugen

Onegin” och Staffan Lundén-

Weldens ”Concertino för

valthorn” ger kärlek och

dramatik.

Symfoniorkestern Pro Musica
fyller femtio år

Det har bara gått 4 år sedan Pro

Musica anslöts till KFUK-

KFUM Central, men

orkestern bildades

alltså redan 1957.

Den förste dirigenten

Hans Bornum stod

för både det

musikaliska och

praktiska ledarskapet

ända fram till 1984.

Repertoaren bestod

av klassisk musik.

Sedan dess har

dirigenterna avlöst varandra och

orkestern fungerar nu som en

demokratiskt styrd förening. I

takt med ökat

medlemsinflytande har

repertoaren breddats. När

orkestern fyllde 40 år

firades det till exempel

med en jättelik

Halloweenfest då hela

orkestern sminkades till

spöken och solisterna bar

slängkappor och löständer

av vampyrsort. Dåvarande

dirigenten försvann i ett

moln av rök när

rökmaskinen försökte stjäla

föreställningen. År 2001

förvandlades Aula

Magna på

universitetet till en

rymdraket när

orkestern spelade allt

från Holsts svit

Planeterna till Star

Trek-musiken.

Nu är det alltså

dags igen.

På

Jubileumskonserten

är det Pro Musicas chefsdirigent

Glenn Mossop som står på

dirigentpulten. Som solister syns

Cecilia Zilliacus (violin), Catharina

Lundgren (sopran), Staffan

Lundén-Welden (valthorn och

konferencier) samt Dag Westling

(gitarr och sång) från irländska

folkmusi-kgruppen Quilty.

Bakom dem, uppklädda och på

helspänn, väntar jubilaren

Symfoni-orkestern Pro Musica på

att taktpinnen ska höjas, att festen

ska börja.

Välkommen att fira med oss!

Ingar Lindholm, sekreterare

Present till Symfoniorkestern ProMusica

SUZUKI - KONSERT
Lör 8 dec, kl 15.00 i Spegelsalen

Välkommen att se våra suzukiungdomar uppträda.

Konserten är en del av en Stockholmskonferens med lektioner
och aktiviteter för elever samt lärarträff för Suzukilärare.

För mer info, besök vår hemsida.

Gästföreläsare: Sven Sjögren, ordförande i Svenska Suzukiförbundet
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Flera av KFUM-gymnasterna deltog vid olika tillfällen i somras i Allsång på Skansen.

Bland annat gjorde de strålande insatser både som pirater i Klart till drabbning och som drängar

tillsammans med skånske Elias i Livet på landet och Oh Boy och diverse olika varianter av Peps Persson.

Programledaren Anders Lundin hamnade också i starka och säkra händer när han gjorde en stagedive.

Att vara med i allsången brukar ju innebära att man blir rikskändis och hamnar på kvällstidningarnas

förstasidor så fort man gör något bus eller får en och annan krämpa. Så det är kanske där vi får läsa om

killarna i fortsättningen.

GYMNASTERNA PÅ ALLSÅNG PÅ SKANSEN

På bilderna: Anthon Hansson, Daniel Arvidsson, Jesper Borg, Sebastian

Löfstrand och Christian Areskär.

Den 7 juli befinner jag mig en

tidig morgon på T-centralen med

alla KFUM-gymnaster. I luften

finns spänning då vi stiger på

bussen som ska ta oss till

Österrike och Gymnaestradan.

Under den kommande veckan

skulle vi alla delta och få ta del av

världens största gymnastik

evenemang. I bussen gick rykten

om de orädda ryssarna, och de

graciösa japanerna och alla såg

Gymnaestradan 2007
mycket förväntansfulla ut. Efter

en busstur fylld med

rövarhistorier och danskt godis

stannar bussen i en liten stad som

hette Dornbin. Vi var framme!

Gymnaestradan var en vecka

fylld med magi! Vi KFUM-

gymnaster representerade Sverige

tillsammans med de vackra

Uppsalaflickorna. Efter ett

nervöst genrep, var det dags att

möta publiken

bestående av gymnaster

från hela världen. Efter

ett uppträdande som

nästan känns felfritt var

spänningen på topp, då

man väntade på

publikens respons. Ett

sus hördes genom

gymnastiksalen då folk

började jubla och

en varm och

pirrande känsla

studsade genom

kroppen. Efter

uppträdandet var

det bara att luta sig tillbaka och

njuta av andra länders enastående

uppvisningar. När man kände sig

hungrig var det bara att gå till

matsalen där utsökt österrikisk

mat serverades.

Detta var en typisk dag under

Gymnaestradaveckan. En hel

vecka fylld med upplevelser

utöver det vanliga och med mat i

spännande smaker. Utan att

överdriva tycker jag att

Gymnaestradan 2007 var det

bästa på hela sommaren!

Hampus Söderström

Under 7 veckor i sommar har alla gymnaster som varit

hemma i stan haft tillfälle att träna gymnastik på dagtid.

Varje vardag mellan kl. 9-14 var det träning på KFUM.

Man tränade alla AG redskap som t.ex. ringar, räck, bygel.

Volter på matta och hopp utfördes också. Lunch serverades

Sommarskolan varje dag vilket man gemensamt åt i Gulans café. Vissa

veckor avslutades med någon annorlunda aktivitet som

laserdome eller bad. I snitt närvarade 10-15 pojkar varje

dag på träningarna.

Detta har varit en mycket lyckad och uppskattad aktivitet

som vi hoppas kunna genomföra även nästa sommar.

Tova Sören
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TAJM-OUT
CENTRAL BASKETS

SIDOR

Coach kick-off
För att förberedda oss inför säsongen så samlades alla coacher en

lördag för en s.k. coach kick-off. Tanken med dagen var samla alla

coacher, nya och gamla, för att dela med oss lite nyttig information

inför säsongsstarten men framförallt för att träffas och umgås. Tyvärr

var inte lika många som man kunnat hoppas på men anser ändå att

dagen var lyckad. Efter en tuff kamp av kubb i humlan, där lag

utlänningar vann mot lag svensons (blå penna), så blev det pizza och

monster efterrätt på KFUM. Kvällen rundades av med ett härligt game

i hallen. Nästa träff  blir det bangolf ?!?

/Philip Aluko

Medlems- &

träningsavgifter
Inför säsongen 07/08 har vi

gjort några ändringar gällande

regler och inbetalning av

medlems- & träningsavgiften.

Brev har skickats ut till alla

medlemmar, annars finns

informationen på vår

hemsida. Viktigt att Ni tar del

av denna information.

Sista inbetalningsdag är

den 28 september.

PREMIÄRNERVER…..
Ny säsong, nya tränare, nya moves, nya motståndare, nya

mål……..varje säsongsstart är som en premiär. Var tränar vi, vilka

lirar vi mot, vilka är med i truppen???

Det är alltid lika spännande och jag är extra hoppfull inför denna

säsong. KFUK-KFUM Central Basket håller långsamt, men

stadigt, på att utvecklas. Det är kul att det går framåt och jag

hoppas att alla ni spelare och medlemmar känner vinden i ryggen.

Philip skriver mer om årets förändringar på annan plats i blaskan.

I styrelsen har vi också ändrat lite i laguppställningen. Efter många

säsonger och en topplacering i klubbens maratontabell, tar Olle

Lindström av sig dojjorna. Han avslutade med en uppskattad

sammanfattning av Centrals historia på ledarlägret i Idre och

kommer fortsättningsvis att fungera som bollplank vid behov.Tina

Bergström har tagit klivet upp i huvudföreningens A-lag och är

därför bara avbytare i år. Anna Magnusson tar steget upp från

materialare och blir ny 10:a i förstafemman. Annat nytt blod står

Stephen Aluko för som väntas skotta från bägge kanterna. Kvar i

laget från förra året är Isak Benyamine på en trygg

playmakerposition, Lasse Clausson, med stabila hookar från både

höger och vänster och David Lindberg som står för speed och

kreativitet, bl a med hemsidan som specialitet. Challe Barrdunge

håller hårt i spelkassan och Philip Aluko har huvudansvaret för

utrustning och material. Vid sidan av plan står undertecknad och

coachar under överinseende av nye sportchefen Eivind.

En annan nyhet är att i år har vi riktiga A-lag både på dam- och

herrsidan. Matchtider kommer att annonseras på KFUM och på

hemsidan. Kom och heja på laget ni själva ska spela i om några

år!!

Och glöm nu föralltivärlden inte klyschorna! Den som tränar mest

blir bäst!!! Banana Huj! /Svante

KOLLA IN VÅR

HEMSIDA!
Under kommande säsong

kommer vi på kansliet att

lägga ner större kraft på

hemsidan och att hålla den

uppdaterad. Besök sidan

veckovis om du vill veta vad

som är nytt inom föreningen,

ta reda på Central lagens

resultat eller annat skoj.

www.kcb.se
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Nytt för i år…
… är att vi anställt Eivind Möstl som sportchef. Eivind är en meriterad tränare med bakgrund i Arvika

Basket och Svenska landslaget. Gångna säsongen coachade Eivind Solnas Damlag i ligan. I KFUM Central

Basket kommer Eivind att hjälpa till på kansliet, vara en coach åt coacherna samt coacha flickor -92 och

damlaget. Vi är glada över att ha Eivind hos oss och Ni kan läsa mer om honom på sidan 14.

… är att KFUM Central Basket har fått många nya coacher. Större delen består av pojkar och flickor från

våra egna -92 lag. Dessa kommer att ansvara för yngsta och nyuppstartade lag i föreningen. Kul att så

många vill börja coacha.

… är det nya senior herrlaget. Vi har sedan länge haft ett seniorlag men detta har liten förankring i själva

verksamheten. Nu har de ”lite äldre” coacherna, tillsammans med lite gamla centralare och lite nytt blod

utifrån, bildat ett eget lag som kommer att träna 2ggr/veckan och spela seriematcher. Här kommer också

möjlighet ges till de -92: or som vill och förtjänar att träna och spela matcher med laget.

… är att KFUM Central Basket, för första gången på många år, kommer ha lag representerade i Svenska

Mästerskapen. Båda 92 lagen kommer att delta i SM som sätter igång i oktober. Vi önskar dom lycka till

… är att vi kommer anmäla ett par av våra yngsta och nystartade grupper i Stockholm Basket Cup. Tidigare

har vi anordnat egna miniturneringar men i år gör vi saker lite annorlunda.

… är också att dessa lag kommer att spela sina hemmamatcher på KFUM.

//Kansliet

Klubbmästerskapet
Förra året höll vi i en 3 mot 3 turnering för att inviga den nya säsongen och dom nya match dräkterna. Vi

kallade detta evenemang för KM (klubbmästerskapet). Och efter förra årets succé bestämde vi oss att göra

detta till en årlig tradition. Till

årets upplaga var vi nästan 90

anmälda spelare och föräldrar.

Dagen blev återigen en succé

trots ett par avanmälningar pga

sjukom. Stämningen var för

övrigt på topp hela dagen och

på kvällen då alla matcher var

färdigspelade hjälpte alla till att

duka fram en mysig middag

(självklart i vinrött/gul tema)

som avnjöts i hallen. Tackar alla

föräldrar som hjälpte till under

dagen, väldigt uppskattat!

Vinnare av turneringen kan Ni

läsa på vår hemsida.
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Vid årets dagläger var vi cirka 45 st
deltagare. Det är lite färre än tidigare år men
det positiva var att det var fler nya ansikten.
Man fick känslan av att många som brukar

vara med istället prioriterade sommarlägret i
Vadstena. Äldsta åldergruppen i år var

94:orna och yngst var de födda -98. Just att
det var så många från -97 och -98 lagen,

våra yngsta lag i föreningen,  var ett
glädjande besked och ett bevis på att

coacherna för dessa lag gjort mycket rätt
under den gångna säsongen. Det ska Cajsa
& Keya, Martin & Mattias, Magnus Nygren
samt Åsa Hammar, tränare för dessa lag, ha

en eloge för.

Som vanligt var daglägret högt uppskattat
med mycket utomhusaktiviteter. Vill tacka
alla ledare som var med och hjälpte till och
Armineh och Kristina i receptionen för all
hjälp men även vädergudarna som gav oss
strålande väder. Här följer ett bildcollage

från årets Dagläger.

DAGLÄGER 13-22 JUNI
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Lägret i Vadstena
ur Flickor-92:s ögon

Den 5 augusti började med två

arga mulatter som spillde kaffe

över sina byxor som skulle hålla

hela veckan. Efter en timmes resa

kom vi äntligen fram till KFUM

där det inte fanns någon plats på

bussen. Fast vi får ju skylla oss

själva eftersom vi kom för sent.

Bussresan var som vanligt väldigt

underhållande och efter cirka fyra

timmar var vi framme i Vadstena.

YAYYY! Träningarna satte igång

redan första dagen och även om

man inte var i toppform körde vi

på väldigt bra. Efter en och en

halv timmes träning var det en

snabb dusch som gällde och iväg

till matsalen för middag. När

middagen var avslutad gick man

tillbaka till sina rum för att vila

upp sig inför kvällsturneringen.

Alla hade blivit indelade i tolv lag

med fem eller sex spelare i varje

och matcherna som spelades 4

mot 4 kunde sättas igång. Efter

måndagens turnering gick man till

matsalen för kvällsmål och sen

var det dags att sova för klockan

var mycket. Tro dock inte att vi

(f-92, 93:an och Hillan) somnade

som stockar. Många galna och

pinsamma bilder togs och många

partier familjestress spelades. Vi

hade fått besked om sovmorgon

så vi höll igång natten lång. Det

fick vi ångra morgonen därpå när

Tim kom och väckte oss 45

minuter innan träning. Klockan

var då halv åtta så vad hade hänt

med sovmorgonen?? Alla var

självklart väldigt trötta och ganska

irriterade efter den långa natten

och värst var nog Li som

somnade med mackan i handen

under frukosten och som ända

fram till träningen inte sa ett ord.

Tröttheten satt kvar under

träningen och fram till att vi skulle

springa 3 km. Ja, eftersom

tröttheten satt kvar i Li blev det

inte mycket spring för henne.

Hon tog en långpromenad istället

tillsammans med Hillevi och

Sonia. Jacqueline joggade inte så

mycket hon heller, hon fick sitta i

den berömda bilen Ernst istället

med Philip och Mattias som inte

heller pallade springa. Efter en

varm joggingrunda/promenad

fick man äntligen ta sig ett dopp i

det kalla men avsvalkande vattnet.

Efter många glassar var det tid

att bege sig hemåt för middag.

Kvällsturneringen satte igång som

vanligt vid halvåttatiden.

Onsdagen bjöd på två väldigt

roliga träningar. På den ena med

Philip och Tim fick vi spela lite

efterlängtad 5-5 där vi tävlade

om en idioten som bl.a.

Jacqueline till slut (som vanligt)

fick springa. Nästa träning med

David och Stephen blev väldigt

intensiv men samtidigt väldigt

rolig. Träningen började med lite

uppvärmning två och två och sen

körde vi en 3-3 turnering där

man märkte hur gärna alla ville

vinna. Man glömde snabbt bort

vad foul var och alla kunde nog

lämna träningen med minst ett

blåmärke. Li hade till och med ett

bitmärke på ryggen som Hillan

kan känna sig skyldig till.

På torsdagen vaknade vi vid halv

nio. Vi gick upp för att äta

frukost och sedan hade vi träning

klockan tio. Då fick vi spela lite

4–4 och sen var det dags att ta

farväl av våra lagkamrater Tolla

och Andrea som var tvungna att

åka hem lite tidigare i år. Allt

eftersom tiden gick började man

känna av saknaden av Tollas

sköna inställning till allt och

Andreas alltid lika roliga humor.

Den här kvällen spelades ingen

turnering utan coacherna hade

andra roliga saker planerade.

Ja, ingen visste egentligen vad

som skulle hända denna mörka

och spöklika kväll. Coacherna

bad oss komma till hallen för en
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stor samling. Aktiviteter var

inplanerade för att distrahera oss

från vad som egentligen skulle

hända. Lag för lag lämnade hallen

och till slut var det bara Li,

Jacqueline och Cajsas lag kvar. Vi

var äldst men trots det var vi

räddast av alla. Därför

omplanerade vi grupperna så att

de som var räddast fick gå med

någon som var modig. Vi hade

då turen att få gå med Nelly (f-

96) och Kattis (f-95). Eftersom vi

var sist och det var så sent

började vi ana vad som skulle

hända och nu var det äntligen vår

tur att lämna hallen. Anna satte på

oss ögonbindlar och ledde oss ut

till en bil. När vi satte oss i bilen

blev allt väldigt kusligt med läskig

musik som spelades. Det var

fortfarande inte något som

hindrade oss från att ha kul. Mitt i

allt det roliga får vi höra att vår

chaufför har kört fel. Då börjar

vi alla känna oss rädda och för

Cajsa blev det lite för läskigt.

Precis som förra året blev det

alltså ingen spökrunda för henne.

När det var dags att kliva ur bilen

vägrade Cajsa lämna sitt säte.

Hon blev kvar och följde Aluko

hem. Vi andra fyra fick i alla fall

samla mod till oss och ungefär

tjugo minuter senare hade vi

klarat av en mörk och läskig skog

med många faror på vägen.

Fredagen blev en lång och

händelserik dag. Tim hade tyvärr

åkt hem tidigare men Philip hade

ändå lyckats planera en rolig

träning full av

överraskningar.

Träningen gick ut på

att samla poäng på

olika sätt för att i slutet

av träningen få ett

prestigefullt pris. Vi

skulle dessutom börja

och sluta träningen

med ”ringen”. Alltså

DJ Aluko dropped his

beats och vi bildade en

ring runt mittcirkeln. Alla skulle

gå in minst en gång och nya

sköna moves blev upptäckta. I

slutet av träningen hade Philip

ännu en överraskning. Vi skulle

visa upp en dans senare ikväll på

discot och vinnaren av tävlingen

som pågått under träningen

(Hillan) skulle få vara leaddancer.

”Finalen spelades

mellan Ryssland och

Turkiet”

Ja, ikväll skulle det alltså vara

disco men först var det dags att

kora vinnarna av årets turnering.

Finalen spelades mellan Ryssland

och Turkiet där Ryssland gick

hem som segrare. Vi skulle även

hinna med en straffkasttävling.

Finalen stod mellan Daniel (p-94)

och Eddie (p-92). Efter mååånga

satta skott stod i alla fall Eddie

som vinnare! Tro nu inte att det

var slut än, Eddie skulle möta

mästarnas mästare på straffkast,

han som inte hade missat ett

straffkast i hela sitt

liv – Lasse

Clauson! Titeln

som mästarnas

mästare skulle

dock tas över

ikväll för Eddie

lyckades hålla sig

cool och vinna

hela tävlingen,

efter ett 100%

uppvisande.. Nu

var alla taggade

inför det efterlängtade discot.

Man gick och duschade om man

hade spelat match och på

rummen började alla göra sig

fina. När vi väl var klara med det

var det dags att börja jobba på

koreografin. Med hjälp av Aluko

hade vi snart lärt oss alla steg och

vi var ready to go! Väl inne på

dansgolvet var alla hypade och

det var snart dags för oss att

shake our asses.  Senare under

discots gång pågick en

danstävling. Alla var engagerade

och ville gärna vinna men tillslut

hade vi tre starka finalpar:

Sonia & Keya (f-92/p-92)

 Lydia & Anton ( f-94/p-95)

Ivar & Felicia (p-97/f-96).

På vinnarpallen stod tillslut Ivar

och Felicia! Discot tog slut vid

3.00 men festen fortsatte inne på

rummen. Man ville inte gå och

lägga sig det var ju trots allt sista

kvällen. Vi höll igång ännu en natt

men vid sextiden var alla lampor

släckta. Det innebär att vi då sov i

cirka 3 timmar och sen var det

bara upp och hoppa för att

packa väskorna, städa och sedan

börja bege oss hemåt. Innan det

var det ju i alla fall dags för den

årliga prisutdelningen. De spelare

som utmärkt sig på något sätt

under lägret fick sig ett pris och

sedan delades även lägertröjorna

ut. Då var det bara gruppfotot

kvar och sedan fick man sätta sig

i bussen som skulle ta oss hem till

Stockholm.

By: Li & Jacqueline (f-92)
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Hon har varit aktiv medlem över

halva sin livstid och tillägnat sin

själ och sitt hjärta till vår förening

och betytt så mycket till så

många. Anna slutar nu på kansliet

men är fortfarande kvar i

föreningen som styrelsemedlem

och coach. Något vi är väldigt

tacksamma för.

Hon har som sin tid som

huvudansvarig inom förening sett

till att hålla föreningen intakt och

alltid på väg i rätt riktning. Hon

har lagt ner mycket av sin lediga

tid för att utveckla ungdomar till

bättre basketspelare och individer.

Trots att hon en säsong coachade

4 olika lag, utan en träningsfri

dag, var motivationen på planen

alltid på topp.

Anna är en bidragande orsak till

att vi har så starka tjejgrupper på

spelarsidan i KFUM Central

Basket.

 Vi vill tacka Dig Aanna för alltt

det jobb du har lagt ner och för

att du är en sådan härlig förebild

och inspirationskälla.

Anna – du e grym!!!

ETT STORT TACK

TILL DIG,

ANNA MAGNUSSON!!

KFUK-KFUM basket har fått

en ny Sportchef. Han är

flerfaldig svensk och nordisk

mästare och är Sveriges mesta

landslagscoach. Vi hälsar

Eivind Möstl, 48 år

välkommen!

Han kommer närmast från

klubben Solna Vikings som han

coachat med stor framgång. Så

sent som 2006 lotsade han laget

till SM-guld, Eivinds sjunde totalt.

Bland de klubbar han tränat finns

bland andra M7 Borås och

danska klubben Hörsholm BBK.

Dessutom har han hunnit med

187 landskamper som ledare, det

är mer än någon annan svensk

landslagstränare.

Eivind började sin karriär som

10-åring på KFUM Arvika,

samma stad där han även började

sin tränarkarriär. 11 säsonger blev

det som coach för Arvika basket,

som 1991 spelade final i

Europacupen.

Idag har han två döttrar. Sofie, 20

och Frida, 17. Frida är

fortfarande aktiv, men även Sofie

har spelat basket i flera år.

Som sportchef på KFUK-

KFUM basket ska Eivind främst

coacha coacherna och ha det

övergripande ansvaret för spelare

och spelarfrågor. Fast

tränaruppdraget släpper han inte

helt. Han kommer att ta hand om

F92 och damlaget.

Eivind Möstl ny sportchef

Under de senaste 6 åren har Anna Magnusson jobbat som

kanslist på KFUM Central Basket.



15

Solen sken på morgonen då

seniorerna embarkerade

Affes buss för den

traditionsenliga vårutfärden,

i år med sikte på Linnés

Hammarby.

Första anhalten var Haga

sockenkyrka, en liten medeltida

kyrka, norr om Sigtuna. Vid

kyrkporten stod kyrkvakt-

mästaren på den nykrattade

gången och tog emot oss.

Margaretha Svensson höll en kort

morgonandakt, varefter vi gick

till församlingsgården och intog

vår medhavda matsäck bestående

av kaffe och goda ostsmörgåsar

Nästa anhalt var Alsike kyrka.

Även denna kyrka med anor från

medeltiden. Bland annat finns här

fragment av målningar och två

helgonbilder från ett medeltida

altarskåp.

Bredvid kyrkan ligger Alsike

kloster, ett av ett tiotal kloster

som tillhör svenska kyrkan,

beläget sedan 1964 i gamla

byskolan. Helgeandssystrarna

lever där med öppna dörrar för

varje människa som vill söka

Guds frid i deras hus. Här finns

öppna dörrar för bland annat

asylsökande flyktingar. Den

karismatiska syster Ella berättade

inspirerande om kyrkans historia

med inlevelse om livet i Alsike

kloster. Speciellt bra på att kunna

ta hand ungdomar från andra

länder. Vi var fyllda med värme

och glädje då vi lämnade Alsike

kyrka.

Lunchen intog vi på Restaurang

Skarholmen. Vi fick god mat och

vacker utsikt över sjön Ekoln.

Så var vi då äntligen framme vid

Carl och Sara Lisa Linnés

Hammarby, fastigheten som

Linné köpte 1758 till sommar-

bostad. Linné blev en stor

markägare i trakten. Man bedrev

ett aktivt jordbruk på gården som

är mest känd för Linnés praktiska

växtförsök och provodlingar i

trädgården. Han experimenterade

med både inhemska och exotiska

växter. Vi vandrade runt i

trädgården, där man än i dag kan

finna växter som planterats under

Linnés tid.  Seniorerna med

starkaste benmusklerna besteg

trädgårdens högsta punkt, där ett

litet museum ligger. Linné

uppförde detta lilla stenhus utan

eldstad 1769 för att brand- och

I Linnés fotspår –
seniorernas vårutfärd

översvämningssäkert kunna

förvara sin naturaliesamling av

tiotusentals växter, djur och

mineraler. Linné kallade den lilla

bygganden för ”Mitt palats i

himlen”.

Därpå for vi igenom Uppsala

och från bussfönstren beskådade

vi tulpanprakten i Stadsparken

som planterats med anledning av

Jubileet.

Vid framkomsten till Rosengatan

kunde vi konstatera att vi haft en

mycket skön och innehållsrik

vårutflykt, lugnt och säkert

busstransporterade med Affe vid

ratten. Ingen blev åksjuk!!

Håkan Forsslund

Bilder: Armineh Karapet
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Erik Zeidlitz finns från och

med 1 oktober på Ängshomens

kansli istället för Ulrika som går

på föräldraledighet.

Erik kommer närmast från

jobbet som generalsekreterare

på Svenska Kanotförbundet, ett

förbund som han jobbat för i

25 år. Däremellan hann han

jobba som lärare på

kanotgymnasiet i fyra år.

Erik har imponerande 99 SM-

medaljer från sin aktiva karriär

som kanotist. Han har även

deltagit i fyra olympiska

mästerskap, där femteplatsen

1968 är den bästa placeringen.

Erik jobbar på halvtid fram till

nyår och fortsätter sedan på

heltid.

Du når Erik på 08-412 23 73

eller erik@angsholmen.org

NYTT FRÅN

ÄNGSHOLMEN

KVARGLÖMDA KLÄDER
Det finns ett antal säckar med

kvarglömda kläder från vårens och

sommarens lägerperioder.

Dessa finns på Central, Rosengatan 1 i

Stockholm. Det går bra  att komma in

vardagar mellan 08.00-21.00 eller helger

10.00-18.00 och titta efter sina ägodelar.

Det går inte att ringa och be oss titta i

säckarna efter speciellt klädesplagg, det

hinner vi inte.

Den 15 oktober skänker vi

klädessäckarna till Stadsmissionen så passa

på innan dess.

HYR PARADISET FÖR

KONFERENS ELLER

UTBILDNING!
På en av Ängsholmens södra uddar ligger

nyrenoverade Paradiset. Paradiset är en

byggnad belägen i tre riktningar endast

några meter från vattnet.

Sexton bäddar fördelade på fyra sovrum,

stort samlingsrum med whiteboard,

konferensmöbler samt fotöljer.

Måltider serveras i vårt storkök tillsammans

med övriga deltagare på ön.

Vi hyr ut denna byggnad under vår och

höst.

För pris kontakta Andreas på kansliet..
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Sommaren är som bekant

KFUK KFUM Ängsholmens

högsäsong, det har varit fullt

med barn och ungdomar på

ön i sommar. Som bekant

har det nog inte varit det

bästa vädret i sommar….

Men vad gör det när man

har kul ändå!

I år har vi haft fem stycken

lånade gutefår på Ängsholmen.

Till en början skulle de hålla till i

en hage, det fungerade i knappt

ett dygn, sedan var det frigående

får som gick runt och strosade på

ön. Ett uppskatta tillskott på ön

av de flesta, några få personer

som engagerar sig i

grönsakslandet har haft en annan

åsikt. Fåren älskade nämligen att

äta av grödorna i landet….. I

augusti kom vi till slut på att det

var enklare att hägna in det vi var

rädda om än att hägna in fåren.

Fåren har dock i höst stannat i

hägnet, troligen beroende på att

de växt till sig och inte har lika lätt

att smita under stängslet.

Inför denna sommar har vi

kunnat använda vårt senaste

renoverade hus Paradiset till vår

skeppisutbildning (första

utbildningssteget till att bli ledare

på Ängsholmen). Paradiset har

varit stängt under 2 år och

genomgått en ordentlig invändig

renovering med stöd från KFUK

KFUM Central. De som har haft

förmånen att få bo i Paradiset har

varit mycket nöjda. Fortfarande

återstår en hel del arbete

utvändigt, en ansökan ligger hos

KFUK KFUM Central för att

kunna slutföra det utvändiga

SOMMAREN SOM GICK
HÖSTEN SOM KOMMER

arbetet. Huset är tillgängligt att

hyra av KFUK KFUM Centrals

föreningar för kurser och

konferenser upp till 16  personer.

Under sommaren släppte konfas

lägerchefen. Robin Af Ekenstams

band Skavers ut en Ängsholmslåt

”Ängsholms gansta” som spelats

hela tiden i Discot och varit ett

mentalt stöd i diskrummet. Låten

finns att hitta på myspace.com/

angsholmsgangsta. Låten blev en

dunderhit på ön och toppade

listan på mest spelade låt på ÄH

discot.

Konfirmationen i Engelbrekts

kyrka den 29 juli samlade cirka

1200 personer då 59 ungdomar

konfirmerades. Kollekten som

samlades in gav hela

fantastiska 14.364

kronor och ändamålet

var främst kvinnligt

ledarskap inom

KFUK och KFUM i

Vitryssland och

Palestina.

I våras var

sjöutskottets

undergupp i England

och tittade på

alternativ till

optimistjollen. Tack

vare en sponsor har vi

i augusti kunnat

införskaffa en RS

Tera, som vi har testat

som alternativ till

optimistjollen. En

utvärdering kommer

att göras under hösten

och en eventuell

ersättning strategi

kommer att utarbetas under

vintern.

I år har vi provat att

säsongsanställa en kock (Micke

Holmertz) för att förenkla och

effektivisera arbetet i köket.

Hittills har det slagit väl ut och en

utvärdering kommer att göras när

säsongen är över för hur vi

kommer att göra till kommande

år.

För alla Ängsholmsledare är

säsongen inte över ännu - höstens

arbetshelger väntar under

oktober.

Trevlig höst!

/Andreas Ekeberg och Ulrika

Alexandersson

I augusti avled

Ängsholmsledaren Roger

Sjögren efter en tids sjukdom.

Han var en mycket

uppskattad och engagerad

medlem i föreningen.

Roger var aktiv inom

föreningen under 20 år. Det är

med stor saknad som Roger

lämnat oss.
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Nordisk lägerskoleseminarium

skulle i år gå av stapel i

Nordnorge, långt ute på Lofoten

några dagar i juli. Ett sextiotal

deltagare från Sverige, Norge,

Danmark, Island och Finland

skulle samlas under fyra dagar för

att diskutera lägerskolefrågor och

också uppleva lägerskola och

närmiljön kring resmålet.

Deltagarna var både folk från

lägerskoleanläggningar samt lärare

och rektorer. Gemensamt för

deltagarna är ett brinnande

intresse för lägerskolefrågor och

en vilja att lära mer från våra

grannländer. Syftet med

seminariet var att samlas för

inspiration till lägerskola,

erfarenhetsutbyte samt årsmöte.

Som de två miljömedvetna själar

vi är, hade vi med självklarhet valt

ett resande som inte skulle belasta

miljön allt för mycket, tåg till

Narvik! Drygt 20 timmar senare

anlände vi till den lilla hamnstaden

i norr och hoppade på en

hurtigbåt som skulle ta oss ut till

Lofoten. Fyra timmar senare

anlände vi Svolvaer, ett pittoreskt

norskt samhälle med sjöhus och

fiskebåtar i starka färger. Kursen

skulle starta först under

morgondagen och vi bekantade

oss med omgivningarna under

kväll och förmiddag. Högt

ovanför samhället stack en klippa

med två horn ut, Svolvaer-geten,

vi tittade på den i kikaren

upptäckte vi att några

bergsklättrade på den. Detta trots

att en tysk turist trillade ned från

den dagen innan vilket innebar

dödlig utgång.

Vi blev upphämtade av bussiga

norrmanen Erling och hans kone

som transporterade oss till

ytterligare en pittoresk by med

likadana hus och båtar –

Kabelvåg. Där träffade vi

ytterligare norrmän som hade

bänkat sig på marknadsplatsen

och just höll på att sätta tänderna

i valbiff.

Senare under

kvällen anlände

vi till Kalle,

anläggningen

vi skulle bo

och konferera

på. En sagolik

skärgårdsidyll

vid foten av

berget

Vågakallen och

med de röda

och vita husen

utslängda på klipporna,  med ett

isande turkosblått hav utanför

brygglängan kunde det inte bli så

mycket mer Norge.

Söndagen tillbringades till  sjöss.

Vi klev ombord på ett skepp och

med inhyrda instruktörer från

Svolvaer lägerskola tuffade vi

iväg mot Nyvågar där vi besökte

Lofotsmuseet, ett friluftsmuseum

där det var bosättning så tidigt

som för 6.000 år sedan, Galleri

Espolin Johnson med en massa

murriga fiskegubbar samt ett

akvarium. Akvariumet inhyrde en

massa fiskarter och en stackars

instängd säl som fick göra

krumbukter för att få sig en

strömming och likaledes roa oss

besökare. Färden gick vidare till

Trollfjorden, en väldigt smal

fjord med höga fjäll om sidorna

och vi väntade in Hurtigrutten

och fick se den enorma kryssaren

vända som på en femöring i den

smala återvändsgränden.

Besättningen ekolodade in några

fiskstim som vi fick fiska upp

med pilk för att sedan på ett

annat ställe slänga i för nu var det

havsörnssafari. Mycket riktigt,

NORDISKT LÄGERSKOLESEMINARIUM
I LOFOTEN
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som på beställning kom en ung

havsörn och snappade åt sig av

fisken bara några meter från

båten.

Då vi återvände hade vi fått rejält

med färg.

Måndagen bussades vi i väg till

Borg, också en anrik plats. En

rekonstruerad vikingalänga av

gigantiskt mått tornade upp sig

och detta var ett levande museum

där det idkades lägerskola med

hantverk, vikingabåtsrodd och

måltider i vikingatema. Vi fick

prova på att ro båten vilket

krävde en hel del koordination

med de över tjugo årparen och

två personen vid varje åra. Efter

detta bjöds vi på härlig

lammsoppa, kornbröd och mjöd

på vikingagillet.

Bussturen gick vidare över höga

och smala broar ut mot yttre

Lofoten och det lilla samhället

Sund, där vi besökte en smed

som formade metall till skarvar

och till fiskebyn Henningsöya där

vi fick oss sedan en lektion om

och provsmakning av norsk

torrfisk. Det smakade ungefär

som

akvariefiskmat

luktar och alldeles

säkert

utomordentligt

bra i gångna tider

då det inte fanns

så många olika

konserverings-

metoder att tillgå.

Eftermiddag och

kväll träffades de

nordiska

lägerskole-

föreningarnas styrelser för

årsmöte och erfarenhetsutbyte,

samt genomgång om nuläget i

respektive förening och regering.

Mitt i natten var det sedan

samling för utfärd till utsidan av

Lofoten och beskådning av

midnattssolen. Man får lite

oordning på kroppen då det är

absolut ljust hela dygnet och vi

satt i flera timmar på klipporna

och skådade solen vandra ned

mot horisonten och sedan göra

en vändning och gå upp igen.

Tisdag efter frukost gick turen

över viken till en valslaktsfabrik.

På med skyddskläder och vi fick

se produktionen av valbiff.

Jättejättejätteköttbitar av val

styckas upp och läggas i små

färgglada kartonger för inhemsk

distrubution, de flesta länder har

ju importförbud av valkött men

norrmännen verkade oförstående

över andra länders

ställningstagande.

Dagen skulle

fortsättningsvis

innehålla aktiviteter

i närområdet. Så

det var dags för

bergsvandring för

de hugade.

Undertecknad som

var gravid i sjunde

månaden(skönt att

ha något att skylla

på) och med

Svalbards-

bergsvandringen 2002 med

samma gäng i minnet då vi

trodde vi skulle bli uppätna av en

isbjörn, ville inte följa med,

åtföljd av ett gäng andra. Det var

tur, för det var tydligen en tuff

tur upp på Vågakallen och en

ännu tuffare tur nedför i löst

grus. Eftermiddagen som följde

var det grottklättring och

gummibåtsfärd ut till några öar.

Sista kvällen innebar festkväll

med valkött (vegetarianen Åsa

och gravida Ulrika fick en

alternativ middagsmeny), sång

historieberättning och spex.

På hemresedagen blev vi

erbjudna att åka bil med två av

våra vänner i Svensk

Lägerskoleförening till Kiruna.

Det nappade vi på och fick då

dessutom se hela den inre delen

av Lofoten och Ofoten från

landssidan. Det tog några timmar

och vi avnjöt lunch i det lilla

gruvsamhället vid foten av

malmberget innan tåget tog oss

tillbaka till Stockholm.

Ett stort tack till

KFUK-KFUM

Central och

KFUK-KFUM:s

triangelförbund

som gjorde det

möjligt för oss att delta i

seminariet.

Ulrika Alexandersson och Åsa

Andersson

POLITISKT KORREKT??
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Ormar i vattnet.

En mycket vanlig syn i Balaton-

sjön, den mäktiga sötvattens-depå

som idylliskt fyller Ungerns rurala

hjärta.

Det var hit, till den lilla

semesterorten Balatongyörök

mer exakt, vi MARY-deltagare

farit för att insupa visheter och

drillas i samarbete.

Då ormarna visade sig vara

ofarliga och vattnet höll 20

grader minst, var det vid sjön vi

tog våra pauser. Många av

grupparbetena hölls även där, i

skuggan av något pitoreskt träd.

I en grupp på omkring tio

personer var vi två från

Ängsholmen som deltog; Robin

af Ekenstam och Michael

”Svinto” Vinell.

Robin:

Den vecka jag spenderade/

investerade i kursen var en av de

mest intensiva i mitt liv. Dagarna

var fullspäckade med övningar,

undervisning och reflektioner. Jag

valde att ha mobilen avstängd

och låta bli att plundra mailen, så

de enda människor jag

kommunicerade med under

veckan var den lilla grupp

deltagare och utbildare som

utgjorde MARY-gänget. Fokusen

var låst. Koncentrationen var

total. Värderingar, KFUK-M

kunskap, den internationella

verksamheten, ledarskapsteorier,

grupprocess-tankar,

konflikthantering, feedback. Jag

MARY i Balatongyörök 11-18 maj
sov som en död varje

natt. Det höga

utbildningstempot och

späckade dagar i

kombination med

undermåligt ungerskt

kaffe var troligtvis

anledningen.

En dag lämnade vi den

lilla byn. Alla var

väldigt uppspelta. I en

minibuss for vi genom

den ungerska landsbygden och

fascinerades av den storslagna

skönhet med inslag av

postsovjetisk betongfantasi som

vällde över oss. Målet med resan

var en KFUM-gården i Györ.

Den visade sig drivas helt av

ungdomar och fungera som

någon form av fritidsgård. Den

religiösa aspekten var väldigt

tydlig och vår ankomst firades

med gemensam bibeltolkning och

intag av socker i olika form.

Sedan lekte vi inhemska lekar och

åt pizza ända till solen gick ner.

Svinto:

””Det första som hände under

denna utbildning för min del var

att jag på Arlanda flygplats frågar

alla om det är någon som har

glömt en röd jacka vid

incheckningen. Alla svarar

självklart nej, och jag tänkte inte

mer på det. När vi är ovanför

Österrike, 10,000 m ovanför

marken, inser jag att jag inte har

min röda jacka, och jag kan inte

hitta den i min packning. Det var

min röda jacka som var kvar

på Arlanda. Många samtal/

mail/tårar senare får jag tag

på min jacka som någon

snäll person har lämnat till

hittegodsavdelningen på

Arlanda.

Som tur var behövde jag

inte min jacka under hela

veckan. Strålande sol, varma

vindar och ett högt tempo

på kursen gjorde att jag alltid

var varm och inte hann tänka på

om jag frös eller inte.

Kursen i sig var väldigt lärorik,

och hade en bra blandning av allt

som kan tänkas för en ledare som

jobbar inom KFUK-M. Teorier,

KFUK-M kunskap, värderingar,

feedback, känslor, goda måltider

och alla dessa underbara

morgonsamlingar som skedde

varje morgon av 3 ut valda

personer.

Men bland det roligaste under

denna vecka var att se den

Ungerska landsbygden, dess

människor, deras liv och

framförallt dessa cykelkaravaner

av tyskar och österrikare som kan

susandes ner från backarna. Man

visste aldrig när de kom och man

hann inte blinka innan de var

förbi. Men det var en ständig

skräck att passera en backe då

man aldrig visste om någon skulle

skrika på tyska åt dig att flytta dig.

Sammanfattningsvis kan man säga

att det var en vecka med intryck.

Intryck av livet från den sidan

man sällan ser det.””

Robin af Ekenstam och

Michael Vinell
Györ Kfum kommer med pizza

Henrik med ledare KFUM Györ

Deltagare Erik badar i Balaton
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Vi, Amanda 18 och Zandra 16,

två riktiga KFUM-älskare,

startade vår resa onsdag 8 augusti

på Arlanda. Vi hade en flygresa

på tjugoen timmar framför oss!

Under vår oerhört långa flygresa

underlättade inte precis den

underbara flygplansmaten vi blev

serverade. Det var pizza,

brownie, chips, toast, chips och

återigen chips! Efter lååång tid

landade vi äntligen i Honululu,

Hawaii! Vi hade ingen aning om

vad vi skulle förvänta oss men de

fick vi snabbt svar på då vi

möttes av en tysk ledare Blandine

och kanadensiska Nate på

flygplatsen. De skjutsade oss till

våra värdfamiljer som bodde på

helt olika sidor av ön Oahu. Vi

bodde alltså inte i samma

värdfamilj utan istället till-

sammans med personer från

andra länder som också skulle

vara med på lägret. Tanken med

att bo en familj på Hawaii var att

vi skulle få testa på så mycket av

Hawaiiansk kultur som möjligt.

Det fick vi verkligen! Under de

sex dagarna hos familjen gjorde

vi massa saker; åt exotisk mat,

och shoppade.

Vi besökte Pearl Harbor, upp-

levde bergsklättring, snorklade

YMCA World Camp
Honolulu 2007

och paddlade kajak… Listan kan

göras lång.

När vi sedan blev förflyttade från

vår familj för att istället bo på det

stora campet med de andra

ungdomarna så kändes det till en

början sorgligt att behöva lämna

dem. Vi hade trivts så bra hos

våra familjer! Till Camp Erdman

som ligger på norra stranden av

Oahu anlände 150 ungdomar

från alla världens möjliga länder!

Folk kom bland annat från USA,

Canada, Kina, Sydafrika, Israel,

Liberia m.m. Under kommande

dagar upplevde vi hur mycket

som helst! På dagarna hade vi

roliga aktiviteter och på kvällarna

hade vi lektioner i ledarskap och

presentationer av de olika

länderna. Mycket gick ut på att vi

skulle prata med varandra om

våra kulturer, se likheter och

skillnader. En dag åkte vi till den

kända stranden Waikiki, där

turisterna i stort sett surfade på

varandra, det var så fullt med

folk! Den dagen avslutades med

att vi åkte ut med en stor båt där

det serverades middag. Från

båten såg vi solnedgången och

kvällen avslutades med en stor

Houla-show! Vi besökte också en

gigantisk vattenpark en dag där

man kunde åka

alla möjliga

vattenrutschkanor,

bada i en

bassäng med

enorma vågor

och även testa

att surfa! En

annan

upplevelse var

när vi blev

tvingade upp i

den

skräckinjagande

höghöjdsbanan som fanns på

lägret. Höghöjdsbanan var en

samarbetsuppgift, något som

blev lite klurigt då vissa i gruppen

pratade sämre engelska. Men man

lärde sig att kommunicera med

kroppsspråket och vi löste

utmaningen med hårt arbete och

mycket tålamod.

Under den här veckan hade vi

hur roligt som helst, vi lärde

känna alla ungdomar och ledare

på lägret och vi lärde oss (nästan)

att surfa! Att bada med

sköldpaddor och delfiner var en

annan dröm som gick i

uppfyllelse på Hawaii. Om vi

bortser från den stora epidemin

av sängloppor som spreds på

lägret och det faktum att hela

lägret höll på att brinna upp

nästsista dagen, så var hela resan i

stort sett en drömresa! Vi hoppas

bara att vi kan hålla kontakten

med alla underbara människor

som vi har träffat och att vi snart

kan hälsa på dem i deras

hemländer.

Zandra Zbinden och Amanda

Fennö-Runsiö
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I mars fick vi chansen att

besöka Ukraina under nio

dagar för att prata om

jämställdhetsfrågor med lokala

KFUM föreningar. Projektet är

ett samarbete mellan KFUK-

KFUM idrottsförbund/

riksförbund och YMCA

Ukraina.

Innan vi åkte visste vi inte särskilt

mycket om landet och inte heller

vad som väntade oss där. Men vi

var väldigt taggade och ägnade

åtskilliga dagar åt att planera vår

workshop och försökte bilda oss

en uppfattning om förhållandena

i Ukraina.

Häst och vagn
Efter att ha lämnat Arlanda

klockan fyra på morgonen och

landat i huvudstaden Kiev

väntade en skumpig busstur som

tog oss vidare ut på vischan till

byn Novy. Att möta den

ukrainska landsbygden känns som

att förflytta sig hundra år tillbaka i

tiden. Häst och vagn är

fortfarande ett väl beprövat

transportmedel. Oborstad potatis

såldes vid husknutar och hönor

pickade längs med vägen. Själva

kände vi oss som två främmande

fåglar.

Heta disskussioner
Här skulle vi alltså hålla vår

första workshop under två dagar

med en grupp ukrainska

ungdomar. Trots att ämnet genus

och jämställdhet var relativt nya

begrepp för de flesta så deltog

alla aktivt och var mycket nyfikna.

Vid ett par tillfällen gick

diskussionerna heta vilket innebar

att vi tittade vädjande på vår tolk

som översatte i maratonfart.

Särkilt att diskutera frågor om

genus och sexualitet visade sig

vara kontroversiellt men just

därför också viktigt.

Efter att ha tillbringat ett par

dagar i denna lilla by bar det av

till Kiev igen där vi skulle få chans

att se staden och besöka YMCA:s

huvudkontor. I Kiev fick vi träffa

många av YMCA:s volontärer

som tog oss ut på äventyr och

visade oss delar av staden som

kanske inte hör till de vanliga

turiststråken. Fantastisk arkitektur,

trevliga människor och en

storstadspuls från morgon till

kväll fick oss att genast börja

prata om att återvända någon

gång snart.

En resa i rödbetsoppans hemland



23

Så var det dags för avfärd igen.

En tågresa på 14 timmar skulle ta

oss till den lilla orten Antrasyt

som var okänd till och med för

många av ukrainarna själva. Att

åka nattåg genom landet visade

sig vara en riktigt spännande

upplevelse. Det är precis såhär vi

föreställer oss transibiriska

järnvägen med trånga kupéer, en

liten tant som kommer förbi var

femte minut och säljer te och en

väldans massa obegriplig ryska.

Men tågets rytm vaggade oss

snart till sömns trots att en av

männen i vår kupé snarkade som

tio sågverk.

Stort engagemang
  Väl framme i Antrasyt fick vi ett

varmt välkomnande av de

ansvariga på YMCA:s

lokalförening. De körde oss med

en hisklig fart i en gammal

sovjetisk lada direkt till den skola

där vår workshop skulle äga rum.

På plats möttes vi av trettio

förväntansfulla ungdomar och

äldre damer. I denna grupp

deltog bara kvinnor och de

delade gärna med sig av sina egna

erfarenheter som kvinnor i

Ukraina. Vi fick bland annat lära

oss att Antrasyt är

en av de orter där

trafficking är ett

mycket stort

problem som

ständigt finns

närvarande. Mycket

av diskussionerna

kretsade kring hur

vi kan arbeta med

just

jämställdhetsfrågor

för att förändra

situationen.

Engagemanget var

stort och idéerna

många. Det dök

även upp många

frågor om Sverige

och den svenska

kulturen som vi

glatt försökte

besvara.

Att vi också skulle få ta del av

Antrasyt-by-night hade vi inte

räknat med, men oj vilken

upplevelse. Den restaurang där vi

tidigare under dagen ätit både

frukost och lunch hade nu

förvandlats till ett disko. Här

avnjöts kvällens middag

kombinerat med dans under

diskokulan till den ständigt

återkommande hiten ”YMCA”

med Village People. Efter att ha

stått och svängt med armarna i

luften upprepade gånger hördes

kommentaren: ”Vad gör man inte

för det här jäkla KFUK-KFUM!”

följt av massa skratt. Att försöka

beskriva den lokala restaurangen/

nattklubben skulle vara att ta sig

vatten över huvudet. Vi låter de

tre orden: kitsch, plast och

krossad sammet tala för sig

själva.

Niech rapi!
Så var det plötsligt dags att

vända hemåt igen vilket innebar

en lika lång resa tillbaka till Kiev

direkt följt av flyg.

Sammanfattningsvis kan man säga

att vi var med om många

annorlunda upplevelser under vår

resa som är svåra att beskriva,

men känslan vi hade när vi åkte

hem var väldigt positiv.

Förhoppningsvis kommer vi

någon gång att återvända till

Ukraina för att lära oss desto mer

om hur arbetet med

jämställdhetsfrågor utvecklas. Om

vi skulle få chansen att återvända

så vet vi numera hur snarkande

medpassagerare ska tacklas –

niech rapi! Sluta snarka!

Text och bilder:

Emma Idestrand & Lotten

Skeppstedt
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Veronica och Lotten från

Ängsholmen. Anna från

Basket och Yulia, alla från

internationella kommittén fick

chansen att åka till Nairobi,

Kenya, Afrika på YWCA

(KFUK:s) världsrådsmöte.

På mötet som arrangeras vart

fjärde år deltar kvinnor från hela

världen, i alla åldrar. Sjukt kul att

se olika nationalklänningar, hattar

och allt olikt från vår egen vardag

här hemma i Sverige. Vad är ett

världsrådsmöte? Jo ungefär som

ett årsmöte som vi har i våra egna

föreningar varje år, men det här

mötet var mycket större i

omfattning. Det är ju så himla

många länder och så många

medlemmar. Fast jag skulle mera

kalla det som en utbildning och

konferens än bara ett årsmöte.

Under varje världsrådsmöte har

YWCA ett tema och i år var

temat Hiv/AIDS. Mötet inleddes

med ett ungdomsmöte. I två hela

dagar inspirerades vi av klipska,

framgångsrika och karismatiska

kvinnor från världens alla hörn

om alla möjligheter som finns där

ute. Du som medlem i KFUK-

KFUM har otroliga möjligheter

att göra festliga och lärorika

grejer. Under ungdomsmöte fick

vi också besöka en av Afrikas

BÄSTA restauranger och äta

grillat kött från alla möjliga

konstiga och vanliga djur. Såklart

när man är i Afrika också var det

mycket dans, sång och musik. Var

vi än kom uppträdde dansare och

orkestrar, vi fick se helt otroliga

uppträdanden på alla ställen vi

besökte, mycket imponerande.

Efter ungdomsmötet började ett

extra årsmöte, där det röstades

om en stadgeförändring. Stadgar

2000 kvinnor
och bara några få män.

YWCA världsrådsmöte i Nairobi, Kenya
är ett finare ord för de regler

som alla föreningar behöver

följa för att vara medlemmar

och till exempel hur styrelsen,

de som ska föra länders och

medlemmars talan och hur

möten ska gå till. Det är

spännande att se hur

förespråkare av olika frågor

talar för sin sak och försöker

övertyga de som får rösta, så

många kulturella skillnader.

Stadgeändringen gick igenom

och enkelt och väldigt förkortat

kan man säga att stadgarna

moderniserades enligt Sveriges

önskan. Efter det extra

årsmötet startades den coolaste

konferensen jag varit på. Till

konferensen hade Hiv- positiva

kvinnor speciellt bjudits in för att

delta, skapa nätverk världen över

och dela med sig av sina

erfarenheter av att leva med Hiv/

AIDS. Att träffa alla dessa

kvinnor, se att dessa hjältar lever

en ganska lik vardag en själv var

en ”både och känsla”. Dels är det

skrämmande att se att det där

skulle kunna vara jag och dels är

det så fascinerande att se hur

enkelt de tar igenom sig

vardagen. Under konferensen

handlade många av

föreläsningarna om stigma. Vilket

språk använder vi när frågan

diskuteras och hur stoppar vi den

HIV/ AIDS epidemi som

sprider sig över stora delar av

världen, många tänkvärda frågor

debatterades flitigt bland och

med alla dessa coola kvinnor.

Efter många intensiva och tuffa

dagar var det ordinarie

världsrådsmöte. Som jag sa ovan

är det mycket spännande att

lyssna till lobbying för olika

personer och förslag, så även på

det här mötet. YWCA gick

igenom de senaste fyra årens

arbete, valde en ny styrelse och

röstade fram vilka frågor som

ska prioriteras de kommande fyra

åren. Ny ordförande för YWCA

blev Susan Brennan. En ung jurist

från Australien och vår nya

generalsekretare Nyaradzai

Gumbonzvanda är från

Zimbabwe. Båda två är mycket

karismatiska starka kvinnor.

Det är svårt att beskriva i en kort

artikel allt som vi fick uppleva

under två mycket intensiva veckor

i Nairobi, jag har bara tagit upp

en bråkdel. YWCA (KFUK) &

YMCA (KFUM) finns över hela

världen, ta vara på alla

möjligheter som finns inom

organisationen. Det finns massor,

det gäller bara att söka upp dem!

Och till sist, ta hand om dig och

varandra - använd kondom!!!

Anna Magnusson
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Bland de var vi tre Central-tjejer.

Anna Magnusson, Lotten

Skeppstedt och jag, Julia

Kanavalava.

48 Fest anordnades i Toronto,

Kanada för första gången förra

året, och även denna gång

kommer det att sändas i TV.

”Fest” är förkortning för festival

och 48 är det antal timmar man

har på sig att göra en kortfilm

om HIV-AIDS.

Som vi alla vet är AIDS den

största pandemin som drabbad

vår värld under de senaste åren.

En del av Staying alive
Miljontals människor dör i AIDS

och miljontals HIV-positiva har

ingen möjlighet att leva ett

drägligt liv för att de - förutom

fysiska svårigheter sjukdomen

innebär - diskrimineras och

hamnar i utanförskap samhället.

Miljontals liv påverkas i och med

att de förlorar sina nära och kära.

För att göra insats i HIV-AIDS

bekämpning har MTV startat sin

Staying-Alive kampanj. Staying

Alive producerar bland annat film

och  dokumentärer. De engagerar

kändisar att vara aktiv i HIV och

AIDS frågan.

48 Fest är alltså en av Staying

Alive satsningarna.

På Hiton Nairobi

blev vi uppdelade i

lag med fem

personer i varje.

Varje lag fick en

varsin färg.

Varje lag fick ett

tema som man

skulle göra en kort

3-minuters film

om.

Alla teman hade

koppling till HIV

och kvinnor.

Tredje juli klockan

fyra på

eftermiddagen

började själva tävlingen.

Vi fick skriva manuset, filma och

redigera – allt detta inom 48

timmar. Ingen av oss visste

någonting om hur man ska göra,

vi var också fem olika människor

från olika kulturer som skulle

komma överens med varandra.

Förutom det ville varje lag vinna

förstås och medvetande om

konkurrensen upphetsade

atmosfären även mer. Med andra

ord blev det inte lätt, men det var

verkligen spännande!

Tävlingen avslutades 5: e juli med

prisutdelningen. Juryn valde en

vinnare vilket blev röda laget där

jag var med.

Men ärligt talat, att gå på scen

och ta emot priset var inte det

viktigaste. För min del betydde

det mest att vi, fem personer och

jag kan nu säga fem vänner,

gjorde åtminstone en liten insats i

att säga till hela världen att HIV-

AIDS finns.

Den påverkar våra liv och vi har

ingen rätt att blunda för det.

Julia Kanavalava

48 Fest
Andra till femte juli var det hett på Hilton Hotel i

Nairobi, Kenya, 30 unga människor från 16 länder

representerande 3 olika världsdelar tävlade i

MTV:s, 48 Fest.

PS Alla våra filmer finns på

webbsidan

http://www.staying-alive.org/

48festkenya/

En dokumentär om hur

tävlingen gick till kommer att

visas på Världs- AIDS dagen 1

december på alla MTV kanaler

Missa inte det! /Julia DS
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Till minne!
Roger Sjögren, styrelseledamot i KFUK-KFUM Central avled torsdagen den 16 augusti

efter en tids sjukdom. Roger blev 55 år.

Roger var sedan 1970-talet aktiv både som medlem och anställd i föreningen, framförallt med
KFUK-KFUM Ängsholmen och under senare år även inom KFUK-KFUM Central.

I sitt yrke såväl som på fritiden var barn och ungdom hans hjärtefråga. Rogers åsikt var att vi
vuxna har ansvaret för det samhälle som vi vill att våra barn ska växa upp i.

Roger ingick bland annat i den grupp som arbetade fram ett reviderat utbildningspaket för
deltagare och blivande ledare på Ängsholmen. Inom Central var han initiativtagare till en

filmkurs på Dramatiska institutet vilket i sin tur har lett till att dokumentationen har ökat inom
föreningen av vår verksamhet. Den 4 maj 2006 tog Roger emot Skolornas Fredspris för

fredsprojektet ”Skola mot våld” ett pris som delades ut av Prinssessan Victoria på Fryshuset.
Med anledning av fredsprojektet har även Roger lämnat över en budkavle till

Centralföreningen då han önskade att det skulle bli en fortsättning på projektet inom
KFUK-KFUM i Sverige. Tillsammans med Göran Adrian skrev han även ett gediget

material som skulle kunna ligga som grund för en framtida bok dels specifikt om Ängsholmen
men även om KFUK-KFUM som folkrörelse sett ur ett historiskt perspektiv. Under hösten
2006 arrangerade han en ungdomskonsert på Rosengatan, unga blivande musiker och band

spelade för Centrals medlemmar i samband med Världens Barninsamlingen.

Eldsjäl är en benämning som passar väl in på Roger, han var alltid engagerad i stora såväl som
mindre frågor, han avsatte mycket tid till att samtala och diskutera med alla i sin närhet när

tillfälle gavs. Vi minns Roger för sitt engagemang för föreningen och speciellt för ett brinnande
intresse av barn- och ungdomsfrågor.

Det var med stor saknad och med sorg som vi tog emot beskedet om att Roger lämnade oss i
augusti och vi kommer att minnas honom som en god vän, engagerad medlem och som en av de

vuxna som tog ansvar för det samhälle där våra barn växer upp.

För KFUK-KFUM Central
Kea Lagerquist
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Kalendarium

Datum Arrangemang Plats Tid / övrigt

September

20-23 STYKO Manchester Idé och planering

29 HÖSTENS första Seniorträff Gröna rummet 12.00 / lunch-macka

Oktober

1 Internationella barndagen, Vitrysslandträff Kammakaren 18.00 / Mat, lotteri m m

6 50-års firande, Konsert, KFUMs Kammarkör Nybrokajen 11 15.00

6 50-års firande, Konsert, Pro Musica Lantis, T-Universitetet 16.00

13 Världens Barn, Insamlingsdagen Norrmalm 10.00 – 16.00

Middag och firande avslutning Idrottslokalen 17.00

13-14 ROM (KFUK-KFUM Riksombudsmöte) Jönköping

25 Seniorträff, Jourhavande medmänniska Gröna rummet 12.00 / lunch-macka

November

1-8 Mary, Ledarutbildning, del 4 i Helheten Malta

22 Seniorträff, Läsarsånger Gröna rummet 12.00 / lunch-macka

Hawaiikväll (datum ej fastställt)

December

8 Suzuki. Kurs och föreläsningar Gröna rummet

Konsert Spegelsalen 15.00

13 Seniorträff, Luciafirande Spegelsalen 12.00 / julgröt m m

Adventsfika (datum ej fastställt)

I december kommer det bli flera julkonserter med våra körer. Info om dessa kommer i nästa Centralblad

Manusstopp Centralbladet
nr 4 2007

tisdag 6 november!
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B
 

inbjudan
jubileumskonsert 
NYBROKAJEN 11, STOCKHOLM

jubileumsfest 
BROMMASALEN, ALVIKS MEDBORGARHUS

lördagen den 6 oktober 2007

Färdväg till jubileumsfesten
Alviks Medborgarhus ligger 
precis vid Alviks T-banestation 
och tvärbanan. Adressen är 
Gustavslundsvägen 168 A, 2tr. 
Med tunnelbanans gröna linje 
från T-centralen tar det cirka 12 
minuter till Alvik. Med tvärbanan 
från Liljeholmen tar det cirka 10 
minuter. Kommer du med bil 
från city eller Essingeleden hittar 
du Medborgarhuset på vänster 
sida direkt efter att du passerat 
Tranebergsbron. Medborgarhuset 
är den stora byggnaden invid 
busstorget i tunnelbanans 
förlängning på samma sida som 
gatuköket.

Boende
Du som behöver boende ‒ tänk 
på att boka redan nu. Det är svårt 
att få hotellrum i Stockholm. 
KFUM har förbokat ett antal rum 
till rabatterade priser på KOM 
Hotel, Döbelnsgatan 17, 
www.komhotel.se. Priset för ett 
enkelrum är 750 kr per natt och 
ett dubbelrum 990 kr. Boka på 
telefon 08 - 412 23 05. Ange 
“bokningsnummer G316143”. 
Först till kvarn ...

www.kfumskammarkor.nu

KFUK-KFUM Central

Rosengatan 1

111 40  STOCKHOLM

Tel: 08-412 23 70

Fax: 08-412 23 75

info@central.kfuk-kfum.se

www.central.kfuk-kfum.se

YWCA-HÄLSNING FRÅN NAIROBI!


