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Hej kära läsare!
Här har du nu en av KFUK-KFUMs bästa tidningar i Sverige, Centralbladet. 
Den handlar mest om våra föreningar och verksamheten i Central men vi 
har även då och då med lite om Stockholmsregionen och andra saker inom 
KFUK-KFUM Sverige. 

Vi som gör tidningen och alla ni som lämnat artiklar och/eller bilder vill 
väldigt gärna att så många som möjligt läser tidningen. Vi ser gärna att du 
lämnar den till ett syskon, förälder, barn eller kamrat så att fler får reda på 
vilken bra förening vi har men framförallt vilken bra verksamhet som finns 
här inom Central. 
Ni hittar hela tidningen på vår hemsida;  www.central.kfuk-kfum.se   

Centralbladet nr 4 2007
En sak som har utvecklat tidningen är att vi nu har börjat göra den i ett nytt 
program; inDesign CS3. 
Denna gång har vi också flyttat och förbättrat några fasta inslag. Bland an-
nat har vi här förstorat innehållsförteckningen, för att du lättare ska hitta i 
tidningen. Vidare har vi intervjuat en aktiv och känd medlem, Kristian Berg 
som finns på sidan 19. På den sidan kommer det att dyka upp fler intervjuer 
av Centralprofiler i framtiden. 
Ha en trevlig läsning och är det så att du har några synpunkter, idéer eller 
åsikter om Centralbladet så ta gärna kontakt med någon på kansliet.

John Sternå

CENTRALBLADET 
NUMMER 4 2007
Innehållet i Centralbladet bestäms av 
Centralbladsredaktionen.
Synpunkter, tips och ideér skickas till
john@central.kfuk-kfum.se
jimmy@central.kfuk-kfum.se

Ansvarig Utgivare: Kea Lagerquist
Redaktion: Jimmy Forsberg, John 
Sternå.
Layout: Jimmy Forsberg
Omslagsfoto: Jimmy Forsberg
Tryckeri: Bergs Grafiska

Quinton Moody, Emelie Weinemo och 
Aziza Aloui är tre av fem spelare från 
KFUM Central Basket som deltog i 
Special Olympics i Shanghai, Kina.
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 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.kfuk-kfum.se
    John Sternå  08-412 23 78 john@central.kfuk-kfum.se
Ängsholmen:    Andreas Ekeberg  08-412 23 72 kansliet@angsholmen.org
    Erik Zedlits 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

Hej alla Centralmedlemmar

Nu har du ett nytt nummer av Central-
bladet i din hand, trevlig läsning.
Hösten har varit ganska händelserik, de 
nya föreningslokalerna i kvarteret Oxen 
är i stort sett färdigställda och verksam-
heten där är i full gång. Lokalerna har 
fått ett namn, på det sättet vet ju alla se-
dan vad vi talar om. Allt är inte uthyrt till 
befintlig verksamhet, förhoppningsvis 
kan vi starta någon ny verksamhet där 
inom snar framtid.

Sedan senaste numret har Centralför-
eningen hållit sin traditionella styrel-
sekonferens STYKO. I år reste vi till 
Manchester i England. Huvudtemat var 
att diskutera en eventuell ombyggnad av 
fastigheten på Rosengatan. På styrelse-
konferensen var i stort sett alla verksam-
heter representerade. Förslaget som lades 
fram till ombyggnad diskuterades livligt 
och togs emot mycket positivt. Styrelsen 
har nu beslutat att gå vidare med projek-
teringen. Under STYKO besökte vi ock-
så i grupper några YWCA och YMCA 
föreningar i och omkring Manchester. 
Vi besökte också det hotell som YMCA 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Manchester driver i centrala Manchester. 
Verksamheterna i engelska YWCA och 
YMCA skiljer sig en del från verksamhe-
ten KFUK-KFUM driver i Sverige. 
I England har YMCA och YWCA ofta 
ansvar för verksamhet som är en ren 
angelägenhet för stat eller kommun i 
Sverige, men man driver också likartad 
verksamhet som vår men deltagarna i 
verksamheten är sällan medlemmar utan 
just deltagare. Två olika synsätt men det 
viktigaste är ju att det finns verksamhet 
för barn och ungdomar och kanske inte 
hur den drivs. Några goda idéer fick vi 
med oss hem i alla fall. Bland annat att 
man måste våga starta projekt och verk-
samheter även om de sedan misslyckas. 
Lite mer information om STYKO finns 
i en artikel längre fram i Centralbladet. 

Nu är det snart dags för körernas och 
orkestrarnas advents- och julkonserter 
på olika ställen runt i stan. Internatio-
nella kommittén anordnar även i år sin 
traditionella adventsfest. Kom då och 
ät julgröt, pyssla, umgås och lyssna på 
Central gospel och på julevangeliet. En 
härlig start inför julhelgerna. Det finns 
annonser och information om detta. 

Varmt Välkomna till dessa olika konser-
ter/träffar.
Även om det är lite tidigt så önskar jag er 
alla God Jul och ett Gott Nytt År.

Claes Eliason

ÖPPETTIDER PÅ CENTRAL
Vardagar  08.00-21.00
Helger  10.00-18.00

Central Gyms Öppettider
Måndag-fredag  11-21
lördag-söndag   11-18
21 December   11-18
22 dec. - 6 Jan. 2008   STÄNGTJulöppet

21 December        8.00-18.00
22 -26 December  STÄNGT
27, 28 December  10.00-15.00

29 Dec.-1 Jan.     STÄNGT
2-4 Januari     10.00-15.00
5, 6 Januari     STÄNGT
7 Januari och framåt har vi öppet 
som vanligt.
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...vi tänder ett ljus i advent,
det värmer den som frusen är...

”Fest i Advent” 
Välkommen till KFUK-KFUM Centrals 

adventsfika!

Njut av tomtegröt, glögg, 
hembakade lussekatter, 
skinkmackor, pepparkakor 

Försäljning av fredsljus, 
årets julkort, böcker, 
scoutalmanackor, hem-
bakta kakor m m

Julpyssel för de små

Lotteri, med bl a peppar-
kakshus som vinst  

Tisdag  4 december 2007 i Spegelsalen, Rosengatan 1
Kl 18.00 börjar ”Fest i Advent”, Från 17.00 har vi julpyssel för de små. 
 
Anmälan sker till KFUK-KFUM Centrals kansli:  08-412 23 70
eller på e-post till:  info@central.kfuk-kfum.se, senast måndag 3 december
Alla är välkomna, ta gärna med släkt och vänner !     

KOSTNAD
Mat och dryck 60 kr 
40 kr för barn under 12 år.
Här ingår en lott som kan ge pris.

”Fest i Advent” arrangeras av KFUK-KFUM Centrals Internationella 
Kommitté. Intäkter från försäljning samt  överskott går till egeninsatsen 
för våra samarbetsprojekt med KFUK i Palestina och Vitryssland.

Vacker jul-  och gospelsång 
framförs av vår nya ungdomskör 
GospelCentral

Vi lyssnar till Julevangeliet
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tillsammans med Engelbrekts Vokalensemble 
sjunger in Julen!

Engelbrektskyrkan
Söndag 9/12   kl 18.00
Dirigent: Eva Wedin

Varmt Välkomna!

Ursus Kammarkör 

     Julkonsert 
     
            St:a Clara kyrka 
       Lördag 8/12   kl. 16.00
    Entré: 100 kr (student 80 kr)

I år finns också möjlighet att köpa vår nya julskiva.

Pangerbjudande:  Entré + julskiva: 200 kr
Köp biljett direkt i dörren 8/12 eller i förväg via 
hemsidan  http://www.ursuskammarkor.com/

SUZUKI – KONSERT 
Lör 8 dec, kl 15.00 i Spegelsalen
Välkommen att se våra Suzukiungdomar uppträda.

Konserten är en del av Stockholmskonferens med 
lektioner och aktiviteter för elever samt lärarträff för 
Suzukilärare. 
Gästföreläsare: Sven Sjögren, ordförande i Svenska 
Suzukiförbundet.
För mer info, besök www.central.kfuk-kfum.se

  JULKONSERTER inom Central
  

Engelbrektskyrkan
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    KFUM-Kören 
    Julkonsert 
    Hedvig Eleonora kyrka, 
    lördag 15 december, 
    kl 15.00 och 18.00

 Biljettkostnad: 150 kr 
  För pensionärer och studenter: 100 kr 

 Medverkande: Frida Jansson, sopran och
 Russian chamber orchestra
 Dirigent: Mathias Kjellgren

 Kören säljer CD – Julskiva med 19 kända julsånger.
 Vid inspelningen hade kören duktiga solister. 
 Denna CD är bra både för dig själv och som julklapp. 
 Pris 120 kr 

JubileumsJul
KFUMs Kammarkör och 
Symfoniorkestern Pro Musica 
firar 50 år med sopran, bariton
och bas-solist. 
Dirigent Jerica Bukovec  

 Gustav Vasa kyrka, Odenplan 
  lördag 15/12 
       kl 15.00 och 18.00

Gladerlig sjunge vi – G Hahn och andra gamla och nya julklassiker, 
O Helag Natt  TVs julafton Christmas Festival  Wiegenlied m m

Biljetter 120:- (förköp 100:-) studerande 70:- (förköp 50:-). 
Biljetter en timme före konserten eller till förköpspris av körens 
eller orkesterns medverkande eller via biljetter@promusica.se

Hemsidor: www.promusica.se
  www.kfumskammarkor.gnurb.com
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efter lägret som äger rum i närliggande 
lokal till gymnastiksalen. 

Sebastian 
Löfstrand

Nu är det dags för årets sista gymnas-
tikläger, Lucialägret! 
Lägret håller hus ute på Lillsved, Värm-
dö den 14-15 December. 
Här samlas gymnaster från alla grupper 
för att träna tillsammans under en helg. 
Som tradition annordnar vi ett julbord 

Lucialäger på Lillsved!

Det är en vanlig kväll i idrottshallen på 
Central. Aziza förklarar spelövningar 
för Quinton och Emelie. Läktaren gapar 
tom. Förutom bollens studs och ljudet 
från springande ben är det tyst. Annat 
var det i Shanghai, där Special Olympics 
avgjordes.
– Det var fantastiskt! De behandlade oss 
som kungar där. Vi fick inte ens bära vårt 
eget bagage, säger Aziza.
– Det var jätteroligt, tycker Quinton 
Moody.

Fem spelare från Central
Nog var det en upplevelse allt. Bara på 
invigningen var det 70 000 människor 
på läktarna. Fullt lika många var det inte 
på matcherna. Men det var ändå drag 
kring evenemanget i dagarna tio. 

Sverige skickade totalt 76 aktiva till 
Shanghai. Tio av dem utgjorde basket-
laget som till slut bärgade hem brons 
i turneringen. Fem av spelarna är från 
KFUM Central Basket. 
De fem som åkte till Kina från KFUM 
Central Basket var Niklas Hjelmvik, 
Aziza Aloui, Emelie Weinemo, Quinton 
Moody och Said Putris. Anna Magnus-
son är deras tränare, och hon var också 
med i förberedelserna till resan.

Stor artikel i DN
I idrottshallen står Aziza, Quinton och 
Emelie och minns tillbaka på äventyret.
– Vi fick skriva autografer och såg en 
massa kändisar. Det var helt otroligt, sä-
ger Aziza.
Dagens Nyheter hade en stor artikel om 

OLYMPISKA MEDALJÖRER

Special Olympics någon vecka efter att 
de kommit hem. Under rubriken ”Äng-
lar med en vinge” fanns en stor bild på en 
sprudlande glad Niklas Hjelmvik. Niklas 
som i vanliga fall är en ganska blyg kille 
jublar ordentligt på DNs första sida.
Förutom basket avgjordes också mäster-
skap i grenar som bordtennis och bad-
minton.
Att resultaten inte var det viktigaste 
för svenskarna märks tydligt såhär i ef-
terhand. Det är upplevelserna som föl-
jer med dem hem.  Fast det är klart, en 
bronsmedalj i Special Olympics är ju all-
tid något att vara stolt över när karriären 
är slut.

Jimmy Forsberg
fotnot: Läs DNs artikel på nätet. Du 
hittar länken på vår hemsida,
 www.central.kfuk-kfum.se

Quinton Moody, Emelie Weinemo och Aziza Aloui är tillbaka i idrottshallen igen efter en oförglömlig turnering i Special 
Olympics i Shanghai, Kina.

Under några magiska dagar i Oktober var de mitt uppe i sitt livs äventyr. 
Special Olympics i Kina  var så mycket mer än en tävling.

Centrals medlem Anna Magnusson 
har blivit vald till ordinarie ledamot i 
KFUK-KFUM Sverige.  Det skedde 
vid Riksombudsmötet i Jönköping. 
Läs mer om ROM på sidan 17.
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Var går alla de mynt & sedlar…
… som alla basketspelare och ängsholmare med flera samlade in till 
Världens Barn?  Vi frågade Patrik Schröder, internationell sekreterare 
och handläggare på KFUK-KFUM Sverige vad som gäller. 

Det som gäller är att inga summor el-
ler projekt är i dagsläget spikade men 
det här vet jag idag. Insamlingen till 
Världens barn 2007 har hittills gett 83 
miljoner kronor! Av dessa är 1 procent 

öronmärkta till KFUK-KFUM Sveriges 
arbete, det vill säga drygt 800 000 kr. 
Utöver detta kan vi söka mer pengar för 
flera projekt, men det sker i konkurrens 
med andra organisationer. Så i dagslä-

get vet vi inte hur 
mycket vi kommer 
att få totalt till våra 
bröder och syst-
rar i YWCA och 
YMCA. Detta be-
ror till stor del på 
hur aktiva KFUK-
KFUM Sverige är 
i Världens Barn 
insamlingen och 
på hur bra projekt 
vi kan presentera 
för Radiohjälpen, 
den organisation 
som är ansvarig för 
hela Världens Barn 
insamlingen. 

Varmt TACK till alla generösa givare

Under året arbetar internationella kom-
mittén för att samla in en egeninsats till 
våra projekt som vi har i samarbete med 
våra systerföreningar, YWCA i Palestina 
och YWCA i Vitryssland. Under året 
har också privatpersoner, medlemmar, 
medlemsgrupper inom KFUK-KFUM 
Central generöst bidragit i insamlingen 
till vår egeninsats. 

Vi vill därför speciellt tacka:
Ruth Stenfelt
Per-Olof Jacobson
KFUK-KFUM Central Senior till min-
ne av Sven Hedin, Carin Johansson, Sven 
Gunnar Lindblom och Roger Sjögren
Björn Jonsson till minne av Sven Gun-
nar Lindblom
KFUK-KFUM Ängsholmen

Än en gång, ett varmt tack för Era bidrag 

och tankar.  
I skrivande stund har vi några tusenlap-
par kvar till vårt mål, 40 000 kronor för 
2007. I juletid arrangerar vi aktiviteter 
och insamlingar. Vi kommer som tidiga-
re år att sälja vackra julkort och fredsljus. 
Den 4 december har vi också adventsfest 
i Spegelsalen, alla är varmt välkomna. 

Vill du veta mer om KFUK-KFUM 
Centrals internationella arbete, våra sys-
terföreningars arbete eller hur vi arbetar 
för att samla in till vår egeninsats kontak-
ta Anna Magnusson, som är ordförande i 
Internationella kommittéen. 
anna.magnusson@central.kfuk-kfum.se

Vill du också skänka en gåva till förmån 
vår vårt internationella arbete? 
Sätt in varlfritt belopp på 31 31-0 och 
markera talongen med internationellt. 

Internationella kommittén vill framföra ett stort tack till alla som 
ställt upp under året. 

Innan jul måste vi lämna in våra ansök-
ningar och vi internationella handläg-
garna på KFUK-KFUM Sverige arbetar 
nu med att förbereda dessa ansökningar. 
KFUK-KFUM Sveriges Internationella 
Utskott, som styr det internationella ar-
betet har preliminärt valt att prioritera 
medel till, KFUM Nicaragua, KFUM 
Gaza, KFUM Ukraina, KFUK Palestina 
och KFUM Colombia. Utöver detta 
kommer vi antagligen att satsa på projekt 
med KFUK Vitryssland, African Allian-
ce of  YMCAs, KFUK Kenya, KFUM 
Sydafrika, KFUM Honduras, KFUM 
Liberia och KFUM Togo.
ALLA projekten handlar om att stödja 
och utveckla barn och unga människor. 
Inriktningen på projekten handlar om 
allt från hiv/aids prevention till reha-
bilitering av unga kriminella och påver-
kansarbete där unga försöker att påverka 
makthavare till att göra förändringar som 
förbättrar livet för unga människor.

Tack Patrik för ditt klargörande och 
Lycka till med alla ansökningar!

Genom Internationella kommittén 
Anna Magnusson

Internationella kommittén passar också 
på att önska alla Basketspelare, Gymnas-
ter, Musiker, Renjuspelare, Seniorer och 
Ängsholmare en riktigt God Jul!

Anna Magnusson

Felicia Silverstolpe som clown.

Nelly Farran-Lee och Lovisa Brunnberg



9

65 000 kronor till Världens Barn
Det var många som hjälpte till vid årets insamling. Här ser vi Vivianee Ionescu, Natalie Stevendahl, Emma Axelsson och Celiné Abele.
Samtliga bilder från Världens barn har tagits av Anna Magnusson.

Vi blev fler insamlare på stan denna 
gång än vi var förra året och det gick 
bra. Det var 100 personer som hade 
anmält sig som insamlare ett par dagar 
innan. Och när pengarna var räknade 
hade 130 stycken varit ute på Norrmalm 
och skramlat med bössorna. Stort tack 
för att ni alla ställde upp ideellt denna 
lördag.
Vi sålde många böcker ”Noveller för 
Världens Barn”. Det finns fortfarande 
chans att köpa denna bok, bland annat 
på Centrals kansli. 
En speciellt rolig grupp som inte varit 
med tidigare var flera ur GospelCentral 
samt ett par vänner till dem som gjorde 
bra böss-insamling. Vidare hade vi en 
döv och fysiskt handikappad kille från 
Färja-gården som var ute och samlade 
in pengar med sin assistent två gånger. 

Han och ett par andra från Färja-gården 
var på Central ett par dagar innan in-
samlingen och förberedde en hel del av 
materialet vi använde. Extra stort tack 
till er insats!

Andra saker 13 okt
Alla insamlare och de ca 20 arbetarna i 
huset på Central blev bjudna på lättare 
lunch och en fantastiskt god Tacomid-
dag. 
På eftermiddagen hade vi filmvisning av 
film från basketläger och från Ängshol-
men. Sedan hade flera basketlag och 
Ängsholmsgrupper egna träffar vilket 
var mycket trevligt. 
Vid tretiden på eftermiddagen var de 
flesta av våra insamlare nere på Sergels 
torg som publik till en uppvisning som 

”Clowner utan Gränser” gjorde. Det 
var dans, hopp, show med mera, som få 
personer sett förut. En rolig grej även 
om det var lite kallt denna tid på dagen.
På kvällen hade vi sedan lotteri där 
många insamlare vann olika saker. Grat-
tis!
Sedan uppträdde en grupp ur Suzuki-
spelarna med kortare låtar på piano och 
fiol. 
Tack alla ni som var med i insamlingen! 

John Sternå

Årets insamling till världens barn blev en succé. Många deltagare och en 
hel del pengar blev det när KFUK-KFUM Centrals ungdomar gav sig ut på 
stan med bössor.



10

TAJM-OUT
CENTRAL BASKETS 

SIDOR

Flickor -92 åker till Malmö för SM...
Helgen den 24-25 november åker 
flickor födda -92 ner till Malmö för att 
deltaga i Ungdoms-SM. Precis som vi 
nämnde i förra numret av Central Bla-
det så är detta första gången på flera år 
som ett lag från KFUM Central Basket 
är med och spelar i Svenska Mästerska-
pen. Förutom chansen att få slåss om 

titeln bäst i Sverige så är detta en rolig 
erfarenhet som inte alla får vara med 
om. Vi hoppas att det går bra och lovar 
att rapportera i nästa nummer hur det 
hela gick. I sin grupp har tjejerna Söder-
tälje, Norrköping, Uppsala och Malbas 
från Malmö.   

Eftersom konkurrensen om platserna 
i SM bland pojkar födda -92 var så 
pass stor i år så beslutade Svenska 
Basketbollförbundet att vissa lag i 
Stockholm var tvungna att genomgå 
en extra kvalomgång. Tillsammans 
med KFUM Blackeberg, Täby 
Basket och Stockholm Polisen fick 
våra -92 killar slås om de 3 sista 
SM-platserna. Efter två rejäla platt-
matcher mot Blackeberg och Polisen 

så skärpte laget till sig inför den sista 
och avgörande matchen mot Täby. 
Tyvärr räckte det inte till vinst i den 
matchen heller men laget visade både 
kapacitet och potential. Bättre lycka 
nästa gång och nu får de koncentrera 
sig på att övertyga alla att det kan 
under säsongen istället. 

...men P-92 räckte tyvärr inte till i kvalet. 

Första dagen på höstlovet samlades 
52 stycken ivriga basketungdomar i Gär-
deshallen för att träna basket. TROTS 
ATT DET VAR LOV. Klockan 09:30 
började de första lirarna att droppa 
in och sen vid kl.10 var det total kaos 
i hallen. Till en början var tanken att 
träningspassen skulle hållas på KFUM 
men när så många anmälningar började 
komma in så fick flytta gruppen till en 
större hall. Allt eftersom lovet gick så 
blev vi något färre, vissa försvann utom-
lands eller till landet och andra ville helt 
enkelt bara ha lov (tro det eller ej).  Kul 
att se att det fanns en hel del 97 & 98:or 
anmälda.  

Höstlovsträning lockade 52 spelare

Ett stort grattis till de spelare 
från vårt Rosenbusken lag 
som var med och deltog i Spe-
cial Olympics i Shanghai och 
tog en bronsmedalj. Läs mer 
på vår hemsida och Jimmys 
artikel på sidan 7.

Tack till alla basketungdo-
mar som var med och hjälpte 
till under Världens Barn 
insamlingen!

Lovisa Brunnberg och Johan Essén.
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I slutet av november så kommer 
Central Baskets nya sportsbag till 
kansliet direkt från leverantören. Den 
är nu vinröd och är utan tvekan årets 
julklapp. Den kommer kosta 300 kr så 
börja spara nu!

Minibollar (stl. 5) i Central Basket 
färgerna och med logga på finns att 
köpa på kansliet. Det kostar 150 kr och 
är riktigt snygga. Finns redan flera äldre 
spelare som tränar med större bollar 
som vill köpa sig en, enbart för att de är 
så häftiga. 

Träningsställ finns fortfarande att köpa. 
De kostar 300kr. 

Julklappstips 
från kansliet

Dags att betala in 
medlems- & tränings-
avgiften!!!
Fortfarande har vi inte fått in alla med-
lems- & träningsavgifter. Det är extremt 
viktigt att dessa betalas in snarast. Har 
Ni frågor kring detta maila kansliet på 
basket@central.kfuk-kfum.se

Tre killar födda -93 
vidare till regionslaget
Anthony Grivas, Axel Söderberg & 
Carl Westkämper har alla gått vidare till 
omgång 2 i regionslag uttagningarna. 
Laget som slutligen kommer bestå utav 
12-15 stycken spelare kommer senare att 
representera Stockholm i Miki Herkel 
Cup i Finland. Den slutgiltiga truppen 
kan ses som … Vi önskar dom lycka till!
Stockholmsregionens bästa 93:or.

Lagfoton
Nu är alla foton på lagen tagna och vi 
räknar med att de ska komma upp på 
hemsidan inom kort. Men för att väntan 
inte ska bli för lång så kommer ett 
smakprov.

P-96  25-nov KFUM Central - B/Hässelby   10.30   
F-95 II  25-nov KFUM Central 2 - B/Ekerö   12.00    
F-95  25-nov KFUM Central - B/Kälvesta   13.30   
       
P-97  02-dec KFUM Central - SPIF/Farsta   9.00    
F-95 II  02-dec KFUM Central 2 - BK Järva Witches  10.30    
P-95  02-dec KFUM Central - Skuru IK   12.00    
Damlaget 02-dec KFUM Central - Visby AIK   14.00    
F-92  02-dec KFUM Central - Skuru IK   15.30    
P-94  02-dec KFUM Central - Skuru IK Grön   17.15    
       
P-94  09-dec KFUM Central - Djursholm Indians 2  10.30    
P-93  09-dec KFUM Central - Uppsala 94   12.00    
F-95  09-dec KFUM Central - Bollstanäs SK   1330    
F-96  09-dec KFUM Central - Södertälje BBK   15.00   
Herr Vets 09-dec KFUM Central - KFUM Tyresö   17.15    
       
P-96  16-dec KFUM Central - KFUM Tyresö   10.30    
P-95  16-dec KFUM Central - Tensta/Hyllinge   12.00 

Kommande hemmamatcher i Gärdet
Herrlaget anno 2007.

Philip Aluko
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Konstruktivt STYKO 
för framtidens Central

En resa som handlade om att bygga broar

Staden Manchester bjuder på spännande arkitektur. Byggnader från industrialiseringens vagga blandade med moderna glaspalats ger en 
unik mix av gammalt och nytt. Vilket år den här bron byggdes förtäljer inte historien.

STYKO 2007 
Denna fantastiska resa gjordes i år till 
Manchester, England.
Vi blev 28 personer som alla var mycket 
engagerade och intresserade av ämnena 
som STYKO handlade om denna gång. 
Vi hade också med oss en hel del infor-
mation från ett par föregående STYKO.
Torsdag morgon 20 september var det 
mycket folk på Arlanda och kön ring-
lade långt vid incheckningen. Flyget gick 
bra och framme i Manchester bodde vi i 
Campanile Hotel där vi också större de-
len av tiden hade möteslokal. 
Centrals ordförande Claes Eliason höll 
inledning på förmiddagen och efter 
den fick vi besök av Ken Livingstone 
från YMCA som gjorde presentation av 
YMCA i England. 

”Rosenbusken”
Därpå höll Svante Bengtsson information 
om idéer till ombyggnation av vårt hus 
Rosenbusken 22 (här på Rosengatan 1/
Döbelnsgatan 17) Detta är ett stort pro-
jekt som kan förbättra verksamheten i 

våra lokaler. Innehållet i detta togs upp 
flera gånger under STYKO och blev 
även med i idéer om ny verksamhet (del 
av STYKOdokumetationen, reds anm.). 
En intressant fortsättning blir det på 
”projektet Rosenbusken” 

Fredag hade vi bokat konferensrum på 
Castlefield hotel som ägs och drivs av 
YMCA Manchester. I detta hus finns 
en stor idrottshall, ett gym och en stor 
swimmingpool inomhus. 
Ett av studiebesöken gjordes på detta 
hotell. Tyvärr finns det inga fler YMCA- 
eller YWCA föreningar i Manchester så 
våra besök i andra föreningar blev en bra 
bit ifrån Manchester. På eftermiddagen 
åkte vi iväg i indelade grupper till fyra 
olika platser. 
Föreningarna på dessa platser arbetar på 
olika sätt.  

Stor lägergård
YMCA Lakeside är en stor lägergård 
som ligger långt norrut i nordvästra de-
len på England.

Den har lång historia och var den för-
sta lägergårdarden som startats inom 
YMCA. 
Det är en stor verksamhet. Den är inte 
ideell som övriga KFUK och KFUM 
utan drivs ungefär som ett stort företag. 
Man har en hel del internationella besök 
från YWCA och YMCA. Det görs även 
mycket studiebesök från andra organisa-
tioner.

St Helens
YWCA St Helens ligger ett par mil väs-
ter om Manchester. YWCA är inte så 
stort som YMCA i England för att man 
i YWCA endast har kvinnor som med-
lemmar medan man i YMCA har både 
kvinnor och män. I orten St Helens är 
dock YWCA en relativt stor förening 
med främst social verksamhet. Man har 
under flera år tagit hand om unga kvin-
nor som råkat ut för brottslighet. 
Man har också tagit hand om barn och 
ofta ensamstående mammor. På senaste 
tiden har de börjat arbeta med män för 
att få ihop folk på ett bättre sätt vilket 
har resulterat i en bättre verksamhet. 
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Förening med 400 anställda
Fylde Coast YMCA är en mycket stor 
förening som ligger på flera orter nord-
väst om Manchester. Föreningen har 
växt under de senaste 10 åren och har ca 
400 anställda och 100 volontärer. Detta 
är en stor del kommunal verksamhet 
som vi har i Sverige. Det hela är ungefär 
som ett företag. Man har väldigt mycket 
olika verksamheter, idrotter, fritidsgård, 
musik och kurser till viss del tillsammans 
med skolorna. Föreningen äger tre stora 
idrottshallar och ett par gym. I dessa 
arbetar man mycket med skolorna i när-
heten. Vidare arbetar man med hemlösa 
ungdomar. 

Ungdomsbrottslingar
YMCA Lancaster ligger ett par mil 
norr om Manchester. Här fick man för 
drygt 10 år sedan ett stort universitet 
så cirka 10 procent av befolkningen här 
går på universitetet. Några av dessa har 
haft brottslig verksamhet och eftersom 
de är så många märks det mycket i sta-
den Lancaster. YMCA har funnits här 
under lång tid och har framförallt under 

den senaste tiden arbetat med att ta hand 
om ungdomar som suttit i fängelse eller 
haft sociala problem. Föreningen är rätt 
stor och har ett gammalt hus som tyvärr 
inte är renoverat men ambition om detta 
finns. En rolig sak är att man har man 
startat radioverksamhet, och planerar en 
tevekanal. 

Dessa besök gjorde att vi som deltagare 
fick flera idéer på att vi skulle kunna an-
vända några av dessa saker inom KFUK-
KFUM Central i framtiden. Också det 
här med olika typer av hus gav oss idéer 
och bekräftelse på att ”projektet Rosen-
busken” hos oss är en bra grej.  
Dagen efter studiebesöken pratade vi 
mycket om kommande metoder för vår 
verksamhet samt aktiviteter vi har och 
kan vilja få fram. 
Som avslutning av STYKO 2007 hade 
vi en utvärdering som gav bra förslag på 
framtida verksamhet samt hur till exem-
pel kommande STYKO ska se ut och vil-
ket innehåll de bör ha. 
Stort tack till alla deltagare på detta  
STYKO. 

John Sternå

Tre 
Tycker 

Till

Philip, Anna och Andreas 
håller sin redovisning i 
matchande mössor från 

YMCA Lakeside.

Philip, Andreas och 
Kea lyssnar noga på 
när Corinna berät-

tar om varför vi är i 
Manchester.

Claes har andra 
kvaliteter än att 

skriva vackert, får 
vi hoppas.

STYKO 2007 i Manchester 
läggs till handlingarna som en 
lyckad resa. Men vad tyckte 
egentligen de som var med. 
Centralbladet ställde tre frå-
gor till tre utvalda resenärer.
1: Vad tycker du har varit bäst 
med årets STYKO?
2: Vad tycker du om den brit-
tiska matkulturen?
3: Vad har varit allra roligast?
Håkon-Stein Korshamn
1: Den goda samhörig-
heten, Det har varit ett 
positivt gäng. Jag tycker 
det varit ett mycket bra 
STYKO.
2: Jag är inte överförtjust. 
Jag föredrar den skandinaviska maten.
3: Studiebesöket på YMCA-föreningen 
i England.För de visar ett så stort enga-
gemang.

Bengt Strömgren
1: Upplevelsemässigt var 
studiebesöket i Fylde 
Coast bäst. Sen tycker 
jag det kommit fram 
konkreta bra förslag på våra möten.
2:Hotellmaten var bra, men inte mer. 
Sen åt vi ju på italiensk restraurang.
3: Att jag kom med överhuvudtaget

Veronica Holtsjö
1: Studiebesöken. Det 
var intressant att se. 
Det är sällan man ser så 
mycket social verksam-
het.
2: Ganska äcklig fak-
tiskt. trist, tråkig och 
smaklös.
3: Helheten tycker jag. Det fanns tid 
både för studiebesök och att hänga på 
stan. Allt har varit roligt.

Jimmy Forsberg
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KFUK-KFUM Centrals två bolag; 
Hotell Kom och Fastighetsbolaget utö-
kar och bygger nya hotellrum på plan 7 i 
Oxen, den fastighet som vi har på Kam-
makargatan/Döbelnsgatan. Det blir 8 
nya rum med exklusiv inredning och 
toppenläge för blivande hotellgäster. 
Bygget beräknas vara klart under mitten 
av april 2008.
I vår nya lokal på Kammakargatan har 
verksamheten rullat igång så smått, 
många idéer finns om ny verksamhet och 
vi får se om vi kanske får både yoga- och 
danskurser till våren. Under tiden ser vi 
till att göra det mysigare och mysigare. 
Förslag på namn har kommit in, och det 

Triangeln - Nya namnet på de nya lokalerna

är nu klart vad lokalen ska heta.
Det nya namnet blir Triangeln, med an-
knytning till KFUK-KFUMs symbol.
I lokalen Triangeln får de tre rummen 
heta Body, Mind och Spirit.

Planerna blir verklighet
Centrals styrelse har nu beslutat att ”pro-
jekt Rosenbusken” som mer ingående 
diskuterades av föreningens deltagare på 
STYKO i Manchester ska projekteras 
och handlas upp. Det innebär mer kon-
kret att de planer som finns på att bygga 
om föreningens lokaler på Rosengatan 
har gått ett steg närmre verklighet från 
att bara ha varit en idé! Tanken är att alla 

sex våningsplan på Rosengatan bättre ska 
anpassas till föreningens verksamhet, en 
av de större förändringarna är att bygga 
ut caféet och öppna upp hela entréplanet 
till att bli mer välkomnande och sittvän-
ligt. Det innebär bland annat att några 
av kontoren flyttar upp till plan 5 och 6 
för att ge mer yta och rymd där caféet lig-
ger idag. Mer om projektet i nästa Cen-
tralblad! 
Hyr gärna lokal förmånligt hos oss, dag-
tid och helger har vi ledigt i Spegelsalen, 
Gröna Rummet på Rosengatan samt i 
(danslokalen) Body i Triangeln. 
Lokalerna passar väl för barnkalas, dans 
och rörelse, föreläsningar med mera. 
Välkommen!

Kea Lagerquist

Samlingsrummet Mind i Triangeln. 

KFUK-KFUM Central är på väg in i en spännande fas av 
ombyggnationer som ger nya möjligheter för föreningen.

Hiss för bygget på plan 7, på Kammakargatan 5, utanför 
entrén till Triangeln.

Ombyggnadsarbeten i fast. Döbelnsgatan15/Kammakargatan 5.

För Er information meddelas att arbeten kommer att äga rum på 
plan 7 i fastigheten.
Arbetena påbörjas 1 november -07 och kommer att pågå till mitten 
av april -08. Bygghiss har uppförts på Kammakargatan och beräknas 
stå till och med februari 2008. Bullrande arbeten kan förekomma 
dagtid mellan 7.00 och 16.00 fram till december -07. Nyttjande 
av trapphus samt hiss på Kammakargatan 5 kommer att ske som 
skyddstäckes och städas kontinuerligt under byggtiden.
Eventuella rågor kan ställas till KFUM Central Fastighet AB, 
Kai Ahtila tel. 08-412 23 82 / 073-811 74 16.

Kai Ahtila
KFUM Central Fastighet AB
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På Seniors träff 25 oktober 
var det en föreläsning med 
information om JM, 
Jourhavande Medmänniska. 
Detta är en organisation 
som socialt stöder folk som 
ibland får problem.

Det finns i Sverige ett antal telefonjour-
er, det vill säga olika personer som svarar 
folk som har behov av råd eller behöver 
prata med någon. En telefonjour som är 
helt ideell och som arbetar nattetid är 
Jourhavande medmänniska. 
Denna förening startade i Danderyd 
1969. Den har idag cirka 100 medlem-
mar, som ungefär en gång i månaden ar-
betar i tretimmars pass. 
Jouren är öppen varje natt, året runt 
mellan kl 21 och 06. Medlemmarna sit-
ter hemma i sina bostäder och tar emot 
samtalen helt anonyma. JM arbetar un-
der mottot ”Vi finns till när du behöver 
någon att prata med”. Medlemmarna är 
”vanliga” medmänniskor som finns till 
för dem som har det jobbigt under nat-
ten.

Anordnar vidareutbildning
Föreningen är politiskt och religiöst 
obunden. JM får ett verksamhetsbidrag 
från Stockholms Stift, som också hjälper 
till med kostnaderna för telefonservicen. 

Det kommer också bidrag från andra 
håll. Medlemmarna arbetar helt utan er-
sättning. Ett par gånger per år anordnas 
vidareutbildning i olika former. För dem 
som önskar bli medlem sker intervju, in-
formation och utbildning under ett par 
helger. Dessa utbildningar har flera gång-
er hållits på KFUK-KFUM Central.
Från och med 2007 kan flera personer 
sitta jour samtidigt. Tanken är att detta 
skall ske vid speciella tillfällen då många 
känner ensamhet och oro. Till exempel 
under allhelgonahelgen, jul med flera 
tillfällen. 

Tyvärr räcker vårt medlemsantal inte 
till att helt fylla våra ordinarie pass och 
inte så många extra. Under 2007 beräk-
nas ungefär 10 000 samtal bli besvarade. 
Tyvärr är det tusentals som inte kommer 
fram vilket gör att behovet av flera med-
lemmar är stort ! 
Du kan läsa mera på JM:s hemsida;  
www.jourhavande-medmanniska.com  
eller kontakta kansliet. Adress och tele-
fonnummer finns i annonsen.

Lars-Erik Rosberg 
KFUK-KFUM:are och JM:are

Seniors egna Margareta Svensson står och säljer lotter på ett annat arrangemang.

Det är okej att ringa in anonymt.

Medmänniskor som ställer upp

JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA BEHÖVER DIG !

Du som är villig att svara i Din hemtelefon under 3 timmar en natt i 
månaden för att ge STÖD OCH HOPP till någon som sörjer, är orolig, 
är sjuk eller på annat sätt i behov av en mänsklig röst i natten.

Välkommen med Din intresseanmälan till tel 08-10 10 04  
eller per post:  Jourhavande Medmänniska 
                        Box 2016 
                        103 11 Stockholm.

Jourhavande medmänniska föreläste på Seniors träff
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Efter en väl genomförd höst på Ängs-
holmen kunde lägerchef Malin Aspelin 
stänga lägerskolan den 5:e oktober. 
Som tidigare år avslutades säsongen 
med att ett 50 tal elever och nästan 
lika många personal från Särskolan på 
Värmdö hade friluftsdag på ön, med 10-
tal olika aktiviteter. En uppskattad dag 
av både elever, personal och ledare.
Under hösten har vi haft vårt nyrenove-
rade Paradiset öppet för uthyrning som 
vi presenterade i förra Centralbladet. 
Värt att nämna är att vi har haft en veck-
as skola där. Mattias Ravander tog ut 
sin klass med 6 elever från Styrmannens 
skola och bedrev undervisningen ute på 
ön under en vecka med lyckat resultat. 
Övriga gäster värda att nämna är att 
Centrals personal hade personaldag på 
ön och att KFUK KFUM Stockholms-
regionen förlade sin styrelsekonferens i 
Paradiset.
Sista helgen i september genomfördes 
en framtidsdag för KFUK-KFUM 
Ängsholmens medlemmar. 28 personer 
deltog och diskuterade hur verksam-
heten kunder förbättras och utveck-
las. Av allt det som togs upp så är det 
några saker som inom kort kommer att 
börja arbetas med. Det är utveckla och 
förbättra hajken, fräscha upp ledarrum-
met, musikverksamheten, genomföra 
ett vinterläger för ledare i vinter för att 
se om det är möjligt att genomföra med 
deltagare på längre sikt. 

Ängsholmens STYKO
Under en helg i oktober hade KFUK-
KFUM Ängsholmen styrelsekonferens 
på Djurönäset. STYKO är en av de 
längre träffarna styrelsen har en gång om 

Julbord 2007
Söndag 9:e december är det dags för vårt årliga julbord 
på Ängsholmen. Detta är främst för våra aktiva ledare.
Mer information och anmälan hittar du på webben!
Gå in på:  www.angsholmen.org  

Varmt välkomna!

året. Vi går igenom det som varit under 
året, tar upp det som kommit fram i 
utvärderingarna med lägercheferna, 
stämmer av mot förra årets STYKO vad 
har genomförts och inte genomförts.
Inför 2008 kommer systemet med mar-
kis att göras om, all kontanthantering 
ska försvinna från markis (dock inte 
p.g.a av rånrisken) utan för att minska 
administrationen för lägerledningen. 
I stället höjs avgiften med 100 kr per 
vecka och deltagarna för en Ängshol-
mares valuta att handla för istället. Mer 
om detta kommer i sommarutskicket 
till berörda.
Anmälningsförfarandet görs om så att 
medlemmar föregående år får förtur 
att anmäla sig till lägret från den 15:e 
januari och icke medlemmar får anmäla 
sig från den 1:a februari. Ett förtydli-
gande är den som ska anmälas till lägret 
ska vara medlem.

Könsfördelningen har under de senaste 
åren varit ojämn med en stark övervikt 
att flickor. Detta ska vi sträva att få en 
jämnare fördelning under kommande år.
På ledarsidan sker en del mindre föränd-
ringar, dels kommer det att vara lägst 20 
års gräns på ansvarspositionerna samt 
att assistenterna ska få en tydligare roll.
Under helgen diskuterades visioner. För 
att ta reda på vad våra deltagare tycker 
och deras föräldrar har vi skickat ut en 
enkät till 50 deltagare och 50 föräldrar 
för att höra deras åsikt. Detta ska sedan 
användas när vi planerar för framtiden.
Efter en lång helg och många diskus-
sioner avslutades helgen för de som 
önskade och kunde med en RIB  tur in 
till stan. 

Idéer om ny verksamhet
Under 2008 kommer vi att genomföra 
2 stycken 5 dagars kanotläger. Till 
skillnad mot våra övriga läger så vänder 
detta läger sig mot ensamstående föräld-
rar och deras barn, där en förälder följer 
med sitt  barn på läger under vecka. 
Är du intresserad av att hjälpa till med 
detta läger kontakta Toni Stjärnkvist på 
toni@angsholmen.org. 
En annan ny sak är verksamhet på 
bilden här bredvid. Ett par kända ledare 
testar det och detta och ännu mer verk-
samhet kommer ungdommarna att få 
göra 2008 och framåt.
Mer info kommer på hemsidan. 

Andreas Ekeberg

Ängsholmen siktar uppåt
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År 2003 var vi 54 stycken från Cen-
tral som var med på den fantastiska 
YMCA-festivalen Prag Event. Flera 
personer var ledare den gången, bland 
annat flera Ängsholmare som gjorde 
samarbetsövningar vilket var en helt 
ny grej för flera ungdomar från andra 
länder. Vi hade också med oss KFUMs 
Kammarkör som gav flera konserter. 
När det gällde tåg-resandet till och 
från Prag ordnade vi mat och musik 
för hela KFUK-KFUM Sverige. 

Denna festival YMCA Europe 2008 
kommer att hållas åter i Prag på parken 
och utställningsområdet Vystaviste vil-
ket är ett annat ställe än det som vi var 
på 2003. Det blir samma dagar som för-
ra gången, 3 – 9 augusti. Detta blir ett 
större arrangemang med musik, aktivi-
teter, turneringar, sport, utställningar m 
m. Förhoppningen från KFUK-KFUM 
Centrals styrelse är att vi får med fler del-
tagare från Central den här gången till 

YMCA Europe 2008

Matlagande Ängsholmare på tåget till Prag Event 2003.

YMCA Europé 2008. 
Mer information om detta finns på 
KFUK-KFUM Sveriges hemsida:  www.
kfuk-kfum.se/aktuellt/prag-event-
2008/  samt YWCA Europés hemsida:  
www.ymca2008.com    
Alla är välkomna men aktiviteterna rik-
tar sig i första hand till de som är 15 – 
25 år. De som är under 18 år måste ha 
en ansvarig vuxen ledare. Kostnaden för 
resa, boende, mat, aktiviteter m m kan 

bli 5.000 kr men det finns god chans att 
få bidrag till denna kostnad. 
  
Anmälan måste göras under januari 2008 
så tag kontakt med styrelsen i din egen 
förening då administrationen görs för-
eningsvis. Mer information kan fås från 
Centrals kansli; 08-412 23 70, e-posta;  
info@central.kfuk-kfum.se  
 

John Sternå

Snart är det dags igen!

Ingen Kvanton
I förra numret av Centralbladet utlo-
vades en presentation av Kvanton till 
detta nummer. Kvanton, som hyr in sig i 
Spirit, en av Triangelns lokaler, kommer 
presenteras i det första numret 2008.

Redaktionen

Samma helg som vi tappra skramlade 
bössa för världens barn engagerade sig 
andra för mycket viktiga frågor för oss 
i KFUK-KFUM Central. 
Vartannat år har vår riksorganisation 
årsmöte och det inföll i år samtidigt 
som vår insamling. Mötet kallas 
för ROM eller mer korrekt för 
Riksombudsmöte. Under helgen 
träffades många KFUK-KFUM:are 
för att diskutera och besluta om frågor 
som rör alla oss i KFUK-KFUM 
Central. Mötet beslutade tillexempel 
att vi ska byta namn till KFUK-KFUM 
Sverige. För att ni alla nya som gamla 
medlemmar ska hänga med förklarar jag 
lite tydligare, du som gymnast är med 
i KFUM Gymnasterna som i sin tur är 
med KFUK-KFUM Central som i sin 
tur är med i KFUK-KFUM Sverige. 
Det är likadant för alla basketspelare, 
ängsholmare och musiker. 
På mötet röstades det också igenom att 

vi ska anta en ny idé och värdegrund. 
och det kommer också att formuleras en 
ny miljöpolicy. Även vi, KFUK-KFUM 
Sverige behöver ha ett miljötänk i 
vårt arbete och engagemang. Det 
diskuterades och beslutades även 
om massa andra viktiga saker. Är 
ni intresserade av att läsa mer om 
förändringarna inom vår rörelse, gå in 
påwww.kfuk-kfum.se så kan du läsa 
mera om allt. 

Anna Magnusson

KFUK-KFUM Sverige är VÅRT nya namn



18

MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER:
25 JANUARI 2008.

Kalendarium
Datum Arrangemang     Plats    Tid / övrigt

November
 
22 Seniorträff, Läsarsånger     Gröna rummet  12.00 / lunch-macka
27 Blombinderi      Gröna rummet  18.00 

December
 
4 ”Fest i Advent” och uppträdande av GospelCentral Spegelsalen  18.00
8 Suzuki. Kurs och föreläsningar    Gröna rummet  Hela dagen
 Suzuki. Konsert  med barn och ungdomar  Spegelsalen  15.00 / fri inbjudan
 Julkonsert, Ursus Kammarkör    St:a Clara kyrka  16.00
9 Julkonsert, Stockholm Cantus    Engelbrekskyrkan 18.00
11 Julfika med KFUK-KFUM Sverige (riksförbundet) Skeppsbron 28  14.30
13 Seniorträff, Jul- och Luciafirande   Spegelsalen  12.00 / julgröt m m
14-15 Gymnasternas Lucialäger    Lillsved
15 JubileumsJul, KFUMs Kammarkör, Pro Musica  Gustav Vasa kyrka 15.00 och 18.00
15 Julkonsert, KFUM Kören    Hedvig Eleonora kyrka 15.00 och 18.00

Januari 2008
 
7 KFUK-KFUM Central öppnar vanlig tid   Rosengatan 1  08.00
7-11 Körerna och orkestrarna börjar öva igen   I Centrals lokaler Kvällstid
15 Anmälan till Ängsholmens läger 2008.
25 Manusstopp för Centralbladet nr 1 2008

Februari 2008
 
25-29 Basket, dagläger på lovet v. 9    Idrottshallen

God Jul och Gott nytt år!
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Idag har Kristian flera åtaganden. Han är fortfarande kvar på 
PT-skolan och föreläser ibland. 
Annars är han lärare på Naprapathögskolan i Stockholm, bland 
annat.
Hur ser Central ut om 10 år?
– Jag hoppas mycket på ombyggnationen. Jag tror det kommer 
att skapa nya möjligheter och ett större driv i föreningen.
Intervjun skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Vi har inte 
ens hunnit halvvägs i alla de frågor som finns kring Central, 
hälsa, framtiden och ledarskap. Ett pressat tidsschema gör att 
intervjun avslutas med fotografering innan han ger sig av. Men 
Kristian kommer alltid tillbaka till Rosengatan. Som en del av 
föreningens historia, nutid och framtid.

Text och bilder: Jimmy Forsberg

CENTRALPROFILEN
KFUK-KFUM Central har idag över 1500 medlemmar och föreningen har funnits i 
över ett sekel. Klart att det då finns eldsjälar och profiler som varit med och fört utveck-
lingen av föreningen framåt.
En av dem är Kristian Berg. 
KRISTIAN KOM TILL STOCKHOLM för 25 år sedan 
och har hunnit göra det mesta på KFUK-KFUM Central. 
Kanotchef på Ängsholmen, Gymansvarig, städchef på KOM 
hotell och styrelseledamot. Bland annat.
– Jag har nog gjort allt man kan göra på det där hotellet, 
säger Kristian om åren på KOM hotell.
Det var när han läste till naprapat som Kristian jobbade      
på hotellet. Ibland var han nattportier, ibland städchef        
och ibland någon slags allt-i-allo. Men alltid var han 
med någonstans. Det mesta han varit med och gjort 
har skett parallellt med annat. Och så ser det faktiskt 
ut för honom än idag. Hans engagemang går över 
gränserna, och finns lite varstans.

”Många unga mår dåligt”
Kristian jobbar med hälsa och friskvård varje dag. 
Rollen som personlig tränare, naprapat, lärare och 
föreläsare ställer vissa krav.
Vad är hälsa?
– En sund kropp är en sund själ. Eller vill du höra 
WHO:S definition?
Onödigt många skador och sjukdomar idag är stressrelate-
rade tror Kristian. 
– Jag jobbar alltid efter ett hälsoperspektiv. Det gäller att ha 
sundhet i tänkandet. Samhället idag är väldigt elitinriktat. Vi 
behöver dämpa prestationshetsen. Många unga människor 
mår dåligt idag eftersom ledare inte tar sitt ansvar. 
Kristian har utbildat såväl ledare och föräldrar om idrotts-
skador. Han driver ett förlag som bland annat gett ut boken 
”rörelseapparatens anatomi - En muskel och triggerpunkts-
guide”.

Som Centralare har han varit med sedan 80-talet.
– Jag flyttade till Stockholm 1982 efter att jag gått idrotts-
gymnasiet i Katrineholm. Jag började på KFUM gymnas-
terna som många andra från skolan.
Kristian var den som startade gymmet som finns i huset.
– Det var den 16 december 1986. Då hade vi en stor invig-
ning.
Han drev den själv i ungefär ett år, tills Micke Berglund kom 
in som partner. Gymmet växte och det bildades en gymkom-
mité. Gymmet lämnade han 1994, för att han inte hade tid 
med driften. 1997 hoppade han på igen, då tillsammans med 
Alan Bergström. Tillsammans startade de PT-skolan. Skolan 
utbildar personliga tränare och hyr in sig i KFUK-KFUM 
Centrals lokaler än idag. Kristian är fortfarande rektor men 
sedan 2001 får han hjälp av Mats Hellsten som anställdes 
som studierektor.
– Jag ville jobba mindre. Dessutom är Mats mycket bättre på 
fler saker än jag. Det administrativa är inget jag är bra på.

Kristian tar hand om  
kollegan från PT-sko-

lan, Mats Hellsten
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ANNONS om del av JULFÖRSÄLJNING

I KFUK-KFUM Central har vi flera olika saker som säljs eller lottas till besökare. 
Så gott som hela försäljnings-/lotterisumman går till vår egeninsats för våra projekt 
med YWCA Belarus och YWCA Palestine. 

 

B

Köp gärna saker som gynnar både dig själv 
och YWCA. Ett annat bra tips är att på 
Central handla julklappar till släktingar och 
vänner. Försäljning sker på kansliet och i 
samband med KFUK-KFUMs aktiviteter.

Bilder från 
STYKO 2007


