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Hej kära läsare!
Välkommen till ett fullspäckat nummer av Centralbladet.  Vi på redaktionen har 
slitit oss gråhåriga med allt material vi fått in. Men det har sannerligen varit värt 
det! Föreningen sjuder av verksamhet och det är vi naturligtvis glada över. 
KFUK-KFUM är ju så mycket mer än ”bara” en förening.
Christer Sjöström har funderingar kring detta, och det kan du läsa om på sidan 4.
Du vet väl att KFUK-KFUM finns över hela världen. I denna vårupplaga av 
Centralbladet får vi än en gång en unik reseskildring från en exotisk plats på jorden. 
Det är ängsholmaren Veronica Holtsjö som varit i Thailand och träffat andra 
KFUMare från alla världens hörn och diskuterat framtidens utmaningar 
och möjligheter. Hennes berättelse återfinns på sidan 15.
Vi på redaktionen ser nog mest fram emot det som kommer hända i augusti. 
Då åker nästan 100 medlemmar från föreningen till Prag för YMCA Europe 
Festival 2008. En som redan varit i Tjeckien är Nathalie Joo, som representerat 
föreningen på EAYs årsmöte som hölls i Litomysl tidigare i vår. 
Och visste ni att två busslaster med Basketspelare från Central spenderat fyra dagar 
i Göteborg? Med megafon och allt. Deras berättelse återfinns i Tajm-Out.
Som vanligt vill vi på redaktionen ha in tips, förslag och synpunkter på tidningen, 
för att kunna göra den ännu bättre.
Ha nu en fantastisk vår och sommar, vart än vägen leder dig.

Jimmy Forsberg, redaktör.

Amanda Fennö, som jobbar i receptio-
nen på Central måndagkvällar, poserar 
här utanför Johannes Kyrka. 
Bakgrunden på framsidan är parken 
Vystaviste i Prag, där YMCA Europe 
Festival 2008 äger rum.
Foto: Jimmy Forsberg
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Mångårige styrelseledamoten Christina 
Estemar Banks avtackades med blommor 
på Centrals årsmöte, då hon väljer att sluta 
i styrelsen. Hon kommer dock fortsätta i 
valberedningen.
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Ordföranden har ordet

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 
Fastighetstekniker  Olle Molin  08-412 23 80 olle@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 Zeidlitz  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

Central Gyms Öppettider
Måndag-fredag  11 - 21
lördag-söndag  11 - 18

 

Vecka 27,28 29 och 30 är gymmet 
STÄNGT

Öppettider
Vardagar 08:00-21:00
Helger  10:00-18:00

6 juni  Stängt
20-22 juni Stängt

Välkommen till ett nytt nummer av 
Centralbladet. 

Våren, eller rättare sagt det lite förädiska 
sommarvädret är här och presstoppet är 
sedan länge passerat. Alltså hög tid för 
mig att skriva ordförandeordet.
Årsmötet den första april avlöpte väl 
med många intresserade deltagare 
som naturligtvis utnyttjade sina 
demokratiska rättigheter. Det 
presenterades också detaljerade planer 
om hur ombyggnaden i fastigheten 
kommer att te sig. Så bjöds på vacker 
skönsång från några medlemmar ur 
manskören och god buffé . Årsmötet 
leddes föredömligt av KFUK-KFUM 
Sveriges förra ordförande Karin 
Hammar, tack Karin. 
Många viktiga beslut fattades. Bland 
annat delades extra föreningsbidrag ut 
till Centrals olika föreningar.
Tack för att jag fick det fortsatta 
förtroendet att leda KFUK-KFUM 
CENTRAL. 

Många viktiga händelser är planerade 
under 2008 och det känns spännande. 
Vi i den nya styrelsen har många viktiga 
beslut framför oss. Vi hoppas att det 
vi beslutar på ett bra sätt kommer 
medlemmarna till del.

Vi har hållit två informationsträffar 
inför Prag festivalen i sommar . Vi är 
alla förväntansfulla och det är roligt 
att Central kommer att synas, eller 
kanske framför allt höras så mycket 
på festivalen. Drygt 500 svenskar är 
anmälda och med det är vi den näst 
största nationsgruppen.
Fem stycken från oss på Central fick 
lite försmak för festivalen då vi deltog 
i YMCA Europe årsmöte som i år 
hölls i Litomysl i Tjeckien. Normalt en 
tvåtimmars resa från Prag men för oss 
och några Holländare tog det 4½ på 
grund av vägarbeten. Vi presenterades 
med massor med information om 
festivalen och allt som kommer att 
hända. Kea och John besökte också 

Prag för att titta på kyrkor lämpliga 
för konserter. Blir spännande med 
sommarens festival.
Ha nu alla en god fortsättning på våren 
önskar er ordförande.

Claes Eliason

28 juni-27 juli är Central bemannat dagtid men 
med begränsade tider. Kort och kod fungerar för 
behöriga ledare.
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KFUK-KFUM Centrals årsmöte blev 
mycket lyckat.
Kvällen började med en god middag 
med flera olika rätter. I samband med 
buffén ställde en stor grupp ur KFUM-
kören upp och sjöng vårsånger. Det var 
mycket folk och trångt i Kammakaren, 
vilket gav en bra känsla av närvaro under 
uppträdandet.
Vidare under middagen fick deltagarna 

I föreningen träffas flickor, pojkar, 
yrkesverksamma kvinnor och män 
samt engagerade pensionärer av 
båda kön. 
Vi träffas för att spela såväl basket, 
Renju och musik. 
Vi träffas för att träna i gymnastik, segla, 
bli bättre på samarbete och sjunga. 
Vi möts över alla gränser för att 
diskutera och aktivt verka för samarbete 
över lands- och kontinentgränser.
Vi utvecklas ständigt och har gjort det i 
många år, ja i över 100 år. 

Centralföreningen är en fantastisk organisation
Oavsett varför vi kommit är vi 
engagerade även för Centralföreningen. 
Att många sluter upp på vårt årsmöte, 
där vi inledningsvis möts av god spis 
och körsång, och deltar i val och andra 
beslut imponerar inte bara på oss själva 
utan även på andra som står 
utanför.
Under årens lopp har vi 
genom goda beslut och 
genomförda planer byggt 
upp en sund ekonomi 
och ett aktivitetshus, 
som nu byggts ut 
och snart byggs om 
för att möta våra 
behov på alla plan.

En sund ekonomi är i allra högsta 
grad en nödvändig faktor som positivt 
stöder föreningens alla aktiviteter 
och många individer. Under 2007 
har Centralföreningen delat ut i 
verksamhetsbidrag och stipendier 1 
miljon.

Det är inte utan att hjärtat klappar 
litet extra.
Låt oss fortsätta att i glädje och 
samarbeta i Centralföreningen och 
jobba för att fler människor i alla 

åldrar ska förstå vår förenings 
triangelbudskap kropp, 
själ och ande..
Tack alla som har 
bidragit under åren!

Christer Sjöström
Christer Sjöström, 

styrelseledamot och körsångare. >

Bra uppslutning och positiva tongångar på årsmötet 1 april

2007 har varit ett bra år för KFUK-KFUM Central.
Årsmötet gav tummen upp och godkände det 
fortsatta arbetet för framtidens Central.

Förbundsårsmöten
Vid både Idrotts- och Triangelförbundens årsmöte 12-13 april var KFUK-KFUM 
Central representerade. Även dessa årsmöten var mycket positiva. Idrottsförbundets 
ekonomi har nu blivit bättre även om regelverket med Ungdomsstyrelsen har blivit 
mycket svårare de senaste åren. De administrativa reglerna gör att flera föreningar 
måste bli bättre på att rapportera sitt medlemskap.  

information om den planerade 
ombyggnationen av huset Rosenbusken. 
Mer info om detta finns på annan plats i 
tidningen. 
Middagen avslutades med ett lotteri 
där förtjänsten av lotterna gick till 
KFUK-KFUM Centrals egeninsats för 
internationella projekt. Tack till alla 
som köpte lotter och grattis till er som 
vann.

Årsmötet hölls sedan i Spegelsalen och 
väldigt positivt är att det var hela 45 
deltagare. Detta är betydligt fler än vi 
haft vid senaste årens årsmöten. 
Mycket positivt var även redovisningen 
av bokslutet samt Centrals 
Fondförvaltning som har en bra 
ekonomi. Claes Eliason blev omvald 
som ordförande.

John Sternå

Vi noterade att...
...föreningens revisor berömde bokslu-
tet och verksamhetsberättelsen inför 
årsmötet
... Margareta Svensson nu slutar i valbe-
redningen. Varmt tack för väl genom-
fört arbete under flera år.
... Karin Hammar var mötesordförande,. 
Hon har bakgrund som bl.a  fd. ordfö-
rande i KFUK-KFUM Sverige. Tack!
...1 miljon har delats ut i form av verk-
samhetsbidrag och individuella stipen-
dier, mao guldregn över medlemmarna!
...Ytterligare 357 900 kr från årets resul-
tat delades ut till föreningarna i Central.
...Tack vare en motion till förra årets 
årsmöte kan medlemmar nu träna billigt 
på CentralGym
...Det serverades mycket god mat!

Det var mycket folk i Spegelsalen på årsmötet som i år hölls den 1 april
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Kulturmöten i en sagolik stad
Tre timmar utanför Prag, Tjeckien ligger Litomysl. 
Staden präglas av kullerstensgator, mysiga torg, vacker grön blommande natur, 
magnifika slott och vacker arkitektur. 
Här i denna kulturstad möttes 109 deltagare från 28 länder av KFUM Europas 
medlemsländer för 2008:as årsmöte.

Den 1 mars i år fick vi på
Central en ny medarbe-
tare. Vi hälsar Olle Molin 
välkommen.
Olle kommer närmast från kungliga 
Operan och SFV, Statens fastighetsverk, 
men har innan dess jobbat bland annat 
som bilmekaniker och driftstekniker. 

- Jag tycker inte det är intressant att tala 
om mig själv. Titta i mitt CV. där står 
allt, säger Olle.
Hans huvudsakliga arbetsuppgifter 
på Central blir att hålla ordning på 
fastigheterna. Nu närmast med ombygg-
nationen där han sitter med i projekt-
gruppen. 

Årets tema”Lost in Translation” 
Vilka är KFUM egentligen, vad står 
vi för, känner icke medlemmar till vår 
verksamhet, hur välkänd är vår logo etc? 
Fråga någon om de vet vad KFUM är 
eller YMCA. Svaret du får: Ja, men det 
är ju den där låten med Village People! 
Hmm kanske inte direkt är det den som 
förklarar hela vår verksamhet. 

YES-YMCA Europe Spectrum
Jag hade också privilegiet och nöjet att 
få anlända till Litomysl en dag tidigare 
än de andra från den svenska deglega-
tionen. Jag fick information om att en 
ungdomsgrupp som skulle träffas en dag 
innan GA (General Assambly) mötet 
skulle äga rum. Denna grupp heter YES 
och står för YMCA Europe spectrum. 
YES uppgift är att representera och 
framföra vad KFUM’s ungdomar i 
Europa tycker i frågor som General As-
sambly har på agendan, och även i andra 
aktuella ämnen. Det här året var det för-
sta året som YES group möttes och en 
styrelse har nu valts. Varje land i Europa 
har en kontaktansvarig, tanken är att 
skapa något sorts ungdomsforum i varje 
land och hålla kontinuerlig kontakt 
under året för att sedan förhoppningsvis 
ha så många representanter som möjligt 
från Europas länder som träffas och 
diskuterar och förmedlar ungdomarnas 
åsikter och viljor. Vi får ju inte glömma 
vad Y:et i YMCA står för! Otroligt 
roligt och givande möten, ett toppen 
initiativ som jag hoppas kommer nå 
sina mål. För er som är intresserade, håll 

ögonen öppna, information kommer 
mailas ut!
Hur var då årsmötet för mig som var där 
för första gången? För det första: WOW 
vad kul! Jag har fått träffa så många nya 
och intressanta människor från alla hörn 
av Europa. 
Man kan ju säga att från början var 
jag nog ganska ”lost in translation”. Jag 
visste inte alls vad jag hade gett mig på 
eller vad jag kunde förvänta mig. Men 
jag möttes av en otroligt välkomnande 
miljö, mycket vänlighet och ett genuint 
intresse och brinnande för KFUM. Ja 
det var mycket äldre män och kvinnor 
men bakom det yttre fanns den brin-
nande gnistan som kom fram när man 
satt ner och pratade. Det intressanta 

var också att man som ung och oerfaren 
inte alls blev satt på plats för den sakens 
skull utan istället satt på en pedistal av 
många, härlig känsla att känna sig viktig! 

Möjligheter på vägen
Mötena och samtalen med alla nya män-
niskor måste jag säga var mina höjd-
punkter, och som ung medlem i KFUK- 
KFUM med nyfunnen vilja att lära mer 
om föreningen har jag lärt mig mycket, 
bland annat med hjälp av förklaringar 
från Sveriges deglegation men också av 
att vara närvarande och delta i årsmötet. 
Jag menar, trodde jag någonsin att jag 
skulle sitta och diskutera ungdomars 
viktiga deltagande i KFUM Europa med 
självaste ordförande för YMCA World 
Alliance? Kanske inte riktigt... 
Jag känner att jag måste visa på att 
viktiga saker som budget och sådant 
också diskuterades men jag tycker själv 
att sådant är ointressant att läsa och ville 
istället föra vidare den inspiration jag 
fick. Kanske har jag inte förstått denna 
enorma organisation men nu har jag i 
alla fall förstått en del. Det finns bara 
möjligheter kvar på vägen, jag hoppas 
att inspiration och motivation ska leda 
mig dit.
Tack för mig!

Nathalie Joo

Karin Hammar blev 
invald i YMCA 
Europes styrelse. 
Dottern Nora däre-
mot ännu ej invald.

YES-group står utanför Training Centre i 
Litomysl.
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TAJM-OUT
CENTRAL BASKETS 

SIDOR

Sommarläger 
I år åker vi till Kalmar för läger 
tillsammans med KFUM Kalmar 
Saints. Träningar kommer varvas 
med disco, bad, stadskamp och 4-4 
turnering. Information har skickats ut 
i brevlådorna men finns även att hämta 
på vår hemsida och på vårt kansli. 
Blev vi 85 spelare till göteborg så bör vi 
bli minst 100st till basketlägret!!!

Dagläger
Varje år anordnar KFUM Central Basket ett basketläger strax efter skolterminens 
slut. I cirka två veckor kombinerar vi basketträning med andra utomhus och 
fritidsaktiviteter. Vi tränar, badar, leker och försöker ta vara på det strålande 
sommarvädret. Daglägret är väldigt uppskattat av alla centralare och kan ses som en 
uppvärmning till det ”riktiga basketlägret” i början av augusti.

Hundra från Central Basket på Göteborg Basketball Festival!
Årets upplaga av ”Casio Cup” blev en 
riktig succé – både på och av planen. 
Redan dagar innan vi åkte fick man 
en känsla av att basketfestivalen 2008 
skulle bli väldigt, väldigt bra. 
Med 100 representanter från föreningen 
så belägrade vi verkligen staden Göte-
borg. 
Resan började med samling på KFUM, 
varifrån vi åkte med 2 fullpackade och 
livliga bussar till Göteborg. Väl på plats 
inkvarterade vi oss i skolan och allt hade 
flytit på som det skulle. På torsdagen 
satt turneringen igång och det var full 
rulle på alla våra lag. Spelade man inte, 
så gick man och hejade på ett annat 
Central lag. Var man inte på någon 
match så åt man eller vilade förmod-
ligen. Gjorde man inte det så var man 
på Liseberg och härjade. Hängde man 
inte på Liseberg så busade man friskt i 
skolkorridorerna. Som sagt, Centralarna 
var överallt och inte speciellt tystlåtna 
(på ett bra sätt).
I själva turneringen så visade Central 
Basket upp fina vinnarsiffror, med fler 

vinster än förluster. 
Alla lag gjorde bra ifrån sig , men 
faktum är att det faktiskt kunde ha gått 
ännu bättre. P92 tog sig nästan till semi 
med ett decimerat lag, men förlorade 
mot finalisterna i kvarten. P94 förlorade 
med ynka 2 poäng i åttondelen. F96 
bjöd på bra motstånd mot turnerings-
segrarna i semifinalen. P93 och P95 
gick även dom till semifinal, tyvärr utan 
seger. 
F95 däremot tog sig till final och slutade 
även som turneringssegrare. KFUM 
Central Basket fick i alla fall ett guld 
med sig hem! Grattis tjejer och bra job-
bat!

Basketbollfestivalen 2008 tillhör en av 
Central Baskets bättre resor och jag är 
övertygad om att många oförglömliga 
minnen skapades. Här följer 2 saker jag 
valt att plocka med från resan. 
Tidernas bästa klack
1) Flickor 92 kan nog vara Central 
Baskets bästa klack – någonsin! Med 
lite småkaxiga och klockrena ramsor, as-
sisterat av en megafon, hjälpte de flertal 
lag till viktiga segrar i turneringen. 

2) Hänget utanför på basketplanen i 
solen, utanför Gothia Arena, med alla 
centralare, i väntan på busschaffisarna, 
var en ovärderlig syn att åskåda. 
Extremt hyyyyyype. 

Philip AlukoFler bilder finns på baksidan av tidningen
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När andra lag i Central 
Basket drog västerut till 
Göteborg och Casio Cup 
åkte Rosenbusken istället 
norrut till Sundsvall och 
Solen Saints Cup. 

Efter en lång bussresa, en schyst 
middag, mängder av marängsviss och 
en natts sömn var det dags för uppkast 
i första matchen mot Solen Saints från 
Sundsvall. Efter några minuters spel 
låg Rosenbusken under med 8-0. Men 
efter bra försvarsspel och några enkla 
lay-ups hade vi utjämnat och var strax 
förbi. Hela laget kämpade igenom 
hela matchen och när slutsignalen 
ljöd var det vi som hade gjort flest 
poäng och vi hade vunnit vår första 
seger i Solen Saints Cup. Vi vann med 
22-10 och vi hade fått en lysande start 
på turneringen. Matchens lirare blev 
Quinton Moody efter bra returtagning 
och ett lysande försvarsspel. 
Efter en kort vila var det dags för ny 
match och denna gång stod det fruktade 
laget BK Framtiden från Ockelbo för 
motståndet. BK Framtiden har funnits 
länge och har ett mycket komplett 
basketlag. Matchen blev en stenhård 
kamp mellan två laddade och mycket 
duktiga lag. Efter en seg inledning och 
nytt underläge kom vi i kapp och det 
såg länge ut som att vi skulle segra även 
i vår andra match. Men efter en stabil 
slutspurt av Ockelbo och ett säkert 
straffkastskytte förlorade vi med en 
ynka poäng. Matchen slutade 17-16 till 
Ockelbo. Trots förlusten var alla i laget 

nöjda, att förlora 
mot Ockelbo med 
en poäng är ändå 
en mycket bra 
insats. I matchen 

mot Ockelbo 
blev Reinaldo 

Borroto 
matchens 

lirare efter 
många 
sköna 
moves och 
hög skott-
procent. 

Efter lunch stod våra”bussåkarkompisar” 
Skuru Specials för motståndet.  Skuru 
med en tapper trupp på 6 starka killar 
som kämpade matchen igenom. Vi 
spelade disciplinerat, försökte hela tiden 
göra det som Coach- Anna hela tiden 
tjatade om, passa bollen framåt och 
hålla din spelare. När matchen var över 
hade vi fått slita hårt för alla 36 poäng 
som stoppades i korgen. Matchens 
lirare blev Laurant Woo för hans säkra 
halvdistansskytte och vassa vänsterhand. 
Nu hade vi säkrat en andraplats i 
gruppspelet och i dagens sista match 
stod Umeå för motståndet. Umeå kom 
till turneringen med några spelare kort 
och har under turneringen fått låna 
spelare från alla olika lag. I vår match 
hjälpte Skuru till, så våra motståndare 
fick snabbt namnet Skureå. Många 
trötta ben sprang och sprang, många 
bollar rullade ringkant ut men även 
i denna match var det Central som 
lyckades stoppa flest bollar i korgen 
och vann. Matchens lirare blev 
Martina Roslund för hennes offensiva 
returtagning. 

Blöt Anna fick störst applåd
På kvällen serverades det tacobuffé och 
när dagens matcher summerades hade 
vi gjort flest poäng. Vi hade levererat 
hela 104 poäng, en mycket stabil insats 
av alla! Efter att alla tryckt hur många 
tacos som helst hade vi hela badet för 
oss själva. Alla badade både frivilligt och 
ofrivilligt, coach Amanda från Skuru 
och coach Anna åkte i med alla kläder 
på och fick dagens högsta applåd. 

På söndagen var det slutspel och i 
vår semifinal stod Solen Saints för 
motståndet. Men Solens kom som ett 
helt nytt lag. Med ett otroligt sänk och 
2-meters Jimmy i tre-sekundersområdet 
blev Solens för svåra. Tyvärr förlorade 
vi semifinalen och fick inte spela den 
efterlängtade finalen. Istället blev det 
match om tredje pris mot Skureå. Bara 
att ta nya tag och samla nya krafter. 
Även i denna match ville bollen inte 
riktigt gå i korgen och vi sköt, tog 
returen, sköt, tog returen och så vidare. 
Ungefär var tredje gång gick bollen i. 
Stundtals var spelet så aggressivt att det 
var på gränsen till fult men alla spelare 
höll god min och fortsatte kämpa. Efter 
långa, långa 30 minuter var vi igen 
segrare när slutsignalen ljöd, det är alltid 
skönt att avsluta en turnering med en 
vinst.

Träffa gamla och nya vänner
BK Framtiden vann finalen efter bra spel 
mot Solen Saints, de var värdiga och 
glada turneringssegrare i Solen Saints 
Cup. Hela helgen var mycket lyckad, 
arrangemanget var välplanerat, bra 
boende och mat och alla spelare har fått 
chansen att träffa gamla och nya vänner. 
Alla har spelat massor av basket, lärt 
sig mycket nytt och fått skratta mycke 
mycke. 
Nästa utmaning för Rosenbusken 
är matcher mot Alvik och Skuru på 
KFUM och sen ett basketläger på 
Bosön i sommar i juli. Ingen rast, ingen 
ro för grymma Rosenbusken. 

Anna Magnusson

Rosenbusken på turné norrut…

Rosenbusken tillsammans med Central Baskets lag. På den här bilden ser vi Quinton 
Moody stående näst längst till höger. 

coach Anna



8

3 centralare med när SM-finalen i herrligan avgjordes!

I årets SM-final i herrligan fick vi bevittna tre spelare som är 
fostrade i KFUM Central Basket. 
Per Hultman-Boye (Sundsvall Dragons), Peter Boger och Nils 
Hedström (båda Solna Vikings).
Solna vann med 3-0 i matcher. Grattis till guldet Peter och Nisse!

Från vänster: Per Hultman Boye, Nils Hedström och Peter Bogner

Coachresa Gotland
Förra året väckte vi en gammal Central 
Basket tradition till liv igen genom att 
åka på ledar resa till idre. I år håller vi 
traditionen vid liv men byter fjällen mot 
Gotland. Resan kan ses på som ett tack 
till det jobb ni lagt ner under säsongen.

KFUM Central Basket vill tacka alla 
spelare och ledare för ännu en spännande 
och minnesvärd säsong. Syns på utomhus 
basketplanerna i sommar!
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Ny säsong
Det har som vanligt 
jobbats en hel del 
inför den stundande 
säsongen. 
Lägerskolorna drog 
igång den andra maj 
i år, även fast det 
fortfarande fanns 
en del kvar att göra. 
Backklättringen är nu 
besiktigad och klar för 
användning. Den finns 
som ett alternativ till 
höghöjdsbanan. 
I år finns det fyra drakbåtar på Ängs-
holmen. En drakbåt är som en stor 
canadensare, där man kan vara upp till 
tolv stycken som paddlar. En slår på 
trumma och en styr. De kan bland annat 
att användas som en samarbetsövning, 
eller som tävling mellan hyddorna till 
exempel.
Vi har två nya roddbåtar som kan 
användas för stilla kvällsrodd eller varför 
inte en fisketur?

Samtliga perioder är i stort sett 
fulltecknade i sommar och höst. 
Även årets konfirmationsläger är full-
tecknat. 2009 års konfirmationsläger har 
få platser kvar. Anmälan till sommar-
läger nästa år görs först i januari 2009.
Så det är och blir full fart ute på ön.
Som vanligt.

Erik Zeidlitz

- Man kan inte tro att de här snorung-
arna ska bli ansvarsfulla ledare en dag, 
säger Amanda Fennö, som själv är med 
på bilden.
Flera av barnen på bilden jobbar idag 
som ledare på Ängsholmen.
De flesta har varit ute i flera år.
Alla känner alla på något sätt. 
- Man umgås inte varje dag, men vi har 
koll på varandra, säger Amanda.
- Det är häftigt att vi haft så himla kul 
där ute. Att de fortfarande vill åka ut till 
ön. Varje liten plats på ön har det hänt 
någonting på. Så många minnen...
Det kanske inte säger så mycket om 
bilden. Men bilden kanske säger väldigt 
mycket om Ängsholmen.

Jimmy ForsbergBilden är tagen i Södra byn år 2001. I mitten av byn mellan hyddorna på bänkarna.

Titta på den här bilden
Barnen på bilden är tolv-tretton år gamla ungefär. De är ute för första gången på period 2. Gissningsvis sommaren 2001.
Tjejerna på bilden bodde i samma by (Skonaren) och killarna bodde i samma by (Barken). 
Grabbarna kallade sig för Barken boys.

Kanotläger
För första gången erbjuder Ängsholmen 
kanotläger - ”Kanot, Fiske och Äventyr”.
Lägret utgår och avslutas på ön Ängs-
holmen. 
Där kommer också övernattning att ske 
första och sista natten. Övriga nätter 
sover vi i tält på närliggande platser dit 
vi har paddlat. 
Kanotlägrena är både för barn och äldre.
Det finns fortfarande några platser kvar. 
Intresserad? Kontakta Ängsholmens 
kansli 08-412 23 72/73.
Det finns även foldrar med mer infor-
mation om kanotlägret.

Canadensare är en öppen kanot med plats 
för två personer.
Denna är en lätt paddlande kanot som är 
stabil på sjön.

Vilda Andrée och Felicia Runsiö, aktiva ledare på Ängsholmen.
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Medaljer till Juniortruppen igen 
Den 6 april gick Grencuperna Junior 
för trupp avstapeln i Göteborg. 
KFUM knep medaljer i alla grenar.

I December förra året vann KFUMs 
juniortrupp Junior SM i Halmstad. Nu 
har föreningen åter skördat framgångar 
när Grencuperna Junior för trupp har 
avgjorts.
Killarna inledde med ett mycket bra 
fristående vilket resulterade i en guld-
medalj. Även mattan gick bra med 
någon liten handisättning. Även denna 
prestation gav guldmedalj till fören-
ingen. En krasch i hopp men i övrigt bra 
utförande gjorde att det "bara" blev en 
silvermedalj i den grenen. 

Men 3 medaljer av 3 möjliga är inte illa. 
Bra jobbat grabbar!

Tova Sörén

Stockholmsmästerskapen MAG 2008 
Femte april var det Stockholmsmäster-
skapen i MAG (Manlig Artistisk Gym-
nastik) i Åkeshovshallen och medaljer 
blev det. 
Föreningen hade med inte mindre än 
22 killar som ställde upp i tävlingen. 
Våra grabbar gjorde bra i från sig under 
helgen. I lagtävlingen blev det en tred-
jeplats. 

Mångkampen blev det ett brons i klass 1 
genom Theo Kamnelius och ett silver ge-
nom Daniel Degenne. Totalt sett ställde 
3 killar upp i klass 1, 6 st i klass 2 och 13 
st i klass 3. 
Grentävlingen skördade också medaljer. 
I klass 3 tog Daniel Degenne hem segern 
i fristående och Gustav Olausson i hopp. 

I sommar är det åter dags för sommardagsläger på Central. 
Från och med vecka 26, veckan efter midsommar, är alla gymnaster välkomna till Central 
varje dag för gymnastik i hallen på Rosengatan. Varje dag, hela sommaren  mellan 9-14 med 
start måndag den 23 juni. Mer information om sommarens aktiviteter kommer inom kort. 
Så håll utkik i brevlådan/mejlboxen!

I klass 1 tog Theo Kamnelius hem guldet 
i räck.

Vi gratulerar samtliga killar till bra 
resultat och hurrar för medaljörerna. 

Tova Sörén

3 – 9 augusti hålls ett enormt stor 
KFUM-läger i Prag.
Föregående festival, Prag Event hölls 
samma dagar år 2003. Denna gång blev 
väldigt lyckad och Central hade 53 
deltagare med en stor kör som gav flera 
konserter.  
Nu 2008 blir det flera aktiviteter, 
föreläsningar ”workshops” och 
framförallt mycket musikarbete samt 
stora konserter. 
Det är över 500 anmälda personer 
från KFUK-KFUM i Sverige varav 
88 st är från KFUK-KFUM Central. 

Över hälften av dessa är musiker 
och körsångare som kommer att ge 
konserter i Prag. Ett gäng Ängsholmare 
planerar att i ”workshops” göra 
samarbetsövningar, ungefär på samma 
sätt som görs på ÄH-ön utanför 
Stockholm och gjordes på Prag Event 
2003.
Mycket information om detta stora 
arrangemang finns på flera hemsidor. 
Till exempel:
www.central.kfuk-kfum.se   
www.kfuk-kfum.se  
www.ymcaeurope2008.se   

I nästa nummer 3, kommer det att 
bli en stor artikel om detta och flera 
bilder tagna i Prag. Vidare planeras det 
att göra en film om YMCA Europe 
Festival 2008. Mer information om 
detta kommer. Du har mycket att se 
fram emot.

John Sternå

YMCA Europé Festival 2008
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Tävlingen bjöd på många spännande 
matcher och inför den sista ronden var 
det tre spelare som hade chansen att 
bli svensk mästare – Martin Carlsson, 
Stefan Karlsson och överraskaren Björn 
Wallgren. Efter fem timmars spel och 
mycket spänning stod det klart att vår 
Centralspelare Stefan Karlsson lyckades 
försvara titeln. Han var även svensk 
mästare 2007. Stort grattis till Stefan. 

Öppna tävlingen som spelades 29-30/3 
samlade nio deltagare. Här deltog 5 
medlemmar från vår Renju-klubb. 
Bengt Asplund och Marcus Eriksson 
blev de två främsta och kvalificerade 
sig till nästa års final. Tyvärr är ingen av 
dessa med i vår förening. 

Årets svenska mästerskap i Renju spelades på KFUK-KFUM Central 26-30/3. 
Föreningen var representerad genom två spelare - Björn Lind och Stefan Karlsson. 
Utöver Stockholm var det deltagare från fem andra städer bland de tio finalisterna.

Värdsmästerskapet i Renju 
Under perioden 27/4-2/5 spelades 
världsmästerskapet för lag i renju 
i Finlands huvudstad Helsingfors. 
Sammanlagt nio lag från åtta länder 
deltog i tävlingen. Varje lag bestod av 
fyra huvudspelare och hade möjlighet 
att ha en reservspelare. Två medlemmar 
i det Svenska landslaget, Stefan Karlsson 
och Björn Lind är medlemmar i KFUK-
KFUM Central. 
 
Estland blev världsmästarlaget i denna 
mycket spännande och jämna tävling. 
Sverige som utöver Stefan och Björn 
bestod av Tord Andersson, Kristian 
Lindberg och Martin Carlsson kom på 
sjätte plats.

Stefan Karlsson svensk mästare - igen

Renju-spelet
Renju är ett brädspel med vita och svarta stenar. Enkelt förklarat kan man säga 
att Renju är en avancerad form av luffarschack där svart och vit strävar efter att få 
fem stenar i rad. Spelplanet består av 15x15 skärningspunkter och enligt japansk 
tradition sätts stenarna på dem och inte i rutorna. Internationellt är spelarna 
organiserade under Renju International Federation (RIF) och i Sverige är de olika 
klubbarna samlade under Svenska Luffarschackförbundet. 
Spelidén är mycket gammal. I flera tusen år har man spelat brädspel med att få fem-
i-rad. De moderna reglerna i Renju är dock nya och i år -08, i augusti firar RIF sin 
20 årsdag. Vill du prova på och spela Renju kontakta mig Irene Karlsson, 
som är ordförande i Renju i KFUK-KFUM Central 

Irene Karlssonexempel på olika kombinationer, enligt 
renjus hemsida

Nu kan du som är medlem i 
föreningen träna på CentralGym som 
ligger på plan 1 på Rosengatan 1, till 
förmånliga medlemspriser. 
Vidare får du en hel del kunskap om 
träning på gym. Detta erbjudande 
gäller alla medlemmar som är 16 år 
och äldre.

Informationen om de nya villkoren för 
KFUK-KFUM Centrals medlemmar 
i Gymet finns i sin helhet att hämta på 
KFUK-KFUM Centrals kansli.

De tre SM-medaljörerna poserar för 
pressuppbådet. Segraren och Centralaren 
Stefan Karlsson i mitten.

Medlemmar! Kom igång med träningen på CentralGym
Priset är:
16-17 år  150 kr per termin
18-28 år  250 kr per termin
över 28 år  400 kr per termin
Tiderna som detta gymkort gäller är:
Vardagar kl 13.00 – 17.00
Helger  kl 11.00 – 18.00
Mål:

Få bra träning för både ledare och deltagare i alla Centrals föreningar.	
Ökad kunskap om vad fysisk träning ger personer	
Öka användningen av gymet	

Reglerna är följande:
Utbildningen är obligatorisk för hur man använder redskap och utrustning.•	
Ej tillåtet att använda uteskor i gymet.•	
Alkohol eller övriga droger är förbjudna i lokalerna•	
Följa de tider som anges på gymkortet.•	
Visa övriga gymanvändare respekt.•	

Foto: Stefan Vestberg

Maria Persson, personlig tränare



12

När kören startades hette 
den Farsta Cantus, men 
bytte kort efter att den 
anslutits till KFUMs kör-
verksamhet 1985 namn 
till Chorus Luscinia, ett 
namn kören hade i nästan 
tjugo år. Sedan 2003 heter 
kören Stockholm Cantus. 
Namn-byten till trots är det 
fortfarande samma filosofi 
som styr kören; körsång 
av hög kvalitet kombinerat 
med social gemenskap.

Kören hade från början en ganska 
ungdomlig profil, men då många 
körmedlemmar nu varit aktiva i bortåt 
femton år, och i vissa fall ännu längre, så 
har medelåldern av naturliga skäl höjts 
något med åren. Idag är de 25 körmed-
lemmarna mellan 20 och 60 år gamla. 
Duktiga körsångare i alla åldrar är alltid 
välkomna, särskilt basar och tenorer.

Nordisk klang
Alla körens dirigenter har vårdat den 
raka, nordiska klangen, som blivit lite 
av ett signum för Stockholm Cantus. 
Urban Grape ledde kören 1985-1997. 
Därefter leddes kören av Kerstin Alling 
en kort tid och sedan av Thomas Schrei-
ner. Sedan 2000 leds Stockholm Cantus 
av Eva Wedin. Hon har gått musiklä-
rarlinjen på Musikhögskolan och även 
studerat kördirigering för Eric Ericson 
på körpedagoglinjen. Eva har sjungit i 
Eric Ericssons Kammarkör och sjunger i 
Radiokören sedan många år. Hon frilan-
sar också som sångsolist. 
– Vi försöker välja repertoar som 
befrämjar körens klangliga utveckling, 
musik som kräver att man arbetar med 
klangen på ett aktivt sätt, säger Eva. 

Flera uruppföranden
Körens repertoar spänner över ett vitt 
fält, alltifrån sakral, traditionell kör-
musik till jazz, folkmusik och modern, 
nyskriven musik. Genom åren har 
kören samarbetat med flera namnkun-
niga solister och musiker såsom Anders 
Paulsson (sopransax), Lars Sjösten (jazz-
pianist) och Marika Schönberg (sopran). 
Kören har också gjort flera uruppföran-
den. 1992 framfördes Maurice Karkoffs 
körverk ”Ljus och mörker” i Kungsholm 
kyrka. Konserten sändes även i Radions 
P2. Arne Löthman och Steve Dobrogosz 
har också skrivit verk för kören. På 
senare år har flera nyskrivna stycken av 
Kjell Perder uruppförts. Kjell har själv 
sjungit i Stockholm Cantus i perioder 
och känner kören väl.

Resor och konserter   
Stockholm Cantus reser gärna och har 
bland annat givit konserter i Köpen-
hamn, Prag, Budapest, Sevilla, Dublin, 
Graz, Tallinn och Cambridge. 
Kören gör även en del kortare resor 
inom Sverige. 19-22 september 2008 
besöker kören Paris. 

Ett typiskt körår innehåller, förutom 
en resa i eller utom Sverige, också ett 
par konserter i Stockholm, vanligen en 
vårkonsert och en julkonsert. Vid några 
tillfällen har också samproduktioner 
genomförts med andra körer, senast un-
der hösten 2007 då Stockholm Cantus 
tillsammans med Engelbrekts Voka-
lensemble och Ansgars Kammarkör 
framförde Brahms Requiem. 
En årligen återkommande tradition är 
luciasjungningarna, inte bara för att det 
är väldigt roligt att ”lussa”, utan också 
för att det är ett bra sätt att förstärka 
körkassan. Kören har numer många 
stamkunder som hör av sig redan tidigt 
på hösten för att förvissa sig om att få 
besök av skönsjungande Lucia, tärnor, 
stjärngossar och tomtar till glöggen och 
lussebullen.
Vill du lyssna på Stockholm Cantus 
så är nästa tillfälle vårkonserten den 1 
juni kl. 19.00 i Swedenborgskyrkan (vid 
Tegnérlunden). Välkommen att njuta 
av musik av Debussy, Poulenc, Villa-Lo-
bos, Messiaen, Nils Lindberg och flera 
andra svenska och utländska komposi-
törer.     Katarina Eriksson

Gruppbild på Cantus.

Centralbladets artikelserie över föreningens fyra körer 
fortsätter. I förra numret fick vi bekanta oss med 
KFUM-kören Stockholm. I det här numret har vi 
gett penna och papper till 1:a alt Katarina 
Eriksson som berättar historien om 



13

Välkommen att lyssna på Stockholm Cantus!

Söndagen den 1 juni kl. 19.00 i Swedenborgskyrkan (vid Tegnérlunden). 

Njut av körmusik av Debussy, Poulenc, Villa-Lobos, Messiaen, Nils Lindberg 
och flera andra svenska och utländska kompositörer.

Vårkonsert   
Tisdag 27:e maj  kl 17.30

GospelCentral  
I Spegelsalen på Central, Rosengatan 1 
Ungdomarna sjunger fantastiskt bra efter att ha övat 
ungefär en gång i veckan hela året.
Gratis inträdande
Efter konserten går det bra att fika i Centrals café
Välkommen!  
Johanna Grüssner, 
dirigent i GospelCentral

KONSERTER 

Dirigent, Jerica Bukovec

Diplomkonsert
hålls i Slovenienfestivalen
Kammarkören medverkar vid Jerica Bukovec 
diplomkonsert 22 maj kl. 19.30 
på Enskilda Galleriet, Kronobergsgatan 37. 

Det blir musik av svenska och slovenska 
tonsättare, 
bl. a. Lidholm, Hahn, Söderman, 
Gallus och Pahor. 
Konserten inleder den slovenska festivalen 
i Stockholm.

Vårkonsert
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Här kommer en uppdatering 
från den internationella 
verksamheten 

Vitryssland
Under 2008-2009 samarbetar vi i 
Central med YWCA Belrus kring ett 
utbytesprojekt för lärare och elever 
mellan en skola utanför Stockholm och 
en skola i Minsk. 

Idén är att utbyta erfarenheter om hur 
man kopplar in genus i skolundervisning 
i de båda skolorna. En del av eleverna 
har koppling till KFUK-KFUM.

INTERNATIONELLT I KFUK-KFUM CENTRAL

Innan vi går på sommarlov kommer 
vi också att arrangera en Afrikansk 
kväll med inspiration från Sydafrika 
och Zambia. Den afrikanska 
kvällen innehåller afrikansk dans, 
afrikanskinspirerad mat och ett föredrag 
om YWCA och YMCA arbete i 
Sydafrika och Zambia. 

För mer information om tider och 
kostnad håll utkik på hemsidan eller på 
anslagstavlan i entrén på KFUK-KFUM 
Central, varmt välkomna!

Palestina
Projektet från 2007 med 
ungdomsgrupper inom karate, 
arabisk dans, ledarskapsutbildningar 
fortsätter. Men den stora skillnaden i 
årets samarbete är att ”Clowner utan 
Gränser” och Palestinean ”Circus 
School” också samarbetar med YWCA 
Palestine och oss. Håll utskick efter Lott 
Törngrens reseberättelse på vår hemsida, 
hon är nyss hemkommen från Palestina. 
Lott är gammal medlem i vår kommitté 
(fortfarande medlem i Central) och är i 
dag internationell sekretare på KFUK-
KFUM Sverige. 

Women´s Leadership  
Women`s Leadership föddes för 
fyra år sedan ur ett projekt där 
Palestina, Libanon, Vitryssland och 
Sveriges nationella YWCA arbetade 
tillsammans. Projektet som var lagt på 
tre år innehöll en utbildning där målet 
var att stärka kvinnligt ledarskap. 
I år kommer vi att genomföra det tredje 
och sista året av Women`s Leadership, 
ute på Kärsögården. Utbildningen 
kommer i år att vara riktad mot unga 
kvinnor i åldern 17- 25 och fokusera 
på genusfrågor där målet är att ge 
deltagarna ett verktyg för att kunna 
utbilda och informera andra i deras 
respektive lokalföreningar.

Anna Magnusson

Vill Du också bidra till våra projekt 
kan ni antingen sätta in pengar på 
plusgirot 31 31-0 och märk talongen 
internationellt eller så lägga en slant i 
vår bössa ”GÖR SKILLNAD” som står 
på receptionsdisken på KFUK-KFUM 
Central. 
Har ni frågor eller vill engagera er 
internationellt i KFUK-KFUM 
Central, kontakta Anna på 
anna.magnusson@kfuk-kfum.se

John Sternå

I caféet på Central står det 
en bössa framme med texten 
”GÖR SKILLNAD” 
I denna bössa hamnar det en hel del 
pengar som går till egeninsatsen för den 
internationella verksamheten. I år 2008 
har det redan samlats in en hel del. Ett 
stort tack skall alla ni som i samband 
med att medlemsavgiften betalades satt 
in lite extra pengar till det internatio-
nella arbetet. I april såldes det Majblom-
mor vilket också har givit bidrag till 
KFUK-KFUM Centrals egeninsats.

Afrikansk afton

Det markerade området på 
kartan är Zambia. 
Strax under ligger Sydafirka.
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18-28 januari 2008 
Chang mai, Thailand
Ja, bättre sent än aldrig säger jag nu, 
dan före dan före långfredagen, som 
år efter år visar sig vara den längsta 
fredagen i mannaminne. Nu undrar 
ni säkert hur många långfredagar jag 
har varit med om och ställer den enda 
riktiga följdfrågan; vilken var den 
längsta?
Jag åkte ner till Thailand tillsammans 
med 30 andra unga ledare där vår 
gemensamma nämnare främst var 
att alla kommer från olika nationella 
KFUM föreningar som är en del av 
världsförbundet. Vi kom att under 10 
dagar diskutera, reflektera och utveckla 
resonemang kring frågor som rör 
KFUM som en global rörelse där HIV/
AIDS samt hållbar utveckling stod i 
fokus. 
Under de första dagarna var vi i 
Bangkok men tog sen ett gemensamt 
flyg upp till en av Thailands större 
nordligaste städer, Chang mai. Det var 
en skönare miniatyr av Bangkok och 
hettan var inte alls lika påträngande. 
Chang mai ligger väldigt högt upp 
och man hade konstant utsikt över de 
bergskullar som omringade staden. 

Barnhem och verkstäder
Chang mai har 6 olika lokala KFUM-
föreningar som alla arbetar för att 
hjälpa människor. KFUM Chang mai 
har bland annat barnhem för HIV-
positiva barn, de har verkstäder där 
flyktingkvinnor från angränsande 
länder får möjlighet att komma in i 
samhället genom att tillverka små ljus 
och andra prydnader för att sedan sälja 
dessa på marknader. De arbetar även 
med helt ekologiska gårdar där man 
använder floden som går genom staden 
för att framställa växter till försäljning, 
elektricitet samt utbildning för unga. 
Vi fick besöka en skola som arbetar 
med metoden ”learning by doing”. De 
pratade om hur man bevarade skogen på 
bästa vis, hur man kunde hjälpa skogen 
att överleva de klimatförändringar som 
sker och även hur man använder sig av 
skogens förråd för mat och medicin. 
När vi hälsade på dem i skolan 
fick vi delta i en av deras praktiska 
arbetsstunder. Just på denna skulle de 

resa en bit av skogen från fallna löv så 
att vid en brand ha hjälp skogen att 
begränsa eldens spridning. Det var 
en underbar upplevelse där inga av 
barnen kunde prata engelska utan vi 
kommunicerade med hjälp av deras 
lärare och kroppsspråk. Jag visade ett 
partytrick med en kratta och sen lekte 
vi röda vita rosen tills skoldagen nått 
sitt slut. Det var en av de starkaste 
upplevelserna på resan. 
Under de första två nätterna i Chang 
mai bodde alla deltagare hemma 
hos en Thailänds värdfamilj. Maten 
var utsökt och familjen ödmjuk och 
underbar. Efter dessa nätter bar den 
Thailändska landsvägen oss ännu mer 
norrut. Vägen var krokig men att se hur 
risfälten sträcker ut sig längs vägkanten 
och hur vackra guldsmyckade tempel 
sticker upp mellan trädtopparna på 
bergsluttningarna är enormt och väl värt 
ett lätt illamående.

Samarbete för en solidarisk värld    
Väl uppe i Chang rai så såg jag inget mer 
än glassbaren vägg i vägg med KFUM 
Hotellets byggnad. Vi ägnade fyra 
dagar åt att föra diskussionerna vidare, 
om hur vi i olika regioner av världen 
kan samarbeta för en mer solidarisk 
värld och dra nytta av kunskaper som 
våra grannländers KFUM-föreningar 
besitter. Vi pratade även om nutida 
socioekonomiska problem och de 
svårigheter som ungdomar konfronteras 
med idag. 
När resan började nå sitt slut och vi 
rullade ner för den slingrade väg som 
vi några dagar tidigare bestigit, var 
stämningen minst sagt mer dämpad. 
Många passade på att få sig en extra 
blund för att orka med de sista dagarna 
som vi skulle spendera tillbaka i Chang 

mai. Jag passade på att prata all världens 
mat med en kvinna från Filippinerna 
och sedan drömma mig bort med 
tankarna på hur riset egentligen växer. 
Det visade sig senare att den tanken 
skulle bli något jag endast delade med 
mig av vid ögonblick där jag försöker 
bräcka någon annan i att ha besuttit 
mest okunskap inom något område… 

Avslutande ceremoni med dans
Påsen knöts ihop och efter en avslutade 
ceremoni med sång och tacktal samt 
en ljuvlig middag blev det ett långt 
avsked med kramar och lovord samt lite 
sedvanlig dans.  
Ja och återigen ja, nu undrar väl ni vad 
allt detta resande och diskuterande har 
med dan före dan före långfredagen 
att göra. Och det ska jag säga er, inte 
ett skvatt. Förutom att en så pass lång 
dag ger en möjlighet till både en och 
annan eftertanke (och då menar jag inte 
hur riset växer, eller vad som finns efter 
universums slut… ) och en vandring 
längs ”the memory lane” . Det har varit 
en upplevelsernas resa och jag har fått 
många användbara kunskaper och 
erfarenheter som jag kommer att ha stor 
nytta av i framtiden.
Med vänlig hälsning 

Veronica Holtsjö

Transformational Youth Leadership Development Programme. 
Challenge 21 In Action
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Seniorträffar

Besök i Slottskyrkan, 
gjordes torsdag 27 mars 
2008, kl 12.00
Slottskyrkan ligger i norra delen av 
Gamla stan. 
Denna byggnad har en lång och stor 
historia och är en fantastisk kyrka 
att besöka. Här fick vi massor av bra 
information om både historian och 
hur Slottskyrkan används nu. Det var 
hovpredikanten Erland Roos som höll 
stor uppskattad föreläsning om denna 
kyrka. 
I inledningen blev det vacker musik som 
Slottskyrkans organist Mary Ljungquist-
Hen spelade.
Som avslutning på denna träff hade vi 
god fika och lunch.

Film från YWCAs 
Världsrådsmöte 2007

Torsdag 24 april höll Julia Kanavalava 
föreläsning om Världsrådsmötet som 
ägde rum i Kenya. Hon visade också 
film som hon och Lotten Skeppstedt 
spelade in på detta världsrådsmöte. Det 
var mycket intressant att få höra henne 
berätta om hur svårt det är för kvinnor i 
flera olika länder. Här är YWCA en stor 
organisation som ger både flickor och 
kvinnor stort stöd och möjligheter att 
utvecklas. 
En annan rolig sak på denna träff är 
att YWCAs världsdag är just den 
24:e april. Du hålls det en mängd 
morgonsamlingar inom YWCA på 
många ställen runt om i världen. 

Vårutfärd, torsdag 22 maj
Denna dag reser flera medlemmar från Senior till Sorunda Kyrka. Där får vi se 
kyrkan och lära oss om dess liv i byggden. Vi kommer även få höra om författaren 
Moa Martinsson liv i trakten. Sedan fortsätter vi till Nynäshamn där vi äter 
lunchbuffé samt får en guidad tur. På vägen hem fikar vi och äter Sorundatårta.
Start är från Central på Rosengatan 1, kl 9.00 och hemkomst blir ca kl 16.00. 
Anmälan till denna görs till Centrals kansli 08-412 23 70 eller e-brev till:
info@central.kfuk-kfum.se
Mer information om Seniors träffar (både det som gjorts och kommer att göras) 
finns länkat till på vår hemsida: www.central.kfuk-kfum.se
Varmt Välkomna

Hälsar Håkan Forsslund 

 Sorunda Kyrka, målet för vårutfärden

På vår träff 24 april höll också en grupp 
från KFUM-kören en vårkonsert. 
Detta kändes som inledning till 
Valborgsmässoafton 30 april där hela 
KFUM-kören ger en stor och bra 
konsert. 

Håkan Forsslund

KFUM-kören bjöd på vacker sång i Gröna rummet inför ett tiotal åhörare.

KFUK-KFUM Central vill tacka 
Rune Alm från KFUMs Kammarkör, 

som har skänkt 2 datorer till IT-caféet.
Tack Rune!

FILMVISNING.
Julia berättar om filmen från Världsråds-
mötet i Nairobi
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Triangeln
I våra verksamhetslokaler i huset 
Oxen som ligger en trappa ned från 
Kammakargatan 5 har vi fått upp en ny 
snygg skylt ovanför ingången. Lokalen 
är dessutom inredd med nya möbler och 
ny belysning.
Triangeln används främst på kvällstid 
men det finns tider kvar att boka för 
verksamhet eller hyra dem för något 
eget. Vill du boka lokalen eller veta mer, 
ta kontakt med receptionen på KFUK-
KFUM Central, Rosengatan 1, 
tel 08-412 23 70. 

Hotellrum
I huset Oxen på plan 7 har det blivit åtta 
nya hotellrum som används från 15 maj. 
Detta har gjort att denna del av Kom 
Hotel har 37 rum vilket gör att nästan 
en tredjedel av alla bokade gäster på 
Kom Hotel bor i huset Oxen. Ingången 
är från Döbelnsgatan 15. Här finns det 
också frukostrum för hotellgästerna. 

John Sternå

Ny hiss på Rosengatan 1
I slutet av april började hissen i KFUK-
KFUM Centrals del att bytas ut efter 35 
års användning. Hissen går från källaren 
plan 1 och upp till konferensrummen 
på plan 6. Renovering och motorbyte 
tar ca 3 veckor. Hissen får bl a en extra 
säkerhetsdörr, nödtelefon och blir 
handikappanpassad med knapp för 
automatisk dörröppning. 
- Det kommer bli ett nöje att åka hissen 
för den blir så snygg med ny belysning 
och läcker inredning, säger Kea 
Lagerquist.

2009 blir ett förändringens år här på 
Rosengatan. Caféet på plan 3 öppnas 
upp och görs större samtidigt som 
kontoren får större utrymmen när de 
flyttas upp till plan 5 och 6.
– Framför allt är det plan 3 som ska 
byggas om, säger Svante Bengtsson, 
ordförande i Central Basket och dess-
utom arkitekt.
Svante är en av personerna i arbetsgrupp 
en som består av representanter för 
samtliga sektioner och föreningar inom 
KFUK-KFUM Central. De har arbetat 
fram och kommit överens om ”projekt 
rosenbusken”. Det kommer att bli en 

Ursäkta röran. Vi ska bygga om...
ombyggnad av föreningslokalerna på 
Rosengatan.
– Vad som händer är att kontoren från 
plan 3 flyttar upp till plan 5 och 6. Det 
frigör yta på entréplanet som kommer 
användas för att utöka caféet. Hallen 
kommer bli mer synlig. Man kommer se 
den när man kommer in.  Föräldrar och 
andra ser det som händer i idrottshallen 
från caféet, förklarar Svante.
Som det ser ut idag så används lokalerna 
inte optimalt. Kontorsrummen ligger 
konstigt. Folk går emellan och det blir 
mycket spring.
- Anledningarna till att bygga är dels 

önskemålet om att ”öppna” upp loka-
lerna för medlemmar genom att bla. 
minska antalet ”stängda” dörrar och öka 
antalet sittplatser. Dels finns det behov 
av att förbättra arbetsmiljön för de 
anställda. Som de nya ritningarna ser ut 
kan vi infria de behoven och önskemå-
len, säger Kea Lagerquist, kanslichef.
Om det går enligt planerna så kommer 
ombyggnationen på plan 3 påbörjas i 
juni 2009 och stå klara till hösten.
- Vi vill skapa en mötesplats för alla åld-
rar och där många känner sig välkomna 
och vill stanna, avslutar Kea.

Jimmy Forsberg
Det händer nu 
Efter KFUK-KFUM Centrals årsmöte tog styrelsen beslutet att initiera byggstarten ”Projekt Rosenbusken”.
Projekteringen kommer nu att gå vidare. Det innebär att förfrågningsunderlag görs klara så att upphandling kan ske av bygg-
nationen.  Preliminär byggstart för plan 5 och 6 är i månadsskiftet jauari/februari 2009. Första juni är preliminär byggstart av 

plan 3. Parallellt med att planerna med ombyggnationen fortgår, så 
skissar även arbetsgruppen på idén att flytta upp gymmet till plan 2, 
och flytta ner omklädningsrummen till plan 1. Det kan också blir 
en fråga för föreningens kommande STYKO, som hålls på 
Ängsholmen i höst.

Nya sittplatser
på läktaren

Fler sittplatser i cafét

Nytt basketkansli

Gymnasternas 
nya kansli

Ny Cafédisk
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Kalendarium

Datum Arrangemang Plats  Tid / övrigt

Maj 
17-18 Utbildningshelg för alla sommarledare Ängsholmen
17	 Förträff	1,	Ängsholmens	konfirmationsläger	 S:t	Johannes	kyrka	 14.00
17 Sånger till Kvinnan, KFUM-kören Maria Magdalenas sal 18.00
22 Vårutfärd med Senior    9.00 – 16.00, lunch
22  Jericas diplomkonsert, KFUMs Kammarkör,  Enskilda Galleriet,  19.30
  Kronobergsg. 37
27 Vårkonsert, GospelCentral Spegelsalen 17.30
31	 Förträff	2,	Ängsholmens	konfirmationsläger	 Spegelsalen		 14.00

Juni 
1 Vårkonsert, Stockholm Cantus Swedenborgskyrkan  19.00 
  vid Tegnérlunden
6 Sveriges Nationaldag Centrals kansli Stängt
9-19 Central Basket, Dagläger Idrottshallen m m
14-19 Ängsholmsläger 1, ålder 8 - 11 Ängsholmen 
16-26 Kanotläger 1, ålder 10-13 Ängsholmen
20-22 Midsommarhelg,  Centrals kansli Stängt
23-27 Gymnastik, dagläger veckovis hela sommaren Idrottshallen 9.00-14.00
23-27 Kanotläger 2, ålder 12-15 Ängsholmen
23-5 juli Ängsholmsläger 2, ålder 12 - 15 Ängsholmen 
28-27 juli Sommarlov Centrals kansli Stängt

Juli 
7-11 Kanotläger 3, förälder/barn Ängsholmen
8-24	 Ängsholmens	Konfirmationsläger	 Ängsholmen
14-18 Kanotläger 4, förälder/barn Ängsholmen
27	 Konfirmation	och	lägeravslutning	 Engelbrekts	kyrka	 14.00
28-2 aug Ängsholmsläger 3, ålder 8 - 11 Ängsholmen

Augusti  
3-9  YMCA Europé Festival 2008,  Prag 
4-16 Ängsholmsläger 4, ålder 12 - 15 Ängsholmen  
10-16 Central Basket, Sommarläger Kalmar
28-2 sept Women´s Leadership tillsammans med 
 YWCA Lebanon and Palestine Kärsögården

Mer	information	finns	i	tidningen	och	mycket	om	sommaren	kommer	i	nästa	Centralblad,	nr	3	2008.	

 Manusstopp för 
 Centralbladet nr 3 2008 
 TIsdag 2 september
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CENTRALPROFILEN
Jan Bång

tidigare 
Centralprofiler
Nr 1 2008 
Malin Aspelin
Nr 4 2007
Kristian Berg

Under sitt yrkesliv har han bland annat jobbat för Astra och 
Scan. Han är utbildad ekonom, har fru, två barn och sex 
barnbarn och allt detta säger väldigt lite om varför han är vår 
Centralprofil i detta nummer.
Janne Bång är en bestämd herre. Han avböjer vänligt men 
tvärsäkert fotografering till denna intervju.
- Nej, de här bilderna är mycket bättre säger han och räcker 
fram klippbilder från arkivet.
Janne har varit musiker nästan hela livet och upplevt många 
platser och scener i världen. Så det finns ett digert material att 
välja bilder ifrån.
Någon favoritscen eller favoritlåt kan han inte plocka fram. 
Det finns så mycket roligt och bra.
- För några år sedan hade du nog fått ett distinktare svar.
- Jag började spela violin som 6-åring. Gick över till piano 
ganska snart och senare till blås.
Och det är just som blåsare han gjort karriär. Saxofon och 
klarinett är de instrument Jan oftast använt sig av. 
1992 var han med och startade Royal Big Band tillsammans 
med bland annat Thomas Lycke och Odd Nygårdh. Innan dess 
har han bland annat spelat i Hemvärnets musikkår och Täby 
blås. 
Janne Bång föddes i Adolf Fredriks församling för 75 år sedan 
och är en riktig Stockholmare. Sedan 25 år har han bott på 
södermalm.
Musikkarriären har han fått lägga åt sidan nu på grund av 
sjukdom. En hjärtinfarkt för fem år sedan hindrar honom 
idag från att göra sina instrument rättvisa. Men likväl är han 
alltid först på plats inför onsdagarnas repetitioner. Redan vid 
halvsex-tiden kommer han till Triangeln och börjar bära stolar 
och notställ till Body, där de börjar repetera halv sju. 

- Det är så många duktiga musiker som samlats här. Det finns 
alltid möjligheter att utvecklas.
Vad är hälsa för dig?
- Att vara frisk… någorlunda. Om man har upplevt det jag 
har så ändras synen på hälsa. Det gäller att vara frisk, så till 
vida att man inte är sjuk.

Av: Jimmy Forsberg
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B

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

Central Basket intog Göteborg under valborgshelgen när de deltog 
i Göteborg Basketball Festival.


