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KFUM Kammarkören håller svenska fanan 
högt vid paraden i Serbien. Gunilla Gruve-
gård t.v.  har en folkdräkt från Stigsjö socken 
i Ångermanland, och Anna-Karin Borgs är 
från Vingåkers socken i Södermanland.

Den här sommaren har minst sagt varit händelserik. Nästan alla föreningar och 
grupper inom Central har hållit igång med konserter, resor och aktiviteter. 

Det är naturligtvis mycket glädjande att så många får möjligheten att uppleva spän-
nande händelser och roliga aktiviteter. Särskilt kul är det för oss i redaktionen när 
vi botaniserar bland artiklarna och bilderna som strömmar in.

I detta nummer bjuder vi bland annat på en turistguide till Prag, där många av oss 
spenderade en vecka under YMCA Europe Festival. Vi har ägnat sidorna 4-6 

samt sista sidan för artiklar och bilder från den resan.
Det är alltid ett nöje att välja bild till framsidan av tidningen, och 
den här gången tycker jag vi funnit en kanonbild. Bilden är tagen 
under en körfestival i Serbien, och du kan läsa om den resan på 
sidan 13. Naturligtvis har vi även ett uppslag med TAJM-OUT 
som bland annat berättar om sommarlägret i Kalmar. Och inget 
nummer av Centralbladet vore värdigt namnet utan Cen-
tralprofilen. Denna gång är det en ung kvinna som väldigt 
gärna vill träffa dig och prata utbildningar. Du möter henne 
på näst sista sidan.
Tips, frågor och synpunkter på innehållet tar vi alltid emot 
med öppna armar. Släng dig på luren eller kasta iväg ett 
mejl till redaktionen så lovar vi att göra tidningen ännu 
bättre nästa gång. Trevlig läsning önskar

Jimmy Forsberg, redaktör

Tobias Törnqvist äntrade scenen och 
charmade publiken med gitarr och sång på 
Expostage på YMCA Europe Festival i Prag.

Innehållsförteckning
2 Redaktionen berättar
3 Ordföranden har ordet
4-5 YMCA Europe Festival
6 Turiststad Prag 
 Ängsholmens kanotläger
7 Ängsholmens konfa08 
8-9 TAJM-OUT
10 KFUM-gymnasternas sommarskola
 Personalnytt
11 Kommande STYKO
 Yoga på tisdagar
 Träna billigt på Central Gym
12 KFUM Ursus Kammarkör
13 KFUM Kammarkör på körfestival i Serbien
14 GospelCentral och Suzuki
 Senaste nytt på byggfronten
15 Världens Barn
 Vattenhål för ledare
16 Point of View
17 Women´s leadership
18 Kalendarium
19 Centralprofilen Veronica Holtsjö
20 Bildkollage från Prag

Hej kära läsare.
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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:  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

Ordföranden har ordet

Öppettider Rosengatan 1
Måndag-fredag      8 - 21
lördag-söndag  10 - 18

Välkommen till Café Gulan!

En träffpunkt 
där du kan träffa 
familj och vänner 

och fika i en 
trevlig miljö.

Sommaren är slut och regnet öser ner 
när jag skriver detta. Man tänker gärna 
tillbaka på sommaren som tog slut så 
snabbt.
Under sommaren 2008 har många 
aktiviteter pågått i vårt hus på 
Rosengatan 1, även om receptionen 
har varit stängd några veckor och 
vår personal har fått sin välförtjänta 
semester.
En vecka i augusti åkte runt 90 
Centralare till Prag för att tillsammans 
med drygt 500 andra svenska KFUK-
KFUM- are delta i YMCA Europe 
Festival 2008. Där deltog ca 7000 
personer från drygt 50 st YWCA- och 
YMCA- länder.  
Tyvärr deltog jag inte själv men jag har 
fått rapporterat att de två konserter 
”Förklädd Gud” var uppskattade och 
uppmärksammade. Dessa gavs av 
Ursus Kammarkör, Swingin Tunes, 

Symfoniorkestern Pro Musica och 
några sångare från KFUM-Kören. Det 
förekom också en del mindre konserter 
och även spontant musicerande. 
Det gjordes också aktiviteter, t ex 
samarbetsövningar av ledare från 
Ängsholmen.  
De flesta svenskar åkte med ett chartrat 
tåg till och från Prag. Resan tog längre 
tid än planerat och några fick möjlighet 
till Sightseeing i Berlin. Lite extra 
aktivitet på köpet.

Huset på Rosengatan 1 har återgått 
till höstschema och alla aktiviteter har 
startat igen. Massor med folk varje kväll.
Ombyggnadsplanerna för fastigheten 
fortgår, tänk när vi får vår nya och 
fina samlingsplats på plan 3. Detta 
sker någon gång under 2009. Mer 
information om detta kommer senare i 
höst.

Under 2009 firar KFUK-KFUM 
Central 125 år och det skall vi fira på 
bra sätt.

Ha en trevlig läsning i Centralbladet 
och en god höst i alla era verksamheter.

Claes Eliason
Ordförande KFUK-KFUM Central
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YMCA Europe Festival 2008 

Resan ner till Prag åkte vi tåg. Då 
resan var lång fick sova i högklassiga 
liggvagnar... inte riktigt, men de var helt 
okej. Även om man inte fick den bästa 
sömnen så var det ändå ett kul sätt att 
åka på och verkligen oförglömligt. Vi 
fick trycka ihop oss sex personer i en 
hytt, väldigt socialt och mysigt. Luften 
efter en natt blev däremot rätt kvav. 
Därför var det skönt att tåget stannade 
till på olika ställen i Tyskland, då kunde 
man gå ut en kort stund på perrongen 
innan konduktören visslade och vi 
skulle fortsätta åka.

Studentrum
När vi väl var framme i Prag så var nog 
alla väldigt trötta, så som man blir 
efter en lång resa. Från tågstationen 
fick vi ta bussar till vårat boende. Där 
bor egentligen studenter resten av 
året, så man kan säga att vi bodde i 
studentkorridorer. Vilket faktiskt var 
jättekul! Långa korridorer med massor 
av rum och ganska stora toalett- och 
duschrum. Vi bodde med över 500 
svenskar från hela landet, så det var kul 
att höra alla olika dialekter. 
I rummen bodde man två och två, i 
sängar med extremt stora kuddar. Lite 
hårda var sängarna men kudden var 
ett stort plus. Jag (Karolina) och Klara 
stortrivdes faktiskt i vårt rum och det 
var jättemysigt. 
På morgonen serverades det frukost om 
man var uppe i tid. Vilket var ett måste 
för annars missade man ju så otroligt 
mycket på festivalområdet och hela Prag 
väntade ju liksom. Sen skulle man se till 

att komma ihåg matbiljetten för frukost, 
som bestod av lite bröd med olika 
pålägg och ibland med yoghurt eller 
någon tjeckisk kaka som var väldigt söt. 
Det enda jag saknade var nog gott te. 
För det som fanns gick inte att dricka. 
Första gången jag skulle ta te fick det 
jättekonstig färg och skar sig efter att jag 
hällt i mjölk. Inte smakade det så gott 
heller men däremot kunde man köpa 
jättegod islatte med glass i stan! 
Det enda som det kunde uppstå 
problem kring var nog när man skulle 
lämna och komma in i motellet, för i 
receptionen satt en vakt som man skulle 
lämna nycklarna till. Den här personen 
var alltid en tjeck som i början blev 
ganska upprörd när man skulle hämta 
nycklarna. Men efter lite teckenspråk 
och mutter av honom så fick man 
nyckeln ändå. Efter några dagar så blev 
han iallafall lite gladare. 

Karolina Lagerquist

En oförglömlig sommar

Humöret på topp på tåget

87 medlemmar från 
KFUK-KFUM Central 
och 550 personer 
från hela Sverige åkte 
ner till Prag för ett 
möte med drygt 7000 
KFUM:are från hela 
världen.
Centralbladets utsända 
berättar om en fantas-
tisk resa.

Resan till och boendet i Prag
Centralbladets skjutjärnsreportrar på plats 
i Prag. Från Vänster: Klara, Karolina och 
Tobias.

Det var mycket folk och hög stämning framför scen när husbandet underhöll på festivalen.
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Central bjöd Världen 
på skön musik
KFUK-KFUM Central bidrog med 
flera konserter och en uppskattad 
samarbetsövning under festivalveckan 
i Prag.
Redan på invigningskvällen stod Ursus 
Kammarkör på den stora scenen Mains-
tage och framförde tre sånger inför en 
stor publik.
På tisdagen uppträdde Ursus, Swingin 
Tunes och symfoniorkestern Pro Musica 
tillsammans på Centerstage med ”För-
klädd Gud” som de tidigare samma dag 
givit i Klimentskakyrkan. 
På onsdagen bjöd flera deltagare från 
Ängsholmen på samarbetsövningar i sitt 
workshop för entusiastiska ungdomar 
från hela världen. Samma eftermiddag 
bjöd en cellokvintett från Pro Musica på 
kända musikaliska verk i instrumental 
version. 
Tack till KFUK-KFUM Central och 
dess styrelse, KFUK-KFUM Idrotts- 
och Triangelförbund, som bidrog med 
reducerade deltagaravgifter och festival-
tröjor.                

Jimmy Forsberg

I den här kyrkan gavs en 
exklusiv konsert version av 

”Förklädd Gud” 

Symfoniorkestern Pro Musicas cellokvintett.

Området i Prag där festivalen hölls var 
en stor park. Den bestod mestadels 
av gräsmattor. Där hade deltagare 
från flera länder ställt upp tält där 
de gav information om sitt land och 
om hur de jobbar inom YMCA. Här 
kunde man träffa folk från de olika 
länderna, diskutera och ställa frågor. 
I andra tält och på olika ställen inom 
festivalområdet erbjöds det möjlighet 
att vara med i olika workshops. Som 
exempel på workshops var olika sporter, 
diskussioner, samarbetsövningar (som 
Sverige hade anordnat!), man fick 
lyssna på olika människors berättelser 
och så fanns det olika sorters dans som 
man kunde prova på. Det var speciellt 
en dans som vart extra populär bland 
deltagarna: stepp dance! 
När stepp dancen skulle börja var det 
så många deltagare som ville vara med 
så att alla inte fick plats på den lilla 
dansscenen. När vi dansat stepp i 2 
timmar hade vi ömmande fötter och 
lår som hade blivit röda av att vi slagit 
så hårt i takt till våran danslärares 
kommando.  
Många scener
Dom hade byggt upp en stor scen, tre 
mellanstora scener och flera små. Bland 
annat en scen som man kunde gå upp 
och spela på när man ville, vilket Tobbe 
Törnqvist gjorde! Allt var väldigt smart 
uppbyggt och det märktes att de hade 
lagt ned mycket tid och planering på 
festivalen. 
En vanlig dag på festivalen började 
med att vi deltog i en workshop på 
förmiddagen. Den höll på i 2 timmar, 
sedan serverades det lunch till alla. De 
hade anordnat en bra matservering och 
vi blev erbjudna att sitta inne i en stor 
lokal om vädret inte höll. Men oftast 
satt vi ute i solen och kunde titta på när 
människor antingen spelade musik på 
de olika scenerna eller när olika sporter 

spelades. Efter lunchen började fler nya 
workshops att välja mellan, och när 
aktiviteterna sedan var slut så startade 
det olika scenuppvärmningar inför 
kvällens shower.  

Kvällsshowerna
Jag tycker att hela festivalen var väldigt 
genomtänkt och det fanns något att 
göra hela tiden. Om man inte kände 
för att vara med på någon workshop 
så kunde man antingen spela spel som 
lånades ut, köpa souvenirer, ligga och 
vila i en hängmatta eller bara sitta och 
prata med nya människor i gräset.  
På kvällarna, innan den stora 
kvällsshowen började serverades 
det varm mat till alla, och det gick 
förvånansvärt smidigt även om vi var 
drygt 7.000 hungriga människor. 
Kvällsshowerna var väldigt 
underhållande och höll på till halv tolv 
varje kväll. Det var band som spelade 
och uppträdde och det var personer 
som underhöll publiken hela kvällarna. 
Publiken blev stor varje kväll, och man 
träffade mycket nytt folk. Självklart var 
festivalens egna låt ”Real life” ett måste 
varje kväll, och hela publiken skrek med 
i refrängerna!

Klara Gottvall

Så var festivalen

Det var mycket folk i publiken under invig-
ningskonserten på söndagen.

YMCA Europe Festival lockade över 7000 deltagare från hela världen att delta i festivalen 
som pågick i sex dagar mellan 3-9 augusti. 
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Vi testade nytt lägerprogram på ön i 
år. Ett HAJKLÄGER där programmet 
var en färd med kanot runt öarna kring 
Ängsholmen. De läger vi genomförde 
blev mycket uppskattade bland 
deltagarna. Vi hade fyra kanoter med 
sex deltagare plus två ledare på det första 
lägret. Deltagare mellan 10 -13 år. 

Vi mötte upp deltagarna med föräldrar 
på Boda brygga, varifrån vi åkte till 
Ängsholmen med båt. Från ön gav vi 
oss iväg på ett eget äventyr i skärgårn. 
Första dagen gick åt till att lära känna 
varandra, lära sej grunderna för kanot 
och hur camping-utrustning fungerar. 
På kvällen packade vi för att ge oss av 
tidigt dagen därpå. Vi paddlade varje 
dag till nya platser där vi sov i tält. Att 
sitta i tälten och snacka och spela kort 
var något som tjejerna verkade gilla 
mest. Men det gavs även tillfälle till både 
bad och fiske. På fiskandet blev det både 
aborre och gädda till fångsten. 
Att paddla kan vara hur mysigt som 
helst, när man glider fram på ett 
spegelblankt hav, men när det blåser 
kan det vara riktigt jobbigt om det är 
motvind hela tiden. Det var precis vad 
det gjorde för oss den andra dagen på 
vårat äventyr. Alla kämpade på och vi 
fick göra flera stopp för att vila oss, men 
till slut lyckade vi att ta oss till vår andra 
hajkplast. Att klara av saker själv även då 
det är tufft, det är då man växer, och det 
tror jag alla gjorde efter den turen. Vår 
ledare Nick Wallin visade stort prov på 
ledarskap.
Vårt andra läger genomförde samma 
paddeltur, men under betydligt lugnare 
väder förhållanden.Där var målgruppen 
förälder/barn vilket var en helt ny 
målgrupp för våra sommarläger. Det 
fungerde utmärkt. Det var tre föräldrar 
med barn utan tidigare erfarenhet av 
kanot och paddling med på lägret. 
Att utveckla lägerverksamheten på 
Ängsholmen och ge fler möjlighet att 
upptäcka Stockholms skärgård är en 
målsättning jag har. 
Jag vill tacka Erik Zeidlitz för all hjälp. 
Ser fram emot flera Hajkläger till nästa 
år.

Toni Stjärnkvist

Kanotläger med 
Ängsholmen

Prag är Tjeckiens huvudstad och har 
ungefär lika många invånare som 
Stockholm, cirka 1 170 000. Prag 
har det äldsta universitetet norr om 
alperna som bildades av den tysk-
romerska kejsaren Karl IV år 1348. 
Universitetet är även döpt efter honom 
till Karluniversitetet. 
Staden Prag har en händelserik historia 
bakom sig, och med en bra sightseeing 
kan man uppleva den historien igen. 
Prag är en av Europas städer som ”måste 
upplevas”. Stadens äldsta stadsdel har 
anor från runt 1200-talet och med sin 
unika blandning på arkitektur, så är Prag 
och Tjeckien ett måste när man reser till 
Östeuropa. 

Turista i Prag
Vanligtvis besöker 200 000 turister Prag 
varje vecka.   
Det finns ett antal turistmål att besöka 
när man är i Prag. Ett av de mer kända 
turistmålen är stortorget som ligger i 
den äldre och centrala delen av Prag. 
Runt omkring stortorget ligger alla de 
stora turiststråken. Här finns fullt av 
turistaffärer, där man kan hitta alltifrån 
små miniatyrer av Karlsbron till sjalar 
och diverse små tillbehör som gör att 
Prag inte kommer att glömmas bort i 
första taget. 
Vid stortorget ligger två kyrkor, och en 
utav dessa har det berömda klockspelet 
som visas varje timme. Själva spelet går 
till så att ett skelett kommer ut och drar 
i ett snöre som i sin tur gör att en fågel 
kvittrar. Vid varje hel timma samlas 
stora skaror med människor runt detta 
klockspel för att se just detta. 

Shopping
I Prag finns även ett av de största 
shopping centrumen i Östeuropa som 
har alltifrån H&M till Starbucks. Om 
du gillar shopping är Prag ett måste. 
Strunta i London och Paris, åk till Prag 
där du får samma utbud som finns i 
London och Paris till ett billigare pris. 
Prag har även ett antal museum 
att besöka, som till exempel ett 
tortyrmuseum där du får uppleva 
människans grymhet och får fundera 
över hur jobbigt och svårt det var för 
brottslingarna som utsattes för den 
tortyren. 
Den som tycker att museer är tortyr kan 
gå på Karlsbron, med unika skulpturer 
som förgyller bron. Karlsbron är döpt 
efter Karl IV som var en tysk-romersk 
kejsare. Under bygget av bron beordrade 
Karl IV att man skulle blanda in färska 
ägg för att göra konstruktionen mer 
hållbar, och det verkar fungera, för efter 
651 år har den inte rasat än. Vi svenskar 
har även lite historia inskrivet i denna 
bro också. Under ett slag på 1600-talet 
var det hårda strider mellan den svenska 
armén och Gamla stans befolkning på 
bron. 

Transportering i Prag
I Prag är det väldigt enkelt att 
transportera sig, de har 3 olika tunnel-
banelinjer samt en hel del spårvagns- 
och busstrafik. Det kan bli vissa 
svårigheter att veta vart man ska gå av, 
då det är stor skillnad på hur stationen 
stavas och hur det uttalas. Men det finns 
oftast informationskyltar i spårvagnarna 
där det står vilken station man är vid.   

Tobias Törnqvist 

SAGOLIKT? Om inte annat så är det i alla fall en rasande vacker arkitekttur Prag bjuder 
på. Den här bilden är från Malostranska.

Turiststad Prag
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Tisdagen den 8 juli var det dags, 
57 förväntansfulla konfirmander 

klev i land på ångsbåtsbryggan , vi som 
mötte dem var om möjligt ännu mer 
förväntansfulla. 
För att kicka igång rejält drog första 
aktivitetspasset igång redan efter 
middagen. Kvällen avslutades som 
nästan alla periodens kvällar kom 
att avslutas, med en mysig, lugn och 
tänkvärd andakt uppe på fortet .   

Händelserik första vecka
Dag två var en vanlig dag och det 
första undervisningspasset körde 
igång efter frukost parallellt med 
ängsholmsaktiviteterna.  
Första veckan var händelserik, speciellt 
kvällstid hände det grejer.. en kväll bjöds 
vi på en riktig talkshow där Mr Linder 
tog emot flera superkändisar. En annan 
kväll hölls det en otrolig konsert ”in 
da club yeah” med bar, vip-lounge och 
vakter som verkligen behövdes för att 
skingra alla groupies, speciellt när band 
som East-life klev upp på scen. Linda 
Bengtsing var där och en stekig kille 
som påminde om Günter med ett hav 
av flickor omkring sig framförde ”Back 
2 äh”. Sen var det förstås både flaggjakt 
och sjöstafett också.
Första söndagen var det dags för hajk. 
En riktig emigration för precis alla var 
med och ön lämnades tom. Vi packade 
ner oss i 4 drakbåtar och styrde kosan 
till Stora Skatholmen ute vid Kanan. 

Sommarens konfirmationsläger 
på Ängsholmen, Konfa08

Vi sov på klipporna 
och jag vet flera som 
uppenbarligen valde 
att inte sova alls den 
natten.  
Vecka två bjöd på 
valfria pass och fenomenet Plupp-chans 
introducerades. Istället för att gå till 
den ängsholmsaktivitet som stod på 
schemat fick alla välja själva det pass 
som intresserade dem. Fortfarande 
varvades passen såklart med halva 
dagen undervisning. 
Vi hade en grym temadag. Det var 
den kritikerrosade live-musikalen 
Ängsholms Hotel som skulle spelas 
då plötsligt alla skådespelarna blev 
magsjuka och konfirmanderna fick 
gå in och styra upp. Det fanns redan 
karaktärer och ett grovt manus för vad 
som skulle ske i varje scen, men inga 
repliker var satta och det var långt 
ifrån klart. Hela dagen ägnades åt att 
öva scener, vara i sminket, rekvisitan, 
kostymen och att repa med husbandet. 

Prutten, Guje och Piccolo
På kvällen var det dags för premiär, alla 
var helt underbart fantastiska och jag 
har aldrig varken skrattat så mycket 
eller upplevt så mycket delaktighet och 
kreativitet från konfirmanderna under 
en temadag.  Glömmer aldrig hunden 
Prutten, Guje, Piccolo eller Gustaf 
Adolf Von Gripenstjärt m fl.   
Nattetid hölls kooh-i-noor för både 

konfirmander och senare för ledarena, 
vilken som var bäst eller vilka som var 
räddast kan nog diskuteras. 
Världens grymmaste utomhus disco 
dvs.  Skogsrave med tema ”ursäkta jag 
har kommit fel” uppe i backklättringen 
var också en innovativ idé som jag 
är övertygad om kommer att bli en 
tradition i framtiden.  
Kommande söndag var dop och 
besöksdag då ca 150 mammor, pappor 
och släktingar kom ut till ön för att 
bevittna 8 konfirmander som döptes. 
Sista veckan var intensiv med stort 
fokus på redovisningen i kyrkan. 
Lägret avslutades på torsdagen. 
Konfirmationen hölls på söndagen i 
Engelbrekts kyrka. 
Tack så mycket för ett grymt läger, det 
var hur bra som helst! 
Tack till Prästen Ander K Hägglund 
undervisningsledare Daniel och Anna 
samt stort tack till alla ni ledare som 
jobbade under perioden, hade inte 
klarat det utan er. Hälsar även alla 
konfirmander med stora kramar och jag 
hoppas att vi ses igen. Bästa hälsningar 

Linda Holtsjö 
Lägerchef Konfa 08

Hela konfirmationsgänget tillsammans med ledarna.

Nog fanns det tid att ta ett dopp efter en hel dags paddling
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TAJM-OUT
CENTRAL BASKETS 

SIDOR

Klubbmästerskapet i 3 mot 3 spelades 
traditionsenligt den första lördagen i 
september. Totalt deltog 100 spelare 
fördelade på 23 lag och efter 55 matcher 
stod följade lag överst på prispallen:
 
Miniorer 96-99:
Lag Linnégatan Lovisa Brunnberg F-96, 
Isabella Wladis F-96, Kristin Jansson 
F-98, Sam Kazemian P-96, Alexander 
Åström P-97
 
Juniorer 92-95:
Lag Sturegatan Sara Bechara F-92, 
Martina Liberg F-95, Ruben Berglöf 
P-94, Valentin Gulyás P-94

GLÖM INTE 
ATT BETALA 
MEDLEMS- & 

TRÄNINGSAVGIFTERNA! 
Är dom inte betalda i tid 

får man heller inte deltaga 
i match. Läs mer på vår 

hemsida.
www.kcb.se

ETT STORT TACK!!
Inför denna säsong har vi tappat hela fyra stycken av våra bästa och mest ambitiösa tränare. 
Johan Essén, Martin Essén, Tim Svalling och Fernando Wågstam. Vi vill passa på och 
tacka dom för allt som dom gjort under åren och även önska dom lycka till. Förhoppningsvis 
kommer alla tillbaka om några år. Nu är det dags för den nya generationen att ta över... 

Sponsra ett av våra lag 

Klubbens ekonomi är alltid ansträngd och för att kunna möta 
behovet av nya ställ i rätt storlek till våra växande spelare 
vänder vi oss till Er som tidigare svarat positivt på att sponsra 
ett eller flera matchställ. Och till Er nytillkomna som kan 
tänka Er att stötta klubben på detta sätt. KFUM Central 
Basket har under de senaste åren arbetat hårt med att styra 
upp klubbens märkesidentitet och utrustning. Matchdräkterna 
är en viktig del i det. Känner Ni någon eller kan själva tänka 
er att sponsra klubben, hör av er till kansliet. Läs mer om 
sponsring på vår hemsida.

Rekordstort KM

DAVID MOT GOLIAT?
Kasper, yngst i turneringen, går efter stealen. 

Ivan Söderberg försöker stoppa Hugo Dozzis 
drive mot korgen.

Miniorvinnarlaget tar emot sin pokal. 
Fr vänster: Isabella, Lovisa, Alex och Sam.

F-96 med ordförandes dotter Martina, nästa 
storstjärna i Central Basket.
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I år begav sig KFUM Central Basket 
till Kalmar för att ihop med en annan 
KFUK-KFUM förening hålla i det 
årliga sommarlägret. Samarbetet med 
Kalmar Saints blev extremt lyckat och 
tillsammans var vi drygt 100 spelare i 
åldrarna 7-16 år. 

Kalmar bjöd på högklassiga och fräscha 
faciliteter. Vad sägs om 3 fullstora och 2 
mindre hallar under ett och samma tak. 
Eller en egen aula med projektorduk 
som vi fick använda till privat bruk. 
Denna kom väldigt bra till hands då det 
visades mycket OS-basket samma vecka 
som vi var på läger. På grund av antalet 
hallar och dessutom storleken på dessa 
så kunde vi köra fler och betydligt bättre 
träningarna än tidigare år. Något som 
gav tydliga resultat i slutet av veckan, då 
flera av spelarna gjort enorma framsteg. 

Under dagen tränade lagen 2-3 pass 
medan på kvällen spelades det som 
vanligt turnering. Totalt blev det drygt 
80st matcher och i finalen möttes 
Ryssland – Angola. I ett försök att 
”spexa” upp finalen så släcktes alla 
lampor i hallen ner och så hölls en 
extremt proffsig spelarintroduktion. 
Med den anrika Chicago Bulls 
uppvärmningslåten i bakgrunden så fick 
varje spelare i finallagen springa in på 
plan samtidigt som deras namn ropades 
upp i högtalarna av Philip ”Barry 
White” Aluko. Finalen i sig blev extremt 
spännande och fick avgöras i overtime. 
Segrare till slut blev Angola. 
När vi inte spelade turnering på 

kvällen så fixade ledarna självklart 
en spökrunda. I ett försök att lura 
lägerdeltagarna så genomfördes den två 
dagar tidigare än vanligt. Sedan blev 
den övergivna ”toalett-skrämet” à la 
crimescene från CSI redan en Central 
klassiker. I ett försök att gottgöra 
spökrunda missen så planerade vi in 
en tipsrunda två dagar senare. Och 
precis som vanligt så kom ingen hem 
från runda som inte var lite kladdig 
eller blöt. Lekar som äggkastning, 
mänskliga pyramiden och vem som 
kan sitta längst på valen var bara en 
bråkdel av spännande lekar. Tänker inte 
gå in i detalj om lägerdrinken men kan 
konstatera att den återigen var vidrig

Sista kvällen avslutades med ett riktigt 
Central Disco men med tydliga inslag 
av Kalmar. Hur annars kan man förklara 
riverdance / loggdansen som dansades 
under kvällen? Som tur var fanns Alex i 
P97, som också visade var skåpet skulle 
stå med sina egna hemgjorda dans 

Camp Kalmar 2008

moves. Att han sen tappert försökte få 
igenom sina önskemål om att få 2pac 
eller NWA spelat, utan lycka, är en 
annan femma. Discot hölls utomhus 
i år och var som taget ur hip-hop 
videon ”juicy” när alla stod och dansa 
kring poolen. Och med Dj Matte 
Biff Lindberg och Martin Basshunter 
Essén spinnandes vid skivorna kunde 
inte kvällen gå fel. Danstävlingen blev 
kokande het och för första gången på 
riktigt länge fick ett mycket efterlängtat 
discohångel. 
Lägret i Kalmar 2008 blev kanske det 
bästa lägret vi har haft på många år och 
detta tack vare de bra hallarna. Mycket 
talar för att vi återvänder dit nästa år 
igen. I alla fall om Kattis och Ebba i F95 
får bestämma….

P.s. La Bouche – Be My Lover 
kommer att vara den officiella 
uppvärmningslåten i gärdeshallen i år!

Philip Aluko

HEMGÅNG. Hela Camp Kalmargänget samlade utanför bussen.

Fysträning. -95 och -96 tjejerna släpar och blir släpade runt i hallen.
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Finns det någonting bättre än att träna 
under sommaren? Det tycker inte vi 
gymnaster i KFUM där vi har hållt 
igång med träning under sommaren.
För att inte halka efter i kondition och 
styrka så samlades gymnaster mellan 
8-14 år på KFUM för att träna och 
ha kul. En molnig förmiddag har man 
ju ingenting vettigt för sig, så varför 
inte träna och umgås med vänner! Ett 
träningspass mellan klockan 9-11 följt 
av en paus för att stoppa i sig lite energi 
och lite vila under en timme. Sen är 
det dags för det andra träningspasset 
mellan 12-14. Varierad träning för 
all del. Uppvärmning med lekar, 
fotboll, basket, styrketräning, här är 
det inte bara gymnastik som gäller! 
Artistisk gymnastik, trampolin och 
truppgymnastik, allt samlat för att få så 
varierad och rolig träning som möjligt!

Sebastian Löfstrand

KFUM-gymnasternas sommarskola

Sommarens varmaste vecka, den sista 
i juli, åkte KFUM-gymnasternas 
juniortrupp till Eskilstuna tillsammans 
med ett norskt lag från Drammen. 
Under fem intensiva dagar var det 
träning, skratt och många konstiga 
ord. Norska, svenska, danska och 
engelska varvades i en salig röra under 
träningarna, allt för att göra sig förstådd.
Varje morgon startades med en 
morgonjogg i skogen innan frukost 
intogs i solen. Ett förmiddagspass och 
ett eftermiddagspass med träning i 
Vilstahallen hölls varje dag. Många 
volter och mycket svett. 

Värmen var påtaglig under fotograferingen, varför flera av deltagarna fann det rimligast 
att stå barbröstade inför kameran.

Under sommaren tränade flera av gymnasterna i hallen på Central.

Svettigt för 
juniorerna

Lunchpausen tillbringades uteslutande 
nere vid ån för att bada. På kvällarna 
hann vi med andra aktiviteter som BBQ, 

volleyboll och bangolfturning. Sista 
kvällen avslutades i Stockholm med ett 
besök på Gröna Lund.        Tova Sörén

Det är härligt att jobba med unga 
medarbetare, de rör på sig och 
har ständigt nya projekt på gång! 
Amanda som arbetar måndagskvällar 
i receptionen har fått praktikantplats 
på YMCA på Hawaii och blir borta 
hela hösten. Likaså reser Kristina som 
arbetar torsdagar till San Fransisco, 
USA i fyra månader! 

Lycka till Amanda och Kristina! 

Personalnytt!
Eftersom Helena Lind har kommit hem 
från studier i Nicaragua passar det bra 
att hon återgår till sin måndagstjänst 
hos oss och täcker dessutom upp för 
Kristina tillsammans med Karolina.
I skrivande stund sitter två av våra 
medarbetare, Ulrika och Anki, 
evakuerade på ett hotell i Havanna, 
Cuba. Orkanen Ike förväntas komma 
dit om något dygn. Riktigt obehagligt, 
vi får lita på att Cubanerna som är vana 

vid orkaner vet hur de ska skydda sig 
och sina besökare. Ulrika ska för övrigt 
börja arbeta igen i oktober efter att 
ha varit föräldraledig ett år. Därmed 
kommer Jimmys vikariat att upphöra 
men vi får behålla honom ytterligare 3 
månader då han ska lägga grunden för 
ett nytt projekt inom Central. 
Som ni hör är det mycket spännande 
att vara ansvarig för den här flexibla och 
beresta arbetsgruppen!Kea Lagerquist

I början av september startade vi höstens verksamhet för såväl gamla och nya med-
lemmar. Vi hoppar, rullar, slår volter, står på händer, hänger i ringar och studsar...
Vår gymnastik är rolig och utvecklande träning för ugna killar. 
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Ny termin för Yoga i Triangeln
Under alla tisdagkvällar hela hösten 
kommer det vara yoga i Triangeln.
Du kan också vara med om du anmä-
ler dig via vår hemsida och köper ett 
klippkort.
Det är Fredrik Binette som leder yoga-
klassen i höst.  Han var även ledare för 
morgonyogan i våras.
Den 2 september erbjöd KFUK-KFUM 

Central en gratis prova-på yoga som 
lockade nästan 20 personer ner i Body.
Förhoppningen är att fler får upp ögo-
nen för träningsformen som stimulerar 
såväl body, mind and spirit.
Ett klippkort för fyra gånger kostar 
endast 500 kronor och finns att köpa på 
Rosengatan 1.

Jimmy Forsberg

Som medlem i en förening inom 
KFUK-KFUM Central finns 
nu möjlighet att träna billigt på 
Central Gym. Gymmet ligger på 
plan 1 nedanför vår Idrottshall på 
Rosengatan 1. 
Träningen ger dig stora möjligheter att 
fysiskt förbättra dig. Vidare får du en 
hel del kunskap om träning när man är 
på gymmet. 
Är du 16 år eller äldre så sätt igång ! 
Terminpriset 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

Tobias Ekberg, Ängsholmsledare har terminskort och tränar bra på gymmet.

Träna 
billigt på 
Central Gym

Start på träningen blir en måndag eller 
onsdag då den nyanställde gymtränaren 
Pernilla Stjernfeldt på ca 20 min 
ger information om användandet av 
maskiner samt hur träningen för dig bör 
gå till. 

Gör bokning på KFUK-KFUM 
Centrals kansli 08-412 23 70 eller hos 
John Sternå, 08-412 23 78. Här kan du 
också få mer information om gymmet 
och träning.

Inbjudan till årets STYKO (styrelsekon-
ferens) har skickats ut till alla föreningar 
och grupper inom KFUK-KFUM Cen-
tral. Föreningens styrelse hoppas att alla 
delar inom Central blir representerade 
då det avhandlas intressanta ämnen om 
förenings framtid. 
Temat är: 
- Information  
- Kommunikation 
- Ombyggnation

STYKO kommer att hållas 
fredag 3 – söndag 5 oktober 
på ön Ängsholmen. 
Denna gång varvar vi 
gruppdiskussioner och 
föreläsningar. Vidare blir 
det samarbetsövningar och 
utmaningar i höghöjdsba-
nan eller backklättringen. 
Innehållet i STYKO kommer att ge 
deltagarna ökad kunskap om förening-
arna och grupperna inom Central. 

Det blir också information om utveck-
lingen av lokalerna på plan 3, 5 och 6 på 
Rosengatan 1.

John Sternå

Dags för årets STYKO
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Körens start och historia 
KFUM Ursus kammarkör bildades 
1995 under namnet Björn Borsemans 
ungdomskör och var från början 
en kör för elever som gått ut Nacka 
Musikklasser. Sedan 1996 är kören 
knuten till KFUK-KFUM Central 
i Stockholm. 1998 vann kören 
Stockholmsfinalen för ungdomskörer i 
”Toner för miljoner” och medverkade 
2001 vid Bergens internationella 
körfestival ”Syng for oss” och vann där 
klassen för kammarkörer. 2002 gav 
kören ut sin första skiva, ”Christmas 
is coming” som har sålt i hela 3500 
exemplar! I december 2004 genomförde 
kören på Rikskonserters uppdrag en 
turné i Serbien, Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien och Slovenien med traditionell 
svensk julmusik. 2006 gav kören ut 
skivan ”Ales Stenar”, med bl.a. ett 
beställningsverk av Michael Waldenby 
och året efter gavs körens tredje skiva, 
”När juldagsmorgon glimmar” ut. I 
augusti i år deltog kören på den stora 
YMCA-festivalen i Prag och sjöng 
där på invigningsceremonin och på en 
egen konsert där bl a Förklädd Gud 
framfördes. 

Dirigent coh körens 
sammansättning
David Lundblad, född 1974, tog 2001 
över som dirigent efter Björn Borseman. 
David är utbildad till kyrkomusiker med 
inriktning kördirigering vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. År 1999 
tog han diplomexamen i kördirigering 
vid Sibelius-Akademin i Helsingfors 
och sedan hösten 2004 är David 
körmästare på Göteborgsoperan. David 
pendlar till Stockholm en gång i veckan 
för att repetera med Ursus. 

David, vad är det roligaste och mest 
utvecklande med att vara dirigent för 
KFUM Ursus kammarkör?  
– Det är en härlig samling 
okomplicerade människor som är i 
ständig utveckling och aldrig är rädda 
att prova något nytt! Kören har en 
oerhört sammansvetsad klang och 
styrkan i det blir en intonation som 
aldrig sviktar. 

Idag har kören ca 30 medlemmar, 
de flesta i 30-årsåldern men med 
både yngre och äldre inslag. Ursus 
kammarkör kommer att växa lite 
till medlemsantal framöver. Körens 
medlemmar drivs av att producera 
körmusik av hög musikalisk kvalitet 
och få ta del av den sociala gemenskap 
som det innebär att 
sjunga i kör. Att få skapa 
något tillsammans som 
resulterar i en vacker 
konsert eller en skiva är 
en upplevelse! 

Framtiden
Från och med i höst startar en ny era 
där kören i allt större utsträckning 
medverkar på uppdrag av andra. Kören 
har börjat få ett rykte om sig att vara 
riktigt bra och får förfrågningar från 
många håll runt om i landet att delta 
i konserter. Detta speglas av höstens 
konsertprogram: 

• 21 september: ”Last Night of the 
Proms” i Stockholms Konserthus 
tillsammans med Stockholms Läns 
Blåsarsymfoniker och solister

• 15 november: ”Last Night of the 
Proms” i Göteborg tillsammans med 
Hemvärnets Musikkår Göteborg och 
solister, bl a Sanna Nielsen 

•  7 december: ”Julkonsert” i 
Södertälje tillsammans med Södertäljes 
Symfoniorkester och Gladys del Pilar

• Helgen innan jul ger vi vår egen 
uppskattade julkonsert i Stockholm, en 
årlig tradition ni inte vill missa! Håll 
utkik efter datum och plats.

Hjärtligt välkommen att lyssna till oss, 
antingen live eller på någon av våra 
omtyckta skivor. 
Håll utkik efter vad som händer på 
www.ursuskammarkor.se

Mia Ingelström, 
1:a alt i KFUM Ursus Kammarkör

KFUM Ursus kammarkör

Artikelserien över föreningens fortsätter. 
Den här gången presenterar vi:

Ursus Kammarkör har släppt tre skivor, här är omslagen till dem.
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När vi kom till Arlanda på 
fredags-morgonen den 4:e juli 

var flygplanet redan försenat. Efter 
nio timmars väntan och ett spontant 
uppträdande på Arlandas Terminal 2 
kunde vi äntligen lyfta mot Belgrad, 
Serbien. Förseningen gjorde att 
vi missade en konsert som vi hade 
inbokad samma kväll.

Ombyte på motorväg
Även dag två inleddes på resande fot. 
Under förmiddagen mötte våra guider 
Ivana och Bane upp i Belgrad, och med 
dem åkte vi buss ner till Niš i södra 
delen av Serbien. När vi närmade oss 
staden visade det sig att våra guider 
tänkt sig att vi inte skulle delta i den 
parad som skulle inleda festivalen, 
eftersom det skulle bli kort om tid. Vi, 
som hade tagit med oss två folkdräkter 
samt en svensk flagga enbart för 
paradens skull, ville väldigt gärna vara 
med, och efter ombyte ombord på 
allmän buss i full fart på motorväg, lite 
spring och släpande av väskor fick vi gå 
i vår efterlängtade parad. 
Efter att vi installerat oss på student-
hemmet som skulle bli vår boning 
under resten av festivalen begav vi 
oss iväg till stadens gamla fästning, 
Tvrđava, där festivalen högtidligen 
invigdes med en långdragen 
invigningsceremoni på en stor 
utomhusscen inne på en avdelning 
av borggården. På grund av dagarnas 
intensiva hetta förlades alla musikaliska 
aktiviteter till kvällarna, då det gick 
att vistas utomhus i presentabla kläder. 
Runt omkring publikplatserna fanns 
flera små barer, och inifrån fästningen, 
över en mur, hördes vad som borde ha 
varit ett disco. Festivalområdet var, kort 
sagt, ett mycket livligt ställe. 
Vi fick snart reda på att vi skulle ha 
vårt framträdande en dag tidigare än 
vi blivit informerade om, och de två 
närmast följande dagarna ägnades 
därför åt övning och förberedelser. 
Sedan gällde det alltså! Alla tidsramar 
sprack när dirigenten för en bulgarisk 
kör som uppträdde före oss vägrade 
lämna scenen och framförde sång 
efter sång. Till slut, halvannan timme 
efter planen, fick vi äntra scenen, där 

vi framförde ett blandat program med 
bland annat Stenhammars Vårnatt, 
en slovensk dansvisa, och den svenska 
körklassikern, Alfvéns Och jungfrun 
hon går i ringen. Själva hade vi inte ens 
tänkt tanken på att bryta mot de på 
papperet mycket strikta bestämmelserna 
om låtval och framförandelängd. Så 
fick vi också diplom för bästa program. 
Nåja, vid själva diplomutdelningen 
fick vi ingenting, och blev naturligtvis 
gruvligt besvikna, men en infödd 
bekant till Jerica, vår dirigent, läste 
dagen efter i lokaltidningen att vi hade 
tilldelats diplom för bästa program. 
Med hoppfull förvåning ringde vi upp 
festivalchefen, som kunde bekräfta att 
vi verkligen hade vunnit ett sådant 
diplom.

Konsert i fullsatt kyrka
Bussen från Niš tillbaka till Belgrad, 
avgick exakt på utsatt tid, var luft-
konditionerad och annars väl utrustad. 
Här någonstans, i samband med 
att vi lämnade festivalen, vände vår 
organisatoriska lycka till det bättre. 

Följande dag gav vi oss iväg till 
Novi Sad, landets andra stad efter 
huvudstaden Belgrad, i den nordliga, 
platta del av Serbien som kallas 
Vojvodina. Vi hade där det höga nöjet 
att ha konsert i en mycket vacker och 
mycket fullsatt kyrka vid stora torget 
mitt i staden. Efter konserten ställde vi 
oss utanför kyrkporten och sjöng för en 
publik som aldrig ville gå hem.

Mat i historisk sal
Sista kvällen förberedde vi oss för den 
sista konserten, i den lilla katolska 
domkyrkan i Belgrad. Ärkebiskopen, 
som var sloven, blev mycket upprymd 
av vårt framförande av en slovensk 
mariahymn, och inbjöd oss sedan till 
biskopsresidenset där han trakterade 
oss med varjehanda drycker och tilltugg 
i det rum där det första världskriget 
brutit ut. Biskopsresidenset var 
nämligen inrymt i den byggnad som vid 
tiden för krigsutbrottet varit österrikisk 
ambassad i Serbien, och det var i detta 
rum som den serbiske utrikesministern 
avvisat det ödesdigra ultimatum 
österrikarna ställde till Serbien efter 
mordet på den österrikiska tronföljaren, 
ärkehertig Franz Ferdinand. 
Planet hem gick i tid, och när vi kom 
tillbaka till svalare trakter kunde vi se 
tillbaka på en varm, smått kaotisk och 
mycket spännande vecka med mycket 
sång och fest.

Mika Blomqvist

Om KFUM Kammarkörs öden på Balkan när 
de skulle delta i en körfestival i Serbien.

repepetion i en kyrka i Belgrad
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Projektet fortlöper som planerat och 
blir mer och mer detaljerat. Exempelvis 
bestäms snart färg på väggar, typ av 
köksinredning, vilka lampor, stolar och 
bord det blir i caféet, golvmaterial etc. 
Många möten blir det med arkitekter, 
konsulter inom el, ventilation, 
brand, akustik, konstruktion m.fl. 
Bygglov är beviljat och snart är de 

Senaste nytt på byggfronten…

slutliga ritningarna klara. Då kommer 
upphandling av byggentreprenörer göras 
och vi räknar med att följa tidsplanen. 
Det innebär att våra lokaler på plan 5 
och 6 inte kommer att vara tillgängliga 
för medlemmar och grupper under 
byggtiden som beräknas bli från februari 
nästa år. Det stora bygget på plan 3 
kommer troligtvis i gång under maj/

juni 2009. Det får en del konsekvenser 
för våra besökare, bland annat flyttas 
ingången från Rosengatan och caféet 
kan inte vara öppet under byggtiden. 
Mer om detta i nästa nummer av 
Centralbladet.

Kea Lagerquist

I slutet av maj gavs en fin konsert i 
Internationella skolan som ligger nära 
Engelbrekts kyrka. 
De flesta sånger som GospelCentral gav 
är på engelska så det passade väldigt bra 
i denna skola. Det blev också enormt 
stor publik på denna roliga konsert. 

Nu har GospelCentral startat igen och 
övar en gång i veckan på onsdagar kl 
16.30-17.30. 
Är du mellan 9 och 15 år gammal är du 
varmt välkommen att sjunga i denna 
kör.
Planering är att ge en konsert i samband 
med Världens Barn-insamlingen lördag 
11 oktober. Förra året var flera av 
medlemmarna i GospelCentral mycket 
duktiga på insamlingen för Världens 
Barn men det blev en annan typ av 
konsert denna kväll. 

Vidare planeras det för julkonsert 
som en avslutning på höstterminen. 
Mer information om detta kommer i 
Centralbladet Nr 4 – 2008 

Redan i slutet av augusti 2008 startade flera barn att i Suzuki spela piano eller fiol. 
De flesta barnen är 6 eller 7 år gamla men vi har ett par äldre också. Dessa övar 
själva med en lärare en gång i veckan cirka 30 – 45 min. Vidare har de ungefär en 
gång i månaden träffar tillsammans med några andra Suzuki-spelare. 
Denna verksamhet görs tillsammans med Sensus studieförbund.  

SUZUKI

GospelCentral   

Johanna Grüssner, spelar piano och är körledare för GospelCentral.
Kören står på scen i Internationella skolan. Bilden tagen straxt före konserten.

I förra numret av Centralbladet 
presenterades ”Projekt Rosenbusken”, 
det vill säga ombyggnationen av plan 
3,5 och 6 på Rosengatan 1. 
I caféet finns även en liten 
skärmutställning för den som vill 
granska ritningarna närmre.

Har du kontakt med en leverantör av 
restaurangkök och caféinredning? Hör 
av dig till KFUK-KFUM Central för vi 
är intresserade av både bra inköpskana-
ler, rabatterade priser och gåvor när vi 
inreder vårt nya kök och cafédel med 70 
sittplatser.
Ta kontakt med Kea Lagerquist på 
Centrals Kansli.

Efterlysning
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I fem år har vi som förening varit med 
i insamling för Världens Barn. Vi har 
alla gånger gjort bra insatser här i 
Stockholm och ni som varit med är så 
duktiga. 
Fredag 10 och lördag 11 oktober satsar 
vi återigen på att göra bra insats för 
barn i andra länder som har problem.
De mesta av detta gör vi om i år 
och vi kommer återigen ha en bra 
insamlingsdag. Vi var många insamlare 
förra året och vi blir förhoppningsvis 
fler. Så om alla ni som var med i oktober 
-07 kommer igen och ni tar med någon 
kamrat så blir vi många fler. Anmäl er 
till Centrals kansli 08-412 23 70 eller 
på;  www.angsholmen.org  Här och 
på; www.central.kfuk-kfum.se finns 
också en hel del information om vad 
som gjorts och kommer att göras för 
Världens Barn.  

Ni som bor långt ifrån Central 
uppmanas hjälpa till med Världens 
Barn-insamlingen där ni själva bor. 
Då behöver ni inte resa till och från 
Stockholm. Då ni är ute på hemorten 
och samlar in pengar har ni en mycket 
större möjlighet att träffa folk ni känner. 
Detta ger en god chans att berätta vad 
Världens Barn är och att KFUK-KFUM 
är med i insamlingen. 
Praktiska saker
Första insamlarna skall ut redan ca kl 
10.00 så vi behöver ett stort gäng som är 
på plats på Rosengatan 1 redan vid ca kl 
9.30. Insamlingstiden per gång är ca 1,5 
– 2 timmar. Även om det är 11 oktober 
är mössa och vantar bra att ha med sig.
Mellan insamlingstillfällena på stan är 
man på Central och kan då göra en del 
olika aktiviteter, t ex hoppa trampolin 
eller spela basket i idrottshallen, ”surfa 
på nätet”, se film, äta lunch och/eller fika 
samt självklart ha trevliga träffar med 
kompisar och andra medlemmar i din 

förening. 
När man lämnar in en bössa (och räknat 
pengarna som de flesta vill göra) får 
man en lott till ett lotteri med många 
vinster.
Vår stora gala-middag börjar serveras 
ca kl 17.  
Som avslutning på middagen blir det 
musik och sång samt ett stort tack både 
till er som samlat in pengar och er som 
arbetat med andra praktiska aktiviteter. 
Avslutningen blir straxt efter kl 18 och 
då hinner ni hem i god tid före Världens 
Barn-galan på SVT 1 som börjar 20.00. 
Där får ni ännu mer information om 
insamlingen och resultatet i Sverige. 

Nästa Centralblad, nr 4, kommer ut i 
mitten av november. Då kommer du att 
få läsa en fantastiskt fin artikel och se 
bra bilder om insamlingen. Vi kommer 
också att spela in film om insamlingen 
vilken visas på olika föreningsträffar. 
Mer information om detta fås på olika 
sätt bl a kommer det finnas på vår 
hemsida. 
Var med i insamlingen! 

John Sternå

Vår roll och 
bidragshanteringen 
av Världens Barn

2003 var första året vi var med i in-
samlingen. För att vi är en så bra och 
aktiv förening har vi utvecklats och 
gjort bra insats varje år. En del av 
Världens Barn-pengarna går till KFUK-
KFUM där de används för barn och 
ungdomar i internationella projekt. 
Vi inom KFUK-KFUM Central har 
internationellt samarbete med KFUK 
i Vitryssland och Palestina. Ambition 
finns att starta nytt projekt med KFUK 
och/eller KFUM i Zambia.    

De tre viktiga ämnena för Världens 
Barn är: Hälsa, Utbildning och 
Framtid.
På www.kfuk-kfum.se  finns massor av 
information både om det som gjorts för 
Världens Barn och det som vi hoppas 
kunna göras i framtiden. Gå gärna in 
även där och gå på Verksamhet och läs 
om Världens Barn. 

Välkommen till KFUK-KFUM Central 
främst lördag 11 oktober för Världens Barn - insamlingen  

Vattenhål för alla ledare

Vad är detta? 
Mycket kort sagt - en träffpunkt för alla våra cirka 200 ledare inklusive anställd personal , ett forum för trivsel, inspiration, 
utveckling i den egna ledarrollen och förhoppningsvis mycket annat.
Kallelse kommer!  Första träffen i mitten av oktober denna höst: Något att se fram emot!

Pelle Jacobson

Föreningens styrelse har beslutat att starta en ny verksamhet inom Central - en ledarklubb.
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Tidigt på morgonen den 3 september 
lossade M/S SiljaTallink Europa ankar 
från Värtahamnen för en dygnslång 
kryssning. Med på båten fanns ett 
hundratal deltagare i Point of View 
– Rocking the Baltic Sea. Nästan alla 
organisationer som jobbar med HIV-
frågor var på plats.
Under ledning av den något udda men 
karismatiske konferencieren Babham 
2000 fick åhörarna lyssna på flera 
internationellt kända personer som 
jobbar med HIV/Aids-frågor.
Först ut i rampljuset var Sveriges Aids-
ambassadör Lennart Hjelmåker som gav 
information om vidden av problemet. 
I världen finns idag 33 miljoner 
människor som har HIV eller Aids. 
HIV/Aids är numera också ett globalt 
problem, även fast skillnaden kan vara 
stora mellan olika regioner och länder.

Mama Florence
Hela konferensen hölls på engelska då 
det fanns internationella gäster såväl 
bland åhörarna som i talarstolen. Den 
kanske mest lysande talaren under dagen 
var Mama Florence från Kenya. Under 

I september genomfördes en 24-timmars konferensresa 
till Åbo med fokus på HIV/Aids-frågor. 
Resan var ett samarbete mellan KFUK-KFUM och 
Clowner utan gränser. Initiativtagare för projektet 
Point of View är Josefin Lindberg, som även är med i 
Internationella kommittén.

45 minuter berättade hon ingående om 
hur hon med små medel lyckats vända 
misär till en positiv utveckling i ett av 
världens mest HIV-drabbade regioner. 
Hon talade om hur hon tagit hand om 
barn som legat för döden och gett dem 
hopp och en framtid. Hennes projekt 
i Orongo har flera samarbetspartners i 
Sverige, och efter talet blev hon lovad 
totalt 30 000 kronor för det fortsatta 
arbetet med HIV-positiva.
Dagen avslutades med en paneldis-
kussion som diskuterade hur ideella 
organisationer kan samarbeta bättre 
med näringslivet.
Konferensen får betraktas som en 
lyckad händelse. Alla initiativ och 
ansträngningar som syftar till att 
främja arbetet med HIV och Aids 

 Rocking the Baltic Sea

borde belönas. Kan man dessutom 
erbjuda Babham 2000, sångaren från 
Eurotrashgruppen Circus Alfon, att 
hålla igång publiken med sin megafon 
och låtsasdåliga engelska. Då blir det ett 
bra event. Eller som Babham skulle sagt, 
Super flash deluxe.

Jimmy Forsberg

Eurotrashgruppen Circus Alfon, med frontmannen Babham 2000 (mitten) underhöll på kvällen tillsammans med andra atrtister på 
Moonlight Disco.

Nägra av deltagarna från Womens leadership fick följa med på konferenskryssningen. Det 
är även de som har tagit bilderna. Till höger: danskvällens värd, Robert Fux.
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Den 28 augusti till den 2 september 
medverkade jag i utbildningen 
”Women’s Leadership” på Kärsögården. 
Vi var tre svenska tjejer - Klara, Kajsa 
och Beate, två av oss nya i KFUK-
KFUM, som hade anmält oss till 
kursen där vi skulle få spendera en 
långhelg tillsammans med unga kvinnor 
från Libanon och Palestina samt 
utbildas i och diskutera jämställdhet 
och genusfrågor. Otroligt spännande 
tyckte jag! Eftersom det här var min 
första erfarenhet av aktiviteter inom 
föreningen, visste jag inte vad jag skulle 
förvänta mig. Vi i den svenska gruppen 
hade träffats några gånger tidigare för 
att förbereda den två timmar långa 
presentation som varje land skulle 
hålla. Oj, hur ska vi fylla ut tiden, 
tänkte vi. Men det visade sig inte bli 
några problem. När vi satte oss ner och 
spånade kom vi fram till att det var 
många problematiker som vi ville ta upp. 
På pappret är vi ju väldigt jämställda i 
Sverige, speciellt jämfört med länder i 
Mellanöstern, men i praktiken har vi 
många, många frågor kvar att tacklas 
med. Det här blev temat för vår 
presentation och även anledningen till 
att en sådan här utbildning är viktig, 
även i ”världens mest jämställda land”, 
Sverige. 

Varmt välkomnande
När vi kom ut till Kärsögården på 
torsdagskvällen möttes vi av, förutom 
Veronica Holtsjö och Emma Idestrand 
som var våra ledare, de andra grupperna. 
Här var sju kvinnor mellan 20 och 25 år 
som var och en kom fram och hälsade 
med ett stort leende och ett namn som 
var svårt att komma ihåg. Här i vår egen 
stad, blev vi varmt välkomnade av dessa 
kvinnor som rest både långt och länge 
för att komma fram. Här fanns Suzan 
från krigsdrabbade Palestina, den enda 
som var lite äldre - så vacker som bara 
en kraftfull trebarnsmamma kan vara 
och så verklig att det gör ont att titta 
på henne, som Kajsa uttryckte det. 

Med henne var starka Ruba, charmiga 
Jomaira och ståtliga Reem som alla var 
yngre, men gjorde ett lika påtagligt och 
starkt intryck som deras ledare. Från 
Libanon kom kärleksfulla Sylvana, 
karismatiska May och själsfulla Patty. 
Genast uppstod en väldigt respektfylld, 
intresserad, tillåtande och varm 
stämning som höll i sig hela helgen. 
Under dagarna satt vi i workshops och 
seminarium och lyssnade, diskuterade, 
jämförde våra respektive länder – 
framförallt lärde vi oss väldigt mycket 
om varandra, av varandra och om oss 
själva. Vi har fått konkreta redskap, 
termer och kunskaper som i alla fall 
jag har tagit med mig både i mitt 
vardagliga liv och i mina studier. Vi 
gjorde praktiska övningar där vi fick 
reflektera och förklara våra värderingar 
och åsikter kring genusfrågor, och jag 
har minst en gång sen jag kom hem haft 
kunskap och mod att se och ifrågasätta 
när jag blivit illa behandlad i egenskap 
av att vara tjej. Det var helt enkelt 
otroligt givande och inspirerande att 
få vistas i en miljö där all kunskap och 
alla diskussioner kretsar kring ett och 
samma ämne, som är så viktigt och 
intressant för mig. Och dessutom göra 
det tillsammans med kvinnor från en 
helt annan kultur och med helt andra 
referensramar och erfarenheter! För om 
jag har lärt mig något är det att även 
om den svenska kvinnan har kommit 
långt i sin jämställdhetskamp, så har 
vi mycket, mycket att lära av andra 
kulturer och deras synsätt. Jag vill gärna 
att mellanösterns bild av den högt 
respekterade, urmoderliga, på vissa plan 
nästan matriarkala kvinnan ska spridas 
i Sverige! 

Förutom alla föreläsningar fylldes 
dagarna av lekar och spel, bl.a. brännboll 
– ”burnball”. Tjejerna snappade genast 
upp termer som ”lyra”, ”frivarv”, ”fusk” 
och ”hon var i luften!!”. 

Stort projekt på gång
I uppgift fick varje land hjälp av 
de kunskaper vi fått under helgen, 
starta genusrelaterade projekt i våra 
hemland. Libanon och Palestina 
väntar med spänning på genusteater 
och ungdomsgrupper med workshops 
i jämställdhetsfrågor. Den svenska 
gruppens projekt hoppas vi att ni snart 
kommer att både läsa och höra om…  
det kommer bli stort! 
Till sist vill jag som ny i KFUK-KFUM 
tacka för en fantastisk kurs där jag har 
inspirerats av och möta fantastiska, 
starka kvinnor och lära mig mycket 
om ett ämne som jag planerar fortsätta 
studera!

Beate Undén

Women’s Leadership - en utbildningshelg på Kärsögården
Tjejer från tre olika delar av världen möttes på Kärsö-
gården under en helg för att prata om genus, ledarskap 
och jämställdhet.

Från vänster: Jomaira, Kea, Suzan, Reem och Patty

På en trappa någonstans i Stockholm.
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Kalendarium

Datum Arrangemang Plats  Tid / övrigt

September 
18-22 KFUM Cantus ger konserter  Paris, Frankrike
20 Internationell planeringsdag Styrelserummet 
21 ”Hemkomstkonsert från Serbien”,  Engelbrekts kyrka 18.00
 KFUMs Kammarkör  
25 Seniorträff. Höstupptakt, Erland Roos läser.   Gröna rummet  12.00, lunch

Oktober
3-5 STYKO för KFUK-KFUM Central  Ängsholmen 
4 Konsert, Symfoniorkestern Pro Musica St Michaels Kyrka, Åbo, Finland  
5 Konsert, Symfoniorkestern Pro Musica Pargas Kyrka, Åbo, Finland  

10 Insamling för Världens Barn Norrmalm 16-19 och TV-titt 20-21.30
11 Insamling för Världens Barn Norrmalm 10-16
	 Återträffar	för	ÄH-läger	KONFA,	Period	2&4	Spegelsalen	m	fl	rum	 ca	kl	12-15
16 Styrelsesammanträde, KFUK-KFUM Central Styrelserummet 17.30, middag
17-18 Centrals George-Williams utbildning Ängsholmen
18 Sångarting, KFUK-KFUM Sångarförbund Norrmalmskyrkan 17.30
27-31  Höstlov i skolor. Blir dagaktiviter på Central Mest i Idrottshallen
30 Seniorträff. Kyrkobesök. Trefaldighetskyrkan 12.00, lunch

November
9-15 Week of prayer and world fellowship. 
 Internationella Böneveckan för YWCA, YMCA.
20 Seniorträff. Föreläsning om Henry Söderberg Gröna rummet 12.00, lunch
21-23 Renju-tävling  Kammakaren, plan 6
22 Höstkonsert, KFUM-Kören med solist- Kungsholmens 18.00
 sopranan Hanna Wåhlin Baptistkyrka
23 Fourés Requiem, KFUM-Kören och Tyresö Tyresö Kyrka 18.00
 kammarkör samt orkester
24 Styrelsesammanträde, KFUK-KFUM Central Styrelserummet 17.30, middag 
28-30 Stockholmsregionens EMMA-utbildning Kärsögården

Mer	information	om	flera	av	dessa	aktiviteter	finns	i	tidningen.	
Mycket om julen kommer i nästa Centralblad, nr 4 2008. 

 Manusstopp för 
 Centralbladet nr 4 - 2008 
 Tisdag 4 november
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CENTRALPROFILEN

Här står Veronica på en brygga utanför Kärsögården tillsammans med May, Silvana, Patty 
från Libanon under Womens leadership. 

Veronica Holtsjö har alltid figurerat 
flitigt i olika sammanhang i föreningen. 
Nästan alltid dyker hon upp i en ny 
skepnad. 
Som 8-åring var hon för första gången 
ute på Ängsholmen som päron. Sedan 
dess har hon varit ute på ön nästan 
varje år, ibland som husmor, ibland som 
ledare och tre gånger som lägerchef.
Hon är medlem i internationella 
Kommittén och ansvarig för 
Palestinagruppen. Hon anordnar 
utbildningar och reser runt världen i 
olika projekt och utbildningar genom 
KFUK och KFUM. Veronica har 
verkligen tagit till vara på de möjligheter 
som finns inom KFUK-KFUM.
– Har du ett intresse av något så tycker 
jag du ska driva det genom KFUM. Det 
finns stora möjligheter att skapa och 
utveckla idéer inom organisationen.
Tillsammans med Emma Idestrand 
ledde Veronica den tredje upplagan av 
Women’s leadership, som du kan läsa 
om på annan plats i tidningen. 
Hur var det att leda en sådan 
utbildning?
 – Det har gått bra. Gruppen har varit 
lätt att leda och det har varit riktigt kul 
att vara med tjejerna. De flesta av dem 
följde med på båten till Finland (Point 
of View). Vi fick dansa på natten och 
hade riktigt roligt. 
Veronica berättar att det ibland blir 
konstigt att tala om jämställdhet när det 
är så stora skillnader i Sverige och till 
exempel Palestina.
– När vi i Sverige talar om problem med 
jämställdhet kan tjejerna från Palestina 
och Libanon alltid visa på något värre. 
Till exempel kan vi i svenskar klaga över 
att vi inte tjänar lika mycket som män. 
Då säger Palestinierna att ja, men ni får i 
alla fall jobba. Det blir svårt att jämföra 
när det är så stora skillnader.
Genom Centralbladet
Veronica var själv med som deltagare 
på Womens leadership 2005, och 
det var efter den hon blev medlem i 

Internationella Kommittén.
– Jag läste faktiskt om Internationella 
Kommittén i Centralbladet, av alla 
ställen. Jag gick med och började gå på 
möten, men första året fattade jag inte 
så mycket. Det var mycket internt tugg 
om egeninsats och AU... Fast jag var 
med och bakade tårtor och hjälpte till 
vid olika tillfällen.
Och på den vägen är det. Sedan något 
år är hon ansvarig för Palestinagruppen, 
det projekt som avslutas i år. Nästa 
projekt blir ett samarbete med Kenya 
eller Zambia, det är inte helt bestämt 
ännu.

Globetrotter
Veronica har rest mycket i sitt liv. 
Många av resorna har hon skrivit om här 
i Centralbladet, nu senast i förra numret 
när hon var i Chang Mai, Thailand.
Berätta om dina bästa resminnen!
– Första året i gymnasiet åkte jag till 
Kos en vecka. Det var en fantastisk men 
galen resa som jag aldrig ska göra om.
– Bästa resan var när jag åkte runt i 
Sydamerika under två månader 2004. 
Jag fick se och uppleva väldigt mycket 
och jag kan fortfarande minnas tillbaka 
till den resan.

Sedan den 1 juli är Veronica ny 
sekreterare på KFUK-KFUM 
Stockholmsregionen. Hon sökte jobbet 
genom KFUK-KFUM Sveriges hemsida 

halvt på chans, och fick jobbet.
– Min arbetsuppgift består i att 
utveckla utbildningar och bistå 
lokalföreningarna med utbildning i 
ledarskap inom KFUK-KFUM. 
Veronica ska försöka möta så många 
lokalföreningar som möjligt, men 
välkomnar alla att ta kontakt med henne 
med frågor om utbildningar.
- Du är alltid välkommen till Fryshuset 
plan 7 för att prata utbildningar. Du 
kan också mejla mig eller kika in på 
stockholmsregionens hemsida. Nu 
närmast väntar en EMMA-utbildning 
på Kärsögården den 28-30 november 
så alla medlemmar över 16 år är varmt 
välkomna!

Jimmy Forsberg

Hur mycket KFUK-KFUM 
kan det finnas i en 
människa?
Fundera över det och 
möt Veronica Holtsjö.

Tidigare Centralprofiler:
Kristian Berg
Malin Aspelin
Janne Bång
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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

 

B

På YMCA Europe Festival var det massor med kon-
serter, uppträdanden och aktiviteter. På den övre 
bilden är alla Centrals musikdeltagare som gav 
Förklädd Gud. 

Texten är en nyskriven KFUM-
sång som  alla 7000 deltagare 

sjöng flera gånger på festivalen.


