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Reception/bokning:   Armineh Karapet  08-120 114 70 receptionen@central.kfuk-kfum.se
Fax till samtliga exkl.  gym, ut till ön Ängsholmen och Kom hotel 08-120 114 75
Kanslichef:   Kerstin ”Kea” Lagerquist 08-120 114 71 kea@central.kfuk-kfum.se 
Fastighetsansvarig:   Olle Molin  08-120 114 82 olle@central.kfuk-kfum.se
Verksamhet & information:   Ulrika Alexandersson 08-120 114 73 ulrika@central.kfuk-kfum.se
    John Sternå  08-120 114 78 john@central.kfuk-kfum.se
Ängsholmen:    Andreas Ekeberg  08-120 114 72 kansliet@angsholmen.org
    Ulrika Alexandersson 08-120 114 73 ulrika@angsholmen.org
    Erik Zeidlitz  08-120 114 83 erik@angsholmen.org
Lägergården Ängsholmen:     08-571 633 94 
Lägergården Ängsholmen fax:    08-571 633 91
Central Basket:    Eivind Möstl  08-120 114 74 eivind.mostl@central.kfuk-kfum.se
    Philip Aluko  08-120 114 74 basket@central.kfuk-kfum.se
KFUM-gymnasterna:   Tova Sörén  08-120 114 76 tova@kfum-ga.com
Central Gym:       08-120 114 80 info@pt-school.com
Kom Hotel:    Receptionen  08-412 23 00 bokningen@komhotel.se
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Vi har varit väldigt medvetna om 
att bygget skulle dras igång men det blev ändå 
smått chockartat när storsläggan drog fram och 
slog sönder Centrals reception, väggar och delar 
av fasaden. Med en klump i halsen får man 
tänka på att förändringen skall leda till något 
nytt och bättre.
Ombyggnationer innebär flytt och flytt innebär 
städning av arkiv. Då får man tidsperspektiv då 
alla dokument och fotografier skall gås igenom. Hur var det vid flytten till 
Rosengatan anno 1971? Två föreningar, KFUK Central och KFUM 
Central hade gått samman, sålde sina respektive fastigheter på Brunnsgatan 
och Snickarbacken för att tillsammans skapa nya föreningslokaler. Blev det 
som man tänkt sig? Hur kommer vår förening att se ut om några månader? 
Det ska bli jättespännande att följa. 
Men vi har också en sommar innan dess, en sommar med läger för 
basket,gymnasterna och Ängsholmens ungdomar. Och Stockholm som som-
marstad är oöverträffbar om man inte har annat för sig.  Ulrika

ÖppEttIdEr 
I SOMMAr

Från lördag13 juni till söndag 16 
augusti är kansliet och kaféet stängt 

på kvällar och helger. 

Erik Zeidlitz, John Sternå, Olle 
Molin m.fl.  på KFUK-KFUM  
Eskilstunas lägergård Solvik 

under av KFUK-KFUM Sveriges 
anordnade

storföreningsnätverksträff 
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Ordföranden har ordet
Hej
Nu är det dags för ett nytt nummer 
av Centralbladet. 
Redan nu har ombyggnaden av 
plan 3 börjat, gatuplanet  på Rosen-
gatan. Mycket stök och bök blir det 
ett tag framöver men i september är 
allt klart och vi får förhoppningsvis 
Norrmalms ”coolaste” mötesplats. 
Jag ser redan framför mig hur det sjuder 
av liv från alla de ungdomar som tar en 
fika där före eller efter träningen, efter 
skolan, på håltimmen men också från 
de sångare och musiker som tar en paus 
i musicerandet. Ja min vision är att vi 
skall som sagt skapa Norrmalms ”coo-
laste” mötesplats där verkligen alla skall 
kunna mötas. Oj vad spännande det blir.
Vi har projekterat, tittat på ritningar, 

räknat offerter ja  i stort sett levt med 
tankarna på denna ombyggnad och 
nu dröjer det inte länge innan den blir 
verklighet. Plan 5 och 6 är nästan klara 
och där har blivit väldigt bra.
En annan stor händelse i år är vårt 125-
års jubileum. Den 14 november smäl-
ler det, då skall vi fira med kalas i hela 
huset.
Samtidigt med ombyggnad och jubi-
lemumsfestplanerande så är det me-
ningen att all verksamhet skall pågå som 
vanligt. Lite stökigt blir det väl men vi 
får det ju fint sedan och det kan vi se 
framemot. 
En viktig uppgift för mig och styrelsen 
är ju att se framåt. Visionerna i mitt hu-
vud är många. Tänk om vi kunde bygga 
ut vår verksamhet med tex eftermid-
dagsverksamhet för skolorna i samarbe-

te med alla föreningarna inom Central. 
Jag hoppas ju också att vårt planerade 
projekt med verksamhet för ungdomar 
med särskilda behov kan komma till 
stånd.  Framtiden får utvisa.
Ha en trevlig läsning och varma vårhäls-
ningar från
Claes Eliason
Ordförande 2009

Från vänster till höger; Claes Eliason 2007- ,Sixten Wohlin 1950-1968, Björn Jonsson 1985-1993, 
Ulla Mårtensson 1993-1997, Jonas Gawell 1968-1972 och Per-Anders Aglert 1997-2007

KFUK-KFUM Centrals OrdFöranden sedan 1950

Foto: Jocke de Groot
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KansliCheFen inFOrMerar
Vi skriver den 14 maj 2009, här i hu-
set har springet av elever och medlem-
mar minskat i takt med att bygget går 
framåt. Jag själv har flyttat upp i huset 
och har flyttat in i mitt nya ljusa kon-
tor på plan 6, under mig sitter Philip 
och Eivind från Basket och Sebastian, 
Tova och Mulle från Gymnastik till-
sammans. De kanske trivs så bra ihop 
att de vill bo kvar? Ängsholmarna har 
i sin mest hektiska arbetsperiod också 
lyckats flytta två trappor upp. Tids nog 
får vi nog både gardiner och pärmar 
på plats. Armineh har lyckats få till 
ett litet enkelt café utanför Spegelsa-
len samtidigt som hon tar hand om 
besökare som irrar runt för att hitta 
upp eller ner. 

Entréplanet och gamla arkivet är nu 
tömt, väggarna är rivna och nya stora 
fönsterpartier är på väg in. Sen 
kommer vi vecka för vecka se stora 
förändringar …
Nä vi flyttade gamla arkivet stötte 
vi på dokument som berättade om 
köpet 1970 av tomten och bygget av 
fastigheten och föreningshuset Rosen-
busken, där vi är nu. Vi hittade bilder 
på det som först var studentlägenheter 
och sen blev Kom Hotel, vi läste om 
när det renoverades och byggdes om 
både under 80- och 90-tal. Nu är det 
2000-tal och huset växer och förändras 
igen.

Jag längtar till den dag i september 
som vi kan öppna dörren och ta emot 
alla igen i nya, härliga och ljusa lokaler. 
Dessutom hoppas jag att fler hittar till 
oss, att vi når fler ungdomar som gillar 
att vara på Central, vi erbjuder fler 
och nya aktiviteter och framförallt är 
ett skönt ställe där många kan träffas, 
snacka, fika och bara vara. 
Jag mötte några småtjejer från Basket 
som hade gått fel i trappan då vi bytte 
ingång, en av dem sa, -ja, just ja de ska 
ju bygga om och den andra svara - ja, 
jag vet, de ska renovera. Precis så är 
det, vi bygger om och renoverar, igen! 
Välkomna tillbaks när vi är klara! 

Kea Lagerquist
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Vill du under ett par dagar uppleva den vackra kanotleden 
mellan Åkers Styckebruk och Gnesta? KFUK-KFUM Central 
arrangerar den 5-6 september en paddelhelg i lugna vatten och 
under sakkunnig ledning. Vi utgår från Åkers Bergslag, paddlar 
genom de hisnande vackra Marvikarna, vidare genom sjöarna 
till Gnesta. Med övernattning i tält och mat lagad under bar 
himmel kommer denna tur att ta dig nära naturen, du får 

uppleva tystnaden samt gemenskap i gruppen. 

Kostnad: 
700 kronor per person

Vad ingår? 
Kanot med dess tillbehör, vällagad mat(inga konserver här 

inte), samt boende i tält.
Vad ingår inte? 

Resa till och från Åkers Styckebruk (men vi hoppas på samkör-
ning) och första lunchen. Detaljerad utrustningslista kommer 

efter anmälan.
Ledare för kanothelgen är Erik Zeidlitz, med inte mindre än 99 
SM-medaljer i kanot och fyra Olympiska mästerskap i bagaget.
Inga förkunskaper krävs men du skall orka vara ute och paddla i 

två dagar samt fixa att sova i tält.

Anmälan och frågor till Ulrika Alexandersson på 
ulrika@central.kfuk-kfum.se eller 08-120 114 73

KFUK-KFUM Central i samarbete med 
KFUK-KFUM Stockholmsregionen

Paddla sörMlands 
VaCKraste KanOtled

Lägret för dig mellan 12 och 16 som 
gillar att hitta på roliga saker och är 
intresserad av hälsa, kost och motion.

En sommarvecka på Gotland som 
innehåller ridning, bad, grillning, 
yoga, träning och andra aktiviteter 
kring vårt tema ”Unga tjejers välmå-
ende”

Var? 
Vi åker gemensamt från Stockholm över 
till Gotland och till Gervide gård som 
ligger ungefär mitt på ön. På gården 
finns hästar, lamor, påfåglar, strutsar, ka-
niner, ankor, oxar m.m. Ta gärna en titt 
på deras hemsida www.gervidegard.com

                 Kostnad? 
3900 kr. I priset ingår resa 
från Stockholm i minibuss, 
färjebiljett, kost, logi och alla 
aktiviteter samt medlemskap 
i KFUM. Det finns 
möjligheter att söka bidrag 
till avgiften.

Anmälan och frågor? Sker via 
KFUM-gården i Kista. Det 
finns 10 platser. Anmälnings-
avgiften på 1000 kr betalar 

du till postgiro 58670-1. Märk 
talongen med Tjejläger 2009 och ditt 
namn. Sedan får du ett inbetalnings-
kort på resterande belopp. Då kom-
mer du även få mer information om 
avresetider, utrustningslista m.m.

Ansvariga ledare är Britt-Marie 
Sundin på 070-375 40 77, Linnéa 
Kjellén på 070-760 58 09 och Ulrika 
Alexandersson 0707-98 43 97.

KFUM-gården i Kista som arrangerar 
lägret är en fritidsgård inom Bromma 
KFUK-KFUM som satsar mycket på 
tjejverksamhet. Du kan alltid kon-
takta Britt-Marie, Linnéa eller Ulrika 
om du har frågor. 

Se även www.kfum-garden.nu

tJeJlÄGer PÅ GOtland 12-18 JUni



6

Vår dirigent Jerica Gregorc Bukovec har Diplomkonsert tillsammans 
med Veronika Portsmuth. 

Vi kommer där att framföra Sécheresses av Francis Poulenc. På 
konserten medverkar även KMH 
Vokalensemble, Stockholms 
studentsångare, KMH kammarkör och 
damkör från Estland

Nybrokajen 11 
torsdag 4 juni, kl 19.00

diplomkonsert

 Vårkonsert 
Tisdagen 2/6, klockan 19.00  

Plats: Swedenborgskyrkan, 
Tegnérlunden 7 
T-bana Rådmansgatan 

Stockholm Cantus sjunger under ledning av  
Ewa Wedin. Vårprogram med bl a Swingle,  
Whitacre, Sibelius och Bernstein. 
Solo: Anick Larmasche
Välkomna!

Swingin’Tunes 
Åker till Kina 16 juni.
Vi har haft en hel del framträdanden senaste tiden. Bl a 
i samband med större sportevenemang såsom Lidingö-
loppet, Vätternrundan och Engelbrektsloppet. Förra 
året var även flera från Swingin’Tunes med i YMCA 
Europé Festival 2008 som ägde rum i Prag. 

I Kina kommer vi att framträda på olika VIP middagar 
och banketter i ChangChung i nord-östra Kina. Vidare 
uppträder vi på IKEA i Peking och vid en bankett på 
Svenska ambassaden i Peking. 
Det kommer att bli ca 8-9 framträdanden under denna 
Kina-resa.

I nästa tidning kommer det en artikel från denna resa.
Thomas Lycke

sacred Concert av duke ellington

KFUM Ursus kammarkör
Här framförs Sacred Concert av Duke Ellington tillsammans med 
SALA STORBAND och Lisa Gustafsson

Mellan 1965-1973 skrev Duke Ellington tre stycken olika Sacred Concerts där kyrklig liturgi blandas friskt 
med jazz. Ellington själv kallade sina Sacred Concerts för ”the most important thing I have ever done”. 
Mest känd är nummer tre som skrevs för Alice Babs som Ellington hade ett nära samarbete med under 
många år. 
Vi framför Sacred Concert i ett arrangemang för sopransolist, blandad kör och storband av danske John 
Hoybye och Peder Pedersen.

Biljettpris 100:- Biljetter säljs av körens medlemmar samt vid kyrkans entré en timme före konserten. 
Varmt Välkomna

Lördag 30 maj 18:00, i St: Clara kyrka, Klarabergsgatan 37
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Dessa båda årsmöten hölls 18-19 april 
uppe i Borlänge. Medarrangör var 
föreningen Borlänge KFUM som även 
visade deltagarna en del av sin verksam-
het. Det var skatebordåkning, dans och 
väggklättring som hålls i nyrenoverade 
lokaler. Mycket roligt och intressant. 

Triangelförbund läggs ner och alla 
föreningar och medlemmar därifrån går 
in i KFUK-KFUM Sverige. För att det 
skall kunna bli så skall beslut JA tas på 
Riksombudsmötet som hålls på Fryshu-
set 2-4 oktober samt på Triangelförbun-
dets ordinarie årsmöte som blir i april 
2010. Detta kommer att ge intressant 
verksamhet och mer information om 
vad som görs inom KFUK-KFUM. 

John Sternå
 

Vill du se bilder och läsa lite text om 
denna förenings verksamhet så gå på:  
www.blgekfum.nu

Årsmötena hölls i ett hotell där 
förbunden bjöd på god mat, fika och 
smågodis. 
Det blev mycket folk som kom till 
dessa årsmöten och förhandlingarna 
fungerade bra. 

En stor sak som diskuterades och kan 
bli fortsättning är att KFUK-KFUMs 

Vårt årliga möte, KFUK-KFUM Centrals högsta beslutande organ hölls i fören-
ingens lokaler den 2 mars.  Mötet inleddes med dignande buffé samt musikaliskt 
uppträdande av en grupp ur Pro Musica. Vi fick även information om Centrals 
Vitrysslandsprojekt av Christina Banks samt hennes elever Caroline Moré och 
Carl Philip Lundgren. Margarethas traditionsenliga lotteri genererade närmare 
1.000 kronor till de internationella projekten. Lyckliga vinnare i lotteriet blev 
Ulla Mårtensson, Giggi Steijer och Sixten Wohlin.

Mötesordförande Karin Hammar guidade oss genom mötet. Mötesförhandling-
arna innehöll som sig bör redovisning av föreningens och koncernens ekonomis-
ka berättelse, verksamhetsberättelse med bl.a det arbete som gjorts inom bygg-
projektet och kommunikationsarbetet. Budget och verksamhetsplan för 2009 
antogs. En motion hade inkommit, angående krav på att Centrals föreningar 
skall ha KFUK-KFUM eller KFUM samt triangeln i sin logga, för att erhålla 
verksamhetsbidrag och lokaler. Motionen avslogs med hänvisning till kommuni-
kationsgruppens arbete. 

Ny styrelse valdes, med fortsatt gott förtroende för ordförande Claes Eliason, 
samt fyra nya ledamöter. Basket är minsann på frammarsch med tre nyinvalda 
ledamöter, nu får ni andra se upp... 

Ulrika Alexandersson

raPPOrt FrÅn KFUK-KFUM Centrals ÅrsMöte

Årsmöte - KFUK-KFUMs Idrottsförbund och triangelförbund

KFUK-KFUM Centrals 
styrelse 2009

Ordförande:  Claes Eliason
Vice ordförande: Mari Muresu

Ledamöter:  
Henrik Feldhusen
Lena Rydhäll
Johan Sandahl, nyvald
Christer Sjöström
Giggi Steijer
Bengt Strömgren
Peter Yllmark, nyvald

Suppleanter
Mai Göteman
George Ionescu, nyvald
Jenny Klein
Peter Marcateus, nyvald
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Emil skickar några glada hälsningar från Kenya och tackar så mycket för stipendiet! Om ni skulle vara intresse-
rade av att läsa hans reseblogg/-dagbok så är adressen http://emilpraktik.blogg.se/

Emil är 19 år och Ängsholmare. Han sökte praktikantprogrammet för att det är en nästan oslagbar möjlighet att 
skaffa nya perspektiv och lära sig mer om sig själv. Dessutom är det spännande att se hur KFUK-KFUM ser ut i 
andra delar av världen skriver Emil på KFUK-KFUM Sveriges hemsida.

Bussresa till vackra Värmdö Graninge stiftsgård. 
Sedan till Gustavsbergs porslinsmuseum. 
Härifrån går bussen till vackra Siggesta gård. Där äts 
det god lunch och man tittar runt på området. Där kan 
man även se en bygd miniatyr av Värmdö kyrka samt en 
jättestor ”kaffekopp” som påminner om Gustavsbergs 
porslinsfabrik. 
Efter lunchen besöks Värmdö kyrka. Denna är byggd re-
dan på 1100-talet. Här kommer Håkon-Stein Korshavns 
dotter Hege Marie att underhålla med bl a sång.

Mer information och anmälan via Centrals reception!

seniOr Ordnar VÅrUtFlyKt, till 
VÄrMdö tOrsdaG 28:e MaJ

eMil KrOnBlad KarlssOn PÅ KFUK-
KFUMs PraKtiKPrOGraM i Kenya

Övre bilden; Jag och Chris Omondi ut-
anför ett YMCA college utanfor Nairobi

Övre bilden; Poolen vid centrala YMCA
Nedre bilden; Barn på YMCA-ägd skolaBarn pa YMCA ägd skola

Nedre bilden; Grupp hörselskadade som 
spelar Vollyboll
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George och Williams är dom två första 
av dom fyra segmenten (Gerorge, 
Williams, Emma och Mary) i KFUK-
KFUMs utbildningspaket Helheten 
som KFUK-KFUM Sverige har tagit 
fram. Mellan den 19 till 22 Mars så 
åkte vi ett gäng Grabbar från Basket. 
jag, Thomas Hofverberg, assisterade 
ledare för Rosenbusken, Vincent 
Flinck Amble, Carl Christian Nasri, 
Axel Söderberg, och Carl Westkämper 
alla spelare i KFUM Central P 91 och 
Ängsholmarna Zakaria Nekach, och 
Wiking Rix samt ledarna för utbild-
ningen Ulrika Alexandersson från 
Central/Ängsholmen, Malin Aspelin 
och Nicklas Carlström båda från Ängs-
holmen och Philip Aluko från Basket 
till Sälen för att ta del av utbildningen 
George Williams.

Redan innan vi åkte på KFUK-KFUM 
Central på Rosengatan så kände jag en 
stor förväntan på utbildning och en 
rolig helg.
Under bilfärderna till och från Sälen 
tvingade ledarna oss till att gissa roliga 
men även väldigt långsökta gåtor. Phi-
lip som körde ena bilen skvallrade att 
Vincent, Carl Christian, Axel och Calle 
skräpade ner i bilen under denna resa 
lika mycket som efter en Hultsfreds 
festival.  
När vi väl kom fram till Sälens vandra-
hem så väntade middag, maten här var 
riktigt bra, alla var jättenöjda. Under 
helgen bjöds vi på frukostbuffe, goda 
luncher och middagar och efterätter, 
bl a fick vi köttfärslimpa, hemgjord lax 
som dom fiskat upp själv, och älgstek 
som dom skjutit själv, och glass med 
varma hjortron som dom plockat själv.
 
På torsdagkvällen, och hela freda-
gen, och lite på lördag kväll vart det 
kurspass som innehöll bla, teambuild-
ning, föreningskuskap, KFUK.KFUM 
historia, sverige, och världen.Vi stötte 
även på Centralbladsprofilen Christer 
Sjöström som bodde på vandrarhem-
met. På Lördag hade vi en ledig dag 
i stöten där vi fick åka skidor, bada, 
spela Bowling bla. Ulrika, Nicklas, Carl 
Cristian och Axel och Wiking åkte ski-
dor och snowboard, medans resten av 

GeOrGe - WilliaMs UtBildninG i sÄlen
gänget gick och spelade olika Arkad-
spel och bowlade som en stolt Philip 
vann till slut efter en hård och jämn 
match mot Calle i topp och resten där-
efter. Därefter badade några och några 
tog en kopp kaffe i fiket.

Tidigt på lördag morgon så smög vi 
in till Philips rum för att han fyllde 
24 år denna dag. Vi sjöng för honom 
med basröst ”Ja må han leva” samt gav 
honom en present på sängen en kniv i 
sameslöjd.
Senare på kvällen när vi kommit till-
baka från skidbacken och ätit middag 
så gjorde jag och resten av deltagarna 
födelsedagstårta till Philip. Med glatt 
humör, ballonger, serpetiner och mar-
rängswisch så firade vi denna Philips 
24:e födelsedag.
Sist men inte minst så lekte vi en lek 
som heter Maffia som dom flesta 
Ängsholmare kan och har lekt ute på 
Ängsholmen. Det är ett socialt räv-
spel med mycket tänkande och väldigt 
roligt. 

Utbildningen var väldigt intressant 
och lärorik och höll alla förväntningar. 
Dels att få lära sig mer om dom egna 
föreningarna inom Central, även att få 
träffa och lära känna nya människor 
från egna och andra föreningarna.
Ledarna höll en väldigt hög klass på 
alla plan och jag känner att jag vill 
engera mig ännu mer inom KFUK-
KFUM. Jag hoppas verkligen att 
både Emma och Mary utbildningarna 
kommer inom en snar framtid, då jag 
ser fram emot att få gå dem. Annars 
kan jag starkt rekommedera er som vill 
göra George - Williams utbildningen 
att ta chansen att göra den.

Sist men inte minst eftersom jag 
kommer från Sundsvall så vill jag passa 
på att ge ett stort Grattis till dom 
nyblivna Svenska Mästarna i Basket, 
Sundsvall Dragons (KFUM-förening) 
som vann efter en jämn och dramtiskt 
matchserie på sju matcher mot Solna 
Vikings. Grattis Dragons.

/Thomas Hofverberg 
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bi
de

vi
nd Men vart ska vi segla? Mot fullbo-

kade lägerskolor och sommarlä-
ger jovisst, jättebra. Sen då? Nytt 
år, ungefär som det förra. Allt väl?

Jag gör comeback i styrelsen efter ett 
uppehåll i 7 år och återkommer till 
en verksamhet som i stort sett är sig 
lik jämfört med 1995 då jag började 
arbeta i Ängsholmens styrelse. Med 
den avsevärda skillnaden att för 14 år 
sedan hade Ängsholmen ”köpstopp” 
med nära 0 kronor på kontot, låne-
skuld till centralföreningen, knappt 
råd att betala lönerna till personalen 
och ett antal mycket stora investe-
ringar framför sig i form av ny ångbåtsbrygga 
(finns det ordet fortfarande?), krav på ny avlopps-
anläggning, krav på nytt storkök, behov av nytt 
latrinsystem och ett charmigt eftersatt underhåll 
av ön. Saker som nog kostat ca 5 miljoner totalt, 
som nu är avklarade. Stort tack till alla er som 
medverkat till detta!
Nu är de stora materiella investeringarna av
klarade, dessutom har verksamheten utökats - 
framför allt lägerskolorna. 

Vad händer nu? Vart är vi på väg? Var vill vi 
vara om några år? Vilka nya utmaningar står vi 
inför? Ingen gemensam bild finns. Men det som 
finns är en väldigt många engagerade ledare och 
medlemmar som vill saker och som liksom jag 
brinner för verksamheten och platsen Ängshol-
men. 

Behoven av den ideella sektorn växer i vårt 
samhälle. Vi kan göra skillnad för många männis-
kor. Ängsholmen ska vara en plats som erbjuder 
gemenskap och glädje för alla. Vi ska stimulera 
personligt ansvarstagande och verka för samarbete 
och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle. Jag 
är övertygad om att Ängsholmen kan bidra ännu 
mer än vi redan gör för att bygga ett samhälle 
där människor med olika social bakgrund träffar 
varandra. Detta är alls inte bara till gagn för dem 
som tillhör den mindre bemedlade skaran!

Den ideella tanken – som för mig är att vi 
alla arbetar i föreningen för att det är kul, har 
några av våra bästa vänner där och utvecklas som 
personer mer än någon annanstans – tenderar att 
naggas i kanten av viljan att få betalt, som om fri-
tidsintresset Ängsholmen var som vilket extrajobb 
som helst. Den organisationskultur som innebär 
att vi gör saker för att vi vill och tycker det är kul 
och av omsorg om Ängsholmen ska vi vara rädda 
om.  

Vi har en i stort sett ny styrelse, med flera långtids-
adjungerade ledamöter för att främja delaktigheten 
av ideella krafter i arbetet med att driva verksamhe-
ten. Ny verksamhet i form av dagläger och helg-
verksamhet på vår och höst håller vi på att dra upp 
riktlinjerna för tillsammans med KFUK-KFUM:s 
Stockholmsregion. Syftet är att bredda målgruppen 
som kommer till Ängsholmen och erbjuda helgakti-
viteter för ungdomar på ett sätt som vi inte gjort på 
länge.

Verksamheten på Ängsholmen är igång 
och en ny säsong har startat. Sommarens lägeransva-
riga jobbar intensivt med planering av läger för att 
det skall bli så bra som möjligt för barn och ledare. 
De sedan länge etablerade sommarlägren (p1-p4, 
konfa) är så gott som fullbokade och lägerskolorna 
är välbesökta. Lite trögare på de perioder där vi för-
söker tänka nytt och erbjuda alternativa inriktningar 
som mer specialinriktade kanot- och seglarläger.

Förra sommarens lyckade initiativ med enkäter till 
deltagare och föräldrar kommer att fortsätta. Är du 
som läser detta förälder till barn på Ängsholmen, hör 
av dig om du vill vara med och forma framtidens 
Ängsholmen, eller bara vill bidra med synpunkter. 
Jag och styrelsen kommer självklart att vara ute på 
ön i sommar för att ta del av alla ledares idéer. Fun-
dera på varför du har ett engagemang inom Ängshol-
men. Vad tycker du vi ska ha för mål med verksam-
heten? Är allt perfekt eller vill du kanske ändra på 
något? Styrelsen kommer att behöva dina synpunkter 
i kommande arbete med att forma utvecklingen av 
vår ö.

Jag hoppas du vill vara med på resan mot framtidens 
ö att längta till! 

Johan Sjöstedt, ordförande
johan@angsholmen.org

sKOta heM MUnGiPOrna, slÄPP Ut 
seGlen OCh lÅt Vinden BÄra!
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TÄVLING!!!
VINN BIOBILJETTER!!!

Vad döljer sig bakom den rosa 
cirkeln på bilden? 

Maila ditt svar och dina kontakt-
uppgifter till 

ulrika@angsholmen.org 
senast den den 10 juni.

PLATSANNONS:   skÖNa dar 
Gillar du att arbeta med människor, är spindeln i boet och 
vill anta en ny utmaning? Då är dig kanske dig vi söker!
KFUK-KFUM Ängsholmen i samarbete med KFUK-
KFUM Stockholmsregionen utlyser en projekt-
anställning som ”verksamhetsutvecklare”. Fokus ligger 
på att starta upp ny verksamhet ute på skärgårdslägret 
Ängsholmen i form av dagläger för ungdomar från områ-
den där ungdomar inte tidigare deltagit i lägerverksamhet.  
Dig vi söker är en ung person med avslutad gymnasial 
utbildning som har intresse för lägerverksamhet. Du kan 
arbeta självständigt, har erfarenhet av att arbeta med barn 
och är en utåtriktad och engagerad person med förmågan 
att ha många bollar i luften. Du skall även ha möjlighet 
till	att	arbeta	ett	flertal	lördagar	under	höst	och	vår.
Projektanställningen ligger på 80-100% och sker i 6 må-
naders intervaller med möjlighet till förlängning fram till 
årsskiftet 2010. Tillträde av tjänst 1 augusti. Lön enligt 
överenskommelse.
Är du den vi söker? 
Skicka din ansökan till 
KFUK-KFUM Stockholmsregionen 
Box 92022
120 06 Stockholm
eller maila ansökan till veronica.holtsjo@kfuk-kfum.se
Sista ansökningsdag: 12 juni 2009
/Veronica Holtsjö, stockholmsregionen

UTBILDNINGSHELG PÅ ÄNGSHOLMEN
Den 16-17 maj samlades cirka 70 ledare på Ängsholmen för ledarutbildning inför sommarens perioder. 
På programmet fanns ämnena segling, hajkkunskap, ledarskap och kamratbana. Bilden är från hamnen-

området, precis innan seglats. Foto: Björn Henningsson

Kanotläger 1
 måndag - fredag 
vecka 25
11-13 år
1500 kr
 

Seglarläger 
onsdag 12 - söndag 16 
augusti
10-15 år
3100 kr

PLATSER KVAR PÅ KANOT OCH SEGLARLÄGRENA!
Kanotläger 2
måndag - fredag 
vecka 26
13-15 år
 500 kr

Kanotläger 3
måndag - fredag 
vecka 28
förälder/barn
 500 kr

Anmälan och mer information via www.angsholmen.org
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Jenny, Anna och Karin kommer att i 
sommar ansvara för konfirmandunder-
visningen på Ängsholmen i sommar 
samt för konfirmationen i Engelbrekt 
kyrka. Jenny Ehnberg har arbetat som 
undervisningsledare på Ängsholmen i 
ett flertal år och kommer att prästvigas 
nu i pingst.  Anna Malmsborg ansva-
rade för undervisningen förra året och 
prästvigs i januari. Karin Tillberg är ny 
för i år på Ängsholmen och håller på 
att avsluta sina teologiska studier.

Att konfirmera sig innebär att lära 
känna sig själv och Gud lite mer och 
att få göra det tillsammans med andra. 
Konfirmationen är en bekräftelse av 
dopet och att åter påminna sig om att 
Guds ja till varje människa.

Vi träffas efter en hektisk dag på 
Central, där Jenny, Anna och Karin 
har haft förträff och undervisning med 
drygt 50 Ängsholmskonfirmander.

Närmare tre veckor på Ängsholmen 
med drygt 60 konfirmander samt 
säkert en av Sveriges till antalet största 
konfirmandgudstjänster med 1200 i 
kyrkan, vad är förväntningarna och 
farhågorna inför juli månad?
Förväntningar; Många goda möten 
med nya kunskaper i mötena, både 
för konfirmanderna och för oss, 
möta deras frågor om livet och Gud. 
Konfirmanderna skall inse vilka inre 
resurser de bär på inför livet. Det 
är häftigt med en så stor grupp, det 
blir en mångfald, att möta så många 
unga människor i samtal.
Farhågor; Dåligt väder och mycket 
mygg!

Vad är det viktigaste en konfirmand får 
med sig hem från lägret?
Det viktigaste är att en process och en 
nyfikenhet hos konfirmanderna har 
startat. Att de fått några nya svar och 
nya frågor. Att de skall känna sig mer 
älskade av sig själva, av Gud och av 
andra. Att de har mycket kärlek att 
ge. Och att under andakterna och 
undervisningen på lägret ge unga 
människor en chans till stillhet, lugn 

och ro. Givetvis också 
nya vänner och livs-
glädje!

I konfirmandarbetet, 
speciellt med en så stor 
grupp som i sommar 
på Ängsholmen, kom-
mer det, antar jag, upp 
saker som konfirmanden 
behöver bearbeta. Hur 
fångar man upp det, då 
konfirmationslägret inte 
bedrivs i en församlings 
regi?
Kyrkan finns som 
en möjlig samtals-
partner oavsett frå-
gor och problem och 
konfirmanden(och 
andra) kan alltid vända 
sig till kyrkan för att 
vara del i arbetet.

Jenny är först ut att prästvigas. Hur 
stort är det, på en personlig skala?
Jenny: Det är en otroligt stor hän-
delse. Det stora börjar där, det är 
inte en slutpunkt utan en startpunkt 
för framtiden.
Anna: Precis som vid bröllopet, så 
har ju den relationen inte börjat där 
utan långt tidigare. Det är en be-
kräftelse på en livslång relation. Det 
är det här jag vill; att arbeta i och 
för kyrkan i resten av livet. Alla har 
en uppgift i kyrkan men som präst 
väljer man att ta ett särskilt ansvar. 

Är man verkligen tvungen att lära sig 
hebreiska på prästutbildningen?
Gamla testamentet är skrivet på 
hebreiska och Nya testamentet på 
grekiska så man väljer ett av språ-
ken. Syftet är att kunna läsa bibel-
texterna på sitt grundspråk då det 
vid översättningar finns risk att 
nyanser i språket försvinner.

Många av oss svenskar, i ett av världens 
mest sekulariserade länder, använder 
oss av Svenska kyrkan vid dop, konfir-
mation, bröllop och begravning men 
tar i övrigt inte del i församlingen. Hur 

kommer ni i ert framtida arbete arbeta 
för att knyta människor till att gå upp 
gudstjänster och kanske även för att 
arbeta i församlingen?
Kyrkan skall finnas som en möjlighet 
för människor och vi ska visa på att 
kyrkan alltid är öppen. Se det som 
en livslång vänskap! Precis som all 
vänskap kan befinna sig i olika faser,
att människor står sig olika nära i 
skeenden under livet så kan relatio-
nen mellan människan och kyrkan te 
sig olika under livets gång. 
Kyrkan måste också bli bättre med-
vandrare i hela livet.

Favoritplatserna på Ängsholmen?
Jenny; Bastubryggan och stora läger-
bålsplatsen.
Anna; Stora lägerbålsplatsen och det 
hemliga hallonbuskaget. 

Favoritglassen inför sommaren?
Jenny; Magnum med vit choklad och 
jordgubb. Mmmmm
Anna; 7Elevens yoghurtglass
Karin; Lakritspuck

av Ulrika Alexandersson

KOnFirMatiOnslÄGer - 

nya sVar OCh nya FrÅGOr
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TAJM-OUT
CENTRAL BASKETS 

SIDOR
EL PRESIDENTE 

HAR ORDET!
Hello Basketlovers!

INSPIRATION!!!
Vi går en ny vår till mötes. Känner ni hur det surrar i luften?

Slutspel är i full gång och första helgen gav ett flertal sköna segrar.
F92 har gått till final i Lions.     INSPIRERANDE! 

Bägge F95-lagen har avancerat till semifinal och möts i finalen om vi fort-
sätter vinna.     INSPIRERANDE!

Till vår egen upplaga av Erik Bremer Cup anmälde sig över 120 lag och 
vi fick ringa runt och låna hallar över hela Stan. Över 1000 kids studsade 

ihop.     INSPIRERANDE!
Föräldraengagemanget har lett till att vi fått två föräldrar invalda i Centrals 
huvudstyrelse, Peter Yllmark och George Ionescu. Tillsammans med Johan 

Sandahl och Mari Muresu har vi nu fyra personer som jobbar för oss på 
styrelsenivå.     INSPIRERANDE!

Central Vets har återigen visat att gammal är äldst och vann sin div 3 
grupp.     INSPIRERANDE! 

Damlaget har befäst sin andraplats i div 2.      INSPIRERANDE!
Nästa säsong räknar vi med att herrlaget tar klivet upp i tvåan dom också, 

med siktet inställt på div 1.   INSPIRERANDE!
Vi blir över 100 pers som tar bussen till Gbg basket festival i maj. Med 

nya vattenflaskor!! i bagaget och siktet inställt på att göra en hejdundrande 
avslutning på en lyckad säsong. F95 ska försvara sin buckla från i fjol och 

F96 jagar en ny turneringsseger efter BlackeCupen.   
INSPIRERANDE!

Vi har dubblat medlemsantalet på en säsong. Nu siktar vi på 500-strecket 
till jul. INSPIRERANDE!

Lägret i Kalmar har chans att bli det största på länge!  INSPIRERANDE!

Efter lägret kommer vi 
tillbaka till ett nyrenoverat 

KFUM, Rosenbusken blom-
mar.     INSPIRERANDE!

Känn medvinden och surfa 
med stans skönaste basket-
klubb! Basketen är HET 
nu!! INSPIRERANDE!!!

Banana Huj
/Svante

PS! Vi ses i Göööötet….

Vi är 90 anmälda spelare till 
Göteborg. Det betyder att vi 
minst måste bli 100 spelare till 
Kalmar. Anmäl dig nu!! 

LANDSLAGS-
KLASS!
Ebele Lilja som 
spelar i F94 har 
kommit med i den 
slutgiltiga region-
landslagstrupp som 
ska representera 
Stockholm i regions-
turneringen Miki 
Herkel. Stort grattis 
till Ebele och fort-
sättt jobba hårt!

Fåtal platser kvar! 
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sUCCé För eriK BreMer CUP! 
Erik Bremer Cup är en cup för de allra yngsta basketspelarna, när de är för unga för 
seriespel. Minimatcher varvas med skottävlingar och dribblingskamper. Den 29 mars 
var det Centrals tur att för första gången arrangera detta evenemang. Planen var att 
ta emot 32 lag i Gärdeshallen under söndagen men anmälningarna strömmade in och 
snart var vi uppe i 120 anmälda lag – rekordhögt för Erik Bremer Cup. För att kunna 
ta emot så många som möjligt arrangerades en mini-variant av cupen på Rosengatan 
redan under lördag eftermiddag. Stort tack till Blackeberg och Söder basket som öpp-
nade sina hallar för många lag – totalt kunde 114 knattelag spela basket under helgen. 

På söndagen öppnade Gärdeshallen kl 9.00 och de första lagen började anlända, lite 
nyvakna på grund av omställningen till sommartid. I entrén mötte Philip Aluko upp 
lagen och prickade av dem på listan. Alla spelare fick lila pannband och ledarna en 
snygg vattenflaska. Under tiden satte Centrals basketföräldrar upp ett café i entrén och 
snart kunde de första föräldrarna få sin första kopp kaffe. 

Under ledning av Jonas Morin från Stockholm basket genomfördes sedan tävlingar 
och matcher hela dagen. Gärdeshallen hade förvandlats från en stor plan till fyra små 
planer på tvären. Utefter väggarna, mellan planerna, stod och satt massor med spelare 
och föräldrar. Troligen aldrig har det varit så många människor i Gärdeshallen samti-
digt. Alla lag fick pris – och en banan, så klart! 

Hur det gick det för våra Centrallag? Baserat på de rapporter vi som stod i cafét fick så 
var det fler segrar än förluster, men viktigast av allt – det var det enbart glada centralare 
som spelade basket i sina snygga matchställ.

Lars Bremer

MOrGOndaGens COaCher!
Helgen den 16-17 maj höll vi en tränar & domar grundkurs för våra spe-
lare födda -94. Under två dagar får de lära sig grunderna i basketledarskap, 
etik & moral samt spelregler. En bra introduktion till deras framtida liv 
som coacher. Många av dom -94 tjejer och killar som deltog under helgen 
kommer säkerligen stå på golvet och leda egna lag redan nästa säsong.  
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Olle Lindström, coach för pojkar föd-
da 95 (P95) och aktiv i Central basket 
i flera decennier, minns hur det var.

Central basket startade 1952 som för-
ening nummer tre i Sverige. Några hade 
provat inne-sporten i USA. I början var 
det en mycket liten förening med bara 
herrlag. Men föreningen växte och på 
sjuttiotalet hade vi en storhetstid med 
1000 medlemmar och fyra herrlag som 
mest. Det var ju ett helt annat läge då – 
kunde man göra tvåtaktare (det vi idag 
kallar lay-ups) och hade rätt skor fick 
man vara med i seriespel. Skorna fanns i 
två varianter – en kinesisk variant eller 
Converse. Converse hade lite tjockare 
sula, det var dem man skulle ha. De 
såg precis ut som de fortfarande gör. I 
början fanns de bara i vitt, men snart 
kunde lagen matcha matchställen med 

färgen på skorna. Och 
när Adidas top ten kom, i 
läder… det var det absolut 
tjusigaste man kunde ha!

I slutet av 70-talet vann vi 
Junior SM. Då hade vi del-
vis värvat killar från andra 
delar av stan. I slutspelet 
mötte vi Södertälje, först 
hemma och sedan borta. 
Slutspelet var upplagt så på den tiden. 
Vi förlorade hemma för att vi var så 
nervösa och hade överkrav på oss. Men 
lustigt nog fick vi tillräckligt med poäng 
i Södertälje för att vinna, kanske för att 
vi hade mer rimliga förväntningar på 
oss då.

Under en period var jag coach för 
ett damlag med deltagare som var fler 

Olle minns…

år äldre än jag själv. Jag ser fortfarande 
framför mig hur de kom till träningen 
med handväskorna, en gång i veckan. 
Det var väl bara det som de tyckte var 
viktigast som fick plats: puder och 
smink. För någon handduk tror jag inte 
hade kunnat rymmas… 

Olle Lindström

Cajsa och Sara, 17 år och Andrea, 
16, ni tränar själva basket tre gånger 
i veckan med match på helgerna. 
Dessutom är Cajsa och Sara coacher 
för flickor födda 97, Andrea för flickor 
födda 99, helt ideellt. (Andreas partner 
Klara är inte med under intervjun.) 

Hur hinner ni med?
Sara och Cajsa svarar att de planerar 
utifrån ett veckoschema. För Andrea 
fungerar det ändå: ”Jag vet bara att 
jag måste ta vara på tiden, inte titta på 
tv eller så.” Alla är eniga om att man 
tvingas lära sig prioritera.

Olle Lindström

Vad är det som driver er att ställa 
upp som coacher?
Nu börjar alla prata ivrigt i munnen på 
varandra. ”Man blir bättre som ledare” 
säger Cajsa och tittar på Sara, som fyl-
ler i ”Ja, och man lär sig bättre själv när 
man måste visa andra.” 
”Man är en förebild för dem också, 
även om det låter konstigt, för vi är ju 
inte så mycket äldre” säger Andrea och 
skrattar lite.

Är det aldrig jobbigt?
”När laget förlorar under en längre 

period, trots att de 
kämpar, då är det 
jobbigt” säger Cajsa 
och får medhåll av de 
andra.
”Eller när de inte 
lyssnar och bara stud-
sar bollar” 
fyller Andrea i, men 
tillägger snabbt ”de 
förstår ju inte bättre 
ännu, men det 
kommer.”
”Fast en del vill bara 
leka” säger Sara, ”det 

märker man ganska snart vilka som 
verkligen vill spela basket.”

Vad utmärker en duktig basket-
spelare?
Tjejerna enas om att det är någon som 
har en positiv attityd och vill utveckla 
sig själv och laget. Eftersom basket är 
en lagsport är det viktigt att spela fram 
andra också, säger de.

Slutligen – vad är det bästa med 
Central?
”Gemenskapen och Centralandan”, 
säger de. 
”Alla känner alla eftersom det är liten 
klubb” fyller Sara i. 
”Ja, och man får många nya kontakter 
på olika skolor” säger Cajsa och 
Andrea nickar medhåll.

Favoriträtter
Cajsa: mammas citronkyckling

Andrea: sushi
Sara: lasagne

av Annika Bremer

Central Baskets största tillgång – coacherna
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StOCKHOLMS
MäStErSKApEN
25 april 2009 gick Stockholmsmäster-
skapen för MAG. 
Föreningen hade många killar med på 
tävlingen och fanns representerade i 
samtliga klasser (1-2-3) vilket var roligt. 
Prestationerna var bra. Några medaljer 
att nämna var våra totalplaceringar. En 
av varje valör tog vi hem i mångkam-
pen där guldet i klass 1 gick till Hampus 
Welin-Berger och silvret till Theo Kam-
nelius. Dessa båda har även tagit andra 
medaljer. I klass 3 tog vi hem ett brons 
genom Leo Blumenberg. 
Bra jobbat killar! 

GYMNAStIK-AKtIVItEtEr
Den 18 maj blev det avslutning för vårens träning för alla 
våra Gymnastikskolegrupper. Verksamheten har varit fan-
tastiskt bra och våra medlemmar har utvecklats mycket. 

På denna sida står det en del om tävlingar och andra aktivi-
teter. 

Vi har stor planering för vår verksamhet i höst. 
Varmt välkomna till KFUM Gymnasterna

SILVErMEdALJ I LUNd
Ännu en gång tog KFUMs Junior-
trupp hem silvermedalj på JSM. 
Helgens tävlingar, 26 april 2009, i 
Lund gav en silver medalj till vår juni-
ortrupp. 7 herr lag deltog denna gång 
vilket var mycket roligt. Det var många 
starka lag så att det skulle bli fight om 
medaljerna visste man innan.
KFUM grabbarna inledde tävlingen 
starkt med ett briljant hopp följt av ett 
lysande fristående. Matta genomfördes 
godkänt dock med en krasch som tog 
bort guldvittringen ur luften.
Vi är glada att våra juniorer fortsätter 
skörda hem medaljer till föreningen 
och gratulerar dem till bra genomförd 
tävling.

LAGtäVLING 8 MArS
En grupp ur KFUM Gymnastik blev 
3:a i lagtävlingen på Knattemästerska-
pen som ligger i Sollentuna. 
Det blev fina individuella prestationer 
av alla våra grabbar. Vi hade 10 killar 
på plats att försvara föreningens ära 
vilket de gjorde med goda resultat. Vi 
hade killar i båda klasserna RM0 och 
RM1. 
Bästa resultaten i RM0 var: Theo Kam-
nelius 1a placering i barr, slutplacering 
4:a. Hampus Welin Berger 2:a i fristå-
ende, slutplacering 5a.
Bästa resultaten i RM1 var: Oliver Alex-
andersson med en 1a placering i bygel 
och slutresultat 2:a. Kevin Fornstams 2:a 
placering i ringar, slutresultat 6:a. Lucas 
Johnsson 4:a i fristående, slutresultat 17. 

Vår Ungdomstrupp söker grabbar i 
åldern 11-15 år 
Har du tränat gymnastik och besitter vissa grundkunska-
per? Vill du träna för att kunna tävla? Ja då kanske våran 
ungdomstrupp kan vara något för dig. Ungdomstruppen 
söker främst killar i åldern 11-15 år.
Just nu finns det möjlighet att provträna med truppen för 
att se om du platsar in i gänget. Välkommen!
Du kan maila in ditt intresse till vårt kansli på: tova@
kfum-ga.com  

Tova Sörén

KFUM-
GyMnasterna

TÄVLINGAR OCH MEDALJER!!!
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Lagom till 125 årsjubileet kan det vara 
på sin plats att erinra sig om vad det är 
vi firar. 

Här följer en kort historielek-
tion i KFUK-KFUM kunskap. 
Det var i november år 1884 som Sve-
riges första KFUM-förening bildades i 
Stockholm. Året därpå, 1885 bildades 
den första KFUK-föreningen, även den 
i Stockholm. Båda föreningarna gick 
under namnet Central, men slogs ihop 
så sent som 1970.
KFUK-KFUM är som bekant en världs-
omspännande organisation, som idag 
har ungefär 55 miljoner medlemmar i 
över 130 länder. 
Den allra första KFUM-föreningen i 
världen bildades år 1844 i London av en 
man vid namn George Williams. Då var 
föreningens uppkomst en reaktion på de 
många gånger miserabla sociala förhål-
landen som rådde i dåtidens England. 
Föreningen erbjöd ett alternativ till 
fylleri, främst i form av bibelstudier. 
Verksamheten har sedan dess utvidgats 
väsentligt, men de kristna värderingarna 
har alltid genomsyrat organisationen. 
Men det är det sociala engagemanget 
med meningsfull verksamhet för alla 
människor, oavsett religiös eller poli-
tisk åskådning, som än idag lockar nya 
medlemmar.

ArVEt dE GAV OSS
I boken står det att läsa ”Väl har den 
(föreningen) haft att under årens lopp 
kämpa mot många fördomar av de mest 

Historien om 125 år

1884-2009

olikartade slag, i det att somliga tycka 
att vi äro för andliga, somliga tycka att 
vi äro för världsliga, somliga tycka vi 
äro för kyrkliga, somliga tycka vi äro för 
litet kyrkliga...” 
Det här var alltså skrivet redan 1894, 
när föreningen firade 10 år. Och visst 
känner man igen beskrivningen även 
idag.  Denna bok finns i flera ex kvar på 
Central och vi hittade en hel kartong 
i förrådet när det städades. Vill du ha 
boken så kontakta kansliet på Central.
En bra sammanfattning av historiens 
betydelse finner vi i förordet till  
ARVET DE GAV OSS. ”Det är av 
värde för varje rörelse att behålla 
sambandet med det förgångna. Inte 

minst för en ungdomsrörelse med stor 
omsättning av ledare och medlemmar. 
Perspektiv bakåt ger delaktighet och 
stadga åt utvecklingen framåt. Det är 
viktigt att kunna bevara det väsentliga 
av den första tidens målsättning – en 
harmonisk utveckling av kropp, själ och 
ande.”
Ett skäl att minnas varför vi firar histo-
rien för en förening som strävar framåt. 
KFUK-KFUM – Framtiden just nu.

Jimmy Forsberg

KFUK-KFUMs historia

ROM (riksombudsmöte) är KFUK-KFUM Sveriges årsmöte som hålls varannat år. Vid flera av tidigare ROM har det arrang-
erats kurs, internationell träff eller någon speciell aktivitet. Senaste gången var det en stor grupp från Central i Jönköping och 
det blev en rolig träff samt att det visades fantastiska lokaler för både KFUK-KFUM och flera skolor där eleverna använder 
lokalerna. En annan speciell sak var att Världens Barn-insamlingen var just denna helg vilket gav mycket bra information om 
detta. 
Årets ROM kommer att äga rum i Fryshuset, södra delen i Stockholm. Denna gång kommer det handla mycket om ungdoms-
verksamhet samt utveckling av vad just KFUK-KFUM är. I ämnena ”FRAMTIDEN JUST NU” och  
”BodyMindSpirit” kommer flera nya idéer fram om hur vi skall utveckla verksamheten. Detta blir roligt och intressant. 
Ett annat ämne är att från Triangelförbundets årsmöte (hölls 18-19 april) kommer förslag att Triangelförbundet går ihop med 
KFUK-KFUM Sverige. 
Riksombudsmötet är ett öppet diskussionsforum där motioner, beslutsförslag från KFUK-KFUM Sveriges styrelse, årsredovis-
ning och verksamhetsplan finns framlagda. Detta tas sedan upp till beslut i plenum (hela årsmötet är samlat) som hålls dagen 
efter. ”Påverkans torg” gör att alla får chans att tycka till och diskutera ärendena.  John Sternå

rOM 2009, 2-4 oktober 

Att sammanfatta 125 års verksamhet i 
en artikel vore omöjligt. Däremot 

kommer vi försöka göra det så i ett 
späckat extranummer av Centralbladet 

till hösten.
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Kalendarium

datum Arrangemang plats  tid / övrigt

Maj 
4 Byggstart  Plan 3  Platsen stängd
21-24 Basketboll Festival 2009 Göteborg Många matcher
24	 Filmförevisning	om	TRAFFICKING	 Gröna	rummet,	plan	4	 18.00,	/	fika	och	film
28	 Vårutflykt,	Värmdö	runt.	Seniorträff.		 Värmdö	 9.00	-	17.00	/	lunch	m	m
29 Besöksdag på Ängsholmen Ängsholmen 10.00 – 16.00 /info
30 Sacred Concert. Ursus Kammarkör St Clara kyrka  18.00 

Juni 
2 Konsert. Stockholm Cantus  Swedenborgskyrkan 19.00
4 Diplomkonsert. KFUMs Kammarkör  Nybrokajen 1 19.00
11-18 Dagläger, KFUM Basket Idrottshallen 10.00 - 16.00, vardagar
13-18 Läger 1. KFUK-KFUM Ängsholmen Ängsholmen Delt. 8-11 år
15-19 Kanotläger 1. Start på Ängsholmen Runt i Skärgården Delt. 11-13 år
22-4/7 Läger 2. KFUK-KFUM Ängsholmen Ängsholmen Delt. 12-15 år
22-26 Kanotläger 2. Start på Ängsholmen Runt i Skärgården Delt. 13-15 år

Juli 
6-10 Kanotläger 3. Start på Ängsholmen Runt i Skärgården Delt. föräldrar/barn
6-24 Dagläger. KFUM Gymnastik Idrottshallen 10.00 - 15.00, vardagar
25-30 Läger 3. KFUK-KFUM Ängsholmen Ängsholmen Delt. 8-11 år
29 Reformafestivalen. På Scoutläger 25/7-1/8 Ransbergs Herrgård i  

  Värmland
  
Augusti 
1-9 Läger 4. KFUK-KFUM Ängsholmen Ängsholmen Delt. 12-15 år
12-16 Seglarläger. Start på Ängsholmen Runt i Skärgården

Lyckliga vinnare av Centralbladstävlingen i 
förra numret blev Julia Precht 

och William Howe!
Stort Grattis!!!

Biobiljetterna har skickats med posten.
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CentralPrOFilen

Tidigare profiler:  Nr 4 2007: Kristian Berg.  Nr 1 2008: Malin Aspelin.  Nr 2 2008: Janne Bång. 
Nr 3 2008: Veronica Holtsjö.  Nr 4 2008: Svante Bengtsson.  Nr 1 2009: Christer Sjöström. 

Sommar            Vinter
Sött         Lakrits
TV    Data
Hollywood   Svensk film
Berg & Dalbana  Kärlekstunnel 

a
a

a
a

a

Fem snabba med Teodor

Han är en vanlig 
13-åring som går i 
en vanlig skola. Fast 
ändå inte. Vid sidan 
av plugget jobbar han 
som röstdubbare och 
skådespelare. Ängshol-
maren Teodor Runsiö 
har bråda dagar.
 
Teo slog igenom som skåde-
spelare för 3 år sedan.. Han 
hade sökt en roll till filmen 
förortsungar och fick komma 
på casting. Casting innebär 
att man provspelar inför en 
rollsättare för att se om man 
passar för rollen. Teo fick rol-
len som ”Micke”, i filmen som 
blev en stor succé. ”Förorts-
ungar” vann hela fem guldbag-
gar, bland annat för bästa film 
och bästa regi.
 
Samma år syntes Teo på TV i 
december som Lasse i SVTs julka-
lender ”LasseMajas detektivbyrå”. I 
julas kunde man även se honom på 
bioduken i Kameleontens hämnd, en 
fortsättning på LasseMaja temat.
 
Teo bor på södermalm med sin familj 
och går i sjunde klass på Katarina nor-
ra skola. Nästan alla i familjen Fennö-
Runsiö är kända ansikten på Ängshol-
men. Mamma Cilla var lägerchef på P2 
så sent som förra året. Äldsta systern 
Felicia och mellansystern Amanda har 
båda varit ledare på Ängsholmen i flera 

år. Så det ter sig ganska självklart att 
även Teo kommer bli ledare såsmå-
ningom. Nästa sommar är Teo anmäld 
till konfa och i år ska han vara med på 
period 2.
Vad är det som är så kul med Ängs-
holmen?
- Det är en vana på sommaren, roligt 
att träffa nya polare. Höghöjdsbanan 
är roligast.
 
Just nu är det en ganska hektisk tid. 
Skolan tar snart slut med allt vad det 
innebär, samtidigt som han har två 
jobb att hålla reda på. Dels gör han 

rösten till Rico, en taskig girig kille 
i storfilmen ”Hanna Montana”. dels 
agerar han på dramaten med pjäsen 
”Muntra fruarna i Windsor” två kvällar 
i veckan. I den pjäsen spelar han bland 
annat mot Börje Ahlstedt och Stina 
Ekblad
- fast det kommer bli mindre jobb på 
sommaren.
 
Och som om det inte räckte så ska 
det hinnas med både Kung-Fu och 
gitarrlektioner. Se där ett livspussel att 
få ihop för en helt vanlig 13-åring.

av Jimmy Forsberg
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KFUK-KFUM Central inbjuder till 125-års kalas med glitter och glamour

I november 1884 grundades den första KFUM föreningen i Sverige, KFUM:s 
Centralförening. En ungdomsrörelse som i flera avseenden har varit och är en 
pionjär samt förebild till arbetet för och bland ungdomar. 

Alla som på något vis har varit och är en del i denna framgångssaga bjuds in 
till firandet av KFUK-KFUM Central 125 år. 

Firandet äger rum lördagen den 14 november från kl.14 och framåt på KFUK-KFUM Central, 
Rosengatan 1. 

Under dagen kommer vi att återskapa ett 125- årigt föreningsliv med aktiviteter, utställningar, möten 
och matupplevelser från olika decennier. Firandet avslutas med ett färgstarkt jubileumsuppträdande av olika artister.  
Under dagen bjuder vi på mat och dryck.

Klädsel; kom gärna i det typiska från ett decennium, annars är självfallet klädvalet ditt egna. 

O. S. A. Senast den 14 september 2009 till 125@central.kfuk-kfum.se eller 
KFUK-KFUM Central 
Att: 125
Rosengatan 1
111 40 Stockholm

      Varmt välkommen

KFUK-KFUM Central
Rosengatan 1
111 40 STOCKHOLM

Tel: 08-120 114 70
Fax: 08-120 114 75
info@central.kfuk-kfum.se
www.central.kfuk-kfum.se
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