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Öppettider:     Måndag - Fredag 9-21 
     Lördag - Söndag 10-18

Kontakt:        Tel: 08-120 114 81
cafe@central.kfuk-kfum.se

Ni som bokar våra lokaler för möten, föredrag, 
kalas, utbildningar och andra event kan förbe-

ställa mat och smörgåsar. 
Då kan vi också erbjuda 
mat utöver vårt ordinarie 
sortiment. För mer infor-
mation, ring eller maila på 
08-120 114 81 eller 
cafe@central.kfuk-kfum.se

Konferenslokaler i centrala  
Stockholm på lugna Döbelnsgatan.  

För mer information gå in på
www.komhotel.se
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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
Cafét: Mia Isacson & Elena 08-120 114 81 cafe@central.kfuk-kfum.se
Dataansvarig Björn Henningsson  data@central.kfuk-kfum.se
Ängsholmen:  Andreas Ekeberg  08-120 114 72  kansliet@angsholmen.org 
Lägergården Ängsholmen:   08-571 633 94 
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Central Basket:  Victor Sundquist  08-120 114 74  victor@central.kfuk-kfum.se 
KFUM-gymnasterna:  Tova Sörén 08-120 114 76  tova@kfum-ga.se
Central Gym:   08-120 114 80  info@central-gym.com
Kom Hotel: Receptionen   08-412 23 00  bokningen@komhotel.se

Välkommen till KFUK-KFUM Central, år 2011
Välkommen att ansöka om medlemskap i KFUK-KFUM Central.
Medlemsavgiften är 50 kronor för barn upp till 16 år,
100 kronor för dig som är 17- 25 år, 200 kronor för 26-65 år och
du som är över 65 år betalar 100 kronor. Medlemsavgiften betalas 
antingen kontant i samband med ansökan eller direkt till vårt 
bg 623-0056. För mer info kontakta receptionen, 08-120 114 00.

 

Driv & engagemang!
Terminen börjar gå mot sitt slut och det blir ett välförtjänt 
juluppehåll för alla som under året engagerat sig i fören-
ingen och alla dess aktiviter och uppdrag.

På Strategikonferensen i Berlin den 19-21 november arbe-
tade vi med föreningens verksamhetsplan 5 år framåt. Det 
finns driv, engagemang och vilja till förändring för verksam-
hetsfrågorna hos de människor som lägger sin ideella tid till 
att arbeta med KFUK-KFUM Centrals framtidsfrågor.
Det finns också stor kunskap bland dessa människor, inom 
ekonomi, fastigheter, kommunikation, utbildning och inte 
minst om förhållanden inom den egna föreningen och verk-
samheten och vad som är bäst för denna.

Det är viktigt att vi värnar om de ideella resurserna likväl 
som vår goda ekonomi och våra fastigheter. Och att vi 
också förvaltar våra ledare, coacher, styrelsemedlemmar så 
att de kan fortsätta bedriva sitt viktiga arbete inom för-
eningen, oavsett om det är på hallgolvet, ute i en båt på 
Ängsholmen eller i en möteslokal på Rosengatan.
Ulrika Alexandersson

ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR
     KFUK-KFUM Central  Central Gym
23 dec     08.00 - 16.00   11.00 - 16.00
24 dec - 31 dec    Stängt    Stängt
1 jan - 2 jan    Stängt    Stängt
3 jan - 4 jan    Stängt    11.00 - 21.00
5 jan     Stängt    11.00 - 18.00
6 jan     Stängt    Stängt
7 jan     Stängt    11.00 - 21.00
Från och med 8 jan   Öppet som vanligt  Öppet som vanligt
MELLAN 3 JAN - 7 JAN SKER ENTRE TILL GYMMET VIA KOM HOTEL, DÖBELNSGATAN 17
I övrigt ordinarie öppettider vardagar 08.00 - 21.00   11.00 - 18.00
        helger 10.00 - 18.00   11.00 - 18.00
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THE

En berättelse från premiärkvällen!
Direkt efter att jag hade fått mitt blodröda kort rusade jag in i gymnastiksalen för att 
kasta mig in i en av dem otroligt klaustrofobiska och svettiga sumodräkterna. 
Några sekunder efter att ha hoppat in i dräkten ångrade jag min iver. Det visade sig 
vara besynnerligt svårt att ta sig upp när man ramlat, speciellt om man hade en dålig 
vinnare ovanpå sig. 

Lagom sur efter flera raka förluster i sumoringen vände jag blicken mot den rasande 
klumpen av plast, stål och fuskskinn, kontrollerad av ingen annan än Carl Westkämper 
själv: Den Mekaniska tjuren! Undangömd i ett av hallens hörn stod denna mekaniska 
best, redo att tyglas av endast dem tappraste.

När man kollar på någon annan som rider på tjuren, ser det rätt lätt ut, men när man 
sätter sig på ryggen och försöker själv däremot, är det en helt annan sak. 
Med endast ett rep och knäna att hålla sig fast med, blir ynka fyra sekunder på tjur-
ryggen innan avkastning något av ett personligt stordåd. Hur mycket jag försökte kom 
jag aldrig över det förbannade fyra-sekundersstrecket! 

Efter flera upprepade (och misslyckade försök) att försöka bryta mitt egna rekord och 
ännu flera omskakningar bestämde jag mig för att göra något annat, lugnare, som inte 
var en potentiell hjärnskakning. 

Jag gick upp i lobbyn och kollade lite på en hektisk biljardmatch, och mitt under en 
konversation kom Victor fram och utropade, onödigt högt, att; ”Snart blir det film i 
spegelsalen!” Detta ”snart” blev till en halvtimmes tortyr av titelspåret till filmen Farsan. 
Projektorn bröt nämligen ner vart femte minut, och tills Victor fixade den så lät han allt vara, 
vilket ledde till en den tidigare nämnda tortyren. När problemet väl lösts ut så röstade alla 
för att se Percy Jackson istället, förmodligen för att alla var så trötta på Farsan-låten.  

Tyvärr har allt gott ett slut, även The K. På väg hem i den ljumna septembernatten kollade 
jag på mitt kort och jag visste att The K skulle öppna sina dörrar igen nästa lördag, 
Every Damn Saturday.

Anton Bremer @ The K

AKTIVITETSHUS FÖR DIG I ÅK7-9PÅ ROSENGATAN 1
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4 december - 3mot3 basketturnering (föranmälan krävs!)
11 december - Tröjtryck och allt det vanliga.
18 december - Pepparkaksbak, disco (anmäl dig innan!)
www.the-k.se
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PA gAng pA Angsholmen

Den 13-16 maj 2010 deltog jag, Agnes Edén, i en kurs som 
Svenska Seglarförbundet arrangerade. Kursens mål var att 
ge blivande seglingsinstruktörer för barn, ungdomar och 
vuxna teoretiska och praktiska ledarkunskaper för att med 
god kvalitet genomföra seglarskolor i jolle och liten kölbåt 
inom ramen för SSF:s Seglarskola. 
Kursen hölls på Vitsgarn utanför Stockholm under fyra 
intensiva dagar och innehöll både praktisk och teoretisk 
utbildning. Det jag upplevde som väldigt bra under utbild-
ningen var framförallt att jag fick möjligheten att segla en 
båt som jag inte seglat tidigare, av typen C55.  Genom att få 
segla mycket och samtidigt öva på den pedagogiska delen av 

KLARA NY LÄGERKONSULENT!
Jag heter Klara Söderström och kommer den 11 januari att 
börja arbeta som lägerkonsulent på Ängsholmens kansli. 
Jag har varit engagerad inom Ängsholmen i många år, bland 
annat som ledare på sommarläger och lägerskola, som 
chefredaktör för tidningen Bidevind, samt som ledamot i 
Ängsholmens styrelse, där jag sitter fram till årsskiftet. Jag 
tänkte berätta lite om vad som är på gång i föreningen.

Under hösten har det hänt många spännande saker på 
Ängsholmen. Ön har fått besök av många nöjda lägerskole-
klasser. Under lägerskolan hade vi ett samarbete med Farsta 
kommun, då vi fick besök av skolklasser och fältassistenter, 
som kom ut i flera omgångar och hade dagläger. Under 
höstlovet hade Sköna Dar övernattningsläger på Ängshol-
men. På ön har det även ägt rum en EMMA-utbildning, en 
återträff  för konfalägret, en ledarhelg samt Ängsholmens 
STYKO. 

Många spännande saker håller även på att byggas och fixas 
på ön. Hyddorna i Norra byn har fått farstukvistar, och 

Södra Byn kom-
mer också snart 
att få det. En 
ny, större bastu 
med fler duschar 
planeras. Nå-
gonting stort, 
spännande och 
lite hemligt har 
byggts vid back-
klättringen (vad 
det är blir en 
överraskning). Boden-Boden har målats om invändigt och 
fått en ordentlig make-over. Dessutom har Loggian fått en 
ny braskamin.

Ledarresan till lägergården Lakeside i England blev äntligen 
av. Resan var mycket uppskattad och gav inspiration. Under 
hösten har det jobbats flitigt i olika arbetsgrupper.
Den 4 december är det dags för Ängsholmens julbord, 
anmälning sker på hemsidan. Välkommen!

att vara en instruktör upplevde jag kursen väldigt givande. 
Genom kappseglingsrace utmanades vi deltagare och gjorde 
oss medvetna om hur viktigt det är att vi instruktörer kän-
ner oss trygga och säkra på seglingen, för att sedan kunna 
lära ut till andra.  
Den kunskap jag fick med mig från Seglarskoleinstruktörs-
kursen på Vitsgarn använde jag när jag arbetade som hamn-
chef  på Ängsholmen under period 2 i somras, och under 
höstens lägerskoleperiod. Eftersom jag sitter med i Ängs-
holmens sjögrupp ser jag det som en otrolig möjlighet att 
kunna dela med mig av det jag lärt mig efter att ha genom-
gått kursen, och sedan fortsätta utarbeta en utbildningsplan 
för hamnpersonal på Ängsholmen. Ordentligt utbildad 
hamnpersonal är nyckeln till säker och rolig segling! 
Att jag nu är certifierad seglarskoleinstruktör av Svenska 
Seglarförbundet har även gett mig möjligheter att arbeta på 
fler seglarskolor. Under sommaren arbetade jag även vid 
Strömstads Segelsällskap och Östhammars seglarsällskap. 
Seglarskoleinstruktörskursen som arrangerades av Svenska 
Seglarförbundet har gett mig goda verktyg för ett fortsatt 
arbete inom KFUK-KFUM Ängsholmen med särskild 
inriktning på sjöaktiviteter. Skepp & hoj! 
Agnes Edén, Foto; Emil Kronblad

GODA VERKTYG FÖR FORTSATT ARBETE INOM KFUK-KFUM 
ÄNGSHOLMEN MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ SJÖAKTIVITETER
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DAGLaGER FoR BARN OCH UNGDOMAR I STOCKHOLMSOMRaDET

Sköna dars höstlovsläger på 
Ängsholmen 2-4 november
För första gången sedan Sköna dar drog igång i våras kunde 
vi nu under novemberlovet erbjuda barn och ungdomar 
lägerdagar med övernattning på Ängsholmen. 
Sköna dar är Ängsholmens och KFUK-KFUM Stock-
holmsregionens daglägerverksamhet som vänder sig mot 
en bredare målgrupp med dagläger där lägeravgifterna är 
mycket kraftigt subventionerade. 
Ett litet men laddat gäng klev av båten på Ängsholmen 
tisdagen den 2a november. Det var dags för höstlovsläger 
med Sköna dar och vi hade laddat med mycket aktiviteter, 
mys och godis. 
Efter inkvartering i Arken var det dags för pass i Äventyret 
där gänget fick lära känna varandra lite bättre och utmana 
sig i konsten att samarbeta. Vädret på dagen hade varit helt 
ok, lite blåsigt men vi märkte att det var höst för det blev 
mörkt fort. Middagen var smarrig köttfärssås och till kväl-
lens film serverades det äppelkaka.
Dag två, onsdagen fick vi sällskap av ytterligare några ung-
domsledare från Värmdö Korpen som var med oss under 

dagen. På programmet stod höghöjdsbana, vi visste att det 
skulle regna men bet ihop och körde ändå. Det var en riktig 
utmaning för alla, inte bara höjden utan blåsten, regnet och 
kylan gjorde att banan blev ännu svårare än vanligt. Riktigt 
stolta ska alla vara som kämpade på där uppe, även en stor 
eloge till kompisarna på marken som tappert hejade på. 
Blöta men ändå glada åt vi pannkaka till lunch med sylt 
och grädde. Under eftermiddagen blev det mycket pyssel 
gjort, halsband, armband och pärlplattor. Några spelade 
spel, andra bakade och alla hjälptes åt att hålla brasan vid liv. 
Senare under kvällen var det ”spökrunda”, en tipspromenad 
där alla hade försetts med pannlampor och karta för att leta 
efter lappar med frågor uppsatta runt om på ön. Kolsvart 
var det vilket resulterade i mycket skrik och skratt. 
Sista dagen sken solen igen och vi tillbringade förmiddagen 
uppe i backklättringen. Teknik utvecklades till talang och 
många slog sitt höjdrekord flera gånger. Efter lunch var det 
dags för städning och hemfärd. Något möra och kanske lite 
smutsiga återvände höstlovsgänget till Boda brygga igen 
och lägret var slut för denna gång. 
Jag som var med under höstlovet på Ängsholmen hoppas 
att alla som deltog hade det superkul och håller tummarna 
för att vi i vår blir ännu fler som hänger med Sköna dar ut 
på läger. 
Linda Holtsjö, Projektledare Sköna dar



SID  8

Kl 9.15, den 1 oktober 2010, landade 22 förväntansfulla 
Ängsholmsledare i Manchester. Vårt mål var lägergården 
YMCA Lakeside, där vi spenderade fyra spännande och 
utvecklande dagar. 

Men innan vi kom fram till Lakeside så stannade vi några 
timmar i Lancaster, där vi blev mottagna av en man som 
jobbar för YMCA Lancaster. Han visade oss runt i deras 
byggnad, som just nu är under renovation. Vi Ängsholmare 
fascinerades både av YMCA Lancasters byggnad och deras 
arbete. Det ligger ett fängelse alldeles i närheten av Lancas-
ter, så YMCA’s fokus där är att hjälpa unga människor som 
har suttit i fängelse att få en hjälpande hand ut i verklig-
heten. De bygger nu nytt gym, dans-, och samlingslokaler, 
som kommer att stå till förfogande för dessa ungdomar. 

Sedan bar det iväg till Lakeside, där vi inkvarterades i två 
stugor. Vi gick alla runt med stora ögon då vi såg Lakesides 
vackra natur och hur otroligt stor deras lägegård är. Och 
sen satte vi direkt igång med vårt späckade schema. Vi fick 
klättra i kolsvarta grottor (nåt av det häftigaste jag varit med 
om), segla, skjuta pilbåge, åka linbana, paddla, backklättra 
och gå deras High- och Low Ropes Course. 
För mig, som inom Ängsholmen, brinner lite extra mycket 
för det vi kallar Äventyret (teambuilding), så var det också 
riktigt roligt att få vara med om deras Challenge Course och 
något de kallar Initiativs. 
Inspirationen exploderade och vi har många planer och 
visioner om hur vi vill utveckla Ängsholmen. Det var 
också nyttigt att försätta sig i positionen som deltagare 
på ett läger, istället för ledare, som vi är på Ängsholmen.              

LEDARRESA MED 
SPÄCKAT SCHEMA

Linda Holtsjö prövar bågskytte.
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Vi, eller i alla fall jag, blev verkligen påmind om hur trött man kan 
bli, hur krävande det kan vara, men också hur roligt, underbart och 
utvecklande det är att vara på läger. 

Utöver detta späckade schema så hann vi också med att sätta oss ner 
varje kväll och diskutera utvecklingen av Ängsholmen - vad vi ville ta 
med oss från Lakeside. 
Vi pratade mycket om hur vi kan utveckla vår verksamhet genom att 
jobba mer utifrån Body Mind Spirit – vad vill vi och hur kommer vi 
dit? Vi pratade också om hur ledarna på Lakeside jobbade med Body 
Mind Spirit och vi fick många tankeställare som vi kan ta med oss hem 
till Ängsholmen. 
Att det ideella engagemangen är en av våra stöttepelare pratade vi 
också om – hur viktigt det är och hur vi, genom just Body Mind Spirit, 
jobbar för att uppmuntra detta. 

Ett stort tack till KFUK-KFUM Central för verksamhetsbidrag, till 
Stiftelsen Konung Gustaf  V:s 90-årsfond samt KFUK-KFUM:s 
triangelförbund som genom sina bidrag till detta ändamål gjorde det 
möjligt för ossa att genomföra denna ledarresa. Jag vet att alla vi 22 
ledare från Ängsholmen fick en resa och en upplevelse som vi sent 
kommer att glömma. Och till alla KFUK-KFUM ledare som inte varit 
på Lakeside så rekommenderar jag varmt att ni ska försöka ta er dit… 
Karin Ahlström, KFUK-KFUM Ängsholmen 

Mary-Lou Musat i Obstacle Course

Leken Pinochio medan vi väntar på aktivitet

Inkvartering 

Emma Eklundh och Emelie Lindberg Larsson i 
lånat underställ inför grottklättringen
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Romme Alpin AB • 781 98 BORLÄNGE • alpin@rommealpin.se • BOKNING: tel 0243-79 58 00 • UTHYRNING: tel 0243-79 58 58

Välkommen till Romme Alpin på skidresa!

Söndagen den 20 mars 2011 ordnar skolan en skidresa till
Romme Alpin, Borlänge.

Du anmäler dig och betalar direkt via webben.
Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skola Online.
Skriv in KFUM Ängsholmens lösenord: 9074917 och gör sedan
din beställning.

Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan
2011-02-10 och 2011-03-10.

Priser
Friluftsdagspaket där resa och SkiPass ingår 300:-
Utrustning: Hyra av skidpaket 165:- Snowboard och
bladespaket 195:- TwinTipPaket 240:-
Friluftsdagsmeny: Hamburgermeal eller pasta med köttfärssås
sallad och dryck 50:- Samma lunchkupong gäller för båda
alternativen och du väljer mat på plats.

Sjukanmälan
Vid sjukdom/skada kontaktar du skolan. Återbetalning sker efter
det att vi får en lista på anmälda elever från skolan. Det
inbetalade beloppet återbetalas med ett avdrag för en
administrativ avgift på 100 kr.

Avbokning
Avbokning kan ske via telefon eller e-post till Romme Alpin.
Senast den dagen då bokningen stänger kan du avboka.
Återbetalning av hela det inbetalda beloppet sker med avdrag
för en administrativ avgift på 100 kr.

Har du frågor så kontakta skolans ansvarige ledare: Linda
Holtsjö.
Telefonnr. 0768-415898 eller e-post: linda@central.kfuk-
kfum.se

Välkommen till Romme Alpin 
på skidresa!

Söndagen den 20 februari 2011
och 

söndagen den 20 mars 2011 

ordnar KFUK-KFUM Ängsholmen och KFUM-gymnasterna 
en skidresa till Romme Alpin, Borlänge. 
Alla medlemmar i KFUK-KFUM Central och dess 
familjer är välkomna! 

Du anmäler dig och betalar direkt via webben.
Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skola Online.

För anmälan till söndagen den 20 februari
Skriv in KFUM Ängsholmens lösenord: 9073917 och gör 
sedan din beställning.
Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan
2011-01-10 och 2011-02-10.

För anmälan till söndagen den 20 mars
Skriv in KFUM Ängsholmens lösenord: 9074917 och gör 
sedan din beställning.
Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan
2011-02-10 och 2011-03-10.

Priser söndagen den 20 februari
Friluftsdagspaket där resa och SkiPass ingår 325:-

Priser söndagen den 20 mars
Friluftsdagspaket där resa och SkiPass ingår 300:-

Resterande priser för båda datum
Utrustning: Hyra av skidpaket 165:- Snowboard och
bladespaket 195:- TwinTipPaket 240:-
Friluftsdagsmeny: Hamburgermeal eller pasta med köttfärssås
sallad och dryck 50:- Samma lunchkupong gäller för båda
alternativen och du väljer mat på plats.

Sjukanmälan
Vid sjukdom/skada kontaktar du skolan. Återbetalning sker 
efter det att vi får en lista på anmälda elever från skolan. Det
inbetalade beloppet återbetalas med ett avdrag för en
administrativ avgift på 100 kr.
Avbokning
Avbokning kan ske via telefon eller e-post till Romme Alpin.
Senast den dagen då bokningen stänger kan du avboka.
Återbetalning av hela det inbetalda beloppet sker med avdrag
för en administrativ avgift på 100 kr.
Har du frågor så kontakta ansvarige ledare: Linda
Holtsjö. Telefonnr. 0768-415898 eller 
e-post: linda@central.kfukkfum.se

Observera att det är olika lösenord till respektive bokning 
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PERSONNYTT
Torbjörn Brown tillträdde VD-posten på Best Western Kom Hotel i maj 2010. Han 
kommer närmast från IVA - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins Konferens-
avdelning och har en gedigen bakgrund från olika chefspositioner sedan 1991, 
bland annat inom restaurang- och biografvärlden.

Närmast på agendan för Kom Hotel ligger att få snurr på nya konferensavdelning 
på Kammakargatan. Successivt kommer även hotellrum och allmänna utrymmen 
att fräschas upp.

Torbjörn passionerade intresse är sport i alla former, både som utövare och som 
åskådare. Han har bakgrund som ungdomsledare inom friidrott och utövar tennis 
och golf  men givetvis tar familj och hem en stor del av fritiden.

Europiska YWCA väljer svensk ordförande Den europeiska sammanslut-
ningen European YWCAs valde igår 28-åriga Anna Magnusson från KFUK-
KFUM cENTRAL till ordförande.

YWCA (KFUK på svenska) är en av världens största kvinnoorganisationer 
som engagerar mer än 25 miljoner kvinnor i 125 länder världen över. YWCA 
vill framhäva kvinnors roll och betydelsen av kvinnligt ledarskap i globala frå-
gor såsom hälsa, fred, jämlikhet, frihet, människovärde och hållbar utveckling 
på både nationell och internationell nivå.

– Jag brinner för ungas människors deltagande både nationellt och internatio-
nellt och jag ser fram emot att vara en central del i det internationella samman-
hanget, säger Anna Magnusson. 

Mer information, World YWCA: www.worldywca.org

TORBJÖRN BROWN NY VD PÅ KOM HOTEL

ANNA MAGNUSSON NY ORDFÖRANDE I 
EUROPEISKA YWCA

JOHAN VILHELM ELTVIK NY GENERAL-
SEKRETERARE FÖR WORLD ALLIANCE 
OF THE YMCAs
Vid World Alliance Executive Committee Meeting den 18 juli 2010 
utsågs Johan Vilhelm Eltvik till ny generalsekreterare för World Alliance of  
YMCA. Detta tillkännagavs under World Council, världsrådsmötet i Hong 
Kong den 19-24 juli 2010.

“The YMCA will continue to empower more youth and transform 
communities”, sa Eltvik, “and to do this the Movement will continue to be 
socially relevant and achieve impact in people’s lives.”

Johan Vilhelm Eltvik har arbetat inom KFUM sedan 1986, först i Norge 
och de senaste åren som generalsekreterare för YMCA Europe.
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HOLLYWOOD  NÄSTA

KFUM-gymnasten Petter Västermark 
befinner sig nu på sju månaders lång 
repetionen i Montreal, Canada. Han har fått 
arbete och kontrakt som akrobat på Cirque 
Du Soleil, med en helt ny show som löper 
under minst ett år och med premiär den 21 
juni 2011. Arbetsplatsen kommer att vara 
inte mindre än Kodak Teater i Hollywood.

Petter har bakgrund från Hudiksvalls gymnastikklubb 
där han tränade truppgymnastik. Vidare blev det cirkus-
gymnasiet i Gävle. Efter gymnasiet bar det iväg till Ollerup 
i Danmark för gymnastikhögskola och sedan Stockholm för 
dans- och cirkushögskola där parakrobatik och trampolin 
var huvudämnena. 

Petter har tränat med KFUM-gymnasterna i Manliga Eliten 
under de senaste två åren. Genom KFUM har han fått 
möjlighet att nå mål. Genom träning fyra dagar i veckan på 
Central, i Åkeshovshallen och i Enskede.

Petter fick jobbet genom att skicka in en video och en 
presentation av sig själv. Han blev kallad till audition i 
Stockholm och Danmark och därefter blev han erbjuden 
en roll. Även om Petter har cirkusutbildning tar de även in 
sökande från idrottsvärlden, bland annat elitgymnaster.

Måndagen den 20 november flög han således över Atlanten 
för den sju månaders långa kreationsperioden då teamet 
bygger och repeterar in föreställningen. Arbetsmässigt 
kommer han att jobba 5 dagar i veckan under repetition. 
Väl framme i Hollywood och showen kommer igång 
kommer det att bli sex dagars arbetsvecka.

Om framtiden, säger Petter som är 22 år, att det vanliga 
är att man kan arbeta som akrobat tills man är cirka 30 år, 
kanske 35, men att många fortsätter inom branschen som 
coordinator, koreograf  eller med teatraliska roller. 

Det blir mycket jobb framöver för Petter men som han 
uttrycker det; ”Det är fantastiskt att få arbeta med det man 
brinner för. Med sin passion!”
Stort Lycka Till! 

Ulrika Alexandersson
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KONSERTER I JULETID

Arrangeras av KFUM-kören i Stockholm.
Sponsras av Kom Hotel och Sensus Studieförbund

Reservation för ändringar i programmet

Julkonsert
Välkommen till

KFUM-körens traditionella

2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 2011 års 

Rebecca Rasmussen, sopran
Magnus Billström, baryton
KFUM-kören i Stockholm

Orkester
Dirigent: Mathias Kjellgren

Biljetter 120 kr
Beställ via e-mail: biljetter@kfumkoren.se

Lördagen 18 december kl 15.00 och kl 18.00

Maria Magdalena Kyrka
Bellmansgatan 13, hörnet Hornsgatan, T-Slussen

JULKONSERT
Lördagen 11 / 12 kl 16.30 i Hedvig Eleonora Kyrka, Storgatan 7

  

Medverkande:
MIRYAM DANIELSSON, ALT

JOAKIM ANDERSSON, ORGEL
ELEVER UR FLENS MUSIKKLASSER

KFUMS KAMMARKÖR
Dirigent:

JERICA GREGORC BUKOVEC

Biljetter 140 kr (student 80 kr)
Förköp via biljett-kfum@googlegroups.com 

eller i kyrkan 1 timme före konsert.
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Musik ur
Juloratoriet av

J.S Bach &
traditionella

julsånger

PR
O

M
U
SI
C
A

Dirigent Michael Dierks

TYSKA KYRKAN, Svartmangatan 14
T- Gamla Stan

Biljetter vid konserten: 120 kr ungdom/pensionär 70 kr
Förköp genom orkester 100 kr

Symfoniorkestern Pro Musica

Julkonsert

www.promusica.se  www.central.kfuk-kfum.se

& S:ta Gertruds Kantorei

Lördag 18/12 
15.00 & 18.00
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Inte många svenska körer 
besöker Rumänien, men under fyra 
hektiska dagar i september besökte 
Stockholm Cantus Bukarest. Kören 
gjorde en konsert i anglikanska 
kyrkan och sjöng under högmässan i 
den luteranska kyrkan, den senare 
etablerad av en svensk församling 
en gång i tiden. Förutom svensk och 
skandinavisk körmusik hade även ett 
rumänskt stycke övats in enkom för 
denna resa, vilket gjorde stor succé. 
Kören lärde sig också en hel del om 
Rumänien, bl.a. om den historiska 
förebilden till Drakula och om 
revolution 1989 då Ceauşescus diktatur 
föll.                     Katarina ErikssonBesök i Snagov Monestary – klosterkyrkan 

där den historiska förebilden till Drakula – 
Greve Vlad - lär ligga begravd.

Konsert i Lutheran Church i Bukarest

Guidad tur i Parlamentspalatset, världens näst största 
administrativ byggnad (efter Pentagon) som byggdes 
av Ceauşescu under slutet av 1980-talet.

Stockholm Cantus sjöng rumänsk 
musik i Bukarest
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Adrian, Johan och Lasse från Teckentullens dagliga verksamhet åker 
till praktik varannan måndag eftermiddag och för att sortera papper, 
metall, plast, återvinningar läskburkar och städa. Det är roligt
Och klistrar på brevkuvert.
Varje måndag och tisdag brukar vi baka kakor och ge till KFUM 
och vi hjälper till med att samlar pengar till Världens Barn.
Adrian Säfholm

KFUK-KFUM Central Senior har en stor JULFEST 
torsdag 16 december, start kl 12.00 i Spegelsalen på Central. 
Till denna roliga aktivitet får även andra personer som ej är 
medlem i Senior var med. Det blir ett stort uppträdande av 
flera barn från Backebo skola. På denna JULFEST blir det 
god mat, en del försäljning och lotteri. Som avslutning blir 
det God Jul. 
Info och anmälan finns på;  www.central.kfuk-kfum.se    På 

JULFEST FÖR 
KFUK-KFUM CENTRAL SENIOR

STOCKHOLM CANTUS GÖR JULKONSERT 
MED ENGELBREKTS VOKALENSEMBLE
Efter en spännande höst med konsertresa till Rumänien, avslutar 
Stockholm Cantus terminen med en julkonsert tillsammans med 
Engelbrekts Vokalensemble lördagen den 4 december kl 18.00 i 
Engelbrektskyrkan. Den 13 december lussar kören som vanligt hela 
dagen på olika företag. Förutom att detta uppskattas mycket av pu-
bliken och att sångarna själva har väldigt roligt, så är det också körens 
viktigaste inkomstkälla, helt nödvändig för finansiering av verksam-
heten och framtida konsertresor. Nya sångare är välkomna till Stock-
holm Cantus. Kontakta Ingrid (070/994 98 64) eller Per (070/790 83 
08) för mer information. 

Stockholmstävlingen Truppligan har nu gått av stapeln. I 
vår juniortrupp deltog i 2 av 3 deltävlingar. Första tävlingen 
den 14 oktober var i redskapet tumbling. Där lyckades 
killarna knipa en silver medalj. I den andra deltävlingen 27 
oktober tävlade de i trampett och knep guldmedaljen. 

Tova Sörén

TRUPPGYMNASTER KNEP SILVER-
MEDALJ I STOCKHOLMSTÄVLINGEN 

TRUPPLIGAN

framsidan står det FÖRENINGAR och längst ner Senior, 
där JULFEST finns.. Varmt välkommen 

PRAKTIK PÅ KFUK-KFUM CENTRAL

JULSHOW 
KFUM Ursus Kammarkör

18 dec kl.19:00
i Eric Ericsonhallen

Biljettpris: 100:-
www.ursuskammarkor.se
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Den 30 november 
anordnade interna-
tionella kommittéen 
”Fest i Advent”.
Zilloman & CO bju-
der på en fantastisk 
interaktiv familj- och 
barnunderhållning 
med clownen Blom-
man som stöd för 
det internationella 
arbetet inom KFUK-
KFUM Central.
Clownen Zilloman 
skapades av Ulf  
Andersson under 

början av 80-talet. Alltså har Clownen Zilloman nu funnits i 
nästan 40 år.
Under den tid som gått har Zilloman delat många skratt, 
mött många glada ögon och hunnit med att showa med 
flera olika kompanjoner. Det är samlingen av dessa som är 
Clownen Zilloman´s ”Compani” i ”Clownen Zilloman & 
Co”. På den vägen är det och nu har Clownen Fiffi, Blom-
man m fl egna föreställningar på barnkalas, företagsevene-
mang och midsommarfiranden! Dom har också en alldeles 

FEST I ADVENT

Tisdagen den 
30 november 
inbjuder KFUK-KFUM 
Centrals internationella 
kommitté till ”Fest i Advent”, 
klockan 17.30 i Spegel-salen. I sam-
arbete med Sensus Studieförbund.

Tomtegröt, värmande glögg, hem-
bakade lussekatter, skinksmörgåsar 
samt pepparkakor, must och kaffe.

Clownen Blomman från Zilloman 
& Co ger sin roliga Trolleri- & Bus-
föreställning. Efter föreställningen 
målar Blomman en röd prick på 
näsan på alla glada barn och vuxna 
(!) som vill. Blomman skriver också 
fina Clownautografer.

Julpyssel, fiskdamm och julsånger!

Försäljning av fredsljus, julkort, 
scoutalmanackan, hembakta kakor 
och bullar, hemgjorda delikatesser 
samt Världens Barn-böckerna m.m. 
Lotteri för barn och vuxna! 
Fina vinster, bla hotellnatt på Kom 
Hotel, restaurangbesök, matkorg, 
orginella pepparkakshus m.m.

Allt detta för;
75 kronor för vuxna(inkl. 1 barn) 
25 kronor för barn  från 3 år.

Till stöd för vårt internationella 
arbete med bl.a YWCA i Belarus.

Varmt välkomna!

KFUK-KFUM CENTRAL, 
ROSENGATAN 1, STOCKHOLM
T-bana Rådmansgatan

FÖR BARN 
OCH 

VUXNA

GÖR SKILLNAD! Engagera dig i KFUK-KFUM 
Centrals globala arbete

egen Clown & Barnteater i Hammarby Sjöstad dit alla är 
välkomna. På Zilloman arbetar flera medarbetare med 
kopplingar till KFUK-KFUM.

SÄRSKILT FÖR MER PEDAGOGISKA SAM-
MANHANG HAR VI ZILLOMAN-TEMA 
Våra Clownbesök bygger antingen på aktiviteter där barnen 
är deltagare eller en show där barnen är medskapare. I båda 
fallen kan besöket förarbetas och efterarbetas pedagogiskt 
med t ex bokläsning, teckningsritning, pyssel, grupplekar, 
sång mm mm. Detta ger vi gärna tips om i samband med 
bokning. Det är flera clowner och medarbetare här på Zillo-
man & Co som gör våra besök så chansen att vi skall kunna 
besöka många olika platser under ett år är stor. Den som 
ansvarar för utvecklingen är Clownen Fiffi – det är hon och 
Zilloman och deras Clownkompisar som genomför besö-
ken. Mer info finner man lätt på www.zilloman.com

En tid för omtanke och inkludering. Den här julen är inte 
annorlunda. Under året har det skett ett flertal stora kata-
strofer som vulkanutbrott på Island, jordbävning på Haiti, 
vulkan och tsunami i Indonesien, översvämning i Pakistan, 
orkanen Tomas och Richard. Pengar har samlats in, galor 
har ordnats och ord från manifestationer för fred och frihet 
har skallat på våra gator, men under hela året har det även 
skett miljoner övergrepp på oskyldiga människor som inte 
alltid är behov av eller nås av den internationella hjälpen 
utan har ett större stöd i den lokala förankringen.
Vi i internationella kommittén arbetar inte med katastro-

Nu har du som är aktiv medlem i KFUK-KFUM Central 
möjlighet att ansöka om att delta i YWCA Världsrådsmöte i 
Zurich, Schweiz 10-16 juli 2011. 
Centrals styrelse har tagit beslutet att finansiera fyra per-
soners deltagande och resa till nästa års stora internatio-

nella evenemang då KFUK har världsrådsmöte i Zurich, 
Schweiz. 
Meddela ditt intresse genom att maila Kea Lagerquist dina 
personuppgifter, föreningstillhörighet samt anledning till att 
du vill delta.
Intresseanmälan ska vara Kea tillhanda senast den 20 
december. Besked lämnas under januari.
Mer information om mötet finns här: 
http://www.worldywcacouncil.org/

finsatser utan vi stöttar främst 
KFUK-KFUM föreningar i Vit-
ryssland och Palestina för att de 
själva ska kunna finnas för dessa 
människor när de väl behöver 
deras hjälpa. 
 
Hjälp oss att hjälpa den här julen. Köp ett olivträd till för-
mån för de Palestinska bönderna eller kom och fika för den 
goda sakens skull.
Veronica Holtsjö genom Internationella kommittén

Julen är en högtid som oftast förknippas med 
välgörenhet och värme. 
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När LSU utannonserade ett uppdrag om att hålla två work-
shops om FN:s milleniemål var jag inte sen att söka. Tack 
vare den erfarenhet och kunskap jag har fått som ideellt 
aktivt och anställd inom KFUK-KFUM kände jag mig rus-
tad för utmaningen och efter en seriös antagningsprocess 
visade det sig att LSU också ansåg att jag var lämpad för 
uppgiften. En svensk tjej och två ledare från Moçambique 
blev mina kollegor under två intensiva veckor.

FN:s milleniemål antogs av världens länder år 2000 för att 
göra en kraftansträngning inom fattigdomsbekämpning de 
kommande 15 åren, d.v.s. fram till år 2015. De åtta mil-
leniemålen riktar sig i hög grad riktar sig mot unga men 
ungas perspektiv är dock inte särskilt uttalat; unga har sällan 
mycket att säga till om i detta arbete vilket givetvis är pro-
blematiskt. Att LSU och dess partnerorganisationer lyfter 
fram detta känns viktigt och för mig är det ett privilegium 
att bidra till detta.

Programmet i Mocambique var fullspäckat med möten på 
ministerier och ungdomsorganisationer. Efter gedigen för-
beredelse av workshopen var den minutiöst planerad men 
inget blev som jag hade trott! Studiebesöken och mötena 
uteblev i hög grad och själva workshopen blev radikalt änd-
rad mot vår planering. Det fina är att det ändå blev väldigt 
bra. Alla personliga möten, nätverk som skapats, idéer som 
har kläckts har varit väl värda mödan. 

Att vara workshopledare i 
denna typ av interkulturell 
kontext är en utmaning, 
tålamodet sätts ständigt 
på prov och man får se 
till att plocka fram sina 
bästa samarbetstalanger. 
För mig har det varit mer 
lärorikt och utvecklande än 
jag någonsin hade kunnat 
ana mig. Att få representera KFUK-KFUM i denna kontext 
är också väldigt kul; det är ett sätt att berätta om vår fina 
organisation, dela med av KFUK-KFUMs erfarenheter 
och samtidigt ta med nya kunskaper hem. Jag hoppas att 
jag, med denna lilla berättelse, kan inspirera dig att ta del av 
LSUs möjlighetsutbud och växa. 

Personligen var det också underbart att komma tillbaka 
till Afrika. Afrika, som ofta förknippas med hiv, fattigdom 
och våld, är för mig något annat. Visst finns där korrupta 
regimer, arbetslöshet och bristfälliga utbildningsväsen, men 
jag ser framförallt en annan sida av Afrika, en kontinent där 
människor skrattar, sjunger och dansar. För att citera min 
nya vän Bonni, ”hela Afrika ler!”
Aron Wängborg, KFUK-KFUM Ängsholmen

KFUK-KFUM på uppdrag åt LSU i Mocambique

kering, eller där träd blivit förstörda. En skylt sätts upp på 
varje planteringsområde, där det framgår vilka som bidragit 
till träden. Detta påminner bonden om att omvärlden inte 
helt struntar i palestiniernas situation, och bosättare/isra-
eliska armén om att någon kommer att reagera om träden 
förstörs. 
Alla olivträd finns i en databas på JAI´s hemsida där du kan 
se var ditt träd finns. 

Hur köper jag ett olivträd?
1. Sätt in 250 kronor på KFUK-KFUM Sveriges PG 90 
1855-7 skriv Olivträd som meddelande
2. Skicka ett mail till lott.torngren@kfuk-kfum.se, där anger 
du namnet som ska stå på 
certifikatet och adressen 
dit det ska skickas. Uppge 
också e-postadress(-er) dit 
nyhetsbrev från JAI ska 
skickas.
3. Du kan även köpa 
certifikaten direkt, i 
KFUK-KFUM Centrals 
reception, dagtid.

JAI (Joint Advocacy Initia-
tive) är en påverkansorga-
nisation bildad av KFUK 
Palestina och Östra Jeru-
salems KFUM. Olivträd 
har en viktig plats i den 
palestinska kulturen. Oliv-
träd kan bli upp till 1000 år 
gamla, och ofta har samma 
familj levt av sina träd i 
flera generationer. Skörden 
är en angelägenhet för hela 
familjen där alla generatio-
ner samlas och deltar. Att 
förstöra träd innebär alltså 

betydligt mer än ett ekonomiskt lidande. 
Att återplantera träd är därför viktigt inte bara som ett sätt 
att stötta en bonde ekonomiskt, utan också ett sätt att visa 
solidaritet och plantera hopp. Det är också viktigt att visa 
att marken brukas, annars kan det användas som förevänd-
ning för konfiskering.
När du köper ett träd får du ett certifikat som visar att du är 
sponsor. Ditt träd planteras på mark som hotas av konfis-

THE OLIVE TREE CAMPAIGN - KEEP HOPE ALIVE



  SID  19

10 dagars Olivplockning på Västbanken o Jerusalem –  åter-
kommande  program i  East Jerusalem YMCA and YWCA 
of  Palestine´s regi. 
 
Skördetiden för oliver är kort och de palestinska bönderna 
trakasseras och hindras ofta när de skall plocka oliver av 
israeliska bosättare eller militären. För att förhindra detta 
inbjuder våra systerorganisationer internationella deltagare 
att komma och plocka oliver med de palestinska bönderna. 
Blotta närvaron av deltagarna ger skydd och den hjälp som 
bönderna behöver.
Varje höst kommer människor från olika länder i världen 
och deltar och visar sitt stöd.

I oktober var vi två medlemmar från Centralföreningen 
som tillsammans med 70 andra från 15 länder som deltog. 
Deltagare var i åldern 12-83 år. Det var indier japaner, judar 
och palestinier från USA o Storbritannien – många från 
Holland och ända från Australien.  Anita Andersson och 
Barbro Thorén och ett par Jönköpingsbor från Sverige. För 
Anita var det andra gången hon plockade oliver.
Vid sidan av olivplockningen var det många möjligheter att 
bekanta sig med ”de heliga platserna” med besök i Jerusa-
lem och födelsekyrkan i Betlehem. Till ”Herdarnas äng” 
i Beit Sahour och Hebron gjordes utfärder. Man får veta 
mycket om Palestiniernas situation och om murens effekter 
samt besök hos såväl israeliska som palestinska fred- och 
mänskliga rättighetsorganisationer.

Olivplockning var en stor del av programmet och det var 
både meningsfullt och roligt. Efter en halvdag i sol och 
värme uppe i träden och på stegarna med många fyllda hin-
kar oliver var vi alla rejält trötta och dammiga. Våra kläder 
var tillslut  väl använda och i regel uttjänta. 
Efter rensning o packning i säckar var det dags för lunch i 
regel hemma hos bonden. 
På förmiddagarna bjöds det på arabiskt kaffe och the med 
mynta. Härligt! Vatten var något som vi fraktade med oss. 
Ett par liter försvann snabbt i värmen.  

I februari 2011 är det dags för plantering av nya olivträd 
hos bönderna – det är sä-
kert  ansträngande att gräva 
o bära träd och vattna. Det 
är en erfarenhet och upple-
velse som får vara till något 
annat år. 
Olivplockning och –plan-
tering är absolut alternativ 
till pilgrimsresor om man 
vill öppna sina sinnen och 
dessutom göra nytta, ha 
roligt och få nya vänner 
världen runt. 

Tack till YWCA i 
Palestina och Östra 
Jerusalems YMCA som är 
sådana förkämpar i  arbetet 
med att synlig- och med-
vetandegöra om vardagssi-
tuationen för palestinier på 
Västbanken och Jerusalem.  
Barbro Thorén

Olivplockning -  återkommande  program i  East 
Jerusalem YMCA and YWCA of  Palestine´s regi. 
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Hong Kong- världsrådsmöte 2010

Vad är ett World council egentligen? Det var vi några som 
undrade när vi drog på oss stödstrumporna och satte oss 
på långflygningen till Hong Kong. Väskorna var packade 
med roll-ups, t-shirts, kepsar och annat reklammaterial 
för KFUK-KFUM Sverige. Den svenska delegationen med 
24 personer hoppades alla ha andra saker att bära på 
hemvägen.

Vi flög in över Hongkong och det kändes som vi var en del 
av en James Bondfilm och snart skulle de släppa av oss över 
den gröna ön men de höga skraporna med fallskärm. Men 
vi fick landa på vanligt sätt och blev snabbt och effektivt 
installerade med hjälp av massor av kinesiska ungdomar. 
Minst tre per besökare kändes det som och alla lika vän-
liga. Stod med två meters mellanrum och pekade på vart vi 
skulle. Det var varmt och fuktigt och vi blev slussade in i 
ett luftkonditionerat klassrum och fick lite att dricka. Snart 
var vi installerade i små bungalows med blå plasttofflor och 
dessvärre en del kackerlackor.

YMCA World Council bestod först av en dag när alla 
tackade alla som jobbat den passerade 4-årsperioden. Sen 
kom några dagar av workshops varvade med omröstningar. 
Besluten förbereddes i svenska delegationen men bara de 
röstberättigade ombuden deltog i själva beslutsmötena. 
Det var en stor organisation, många steg och inte alltid helt 
lätt att följa. Men det blev ny ordförande, Ken Colloton 
från USA, vice ordförande Fernando Ondarza från Mexico 
och kassör Helen McEwan från Australien. Sen avslutades 
World Council med att alla tackade det avgående presidiet 
ytterligare någon dag och önskade varandra lycka till.

Mellan allt detta 
formella hade vi 
flera intressanta 
workshops, t.ex. 
om Peace Week, 
lobbying gentemot 
politiker och Glo-
bal Operating Plan 
(GOP). Sverige 
var aktiva med en resolution runt arbetet som följer efter 
FNs miljömöte i Köpenhamn. En annan resolution antogs 
också för att säkra unga medlemmars inflytande på världs-
förbundsnivå.

En kväll var internationell afton med kinesisk drakdans en 
annan var det pampig invigning i kulturhuset med Hong 
Kongs borgmästare och medskickade hälsningar från FNs 
GS Ban Ki Moon. Vi åkte på utflykter, sjöng på morgon-
samlingarna, började dagen med Tai Chi, badade i Sydkine-
siska sjön, hade luncher och middagar med andra KFUK 
och KFUM:are under hela veckan. 

Vi nätverkade med många människor, svenska såväl 
som internationella, totalt var vi över 1 000 deltagare från 
drygt 60 länder av totalt 125 möjliga. 

Under hela mötet hägrade ett ständigt naturhot, ”the 
Taifon” som väntades komma med över 118 kilometer i 
timmen. En kväll skickades all personal hem och vi blev 
informerade om att eventuellt inte kunna gå ut ur husen 
dagen därpå. Ingen tyfon kom, däremot en del häftiga regn 
och mindre kastbyar.

Nästa YMCA World Council 2014 hoppas vi skall hål-
las i Sverige, vi alla lobbade för detta under hela veckan 
och Umeå blev satt på världskartan som även är Europas 
kulturhuvudstad 2014. Umeås kommunalpolitiker Anna-
Karin Sjöstrand var med oss i Hong Kong, och berättade 
att kommunen stödde detta initiativ ekonomiskt, ett initiativ 
som tagits av KFUM Umeå och KFUK-KFUM Sverige 
tillsammans. Beslutet tas först i vår, så hur vi lyckades vet vi 
först då.

Detta var ett litet axplock av ett mycket intensivt och 
innehållsrikt världsrådsmöte, mer att läsa finns på dels 
KFUK-KFUM Sveriges hemsida samt på World Alliance of  
YMCA. Tack för att vi fick möjligheten att delta!
Text: Kea Lagerquist och Giggi Steijer
Foto: Kea Lagerquist
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MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN
KFUK-KFUM Centrals Strategikonferens hade i år temat 
Verksamhetsplan och var föreningen är om fem år.

Konferensen gick i år till Berlin den 19-21 november. Med 
inte mindre än 38 deltagare från Centrals alla föreningar 
och verksamheter var det med spänning vi möttes på Ar-
landa i arla morgonstund.

Fredagen inleddes med sightseeingbuss runt de centrala 
delarna av Berlin och guiden var både dramatisk och fak-
taspäckad och vi fick onekligen både historia, kultur och 
arkitektur till livs. 

Fredagseftermiddagen fortsatte med grupparbete om den 
egna verksamhetens behov av KFUK-KFUM Central samt 
om de resurser föreningen har. 

På kvällen var det studiebesök på CVJM(KFUM) Trinity 
Marzhan. CVJM Trinity Marszan är en del av CVJM Berlin 
och är en ungdomsgård i ett problematiskt område i forna 
Östberlin. Eldsjälen och socialarbetaren Steffen Engler tog 
emot oss och visade oss verksamheten, som rymde rum för 
fysisk aktivitet, musik, samtal samt traditionella fritidsgårds-
aktiviteter såsom biljard- och hockeyspel samt cafédel.

Under lördagen och söndagen konfererade vi. Presentatio-
nerna av respektive verksamhet/område inom föreningen 
visar på den bredd och mångfald som finns inom förening-
en. Redovisning av grupparbeten och dragning av liggande 
verksamhetsplan samt var styrelsen befann sig inom respek-
tive område samt ”Input, brasklappar och nya idéer” gav 
energi till gruppövningen ”Sju bord, sju styrelseledamöter 
och en jädrans massa idéer” där frågeställningarna fastighe-
ten, medlemmarna, personal, ny hall, caféet, gym och hotell 
diskuterades. Efter trattande och konkritiserande av dessa 
ämnen påbörjades skrivandet av en ny verksamhetsplan 
under söndagen.

Vision
1. Att fram till 2015, bygga, alternativt förvärva ny fastighet 
för att utveckla föreningens verksamhet.  
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att utreda och inven-
tera resurser ifråga om ekonomi, kompetens o dyl samt 
Konsekvenser för verksamheten och eventuella samarbets-
partners i dec 2010)  

2. Verka för och ha beredskap för ett eventuellt förvärvande 
av Ängsholmen

Rad fyra   Giggi Steijer, Hans Lagerquist, Viktor Lilja, Hampus Lennerhed, Sebastian Löfstrand, Rickard Gustafsson, Elof Theler, Mai 
  Göteman,  Christer Sjöström, Henrik Karlsson, Jan-Erik Österström Thomas Lycke, Sophie Degenne, Claes Eliason, Bengt 
  Strömgren, Michael Lagerkvist.
Rad tre och en halv  Maria Lindberg, Jimmy Forsberg, Cajsa Zbinden, Jacquline Meregan, Li Hjertén
Rad två   Göran Stafrin, Göran Stenfelt, Lars-Erik Alm, Svante Bengtsson, Lena Rydhäll, Tamim Mirzad, Per-Anders Aglert, Margaretha  
  Svensson, Torbjörn Brown
Rad ett   Alan Bergström, Lena Wijk, Bengt Arwén, Magnus Linde, Mika Blomqvist, Ulrika Alexandersson, Isak Benyamine, Kea Lagerquist
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3. Fastigheten Rosenbusken Renovering av gym/omkläd-
ning /spegelsalen/relex/andrum
Att fram till 2015 maximera tillgänglighet för medlemmarna 
samt öka verksamheten/värdet för medlemmar samt för 
hotellgäster av dessa utrymmen. Öka intäkterna i dessa 
utrymmen
Prioriteringsordning i detta arbete
1. Se över och inrätta ett ”andrum” på plan 6
2. Se över och renovera spegelsalen utifrån 
 målsättningen
3. Se över och renovera gym/omkädning/relax

4. Att fram till 2015 maximera tillgänglighet av lokaler och 
fik samt öka intäkter för att utveckla och utöka verksamhe-
ten när det främst gäller barn och ungdom. 
Se över säkerhetsfrågan genom att se över bemanning på 
kvällstid/helger

Arbetet med verksamhetsplanen går givetvis vidare och 
frågan ägs av KFUK-KFUM Centrals styrelse. Förutom 
ovan nämnda gav konferensen input till andra delar av 
kommande arbete. Det planeras för uppföljning samt 
remiss ut till de olika styrelserna inom föreningen för 
fortsatt arbete med verksamhetsplanen. Förutom det vi fick 
ned på papper bjöd helgen på nätverkande och informella 
erfarenhetsutbyten.
Ulrika Alexandersson
Foto; Göran Stafrin

Eldsjälen Steffen Engler som är ansvarig för CVJM(KFUM) 
Jugendhaus Trinity Marzan i forna ÖstBerlin
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STRATEGIKONFERENSEN 
I BILDER

Foto: Göran Stafrin
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10:30-11:30  Banana Kids (2003-2004)
11:30-12:30  Banana Kids (2001-2002)
Ingen föff ranmälan krävs. 
Avgiftff en för ff Banana Kids är  600 kr 
Man får prova på en gång, sedan skic

ds (2003-2004)
ds (2001-2002)

ckas inbetalningskort ut.

Historien om banana huj! 
www.kcb.sewww.kcb.se
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KFUK CENTRAL 125 ÅR
För 125 år sedan startade KFUK sin verk-
samhet i Stockholm, det var slutet på 
1800-talet och framförallt kvinnors och 
barns villkor var allt annat än acceptabla 
för det stora flertalet. Kvinnor hade inte 
arvsrätt, inte rösträtt och var oftast omyn-
diga, var man dessutom ogift och fick barn 
med ”fader okänd” så var villkoren sko-
ningslösa. Att utbilda sig som kvinna var 
inte accepterat och dessutom få ett yrke 
sågs inte med goda ögon, barn arbetade 
under svåra arbetsförhållanden, sjukvård 
var för många ett okänt begrepp. Bostads-
förhållanden var för många undermåliga 
och ibland obefintliga, snarare att vuxna 
och barn bodde på sina arbetsplatser där 
det var kallt, dragigt och fuktigt efter 12-14 
timmars arbetsdag. Och dessutom skulle 
man vara tacksam för det lilla man fick, 
om man överhuvudtaget fick något utöver 
en sängplats och ett mål mat om dagen. 
Slaveri kallas det idag!

Under sådana förhållanden startade ett 
folkrörelsearbete med flera organisationer 
framförallt inom fackförenings- och nyk-
terhetsrörelsen och kristna organisationer 
för att förändra människors villkor och 
rättigheter, KFUK var en av flera organisa-
tioner som gjorde det och som vände sig 
framförallt till unga flickor och deras lev-
nadsförhållanden bland annat genom att 
erbjuda faktisk hjälp i form av bostad och 
utbildning, nya sociala sammanhang och 
personliga nätverk. Ofta var det kvinnor 
från borgarklassen som kunde använda 
sitt inflytande i arbetet med de unga kvin-
norna.
 
Historien som följde är lång och händel-
serik och kräver sina egna berättelser, 
idag skrivs det avhandlingar om några 
av de kvinnor som var verksamma under 
den här tiden. Bland annat har Madeleine 
Dahl, teolog och som har forskat om Elsa 
Cedergrens (född Bernadotte) gärningar 
för KFUK och kvinnorörelsen samt Ann 
Hallner, doktorand och historiker på Stock-
holms universitet skriver just nu om KFUKs 
arbete och betydelse under sekelskiftet. Vi 
återvänder till både Madeleines och Anns 
arbete och texter i nästa nummer av Cen-
tralbladet.

Kea Lagerquist
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Vill fröken hjälpa mig?
Det var en dag på hösten 1885, som jag på 
gatan mötte fru Natalie Andersson-Meijerhelm, 
med vilken jag kort förut blivit bekant. Hon 
kom emot mig och sade: Jag skulle gärna vilja 
sätta igång en förening med unga flickor; vill 
fröken hjälpa mig? Ja, det var jag gärna med 
om. Och så samlades vi några dagar senare, 
några stycken, som blifvit intresserade av 
saken, och talade om hur vi ville ha det. Fru 
Andersson-Meijerhelm hade förut haft bibel-
klass för unga flickor och hade varit i England 
under sommaren där hon lärt grundligt känna 
K.F.U.K. När vi nu fått planen klar för oss själf-
va, utlyste vi ett möte i kyrkan vid Floragatan 
den 30 november för att intressera allmänhe-
ten för saken. Salen blef alldeles full. Fru A.M 
talade öfver Ordspr. 6:6... Inte mindre än ett 
femtiotal kvinnor efter mötets slut antecknade 
sig som medlemmar i den blifvande förening-
en. Ur ”Arvet dom gav oss”

Vi samlades, nio kvinnor, en dag på hösten 
2010, 125 år efter att KFUK Central startades, 
för att tala om KFUK Centrals historia och roll

Foto: Ulrika Alexandersson

SAMTAL OM KFUK 
CENTRALS HISTORIA

Närvarande var Gun Hjelmqvist, 
Marianne Kåverud, Maj-Britt 
Gustafsson, Anita Andersson, 
Barbro Thorén, Anna Burack, 
Kea Lagerquist och Ulrika 
Alexandersson

Vi pratade om 
ungdomsafto-
narna, scou-
tutflykterna, 
bibelstudierna 
och föredrag 
som anordna-
des, om lunch-
serveringar på 
Brunnsgatan 
och om det 
sociala arbetet 
inom Emmaus.

Vi pratade om 
den inte helt 
enkla sammanslagningen med KFUM Central 
i slutet av 1960-talet och de många viljorna. 
KFUK bar med sig mycket pengar in i boet, 
KFUM Central stod med ett stor fastighet som 
var eftersatt och man skulle nu enas om ett 
gemensamt namn och en gemensam styrelse.

En fantastiskt givande lunch med där vi fick ta 
del av vår förenings historia.
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Kalendarium
Datum  Arrangemang    Plats     Tid 

December
4  Julkonsert, Stockholm Cantus  Engelbrektskyrkan  18.00
4  3MOT3. Sporttävling för THE-K  Idrottshallen m m  18.00
5  Julkonsert, KFUM Kören  Frimurarna   11.00
11  Julkonsert, KFUM Kören  I Strängnäs   15.00
11  Julkonsert, KFUMs Kammarkör  Hedvig Eleonora kyrka  16.30 
11  THE-K. Olika aktiviteter   Flera lokaler, Central  18.00
16  Julfest KFUK-KFUM Central Senior  Spegelsalen    12.00
18  Julkonsert, KFUM Kören  Maria Magdalena kyrka  15.00 och 18.00
18  Julfest, Basket    Spegelsalen   18.00
18  Julkonsert, Pro Musica   Tyska kyrkan   18.00
18  Julkonsert, Ursus Kammarkör  Erik Eriksonshallen  18.00
18  THE-K. Terminsavslutning och fest Flera lokaler, Central  18.00
23  Caféet och central stänger kl 18.00 Roseng. 1
24-31  KFUK-KFUM Central är stängt     ”

Januari 2011 
8  Trettondagskonsert, Pro Musica  Oscarskyrkan
27  Seniorträff    Snickarbacken   12.00 / lunch

Februari och 
20 Skidresa till Romme Alpin     Dalarna     

Mars
20 Skidresa till Romme Alpin   Dalarna
  
Mer information finns i denna tidning och mycket mer finns på www.central.kfuk-kfum.se  

Ljus     5 kr  5 st./ 20 kr
Julkort    5 kr  5 st./ 20 kr
Tändstickor    5 kr
Scoutalmanackan   80 kr
Noveller för Världens barn 150 kr  (2009 års; 50 kr)

Träningskläder byxa + tröja 
storlek Dam Large,   ENDAST 20 kr

STÖD VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE I JULETID

B


