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Centralbladet är en medlemstidning för KFUM Centrals 
medlemmar. Medlemmar är alla lägerdeltagare och ledare på 
Ängsholmen, KFUM-gymnaster, spelare och coacher inom 
KFUM Central Basket, medlemmar inom våra fem körer och 
två orkestrar, medlemmar i Senior samt direktanslutna 
medlemmar.

Reception/bokning:   08-120 114 00 bokning@central.kfuk-kfum.se 
Fax   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  070-726 38 36  john@central.kfuk-kfum.se
Ekonomi och fastigheter: Armineh Karapet 08-120 114 70 armineh@central.kfuk-kfum.se
Cafét: Annette Spata & Elena Morini 08-120 114 00 cafe@central.kfuk-kfum.se
Dataansvarig Björn Henningsson  data@central.kfuk-kfum.se
Ängsholmen:  Klara Söderström 08-120 114 83 klara@angsholmen.org
 Andreas Ekeberg  08-120 114 72  andreas@angsholmen.org
Ängsholmen / Sköna Dar Sanna Lindström 0768-41 58 98 sanna@central.kfuk-kfum.se 
Lägergården Ängsholmen:   08-571 633 94 
Fax lägergården Ängsholmen:   08-571 633 91
Central Basket:  Victor Sundquist  08-120 114 74  victor@central.kfuk-kfum.se
 Hillevi Stenström 073-664 78 52 hillevi@central.kfuk-kfum.se
KFUM-gymnasterna:  Tova Sörén 08-120 114 76  tova@kfum-ga.se
 Sebastian Löfgren 08-120 114 76 sebastian@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 KFUM CENTRAL
Välkommen att ansöka om medlemskap i 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. Medlemsavgif-
ten betalas antingen kontant i samband med ansökan eller 
direkt till vårt bg 623-0056. För mer info kontakta Armineh 
Karapet, 08-120 114 70 eller armineh@central.kfuk-kfum.se.

 

ÖPPETTIDER KFUM CENTRAL
Sommaröppettider 2013   
Midsommar 21-23 juni   Stängt  
Vecka 26 - 31 måndag - fredag  10.00 - 16.00
Vecka 26 - 31 lördag - söndag  Stängt
Vecka 32     Stängt
Vecka 33 måndag - fredag   10.00 - 16.00 
Vecka 33 lördag - söndag   Stängt

Ordinarie öppettider fr.o.m. 19 augusti  
Vardagar     08:00 - 20:30
Helger     10.00 - 17.30

KFUM Central

KFUM Central

KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

Internationellt

Internationellt

Körer och orkestrar

2.  Innehåll
3.  Ordförande har ordet
4.  Centrals café
5.  Roslagstullsprojektet 
5.  KFUM Central sommaröppet 
6.  The K Summertime

14. Vårkonserten i Immanuelskyrkan 
15.  Pro Muscia  

8.  Sköna Dar
10. Knatteläger på Ängsholmen

12. New York, KFUM och Sandy

16. YMCA Europe Festival

13.  KFUK-KFUM Central Senior 
13.  Världens Barn
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Ha en skön 

och tänk på att sommaren är en bra 
tid att på olika sätt ägna sig åt KFUM:s 

kärnvärden - kropp, själ och ande. 

SOMMAR

I april satte vi punkt för verksam-
hetsåret 2012. Och för den som inte 
läst eller bläddrat i 2012 års verk-
samhetsberättelse, kan jag verkligen 
rekommendera det. Det är skön 
läsning för en Centralare. Medlems-
antalet ökar hela tiden och vi är nu 
upp i över 2600 medlemmar varav 
de flesta barn och ungdomar, precis 
som det ska vara. I verksamhetsbe-
rättelsen ges en imponerande bild 
av alla verksamheter som bedrivs 
inom föreningen, både i stor och 
liten skala, och där kan ni också ta 
del av våra ekonomiska redogörelser 
som trots allt är en viktig grund för 
vår verksamhet.

Det här med verksamhetsår är ju 
egentligen en teoretisk konstruktion 
eftersom verksamheten pågår hela 
tiden och sällan 
tar hänsyn till 
något årsmöte. 
Många verk-
samheter pågår 
ofta terminsvis, 
medan andra 
blir som mest 
intensiva under 
sommaren. 
Men likväl, 
årsmöten är 
viktiga. Det 
är då dags för 
styrelser att re-
dovisa vad man 
gjort, hur man 
förvaltat eko-
nomin och om man följer de planer 
som är uppsatta. Och man väljer 

styrelse. Att vara styrelsemed-
lem är ett förtroendeuppdrag 
som ska tas på största allvar 
och har betydelse för fören-
ingens framtid. Kanske inte 
på kort sikt för den dagliga 
verksamheten, men på längre 
sikt. De frågor som vi be-
handlar i styrelsen idag siktar 
oftast ett par år, eller ännu 
längre, fram som t ex frågan 
om Roslagstullshallen.
Vi som sitter i styrelsen i dag 
är både glada och tacksamma 
för det förtroende vi fick på 
årsmötet. Att få vara med och 
påverka vår förenings framtid yt-
terligare ett år är inspirerande. 

I sommar kommer många av er att 
vara med på läger som vi anordnar, 

och det är 
fantastiskt 
roligt. Men 
det finns 
också en hel 
del som inte 
kommer iväg 
på något 
läger av olika 
anledningar. 
För er, och 
för alla som 
har lust, 
kommer vi 
att ha öppet 
varje dag 
hela somma-
ren på Ro-

senbusken för den som vill komma 
ner och idrotta lite eller bara hänga 

i cafeet och träffa några, kanske nya, 
kompisar. Om detta står det mer 
i det här Centralbladet på annan 
plats. Det är viktig för oss att kunna 
erbjuda en mötesplats även när den 
terminsstyrda verksamheten ligger 
nere, för det är många som blir kvar 
i stan i väntan på sina föräldrars 
semester. Då kan vi erbjuda en möj-
lighet till någon kul aktivitet och en 
plats dit man alltid är välkommen.

Till sist ett stort tack till alla våra 
körer och orkestrar som ordnade en 
gemensam konsert i slutet av april, 
bl a med Lars Erik Larssons fina 
verk Förklädd Gud. Det var ett ini-
tiativ som jag hoppas återkommer 
och som fler av våra 2600 medlem-
mar gärna besöker nästa gång.

Ha en skön sommar och tänk på att 
sommaren är en bra tid att på olika 
sätt ägna sig åt KFUM:s kärnvärden 
– kropp, själ och ande.
/Bengt Arwén

I sommar kommer många av 
er att vara med på läger som vi 
anordnar, och det är fantastiskt 
roligt. Men det finns också en 

hel del som inte kommer iväg på 
något läger av olika anledningar. 
För er, och för alla som har lust, 

kommer vi att ha öppet varje dag 
hela sommaren på Rosenbusken 
för den som vill komma ner och 

idrotta lite eller bara hänga i 
cafeet och träffa några, kanske 

nya, kompisar. 
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KFUM Central

Den 19 augusti slår Centrals nya café upp 
portarna. I juli går regin av föreningens 
café Kom & Ät över till Kom Hotel och 
en ytrenovering kommer att genomföras 
under sommaren. 

Bakgrunden till att KFUM Centrals styrelse valt att 
lägga driften på sitt helägda dotterbolag är att caféet har 
gått med minusresultat och förhoppningen är nu att i 
Kom Hotels regi ska verksamheten bära sig. Hotellet 
kan förbättra verksamheten främst genom synergief-
fekter såsom att använda personal och 
råvaror både på hotellet och i caféet. 
All cafépersonal kommer att övergå till 
Kom Hotel.

Rose café, som caféet kommer heta, 
kommer att rikta sig både internt och 
externt och man vill bredda caféverk-
samheten, berättar Kom Hotels VD 

En ”Moodboard” 
är framtagen av 
wall to wall arki-
tektur AB.  Den 
visar inte exakt hur 
inredningen kom-
mer att se ut utan 
avser att skapa 
en känsla av den 
inredning som är 
planerad.

Torbjörn Brown. Främsta målgrupp är föreningens 
egna medlemmar och man vill nu också rikta sig till 
hotellets gäster samt till allmänheten. Man vill höja kva-
liteten för föreningens medlemmar och skapa en stilla 
plats att koppla av på och umgås. Alla kommer att vara 
välkomna och fika och alla ska kunna trivas, såväl ung 
som gammal.

Utbudet som finns idag kommer med några små 
justeringar att finnas kvar. Hotellet kommer att satsa på 
luncherbjudande under lunchtimmarna och det 
kommer att finnas möjlighet att enkelt ta med sig mat 

och dryck från caféet. KFUM Centrals 
medlemmar kommer att erbjudas förmå-
ner på utbudet.

Caféet kommer att få ett nytt intryck med 
nya möbler och renovering och ommål-
ning av ytor. Möblerna kommer att vara 
i okänsligt material, borden kommer att 
vara golvfasta och soffor som är lite 
högre samt sittpuffar utmed läktarfönst-
rena. 

NYTT KONCEPT AV VÅRT CAFÈ I 
FÖRENINGSLOKALERNA

”Rose café, som caféet 
kommer heta, 

kommer att rikta 
sig både internt och 
externt och man vill 
bredda caféverksam-

heten.”
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KFUM Central

PÅVERKANSARBETE FÖR 
IDROTTSHALL VID ROSLAGSTULL

Vänster bild: Roslagstullsutskottets medlemmar Svante Bengtsson, ordförande 
i KFUM Central Basket, Michael Lagerkvist, styrelseledamot KFUM Central, 
Kersti Hedqvist, KFUMs kammarkör och Bengt Arwén, ordförande KFUM 
Central. Med i utskottet är även Magnus Lindhe, KFUM-gymnasterna, Mal-
colm Lilliehöök, styrelseledamot KFUM Central och Peter Yllmark, styrelsele-
damot KFUM Central.  

Högra bilderna är från politikermötet den 17 april 2013. 

Roslagstullsutskottet är en 
arbetsgrupp under KFUM 
Centrals styrelse som arbetar 
för att föreningen ska bygga 
två idrottshallar vid västra 
Valhallavägen i Stockholm. 
Den 17 april genomfördes ett mycket 
uppskattat informationsmöte för 13 
politiker från  stadsbyggnadsnämn-
den, idrottsnämnden samt stadsdels-
nämnderna Östermalm och Norr-
malm. Detta har resulterat i ökad 
kännedom om vår förening och vår 
vision om nytt föreningshus.
Ett intensivt påverksansarbete har 
bedrivits av utskottets medlemmar 
under hela projekttiden. Efter poli-
tikermötet har arbetet blivit allt mer 
intensivt med att få stadens ansvariga 
intresserade för betydelsen av att 
KFUM Central som stark barn- och 
ungdomsförening får möjligheten att 
etablera och utveckla förenings- och 
idrottslivet i Vasastan.

I sommar kommer KFUM 
Central på Rosengatan vara 
öppet för dig som är medlem, 
du kan ”droppa in” mellan 
10-16 alla vardagar under 
hela juli samt andra veckan i 
augusti! 

KFUM CENTRAL HAR SOMMAR-
ÖPPET I IDROTTSHALLARNA

Det kommer alltid att vara en ”som-
marvaktis” i lokalerna som har koll 
på vad som händer i huset, för när-
varolista, hjälper till med lite smått 
och gott och kan hjälpa till med att 
ta fram idrottsredskap, bollar, nät 
eller vad som kan behövas. Idrotts-
hallarna kommer alltså att vara till-
gängliga för träning under den tiden 

och ibland är även the K på plats 
och har sina aktivteter i huset. P.g.a 
renovering av café kommer delar av 
plan 3 vara avstängt men det går att 
fika och värma mat i föreningsköket 
på plan 5.
Välkommen till  
KFUM Central i sommar!
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Sköna Dar är Ängsholmens daglägerverk-
samhet. Syftet är att erbjuda en meningsfull 
fritid några av sommarens veckor (och vissa 
andra lov) för grupper av barn och ung-
domar som inte alltid har möjligheten att 
komma ut på läger. Målsättningen är att det 
ska vara en blandad grupp och att det sker 
en integration genom interaktion. Alla ska 
känna sig välkomna i en fördomsfri miljö. 
Känner föräldrar sig osäkra på att släppa 
iväg barnen kan de följa med.

KFUM Ängsholmen inledde sitt projekt 
tillsammans med KFUM Stockholm 
Gotland 2009 att öka möjligheten för barn 
och ungdomar att uppleva sommarläger. 
Första daglägret genomfördes sommaren 
2010 och har därefter gett möjlighet för 
hundratals ungdomar att uppleva segling, 
kanoting, klippklättring, bad och bollspor-
ter. Sedan 2011 arbetar Sanna Lindström 
som projektledare för Sköna Dar och tillsammans med 
lägerledare som anställs för lägerveckorna tar hon emot 
hundratals barn och ungdomar under en säsong.

Daglägret på Björnö bygger på ett långt samarbete med 
Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsen upplåter mark, 
står för toaletter, sätter upp en pontonbrygga speciellt 
för Sköna Dar samt lånar gratis ut en stuga där ledarna 
kan övernatta. Skärgårdsstiftelsen har uppdrag av staten 
att öka tillgängligheten för medborgarna attt uppleva 
skärgården.

Att lägret erbjuds till så låg kostnad som 50 kr i med-
lemsavgift för den enskilda deltagaren beror på att 
lägret finansieras av bidrag från fonder och stiftelser 
som Sanna söker kontinuerligt under året.

Två aktivitetespass erbjuds varje dag . Flera ungdomar 
upplever scheman som negativt från skolan så aktivite-
terna erbjuds utan att vara obligatoriska och det finns 
inga tidsregler. Många av deltagarna är ovana med 
skärgårdsmiljön och ganska nöjda efter en dag ute på 
Björnö. I sommar kommer Sköna Dar att samarbeta 
med bl.a Kom Samman, med nyanlända personer, 
Fryshuset, JKS, kommuner m.fl.

EN DAG PÅ SKÖNA DAR 

10.00  UPPSAMLING OCH 
  GEMENSAM UTFÄRD I 
  ABONNERAD BUSS
11.00  PASS 1
13.00  MEDHAVD MATSÄCK
  PASS 2
16.00  HEMFÄRD 

AKTIVITETER
Aktiviteter som erbjuds på Sköna Dar är 
segling, kanoting, fiske, rodd, bad, beachvol-
ley och ev. klättring. Nya aktiviter för i år 
är slackline (balansera på slak lina) och 
trampbåt. 

Det finns även spel, bollar och  
snorkelutrustning. 

KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

FRAMGÅNGSSAGAN SKÖNA DAR
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Vill du göra något kul på lovet?
 
Häng då med Sköna Dar på dagläger! Är du mellan 10-18 år och vill åka 
ut i skärgården ska du kolla in när nästa läger är i vårt kalendarium. 
 
På Sköna Dars dagläger kan du prova på att: paddla, fiska, segla, ro, 
klättra, sola och bada eller bara ta det lugnt på stranden. 
 
Våra två lägerplatser ser lite olika ut vilket gör att vi på Ängsholmen kan 
testa samarbetsövningar eller flera sporter som fotboll, basket och inne-
bandy. På Björnö har vi satsat på segling, paddling, klättring, naturstigar 
och möjlighet till bad och simskola. 
Mer information och anmälan: www.skonadar.se
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KFUM Central

Perosto Consed

JUNI
v.26
24|Mån: Öppningslekar
25|Tis: Bada 
26|Ons: Sköna dar 
27|Tors:  Vasaparken
28|Fre: Bowling

program the k  

THE K
The K Summertime är en öppen 
verksamhet för dig mellan 10-15 år, 
oavsett om du varit med tidigare 
eller ej. Alla är välkomna! 

Öppet tider:
Måndag-Fredag kl. 10:00-16:00
Följ vårat program på Facebook 
(KFUM The k) och Instagram (insta_
thek). Vi kommer att bada, hänga 
i Vasaparken, köra Gokart, fotboll, 
basket, longboard, t-shirt tryck och 
massa annat roligt.
Medtag matsäck!
 
Kostnad: 50 kr för dig som redan är 
medlem i The K, 100 kr för nya  
medlemmar. Engångskostnad fram 
till december 2013. 
Mindre kostnader kan förekomma i 
samband med specialarrangemang. 
 
Dessutom har KFUM Central 
lokalerna på Rosengatan öppna 
vecka 26-31 samt vecka 33 för dem 
som vill hänga i idrottshallarna, kl 
10.00 - 16.00 vardagar, oavsett om 
The K sticker ut på aktiviteter eller 
utflykter. 

VARFÖR THE K?

KFUM är en av Sveriges, och världens största ungdomsorganisationer. YMCA som är USAs motsvarighet 
har liknande center som The K fast med daglig verksamhet och i många fall större utsträckning. The K är en 
försvenskning av amerikanernas The Y som är allmänt känt i USA, där man inte säger: ”See you at the YMCA” 
utan nästan uteslutet ”See you at the Y”.
Max Holmberg är projektledare för The K och utbildad fritidsledare. Tillsammans med Camilla, Emma, Henrik 
och Valle driver han ungdomsverksamheten på fredagskvällarna samt nu i sommar.

Frågor: Max Holmberg, 
max_holmberg@hotmail.se 

eller 072-737 13 02
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JULI 
 
v.29 
15|Mån: Longboard 
16|Tis: Vattenkrig 
17|Ons: Sköna dar 
18|Tors: Bada 
19|Fre: Laserfortet

____________________
______________
v.30
22|Mån: Longboard
23|Tis: Basketturnering
24|Ons: Ultimatefrisbee
25|Tors: Bada
26|Fre: Ut och grilla
____________________
______________
v.31
29|Mån: Longboard
30|Tis: Grönalund
31|Ons: Vasaparken

AUGUSTI
v. 31 
1  |Tors: Mänsklig 
      fussball
2  |Fre: Gokart

YMCA EUROPE 
FESTIVAL I PRAG 
3-10 AUGUSTI 

JULI 
v.27
1  |Mån: Longboard
2  |Tis: YOLO-Ball
3  |Ons: Sköna dar
4  |Tors: Bada
5  |Fre:  Vasaparken
____________________
______________
v.28
8  |Mån: Longboard
9  |Tis:  Fotboll
10|Ons:  Sköna dar
11|Tors:  Vasaparken
12|Fre:  T-Shirt tryck
____________________
______________

program the k  

SUMMERTIME
THE K

VARFÖR THE K?

KFUM är en av Sveriges, och världens största ungdomsorganisationer. YMCA som är USAs motsvarighet 
har liknande center som The K fast med daglig verksamhet och i många fall större utsträckning. The K är en 
försvenskning av amerikanernas The Y som är allmänt känt i USA, där man inte säger: ”See you at the YMCA” 
utan nästan uteslutet ”See you at the Y”.
Max Holmberg är projektledare för The K och utbildad fritidsledare. Tillsammans med Camilla, Emma, Henrik 
och Valle driver han ungdomsverksamheten på fredagskvällarna samt nu i sommar.
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KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

NYTT LÄGER 
FÖR DE 
ALLRA 

MINSTA
Helgen den 25-26 maj nu i vår gick 
Ängsholmens första Knatteläger 
av stapeln, att få möjligheten att 
genomföra en idé till verklighet var 
fantastiskt kul och lärorikt. 
Känslan när förväntansfulla barn 
och föräldrar på lördagsmorgonen 
klev ombord på Ängsholmen var 
nästan obeskrivlig. Efter en rund-
vandring på ön lärde hade vi ett 
pass då vi fick möjlighet att lära 
känna varandra lite bättre genom lek 
och skratt. Vi hade även ett pyssel-
pass under dagen där det skapades 

febrilt allt från barkbåtar och drakar 
till färglada tröjtryck. Då kreativitet 
hade fått flöda så provade vi även 
på hur det är att paddla i kvällsso-
len. Att sedan få avsluta dagen på 
Ängsholmens fort med lite grillning 
och gitarrspel i solnedgången var 
inte helt fel efter en intensiv dag.
Efter en god nattsömn började vi 
söndagen med att hissa flaggan för 
att sedan efter frukost åter igen leka 
vidare och ta vara på en toppenhelg 
i skärgården. De flesta testade den 
nya bastun och tog sitt första dopp i 

havet. Det bakades även de godaste 
bullarna jag smakat på länge. 
När jag tänker tillbaka på denna 
helg blir jag varm i hjärtat och 
jag vill tacka alla samarbetsvilliga 
föräldrar och underbara ledare och 
barn som var med och gjorde detta 
till en toppenhelg! Nu börjar 
planeringstankegångarna inför nästa 
läger fara runt i huvudet och jag 
hoppas på att få se er igen och även 
lite nya ansikten.
Karolina Lagerquist

Då kreativitet hade fått 
flöda så provade vi även 
på hur det är att paddla 

i kvällssolen. 
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NEW YORK, 
KFUM OCH 
SANDY!!

New York är en fantastisk stad 
på många sätt, hon överraskar 
dig gärna och är du lite nyfiken 
så kan man få se en otrolig 
mångsidighet och uppleva en 
massa underliga/roliga/spän-
nande situationer och männ-
iskor.

Ena dagen var det vårväder och vi 
passade på att ströva runt i Brook-
lyn, titta på människor, äta gott, 
hänga och njuta av atmosfären. 
Dagen efter var det snöstorm för 
att sedan över natten bli sommar-
värme…

KFUM finns såklart i NYC också, 
YMCA West Side ligger uppe vid 

central park och är lite likt vårt egna 
gryt på Rosengatan. Det går att bo 
där, träna och äta gott. Skillnader 
finns ju såklart och kan samman-
fattas i ett ord: BIGGER! Ameri-
kanarna gillar ju större saker och 
inget undantag här… Tre fullstora 
idrottshallar ligger på varandra, 
simhall, gym och en mängd hotell/
hostel rum finns till uthyrning.

Förra gången i NYC så bodde vi på 
vandrarhemmet, värmen var trasig 
så det var 45 grader varmt i rummet 
och max en person åt gången kunde 
stå upp. Den andre fick hålla sig i 
våningssängen.

Vi tog oss ut till Coney Island, 
ungefär 1.5hs tunnelbanetur från 

Manhattan. En stadsdel hårt drab-
bad av stormen Sandy så sent som 
november 2012. Där ute i Brighton 
Beach och kring Coney Island så 
har KFUM varit en stor hjälp i 
återbyggnaden av samhället efter 
Sandy. Förutom att erbjuda hemlösa 
någonstans att bo och värma sig 
under stormen så har man också 
efteråt hjälpt till i röjningsarbetet 
samt med att dela ut mat och vatten 
till behövande. 

Man kan idag inte se något som 
helst spår efter den förödande 
stormen förutom på någon enstaka 
plats. KFUM är fantastiskt!
Victor Sundqvist
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Tillsammans med en rad andra organisationer 
engagerar sig KFUM föreningarna i Världens Barn kampanjen 
som genomförs av Radiohjälpen. Årets insamlingsdagar är 5 och 
12 oktober och Du är väldigt välkommen att göra en insats! 

Vill du vara med och samla in medel eller själv bidra till årets insamling? Kontakta Ulrika 
Alexandersson på KFUM Central. Vi kommer precis som förra året bistå med utdelning 
och mottagande av insamlingsbössor. Läs mer om insamlingen och KFUMs profilprojekt 
på: www.varldensbarn.se/insamling
http://kfum.se/engagera-dig/varldens-barn/

KFUM Central engagerar  
sig i Världens Barn! 

KFUK-KFUM Central 
Senior 
genomförde tillsammans med 
Norska kyrkans Damfören-
ing en vårutfärd den 30 maj. 
Färden gick med buss till 
Österby Bruk och Lövsta 
Bruk i Uppland. En trevlig 
dag som inleddes med fika i 
Lövsta Bruk och sedan lunch 
och visning av Österby Bruk. 
Ett besök i en keramikverk-
satd hanns också med. Ett 
knappt fyrtiotal personer 
deltog i den årligt traditionella 
vårutfärden.   
Foto: Håkon-Stein Korshavn

KFUM Central

SENIORERNAS VÅRUTFÄRD TILL LÖVSTA 
BRUK OCH ÖSTERBY BRUK
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Körer och orkestrar

Första avdelningen inleddes med Wilhelm Peterson-
Bergers ”Intåg i Sommarhagen” utmärkt framfört 
av Symfoniorkestern Pro Musica under ledning av 
dirigent Pär Fridberg.  
”Förklädd Gud” var nästa nummer med sångsolis-
terna sopran Hillevi Martinpelto och barytone Karl-
Magnus Fredriksson. Berättaren var Stefan Josefsson. 
Medlemmar ur KFUM-kören i Stockholm, KFUM:s 
kammarkör, Ursus kammarkör, Stockholm Cantus 
och Swingintunes bildade den eminenta stora kören.

Efter pausen spelade Royal Big Band med sångsolis-
ten Thomas Lycke, som också var konsertens konfe-
rencier. Under ledning av Hanna Olsson Nordh  sjöng 
Ursus kammarkör härlig 1500-talsmusik.  KFUM-
kören sjöng in våren med kända Vårsånger

Därefter sjöng KFUM:s kammarkör ”Le Chant de 
Oyseaux. KFUM Centrals alla körer avslutade med 
vårsångerna ”Pingst” och ”Kung Liljekonvalje”, allt 
under ledning av KFUMs kammarkörs dirigent Pär 
Fridberg. En vänlig grönska blev eftermiddagens 
extra- och slutnummer.

Vårkonserten i Immanuelskyrkan den 
27 april gav publiken två mycket 
stämmningsfulla timmar.  
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Vy över hamninloppet i Helsingfors Philip Aluko

www.promusica.se

PR
O

M
U
SI
C
A Spelar du stråkinstrument?

Vill du vara med i en riktigt bra orkester?

Symfoniorkestern Pro Musica är en av Stockholms bästa fri-
tidsorkestrar. Hos oss finns spelkamrater i alla åldrar, både 
yrkesmusiker och hängivna amatörer. Vi har en fin samman-
hållning, spännande repertoar, och en förstklassig dirigent.

Just nu söker vi stråkmusiker, främst violinister och basister. 
På vår hemsida ser du aktuell repertoar och dirigent.

Vi repeterar på torsdagar kl 19.15-21.30 
på Rosengatan 1, KFUM Central (T-Rådmansgatan).
Är du intresserad? Ta kontakt med oss
på info@promusica.se alt 0704841093 (Anders Hjerpe).
För mer information besök:
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B

KFUM Central planerar för att resa med 
en grupp, Ängsholmare, ungdomar från 
THE K, enskilda medlemmar. Som aktiv 
medlem i KFUM Central betalar du en-
dast 1.000 kr. Nya medlemmar betalar 
1.500 kr
 
FESTIVALEN:  
Festivalen i Prag ”Love to Live” är ett unikt 
tillfälle för unga människor från hela  
Europas YMCA (KFUM)att träffas under en 
vecka i centrala Prag. Dagarna består av 
konserter, workshops, prova på aktiviteter, 
sport, möjligheter att se Prag och mycket 
mer. Totalt räknar vi med att bli cirka 30 
personer från föreningen KFUM Central, 
som reser och bor 
gemensamt. Från 
övriga Sveriges 
KFUM räknar vi att 
bli 300-400 perso-
ner och totalt cirka 
10.000 deltagare. 
Läs mer om festi-
valen under http://
www.yefestival.com

DATUM:    
Avresa från Stock-
holm lördagen den 
3 augusti (på 
kvällen).
Hemresa från Prag 
lördagen den 10 
augusti.
RESA: Resa sker 
med flyg. 

BOENDE: Boende sker i 
studentrum/vandrarhem.

KOSTNAD: 1.000 kr för 
dig som är medlem. 
Kostnaden är starkt 
subventionerad av KFUM 
Central. Då ingår resa t.o.r Stockholm - 
Prag, festivalbiljett, enkelt boende samt 
måltider. 

ANMÄLAN: Gör din anmälan så snart som 
möjligt men senast den 3 juli på www.
central.kfuk-kfum.se - På Gång - YMCA 
Europe Festival. Bekräftelse och inbetal-
ningskort kommer till dig efter anmälan. 

MER  
INFORMA-
TION: 
Kanslichef Kea 
Lagerquist, 
kea@central.kfuk-
kfum.se, 
0731-515 414
Verksamhets-
ansvarig Ulrika 
Alexandersson, 
ulrika@central.
kfuk-kfum.se,  
0707-98 43 97
Ängsholmare som 
deltar i Skeppis-
utbildning kon-
taktar Ängshol-
mens kansli.

GEMENSAM RESA TILL  
YMCA EUROPE FESTIVAL I PRAG


