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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 sex körer och 
två orkestrar, medlemmar i Senior samt direktanslutna 
medlemmar.

Reception/bokning:  Leila Siivola  08-120 114 00 reception@central.kfuk-kfum.se
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
Ekonomi och fastighet: Armineh Karapet 08-120 114 70 armineh@central.kfuk-kfum.se
Dataansvarig Björn Henningsson  data@central.kfuk-kfum.se

Ängsholmen:  Katarina Granander 08-120 114 83 klara@angsholmen.org
 Andreas Ekeberg  0736-54 00 57  andreas@angsholmen.org
Ängsholmen / Sköna Dar Sanna Lindström 08-120 114 72 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
Rose Café Tamim Mirzad 08-120 114 01 tamim@komhotel.se 
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
Jul och nyårshelgenhelgen 2013-2014   
21 - 22 december    Stängt
23 december    09.00 - 15.00
24 - 29 december    Stängt
30 december    09.00 - 15.00 
31 december - 1 januari   Stängt 
2 - 3 januari    10.00 - 18.00
4 - 5 januari    Stängt 
6 januari     10.00 - 18.00
Ordinarie öppettider fr.o.m. 7 januari  
Vardagar     08:00 - 20:30
Helger     10.00 - 17.30

KFUM Central

KFUM Central

KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

KFUM Central Basket

KFUM Gymnasterna

Internationellt

Körer och orkestrar

2.  Innehåll
3.  Ordförande har ordet

10. Manliga eliten i NM

16. Stockholm Cantus körresa
17.  Ursus Kammarkörs resa till Island

8.   Sköna Dar
9.   Skeppisutbildning i Prag

4.  Matchsöndag i Gärdeshallen
6.  Tre äventyrliga veckor

12.  Ett annorlunda paradis
14.  Min vecka som lägersköterska 
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18.  Love to Live festivalen i Prag
19.  Förstudie Barn- ungdomskör
20. Strategikonferens i Örebro
22.  Till Minne - Sixten Wohlin
23.  Till Minne - Thomas Lycke 
24.  Konserter i Juletid 
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Så står det i inledningen till våra 
stadgar och är alltså målet med vår 
verksamhet. För att leva upp till 
det målet har vi i 129 år haft olika 
verksamheter som har varit viktiga 
och formade efter tidens krav och 
behov. I en tid då sociala skyddsnät 
inte fanns, då alla inte, särskilt inte 
kvinnor, fick tillträde till utbildning, 
då bostadsbristen var än större än 
i dag såg KFUM och KFUK till 
att bl a starta utbildningar, erbjuda 
ett föreningshem, skapa arbeten, 
bedriva hjälpverksamhet för behö-
vande m.m.

I dag är samhället ett annat och 
av de verksamheter som finns kvar 
från dessa dagar är det väl bara 
KFUM Gymnasterna och KFUM 
kören som finns kvar inom Central. 
Scouter, bordtennis, schack, cykelut-
flykter, kyparkvällar, danskvällar m.fl 
är alla borta. I dag har lika viktiga 
och välskötta verksamheter, anpas-
sade efter dagens behov och intres-
sen i form av en blomstrande bas-
ketverksamhet som hela tiden ökar 
i antal medlemmar och omfattning, 
en lägerverksamhet på Ängsholmen 
som ständigt har fyllda lägerveckor 
och aktiviteter, en gymnastikför-
ening som öppnar upp för nya 
grupper och nya tankar och växer, 
en livaktig musikverksamhet med 
mycket gott rykte som ger konserter 
runt om i Stockholm och landet. 
Och allt detta för att vi tillsammans 
ska kunna erbjuda medlemmar, och 
de som ännu inte är det, i alla åldrar 
en meningsfull fritid. 

I Sverige är Central en av de 

största KFUM-föreningarna med 
våra ca 2600 medlemmar, och vi blir 
hela tiden alltfler. Och vi har en bra 
ekonomi tack vare många goda och 
kloka ideella insatser i olika styrelser 
och utskott under lång tid. En god 
ekonomi gör att KFUM Central kan 
stötta våra verksamheter och en-
skilda medlemmar med betydande 
belopp varje år för att arbeta mot 
vårt mål. Men en välskött ekonomi 
gör också att vi kan tänka långsiktigt 
och vara aktiva i vårt arbete med att 
förverkliga tanken på nya idrottshal-
lar och föreningsytor, att vi kan vara 
med i processen kring Ängsholmen 
bevarande, men också att kunna ut-
veckla befintlig och ny verksamhet. 
Dessutom har vi möjlighet att ha ett 

kansli som ansvarar för verksamhe-
ten i huset och fastigheterna. Det 
är inte alla föreningar som har det, 
och så har det inte alltid varit inom 
KFUM Central heller.

Nästa gång du kommer till 
Central för att spela basket, sjunga, 
gympa eller vad det nu kan vara, så 
tycker jag att du kan vara både stolt 
och glad att var en del i en väldigt 
bra förening med ett tydligt mål 
med sin verksamhet och som har en 
129-årig historia. Och kom ihåg: du 
är också en del av världens största 
ungdomsrörelse, och det finns väl-
digt många möjligheter för den som 
vill ut och se världen med hjälp av 
KFUM Central.
Bengt Arwén
Ordförande KFUM Central 

”KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar 
att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar genom en helhetssyn på 
människan. ”

Du är en del 
av världens  

KFUM Central avser att under november och 
december samla in pengar som skall skickas vidare 
till KFUK och KFUM:s arbete i Filippinerna efter den 
förödande tyfonen Haiyan. 

YMCA bereder hjälp till 2.000 hushåll i Ormoc  och i Concepcion, Iloilo samt 
med 200 evakuerade från Tacloban City. YWCA samarbetar med lokala 
föreningar för att få ut förnödenheter till drabbade. Givetvis kan du skänka 
pengar direkt till organisationerna.
Se www.ymca.int och www.worldywca.org samt www.asiapacificymca.org
Du kan ge en gåva genom att sätta in valfritt belopp till KFUK-KFUM Central 
BG 623 - 0056. Märk med Internationellt arbete; Filippinerna.
KFUM Central för över pengarna i omgångar och står för bankavgiften.

ACTION ALERT
HJÄLP OSS HJÄLPA YWCA OCH YMCA:s ARBETE I

FILIPPINERNA

största ungdomsrörelse
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MATCHSÖNDAG I 

KFUM Central Basket

Vilma Caracolias, 
Alva Romert och 
Mathilda Jurewiez är 
med i flickor 99. De 
är tre tjejer som trä-
nar basket 6 gånger 
i veckan och har två 
matcher i månaden 

plus spelar cup:er. 
De tränar för att 
det är roligt och för 
matcherna, match-
erna gör att de vill 
fortsätta att träna. 

Gärdeshallen ligger inbäddad i ett höstgrått och disigt Östermalm. Innanför tegelväg-
garna sjuder det av aktivitet. KFUM Central Basket har matchsöndag och har fem hem-
mamatcher  och möter andra Stockholmsföreningar. Energin pumpar och det är fantas-
tiskt att se allas spelglädje.   

GÄRDESHALLEN
full aktivitet från morgon till kväll

Söndagen börjar med att flickor 01 
möter Alvik Smedslätten under en 
energisk timma. Därefter tar flickor 
99 vid och möter Huddinge. Dessa 
två flicklag är dessutom hallvärdar 
för dagen och har bullat upp med 
kaffe, fikabröd och drycker. För-
äldrar sitter uppradade på de låga 

bänkarna utmed väggarna och hejar 
fram sina duktiga tjejer.
Vi lunch har Centrals herrar div 7 
match mot polisen, publiken har 
försvunnit och matchen leder till 
förlust, men det går inte att ta miste 
på kämpaglöden.

Så är det dags för Damer div1 att 
äntra hallgolvet. Nu ökar publik-
trycket och det gör också musiken 
i högtalarna under uppvärmningen. 
Central Baskets damerna gör seger 
mot Solna. Sista matchen för dagen 
är Herrar div 2 som möter och  
besegrar Nacka.

Alla tre coachar dessutom yngre barn 
två gånger i veckan. 
De väntar på sin match mot huddinge.
Kommer ni vinna?
ABSOLUT lyder det enhälligt från alla 
tre.
Vad gör ni vid vinst?
Blir glada! Vi pratar igenom med 
coachen vad som gått bra och vad man 
behöver träna mer på. Vid förlust är det 
extra viktigt att prata med coachen om 
hur matchen gick.

Text och foto: Ulrika Alexandersson
4
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Aziz Laarif  och Caroline Jonsäter är två engagerade föräld-
rar till varsin flicka i 01-laget. Aziz har själv varit basket- 
spelare och sitter i sekretariatet under matchen. De fram-
håller att KFUM Central Basket har en speciell och sund 
grundtanke och är en förening där alla föräldrar är  
engagerarade och bidrar.  Lagsporten ger vänskap till  
tjejerna. Tjejer i lagidrott lär sig att samarbeta och stärker 
sin självkänsla, de lär sig att umgås med flera samtidigt och 
det blir inget tjafs eller bråk. Caroline vidhåller och framhål-
ler att ledarna är fantastiska förebilder. 
Finns det en gemenskap mellan föräldrarna?
Det är ett ungt lag och från och med det här året blir det 
mer sport i laget. Vi har spelat brännboll, både barn och 
föräldrar tillsammans och till våren blir det möten inför 
USA-resan 2014!

Emma Axelsson är 19 år och engagerad i 
KFUM Central Basket. Detta innebär att 
hon coachar flickor 99 samt ytterligare ett 
lag. Hon tränar med damerna div1 samt i 
ett träningslag och är dessutom engagerad 
i föreningens arbete. Hon är i stort sett 
varenda helg på hallgolvet, tycker att bas-
ket är ”skitkul” och en livsstil. Att se ett 
lag utvecklas, lära sig av coachningen och 
dessutom är det roligt att se matcherna. 
Emmas engagemang i KFUM Central 
Basket är helt oavlönat och hon har ett 
”civilt” arbete till vardags.

Ruth Rosén är mamma till 
Kristina Rosén i damerna och 
är i Gärdeshallen för att se 
dotterns match. Efter poäng 
från dottern är mamma Ruth 
strålande glad och menar att 
Kristina har ändrat sin spelstil 
och går mer på korg. Laget 
driver och pressar fram  
varandra med hjärta. 

4 5
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Tanken att bo och leva med människor som inte kan sitt 
språk, utan att ha någon direkt kontakt med omvärlden, kan 
verka skrämmande. Det kan även påverka ditt perspektiv på 
saker och ting och även fast de flesta är helt olik en själv, kan 
man ganska snart se likheter och gemensamma intressen. 
Min grupp bestod av 8 personer i min ålder från närliggande 
platser i USA. Lägret för övrigt bestod av barn och ungdo-
marna i åldrarna 3-18 år. Jag upplevde en uppmuntrande 
stämning på lägret. Glädje och energi var ett faktum.
 
Det program jag valde, LDP (Leadership Development 
Program), gick ut på att utveckla mina ledarkunskaper genom 
att utföra naturaktiviteter. Upplägget var välplanerat; Fem 
dagar på lägret för att lära känna varandra och vänja sig vid 
naturlivet. Fem dagar bestående av ”hiking”, fem dagar av 
avslappnande och lärorik segling och slutligen fem dagar på 
lägret för att utöva sina nya ledarkunskaper. Upplägget visade 
på en perfekt kombination av disciplin och belöning.

De första dagarna på lägret var fyllda med team-building 
och förberedelser inför den kommande vandringen. Vi satte 
upp mål och såg till att ingenting var sönder eller fel. Efter en 
hel dag av aktiviteter och rörelser, avslutade man dagen med 
devos. Devos är en övning som går ut på att ställa en seriös 
och tankevärd fråga. Deltagarna svarar och öppnar på så sätt 
upp sig vilket stärker banden inom gruppen, speciellt inför 
vandringen.

Hikingen var en av de tuffaste och den mest utmanande 
mentala övningen jag har varit med om. Det krävde fem 
dagar av mycket motivation och optimism. Allt för att ta sig 
igenom hela sträckan på 7,5 mil, och jag kan säga att det var 
värt det! Jag kan fortfarande minnas den flygande känslan då 
jag, första dagen, tog av min ryggsäck. Det stärkte mig och 
gav mig kraft för den kommande dagen. Jag ville fortsätta, 
men jag behövde sova först. 

Det var även viktigt att uppmuntra omgivningen och peppa 
gruppen så att alla verkligen ville kämpa vidare. Det stärkte 
mig. Man klarar verkligen av mer än vad man tror.

Seglingen var en fantastisk upplevelse. Bytet från hikingen 
till segling gjorde att alla blev väldigt positiva. Det var en 
belöning att segla. Man lärde sig att slappna av och ta in nya 
kunskaper om båtlivet, vilket var väldigt givande.

När vi väl kommit tillbaka till lägret efter tio dagar, fick 
vi reflektera om det vi just hade varit med om. Vi skrev ner 
synpunkter om vad som var bra, de lite mindre bra och det 
som skulle kunna förbättras. Men, främst om vilka mål vi 
hade uppfyllt. Jag kan säga att den stunden fick mig att inse 
vad jag verkligen är kapabel till.
Resterande dagar på lägret spenderades med att vi ”skug-
gade” olika grupper genom att vara en blandning av ledare 
och campare. Vi fick även själva leda evenemang och lekar 

KFUM Central Basket

LEDARSKAP. En egenskap som kan påverka dig själv och människor omkring dig. Vad 
det innebär och hur man använder sig av det är någonting som alla inte vet. Därför 
valde jag att spendera tre äventyrliga veckor på ett sommarläger, arrangerat av YMCA, 
med inriktning ledarskap. För att göra det mer lärorikt och utmanande, valde jag ett 
läger i Wisconsin, USA.

Tre äventyrliga veckor med
inriktning på ledarskap
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för hela lägret, vilket fick mig att få upp ögonen för barnom-
sorg. Inget slår ett litet barns glada leende. Man blir upprymd 
av lycka. 

Avskedet började redan kvällen innan man skulle lämna läg-
ret. Det man gjorde var att samla alla campare, ledare och an-
ställda till en stor samling med utsikt mot havet. Det kallades 
för closing campfire, fast utan lägereld. Det alla gjorde var att 
agera vissa teaterscener som varje kabingrupp hade förberett. 
Det avslutades med en visa som talade om tacksamhet för sin 
omgivning och vistelsen på lägret. Vi alla gick från platsen, 
fortfarande sjungandes på visan som repeterades. Vi gick ut 
på det öppna fältet. Vi samlades i en stor cirkel.  En cirkel 
på 400 personer. Hand i hand. Man kunde se månljuset och 
den klara himlen mellan träden och vi hade vår sista ”repeat-
after-me” låt. Den tackade för tiden tillsammans och att man 
blickade framåt mot nya upplevelser. Efter visan skulle alla 
grupper gå och lägga sig, men min grupp skulle samlas för 
ett extra avsked. Vi var ombedda att gå till huset vid stran-
den. Vi gick dit och gick in i ett rum med stolar som stod i 
en cirkel. Ledarna stod vid stolarna och vi blev tillfrågade om 
vi kunde ställa oss vid väggen vid ena ändan av rummet och 
sluta våra ögon. Vi gjorde som de sa. Ledarna började säga 
olika påståenden. Om vi tyckte att det stämde överens med 
en själv, fick vi ta ett steg fram. Påståendena handlade om vad 
man var kapabel till själv. Om man hade blivit imponerad av 
sig själv för vad man var kapabel till att göra och om man 

hade lärt sig någonting under vistelsen på lägret. Återigen 
blev man överväldigad av sig själv. En sådan stark känsla!

Vi satte oss sedan på stolarna. De var märkta med namn som 
vi skulle hitta. Vi satte oss och tog upp föremålen som var 
under stolarna. Det var en röd t-shirt och ett par miniskor 
där det stod mitt namn och ett egenskap om mig själv.
Vi tittade sedan på ett bildspel från vår tid på lägret och gril-
lade s’mores. Sedan gick vi och la oss, väldigt trötta.

Dagen efter, den dag vi alla skulle åka hem, kändes som 
vanligt. Det hade inte slagit mig att det var dags att lämna. Vi 
skrev i varandras anteckningsböcker. Sedan var det dags att 
bli hämtad. Först då förstod jag att det var dags att lämna. 
Det var jobbigt men så fort jag såg min familj, som jag för 
övrigt inte hade sett på mer än en månad, blev jag lättad. Det 
var tråkigt att lämna men jag kom på att det finns internet 
och telefoner. Jag lämnade lägret med ett leende på läpparna.

Ett sommarläger får många att tänka på insekter, kyla och 
kalla tält. Jag kan säga att jag var en av dem till en början. 
Jag såg inte fram emot att inte ha tillgång till en telefon i tre 
veckor. Jag såg verkligen inte fram emot att bli biten av tusen 
myggor. Det jag har fått lära mig i efterhand är att allt bara 
är en pusselbit till hela lägerpusslet. Även myggorna hör till 
upplevelsen. 
Juliana Hansson, Flickor97
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DAGLÄGER UNDER HÖSTLOVET

KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

Sköna Dar erbjöd 
läger på Ängshol-
men under höst-
lovet. I fyra dagar 
var det full aktivi-
tet med 
höghöjdsbana, 
backstapling, 
samarbetsövningar 
och korvgrillning. 

Se även 
www.skonadar.se

Sköna Dar fick ett gäng biljetter till 
fotbollsgalan av Sophie Sjöberg, en 
hängiven Skönadarare. 

Ett glatt gäng av fotbollstjejer från 
Jordbro fick hänga med till globen och 
de skrek sig alla hesa när Zlatan fick 
guldbollen. 

Tack Sophie för detta och tack OTW 
som bidrog med biljetterna. 

SKÖNA DAR UNGDOMAR FICK 
GÅ PÅ FOTBOLLSGALAN
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Skeppisutbildningen motsvarar ”George” och ”Wil-
liams” - de två första stegen i KFUMs utbildningspaket 
Helheten- och hålls vanligtvis på Ängsholmen under 3 
veckor parallellt med våra sommarkollon. I år hade vi 
däremot möjlighet att åter igen genomföra utbildningen 
under YMCA Europe-festivalen i Prag.
Bland de tusentals deltagarna på festivalen fanns vår lil-
la grupp på 6 personer - fyra deltagare (Skeppisar) och 
2 kursledare. Vår utbildningslokal var parken utanför 
festivalområdet där vi hade lektioner, diskussioner och 
övningar bland träden i den fina naturen. På schemat 
stod bland annat ledarskap, grupprocesser och KFUM/
YMCA-kunskap. Vi hade vanligtvis ett lektionspass på 

Ängsholmen anordnade 
Skeppisutbildning i Prag

förmiddagen och ett på eftermiddagen och resten av 
tiden utforskade vi staden eller festivalområdet där vi 
träffade massa människor från YMCA världen över och 
deltog i olika workshops.
Skeppisarna hade möjlighet att själva påverka vad de 
skulle få ut av veckan i större utsträckning än en vanlig 
skeppisutbildning på Ängsholmen. Genom den här 
lite mer komprimerade utbildningen fick deltagarna en 
första kontakt med det internationella YMCA, samt 
möjlighet att faktiskt se hur stor och mångsidig för-
eningen verkligen är och framförallt vilka fantastiska 
möjligheter det finns!
Sandra Dobo

Skeppisutbildningen är en förberedande ledarskapsutbildning man kan gå på  
Ängsholmen året man fyller 16 år. Utbildningen är den första delen av det tvååriga  
utbildningspaketet man kan gå för att bli ledare på Ängsholmen direkt efter att man 
varit deltagare. 
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KFUM Gymnasterna

Flyget för gymnasterna avgick fredag morgon från 
Arlanda för att via Köpenhamn byta till tåg för vidare 
transport till den trevliga staden Odense och hotellet. 
Väl framme var agendan att först äta och sedan reka 
tävlingshallen. Tävlingen skulle hållas till 
i en liten handbollsarena där åskådarna 
hade sittplatser runt hela tävlingsytan, så 
vi visste med detsamma att trycket skulle 
bli stort på tävlingen. Förträningen gick 
ut på att stämma av med ansatser och 
känna på redskapen, som kändes mer än 
bra. Efter träningen tog vi den abonne-
rade bussen tillbaka för lite genomgång 

MANLIGA ELITEN I 

NORDISKA MÄSTERSKAPEN 
Helgen den 8-10 nov deltog KFUMs Manliga Elit i Nordiska Mästerskapen som Sveriges 
andra representant på herrsidan. Under SM-veckan i juli tidigare i år lyckades KFUM 
med sin andraplats knipa åt sig platsen att få representera på NM. Efter ett litet  
sommaruppehåll efter SM återtogs fokuset på träning och tävling och trots ett väldigt 
ungt lag med nya medlemmar lyckades ME knipa en fjärdeplats i Nordiska. I grenen 
fristående lyckades dessutom ME ta en andraplats poängmässigt med poängen 20,750 
med sitt intresseväckande och humoristiska fristående.

inför morgondagen. Där gick var och en igenom käns-
lorna man hade inför tävlingen och redskapen samt lite 
taktik togs upp från tränarna. Efter genomgången var 

det dags för en välförtjänt godnatts 
sömn efter dagens resande och 
prestationer.
Tävlingen för herrarna startade 
senare på lördags eftermiddagen så 
morgonen blev lugn. Kl 9 ringde 
alarmet för uppstigning och en god 
hotellfrukost. Planen var att under 
förmiddagen bara ta det lugnt och 
göra inköp av frukt och dricka, för 

”Nästa redskap var fri-
stående och här kunde 
vi gå ut med mycket 
självförtroende, då vi 
hade fått mest applå-
der från de åskådare 
som anlänt tidigt”.
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att sedan åka till hallen och äta lunch. Nervositeten i 
laget var påtaglig under dagen men ändå kontrollerad. 
Detta trots att många är nya och unga i laget, vilket 
var bra. Lunchen bestod av en härlig blandning av allt 
ifrån kex och brieost till kokta ägg, och kanske inte den 
bästa inför en tävling. Efter lunchen gick vi som samlad 
trupp och tittade på damtävlingen som pågick, för att 
suga in atmosfären och stötta våra svenska damer i 
deras tävling. 45 minuter innan förträning började vi 
med uppvärmningen i den arrangerande föreningens 
gymnastikhall som låg i anslutning till arenan.
Wow, vilken hall som de dessutom helt har för sig själ-
va, det är inte så konstigt att den danska gymnastiken 
ligger före den svenska när de har såna resurser. Under 
uppvärmningen gick mycket ut på att öka stämningen i 
laget samtidigt som laget blir varma för att på det sättet 
ta så mycket ”plats” i rummet genom att synas och hö-
ras mest. Det är alltid lite psykologisk krigsföring mel-
lan lagen när man är värmer upp så tätt inpå varandra. 
Det hela leder oftast till en kakafoni av olika musikstilar 
och högt prat.

Vi startade som sjätte lag ut och första redskapet var 
trampett. Trampetten kan bäst summeras med att vi var 
stiliga i luften men skakiga i landningarna och hade där-
för några onödiga poängavdrag där. Nästa redskap var 
fristående och här kunde vi gå ut med mycket självför-
troende, då vi hade fått mest applåder från de åskådare 
som anlänt tidigt. Här lyckades vi prestera mycket bra, 
trots några små missar i piruetterna så kammade vi hem 

Nordens näst högsta friståendepoäng. Sist ut var vi 
med tumbling. Detta om något redskap var lite av våran 
Akilles häl, med svårigheter som inte riktigt kunde mäta 
sig med de medalj-vinnande lagen. Trots detta under-
läge gjorde vi bra ifrån oss och körde stiligt.

Med en fjärdeplats i ryggen kunde vi resa tillbaka hem 
till Sverige och vara nöjda med vår insats på Nordiska 
mästerskapen. Inför framtiden bådar det gott då vi med 
ännu en internationell merit och en erfarenhet till kan 
höja nivån ytterligare inför vår nästa stora tävling som 
är SM i juli 2014 och kanske lyckas plocka hem KFUM 
Manliga Elits 21 SMguld.
//Jones Södergren, Foto: Andreas Gustafsson Popa
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Ett annorlunda paradis

Hur KFUM:s arbete ser ut runt om i 
världen är givetvis starkt förankrat i 
den lokala kontexten. Här i Palestina 
genomsyrar det faktum att landet är 
under Israelisk ockupation i princip 
ALLT arbete. Den organisation som 
jag jobbar för heter JAI (Joint  
Advocacy Initiative) och är ett  
gemensamt initiativ från YMCA East 
Jerusalem och YWCA of Palestine.  

     Paradiset är den plats som de kallar 
för sin frizon och det som sägs där, det 
sägs på riktigt. Att de kallar platsen för 
sin frizon är i sig rätt så paradoxalt med 
tanke på att den slingrande mur som 
Israel byggt, som härnere går under 
benämningen ”the segregation wall”, 
tronar grå och tung längs de bergstop-
par som omgärdar dalen där Paradiset 
är beläget. För tillfället är muren cirka 
440 kilometer lång och skiljer dels isra-
eler från palestinier men också palesti-
nier ifrån varandra. Muren är ytterligare 
ett sätt för Israel att minimera Palesti-
niernas rörelsefrihet samt att förbereda 
sig för en eventuell tvåstatslösning. Pro-
blemet är bara att stora delar av muren 
inte följer den gräns som utstakades i 
och med FN:s delningsplan utan istället 
byggts på palestinsk mark. 
     Från där jag sitter på en grå plaststol 
i hjärtat av dalen ser muren nästan ut 
som en mun vars gap hotar att sluka 
hela stället med hull och hår. Då jag en 
dag får veta att några israeliska soldater 
kommit förbi och lämnat en vräk-
ningsorder blir plötsligt min liknelse 
i närmast sanning. Men, som en av 
mina vänner sa under min första kväll i 
Paradiset då han fann mig stå och stirra 
på muren med gapande mun: ”At least 
we know where they are”. Att de fått en 
vräkningsorder för att de byggt ett litet 
skjul är något de knappt kommenterar. 

Vem är jag att komma hit?  
Den 22:a september 2013 anlände jag 
till Palestina för att sedan installera mig 
i staden Beit Sahour utanför Betlehem. 
Visst hade jag läst en del om Israel-
Palestina konflikten på egen hand innan 
ankomsten men jag hade en känsla av 

  Till Paradiset brukar jag och mina nyfunna palestinska vänner åka i Yasser Arafats gam-
la jeep för att filosofera kring livets små och stora frågor. Oftast stannar vi tills långt in 
på småtimmarna innan vi återigen skumpar hem i den gamla jeepen.

Internationellt
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att det kunde finnas en poäng med att 
inte komma ner och påstå mig veta och 
förstå allt. Hur är det ens möjligt utan 
att själv ha upplevt och sett det kom-
plexa i situationen? Nej min bästa chans 
för att kunna förstå var nog att låtsas att 
inte förstå. 
     Detta visade sig vara ett smart drag 
eftersom många jag mött här nere 
har en minst sagt avig inställning till 
internationella som kommer hit och 
tror sig veta, tror sig ha en lösning och 
dessutom tror sig ha friheten att ut-
trycka sig till höger och vänster om vad 
palestinier ”bör göra”. Som en av mina 
palestinska vänner sa:”some get it after 
a while, some might never get it. You 
see, mostly they are learning from us, 
not the other way around”. Jag tror att 
det ligger mycket sanning i detta och att 
den insikten är guld värd att bära med 
sig som praktikant. Jag är här för att 
lära och se i första hand. Att jag är här 
betyder mer för mig än för dem.  

Olive Tree Campaign  
Hur KFUM:s arbete ser ut runt om 
i världen är givetvis starkt förankrat i 
den lokala kontexten. Här i Palestina 
genomsyrar det faktum att landet är 
under Israelisk ockupation i princip 
ALLT arbete. Den organisation som jag 
jobbar för heter JAI (Joint Advocacy 
Initiative) och är ett gemensamt initiativ 
från YMCA East Jerusalem och YWCA 
of  Palestine. I stora drag är JAI:s mål 
att mobilisera 
YMCA-YWCA:s 
samt andra 
organisationer 
med kristen bas 
världen över 
och få dem att 
verka mot och 
uppmärksamma 
ockupationen. 
En av JAI:s mest 
uppskattade aktiviteter är ”Oliv Tree 
Campaign” som stöttar palestinska 
bönder som inte har full tillgång till 
sina marker på grund av ockupatio-
nen. Ofta hotar den Israeliska staten 
att konfiskera marken eller så är risken 
för attacker från bosättare stor. Vissa 
av bönderna har blivit erbjudna stora 
summor pengar av den Israeliska staten 
för sin mark, allt för att bereda plats 
för bosättningar och för att utöka det 
israeliska territoriet ytterligare. 
     Vid olika tillfällen varje år bjuder JAI 
in några hundratal internationella för att 

hjälpa palestinska 
bönder att plocka 
oliver respektive 
plantera olivträd. 
De internatio-
nella gästerna 
fungerar både 
som extra händer 
och som ett 
skydd. Tanken 
är att vistelsen i 
Palestina ska ge 
deltagarna ökad 
förståelse för situationen samt ge dem 
idéer till hur de sedan kan verka mot 
och öka kunskapen om ockupationen 
på hemmaplan.   
Det borttappade jaget 
Jag nämnde i början av denna smått 
reseskildringsaktiga artikel platsen ”Pa-
radiset” och att det som sägs där sägs 
på riktigt. Ett av de samtal jag främst 
minns tar vid då en av mina vänner 
plötsligt utbrister ”I don’t even know 
who I am anymore”. Han har tillbringat 
hela sitt liv i Palestina och därmed alltid 
andats ockuperad luft. Han beskriver 
vidare hur detta fått honom att glömma 
bort sig själv och vad han vill göra i sitt 
liv eftersom den kollektiva kampen och 
identiteten alltid kommit i första rum-
met. Han har till och med känt stygn av 
dåligt samvete de gånger då han faktiskt 
prioriterat sig själv och sina drömmar. 
     Han målar upp en minnesbild från 
en begravning mitt under den andra 

intifadan i flyktinglägret 
där han bor. Ett flertal 
killar i tidiga tonåren hade 
blivit dödade av israeliska 
soldater som följd av 
stenkastning. För de flesta 
i lägret sågs ungdomarna 
som hjältar, de hade dött 
för sitt land vilket ansågs 
hedervärt och av vissa till 
och med eftersträvans-

värt. I slutet av ceremonin lösgjorde sig 
en man ur massorna. Han grep micken 
och sa ”This is wrong, we are destined 
to do so much more than dying. We 
are here to love, live, learn …”. Min 

”Some get it after a 
while, some might 
never get it. You see, 
mostly they are lear-
ning from us, not the 
other way around.”

vän tog inte 
till sig orden 
förrän långt 
senare, ungefär 
i samma veva 
som han insåg 
att han hade 
tappat bort sig 
själv. För då 
insåg han att 
han själv hade 
glömt bort att 

just älska, leva 
och lära. Att som ung i Palestina hitta 
balansen mellan den kollektiva kampen 
och sina egna drömmar är svårt men 
personligen tror jag att det ena inte 
nödvändigtvis behöver utesluta det 
andra. 
     Slutligen vill jag uppmärksamma 
er på en beskrivning av ockupationen 
som jag hört i flera olika sammanhang 
här nere; ”it’s not just an ockupation 
of  palestinian land, but also of  the 
palestinian mind”. Plötsligt tror jag mig 
förstå i alla fall en bråkdel av vad detta 
innebär.  
Vill du också resa till Pales-
tina? 
Den 8-17 februari 2014 är det återigen 
dags att plantera nya olivträd. Detta är 
en aktivitet som KFUM mer än gärna 
sponsrar. Ta chansen och upplev något 
du garanterat kommer bära med dig för 
resten av livet! 

Mejla min vän Muhanad olivetree@jai-
pal.org som mer än gärna tar emot din 
anmälan eller spana in följande hemsida 
www.jai-pal.org och klicka dig vidare 
till Olive Planting Program. Kontakta 
din lokala förening för information om 
resebidrag.  

Om KFUM:s  
praktikantprogram: Program-
met ger dig mellan åldrarna 20-30 år 
och som jobbar inom KFUM Sverige 
chansen att arbeta med någon av våra 
systerorganisationer i Kenya, Sydafrika, 
Zambia, Ukraina eller Palestina.

Ellen – praktikant i Palestina
Ellen Sjöberg, 23 år gammal, har för tillfället tagit uppehåll 
i sina lärarstudier för att genomföra KFUM:s praktikant-
program i Palestina. Jobbar som lägerledare inom KFUM 
på Ängsholmen och Sköna Dar, främst med ledarskapsut-
bildning och olika teambuilding-aktiviteter. 



De här dagarna har varit så givande och fyllda av intryck att 
det inte får plats i en krönika. Jag ska ändå försöka förmedla 
något av det jag tar med mig från min tid här och det som 
har imponerat stort på mig, nämligen ledarnas varma enga-
gemang och generositet. 
När jag skriver det här sitter jag på en veranda mitt i läger-
byn. Jag har bara en dag kvar av min volontärvecka och tar 
in alla ljuden som är en stor del av atmosfären här på Camp 
Jones Gulch. Från tidig morgon till sena 
kvällen genomfars luften av ljusa barna-
röster, glada tillrop, musik, applåder och 
olika hejarramsor. Som kontrast till detta 
vokala ackompanjemang bryter ett mer 
urbant ljud in; bilar. På en lägeryta som är 
flera kilometer i omkrets transportfordon 
en förutsättning för att verksamheten ska 
fungera. 
Lägret ligger i Santa Cruz bergen, en tim-
mes bilresa söder om San Fransisco mitt 
i redwooddistriktet. Den gamla sågverkstan som var igång 
fram till 1930-talet är nu matsal för upp till 500 personer. 
Idag rymmer byn nära två hundra byggnader och hus inklu-
sive lägerhyddor, kontor, bostadshus och förråd. Ett femtio-
tal ledare jobbar i princip dygnet runt för att varje unge som 
kommer hit ska uppleva årets höjdpunkt. Oavsett vem du 
är, varifrån du kommer eller hur din vardag ser ut, till Camp 
Jones Gulch kommer du för att leka, utvecklas, utmana dig 
själv, funka i grupp och framförallt: ”To have fun”! 
Kroppen och knoppen känns som efter en väldigt lång dag 
på Gröna Lund i stekande sol. En vecka på läger med 180 
barn och femtiotalet ledare är – en cirkus. Och allt efter-
som veckan fortskrider stiger min beundran för de tappra 
cirkusarbetare som får karusellen att gå runt och så även min 
tacksamhet över att jag får åka hem och sova snart. 
De kontrakterade ledarna som kommit hit från Ungern, 
Slovakien Polen och andra delar av USA har sex veckor kvar. 
Av hejarklackramsor innan frukost klockan åtta innan foggen 
har skingrats och solen torkat upp daggen. Av tröstande, för-

manande, uppmuntrande, förklarande, hojtande, kramande 
och ”hey how’ya doin’-ande”. Av organiserande och omor-
ganiserande av barngrupper som ska ta sig från ridningen 
till pilbågeskyttet, till beachen och poolen till övernattning 
vid lägerelden. Runt elden väntar visserligen den himmelska 
”s´moren” – grillad marsmallow som pressas mellan två gra-
hamskex med choklad som sakta smälter ihop till en ljuvlig 

amerikansk lägersmörja. ”Can I 
have s’more please”! 
Allt är dock inte sol och 
sötma. Efter lägerdiscot igår 
blossade heta känslor upp 
och salta tårar trillade lite här 
och var. Ledarna turades om 
att medla och trösta, det var 
många kramar och förstulna 
blickar från campare som ville 
men inte tordes fråga chans.

Som volontär och assistent 
till lägersköterskan Granma Lynn, 73 år,  blir man något 
av lägerkurator och extramamma. Det betyder många sena 
besök i sjukstugan där hemlängtan eller annan själslig smärta 
omvandlas till ont i magen eller huvudet. 
–Ofta räcker det att prata en stund om ditt och datt, plötsligt 
har de glömt varför de kom, förklarar Jana som är ordinarie 
lägersköterska och tittar in en dag mitt i veckan. Hon var 
bara sju år när hon kom till lägret första gången. Hennes 
ledare från den tiden har nu barn på lägret och nu är det Jana 
ger tillbaka genom att pyssla om dem. Många av lägrets unga 
tonåringar har hon stöttat sedan deras första trevande år här 
och relationerna har vuxit till starka band. Vart hon än går 
får hon kramar och kollar läget. För Jana är lägret som ett 
andra hem och det var också hon hittade sitt drömjobb. 
-Sköterskerollen hittade mig och inte tvärtom. Drömmen att 
få jobba som lägersköterska väcktes här och nu är jag precis 
klar med min utbildning och hoppas får fast jobb till nästa 
sommar. 

Min vecka som lägersköterska
på YMCA i San Fransisco
Under en vecka mitt i semestern fick jag chansen att plåstra om barn på ett YMCA läger 
utanför San Fransisco. Jag ville uppleva ett KFUM/YMCA läger utanför Sverige, hur vär-
deringar och visioner manifesteras på andra sidan jorden och sondera möjligheterna för 
eventuellt framtida utbyte.

Internationellt

14



Att vara lägersköterska eller ”medic” innebär dygnet-runt-
jour. Man sover med första hjälpenväska och walkie talkie, 
redo att rycka ut om något skulle uppstå. Till vår hydda som 
kallas Becker droppar det in allt från barn med myggbett och 
stukade fötter till ledare med migrän, näsblod med mera. 
Tack och lov inget dramatiskt som inte kunnat avhjälpas 
med det som finns i lägerapoteket än så länge. Problemet är 
bara alla strikta regler som omgärdar precis allt inom lägret 
och särskilt medicin-biten. Du får inte erbjuda så mycket 
som en klick Idomin utan att ha kollat i läkarformuläret att 
föräldrarna har godkänt medicinsk behandling. Risken för 
rättsliga påföljder har skapat ett paranoid samhälle där precis 
allt måste dokumenteras och verifieras för att inte lämna 
juridiska kryphål och risk för miljonbelopp i böter. 
Stommen i arbetet är utdelning av barnens 
medhavda mediciner och i en grupp med 
180 barn är det ett trettiotal som medicine-
rar allt från allergi- astma till adhd och in-
somningspreparat. Var femte barn tar alltså 
regelbundet någon form av medicin och jag 
vet inte hur det ser ut på våra svenska läger 
men rent generellt märker jag en pillervän-
lighet bland folk som inte känns helt sund.  
Redwoodskogen som omger lägret är dä-
remot en ren naturprodukt och en ”larger 
than life” upplevelse. Träden som tillhör världens största, 
dyker upp som jättelika mammutar mitt ute i de svala skug-
giga skogsdungarna kring lägerbyn. Upp till fem människor 
med utsträckta armar krävs för att krama vissa träd och 
blicken når sällan upp till toppen. Trädkronan ser bara ut att 
fortsätta uppåt i all oändlighet vilket bara förstärker känslan 
av overklighet. Mike som är biolog och ledare berättar att det 
finns vissa djurarter som föds och dör uppe i redwoodträ-
dens topp. De kommer aldrig ner på marken, allt de behöver 
finns däruppe. Nere på marken glider banansniglarna fram 
i sakta mak. De är knallgula, slående lika bananer och både 
i färg och vissa, även i storlek. Den gamla klyschan om att 
”allt är tio gånger mer i USA” bekräftas gång på gång. Inte 
bara geografiskt eller det materiella som att en mediumläsk 

här är en hel hink i våra ögon. 
Ta det här med bekräftelse till exempel. I genomsnitt hör jag 
”I love you” tjugo gånger om dagen och det kramas oavbru-
tet. Ledare som ”love you:ar” sina ledarkompisar. Barn som 
”love you:ar” sina ledare och förstås sina föräldrar när de 
ringer hem. Jag hör till och med chefen ”love you:a” sin an-
ställda och utan att det låter anstötligt. Och om ”I love you” 
inte känns tillräkligt personligt kan man lägga till ”I mean 
it” för säkerhets skull, eller teckna ett hjärta med tummar 
och pekfingrar. Geza från Ungern berättar hur han helt har 
omvärderat sin syn på fysiska och verbala kärleksförklaringar 
sedan han kom hit. Klart att ”Love you!” här inte betyder 
mycket mer än ”Ha det!” i Norge, men som socialt smörjme-
del fungerar det. Man lyfter fram varandra. Man letar efter 

tillfällen att säga något fint, påpeka när något 
gått bra eller tacka för en vänlig gest och så är 
den goda spiralen i gång. Sällan har jag stött på 
så mycket vänlighet, bekräftelse och en känsla 
av att vara hedergäst hos en stor bullrig, brokig 
familj ute på värsta äventyret som aldrig verkar 
ta slut. 
Jag är väldigt trött men också djupt berörd av 
alla eldsjälar som drivs av en vision; Att alla som 
kommer hit, bokstavligen, ska lämna sitt bagage 
under sängen och komma ut som en i gänget. 

Fattig eller rik, tjock eller smal, gul, svart eller vit, queer eller 
straight. Ikväll kommer vi att sitta runt samma lägereld och 
tvåhundra röster ska sjunga ihop. Det finns en styrka och en 
symbolik i det som inte går att snacka bort. Och den värmen 
kommer att lysa upp i alla fall mitt höstmörker en bra bit in i 
november.

Och till Jessie, Andrew och Troy som gjorde den här veckan 
möjlig: I just love you för att ni gör det ni gör för alla dessa 
barn som på riktigt vet hur det är att stå utanför. I really 
mean it! 
PAULA ASARNOJ  
Camp Jones Gulch den 11 juli 2013 
Läs hela artikeln på www.central.kfuk-kfum.se - internationellt

” Ofta räcker det att 
prata en stund om 
ditt och datt,  
plötsligt har de 
glömt varför de kom 
till sjukstugan.”
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Vi träffade representanter för kammarkören redan för-
sta kvällen när vi åt en fantastisk middag i Gamla Stan. 
Våra körvänner i Dubrovnik hade bokat en traditionell 
”Peka” middag till oss, dvs kött eller fisk och grönsa-
ker bakade i en gryta med lock i en öppen eldstad med 
glödande kol runt. Representanter för kammarkören 
visade oss också affischen de tagit fram för vår ge-
mensamma konsert, som vi sedan konstaterade fanns 
överallt i staden.
Innan det blev dags för repetition och konsert hann vi 
med en guidad tur i Gamla Stan, en lektion i både gam-
mal och modern historia. Många av oss gick också runt 
den gamla stadskärnan uppe på stadsmuren. Härligt 
sensommarväder lockade också till både bad och jog-
gingturer.

Vår konsert blev välbesökt även om publiken kom och 
gick under hela programmet, vilket tydligen är vanligt. 
Kyrkan har en fantastisk akustik och självförtroendet 
steg när vi dessutom presenterades som ”en av Sve-
riges bästa körer”. Körerna bjöd på varsitt program 
men vi gjorde också ett stycke gemensamt, Morten 
Lauridsens O Magnum Mysterium. Stockholm Cantus 
framförde självfallet mycket svensk och nordisk musik, 
bl.a. verk av Peterson-Berger, Stenhammar, Sandström 
och Nystedt. Ur Dubrovnik Kammarkörs repertoar 
fastnade vi särskilt för ett stycke av Luc Jakobs, Hosi-
anna to the Son of  David. Det kommer vi nu att sjunga 
på julkonserten i Engelbrektskyrkan den 8 december 
klockan 18. Välkomna då!
Katarina Eriksson,  Första alt i Stockholm Cantus

Stockholm Cantus sjöng  
svenskt och nordiskt i 
Dubrovnik
Den 10-13 oktober besökte Stockholm Cantus Dubrovnik i Kroatien, en resa som plane-
rats länge. Ursprungligen ville kören medverka i en körfestival redan sommaren 2012, 
men då festivalen blev inställd planerades istället ett eget besök och en gemensam 
konsert i St Ignatius-kyrkan med Dubrovnik Kammarkör. 

Körer och orkestrar
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Vy över hamninloppet i Helsingfors Philip Aluko

En dag tog vi ett beslut om att åka till Reykjavik under 
deras kulturnatt för att umgås och ge en konsert. En av 
våra körkamraters mamma är och har alltid varit aktiv 
inom körlivet i Reykjavik så hon bokade en kyrka för 
vår konsert mitt i stan. 
Vi hittade ett trevligt, nytt och fräscht hostel som vi 
bokade och till slut var det dags för oss tio att åka!

Konserten var en av de bästa vi hållt på länge och 
publiken var större än väntat. Efter konserten gick vi 
och lyssnade på en annan svensk kör som sjöng med 
orkester i domkyrkan, mycket fint.
Kulturnatten avslutades med pampiga fyrverkerier nere 
vid hamnen.

Ursus kammarkör deltog 
i kulturnatt på Island
Det är alltid kul att få spendera lite mer tid än de korta två timmarna i veckan med kö-
ren. Sen en tid tillbaka har vi drömt oss bort till Island, då många i kören kommer 
därifrån. 

Reykjaviks Kulturnatt är ett årligt evenemang sedan 
1996 och har blivit en viktig del av kulturlivet på Island, 
tusentals människor flanerar Reykjaviks gator denna 
spännande och evenemangsfyllda natt. 

Kulturnatten erbjuder möjligheten att uppleva olika ak-
tiviteter såsom guidade turer, shower och utställningar. 
Gallerier, affärer, caféer, kyrkor och restauranger är 
öppna under natten.

Förutom konsert och god mat så blev det endel sight-
seeing. vi var bla på valsafari, såg gejserar och badade i 
den blå lagunen.
Helena Zubaczek, Ursus Kammarkör
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ungdomsfestival i Prag 
Love to live

Vi var ett förväntansfullt gäng på 25 personer som reste tillsammans till YMCA  
festivalen i Prag augusti, tema Love to Live!

KFUM Central

Gänget från KFUM Central 
var en skön blandning, jag, Kea 
Lagerquist och Claes Eliason 
tillhörde seniorerna i samman-
hanget, övriga var från 15 år och 
dryga 30, bra mix tycker jag. På 
plats deltog sammanlagt runt  
7 000 deltagare, merparten i  
åldrarna övre tonåren upp till 30 
år. Bortsett från all dramatiska 
oväder med orkaner, åskväder 
och byiga hagelskurar som  
skapade stunder av kaos så var arrangemanget otroligt 
bra sammansatt. Där var bra workshops för alla smaker, 
roliga prova på aktiviteter som gav inspiration till nya 
verksamheter såsom husbygge i träd, hemmagjorda 
jacuzzis, en bollsport som heter Gaga ball perfekt för 
läger- och skolgårdar, goda smårätter tillagade över  

öppen eld osv. Från scenerna 
kom musik för många  
smaker, och Ten-sing från  
Norges KFUK-KFUM  
imponerade kväll efter kväll. 
Boendet kanske inte impone-
rade på den som är van vid 
att sova i lugn och ro, men en 
vecka går det bra, det uppvägs 
av att alla du möter är otroligt 
engagerade och glada över att 
vara på festival! Behållningen 

var också att se Ängsholmens skeppisgäng som verkli-
gen tog tills sig godbitarna från festivalen, lärde känna 
nya vänner och inte ville lämna festivalområdet mer än 
korta stunder. Tack för att jag fick möjligheten att delta 
i YMCA Europas tredje festival! 
Kea Lagerquist

En stor del av den svenska 
gruppen samlad på festivalområdet. 
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Förstudie barn- och ungdomskör

MINILÄGER PÅ HÖSTLOVET 
Under två dagar på höstlovet träffades barn i åldern 
9-12 år för att sjunga tillsammans på ett miniläger 
under ledning av Stina Wennberg. Sångövningar, låtar i 
kanon och unisont blandades med ljudkompositioner, 
lekar och rytmik. De två sångdagarna avslutades med 
en glad konsert där favoriter som ”Waka Waka”, ”Tom 
kartong” och ”Höstinato” stod på repertoaren. Barnen 
tyckte det var kul att få sjunga mycket och träffa nya 
vänner. De gillade också att ta sig an svåra låtar med 
sväng i, göra rörelser och gärna sjunga på engelska. 
Minilägret var en del av målgruppsanalysen i förstudien 
om en ny barn och ungdomskör inom KFUM.  
Sofia Balic

REFERENSGRUPP OCH INTERVJUER
KFUM Centrals styrelse har beslutat att genomföra 
denna förstudie för att få ett förslag på omfattningen 
av verksamheten, göra en analys av behov och underlag 
i upptagningsområdet, ekonomisk kalkyl, förslag på 
verksamhetsinriktning m.m.

Under hösten genomförs fyra referensgruppsmöten 
med representanter från våra fyra körer samt Symfo-
niorkestern Pro Musica under ledning av Sofia Balic. 
Som en del av förstudien ingår även att Sofia har träffat 
representanter från barn- och ungdomsföreningarna 
för att prata om deras framgångsfaktorer i arbetet med 
barn samt representanter från körlivet. 
Ulrika Alexandersson

KFUM Central genomför en förstudie där målet är en rapport som kan ligga till grund 
för beslut om ny körverksamhet för barn och unga.
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TEGELBRUKET ÖREBRO 
KFUM Centrals årliga strategikonferens gick i år till Tegelbruket i Örebro den 18-20 
oktober. Hela 27 representanter från KFUM Centrals styrelse och personal, sektionsför-
eningarna samt bolag deltog i föreläsningar och diskussioner samt tog del av ett fantas-
tiskt idrotts- och kulturhus.

STRATEGIKONFERENS

KFUM Central

Konferensen inleddes 
med att föreningens 
ordförande Bengt Arwén 
berättade om KFUM 
Centrals historia och 
organisation, utifrån 
de dokument som styr 
verksamheten och Kea 
Lagerquist gjorde en till-
bakablick på tidigare års 
strategikonferenser. Syf-
tena med dessa konfere-
neser är att få inspiration 
till den egna verksamhe-
ten, att man lär känna de 
som är verksamma i de 
olika föreningarna och 
på så sätt skapar sam-
hörighet, hitta möjlig-
heter till samverkan och 
synergier mellan de olika 
verksamheterna samt att ge input till Centrals styrelse 
om riktningen på föreningen i framtiden

Valet av Örebro som mötesplats berodde på KFUM 
Örebros nya kultur- och idrottshus Tegelbruket. I dessa 
alldeles nya lokaler konfererade vi och vi fick informa-
tion och en guidad tur i detta 8.000 m2 stora aktivitetes-
hus. Två fullstora idrottshallar, ett bibliotek, konferens-
rum, bmx-hall, klätterhall, replokaler, boxningslokaler, 
gym, aerobicsal samt restaurang. Anders Botvidsson, 

verksamhetschef  
och Ingela Fredriks-
son, ordförande 
i KFUM Örebro 
berättade om den 
process som lett 
fram till byggandet 
av Tegelbruket.
Efter rundvandring-
en samlades delta-
garna och diskute-
rade vad man blivit 
inspirerad av och 
vad man tar med sig 
från studiebesöket: 
I processen till ett 
framtida aktivitets-
hus är att hålla i 
ägandet själv eller 
huvudägare, vikten 

av att få med kom-
munen och Stadsdelsförvaltningen för Roslagstull, säkra 
finansieringen för byggandet och för förvaltningen.
Besöket gav inspiration till de egna lokalerna bl.a med 
de transparanta ytorna och ändamålsenliga lokalerna, 
att det är viktigt med bra läktare, att det blir bra häng 
och att man kan bygga billigt men att det blir bra ändå.
Kulturen som upplevdes var att caféet var den naturliga 
samlingsplatsen, kontoren ligger nära verksamheterna, 
alla verksamheter har samma entré m.m.
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Alla föreningars presentationer baserade sig på fyra 
punkter: Vilket behov av stöd man har från Central, 
möjligheter till synergier man ser inom verksamheten, 
vilken målgrupp man har och hur man marknadsför sig 
idag.

Vi delade sen upp gruppen i fyra mindre gruppen för 
att diskutera de andra ämnena som dök upp: KFUM 
Centrals hemsida, gemensamt medlemsregister, Central-
dagen och Ungdomskör. 

Därefter höll Daniel Eidhagen en dragning om grun-
derna i strategiarbete och vad man ska tänka på när 
man arbetar med framtidsplaner för en organisation 
samt Michael Lagerkvist föreläste om kommunika-

tion och marknadsföring. Anki Ericson berättade om 
styrelsens förslag på ny hantering av verksamhetsbidrag.
Efter detta presenterades de diskussioner som skett i 
smågrupper under lördagen; KFUM Centrals hemsida 
och processen att ta fram en ny, att ta fram ett ge-
mensamt medlemsregister och hur det skall användas, 
inrätta en Centraldag som tjänar som ett öppet hus där 
alla verksamheter kan samlas och visa upp sina aktivi-
teter för varandra och utomstående samt förstudien för 
barn- och ungdomskör.  

Konferensen avslutades av Bengt Arwén som summe-
rade helgen och lyfte frågan kring hur vi kan fortsätta 
arbeta med att stärka det ideella engagemanget som 
KFUM rörelsen bygger på. 
Saxat ur Daniel Eidhagen rapport
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Glada insamlare på Rosengatan

För 89 år sedan höll KFUM:s Central-
förening till i fastigheten i hörnet av 
Birger Jarlsgatan och Snickarbacken. 
Mot Birger Jarlsgatan ( nr 35 ) vette 
Hotell Excelsior, som hyrde sina lokaler 
av Centralföreningen. Det var från 
Snickarbacken (nr 2) som den lille  
grabben Sixten 1924 slank in till de 
rymliga föreningslokalerna. De första 
åren tillhörde han GA,  Goss- 
avdelningen, men efter ett par år gick 
han över till Norra kåren så hette  
föreningens scoutkår.
 
Scouting blev Sixtens melodi – länge. 
Hans scoutavdelning hette  
Johanniterna, vars avdelningschef  han 
blev. Han ledde Norra kårens hundra-
mannatrupp vid Sveriges första stora 
internationella scoutläger på Tullgarn 
1938. Han övertog kårchefskapet efter 
Folke Roth i början av 40-talet.
Bo Sternås, en av undertecknarna av 
denna artikel, var avdelningschef  på  
avdelningen Spanarna och i den egen-
skapen kollega med Sixten på 30-talet.
Gerhard Nestrell var scout och patrul-
ledare på Johanniterna under Sixtens 
tid som avdelningschef  och blev hans 
efterträdare på den posten.  Carl-Axel 
Axelsson tillhörde avdelningen Spejarna 
och efterträdde Sixten som kårchef  
1947.

Vi tre har således på nära håll upplevt 
Sixtens scoutgärning. Han imponerade 
och han var ett föredöme. Stark, uthål-
lig, glad, hjälpsam, ansvarstagande, pigg 
på äventyr, omdömesgill. Sixten var 
scoutidealen personifierande.
Men scouting var ju en av många  
arbetsformer inom Centralföreningen.
Sixten vidgade sitt engagemang, blev 
röstberättigad medlem av föreningen.
Att han lämnade kårchefsposten 1947 
gav möjligheter för honom att bidra till 

andra verksamhets-
grenar. Han fung-
erade under några 
år som ansvarig 
och lägerchef   för 
föreningens  
permanenta pojk-
läger, Ingarölägret. 
Han ägnade stort 
intresse åt  
gymnastikverk- 
samhet. Han till-
hörde föreningens 
styrelse och axlade 
där så småningom 
ordförandeansva-
ret.
Det var i egenskap av föreningens och 
dess styrelses ordförande som Sixten 
kom att engagera sig i och skickligt 
genomföra ”flytten” från fastigheten 
vid Birger Jarlsgatan till de nuvarande 
lokalerna vid Rosengatan.
Hans yrkesverksamhet – han var 
inredningsarkitekt med ett stort nätverk 
inom fastighetsområdet – blev i detta 
och i många andra sammanhang  
föreningen till stor nytta.
Sixtens engagemang i Centralförening-
ens gymnastikverksamhet är värt en 
notis. Han var en ”friskus” men ingen 
elitgymnast. Men han gav som ord-
förande i gymnastikavdelningen stadga 
och inspiration. När den legendariske 
ledaren av elittruppen, Sixten Anders-
son, avgick från sin post 1945  
instiftades en medalj, ”Sixten- 
medaljen” som delas ut varje år. Att 
Maja Carlquist, grundaren och ledaren 
av den internationellt välkända gymnas-
tikgruppen ”Sofiaflickorna”, skulle få 
Sixtenmedaljen var väl självklart. Den 
har även tilldelats sådana notabiliteter 
som Carl-Albert Andersson, KF:s ord-
förande, riksdagsman, ordförande för 
Stockholms statsfullmäktige och ord-
förande i Svenska Gymnastikförbun-

det, greve Folke 
Bernadotte och 
HKH Prins Bertil.  
I den raden av 
medaljörer finns 
Sixten Wohlin.

Motionsgymnasti-
ken inom  
Central- 
föreningen var 
den sista verksam-
het som Sixten 
Wohlin regel-
bundet ägnade sig 
åt. Bara ett fåtal 
år före sin död 

stod han två morgnar i veckan omklädd 
i gymnastikkläder i lokalen vid Rosen-
gatan beredd att sätta igång.

Sixten hade ett, men bara ett, 
förbindelseband som i styrka kunde 
mäta sig med bandet till KFUM. Det 
var bandet till hustrun Karin. 
Kombinationen Sixten-Karin blev av 
stort värde för Centralföreningen.
Mellan ledarna på Norra kåren knöts 
varaktiga, starka vänskapsband.
Under nästan 50 år har ett gäng ledar-
kompisar med fruar samlats i de olika 
hemmen till glad gemenskap i samband 
med jämna födelsedagar och andra 
firningsföremål. Där finns vi tre under-
tecknare med, och där fanns Sixten och 
Karin. Till en början var vi tjugofem. 
När Sixten nu lämnat oss är vi åtta.
Vi saknar Sixten men vi gläds åt minnet 
av honom.
Sixten var först och sist en ljus person. 
Präglad av god vilja och en bärande 
Gudstro.
  
Bo Sternås, Gerhard Nestrell,
Carl-Axel Axelsson

Vad var det som började för nästan 90 år sedan och slutade i år?
En småtrevlig gåta kanske – med ett givet svar:

DET STARKA BANDET MELLAN SIXTEN 
WOHLIN OCH KFUK-KFUM CENTRAL

KFUM Central
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Till Minne

Thomas Lycke avled lördagen den 
2 november. Han vistades hemma 
sista tiden av sin sjukdom och dog 
med familjen omkring sig. Thomas 
var verkligen en eldsjäl inom Cen-
tral och var mån om inte bara sin 
egen verksamhet, Royal Big Band 
och Swingin Tunes, utan bidrog 
med sin tid och sitt engagemang i 
frågor som rörde hela verksamhe-
ten inom Central. 

Thomas Lycke var en av grundarna 
till Royal Big Band 1992 och var länge 
också bandets kapellmästare. Thomas 
var full av energi och hade en posi-
tiv inställning som smittade av sig. 
Allt var möjligt. Sitt stora kontaktnät 
utnyttjade han till att ordna spännande 
spelningar och också till att rekrytera 
duktiga musiker till bandet. Han låg 
också bakom de två skivinspelningar 
som bandet gjort och han har förgyllt 
många danser och konserter med sin 
varma Sinatra-inspirerade sångröst.
Thomas var också en av grundarna 
till sånggruppen Swingin’ Tunes. För 
Swingin´Tunes var Thomas inte bara 
en skicklig dirigent och musikalisk  
ledare. Han var också en duktig sånga-
re och en vän vid sidan av kören. Hela 
kören bygger på gamla vänskaper som 
grundades i barbershopvärlden redan 
på 90-talet. Man kan utan överdrift  
påstå att Thomas var den som drev 
och stöttade så att rytmerna blev rätt 
och begreppet swing inte blev fel-
tolkat. Vi har ett stort ansvar att föra 
vidare det Thomas lagt grunden för 
inom det musikaliska. 

Thomas kom in i KFUM-rörelsen i 
början på 90-talet i och engagerade 
sig snabbt för mer än bara den egna 
musikverksamheten. Han hade ett 
genuint intresse redan från början 
att dels intressera sig för det som 
han professionellt arbetade med dvs. 
profilfrågor och marknadsföring, på så 
vis kom han att ingå i KFUM Sveriges 
styrelse samt i Stockholmsregionens 
styrelse och arbetade fram förslag som 
så småningom ledde fram till en ny 
grafisk profil inom KFUM.

Sitt stora engagemang var dock att 
lokalt inom KFUM Central delta och 
förena inte bara musikgrupperna utan 
även vara en bro mellan musiken och 
övriga verksamheter med bl.a. skär-
gårdslägret Ängsholmen, Basket och 
Gymnasterna i KFUM. Rent praktiskt 
tog det sig uttryck att Royal Big Band 
åkte ut och deltog på Ängsholmens 
jubileumsdagar, fick med sig 
ungdomar från Basket och  

Gymnasterna att 
delta på scen i 
samband med den 
stora Världens 
Barn-konserten i  
Berwaldhallen 
2006. Thomas såg 
alltid till att finnas 
med på Internatio-
nella kommitténs  
fester där Swingin 
Tunes med glädje 
har deltagit och 
sjungit. Han fick 
med sig medlem-
mar från kören 
att åka på ung-
domsfestival med 

YMCA i Prag, 2008. Han var snabb 
med att svara ja och han sa alltid – det 
är inga problem! 

När det har kommit till större evene-
mang såsom konserten i Berwaldhal-
len 2006 med temat – There is sweet 
music, 125-årsjubileet för KFUM 
Central 2009 samt den gemensamma 
konserten så sent som i våras i Im-
manuelskyrkan var Thomas alltid där 
med sin positiva grundsyn och sin 
brinnande glöd att föra samman med-
lemmarna. Det var Thomas signum 
att föra människor samman i arrange-
mang som präglades av lusten att dela 
med sig av musik. Han glädje smittade 
av sig och fick många att förenas i 
flera gemensamma upplevelser. 
Thomas lämnar ett stort tomrum efter 
sig och vi saknar honom mycket!
PO Niblaeus, Crister Haglund, 
Kea Lagerquist

THOMAS LYCKES SIGNUM VAR ATT FÖRA 
MÄNNISKOR SAMMAN I ARRANGEMANG 
SOM PRÄGLADES AV LUSTEN ATT DELA 

MED SIG AV MUSIK
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B

JULKONSERT
Onsdag 11/12 kl 19 i Hedvig Eleonora kyrka, Storgatan 2

Äntligen jul!

  

MEDVERKANDE:
KFUMS KAMMARKÖR, DIRIGENT PÄR FRIDBERG
HOVSÅNGARE MICHAEL WEINIUS
SÖDERKÅRENS MUSIKKÅR, DIRIGENT TORGNY HANSON
LUCIATÅG FRÅN ADOLF FREDRIKS MUSIKKLASSER

Biljetter 130-180 kr (barn under 12 år fri entré).
Förköp via Ticnet, www.ticnet.se. 
Biljettkassan i kyrkan öppnar kl. 18 konsertdagen. 


