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Vi har fått ett roligt och efterlängtat besked! Torsdagen den 12/12
beslutade exploateringsnämnden i Stockholms stad att ge en

Subscribe Past Issues RTranslate

https://mailchi.mp/74b10fa906a7/centralbladet-4?e=[UNIQID]
http://eepurl.com/RdUbP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=c826d757c3fdfd2c2d67f1ae7&id=00f0da34f0
https://us8.campaign-archive.com/feed?u=c826d757c3fdfd2c2d67f1ae7&id=00f0da34f0
javascript:;


2021-04-20 Centralbladet #4

https://mailchi.mp/74b10fa906a7/centralbladet-4 2/11

markanvisning till KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter
(IKC). Markanvisning innebär att vi tillsammans med vår samarbetspartner
Serneke har ensamrätt att arbeta vidare med den anvisade tomten ”Kvarter

37” i Hagastaden under 2 år. Läs mer om beslutet här. 
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Läs vår ordförande Michael Lagerkvists vinterkrönika här. 
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I november åkte sex representanter från KFUM Central till Sydafrika för att
vara observatörer i World YWCA Council i Johannesburg. Hedda Grönwall

Nyström var en av dem som åkte och hon har skrivit en spännande
sammanfattning av resan på vår hemsida. Läs mer här. 
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Är du kvar i stan under jul och nyår? KFUM Central håller öppet i Stora
Hallen för spontanidrott för medlemmar. Kom och spontanidrotta helt

enkelt. Här kan du spela basket, fotboll, pingis och innebandy. Ingång via
hotellentrén. Stora hallen är öppen 21/12 till 7/1 09.00-16.00 med undantag

för julafton då det är öppet 13.00-16.00.
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Lördagen den 30 november hölls Medlemsträffen för KFUM Central, en
dag fylld av diskussioner, umgänge och inspiration. Det är en

vidareutveckling av strategikonferensen STRATKO som tidigare hölls
årligen i föreningen. Vill du läsa mer om Medlemsträffen kan du göra det

här. 
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Ungdomsforum har sedan starten för tre år sen blivit något av en rörelse
inom KFUM Central och den fortsätter att växa. Vi har träffat Signe

Rundqvist som varit med i Ungdomsforum i sex månader och intervjun kan
du läsa här. 
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Frågan om mental hälsa och ohälsa har lyfts av Ungdomsforum och

diskuterades bland annat på YMCA 175 i London i somras. Kansliet har på
uppdrag av styrelsen därför påbörjat en förstudie för att utreda

förutsättningarna hos medlemsföreningarna och medlemmar och för att
undersöka vilka behov som potentiellt kan finnas. Läs mer här. 

 
 

 
 

Den 3 december hölls traditionsenligt Fest i Advent på KFUM Central. Ett
femtiotal personer, mestadels barnfamiljer, njöt av tomtegröt, glögg och
hembakade lussekatter. KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer sjöng
vackra julsånger i ett stämningsfullt Luciatåg, det fanns tomtejakt med

paketutdelning, pyssel och fiskdamm för de små och försäljning och lotter
med fina vinster. Dessutom var det filmvisning och information om

Zambiaprojektet School Foundation. Läs mer om Fest i Advent här. 
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Lördag den 18 april 2020 kl.13.00 är det återigen dags att rösta, debattera
och mingla på årets viktigaste möte på KFUM Central – årsmötet. 

 
Ett annat bra datum att komma ihåg är också den 21 mars - det är sista
dag för inlämning av motioner och för att nominera hedersmedlemmar.

Börja fundera redan nu!

 
 
 
 

KFUM är en del av världens största och äldsta ungdoms- och
kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA finns i 130 olika

länder och engagerar över 70 miljoner människor. 
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Missa inte vad som händer i rörelsen:
På https://www.ymca.int/ och https://www.ymcaeurope.com/  

kan du hålla dig uppdaterad.

 

 
 

 
 
 

 

Vill du gå med i någon av våra medlemsföreningar? I föreningen finns det
plats för både nya och gamla medlemmar och vi är en förening för alla

åldrar. Läs mer här om vad vi erbjuder.

Facebook Hemsida Instagram

Copyright © 2019 KFUM Central, All rights reserved. 
Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit medlem hos KFUM Central eller någon av dess

medlemsföreningar. 
 

Our mailing address is: 
KFUM Central 

Rosengatan 1, Stockholm, Sverige 
Stockholm 11140 

Sweden 
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Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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