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VARFÖR FÅR DU CENTRAL- 
BLADET?
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, exempelvis via träningscenter och barnkören.

INTE MEDLEM? 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 Tommie 
Hansson, 08-120 114 73 eller tommie@central.kfum.se

SYFTET MED CENTRALBLADET
De allra flesta medlemmar har valt att bli medlemmar utifrån 
sitt intresse och engagemang. Medlemmen vill spela basket, 
träna gymnastik, åka på läger, sjunga i kör eller träna på 
träningscentret. Man har helt enkelt valt föreningen utifrån 
sin passion. KFUM Central erbjuder mer än det. Föreningen 
har en värdegrund. Föreningen har individuella stipendier 
som möjliggör utbildningar och internationella utbyten inom 
våra världsförbund YWCA och YMCA. Två gånger om året 
förpackar vi verksamheter och upplevelser till en tidning för 
att visa medlemmarna den bredd och det engagemang som 
finns inom föreningen 
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Vi kan konstatera att vi under det år som snart tar slut 
fortsatt utvecklat vår verksamhet på alla plan. Antalet 
medlemmar ökar, antalet aktiviteter ökar, vi har fått 
fart på en barn- och ungdomskörsverksamhet och vårt 
hotell visar på väldigt god beläggning och vi har 
arbetat hårt med att få beslutsfattare att bevilja oss 
möjligheten att bygga ett nytt föreningshus vid 
Wenner-Gren center.

Ordförande 

har ordet

Nu går vi vidare in i det nya 
året med stor kraft och en stor 
förändring när det gäller vår 
organisation. Från och med 
den 1 januari slår vi ihop våra 
olika delar i vår koncern – 
föreningskansliet, hotellet 
och fastighetsbolaget – till en 
organisation som leds av vår 
verksamhetschef  Torbjörn 
Brown. Syftet är att göra det 
tydligt för alla vem som gör 
vad, kunna erbjuda våra fören-
ingar bättre stöd och hjälp och 
dessutom utnyttja våra resurser 
på ett bättre sätt. Den föränd-
ringen kan ni läsa mer om i 
detta blad där också personalen 
på kansliet presenteras. 

Förutom en väl fungerande 
organisation behöver vi som 
förening också formulera vad 
vi vill med föreningen fram-
över. Därför samlas represen-
tanter från KFUM Centrals 
olika delar och verksamheter 
varje år till en strategikonferens 
för att just diskutera detta. I år 
samlades ett drygt 30-tal ledare 
och personal under en helg i 
Åbo för att inleda arbetet med 

en strategiplan för de komman-
de 5 åren. Utgångspunkten var: 
Vad vill vi? Med underrubriken 
”Vi är vi”, dvs vi är olika 
föreningar, gör olika saker, 
men vi är samtidigt delar av 
samma förening – KFUM 
Central. Hur kan vi ta tillvara 
den styrkan på bästa sätt? Det 
blev många bra och kloka 
diskussioner som nu ska tas 
vidare för att bli 
en gemensam stra-
tegi för alla inom 
KFUM Central. 
Och när vi åkte 
hem kunde vi alla 
konstatera att det 
är mycket som 
förenar oss och att 
vi i många stycken 
strävar åt samma 
håll i samma anda. 
Och det är viktigt 
med tanke på de 
stora utmaningar 
vi står inför, som 
t ex våra planer på nytt hus vid 
Wenner-Gren center eller 
arbetet med att säkra verksam-
heten framöver på Ängs-
holmen. 

Men vi står också inför andra 
utmaningar. Jag tror att vi som 
KFUM-förening och det vi er-
bjuder är viktigare än någonsin 
i dessa ganska oroliga tider. Vi 
lever i en alltmer polariserad 
värld. Många är isolerade i sina 
digitala filterbubblor och får 
alltför sällan höra eller möta 
andras åsikter, diskutera och 
ta in andras aspekter på olika 

frågor. Alltför 
ofta blir hat och 
hot inslag i en 
diskussion om 
olika ståndpunkter. 
Fakta och sanning 
får stå tillbaks 
för rykten och 
desinformation.  
Som förening kan 
vi erbjuda en mö-
tesplats där man 
kan diskutera olika 
frågor, ha olika 
uppfattning och 

ändå visa varandra respekt och 
medmänsklighet mot varandra, 
oavsett om man spelar basket 
eller sjunger i kör. Det gäller 

både vuxna som barn – och 
vi vuxna har ett särskilt ansvar 
som förebilder.

Som KFUM-förening står vi 
stadigt på vår värdegrund som 
symboliseras av vår triangel 
– Body Mind Spirit – och ska 
genomsyra all vår verksamhet. 

Och vårt uppdrag – att ge 
barn, ungdomar och vuxna en 
meningsfull fritid och möjlig-
het att växa som människa 
– är allt viktigare. Låt oss alla 
medlemmar, barn som vuxna, 
vara stolta över det vi gör till-
sammans, för det gör skillnad 
och det vi gör är väldigt viktigt 
för framtiden. Som KFUM 
Sveriges slogan lyder – Fram-
tiden just nu. Vi är med och 
skapar den!

Jag önskar er en skön och 
avkopplande julhelg fylld av 
föreningsaktiviteter av olika 
slag. Vi kanske ses på KFUM i 
mellandagarna.
/Bengt Arwén

Och det är viktigt 
med tanke på de 

stora utmaningar vi 
står inför, som t ex 
våra planer på nytt 
hus vid Wennergren 
Center eller arbetet 
med att säkra verk-
samheten framöver 

på Ängsholmen. 
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Detta händer i arbetet med Hagaparkshallen! 

KFUM Central

KFUM Central erbjuder 
Stockholm Stad en fantastisk 
möjlighet att ta ett gemensamt 
steg mot att förbättra tränings- 
och tävlingsförhållandena för 
barn och unga.

Det nya huvudspåret har, efter 
att länstyrelsen satte stopp för 
planerna på idrottshallar vid 
Västra Valhallavägen - Ros-
lagstull - varit en bit mark vid 
Wennergren- Center. Platsen 
är ideal för idrottshallar där 
föreningen kan erbjuda ett 
aktiviteetshus vid porten av 
Hagaparken. Aktiviteteshuset 

Vi har en idé och en vision med allt vi gör. 
Ingen annan kan erbjuda samma sak som vi 
gör – Vi har erbjudit barn och unga en me-
ningsfull fritid i över 150 år. Vår mission är 
att skapa en gemenskap i ett mångkulturellt 
samhälle, som är baserat på övertygelsen om 
människors lika värde. Läs nedan om bak-
grunden och idén till projektet och uppma-
ningen till politikerna i debattartikeln intill.

skulle innehålla två idrottshal-
lar, en för basket och annan 
bollsport och en hall för 
gymnastik. Multifunktionella 
hallar, dvs fungera lika bra 
för idrott som för t ex kon-
sert m.m. KFUM Central ser 
också mervärde av närheten till 
Hagaparken och att kunna ha 
exempelvis daglägerverksamhet 
vid Brunnsviken.
Nuläget är så att det kom-
mer att byggas idrottshal-
lar inom området för gamla 
bensinmackstomten väster 
om Wenner-Gren center och 
staden har också planerat in 
en skola i området. KFUM 
Central är positiv till att dela 
fastighet med skola och ser 
flera synergieffekter med det, 
bland annat gemensamt stor-
kök och optimerat användande 
av idrottshallarna. Det pågår i 
skrivande stund en volymstudie 
för fastigheten och samtidigt 
arbetar exploateringskontoret 
med att skissa på om att få in 
bostäder i området. Staden 
kommer också inom snart att 
göra en värdering av marken. 
Området ligger inom Hagasta-
den, som är ett stadsbyggnads-
projekt och startades 2015 som 
beräknas bli helt klar 2025. 

KFUM Central har fått ett 
starkt erkännande av politiker 
för vårt arbete för barn och 

ungdomar. Man stödjer hall-
projekt i generella termer. 

Det är ett stort projekt för de 
ideella krafterna att driva fram-
åt. Utskottets medlemmar och 
KFUM Centrals styrelse arbe-
tar på sin fritid för att möjlig-
göra en ny och unik mötesplats 
för barn och unga i Stockholm. 
Under 2016 har utskottet haft 
ett stort antal möten med 
ledande politiker, bland annat 
vice finansborgarråd, idrotts-
borgarrådet, skolborgarrådet 
samt cheferna för exploatering- 
och stadsbyggnadskontoret, 
bland flera andra.

Vi hoppas att de viktiga möten 
med staden framöver kan ge 
oss ett besked om att vi får 
vara med förbättra tränings-
möjligheterna för stadens barn 
och unga. Det skulle vara väl-
behövligt i en stad där det går 
43.000 invånare per idrottshall 
(enligt uppgift 2015). 

Utskottet leds av Michael 
Lagerkvist som arbetar tillsam-
mans med Svante Bengtsson, 
Peter Yllmark, Patrik Tengwall 
och Ulrika Alexanderson 
(tjänsteman).
Text och foto: 
Ulrika Alexandersson 

Projektledare Michael Lagerkvist på tomten väster om 
Wenner-Gren center.

Längst upp syns Wenner-Gren 
center och precis under, vid  
triangeln är tomten. Brunnsvi-
ken skymtar uppe till vänster.
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Idrottsrörelsen önskar 
Stockholm Stad 

en tidig julklapp:
Ge klartecken till en ny stor 
sporthall vid Wenner-Gren 

center

Initiativet – och finansie-
ringen – kommer från KFUM 
Central. Regelbundet har en 
rad politiska kontakter tagits. 
Stödet för projektet har, vad vi 
förstår, varit helhjärtat. Nu är 
projektet föremål för tjänste-
mannagranskning i Stadshuset 
och vi önskar inget hellre än 
att klartecken ges snarast. Det 
vore en fantastisk julklapp 
och stimulans till det stora 
engagemanget som bedrivs för 
ungdomen i föreningslivet.

Stockholms Stad uppges också 
vilja bygga en skola i anslut-
ning till idrottshallen. Även 
det känns både lockande och 
riktigt. Däremot hoppas vi att 
det här projektet inte försvagas 
av en ambition att även bygga 
bostäder. Detta riskerar att 
andra kvalitéer sätts på undan-
tag. En god stad kräver många 
olika funktioner, tillgången 
till idrott är en sådan. Utrym-
met är begränsat och det vore 
beklagligt om sådana idéer 
skulle krympa KFUM Centrals 
utmärkta projekt.
Att en stor ideell organisation 
på det här sättet tar ett brett 
samhällsansvar är vi inte bort-
skämda med. Detta är ett unikt 
exempel på ideell och offentlig 
samverkan där den ideella 
organisationen tar ett stort 

och ledande ansvar. Infarten 
till Stockholm skulle också få 
ett rejält lyft om den i nuläget 
stora döda ytan vid Sveaplan 
fick liv. Och dessutom bli ett 
verkligt aktivitetscentrum för 
Stockholms yngre.
 
Läget är akut. Stockholms 
innerstadsföreningar förlorar 
medlemmar på grund av hall-
bristen. Stockholm Stad lever 
knappt upp till lagkraven vad 
det gäller skolidrotten. Bara 
inom gymnastiken, som en av 
de mest växande idrotterna i 
Sverige, är lokalbristen en stor 
begränsning. I Stockholm står 
tusentals barn i kö för att få 
börja gympa men föreningarna 
kan inte ta emot dem utan 
lokaler.

KFUM Centrals planer är att 
bygga ett nytt aktivitetshus 
för unga och vuxna som ska 
rymma två idrottshallar – en 
för basket och andra bollspor-
ter, en för gymnastik. Anlägg-
ningen ska vara  ”multifunk-
tionell” och både kunna vara 
arena för konserter och större 
idrottsevenemang på fören-
ings- och nationell nivå. Utöver 
den idrottsliga delen planeras 
även för musikverksamhet och 
annat föreningsliv. Kort sagt; 
ett verkligt aktivitetscentrum 

där det kryllar av verksam-
het under veckans alla dagar. 
Arenan skulle också upplåtas 
dagtid för skolornas använd-
ning i norra Stockholm.
 
Vi tycker det är noterbart att 
denna unika satsning kommit 
fram via ett hängivet arbete av 
ideella krafter. KFUM Central 
är varken nykomling eller lyck-
sökare. Dess anor går tillbaka 
till 1880-talet och organisatio-
nen har bred erfarenhet av att 
bygga och av fastighetsförvalt-
ning. Detta kostar inga extra 
skattepengar. Här dyker det 
inte upp några riskkapitalister 
utan hela ansatsen vilar på solid 
ideell grund. Låt detta snarare 
bli ett föredöme till andra sam-
hällsaktörer.

I dessa tider med många nyan-
lända och med integration som 
en av samhällets högst priori-
terade frågor är idrotten viktig 
– ja, för många nyanlända en 
snabb väg in i anpassningen 
till det nya  hemlandet. Och att 

lära sig ett nytt modersmål. Just 
basket är den idrott som sticker 
ut extra mycket när det gäller 
att attrahera – och även behålla 
– unga kvinnor med utländsk 
bakgrund.

Med tanke på hur snabbt 
Stockholm växer är detta den 
chans som staden har för att 
bygga en riktig idrottshall i 
Stockholms innerstad. Tar man 
inte den här chansen nu är 
loppet kört för mycket lång tid 
framöver.
  
Missa inte den här chansen. Ge 
klartecken snarast möjligt. Den 
julklappen ser vi fram emot. 
Den behöver Stockholm.
Bengt Arwén, ordförande 
KFUM Central
Mats Carlson, ordförande 
Svenska Basketbollför-
bundet, 
Johan Fyrberg, general-
sekreterare Gymnastik-
förbundet Peter Larsson, 
ordförande Stockholms 
Idrottsförbund

Ge den samlade idrottsrörelsen i Stockholm – och 1 000-tals idrotts-
intresserade barn och ungdomar – en tidig julklapp. Det vore att 
Stockholms Stad snarast ger klartecken till KFUM Centrals planerade 
idrottshall på den stora öppna ytan intill Wenner-Gren Center vid 
Sveaplan. Det skulle vara ett värdefullt tillskott för Stockholms 
föreningsliv. Och dessutom bli ett viktigt aktivitetscentrum för den 
nya Hagastaden.
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KFUM Central

KFUM Central - ny organisation
Tydlighet - Effektivitet - Samarbete - Mervärden

Corinna Björk ny kommunikationsansvarig 

Omorganisationen kommer att 
träda i kraft från den 1 
januari 2017 och det är ett 
gedigt arbete Torbjörn har lagt 
ned på planering och informa-
tion under 2016.

Omorganisationen gäller 
endast KFUM Centrals kansli 
och dess dotterbolag Kom 
Hotel AB och KFUM Central 
Fastighet AB. Således omfat-
tas inte sektionsföreningarna. 

KFUM Centrals styrelse gav Kom Hotels VD 
Torbjörn Brown i uppdrag att se över organi-
sationen för KFUM Centrals kansli. Förslaget  
har presenterats för KFUM Centrals 
personal, representanter från sektionsfören-
ingarna och under strategikonferensen. 

Sektionsföreningarna kommer 
att få möglighet att ta del av 
den kompetens som finns i de 
olika funktionerna.
Funktionerna, som finns  
beskrivna på nästa sida, kom-
mer att öka tydligheten för vad 
som görs på kansliet.

Fördelarna med omorganisa-
tionen är att koncernen  
kommer att ha en egen web- 
och social mediastrategi, en 

egen grafisk avdelning och en 
bättre internservice gällande 
IT. Kom Hotels konferens 
kommer att få tillgång till  
teknisk kompetens. Bokning 
av KFUM Centrals lokaler 
kommer att tas om hand av 
hotellets bokningsfunktion. 
All städhantering kommer att 

handhas av hotellets operativa 
avdelning.
Det kommer att ske en total 
kostnadsökning utöver befint-
liga tjänster som motsvarar de 
besparingar omorganisatio-
nen medför genom minskar 
kostnader på IT-konsulter, 
webstrateg, grafiker och städ.

Efter ett antal år som päron 
jobbade hon som lägerledare, 
både på lägerskolorna och 
sommarlägren och därefter 
följde uppdrag i KFUM 
Sverige styrelse 2004 och 
KFUM Centrals styrelse 2008, 
med ett par år i varje styrelse. 
Corinna har även arbetat ideellt 
med internationella uppdrag 
som europeiska Prag Event 
2003 och utbytesresor i USA.
Vad ser du fram emot i den 
nya tjänsten?
Att bygga upp kommunika-
tionsorganisation från början 
för hela föreningen KFUM 
Central och hotellet.

KFUM-banan började redan som 2-åring för 
Corinna. Familjen bodde mitt över gatan från 
KFUM Sundbyberg. Scouterna blev snabbt 
favoritsysselsättningen och parallellt med 
det kom hon kontakt med Ängsholmen som 
11-åring. 

Hur ser du att KFUM Central 
tar större utrymme i den 
allmänna debatten?
När vi som förening gör något 
bra och viktigt ska vi också 
synas. Att vi engagerar oss i 
den stad vi verkar i och att vi 
är en viktig spelare. Men om 
KFUM Central ska ta plats i 
stockholmarnas medvetanden 
och kunna vara en debattpart 
krävs tydlighet och profil. Både 
med verksamheten, åsikter och 
talespersoner. 
I en allt mer orolig värld - 
hur kan KFUM göra skillnad?
Det är viktigt att arbeta i det 
lokala. Vi måste jobba hårt för 

att se till att vår verksamhet 
hjälper till att överbrygga de 
klyftor och den segregation 
som ökar i vårt samhälle och 
över hela världen. Det är vik-
tigt både för KFUM Centrals 
nuvarande medlemmar och 
människor som kan komma att 
bli KFUM Centrals medlem-
mar.
Höjdpunkt i KFUM enge-
mang
Det måste ha varit Prag Event 
2003, när tåget rullar hem med 
450 svenska deltagare. Eller nå-

gon av alla magiska lägerkvällar 
på Ängsholmen.
Kan du ge förslag på en 
Elevator pitch för KFUM 
Central?
Inte riktigt än… KFUMs 
problem har alltid varit att for-
mulera vad vi är och vad vi vill. 
Det gäller att bestämma oss 
vad som är viktigt för oss och 
att nå våra mål. Men jag vill 
fokusera på vår lokala roll här i 
stan och lyfta fram oss som en 
spelare i Stockholm.  
Text: Ulrika Alexandersson

Corinna Björk
Corinna är 38 år, bor med sin 
familj på Lilla Essingen och är 
utbildad journalist. Hon har 
arbetat de senaste åtta åren 
som projektledare på press-
avdelningen på Discovery 
Networks, med PR för Svenska 
program i Kanal 5. 
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Organisationsplan

Bolagsstyrelser
Kom Hotel AB 
KFUM Central 
Fastighet AB

Verksamhetschef
Ansvarig för kon-
cernen KFUM 
Central, Kom 
Hotel och KFUM 
Central Fastighet 
AB

Torbjörn Brown

Fastighets-
avdelning

Kommunikation
och Marknad

KFUM Centrals 
styrelse

HR 100 %
Delegerat arbets-
miljöansvar
Arbetsrätt, 
policyer, utbild-
ning, rekrytering, 
rehabilitering 
m.m. Identifiera 
behov och ta 
initiativ till för-
ändringar. 

Kea Lagerquist

Medlems
service

IT

Operativ
service

Formulera, beskriva, förklara och förmedla strategiska bud-
skap. Stödfunktion åt KFUM Central, dess verksamheter och 
Kom Hotel i kommunikationsfrågor.

Ansvarig: Corinna Björk. Övriga:  Web- och sociala medier 
Anna Pavlenko, marknad Robert J Flink.

Hotellets ekonomi. KFUM Central, fastighetsbolaget och 
egna verksamheter. Större säkerhet vid frånvaro.

Ansvarig: Marja Perhoniemi. Övriga: Ekonomihandläggare 
Armineh Karapet, controller Mats Berg och ansvarig fond-
förvaltningen Hans Lagerquist.

Delegerat ansvar för SBA. Drift, skötsel och underhåll av 
fastighet och tekniska system. Daglig tillsyn, skötsel och felav-
hjälpande underhåll. Ansvarig för skalskyddet.

Ansvarig: Jari Pykköö. Övriga: Vaktmästare Lasse Ljung-
strömoch husvärdar Robert Lindell och Roney Mali.

Ekonomi

Hotelldrift Löper på som tidigare. Samverkar med övriga avdelningar. 
Städunderhåll. Samordnade inköp. Generera pengar till 
Central.

Reception, konferens, bokning, städ, frukost, café, natt-
personal samt fyra tjänstemän. Totalt: 55 tjänster.

Kontaktyta och representant för föreningen, Protokollför-
ande vid möten. Informationskanal. Samordna och handlägga 
internationellt arbete.  Aktivt söka fondmedel.  Ansvarig för 
stipendiearbetet.
Ansvarig; Nils Haag. Övriga: administrativa handläggare 
Ulrika Alexandersson och Tommie Hansson samt barnkörle-
dare Lotta Wilund.

Förvalta, förädla och utveckla de egna verksamheterna. 
Ansvarig för ”huset”. Öka medlemsbasen. Implementera 
värdegrundsarbetet. Skapa trygga mötesplatser.

Ansvarig; David Svantesson. Övriga: Träningscentervärdar 
Mireille Steining samt vakant och receptionist Leila Siivola. 
Dessutom åtta personliga tränare.

Sköta drift/underhåll av IT- och telefonsystem. Upprätta 
underhållsplaner. Supportera hela den administrativa perso-
nalen.

Ansvarig Björn Henningsson. Övrig: IT-vaktmästare  50 - 75 
Peter Hogler.
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Torbjörn Brown, verksamhetschef
1. Jag hoppas kunna bidra med ett helikopterperspektiv för att hela koncernen ska fungera och kunna 
samverka i stort och smått.
2. KFUMs absolut största styrka är dess medlemmar och det engagemang de bidrar med.
3.Jag brinner för rättvisa, och allas rätt att bli sedda och hörda.

Lotta Wilund, barnkörledare
1. Utveckla barn- och ungdomskörverksamheten specifikt och föreningslivet i stort genom att belysa och 
utveckla processer som är nyckelfaktorer för framgång i  ideella organisationer.
2. Värdegrunden och människorna, de mänskliga resurserna, i organisationen.
3. Att barn och ungdomar nu och i framtiden ska kunna utvecklas, både som individer och i grupp, genom 
god tillgång till alla våra kulturella uttrycksformer i såväl skolan som på fritiden.

Tommie Hansson, medlemsservice
1. Erfarenheten av att komma in med ”nya” ögon från större och mindre idrottsorganisationer.
2. Mångfalden med så många kompetenser som kommer med den.
3. Rättvisa och ärlighet!

David Svantesson, ansvarig operativ
1. Med tidigare erfarenhet av förändringsprocesser kan jag förhoppningsvis bidra med erfarenhet och 
kunskap kring det som ligger framför oss. Jag har viljan att stötta våra medlemmar och sektionsföreningar. 
2. Alla fantastiska människor som engagerar sig i verksamheten.
3. Jag brinner på riktigt för organisationer som vår där alla är välkomna oavsett bakgrund, vilket i min mening 
har blivit än viktigare med tanke på hur delar av samhället och världen utvecklas.

Kea Lagerquist, HR ansvarig
1. Min kunskap inom arbets- och avtalsrätt samt arbetet md det övergripande ansvaret för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet både hotellet och föreningen vilket är en styrka för hela organisationen.
2. Dess medlemmar och verksamhet.
3. Att värna om personalen. Trivs de så trivs våra medlemmar, besökare och gäster. 

Ulrika Alexandersson, medlemsservice
1. Erfarenhet och kunnande om rörelsen, noggrannhet och envishet. 
2. Förutom bred verksamhet där över 80 procent är under 26 år så dess resurser i form av drivna och kunniga 
ideella samt ett väl förvaltat kapital
3. Att Hagaparkshallen ska bli verklighet och för mina barns väl och ve.

Mireille Steining träningscentervärd
1. Jag kan bidra med trygghet, närvaro och ordning för våra barn och ungdomar som besöker 
träningscentret.
2. Alla härliga människor, både kollegor  och besökare- den varma atmosfären.
3. Hälsa, välmående och närvaro i nuet, både fysiskt och mentalt.

Nils Haag, ansvarig medlemsservice
1. Ett stort engagemang men också att systematisera processer och information. Jag tror på tydliga arbetssätt 
och riktlinjer och hoppas att kunna bidra till att fortsätta utveckla det arbetet inom föreningen. 
2. Alla våra medlemmars fantastiska engagemang.
3. För mig är det viktigt att medlemmar, föreningar och anställda får möjlighet nyttja de möjligheter som finns 
inom ramen för KFUM Centrals verksamhet. 

KFUM Centrals medarbetare
Tre snabba frågor
1. Vad kan du bidra med i den nya organisationen?
2. Största styrkan med KFUM Central?
3. Vad brinner du för?
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Robert Lindell
1. Min erfarenhet som teammanager; att få alla med sig. 
2. Det stora hjärtat och att allt är möjligt.
3. Mina barn och barnbarn.

Armineh Karapet
1. Sitter med olika Information om huset som kan bidra till mina nya medarbetare och andra.
2. KFUM Central jobbar ständigt med mångfald.
3. Hantverk.

Corinna Björk, kommunikationsansvarig
1. Se till att vi når stjärnorna! Med hjälp av kommunikation få alla centralare att sikta åt samma håll och känna 
sig delaktiga, stolta och engagerade samtidigt som alla stockholmare ska känna till och stöttar vår verksamhet. 
2. Alla medlemmar och det solida kansliet som kan backa upp alla engagerade ledare.
3. Utmaningar, rättvisa och chokladpraliner. 

Jari Pykköö, Fastighetsansvarig
1. Min breda kunskap inom teknik- och fastighetsförvaltning.
2. Duktig och engagerad personal, de ideella har jag inte hunnit träffa ännu. 
3. Min familj och thaiboxning.

Leila Siivola, reception
1. Jag kommer vara i receptionen vid KFUMs entré och fungera som en vägvisare för alla som undrar över 
något.  
2. KFUMs stora utbud för en meningsfull fritid för stora och små.
3. Svensk skönlitteratur och Stockholms statyer. 

Marja Perhoniemi, ekonomiansvarig
1. Kunskap om bokföring och lönehantering
2. Engagerade medlemmar och medarbetare
3. Rättvisa och lika värde mellan människor

Robert J Flink, marknad
1. Jag hoppas att jag kan bidra med en human kommersiell inrikting, med min bakgrund inom media, 
marknadsföring och försäljning.
2. En av styrkorna är att KFUM Central som organ håller ihop alla sektionsföreningarna, som ett gemensamt 
organ ut på marknaden.
3. Jag brinner för flera olika saker förutom hotellindustrin, så är det givetvis Bullmastiffer(hundras).

Björn Henningsson, IT ansvarig
1. För ett snabbare och smidigare sätt att jobba med teknik och IT.  
2. Det är en mycket bred förening som har något för alla.
3. Brinner för segling och natur.

Anna Pavalenko, social media och webb
1. Jag är stolt över vad vi jobbar med och är glad att vara en del av denna organisation. Med hjälp av digitala 
kanaler kommer jag att kommunicera våra idéer och förmedla KFUM:s budskap ”Body, mind & spirit”.
2. KFUM Central skapar möjlighet för flera unga människor att förverkliga sina drömmar.
3. Jag brinner för allt som har med kreativitet att göra – konst, dans eller inspirerande matlagning.

Peter Hogler, IT-vaktmästare Roney Mali, vaktmästare Lasse Ljungström, vaktmästare
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KFUM Central

Framtidsfrågor 
konferens för strategisk plan

Med representation från de 
flesta verksamhetsgrenar inom 
KFUM Central samlades 32 
personer i Åbo. Som under 
processledning av Sofia Karls-
son arbeta med frågor såsom 
vad vill vi att våra aktiviteter 
ska erbjuda, vad vi vill att 
våra medlemmar ska uppleva, 
hur KFUM Centrals resurser 
ska fördelas och vad KFUM 
Centrals sektionsföreningar ska 
vara, upplevas och göra.

Fredagen inleddes med att ord-
förande Bengt Arwén hälsade 
välkomna och gav en kortare 
återblick på konferensen i Jön-
köping följt av Olle Lindström 
som knöt an till konferensens 
tema ”Vi är vi” och med 
återblick på generalsekreterare 
Karin Olssons föredrag om 
ömsesidigt beroende gällande 
huvudförening och sektions-
föreningar. Gruppdiskussioner 
om två personer vad som är 

bra med KFUM Central och 
vad som kan förbättras lade 
grunden för en konferens med 
många bra diskussioner.

Åbo var destinationen för kon-
ferensen och hela lördagen var 
vi hos NMKY (KFUM) Åbo. 
De visade oss en stor gästfrihet 
och upplät sin stora festlokal 
till oss, fixade kaffe och berät-
tade om sin breda verksamhet. 
NMKY Åbo har stora likheter 
till KFUM Central - våra båda 
föreningar är nog mer lika när 
det kommer till verksamhe-
terna än vad KFUM Central 
är med någon annan förening 
i Sverige. Med verksamheter 
som körsång, band, basket, 
lägergård i skärgården och 
gym. Båda föreningarna äger 
fastigheter vilket ger intäkter 
och är också organiserade i 
huvudförening och sektions-
föreningar. Det finns olikheter 
också mellan föreningarna – 

Syftet med KFUM Centrals Strategikonferens 
var att under två dagar skapa ett utkast till 
femårigt strategiskt dokument för förening-
ens verksamhet. Arbetet var en fortsättning 
av de diskussioner som fördes på strategikon-
ferensen i januari i år i Jönköping. 

största olikheten är att i 
Finland är NNKY (KFUK) 
och NMKY (KFUM) i lik-
het med stora delar i världen 
två skilda organisationer. Vi 
hann också med ett besök på 
gymmet och takvåningen med 
bastu!

Torbjörn Brown, VD på Kom 
Hotel och ny verksamhetschef  
för hela koncernen presentera-
de den nya organisationen som 
kommer att gälla från 1 januari 
2017. Michael Lagerquist be-
skrev också status på planerna 
att realisera planerna för nya 
idrottshallar i Stockholm.

Gruppdiskussionerna skrevs 
på blädderblock och hängdes 
upp som vernissage och alla 
deltagande fick rösta fram de 
som de ansågs vara de vikti-

gaste punkterna till strategiska 
planen. Delar som lyftes var ar-
betet med värdegrunden, tryg-
ga mötesplatser, delaktighet, 
ungdomskonferenser, behoven 
från de olika verksamheterna, 
hur vi tar hand om ledare, 
arbetet med Hagaparkshallen, 
tillhandahålla utbildningar samt 
arbeta med varumärket. På den 
avslutande sessionen arbetades 
det med hur vi gör det – upp-
delat på åren 2017 – 2021. 

Dokumentet kommer nu att 
konkretiseras av processledaren 
och KFUM Centrals styrelse, 
gå ut på remiss till KFUM 
Centrals sektionsföreningar 
och sedan presenteras som en 
proposition på KFUM Centrals 
årsmöte i april 2017! 
Text och foto: 
Ulrika Alexandersson

På besök på NMKY Åbos gym.
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Vad får man ut av stratko?

Anton Dunström 
KFUM Ängsholmen

Anki Ericsom 
KFUM Centrals styrelse

Christer Sjöström 
KFUM Manskör och 
KFUM Fastighet AB

Anna Rosenholmer 
KFUM Gymnasterna

Jag tyckte att stratkot var 
en bra tillställning med ett 
bra diskussionsklimat, och 
jag ser fram emot att se hur 
styrelsen kommer jobba mot 
strategierna som jobbades 
fram. 

För mig var det här min 
första strategikonferens, 
jag tycker det är kul att se 
bredden på vår förening och 
engagemanget som finns 
inom den. En förhoppning 
till framtiden är att fler unga 
får och tar chansen att åka 
på strategikonferenser för 
att själva kunna vara med 
och påverka. 

Jag har varit med på de två 
senaste strategikonferenser-
na som hölls i London och 
Jönköping. På de två har det 
varit mycket diskussion och 
en känsla av att vi tänkt och 
tyckt lite olika. Detta Stratko 
var processen mycket bättre 
och jag känner vi kom fram 
till något konkret att ta med 
oss in i framtiden. Denna 
gång kändes det oerhört tyd-
ligt att vi tyckte och tänkte 
väldigt lika i väldigt många 
och viktiga frågor.

För mig är stratko att:
*Få en god inblick i Central
*Höra sektionsföreningarnas 
situation och glädjeämnen
*Påverka vilka frågor som är 
viktiga och hur de kan lösas
*Möta intressanta, glada och 
positiva medlemmar inom 
Central. På stratko är det 
dessutom alltid några nya 
jag aldrig haft förmånen 
att möta tidigare. En sak är 
säker; inom Central finns 
många personer värda att 
möta.

Det var jättegivande! - Bra 
dialog både då vi satt i 
smågrupper men också i 
storgrupp. Det var högt till 
tak och många bidrog med 
bra information till samta-
len. Mycket av det vi pratade 
om bygger ju på att hallpro-
jektet blir av. Blir det inte det 
får vi jobba vidare efter de 
förutsättningar vi har idag.
- Nu hoppas jag att vi tar 
tag i de frågor som disku-
terades i Åbo, så att de blir 
av. Kanske att någon från 
varje sektion arbetar med en 
specifik fråga. Det är också 
positivt att många varit 
med på Stratko tidigare så 
att man kan ta nästa steg i 
diskussionerna.

Ö TV: Svante Bengtsson i samtal med NMKY Åbos generalsekreterare Satu Alanen

På besök på NMKY Åbos gym.
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THE HISTORY OF THE Y LOGO  
 

 

 

 

1881 – The Ninth Conference in London approves the first Y logo, 

which highlights Y values by featuring a reference to John 17:21: 

“That they may all be one … as We are one.”  

 

 

 

 

1891 – Luther H. Gulick, M.D., proposes a red triangle as the Y 

symbol. The equal sides of the triangle stand for “man’s essential 

unity, body, mind and spirit, each being a necessary and eternal 

part of man, he being neither one alone…” 

 

 

 

 

 

1895 – The annual convention of the U.S. and Canadian Ys 

authorizes adding the triangle to the old World Alliance Insignia.  

 

 

 

 

 

 

1896 – The logo is simplified and a second ring is added. It is 

said the second ring represents friendship and love without end 

among individuals. This remains the Y’s official emblem.  

 

 

 

 

 

 

1897 – The everyday logo from 1897 to 1967 is the red triangle.  

 

 

 

 

 

 

  

1967 – The Y creates and trademarks the logo with the triangle 

and bent bar.  
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KFUK/YWCA

KFUK-KFUM 1966-2012:    Män blir Människor 2012

KFUM/YMCA
1881 - den första 
logotypen skapas, som 
refererar till Johannes 
17:21 

1891 - en triangel 
presenteras som 
YMCAs symbol 

Triangeln läggs till 
världsförbundets 
symbol

Loggan från 1897 
- 1967

En krökt stav 
läggs till triang-
eln i framförallt 
England och USA. 
De bildar ett Y 
som i Young.

I de nordiska länderna 
har KFUK-triangeln 
ända fram till slutet av 
1900-talet haft spetsen 
vänd uppåt, och inuti tri-
angeln Kristusmonogram 
och de grekiska bokstä-
verna alfa och omega som 
syftar på att Gud/Kristus 
är allt, från a till o (första 
och sista bokstaven i det 
grekiska alfabetet), början 
och fullbordan. Den hade 
KFUK i Sverige fram till 
samgåendet.

Det finns en mängd olika 
sätt att tolka triangeln, 
speciellt i samförbund.

YWCA logga till helt 
nyligen då den ersatts 
av nedanstående. KFUKs 
världsförbund har en blå 
triangel med spetsen vänd 
neråt och omgiven av en cir-
kel (i guld/gult). I världsför-
bundets stadgar står: ”The 
logo of the World YWCA is a 
blue triangle surrounded by 
a circle”.

World YWCA har 
nyligen skapat 
en ny logotype! 

I de flesta andra länder är KFUM två 
separata organisationer, YWCA (Young 
Women Christian Association) och 
YMCA (Young Men´s Christian As-
sociation). I den svenska logotypen/
symbolen finns både KFUMs röda och 
KFUKs blå färger. KFUK/YWCAs sym-
bol är traditionellt en blå triangel 
och KFUMs en röd. 

I Sverige är KFUM (där M ut-
läses Människor sedan 2012, 
Kristliga Föreningen av Unga 
Människor) ett samförbund. 
Samgåendet skedde exakt 
för 50 år sedan på riksnivå. 
Fram till 2012 stod det 
KFUK-KFUM i bandet. 

World YMCA har 
samma logotype 
som 1881! 

Vår logotype och symbol- vad står den för?

KFUM-KFUK

Logotypen/symbolen för KFUM har en lång historia och har sett ut på många olika sätt. Den ser fort-
farande ut på många olika sätt. Bara i vår lokalförening har de olika sektionsföreningarna olika logo-
typer och runt om i världen har man tolkat grundsymbolen olika. Här vill vi visa loggorna och berätta 
lite om dess historia samt aktuell information om symbolen för vår rörelse. 
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Triangeln är vår symbol och den symboliserar utvecklingen 
av hela människan. Denna treenighet symboliseras av den 
röda triangeln. Inom KFUM representerar vardera av de tre 
sidorna; kropp själ och ande.

Kropp symboliserar att KFUM vill arbeta för utveck-
ling av kroppen genom en hälsosam livsstil.

Själ symboliserar att KFUM vill verka för personlig ut-
veckling genom ökad kunskap och kontakter med andra som 
leder till trygghet i mig själv.

Ande står för andlig fördjupning eller om man så vill, 
vägledning och insiktssökande.

Kropp, själ och ande tillsammans kallas 
för helheten. Att utveckla hela människan, kroppsligt, själsligt 
och andligt. Luther H. Gulick föreslog 1891en röd triangel 
som symbol för YMCA. ”The equal sides of  the triangle 
stands for ”man´s essential unity, body, mind and spirit, each 
being a necessary and eternal part of  man, he being neither 
one alone...” 

Ur värdegrunden
 
Inom KFUK-KFUM ser vi till hela människan. Vi tror 
att den enskilda individen har behov av att utvecklas 
kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som män-
niska.

 •Det kroppsliga står för människans behov av en 
sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, 
ökar förutsättningarna för ett gott liv. KFUK-KFUMs 
verksamheter ska bidra till drogfria miljöer där fysiska 
aktiviteter uppmuntras.

•Det själsliga symboliserar människans behov av att 
bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, 
stärka självförtroendet och viljan att använda sina 
förmågor till att nå sina mål. KFUK-KFUMs verk-
samheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter 
kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar.

•Det andliga står för människans behov av att hantera 
existentiella frågor. KFUK-KFUM ska genom sin 
verksamhet tillhandahålla miljöer och utforma aktivi-
teter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att 
utforska existentiella frågor som tro, moral och etik.

Denna treenighet symboliseras av den röda triangel 
som också är symbolen för vår rörelse.

Sammanfattat av  
Ulrika Alexandersson och Nils Haag 

Tack till Anita Andersson

KFUM Central följer de 
riktlinjer som angetts för logotypen av 
vår riksorganisation KFUM Sverige. 

KFUM Sverige tillhan-
dahåller lokalföreningar logotyper 
med ortsnamn/verksamhetsnamn. 
Föreningar erbjuds också använda 
den nuvarande KFUM triangeln utan 
ortsnamn. 

Sedan riksombudsmötet 2015 
ställer KFUM Sverige följande krav 
på sina föreningar:  
- Medlemsförening ska använda 
namn, logotyp och andra kännetecken 
för varumärket i enlighet med de av 
Riksombuds-mötet fastställda principi-
ella riktlinjer för föreningar”. 

 

Varför en triangel?

Aktuell logotype

De principella riktlinjerna behand-
lar mer än kommunikation. Föl-
jandet står på temat ”Uttryck och 
identitet”:
”En av KFUMs starkaste tillgångar är 
mångfalden i verksamheten. Här finns 
någonting för alla. En annan tillgång är 
vår geografiska spridning. Just därför 
är det betydelsefullt att vi uppträder 
på liknande sätt inom KFUM. Bilden 
av, och uppfattningen om, vår rörelse 
byggs av omgivningens samlade in-
tryck av oss. Alla inom KFUM bidrar 
till bilden av KFUM. 

• KFUM-föreningars kommunika-
tion ska återspegla KFUMs 
värdegrund och verksamhetidé.
 
• I KFUM-föreningars juridiska 
namn ska KFUK, KFUM eller 
KFUK-KFUM finnas med.
 
• KFUM-föreningar bör låta natio-
nellt framtaget profil-
material ligga till grund för kom-
munikation.”
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Regionalt och nationellt

Är du ledare i någon förening och vill 
utveckla dina kunskaper?

Vill du veta mer om ledarskap, 
grupprocesser och KFUM i Sverige och världen?

Välkommen till KFUM:s 
ledarskapsutbildning Emma!

När: 3-5 februari (fredag eftermiddag till söndag eftermid-
dag)

Var: Kärsögården, Bromma.
För: KFUM:are från 15 år (riktar sig främst till unga ledare, 

men går även bra att vara äldre)
Kostnad: Gratis för deltagare inom KFUM Stockholm Got-
land och 1000 kr för de utanför regionen. Då ingår resa 
från Stockholm, mat, boende och utbildningsmaterial. En 

no-show avgift på 1500 kr debiteras om platsen inte nyttjas 
eller avbokas 2 veckor innan kursstart.

Sista anmälningsdag: 20 januari
Länk till evenemang på vår hemsida: 

stockholmgotland.kfum.se

Emma-utbildning på 
Ängsholmen

KFUM Sveriges Ungdomskommunranking 2016 
lyfter särskilt de kommuner som klättrar mest i 
rankingen och som indikerar att de just nu gör en 
särskild satsning på de områden som berör unga. 

Flera av dessa kommuner har fått frågorna:  
Stämmer det att kommunen satsar på områden 
som särskilt berör unga?  
Vilka satsningar görs? 
Stämmer satsningarna överens med vad unga 
själva vill? 

Stockholm hamnar på 117:e plats av 290 kommuner.

Regeringen slår fast i den nationella ungdomspoliti-
ken att:”Alla insatser som berör ungdomar ska ha ett 
ungdomsperspektiv och bedrivas med utgångspunkt från 
kunskap om ungdomars villkor och behov.”

Den nationella ungdomspolitiken är sektorsövergri-
pande och omfattar ungas möjligheter till utbildning, 
arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande och 
kultur och fritid.

Det är kommunerna själva som bestämmer hur de 
vill skapa och utveckla sina insatser för unga men 
KFUM Sverige trycker på kommunernas ansvar att 
ge unga makt.

– Det finns bara ett sätt att vara en riktigt bra ung-
domskommun. Genom att ge unga makt och göra 
dem delaktiga i de politiska besluten, säger Andreas 
Axelson, ordförande för KFUM Sverige. 

Om KFUM Sveriges Ungdomskommunranking
KFUM Sveriges Ungdomskommunranking jämför 
hur mycket pengar som Sveriges kommuner lägger 
på områden som berör unga; elevhälsa, musik- och 
kulturskola, fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsan-
läggningar, kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgår-
dar och studieorganisationer. All data hämtas från 
den öppna databasen http://kolada.se. Den första 
rankingen publicerades år 2011 i Almedalen. Sedan 
år 2012 publiceras KFUM Sveriges Ungdomskom-
munranking första veckan i december.

KFUM Sveriges 
Ungdomskommunranking
KFUM Sveriges Ungdomskommun-
ranking har sedan 2011 visat hur 
mycket pengar kommunerna satsar 
på områden som är viktiga inom 
regeringens nationella ungdomspo-
litik men syftet med rankingen är att 
skapa en bredare debatt om ungas 
makt. 

What we want. 
KFUM Sverige fick i uppdrag av ROM (Riksombudsmötet) 
2015 att ta fram en gemensam strategi till 2025. Därför genomför 
KFUM- rörelsen ett viktigt strategiarbete för att tillsammans 
hitta en gemensam riktning och strategi till 2025 och fylla den 
med innehåll som är det medlemmarna vill att KFUMs strategi 
ska innehålla. För att ge input på vad 
alla i KFUM vill att det ska stå i den 
strategin genomförs just nu olika 
metoder som alla får bidra med! 
1) Spela in en film där du 
 besvarar frågan 
 VAD ÄR DET BÄSTA MED  
 KFUM!
2) Svara på en enkät!
3) Boka ett kaffe och bulle 
 samtal!

KFUM Sverige söker 
två nya förändringsa-
genter. Det kommer 
KFUM Sverige att gå 
ut med i denna vecka. 
Mer info kan man 
hitta på kfum.se

Change 
Agent
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Välkommen till Romme Alpin på skidresa!

Söndagen den 19 mars 2017 ordnar KFUK-KFUM Central en
skidresa till Romme Alpin, Borlänge.

Du anmäler dig och betalar direkt via webben med kort
eller internetbank.

Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skola Online.
Skriv in lösenord: 147801123 och gör sedan din beställning.

Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan
2017-02-19 och 2017-03-09.

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

Sjukanmälan
Vid sjukdom kontaktas ansvarig ledare, ej Romme Alpin.
Återbetalning sker efter att ansvarig ledare skickat en
gemensam lista för sjuka deltagare. Alternativt intyg från läkare.
Det inbetalda beloppet återbetalas med avdrag för en
administrativ avgift på 100 kr. Om skidresans totala minimiantal
underskrides kan det återbetalda beloppet komma att bli lägre.

Har du frågor så kontakta ansvarig ledare: Ulrika
Alexandersson.
Telefonnr. eller e-post: ulrika@central.kfum.se
En flerårig tradition är KFUM Centrals härliga skiddag. 
Vid frågor kontakta ulrika@central.kfum.se
0707 98 43 97

Ledare från KFUM Central Träningscenter och KFUM 
Gymnasterna

Avresa från Tegnérgatan/ Döbelnsgatan kl 06.30
Hemresa 16.15 från Romme Alpin, hemma ca. 19.00

Pris 495 kr per person. Knattar 0 - 6 år betalar endast 
bussresan.

Skidresan arrangeras av KFUM Central Träningscenter och 
alla medlemmar i hela föreningen KFUM Central och deras 
familjer och vänner är välkomna.



16

KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

Sommarens lägerperioder 2017
PERIOD Datum   Ålder  Pris   Platser kvar
P1   11-16 juni  8-11   3250 kr  90
P2  19 juni-30 juni 12-15  6650 kr  90
P3  3-8 juli   9-12   3250 kr  90
P4  11-22 juli  12-15  6650 kr  90
Konfa 25 juli-13 aug  född 2002 9900 kr  0

Sköna dar 
vecka 25-28

Välkommen till Sköna dar
Är du mellan 10-18 år och vill åka 

ut i skärgården så är du varmt 
välkommen ut på vårt dagläger! Vi 

håller till ute på Björnö  
naturreservat (Ingarö) 
och på Ängsholmen. 

På Sköna Dars dagläger kan du 
prova på att: paddla, fiska, segla, 
ro, klättra, sola och bada eller 
bara ta det lugnt på stranden 

tillsammans med våra 
ledare. 

Att bli medlem i KFUM Ängshol-
men och få ta del av Sköna Dars 

aktiviteter kostar bara 50 kr. Som 
medlem kan du sedan delta i ALLA 
Sköna Dars aktiviteter under året! 

Betala kan du göra på plats! 

Nu börjar det bli hög tid att boka in läger-
skola under våren 2017 för din klass, ditt lag 
eller annan grupp. På Ängsholmen får du och 

gruppen prova på bl.a. teambuilding, hög-
höjdsaktiviteter, paddling, disco och mycket 

annat! 
Om du som är medlem i KFUM Central 

bokar in en lägervistelse mellan den 28/4-
12/5 2017 så bjuder vi på höghöjdsbanan.

Välkomna till Ängsholmen!

För frågor eller bokning, kontakta 
bokningen@angsholmen.org eller 

ring 08-684 507 50. 

Välkommen på klassresa till 
Ängsholmen våren 2017!

MEDLEMSERBJUDANDE

Ansökan för sommarens läger 
kommer att öppna den 4 februari 
kl 09.00, www.angsholmen.org
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Sköna dar 
vecka 25-28
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KFUM Ängsholmen/Sköna Dar

Arbetet med att långsiktigt säkra 
föreningens tillgång till Ängsholmen.

Det innebär att Ängsholmen 
inte med säkerhet vet om man 
kan bedriva sin verksamhet 
längre än säsongerna 2017 och 
2018, en verksamhet som till-
sammans med Sköna Dar står 
för 1300 av KFUM Centrals ca 
2900 medlemmar.
Regeringen beslutade 2005 att 
tills vidare inte sälja Ängshol-
men, och att ön inte får säljas 
utan regeringens godkännande. 
År 2011 kom Fortifikations-
verket fram till att ägandet av 

ön ska utredas internt då andra 
myndigheter såsom fastighets-
verket eller naturvårdsverket 
inte har något intresse av 
ön. Det finns inget behov av 
marken för försvarsmakten. 
Ön klassades ”för eventuell 
framtida försäljning”. KFUM 
Ängsholmen har inte fått några 
klara besked ännu om framti-
den.

Johan Sjöstedt, tidigare ordfö-
rande för KFUM Ängsholmen, 

är den som arbetar med frågan 
om en framtida långsiktig 
lösning. ”Alternativen som vi 
söker är främst att få till stånd 
ett nytt längre arrendeavtal el-
ler att köpa ön”, säger han. 

En värdering av ön har gjorts 
men det är svårt att förlita 
sig på en uppskattad summa, 
beroende på om det finns 
personer som skulle kunna 
tänka sig betala ett högt pris 
för ön. Regelverket från staten 

säger att försäljning endast får 
ske till högstbjudande. Som det 
ser ut i dagsläget har KFUM 
Ängsholmen inte en egen 
ekonomi att köpa ön. Centrals 
styrelse har uttryckt en vilja att 
säkerställa ekonomisk bered-
skap, om det framtida scenariot 
att man beslutar sig för att sälja 
ön inträffar, fortsätter han. 

Johan har kontakten med 
Fortifikationsverket och håller 
KFUM Centrals och Ängshol-

Just nu pågår ett arbete för att säkra verksamheten på Ängsholmen. 
Det är två år kvar till Ängsholmens arrende med Fortifikationsverket 
går ut. Det senaste kontraktet skrevs 1998 för en tjugoårsperiod, 
arrendeavtalet går således ut 31 december 2018. 
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mens styrelser informerade. 
KFUM Centrals styrelse avser 
att stötta Johan Sjöstedt i 
frågan och Peter Yllmark är 
den som framförallt står för 
kontakten med Johan.
Peter har haft kontakt med 
Fortifikationsverket, allt från 
generaldirektör och neråt i 
leden. ”På alla nivåer jag pratat 
med hos dem får jag en positiv 
känsla och att det finns goda 
chanser att vi får förlängt 
arrendeavtal. De tycker att 
verksamheten är bra och de 
är vill stödja den om de kan. 
Det orosmolnet som finns på 
himlen är att en privat intres-
sent skulle vilja köpa ön. Det 
är väldigt låg sannolikhet att 
någon privatperson skulle 
få köpa och bygga på ön för 
privat bruk. Det enda som 
eventuellt skulle kunna hända 
är att en liknande verksamhet 

som Ängsholmen skulle vilja ta 
över ön, säger han.

Vi ser med tillförsikt på arbetet 
med ska säkra föreningens till-
gång till Ängsholmen. Det vore 
mycket tråkigt om föreningen 
inte kan fortsätta bedriva sin 
lägerverksamhet. KFUM Ängs-
holmen och KFUM Central 
har investerat mycket på ön 
som inte är flyttbart, exem-
pelvis avloppsanläggningar, 
boendeutrymmen, storkök och 
duschanläggning. Ängsholmen 
har ett unikt läge med att med 
endast 45 minuters SL-buss 
från Slussen och passbåt på 
10 minuter. Ängsholmen har 
under många år erbjudit läger-
verksamhet till flera hundratu-
sentals barn och ungdomar på 
denna vackra skärgårdsfastig-
het med sin lugna lagun och 
upptrampade vägar, närheten 

till vattnet samt 
öns spännande 
historia.

Text: Ulrika 
Alexanders-
son

FAKTA 
KFUM har bedrivit lägerverksamhet på Ängs-

holmen i Stockholms skärgård sedan 1963. 
Mellan 1923 – 1963 bedrevs verksamheten på 
Ingarö men då bebyggelse närmade sig som-
marlägret beslöt KFUM Centrals styrelse att 
flytta verksamheten och det fanns möjlighet 
att arrendera Ängsholmen från militären. Ön 
Ängsholmen som ligger nordost om Värmdö 

har ett fort som är ett tvillingfort till Siaröfortet 
och var avsett att försvara en av farlederna in till 

Stockholm. Det började byggas 1916 som en 
förstärkning av Waxholms fästning men var inte 
klart förrän första världskriget var slut. Fortet 

blev underkänt redan från början, de värnplikti-
ga blev sjuka av all fukt och när andra världskri-
get bröt ut var fortet redan omodernt - den nya 
tidens bombflyg skulle alldeles för enkelt kunna 
bomba sönder anläggningen. Militären behöll 
mobiliseringsförråden till 1973 och runt 2000 

inleddes operation återställning och ingångarna 
till fortet revs.

Staten äger Ängsholmen genom Fortifikations-
verket, vars huvudsakliga uppgift är att se till 

att det finns byggnader och mark för försvars-
maktens behov. Fortifikationsverket lyder under 

finansdepartementet. 
Johan Sjöstedt Peter Yllmark

Foto: Catarina Axelsson
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KFUM Gymnasterna

Europeiska Mästerskapen i truppgymnastik   
gav Sverige Guld i dam- och mixedklassen

Didrik Fröberg gjorde debut och de tre övriga har varit 
med tidigare i herrlandslaget. 

I mixlandslaget hade KFUM-gymnasterna även Kevin 
Dannefalk med, som också gjorde debut i landslagssam-
manhang. EM i truppgymnastik gick kalas för Sverige. 
Guld i dam och mixklassen samt silver i herrklassen. Det 
kunde inte gått bättre för Sverige. Mixlaget är dessutom 
nominerats till årets lag 2016 på Idrottsgalan. 

De fyra gymnasterna Anton Edenbäck 
Moberg, Tobias Peterson, Zakaria 
Södergren samt Didrik Forsberg deltog 
i herrlandslaget.

Debutanten Kevin tog Guld!

Hur laddar man inför ett EM?
Med struktur i vardagen, att tänka på 
maten, sömnen och sköta sig i allmän-
het. Och med hård träning.

Var det nervöst?
Ja, självklart! Nervositeten inför 
tävlingen men även över att vara en 
del i hela satsningen, och att ha det 
förtroendet från förbundet.

Vad betyder laget?
Allt! Att ha dålig sammanhållning i 
laget kommer ge dålig prestation, man 
måste lita på varandra, en för alla, alla 
för en! 

KEVIN
DANNEFALK
Ålder: 18 år
Tillhör Manliga Eliten
KFUM Gymnasterna
 
Kevin tog studenten i våras, jobbar 
nu som outcalling säljare på Net1.

Endast 18 år gammal gjorde Kevin Dannefalk sin debut i 
Europeiska Mästerskapen.  Det Svenska mixedlaget gjor-
de liksom i kvalet en fantastisk tävling och körde i stort 
sett utan missar.

Kan du beskriva känslan vid en 
sådan vinst?
Chockerande, underbart, overkligt och 
en otrolig stolthet att nå målet man 
jobbat mot så länge.

Vad siktar man på efter en 
sådan vinst?
Eftersom det är lagsport är fokuset att 
laget ska vinna. Nu efter EM så 
fokuserar jag mer på att själv bli bättre 
som gymnast. Nya mål är mot 
tävlingar och att volter sätts direkt. 
Nästa mål är SM och sedan NM.

Ska du ta det lugnt nu i jul?
Nej, hårdträning på träningsläger över 
nyår med laget. Lite mys med familjen 
hinns också med och gör mycket gott!

Text: Anton Edenbäck Moberg och Ulrika Alexandersson
Foto: Johanna Borgström

Text: Tova Sörén
Foto: Fredric Berggren
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Eurogym 2016

Mellan 17-24 juli åkte några 
ifrån KFUMs Ungdomstrup-
pen, AG-grupper och 
Huddinges RM-trupp iväg 
tillsammans för att delta i 
den 10:e upplagan av Euro-
gym som denna gång hölls i 
Ceske Budejovice i Tjeckien. 
Gymnasterna sammanfattar 
veckan på följande sätt ”Det 
var en intressant upplevelse 

Gymnasterna har under fåtal samträningar 
innan sommaren lyckats sätta ihop ett  
nummer där dom visar fina volter, coola 
danssteg och framför allt förmedla en enorm 
glädje som smittade av sig på hela publiken. 
Framträdandet döptes till ’Can’t stop the  
feeling’ vilken även blev deras gruppnamn 
som stämde in bra på känslan.

att äta Tjeckisk husmanskost” 
och ”Det var kul att träffa så 
mycket nytt folk” alla hade på 
plats och tog med sig hem. 
Eurogym är ett gymnastikar-
rangemang för ungdomar 
främst mellan 12-20 år som 
arrangeras vartannat år i olika 
länder i Europa. Under veckan 
så har varje grupp möjlighet att 
testa på andra sporter i olika 

workshops, se på massa bra 
framträdanden och framförallt 
uppträda själva. Ungdomarna 
får möjlighet att möta andra 
ungdomar som delar en stor 
glädje och passion för någon 
idrott. Det är ett uppskattat 

event av alla som deltog och 
nya planer inför deltagandet på 
nästa Eurogym smeds redan 
under resan hem till Sverige. 
Nästa Eurogym kommer hållas 
i Liege, Belgien 2018.  
Text och foto: Sandra Viol
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Stockholms-
klubbarna 
samlas 
årligen till 
denna cup 
som hölls i 
Sollentunas 
hall Sateli-
ten den 1 
oktober.  

KFUM Gymnasterna

Svealandscupen

Knatte
cupen
Cupen för de 
minsta tävlande 
gymnasterna. 
Tävlingen arrangerades 
på KFUM Central den 23 
oktober och hade deltagare 
från Falun, Örebro, Sollen-
tuna, Hammarby, Bromma.
samt KFUM gymnasterna..
KFUM-gymnasterna  kom 
2:a i  lagkampen samt fick 
fina individuella placeringar 
i alla 6 grenar.

KFUM gymnasterna 
vann lagtävlingen 
och flera individuella 
pallplatser.
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Svenska cupen

Alla texter: Anna Rosenholmer 
Alla foton MAG: Per Holm

Mälarcupen är en interna-
tionell tävling – den enda 
internationella tävlingen vi 
har i Svergie inom Manlig 
Artistisk Gymnastik.

Mälarcupen

Svenska Cupen i Halm-
stad 7-9 oktober är 
höstens enda nationella 
tävling från nord till syd.
I år deltog KFUM -gymnasterna med alla 
grupper utom de allra yngsta gymnasterna.

Killarna gjorde fina individuella insatser.
Vi kom hem med en fin pallplats i RM2, 
av Calle Holm, samt fina placeringar i flera 
grenfinalerna, bl.a. Erik Christiansson i 
hopp.

Öppet program, där KFUM gymnasterna 
är ledande i Sverige, visade killarna fin 
form och tog alla tre pallplatser.

I år deltog 260 gymnaster i 
Mälarcupen den 4-6 november. 
Både dam och herr tävlar i AG. 
På fredagen tävlande 7-12 åringar 
i Future Stars, i sina klasserier. 

På lördagen tävlade juniorer och 
seniorer, från bland annat 
Schweiz, Polen Danmark, Norge, 
Finland och Corney Island. 

KFUM hade deltagare i alla 
klasser, med flera fina placeringar.
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KFUM Central Basket

Grundtanken är att göra enkla övningar 
och att man på egen hand kan genomföra 
dem utan att det behövs 
någon speciell utrustning. 
Man gör övningarna med 
sina egna kroppar som 
verktyg och i par, oftast 
med ett hjälpmedel så 
som handduk att glida på, 

gummiband att dra i eller med bollen som 
redskap. Tanken är att dessa nyutbildade 

föräldrar ska hjälpa de 
lagen som önskar att få 
fysisk träning vad gäller 
rörlighet, styrka, balans 
och smidighet. 

Central Baskets ungdomar 
ska bli ännu starkare
Under hösten genomgick Caisa Ankarsparre tillsammans 
med sju andra av KFUM:s basketföräldrar utbildningen 
Moveoo som handlar om ”Fysisk träning för unga”. 
Utbildningen leddes i KFUM:s lokaler av ansedda fys-
instruktören José Nunez.

    Ett spännande uppdrag som jag 
verkligen ser fram emot, säger Caisa. Det 
var en mycket givande utbildning med 
massor av skratt och matnyttig 
information. De råden vi ger de 
personerna som får utbildningen av oss, 
kan de ha stor användning av för 
hemmaträning själva. Vi hoppas ju också 
att de ska kunna utveckla övningarna till 
helt egna grejer i slutändan! 

Caisa har sedan varit barnsben aktiv i 
KFUM, från scoutkår till Taekwondo och 
är lagledare för basketlagen där hennes 
döttrar spelar. Hon spelar basket i 
Dam 4:an. 
Text: Tommie Hansson 
Foto: Catarina Axelsson och privat

”De råden vi ger de perso-
nerna som får utbildningen 

av oss, kan de ha stor 
användning av för 

hemmaträning själva.”.
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KFUM Central Basket

Basket i USA ur en spelares ögon 

Sophie bodde tillsam-
mans med de tre andra 
internationella spelarna i 
ett hus de fått låna av en 
familj som var bortresta 
stora delar av sommaren. 
Huset låg i Mill Valley, 
cirka en halvtimmes bilfärd 
utanför San Francisco. 

Laget spelade totalt fem tur-
neringar på östkusten under 
dessa 6 veckor och vann totalt 
12 av 25 matcher. Det kunde 
vara mellan 40 och 100 tjejlag 
på plats i varje turnering. I 
Irvine, Los Angeles spelade vi i 
en byggnad med 21 basketpla-
ner där det pågick matcher hela 
dagen på alla banor, helt sjukt! 
Men innan laget började spela 
så startade men med stenhård 
träning under några dagar i San 
Francisco.  

     Jag visste att amerikanarna 
gillade att träna mycket men 
kanske inte så här mycket, och 
så här intensivt. Vi kunde träna 
tre timmar i sträck i ett vansin-
nigt högt tempo och då hade 
vi redan ett konditionspass i 
benen från morgonen. Det 
var tufft, mycket tufft, säger 
Sophie. Samtidigt 
känner jag också att 
jag utvecklats enormt 
mycket under denna 
korta men intensiva 
tid. 

Förutom all basket 
hann Sophie också 
utforska USA och allt 
vad det innebär. Bland annat 
firades ju USA:s nationaldag, 
fjärde juli, under Sophies vistel-
se. Fantastiskt roligt att få upp-
leva detta på plats. Sedan blev 
det också en del sightseeing, 
shopping och stora portioner 
mat… Den sociala aspekten 
är ju också mycket viktig. Man 
skaffar sig förhoppningsvis 
vänner för livet och får lära sig 
mycket om andras historia och 
kultur. 

Dessutom fick Sophie och 
de andra utländska tjejerna 
volutärarbeta under sin resa 
Först hjälpte de till på en som-
marskola där de sjöng, läste 
och fick hålla i en aktivitetsdag 
för barnen. Självklart blev det 
då en station med basket. För-
utom sommarskolan så hjälpte 

de också till i en 
kyrka. Där blev det 
pysslande med cirka 
40 barn som fick 
göra dekorationer, 
armband och hattar.  

Fantastiskt roligt att 
få uppleva detta på 
plats. Jag fick leva 

den amerikanska drömmen och 
jag är mycket tacksam för att 
jag fick chansen att göra detta, 
stort tack KFUM Central för 
stipendiet, säger Sophie. 
 
Text: Tommie Hansson 
Foto: Sophie Melin

    Intensivt, krävande men 
också extremt roligt är några 
ord jag fått med mig efter 
vistelsen, säger Sophie.  
Laget hette Southern Marin 
Heat Select Team och innehöll 
spelare från 5 olika länder, 
förutom Sverige också Norge, 
Nederländerna och Kenya. 
Sedan fyllde man på med 
duktiga highschoolspelare från 
USA. Det skulle vara spelare 
från ännu fler länder men det 
blev lite problem med visumet 
för flera spelare som då tyvärr 
inte kunde ansluta till gruppen. 
Laget coachades av Michael 
Evans som haft liknande utby-
tesprojekt under cirkla 30 år, 
alltså stor erfarenhet av detta. 
Till sin hjälp hade han KFUM 
Centrals damlagscoach Stefan 
Pettersson (se separat artikel). 

KFUM Central baskets, då 
18-årige damlagsspelare Sophie 
Melin fick chansen att under 6 
veckor tid träna och spela med 
ett amerikanskt lag med interna-
tionell prägel.  

”Intensivt, 
krävande men 
också extremt 
roligt är några 

ord jag fått 
med mig efter 

vistelsen”

Sophies försvar sätts på prov hela tiden och i basket måste man kunna stoppa sin 
spelare en mot en.

Sophie sätter en 3-poängare under turneringen i Irvine, Los Angeles där 
det spelades basket på 21 planer samtidigt.
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Han har coachat på högsta 
nivå i Sverige på både dam 
och herrsidan, coachat olika 
ungdomslandslag och sist men 
inte minst varit assisterande 
förbundskapten för Svenska 
damlandslaget. Det är med an-
dra ord en erfaren ledare som 
här ger sin bild av vistelsen i 
USA.

Det man slås av direkt är 
skillnaden i mentalitet. Här tar 
tjejerna för sig på ett helt annat 
sätt än i Sverige och jaget är 
viktigare än laget. Vinnarmen-
taliteten är mycket stark bland 
amerikanska idrottare och det 
handlar om att äta eller ätas. 

Basket i USA, ur en ledares ögon
Stefan Pettersson var i sex veckor tillsammans 
med Sophie Melin i USA på en basketresa 
och nedan ska vi berätta om hur han såg på 
det. Allt detta ur en ledares ögon. (Hur So-
phie såg det genom en spelares ögon kan ni 
läsa i separat artikel). Stefan har en gedigen 
bakgrund som baskettränare.

Konkurrensen är naturligtvis 
mycket tuffare och de med 
starkast psyke är de som oftast 
kommer längst.

Det var mycket träning och 
Stefan var i allra högsta grad 
inblandad i lagets träningar. 
Huvudtränaren Michael Evans 
och Stefan planerade träning-
arna tillsammans där Stefan var 
ansvarig över den individuella 
utvecklingen och Mike över 
lagspelet.
* Detta var faktiskt en stor 
skillnad mellan USA och 
Sverige. Vi är bättre på att 
jobba med den individuella 
delen hemma i Sverige medan 

amerikanarna är bättre på 
att jobba med lagspelet och 
kombinationer i anfall, säger 
Stefan. Sedan finns det ju så 
många fler spelare här som gör 
att nivån på träningarna håller 
en helt annan nivå.

Stefan och Mike 
coachade alltså 
detta lag och till 
slut hade de spelat 
5 turneringar där 
de lyckades vinna 
en av dem. De 
spelade cirka 25 
matcher under 
denna tid och såg 
en hel del bra lag 
och spelare under 
tiden.

* Det var ett 
lag från Southern Cal som vi 
aldrig mötte men det var det 
bästa tjejlag jag sett. Jösses 
vilka spelare de hade, fortsätter 
Stefan. Det kanske var tur att 
vi aldrig mötte dem, säger han 
och skrattar.

Coach Pettersson tycker också 
att fler borde göra liknande 
resor. Det är otroligt utveck-
lande och en enorm möjlighet 
att få mäta sina kunskaper med 
spelare från världens bästa bas-
ketland. Dessutom skaffar man 
sig kontakter för livet.

* Jag hoppas att KFUM 
Central fortsätter att skicka 
spelare till USA och kanske 
utökar samarbetet så att även 
killar och kanske ett helt lag 
kan delta i dessa turneringar. 
Med rätt kontakter skulle detta 
kunna bli ett återkommande 

inslag för spelare 
och ledare från 
KFUM Central. 
Då hade vi sett 
ännu större och 
snabbare utveck-
ling hos både 
spelare och ledare 
i föreningen. Det 
har varit enormt 
roligt och lärorikt, 
tycker Stefan.

Tanken med detta 
är också att spe-

larna marknadsför sig själv. Det 
är massor av collegecoacher 
som befinner sig i hallarna 
under dessa turneringar. Syftet 
förutom att utvecklas är ju 
också att visa upp sig och 
kanske få en chans att gå på 
college i USA.

* Det slog väl ut då samtliga 
fyra utländska spelare från la-
get nu har fått erbjudande från 
olika college i både division 1 
och division 2, avslutar Stefan 
intervjun med.
Text: Tommie Hansson 
Foto: Stefan Pettersson

”Jag hoppas att 
KFUM Central 

fortsätter att skicka 
spelare till USA 

och kanske utökar 
samarbetet så att 

även killar och 
kanske ett helt lag 
kan delta i dessa 

turneringar”

Tre glada vinnare av Las Vegas bronze bracket. Sophie Melin flankeras 
av Stefan Pettersson och Dzifa Quist från Nederländerna.
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Körer och orkestrar

Körgrupperna fylldes snabbt 
på vid terminsstarten och 
uppnådde omgående deltagar-
målen.
I anslutning till körerna finns 
föreningen KFUM Centrals 
barn- och ungdomskörer, som 
påbörjade sin ombildning tidi-
gare i höstas. Föreningen siktar 
på att bli upptagen som en 
sektionsförening inom KFUM 
Central. 

Samtliga körer repeterar i 
KFUM Centrals lokaler på Ro-
sengatan 1. Gemensamt för alla 
körerna är att de strävar efter 
att bygga och upprätthålla hålla 
en hög musikalisk nivå.
Vem som helst kan söka till 
körerna, men ju äldre man är, 
desto viktigare blir det att ha 
vissa grundläggande kunska-
per. Det absolut viktigaste är 
dock att man som 
medlem alltid är 
engagerad, jobbar 
fokuserat och 
kommer regelbun-
det på repetitio-
ner, konserter, 
resor och andra 
aktiviteter som 
kören planerar 
gemensamt.

Körerna leds av Lotta Wilund 
som har ca 25 års erfarenhet 
av att leda barn- och ungdoms-

Rivstart och framgångar för 
KFUM Centrals barn- och 
ungdomskörer i höst

körer. Numer, genom sin roll 
som verksamhetsledare hos 
UNGiKÖR, arbetar Lotta även 
på riksnivå med att stötta Sveri-
ges barn- och ungdomskörer 
 

Körföreningen
Inte bara den 
musikaliska akti-
viteten utan även 
föreningslivet har 
tagit fart under 
hösten. I samband 
med det har ko-
risterna fått prata 
sig samman kring 
en filosofi som 
går ut på att det 

är viktigt att alla körerna- från 
Minikören och ända upp till 
Ungdomskören -har ett tydligt 

samarbete sinsemellan. Detta 
för att körsångare ska inspire-
ras och lära av varandra samt 
tydligt kunna se vilka gemen-
samma mål och möjligheter det 
finns till att avancera som kör-
sångare inom verksamheten.

De äldsta sångarna (19-24 år) 
är de som varit mest aktiva 
vid föreningsombildandet. De 
jobbar också på att utveckla ett 
ledarprogram där äldre sångare 
kan hjälpa till som ungdoms-
ledare i körerna. Tanken är att 
de äldre sångarna ska hjälpa de 
yngre att utvecklas som kör-
sångare samtidigt som de yngre 
hjälper de äldre att utvecklas 
som ledare.

KFUMs barn och ungdoms-
körer är alltså organiserade 
som en gemensam förening 
med sikte på att så småningom 
kunna bli en sektionsförening 
inom KFUM-central. 
Det är föreningen och inte 
minst ungdomsledarna i den 
som i samråd med körledaren 
planerar och organiserar verk-
samheten. Detta innebär att 
varje medlem har stor möjlig-
het att påverka verksamheten 
men också har ett ansvar i att 
driva verksamheten framåt.  I 
första hand är det körsångarna 
själva som är medlemmar i 
föreningen – med rösträtt från 
6 år- och det är förstås även 
önskvärt att föräldrar och an-
dra som vill stödja verksamhe-
ten är aktiva. Ju yngre barnen 
är, desto viktigare är det med 
ett aktivt föräldrastöd. 
Föreningen strävar efter att alla 
körer ska var representerade 
med antingen en körsångare 
eller, för de mindre åldrarna, 
en förälder i styrelsen.

Förutom styrelsen finns också 
olika arbetsgrupper, marknads-
föringsgruppen, programråds-
gruppen, bidragssökargrup-
pen och resegruppen. Den 
sistnämnda gruppen är främst 
aktuell för Ungdomskören 
och i viss mån Diskantkören. I 
dessa grupper behöver körerna 
extra mycket engagemang för 
att körsångarna ska få ut så 
mycket som möjligt av kör-
verksamheten och för att allt 
från bokning av konsertlokal 

”Det är mycket 
som ska tränas in; 
noter, texter och 

uttal, tempo, rytmer, 
övergångar, nyanser 
och dynamik men 
även att lyssna på 

varandra”.

Äntligen kan KFUM Central erbjuda barn- och ungdomskörer 
för alla åldrar!
Från och med i höst kan barn från 4 år börja i Minikören för att 
sedan vandra genom Barnkören, Diskantkören och Ungdoms-
kören upp till en kör för vuxna..
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till planering av tex ett körläger 
ska fungera så smidigt som 
möjligt.

Aktiviteter under hösten
Den 2 oktober hade körerna 
sin första konsert. Den ägde 
rum i Hjorthagens kyrka och 
följdes av föreningens årsmöte. 

De yngsta körerna för åldrarna 
4-7 år med föräldrar hade en 
rolig heldag med sång och 
musik den 23 oktober tillsam-
mans med KFUM Centrals 
Suzukiundervisning. Under 
dagen var det övningspass med 
körsång och intrumentalunder-
visning, grupperna bytte också 
plats så att körsångarna fick 
prova på instrumenten violin 
och trumpet tillsammans med 
suzukilärarna Elin och Ann-
Marie, något som var mycket 
populärt.
Suzukiinstrumentalisterna i sin 
tur på fick prova på att sjunga 
i kör med Lotta. Hela dagen 
avslutades med en konsert där 
alla spelade och sjöng tillsam-
mans och många var glada 
både för att de fått umgås med 
sina föräldrar i en gemensam 

aktivitet och för att de fick nya 
vänner under dagen.

Ungdomskören.
7-9 oktober reste KFUM Cen-
trals Ungdomskör till Falun för 
ett utbyte med två Falukörer: 
Salta Röster från Kultursko-
lan, under ledning av Gudrun 
Domar och Falu Ungdomskör 
under ledning av Anna Kjellin. 
De tre körerna genomförde 
en gemensam konsert i Stora 
Kopparbergs kyrka. Grunden 
till konsert-programmet hade 
respektive kör repeterat in på 
sin hemmaplan och så slut-
fördes arbetet med gemensam-
ma repetitioner under fredags-
kvällen och lördagen. Ungefär 
300 personer kom till konser-
ten och det lyckade samarbetet 
avslutades med pizzafest på 
kvällen. 

Framgångar i Warszawa! 
27-31 oktober deltog KFUM 
Centrals Ungdomskör i en 
körfestival Varsovia Cantat i 
Warszawa, Polen. 
Under festivalen deltog kören 
i två konserter och en tävling 
i ungdomskörsklassen, där 
de vann andra pris. Körens 

homogena klang och improvi-
satoriska inslag i repertoaren 
mötte stor uppmärksamhet. 
Kören bytte noter med en 
kör från Ryssland och en från 
Hong Kong. 

Under adventstiden fram till jul 
kommer körerna kunna ses på 
olika platser i Storstockholm 

och även ”i huset” på Rosenga-
tan 1- så håll utkik efter sjung-
ande Lucior, tärnor, stjärngos-
sar, tomtar, pepparkakor.  
Text: Lotta Wilund 
Foto: Lotta Wilund och 
Charlotta Redtzer 
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Körer och orkestrar

Söndagen den 6:e november förvandlades stora hallen i KFUM:s lo-
kaler till en konsertlokal. Den intogs då av symfoniorkestern 
Pro Musica med dirigent Michael Bartosch och det genomfördes en 
invigningskonsert. 
Hallen hade då förvandlats 
till en konsertlokal genom 
att lägga ut ett för ändamå-
let anpassat golv samt klätt 
väggarna med vita draperier.
Konserten gick bra och de 
knappt 100 gästerna trivdes 
i lokalen där akustiken var 
bra. Det var en härlig bland-
ning av kända stycken som 
leddes av den roliga och 
välsjungande sopranen Cata-
rina Lundgren som även var 
konferencier under arrang-
emanget. KFUM Centrals 
musikgrupp Suzuki fram-
förde ett arrangemang av 

Blinka Lilla Stjärna på fiol 
tillsammans med orkestern 
och fiolelever från Sundby-
bergs musikskola.
Kvällen blev som helhet 
mycket lyckad och det är ro-
ligt att hallen kan användas 
till flera olika ändamål.

Invigningskonsert för ”nya” konsertlokalen 

Stora hallen KFUM Central

Text: Tommie Hansson 
Foto: David Svantesson
och Gunnar Wesley
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Vi tog kontakt med en för-
beredelseklass för nyanlända 
14-16 år i Vallentuna, och 
beslöt att göra ett samar-
betsprojekt med dem och 
vår kör, ett litet integrations-
projekt. Konserten arbeta-
des fram och gjordes som 
en föreställning i  
collageform med videofilm, 
texter och musik. Ung-
domarna från Vallentuna 
skrev egna dikter eller berät-
telser på svenska som vi 
sedan videofilmade när de 
läste upp dem. De 
dikter som låg till grund för 
körverken är delvis skrivna 
av poeter som själva befann 
sig i ett utanförskap, ett 
utanförskap på grund av sin 
sexuella eller etniska tillhö-
righet eller förföljelse för sin 
religiösa tro. Dessa texter 
lästes in på ljudfiler och 
parallellt med allt löpte foto-
grafiska bilder som anknöt 
till musiken på den stora 
filmduken i Reaktorhallen 
där föreställningen/konser-
ten ägde rum 15 oktober 
vid två tillfällen samma dag. 
Musik av Benjamin Britten, 
Gabriella Gullin, Gunnar 

Unga nyanländas dröm om 
en bättre framtid
Våren 2016 beslöt vi i KFUMs Kammakör att 
göra en konsert som handlar om att gestalta 
”den Andre”, att känna sig främmande, att 
inte tillhöra normen men också om hopp och 
drömmar, drömmar om en bättre framtid. 

Hahn, Arne Mellnäs, och 
Francis Poulenc. 

Vår publik vittnade om en 
stor konsertupplevelse på 
flera nivåer och delade vår 

bild av att vi gjorde en 
konsert som är mycket 
angelägen i dag. Dels 
fick ungdomarna en liten 
plattform att uttrycka sig 
själva på svenska, och vi fick 
möjlighet att lära känna dom 
och se oss själva i mötet 
med dem. 

Tack vare stöd från KFUM 
Central gick denna konsert 
att genomföra mycket väl 

och vi rekommenderar 
andra föreningar i KFUM 
att om det är möjligt, jobba 
med flyktingungdomar.

Åsa Carnelid-Wickman 
Producent KFUMs 
Kammarkör
Bild: Charlotta Walve

Not; Av säkerhetsskäl rådde 
totalt fotoförbud under 
konserten

Konserten ”Speglingar och Berättelser” med KFUMs Kammarkör!
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Internationellt

Under hösten 2016 har fokus för internationella utskottet bland annat legat 
på ensamkommande och ett samarbete med Folkuniversitetet. Två work-
shops med tema integration har hållits med deltagare från olika verksam-
heter inom KFUM Central och från Folkuniversitetet. En till är på gång den 
12 januari. Vi har på dessa workshops kommit fram till att starta en läxhjälp 
tillsammans som du kan läsa mer om lite längre fram i bladet. 

Internationella möjligheter
Internationella utskottet planerar att under 2017 ha en storgruppsträff  den 4 maj där alla välkomnas för att informera och diskutera 
INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER INOM KFUM. På ett trevligt vis kommer deltagare informeras om de olika möjligheter 
som finns för dig som medlem i världens största ungdomsrörelse YMCA och YWCA. Finns det funderingar eller intresse redan nu kan 
du kontakta internationella utskottet via nils@central.kfum.se eller zandra.zbinden@central.kfum.se

Arrangemang 2017
Våren 2017 erbjuder många intressanta, roliga och internationella mötesplatser. Bland annat Plantera Olivträd i Palestina i februari 
månad, Europeisk konferens kring flyktingfrågan i Nederländerna under mars månad och festival med europeiska ungdomsrådet i 
Frankrike under maj månad. Se vårt kalendarium under internationellt på www.central.kfum.se för fler events och för mer information. 
Dessutom finns det möjlighet att söka till KFUM Sveriges praktikantprogram som pågår 2017-2018. Unga vuxna ges möjlighet att 
praktisera på ett YMCA eller YWCA i Zambia, Sydafrika, Ukraina eller Palestina och är en erfarenhet utöver det vanliga. Mer informa-
tion om hur du gör för att ansöka kommer under januari eller februari från KFUM Sverige. 
/Zandra Zbinden, KFUM centrals styrelse och sammankallande i internationella utskottet

En liten insats gör stor skillnad!
Kom och läxhjälp nyanlända ungdomar som 
studerar svenska på Folkuniversitetet! 

Terminen börjar i januari och vi vill att studenterna ska få  
möjlighet att träna på sin svenska i praktiken. Därför välkomnar 
vi alla att delta på läxhjälpen, träffas och umgås men fram-
förallt prata svenska!  Det bjuds på enklare fika. Kom en gång 
eller flera när du kan och sprid till alla dina vänner som vill 
bidra till en bättre etablering. Inga förkunskaper krävs och alla 
oavsett ålder är välkomna. 

Läs mer och intresseanmäl dig på vårt Facebookevent!
• På facebook: KFUK-KFUM Central
• www.central.kfum.se

Läxhjälpen sker varje tisdag 17.30-18.30 under våren 2017
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We want  
You to be 
lägerledare!
Är du intresserad av att göra någonting 
annorlunda i sommar? Resa och träffa 
nya människor? Om du känner att de två 
frågorna stämmer in på dig, har KFUM 
Centrals internationella utskott arbetat 
fram en möjlighet som skulle kunna passa 
just dig. Det handlar om att arbeta som 
lägerledare på YMCA Camp St. Croix i 
närheten av Minneapolis, USA.

YMCA Camp St. Croix
Är ett friluftsläger som har en etablerad, aktiv verksamhet sedan år 1909. Aktiviteter som hikeing, ridning, seg-
ling, kanotpaddling, bergsklättring och mer ingår under en sommar (4 juni - 12 augusti). Som lägerledare får du 
en vald grupp per session som du leder tillsammans med en kollega. Ni får sedan tillsammans ta del av deltagar-
nas personliga utveckling, lära känna kollegorna och uppleva en ny kultur på vägen. En perfekt möjlighet för dig 
som vill utmana dig själv och testa din ledarskapsförmåga.

Åldersgräns
För att ta del av denna upplevelse behöver du av juridiska själ vara minst 18 år samt medlem i KFUM Central 
eller någon av dess sektionsföreningar. Om du är intresserad av att söka denna möjlighet och bestämmer dig för 
att bli medlem ställs det inga krav på att du tidigare ska ha varit medlem. Det öppnar enbart dörrarna till alla de 
innovativa möjligheterna KFUM Central kan erbjuda dig.

Du får lön
Resan medför avgifter för arbetsvisum och administrativa avgifter. Därutöver tillkommer avgifter för flygbiljett 
och transport. Eventuella alternativ om finansiering finns och möjligheten till att söka stipendium är alltid 
öppen. I sin helhet kommer möjligheten ge en nettoinkomst på ca $1000. 

Ansökan:
Ansökan skickas i form av ett enklare personligt brev där du motiverar varför du just du ska ha rollen, där du 
motiverar hur du är som ledare för andra barn och unga och varför du skall ges möjligheten att representera 
KFUM Central internationellt. Ansökan skickas till nils@central.kfuk-kfum.se senast den 30 januari.

I korthet:
Vad? Arbeta som lägerledare.
När? 4 juni – 12 augusti (Du måste kunna arbeta hela perioden) .
Var? Camp St. Croix, Wisconsin (nära Minneapolis), USA.
Mer Information om lägret? http://www.ymcatwincities.org/camps/camp_st_croix
Hur många platser? Vi har möjligheten att erbjuda max två stycken platser.
Vem? Du är minst 18 år och medlem i KFUM Central eller någon av KFUM Centrals medlemsföreningar.
Hur? Ansök innan den 30 januari 2017 till nils@central.kfuk-kfum.se
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Safe Spaces for girls
Via ett samarbete med KFUM 
Sverige driver YWCA Zam-
bia drop-in center så kallade 
“Safe spaces” för rådgivning 
av könsrelaterat våld, HIV och 
våldsrelaterade skador. Dessa 
drivs i Livinstone och Kasin-
gula i södra Zambia. Varje 
insamlad hundralapp blir en 
tusenlapp genom KFUM Sver-
iges samarbete med SIDA i ett 
nytt treårsprogram i Afrika.
 

Stöd KFUM Centrals kampanj 
för YWCAs arbete i Zambia 
med flickor och unga kvinnor!
Ett drägligare förhållande på ett skyddat bo-
ende för barn och kvinnor och bidra ekono-
miskt till ett drop-in center för unga.  
Det är det KFUM Centrals kampanj för 
YWCA:s arbete i Zambia handlar om, att 
göra lite skillnad.

Skyddat boende i 
Lusaka
Med hjälp av KFUM Sver-
ige har vi identifierat några 
skyddade boenden i Lusaka, 
Zambia där de barn som bor 
där saknar all form av sys-
selsättning. Barnen bor på 
boendet för att de behöver sky-
dd, ofta från den egna familjen. 
Det gäller sexuellt utnyttjande, 
misshandel eller risk för bort-
gifte i väldigt ung ålder. Det 

kan även handla om busslaster 
med flickor som gränspolisen 
stoppat från att köras över 
gränsen till Sydafrika och där 
tvingas arbeta, ofta som pros-
tituerade. Barnen är från 4-5 
år och uppåt, både flickor och 
pojkar. Boendena ligger bakom 
skyddade murar och de får mat 
och husrum men dåligt med 
stimulans.

I början av december skickades 
första resväskan fylld med 
leksaker och pysselmaterial 
till boendet tillsammans med 
internationella sekreteraren på 
KFUM Sverige.

Nästa steg är att finansiera en 
hönsgård på boendet och Fest 
i Advent med kringinsamling 
har redan samlat in 14.000 
kronor till projektet. Hönsen 
kan vara till nytta på många 
olika sätt. Att bygga hönshus 
och sköta sin egen höna ger 

HÖNA TILL BÖNA
Härmed intygas att

..............  höna/höns

har berikat verksamheten på det skyddade boendet 
som YWCA Zambia driver i Lusaka.

Arbetet med hönorna ger kvinnorna arbetserfarenhet. 
Barnen och kvinnorna får dessutom tillgång till ett 

näringsrikt livsmedel.   
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Pengarna går till internationella projekt inom KFUK 

och KFUM som främjar en positiv utveckling för barn 
och unga i utsatta länder. 

Sedan 2015 har KFUM Central valt att stötta YWCA 
Zambia, dels i ett långsiktigt projekt; Safe spaces for 
girls tillsammans med KFUM Sverige och SIDA, dels i 

ett kortare projekt att stötta barn och unga kvinnor i 
skyddade boende med inköp av höns och leksaker. 

Organisationerna KFUK och KFUM har mer än 55 
miljoner medlemmar i över 130 länder. Motsvarighe-
ten internationellt är YWCA och YMCA. Kontakta oss 

gärna för mer information om vårt internationella 
arbete, www.central.kfum.se

Till stöd för vårt internationella arbete säljer 
vi dessa vackra kort, med motiv av 

konstnären Zandra Laverack.

Vårt engagemang 
gör skillnad!

Årets julkort till förmån förZambia

Certikat ”Köp en höna” 50 kr

sysselsättning, stimulans och 
lärdom samt att ta ansvar.  
Äggen ger bra näring för 
kvinnorna och barnen på det 
skyddade boendet.

Arbetet med projektet är lång-
siktigt och flerårigt, för att det 
ska bli hållbart. 

Vill du bidra?  
Vi tar tacksamt emot bidrag 
på KFUM Centrals SWISH: 
1232288314. Ange “Höna” för 
bidrag till skyddade boendet i 
Lusaka och “Safe Spaces” för 
drop-in centret i Livingstone 
och Kasingula. Uppge också 
gärna namn och mailadress. 
Återrapportering sker via 
KFUM Centrals hemsida. 
 
Vi som jobbar med 
projektet: Anki Ericson, 
Anna Rosenholmer, Ulrika 
Alexandersson och Sanna 
Skarsgård
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Fest i Advent
till förmån för YWCA Zambias verksamhet
Traditionsenliga Fest i Advent samlade ett sjuttiotal personer. Det bjöds på julsånger av 
KFUM Centrals diskant- och ungdomskörer, skönsång av Swing in tunes, lotterier, tipspro-
menad för små och stora, försäljning, grötmiddag och fiskdamm. Totalt samlades cirka 8.000 
kr in under kvällen! Tack till alla som på olika sätt bidrog till en trevlig och lyckad kväll!

Foto: Ulrika Alexandersson
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Nu även med Pilates och Yoga 
Ungdomar välkomna

Träna med oss
• Styrketräning • Konditionsträning • Fria vikter • Performanceytor •

• Lyftarflak • Personliga tränare • Låsbara skåp • Bastu • Öppet 05.30-21.30 • 

KFUM Central Träningscenter
Rosengatan 1
www.traningscenter.framtiden.se


