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Den 30/11 är det dags för MEDLEMSTRÄFFEN tidigare känt som Stratko. Detta
är en årlig träff där du som medlem kan diskutera vad du vill att KFUM ska vara

och göra. Medlemsträffen är helt enkelt en mindre variant av Stratko där alla
medlemmar i alla föreningar i KFUM Central är välkomna. Ytterligare information
och inbjudan kommer att skickas ut under veckan till just din medlemsförening.  
Vi tar gärna emot tips på teman och ämnen ifrån våra medlemmar, gå in på den

här länken >> för att ge dina förslag. Mer information kan ni hitta här. 
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Varmt välkommen till releasen av KFUM Centrals animerade kortfilm. Ta med
vänner, familjemedlemmar och grannar – alla är välkomna! Tid: Måndag 4

november kl. 17.30-19.30 Plats: Plats konferensen Törnet (KOM Hotel), hörnet
av Rosengatan/Döbelnsgatan. Mer information hittar du här. 

 

På höstlovet den 28 oktober- 1 november, har vi spontanidrott för medlemmar
kl.12.00-16.00 i Stora Hallen. Vi hoppas på stor uppslutning. 
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Vi har tagit fram en broschyr som beskriver projektet med KFUM Centrals Idrotts-
och Kulturcenter. Hela broschyren kan du läsa här. 
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8-10 november är det dags för KFUM:s Riksombudsmötet “ROM” i Örebro. På
plats kommer KFUM Sveriges högsta beslutande organ fatta avgörande beslut
kring prioriteringar och vägval och vi vill bli många som åker dit och påverkar.

Mer information hittar du här. 
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Den 26 oktober – 3 november är det Fixarvecka på Ängsholmen och under
höstlovet kommer vi öppna ön för aktiviteter igen. KFUM Ängsholmen arrangerar
daglägret Sköna Dar där massor av barn kommer att delta. Parallellt med detta

kommer det att vara fix, mys och höstlovshäng för de som vill komma ut i
skärgården och göra lite nytta på Ängsholmen. Mer info och anmälan hittar du

här. 

 
 
 
 

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

engagerar över 70 miljoner människor. 
 

Missa inte vad som händer i rörelsen:
På https://www.ymca.int/ och https://www.ymcaeurope.com/  

kan du hålla dig uppdaterad.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-------- 
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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.
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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 

 
Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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