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KFUM Central hälsar er varmt välkomna till Medlemsträffen (tidigare känt som
Stratko) lördagen den 30/11. Till skillnad från tidigare år kommer vi endast ses
under en dag istället för en hel helg. Syftet med konferensen är att diskutera

viktiga frågor för föreningen och lära känna varandra. Hela programmet hittar du
här. Anmälan sker via den här länken. Varmt välkommen!  
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Snart är det dags för Fest i Advent som är KFUM Centrals kanske mysigaste
tillställning. KFUM Centrals Barn- och ungdomskör kommer sjunga julsånger och

det blir som vanligt glögg, pyssel, lek, fiskdamm och tomtebesök. Ingen
föranmälan behövs. Vi ses väl?  

 
Tid: Tisdagen den 3 december 17.00 - 19.30. 

Lokal: Lilla Hallen 
 

Kostnad: 100 kr för stora och 25 kr för de små. Alla intäkter 
går till KFUM Centrals internationella arbete med YWCA Zambia. 
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Gå på konsert i december! Ta chansen att gå på stämningsfulla konserter med de
körer eller orkestrar som finns på KFUM Central. 

 
Fredag 13 december - Barnkören har sin årliga luciakonsert i Hjorthagens kyrka

kl 19.00. Mer info här>> 
 

Lördag 14 december - Symfoniorkestern Pro Musica har julkonsert i Stora
Hallen på KFUM Central. Mer info finns här>> 

 
Tisdag 17 december - Stockholms flickkör och KFUM Centrals Barnkörer har

julkonsert i Engelska kyrkan. Mer info finns här>> 
 

Torsdag 19 december - Stockholms Motettkör KFUM och Royal Big Band har
julkonsert i Andreaskyrkan. Mer info finns här>>
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Förra veckan hade KFUM Centrals animerade kortfilm premiär och den har blivit
mycket väl mottagen. På releasen minglade en grym mix av gamla och unga och

man kan sammanfatta kvällen som riktigt lyckad. Du kan titta på filmen här.  
 

Manus: Hedda Grönwall och Klara Olcen 
Producent: Kea Lagerquist 

Regi, animation, ljud och musik: Per Fenger Krog, från Opus Animo. 
Röst: Teo Runsiö
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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.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-------- 
 
 
 

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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