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Det är ny termin på KFUM Central och både i huset och runt om i stan
pågår verksamhet nästan precis hela tiden. Musikföreningarna repeterar

för fullt inför sin gemensamma konsert den 14-15 mars, Ängsholmens
lägerplatser inför sommaren är släppta och IKC-arbetet tar ny sats efter

markanvisningen i december. Den 31 mars öppnar vårt nya hotell, Giò, och
den 18 april är det årsmöte. Välkommen till ett händelserikt nytt år på

KFUM Central!
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Det är snart dags för årsmöte då vi ska rösta, debattera och mingla. 

När: Lördagen den 18 april 2020 kl.13.00. Den 21 mars är det sista dag för
inlämning av motioner och för att nominera hedersmedlemmar. Börja

fundera redan nu!

 
Vill du anmäla dig till Ängsholmens Treehouse-läger? Treehouse är ett

läger för den äventyrliga där målet med lägret är att bygga sin egen
superstora trädkoja. Detta kombineras med Ängsholmens traditionella

lägeraktiviteter och utbildning i ledarskap, friluftsliv och klättring. Anmälan
är öppen och hittas här.  

 
En stor nyhet för den kommande sommaren är också att Ängsholmen

kommer erbjuda fler Skeppis- och Praktisplatser! Skeppis- och
Praktisutbildningarna är framtagna för att förbereda unga att bli ledare i

KFUM Ängsholmens verksamhet och/eller andra barn- och
ungdomsverksamheter. Läs mer om skeppis här och praktis här.  
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Är du kvar i stan under sportlovet? KFUM Central har spontanidrott för våra
medlemmar. Här kan du spela basket, fotboll, pingis och innebandy. 

 
24 - 25 februar 08.00 - 16.00 spontanidrott i Lilla hallen 

26 - 28 februar 08.00 - 16.00 spontanidrott i Stora hallen 
Varmt välkommen!

 

 
 

Precis som sport så är musik som allra bäst när det upplevs live. På KFUM
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Central är våren fylld av konserter både med körer och orkestrar. På vår
hemsida kan du få en överblick över vårens konserter. Läs mer här. 

 
Våren 2020 erbjuder vi två spännande träningskurser på KFUM Central.

Missa inte detta! 
 

CrossCamp Workshop – Lär dig grunderna 
Ta chansen att lära dig Crossfit, funktionell träning, gymnastik och styrka

på KFUM Central. Under våren kommer vi att erbjuda en workshop vid fyra
tillfällen för att sprida kunskap om funktionell träning. 

 
Datum: 21 mars, 28 mars, 25 april och 2 maj. Tid: 11.00-12.30 vid alla

tillfällen.
 

Kostnad: 85 kr per tillfälle och det är drop in. 
Åldersgräns: 13 år. 

 
Marklyft för maxstyrka och explosivitet  

 Hur gör man ett bra marklyft? Vad har vi för greppalternativ och hur gör
man bästa uppvärmningen? Det och mycket mer får vi lära oss i vårens två

workshops som har marklyft som tema. 
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Datum: 7 mars och 10 mars. Tid:  9.00 - 13.00 med 30 min rast.  
 

Kostnad:  170 kr/gång betalas på plats och det är Drop in. 
Åldersgräns: 13 år. 

 
Mer information om detta kommer snart att finnas på hemsidan och i

våra kanaler. 
 

 
 
 
 

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. 
 

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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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 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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