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Välkomna tillbaka till en ny termin på KFUM Central. Hösten 2020 är fortfarande 
starkt präglad av den pågående pandemin, men vi gör allt vi kan för att så många 

aktiviteter som möjligt ska kunna genomföras i huset utan att ge avkall på 
säkerheten för våra medlemmar och besökare. Läs mer här.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/a013726cc6a0/vlkomna-tillbaka-till-en-ny-termin-p-kfum-central?e=[UNIQID]
https://central.kfum.se/hosten-2020-pa-kfum-central/
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 Välkomna tillbaka till en ny termin på KFUM Central

https://mailchi.mp/a013726cc6a0/vlkomna-tillbaka-till-en-ny-termin-p-kfum-central 2/5

Covid-19 och Folkhälsomyndigheten fortsätter att hålla oss i ett fast grepp. 
Våra två hotell har kämpat på med låg beläggning och låga priser, 

men börjar se en ljusning. Vårt föreningshus börjar också sjuda av liv igen och 
det är härligt att se hur träningsgrupper och aktiviteter tar fart. 

Läs mer här.

Vi har väntat in i det sista med att bestämma om vi kan genomföra våra 
planerade utbildningar ”Unga-leder-unga” och Emma. Nu är det bestämt, vi kör! 

Ta chansen att utveckla dina ledaregenskaper. Till grund för utbildningarna ligger 
KFUM Sveriges ledarskapsprogram Helheten med delmomenten George, 

Williams och Emma. Unga-leder-unga anmäler du dig till om du är  
aktiv- eller blivande ledare, till exempel skeppis, 
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traineeprogrammet år 1 eller har deltagit på Tree-lägret. 

För mer info och anmälan klicka här

Medlemsträff med extra årsmöte 10-11 oktober. 
Boka in helgen 10-11 oktober, då hålls KFUM Centrals medlemsträff - 

i höst även med ett extra årsmöte. Det ordinarie årsmötet i våras hölls kort pga 
pandemin och flera frågor bordlades till nu i höst. Mer info kommer!

KFUM Sverige lanserar nya digitala versioner av utbildningarna ”George – introduktion 
till KFUM” och ”Williams – introduktion till ledarskap” som ska göra det lättare för 

föreningar att erbjuda utbildningar till sina medlemmar. Håll utkik på KFUM 
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Sveriges Facebooksida (https://www.facebook.com/kfumsverige ) 
eller Instagram (@kfum) den 17 september!  

  
Utbildningen har tagits fram i samarbete med Sensus studieförbund 

och går att göra på datorn eller i mobilen, antingen individuellt 
eller som grupp (exempelvis ett helt lag) med uppföljande diskussioner 

över zoom eller när ni ses. Läs mer här. 
 

Vårt nya hotell öppnade april 2020 och har 180 rum inredda med inspiration av 
italienskt 50-tal.Alla medlemmar i KFUM Central och medlemsföreningarna 

har rabatt på rumspriset,maila info@hotelgio.se så hjälper de er med 
aktuella erbjudanden och medlemspriser.

Hotel Giò ligger på Råsundavägen 1, precis intill Hagaparken och 
med buss 515 utanför dörren.Medlemmar i KFUM Central och 

medlemsföreningarna har dessutom 10% rabatt på notan i restaurangen! 

Säg bara till i samband med att du beställer. Läs mer här!

Läs våra rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för spridning av  
covid-19 i samband med verksamhet i KFUM Centrals lokaler. Läs mer här.
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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/,  
https://www.ymcaeurope.com/ och 

 https://www.worldywca.org/ 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 

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