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Söka individuella stipendier.

Möjlighet att delta i utbildningar, kurser, 
och seminarier.

Medlemstidningen Centralbladet 
samt Nyhetsbrev regelbundet  
under året.

Träna till förmånligt pris på KFUM 
Central Träningscenter

Medlemskap i KFUM Central 

Centralbladet är vår medlemstidning och 
skickas ut till samtliga medlemmar.  
I Centralbladet kan du läsa artiklar från 
utbildningar och resor som medlemmar 
genomfört i KFUMs regi, aktuella saker 
som händer i KFUM Central och sektions-
föreningarna. Anmälan till Nyhetsbrevet 
gör du via hemsidan. Följ oss gärna på 
Facebook: KFUM Central

KFUM erbjuder en mängd utbildningar, kurser 
och seminarier på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Som aktiv medlem är du också 
välkommen att genom våra fonder söka 
stipendium för kostnader i samband med resor 
och utbildningar

KFUM Central Träningscenter omfattar 
tre lokaler där den första innehåller en  
maskinpark och fria vikter på plan 1, en  
lokal med cardio-maskiner samt en  
öppnare yta som ger utrymme för rörelse.  

Yoga, funktionell träning, grupplöpning 
utomhus samt senioryoga erbjuds och 
klasserna ingår i träningskortet. 

Duschar och omklädningsrum finns 
centrerade på plan 1 och ett nytt trapphus 
mitt i föreningslokalerna öppnar upp 
mellan våningsplanen.
Se vår hemsida för mer info: 
traningscenter.central.se

Som aktiv medlem i KFUM Central kan du söka 
stipendium för kostnader i samband med utbild-
ning, personlig utveckling och nationella och 
internationella kontakter. 
Se hemsidan Medlemskap - Bidrag och stipendier

Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar 
och vi är en ungdomsförening för alla åldrar. KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla 
människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion 
för att kunna utvecklas och må bra. KFUM Central är en förening med cirka 3.000 medlemmar i 
olika verksamheter så som exempelvis kör-, basket-, gymnastik- och lägerverksamhet. Det finns 
två sätt att vara medlem i KFUM Central. Antingen blir du det medlem via någon av våra sek-
tionsföreningar eller så direktansluter du dig till KFUM Central.  
 Direktanslutning görs oftast på grund av intresset för att exempelvis träna på vårt gym, 
sjunga i någon av våra barn- och ungdomskörer eller delta i vårt internationella arbete.

Direktansluten medlem i  
KFUM Central  
blir du genom en medlemsansökan via vår hem-
sida www.central.kfum.se  
Se under fliken - Medlemskap - Bli medlem
och följ sedan instruktionerna.



Hyra lokal för privat bruk

Rose Café Rabatt för boende på Best Western 
Kom Hotel. Uppge KFUM som kod

Delta i föreningens årsmöte.

I hjärtat av föreningslokalen på Rosengatn ligger 
fräscha och trevliga Rose Café. Caféet erbjuder 
drycker, smörgåsar, enklare måltider och god-
saker. 
För grupper finns en utökad meny, beställningar 
görs tre arbetsdagar innan på 08-120 114 00, 
reception@central.kfum.se  

Samtliga medlemmar får delta i och du 
som är 17 år och uppåt har rösträtt på 
föreningens högsta beslutande organ - 
årsmötet, som äger rum i april.  

KFUM Central har ett flertal fina och ändamåls-
enliga lokaler. Från mindre grupprum till sam-
lingslokaler för upp till bl.a. 40 och 80 personer 
samt ett föreningskök. Två av lokalerna passar 
dessutom för rörelse, barnkalas etc. 
Det finns lediga tider framförallt dagtid och 
helger. Se hemsidan Lokaler -  Hyra lokal

Best Western Kom Hotel är ett helägt 
dotterbolag till KFUM Central. Hotellet 
har varit i drift sedan 1972 och har 141 
hotellrum samt två familjerum för 6 
personer. Det finns en konferensavdelning 
med 10 lokaler, den största med plats för 
100 personer, den minsta ett för 6 personer.
Hotellet är modernt frukosthotell som 
riktar sig både till affärsresenärer, privat-
resenärer och konferensdeltagare. Hotellet 
är svanenmärkt och klimatkompenserar 
dessutom hela konferensverksamheten. 
Bokas genom bokning@komhotel.se och 
uppge kod KFUM. www.komhotel.se



VERKSAMHET INOM KFUM CENTRAL
Träningscenter
Ett träningscenter där alla är välkomna, även 
ungdomar. Här finns en komplett maskinpark 
med både styrke-,  och konditionsmaskiner 
samt fria vikter från bl a Eleiko. Vi erbjuder även 
gruppträning som ingår i träningskortet. 
 

Internationella gruppen 
Internationella gruppen arbetar med frågor och 
projekt som har internationell karaktär. Är du 
intresserad av att vara med, kontakta 
nils@central.kfum.se

Barn- och ungdomskörer 
Vi erbjuder körverksamhet i fem grupper för 
barn från fem år till ungdomar i 25-års åldern 
samt babysång och babyrytmik för barn 0 - 24 
månader. Körerna repeterar varje vecka och ge-
nomför utöver det bl a konserter, resor och läger.
Verksamheten är anpassad efter barnens ålder 
och har sångglädjen i centrum. Utöver kör-
sången får sångarna även möjlighet till sånglig 
utveckling t ex genom möjligheter till solofram-
trädanden (frivilligt) samt träning i sångteknik 
och notläsning/musikteori. 
Kontakt: Lotta Wilund, mobil 0708-639939 
eller barnkor@central.kfum.se 
 



SEKTIONSFÖRENINGAR INOM  
KFUM CENTRAL
KFUM Ängsholmen
Lägerverksamhet för barn och unga har bedri-
vits på Ängsholmen sedan 1963. Varje år får 
tusentals barn uppleva segling, höghöjdsbana, 
kanoting, och samarbetsövningar på den lilla 
hästskoformade ön i Stockholms mellanskär-
gård. Ängsholmen erbjuder sommarläger,  
konfirmationsläger samt lägerskolor under 
vår och höst. Sköna Dar erbjuder dagläger för 
barn och ungdomar i skärgården under skollov. 
KFUM Ängsholmen, www.angsholmen.org  
Tel: 08-684 507 50, kansliet@angsholmen.org 

KFUM Central Basket
KFUM Central Basket är en ideell idrotts-
förening som främst riktar sig till barn och ung-
domar i Vasastan, på Norrmalm och Östermalm. 
Vi har basketlag för de flesta; från de yngsta i 
banana kids till ungdoms-  och seniorlag samt 
ungdomar med intellektuell funktionsned-
sättning. Föreningen grundades 1952 och har 
idag drygt 840 aktiva spelare och närmare 1000 
medlemmar. För information och 
intresseanmälan: centralbasket.se

KFUM Gymnastikavdelningar
År 1885 bildades en av de mest framgångsrika 
gymnastikföreningarna i Sverige. Gymnasterna 
erbjuder familjegymnastik, gymnastiksskola, 
artistisk gymnastik och truppgymnastik för 
pojkar från 6 års ålder upp till manlig elit.
KFUMs gymnastikavd.  
www.kfum-ga.se, 08-120 114 76 
 

KFUK-KFUM Central Senior
Senior är en träffpunkt för alla, framförallt äldre 
KFUK-KFUM:are som har varit verksamma 
inom rörelsen. Senior ordnar samkväm och 
utflykter regelbundet. Alla är välkomna att söka 
medlemsskap. Håkon-Stein Korshavn, 
ordförande, hskorshavn@comhem.se 

KFUM:s Kammarkör
Kersti Hedqvist, ordförande
kersti.hedqvist@nacka.se 

Stockholm Cantus
Maria Larsson, ordförande
maria.ingrid@gmail.com

Swingin´ tunes
Lars Wilhelmsson, ordförande
lars.wilhelmsson@swingintunes.se

Royal Big Band
Per-Ola Niblaeus
poniblaeus@gmail.com

Symfoniorkestern ProMusica
Lena Rydhäll, ordförande
lena.rydhall@sensus.se

Tre körer och två orkestrar  
Förutom den körverksamhet som KFUM 
Central bedriver finns en symfoniorkester, ett 
storband samt tre körer som är sektionsfören-
ingar. De repeterar alla i föreningslokalerna på 
Rosengatan. Musikgrupperna framför konserter 
kontinuerligt.



KFUK-KFUM är en gränsöverskridande 
internationell kristen ungdomsrörelse med 
helhetssyn på människan. Vår liksidiga triangel 
symboliserar utvecklingen av kropp, själ och 
ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och 
vi betonar speciellt vikten av unga människors 
inflytande.

Föreningen vill:
- genom sin verksamhet inspirera till kristen 
tro
- stimulera till personligt ansvarstagande i sam-
hället
- verka för kristen gemenskap och för samver-
kan med andra religioner
- verka för samarbete och gemenskap i ett 
mångkulturellt samhälle, som är baserat på 
övertygelsen om människors lika värde
- verka för internationell solidaritet och rättvisa
- genom vår verksamhet främja en hälsosam 
livsstil fri från missbruk
- ta aktivt ansvar för kommande generationers 
livsvillkor

KFUM CENTRALS MÅL

KFUM Central
KFUM CENTRAL
KFUM Central är en förening för alla åldrar 
med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att 
växa upp till demokratiskt skolade samhälls-
medlemmar genom en helhetssyn på männis-
kan.

Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande.  
Rörelsen vilar på kristen grund och demokra-
tiska värderingar.

Föreningen har ca 3.000 medlemmar som 
innefattar bland annat idrottsverksamhet, mu-
sikverksamhet och lägerverksamhet. KFUM 
Central har ett stort föreningshus med idrotts-
hallar, möteslokaler,café, gym m.m. centralt i 
Stockholm på Rosengatan 1. Sektionsförening-
arnas verksamhet bedrivs också på Ängshol-
men och Ingarö i Stockholms skärgård samt i 
idrottshallar i Stockholm.

KFUM Central äger två fastigheter på Norr-
malm, precis på gränsen till Vasastan och 
Östermalm. I fastigheterna finns idrottshallar, 
möteslokaler, gym, kontor, café samt ett hotell; 
Kom Hotel. Lokalerna är stora och funktio-
nella för vår föreningsverksamhet och dessa 
finns även för uthyrning för andra föreningar, 
företag och privatpersoner.



KFUM 
KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi 
tror att alla människor, inte minst unga, 
har behov av fysisk aktivitet, ökad kun-
skap och tid för reflektion för att kunna 
utvecklas och må bra. Vår logotyp, den 
röda triangeln, symboliserar dessa tre 
byggstenar – kropp, själ och ande. El-
ler snarare Body, Mind & Spirit. Det är 
grundstenarna för all vår verksamhet, 
både i Sverige och i hela världen.

Vi erbjuder mötesplatser där unga 
människor kan utvecklas till sin fulla po-
tiential. KFUM utgår från en helhetssyn 
på människan och möter unga männis-
kors aktuella behov. Här uppmuntras en 
hälosam livsstil fri från droger. 

KFUM är en del av två globala ung-
domsrörelser, YWCA och YMCA. 
Tillsammans finns dessa organisationer 
i ca 130 länder och når ca 70 miljoner 
människor.
I Sverige samlar KFUM ca 400 för-
eningar och 60 000 medlemmar. Den 
viktigaste delen av vår organisation är 
lokalföreningarna, men det finns en 
stödjande organisation även på regional 
och nationell nivå.

KFUM utläses Kristliga föreningen av 
unga människor. K:et i KFUM är en del 
av vår värdegrund sedan vår ungdoms-
rörelse startade i Sverige 1884. K:et 
betyder att vi ska visa varandra med-
mänsklighet och respekt, att agera med 
kärlek och förlåtelse. K:et betyder också 
att alla är välkomna, oavsett vem man är 
eller vilken bakgrund man har.

Organisation
KFUM Central verksamhet leds av en ideell  
styrelse som utses av föreningens årsmöte.  
Styrelsen har möten cirka 12 gånger om året och 
organiserar mycket av sitt arbete i utskott. Eko-
nomiutskott, fastighetsutskott, bidragsutskott, 
utskott som arbetar för uppförande av idrotts-
hallar vid Hagaparken m.fl.
Styrelsen har personalansvar för kansliet som 
består av en verksamhetschef  som ansvarar både 
för både föreningen och hotellet. För föreningen 
finns ett antal funktioner såsom medlems-
service (föreningen), operativ service (förenings-
delen i huset på Rosengatan), kommunikation, 
fastighet, ekonomi och HR. Dessa utför arbetet 
som styrelsen och verksamhetschefen ålägger 
dem.
Sektionsföreningarna har egna styrelser och 
ungdomsföreningarna egen personal. Kom Hotel 
AB och KFUM Fastighet AB är två helägda dot-
terbolag till KFUM Central. 

Historia
KFUM Central bildades 1884, och året därpå 
1885 bildades KFUK Central. År 1970 slog 
föreningarna sig tillsamman till KFUK-KFUM 
Central. 1972 flyttade föreningen till nya fören-
ingslokaler på Rosengatan. Mycket finns att läsa 
på vår hemsida, bland annat boken ”Arvet dom 
gav oss”.

Sedan april 2012 använder vi varumärkesnamnet 
KFUM Central, vårt officiella namn är KFUK-
KFUM Central. 



KFUM Central
YWCA-YMCA Central

Stockholm, Sweden

Rosengatan 1 | SE - 111 40  Stockholm
www.central.kfum.se
info@central.kfum.se

+46 8 120 114 00 


