


Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi 
utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. 
Det viktiga är egentligen inte vad vi gör utan varför och hur. Därför kan man hitta 
alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM. 

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. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – 
kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för 
all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.

K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ung-
domsrörelse 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 ock-
så att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har.      

KFUM Örebro:s idé och värdegrund



Genom att arbeta efter våra ledord Glädje, Utveckling, Gemenskap i allt vi gör 
uppfyller vi vår verksamhetsidé och värdegrund. 

Glädje ska finnas med i allt vi gör. Det ska vara roligt att vara en del av vår för-
ening. Alla ska känna att de duger och kan. 

Utveckling sker i allt vi gör. Alla ska få utvecklas och vara delaktiga utifrån sina 
egna förutsättningar. Vi möjliggör och uppmuntrar till deltagande i utbildning, 
utbyten och andra arrangemang i och utanför basverksamheten.  

Gemenskap genomsyrar verksamheten. Alla ska känna sig välkomna i vår fören-
ing, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. En stark VI-känsla gör att 
många vill vara med länge. Alla känner stolthet i att vara en del av KFUM-familjen.

  Glädje, Utveckling, Gemenskap-GUG



KFUM Örebro erbjuder ett brett utbud av aktiviteter 
-läs mer på vår hemsida: 

www.kfumorebro.se


