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Möjligheter inom KFUM våren 2017 
KFUM i Sverige erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla 

potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella 

behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan du hitta alla 

tänkbara olika aktiviteter inom KFUM, allt från idrott och scouting till lägeraktiviteter, sociala 

projekt och påverkansarbete.  

KFUM tillhör två stora världsrörelser: World Young Women’s Christian Association - YWCA- 
och World Alliance of Young Men’s Christian Associations - YMCA, med verksamhet i 130 
länder i alla världsdelar och cirka 65 miljoner medlemmar och deltagare i program. KFUM 
Sverige har partnerskap och driver utvecklingssamarbete tillsammans med ett antal av dessa 
nationella organisationer.   

Det här är ett häfte där vi samlar allt det fantastiska som händer i KFUM-rörelsen i Sverige och 

världen under våren 2017. Bäst uppdaterad blir du via kalendariet på 

http://framtidenjustnu.se/evenemang/, så kolla där efter den senaste informationen och 

möjligheter.  

Följ även KFUM Sveriges nyhetsbrev för att få den senaste informationen och påminnelser om 

vad som händer i rörelsen.  

VAD ÄR GEORGE, WILLIAMS, EMMA OCH MARY?  

KFUM Sveriges egna kurspaket och utbildningstrappa i ledarskap, personlig utveckling och 

kunskap om rörelsen heter Helheten. Utbildningarna inom Helheten – George, William, Emma 

och Mary arrangeras varje år inom rörelsen. George och William är grundläggande kurser som 

oftast hålls inom föreningen eller tillsammans med några andra föreningar lokalt. De fokuserar på 

grundläggande kunskap om KFUM och värderingsfrågor. Emma och Mary brukar genomföras 

på regional respektive nationell nivå, ibland utomlands och är mer avancerade kurser i ledarskap, 

engagemang och personlig utveckling.  

http://framtidenjustnu.se/evenemang/
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VAR KAN JAG HITTA MER INFORMATION OM 

DEN INTERNATIONELLA KFUK- OCH KFUM-

RÖRELSEN? 
Världsförbundet KFUK: http://www.worldywca.org/ 

Europaförbundet KFUK: http://europeanywca.org/ 

Världsförbundet KFUM: http://www.ymca.int/ 

Europaförbundet KFUM: http://www.ymcaeurope.com/events 

 

Samtliga förbund finns också att följa på sociala media!   

 

HUR FÅR VI RÅD TILL ALLT VI VILL GÖRA? 
Medel från Triangelfonden kan sökas av individuella medlemmar och föreningar.  

Syftet med Triangelfonden är att uppmuntra personlig utveckling och föreningsutveckling i 

KFUMs anda. Fonden ska även bidra till utbyten och samarbeten mellan föreningarna. 

Fondmedlen ska ge medlemmar och föreningar en möjlighet att utvecklas om föreningens egna 

ekonomiska resurser inte räcker till. 

Ansökningarna bedöms individuellt och det finns inga begränsningar på hur mycket pengar du 

kan söka. En grupp tillsatt av KFUM Sveriges styrelse beslutar om vilka ansökningar som skall 

beviljas. Pengarna får inte gå till att finansiera löpande verksamhet, såsom kostnader som 

återkommer, från år till år, för att få föreningen att fungera. Både ansökan och återrapportering 

sker digitalt via vår hemsida. 

Det viktigaste är inte hur ansökan formuleras, utan att innehållet och att föreningen eller 

individen är aktiv i rörelsen! 

Här kan du läsa mer om ansökan: https://framtidenjustnu.se/triangelfonden/triangelfonden-

ansokan/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldywca.org/
http://europeanywca.org/
http://www.ymca.int/
http://www.ymcaeurope.com/events
https://framtidenjustnu.se/triangelfonden/triangelfonden-ansokan/
https://framtidenjustnu.se/triangelfonden/triangelfonden-ansokan/
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REGIONALA ARRANGEMANG 
ARRANGEMANG ARRANGÖR DATUM 

 
Emma-utbildning i Stockholm  
För: KFUMare från 15 år (riktar sig främst till unga 
ledare, men går även bra att vara äldre) 
Var: Kärsögården, Bromma 
Kostnad: Gratis för deltagare inom KFUM Stockholm 
Gotland och 1000 kr för de utanför regionen. Då ingår 
resa från centrala Stockholm, mat, boende och 
utbildningsmaterial. En no-show avgift på 1500 kr 
debiteras om platsen inte nyttjas eller avbokas senare 
än 2 veckor innan kursstart. 
Sista anmälningsdag: 20 januari 
Har du frågor? Annika Thomsson: 
annika.thomsson@kfum.se   
 

KFUM Stockholm-
Gotland 

3-5 februari 

Regionala träffar inför Riksombudsmötet KFUM Sverige i 
samarbete med regioner 

Augusti-
september 

  

mailto:annika.thomsson@kfum.se
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NATIONELLA ARRANGEMANG 
ARRANGEMANG ARRANGÖR DATUM 

 
Ansök om att bli Change agent! 
KFUM Sverige söker två personer att ingå i 
ledarskapsprogrammet Change Agents inom World 
YMCA.  
Är du mellan 18-30 år, har ett aktivt KFUM 
engagemang, är intresserad av att utvecklas som ledare, 
få internationella kontakter och erfarenheter från YMCA 
rörelsen och kan avsätta den tid som krävs från april 
2017 till december 2018 så tror vi att Change Agents 
ledarskapsprogram är något för dig. 
 
Kolla in framtidenjustnu.se för mer information eller hör 
av dig till Caroline på KFUM Sverige, 08-6773011 eller 
caroline.daly@kfum.se 
 

World YMCA/ KFUM 
Sverige 

9 februari 

Regionernas råd, Stockholm 
Årlig träff för alla regionförbund inom KFUM. 
Var? KFUM Sverige, Rosengatan 1 Stockholm 
 

KFUM Sverige 4-5 mars 

Utbildningsforum, Stockholm 
En mötesplats för samtal om utbildningar som du som 
KFUMare kan ta del av. En plats att diskutera vad för 
typ av utbildning som efterfrågas inom KFUM rörelsen 
och diskussion om KFUMs utbildningspaket Helheten. 
Välkomna! 
 
Kostnad? Träffen kostar inget och KFUM Sverige 
bjuder på lunch och fika. Du kan söka pengar för 
deltagande hos Triangelfonden.  
Anmälan: Finns på framtidenjustnu.se/evenemang  
 
För frågor kontakta Caroline på KFUM Sverige 08-
6773011 eller caroline.daly@kfum.se  
 

KFUM Sverige 11-12 mars 

Arbete med unga utifrån ett hälsoperspektiv, 
Stockholm 
Hälsoperspektivserien riktar sig till ledare, personal och 
förtroendevalda i KFUM-rörelsen som vill växa i sitt 
uppdrag och fokusera på ungas mentala och fysiska 
hälsa. Träffen fokuserar på att möta unga som lider av 
psykisk ohälsa.  Del av träffen kommer ev. att hållas på 
engelska.  

KFUM Sverige 18-19 mars 

mailto:caroline.daly@kfum.se
mailto:caroline.daly@kfum.se
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Var? KFUM Sverige, Rosengatan 1 Stockholm  
 
Mer information och inbjudan kommer inom kort, håll 
utkik på hemsidan. 
 
Har du frågor kan du kontakta Martin Hedberg på 
KFUM Sverige, 08-6773030 
 

Öppen verksamhetsträff, plats ej klart 
Om du har öppen verksamhet i din förening eller vill 
starta öppen verksamhet är du välkommen till en 
mötesplats där vi utbyter erfarenheter och kunskaper! Vi 
vill ha med så många som möjligt ur personalen, så att 
alla delar av verksamheten får chans att mötas och byta 
erfarenheter! 
 
Anmälan: Finns på framtidenjustnu.se/evenemang  
 

KFUM Sverige April 

Idrottsträff, Stockholm 
Välkommen på en träff där idrott i KFUM står i 
centrum! Kom och träffa andra föreningar och 
engagerade KFUMare som sysslar med idrott. Träffen 
kommer att fokusera på att lära känna varandra samt att 
diskutera frågor om behov och stöd för idrotts-
verksamheten i KFUM. Kom och umgås, tänk och 
diskutera. 
Träffen genomförs i samband med KFUM Hälsa och 
idrotts sista årsmöte.  
 
Var? KFUM Sverige, Rosengatan 1, Stockholm 
Kostnad? Träffen kostar inget och KFUM Sverige 
bjuder på lunch och fika. Ni kan söka pengar för 
deltagande hos Triangelfonden.  
Anmälan: Finns på framtidenjustnu.se/evenemang  
 

KFUM Sverige 1-2 april 

KFUM Hälsa och Idrotts sista årsmöte, Stockholm 
Styrelsen för KFUM Hälsa och Idrott har under 2016 
arbetat med att avveckla KFUK-KFUMs 
idrottsförbunds verksamhet inför samgående med 
KFUM Sverige. Sedan den 1 november är KFUK-
KFUMs idrottsförbund i likvidation. Likvidation betyder 
att förbundet slutar att göra verksamhet och nu bara 
arbetar med att ”avsluta sig självt” – betala räkningar och 
skulder, och samla alla tillgångar så att de kan flyttas över 
till KFUM Sverige. För detta arbete ansvarar tre utsedda 
likvidatorer. 
När? 1 april 2017 kl 13:00-15:30 på  
Var? KFUM Central, Rosengatan 1 Stockholm 

KFUM hälsa och Idrott 1 april  
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Förbundsmötet 2017 kommer endast att behandla 
styrelsens verksamhet till den 31 oktober 2016 och 
likvidatorernas rapport av sitt arbete. 
Anmälan och information: www.kfum.se/idrott 
 
Ni har väl uppmärksammat att det arrangeras en 
Idrottsträff i anslutning till årsmötet, se separat info 
ovan! 
 

Att leda frivilliga i föreningslivet, Stockholm 
Volontärbyrån bjuder in till förmiddagsseminarium. Lär 
dig att skapa förutsättningar för en volontärvänlig 
organisation och lägga en stabil grund för de frivilliga i 
din organisation. Du får både praktiska verktyg och 
konkreta metoder.  
 
Mer information och anmälan: 
http://www.socialforum.se/kalendar/ 
  

Forum 13 maj 

Internationell träff, plats ej klart 
KFUM rörelsen i Sverige möts för att prata om all den 
internationella verksamhet och alla kontakter som idag 
finns inom KFUM i Sverige. Kom och nätverka och byt 
erfarenheter med andra föreningar som har 
internationella samarbeten eller kontakter, bli inspirerad 
och hitta möjliga engagemang! Du lär dig också om 
KFUM Sveriges utvecklingssamarbeten i Palestina, 
Belarus, Ukraina, Togo, Zambia och Sydafrika.  
 
För frågor kontakta Caroline på KFUM Sverige, 08-
6773011 
 
Mer information och anmälan: 
http://framtidenjustnu.se/evenemang/ 
 
  

KFUM Sverige 13-14 maj 

Warghajk, Vedungsfjällen 
Warghajken ger dig en friluftsupplevelse där du lever 
nära naturen. Vi övernattar i vindskydd och lagar mat av 
enkla råvaror över öppen eld. I hajken ingår också en 
övernattning på egenhand eller tillsammans med en 
Warghajk-kompis.  
 
Warghajken är den äldsta av Djurhajkerna och har 
arrangerats i 65 år. Den är en viktig introduktion till 
övriga djurhajker och ledarskapskurser inom KFUM 
Sverige.  
Var: Vedungsfjällen, Norra Dalarna 

KFUM Sverige 17-25 juni 

http://www.kfum.se/idrott
http://www.socialforum.se/kalendar/
http://framtidenjustnu.se/evenemang/
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Vem: från 15 år med friluftsintresse 
Anmälan: 
https://podio.com/webforms/17149338/1152748 
Sista anmälan: 2/5 2017 (OBS! Först till kvarn) 
Pris: 1800 kr för medlemmar i scoutkårer och föreningar 
som är anslutna till KFUM Sverige.  
Frågor: Caroline Daly, KFUM Sverige 08-677 30 11 
caroline.daly@kfum.se 
 

Jamboree 2017, Kristianstad 

Under 5-12 augusti 2017 samlas unga ledare från hela 
landet i Rinkaby, utanför Kristianstad, för att skapa 
äventyr tillsammans. Kom till Scouternas Jamboree, 
oavsett om du är scout eller inte!  

KFUM kommer att finnas representerade. För mer 
information kring detta ta kontakt med kansliet. 

 

Mer information:  

http://www.jamboree.se/ 

 

Scouterna  5-12 augusti  

KFUM Sveriges Riksombudsmöte, Norrköping 
På KFUM Sveriges riksombudsmöte träffar du 
medlemmar från hela Sverige, gäster från våra 
internationella systerorganisationer och svenska 
vänorganisationer, tillsammans sätter vi riktningen för 
framtiden i KFUM Sverige. 
 

KFUM Sverige och 
KFUM Norrköping 

20-22 oktober 
2017 

 

 

 

 
 

https://podio.com/webforms/17149338/1152748
mailto:caroline.daly@kfum.se
http://www.jamboree.se/
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INTERNATIONELLA ARRANGEMANG 

ARRANGEMANG ARRANGÖR DATUM 
 

ECOSOC Youth Forum, New York 
Var med i World YMCAs delegation till ECOSOC Youth 
Forum 30-31 januari 2017 på FNs högkvarter i New York 
USA! World YMCA har 10 platser i sin delegation och 
medlemmar i KFUM Sveriges medlemsföreningar kan 
ansöka om att vara med i denna delegation. 
 
The Economic and Social Council (ECOSOC) Youth 
Forum är en plattform för unga att föra dialog med FNs 
medlemsstater och dela med sig av erfarenheter och idéer 
om lösningar på globala problem samt hur unga kan bidra 
till detta. Inte minst är det en plats för unga att ta plats 
och påpeka behovet av att unga involveras i alla nivåer av 
hantering av globala utmaningar; planering, genomförande 
och utvärdering. Ungas röst måste ges en plats och nu har 
du chans att påverka! 
 
Mer information och frågor hör av dig till Caroline på 
KFUM Sverige, 08-6773011, caroline.daly@kfum.se 
  

World YMCA 30-31 januari 

Sök till European Solidarity Corps  
European Solidarity Corps är ett initiativ från EU som 
skapar möjlighet för unga människor att volontärarbeta 
eller arbeta i projekt som kommer människor runt om i 
Europa eller i det egna landet till gagn.  
 
Efter att du ansökt kan du bli utvald och inbjuden till en 
rad olika projekt. Exempelvis att arbeta för att förebygga 
naturkatastrofer eller återuppbyggnad efter en katastrof, 
understödja och bistå på center för asylsökande eller 
arbeta med andra sociala frågor i samhällen i Europa. 
Uppdragen kan vara mellan 2-12 månader och är 
vanligtvis utplacerade inom EUs medlemsstater. 
 
Du kan registrera dig från det att du är 17 år, men för att 
vara med och arbeta/volontärarbeta i ett projekt måste du 
vara mellan 18-30 år.  
Så vill du bidra till en bättre värld? Vill du få erfarenhet av 
att arbeta inom civilsamhället i Europa? Sök då till 
European Solidarity Corps 
 

EU Löpande 

mailto:caroline.daly@kfum.se
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Här kan du läsa mer och anmäla 
dig: https://europa.eu/youth/solidarity_en 
 
Du kan också läsa en FAQ för att få en bättre förståelse 
av initiativet: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en 
 

YMCA Europe Leadership Academy 
Nu finns tillfälle för dig som är intresserad av att utvecklas 
i ditt ledarskap samt skapa dig ett internationellt nätverk 
av KFUM personer, runt om i Europa, att göra detta 
genom YMCA Europa´s utbildning Leadership Academy. 
 
Utbildningen riktar sig till unga människor i KFUM-
rörelsen i Europa och bjuder in 30 deltagare för 3 
utbildningstillfällen i Tjeckien, Moldavien och Belgien. 
Förutom att du kommer att få ett brett nätverk av unga 
ledare i YMCA Europa, kommer utbildningen ge dig, som 
deltagare, större kunskap i ledarskap, strategisk planering, 
påverkansarbete och internationellt samarbete. 

 
Du kommer ingå i kursen under 1 år och ha hemuppgifter 
mellan de tre utbildningstillfällena. Det är viktigt att du 
deltar vid samtliga utbildningstillfällen. 
 
Ansökan: 
https://www.surveymonkey.com/r/YMCA_LA  
KFUM Sverige vill också att du meddelar Caroline på 
KFUM Sverige att du har ansökt och om du blir antagen. 
Kontakta henne på caroline.daly@kfum.se eller 08-
6773011 
 
Mer information:  
http://ymcaeurope.com/ymca-eadership-academy 
 

YMCA Europe Sista ansökan: 
25 januari  

Olivträdsplantering i Palestina  
För tionde året i rad arrangeras Olive Planting Program. 
Programmet är en del av JAIs pågående kampanj Keep 
Hope Alive – Olive Tree Campaign, för att stötta 
palestinska bönder och deras familjer att plantera olivträd 
på hotad mark. Här kan människor av alla åldrar och 
bakgrund vara med och bidra till ett viktigt arbete. 
Förutom olivplantering innehåller programmet 
introduktion av och förståelse för den nuvarande 
situationen i Palestina och effekterna av muren, turer i 
Jerusalem, Hebron, Bethlehem och Ramallah. Som 
deltagare får du möjlighet att få en bild av verkligheten i 
Palestina, bidra till viktigt arbete och träffa palestinska 
organisationer.  
 

Joint Advocacy 
initiative och 
Alternative Tourism 
Group  
 
 
 
 
 
 
 

4-13 februari 

https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en
https://www.surveymonkey.com/r/YMCA_LA
http://ymcaeurope.com/ymca-eadership-academy
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Mer information och anmälan:  
http://jai-pal.org/index.php/en/campaigns/olive-tree-
campaign/olive-planting-program 
 
Har du frågor? Kontakta Caroline på KFUM Sverige, 
086773011 eller caroline.daly@kfum.se 
 

Ten sing konferens 
För 28e året arrangeras en Ten Sing-konferens, i Kiev 
Ukraina. 
Konferensen är en plattform för erfarenhetsutbyte, utbyte 
av best practice, inspiration och motivation till Ten Sing-
arbete och kommer också att lägga grunden för den 
planerade Europeiska Ten Sing-festivalen 2018. Denna 
konferens är också en chans för alla de föreningar som 
ännu inte har Ten Sing-verksamhet, men som är 
intresserade av det, att få en inblick i hur arbetet kan se ut, 
få inspiration och hjälp på vägen för att starta upp! 
 
Mer information hittar du 
här: http://www.ymcaeurope.com/ 
ets-onference-2017 
 

YMCA Europe 2-5 mars  

Ekumeniska följeslagarprogrammet (EAPPI), 
Västbanken Palestina 
EAPPI handlar om att följeslagare från hela världen 
genom sin icke-våldsliga närvaro i Palestina och Israel 
vidgar handlingsutrymmet och verkar för fred och 
försoning för såväl palestinier som israeler. Under sin 
vistelse samlar följeslagarna information för att i sina 
hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, 
öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. 
Följeslagarna rekryteras och utbildas innan avresan. 
 
Mer information och ansökan: 
http://foljeslagarprogrammet.se/foljeslagare/bli-
foljeslagare/  
 

Kyrkornas Världsråd Sista ansökan:  
12 mars  

Easter Camp i YMCA Alambre, Serra da Arrábida i 
Portugal 
Vill du åka på läger i Portugal? Vill du träffa andra 
KFUMare i Europa för att dela erfarenheter? Då kan du 
åka till YMCA Camp Alambre i Portugal och deras 
påskläger mellan 6-12 april! 
 
Alambre ligger i Serra da Arrábida i Portugal och utnyttjar 
verkligen platsen för att ge lägerdeltagarna en erfarenhet 
full av kontakt med naturen och tar också chansen att 
utbilda deltagarna i hur vi bäst tar tillvara på och vårdar 

YMCA Alambre 6-12 april 

http://jai-pal.org/index.php/en/campaigns/olive-tree-campaign/olive-planting-program
http://jai-pal.org/index.php/en/campaigns/olive-tree-campaign/olive-planting-program
http://www.ymcaeurope.com/ets-onference-2017
http://www.ymcaeurope.com/ets-onference-2017
http://foljeslagarprogrammet.se/foljeslagare/bli-foljeslagare/
http://foljeslagarprogrammet.se/foljeslagare/bli-foljeslagare/
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vår jord och dess resurser. Höghöjdsbanor, trähusbygge, 
klättring, äventyrsbanor, hajk och paddling är sådant som 
finns att göra på lägret! Självklart är boende i tält med 
andra unga KFUMare från hela Europa. 
 
Kostnad: 249 euro/deltagare  
Du kan ansöka till Triangelfonden om bidrag för att 
möjliggöra ditt deltagande. 
 
Mer information? 
För frågor om lägret kontakta Tiago 
Nogueira, tiago.nogueira@ymcasetubal.org eller alambre
@ymcasetubal.org 
Andra frågor kan du kontakta Caroline på KFUM 
Sverige, caroline.daly@kfum.se eller 08-6773011 
 

World YWCA Day 
Sedan 1947 firar vi årligen vårt medlemskap i världens 
största kvinnorättsorganisation KFUK/YWCA. World 
YWCA beslutar tillsammans ett tema för dagen som alla 
föreningar bjuds in att delta i. 
Följ planerna på framtidenjustnu.se 
 

 24 april 

YMCA Tampere Basketball Tournament, Tampere 
Finland. 
Divisioner för varje åldersgrupp och juniorlag. 12 lag antas 
till varje division. Om inte tillräckligt många lag anmäler 
sig till varje division (minst 4 lag per division) kommer 
arrangören att slå ihop divisioner. De yngsta spelarna 
kommer att spela en en-dagsturnering under 13 maj. 
Nu kan din förening registrera sitt lag för deltagande: 
www.namikaturnaus.fi 
 
Information om turneringen uppdateras på hemsidan 
löpande. Du kan också läsa mer här:  
https://beta.statbeat.com/namikaturnaus/info 
 
Mer information: Heikki 

Myllymäki; heikki.myllymaki@tanmky.fi  
 

YMCA Tampere 13-14 maj 

COP 23, FNs klimatkonferens, Bonn Tyskland 
Delta vid World YMCAs events på FN nivå! Är du 
speciellt intresserad av klimat och miljöfrågor så är detta 
möjligheten för sig. 
 
World YMCA har en speciell position att interagera med 
FN-systemet vilket ger hela KFUM-rörelsen en chans att 
delta och bidra på FN-möten av olika slag. Därför bjuder 
World YMCA in sina medlemsorganisationer att delta vid 

FN, World YMCA, 
KFUM Sverige 

8-18 maj 
Sista anmälan 
15 februari 

mailto:tiago.nogueira@ymcasetubal.org
mailto:alambre@ymcasetubal.org
mailto:alambre@ymcasetubal.org
mailto:caroline.daly@kfum.se
http://www.namikaturnaus.fi/
https://beta.statbeat.com/namikaturnaus/info
mailto:heikki.myllymaki@tanmky.fi
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COP möten, som är en årlig konferens om internationella 
klimatförhandlingar för att följa upp Parisavtalet.  
 
Är du intresserad av att delta skickar du en kort 
presentation av dig själv samt en motivering till varför du 
vill delta till Caroline på KFUM Sverige, 08-6773011 eller 
caroline.daly@kfum.se senast 15 februari. 
 

YMCA EM i Volleyboll i Tampere, Finland 
I juni 2017 är det dags för YMCA EM i volleyboll.  
För mer information och för att preliminärregistrera ditt 
lag läs här:  
www.lyyti.in/YMCAeuropeanVolleyballChampionship 
 
KFUM Sverige finansierar ett pojk och ett flicklag att åka 
på EM i Volleyboll. Har du frågor, kontakta Caroline på 
KFUM Sverige, 08-6773011 eller caroline.daly@kfum.se 
 
Mer information? 
Mer detaljer och registrering skickas från YMCA Europe 
senare och läggs löpande upp på KFUM Sveriges 
hemsida. 
  

YMCA Europe  15-18 juni 

ESY Sport seminar, Ohrid Makedonien 
European Sport YMCA bjuder in unga ledare inom 
idrottsverksamhet till ett sportseminarium i UNESCO 
världsarvstad Ohrid i Makedonien under hösten 2017. 
Sport seminar inkluderar träning, 
värdegrundsdiskussioner, ledarutbyten och är en 
KFUM/YMCA mötesplats med massor av utmanande 
och roliga händelser från KFUM föreningar i hela Europa.  
 
Du åker som representant för KFUM Sverige och ansöker 
om att åka till Eje Grönqvist, senast 19 juni. Eje går att nå 
på mail eller telefon: gronquisteje@gmail.com eller 
0768895480 
 
Mer information?  
Kommer löpande under våren. Har du frågor? Kontakta 
Caroline på KFUM Sverige eller Eje Grönqvist.  
 

YMCA Europe Sista ansökan i 
19 juni 
 
Genomförs 13-
17 september 

Global week, Kalvøya/Oslo, Norge 
Är du intresserad av fattigdomsbekämpning och ser ungas 
deltagande i detta som en nödvändighet? Vill du stärka 
dina kunskaper i globalt påverkansarbete och samtidigt 
utvecklas i ditt ledarskap? Och träffa unga ledare från 
KFUM i Europa? Då ska du ta och ansöka om att åka på 
Global Week 2017. 
 

Y Global, KFUK-
KFUM Norge 

22-29 juni  

http://www.lyyti.in/YMCAeuropeanVolleyballChampionship
mailto:caroline.daly@kfum.se
mailto:gronquisteje@gmail.com
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Du behöver kunna prata engelsk flytande och vara mellan 
18-26 år. Skicka en motivation till varför du vill delta till 
Caroline på KFUM Sverige senast 15 april. 
 
Mer information?  
Kontakta Caroline på KFUM Sverige, 
caroline.daly@kfum.se eller 08-6773011 

 

YWCA-YMCA Nordic Camp 2017, Västmannaöarna 
Åk till Västmanöarna med KFUM Sverige och de 
nordiska YWCA- och YMCA-rörelserna! Nordiskt läger är 
en del av samarbetet mellan de nordiska YWCA- och 
YMCA-rörelserna och arrangeras vartannat år i någon av 
de nordiska länderna. År 2017 är det Island som står värd. 
Varje förening som vill delta arrangerar sin egen grupp av 
deltagare och ledare. Om du är intresserad av att resa, 
prata ihop er inom föreningen och kontakta 
föreningsstödet på KFUM Sverige för mer detaljer på 
martin.hedberg@kfum.se 
 
Mer information: 
http://kfum.is/nordiccamp/ 
 

KFUM Sverige och 
KFUK-KFUM 
rörelserna i Norden.  

13-18 juli 

Journey for Justice, Palestina  
Journey for justice är en resa i Palestina för att ge dig en 
inblick i vardagslivet bland unga under ockupation och en 
inblick i konflikten. Resan inkluderar guidade turer and 
besök för att se och uppleva livet under ockupation och 
Palestinsk kultur och arv. Tillsammans med presentationer 
och diskussioner om konfliktens stora frågor och 
områden får du som deltagare under hela resan leva och 
umgås med palestinska ungdomsledare som ger dig sin 
bild av livet, sina drömmar och erfarenheter - något som 
du sent kommer glömma. 
Unga människor mellan 17-30 från hela världen, oavsett 
bakgrund, religion eller medlem i KFUK-KFUM är 
välkomna. 
 
Som medlem i KFUM kan du söka medel för ditt 
deltagande via Triangelfonden.  
 
Har du frågor? Tveka inte att kontakta Caroline på 

KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.se eller 08-6773011. 
 

Joint Advocacy 
Initiative 

29 juli-6 augusti 

YMCA Cup junior basketturnering, Novosibirsk 
Dags för junior basketturnering inom europeiska KFUM 
föreningar! 

YMCA Europe och 
YMCA Novosibirsk 

27 aug-1 sep 

mailto:martin.hedberg@kfum.se
http://kfum.is/nordiccamp/
mailto:caroline.daly@kfum.se


 15 

Mellan 27 augusti och 1 september inbjuds alla 
juniorbasketlag (flick- och pojklag med spelare under 12 
år) i KFUM till YMCA Novosibirsk för turnering! 
 
Registreringskostnad: 45 euros/lag 
Boende: 15 euros/ per person/per natt (3-4 personer i ett 
rum). 
Mat; ca 25 euros om dagen 
 
Mer information:  
http://www.ymcaeurope.com/the-xvth-ymca-cup-junior-
basketball-tournament 
 
Har du frågor kan du kontakta Edward Shornik; 
edshornik@gmail.com 
 

 

 

PARTNERS 
Håll också på KFUM Sveriges partners kalendarium och nyhetsbrev 

LSU: http://lsu.se/  och http://lsu.se/nyhetsbrev/ 

Forum: http://www.socialforum.se/kalendar/ 

Sensus:  http://www.sensus.se/ och http://www.sensus.se/Evenemang/ 

Glöm inte det lokala Sensus i din stad eller region.  

Ideell Arena: http://www.ideellarena.se/nyheter/ 

Scouterna: http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/ 

 

FRÅGOR? KONTAKTA MEDLEMSSTÖDET PÅ 

KFUM SVERIGE 

Caroline Daly – 086773011 caroline.daly@kfum.se 

Ingrid Greiby – 086773063  ingrid.greiby@kfum.se 

Martin Hedberg 086773030 martin.hedberg@kfum.se 

 

 

http://www.ymcaeurope.com/the-xvth-ymca-cup-junior-basketball-tournament
http://www.ymcaeurope.com/the-xvth-ymca-cup-junior-basketball-tournament
http://lsu.se/
http://lsu.se/nyhetsbrev/
http://www.socialforum.se/kalendar/
http://www.sensus.se/
http://www.sensus.se/Evenemang/
http://www.ideellarena.se/nyheter/
http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/
mailto:caroline.daly@kfum.se
mailto:ingrid.greiby@kfum.se
mailto:martin.hedberg@kfum.se
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