YWCA Global Council
17-22 November
Johannesburg, SA
Camp Leader Training
29 maj - 2 juni  flyttat till November
Nederländerna

Olivplanteringsprogram
9-18 Februari
Västbanken, Palestina

ROM
8-10 November
Örebro

Möjligheter

Lägergårdsträff
15-17 Oktober

2019

European Sport YMCA
Danmark och södra Italien
September

European camp conference
Frankrike
Juni

4 - 8 Augusti
London UK
Journey for justice
27 Juli - 4 augusti
Palestina

Williams
10 april
Umeå

Emma
18-21 (preliminär)
Övre Norrland

Youth Forum i FN
8-9 april
New York

YMCA Europe general assembly
30 maj - 2 juni
centre azur, Nice, Frankrike

Youth leaders camp
Augusti
Tyskland

YMCA 175

George
2 april
Umeå

Emma
24-26 maj (preliminärt)
Övre Norrland

I

Februari

April

Maj

Olivplanteringsprogram
9-18 Februari
Västbanken, Palestina

George
2 april
Umeå

YMCA Europe general assembly
30 Maj - 2 Juni
Nice, Frankrike

Genom att delta i olivplanteringsprogrammet
stöttar du Palestinska bönder som lever under
ockupation. Du får också möjlighet att lära dig
mer om situationen i Palestina och effekterna av
muren och åka på turer runtom på västbanken.

George är ett av de två grundläggande utbildningssteg
i Helheten, KFUMs utbildningspaket. George
fokuserar på “om KFUM”. Vilka är vi, vad gör vi och
vad står vi för? Kursen tar ca 3 timmar.

Det högsta beslutande organet för YMCA i
Europa. Vill du påverka organisationen, träffa
människor från hela Europa och lära dig massor
om KFUM? Mer info hittar du HÄR

För info och anmälan klicka HÄR

Williams
10 april
Umeå
Williams är det andra grundläggande
utbildningssteget i Helheten, KFUMs
utbildningspaket. Kursen fokuserar på grundläggande
ledarskap & personlig utveckling. Kursen tar ca 3
timmar.

Emma
24-26 maj (preliminärt)
Övre Norrland
Emma är en Fördjupningskurs om KFUM och i
ledarskap & personlig utveckling. Under en helg
arbetar vi med upplevelsebaserat lärande för att
lära oss mer om gruppen och oss själva.

Emma
18-21 april (preliminär)
Övre Norrland
Emma är en Fördjupningskurs om KFUM och i
ledarskap & personlig utveckling. Under en helg
arbetar vi med upplevelsebaserat lärande för att lära
oss mer om gruppen och oss själva.

Juni

Youth Forum i FN
8-9 april
New York

European camp conference
Juni
Frankrike

ECOSOC (Economic and Social Council) är FNs
centrala plattform för reflektion, debatt och innovativt
tänkande kring hållbar utveckling. Årets tema är
ungas inkludering i hållbarhetsmålen.

Detta är en del av YMCA Europes program inom
YMCA camp program. Målgruppen är
Lägergårdschefer och andra “Camp Managers”.
Mer info hittar du HÄR

Juli

Augusti

Journey for Justice
27 Juli - 4 augusti
Palestina

YMCA 175
4-8 augusti
London, ExCel Arena

Journey for justice är en resa i Palestina för att ge
dig en inblick i vardagslivet bland unga under
ockupation och i konflikten. Resan inkluderar
guidade turer and besök för att se och uppleva livet
under ockupation och Palestinsk kultur och arv.

YMCA Rörelsen firar 175 år med ett
jättearrangemang fyllt av festival, musik,
workshops, föreläsningar mm.

Lägergårdsträff
15-17 Oktober
Vi diskuterar de ämnen som är viktiga för gårdarna
just nu, planerar gemensamma projekt och utbyter
erfarenheter.

European Sport YMCA
Danmark och södra Italien
September

Mer information hittar du här.

För mer info och anmälan klicka HÄR

Oktober

September

November

ROM
8-10 November
Örebro
Välkommen till ROM, KFUM Sveriges Riksombudsmöte. Vartannat år samlas
KFUM-rörelsen en helg i november för att diskutera, påverka och fatta beslut
kring KFUMs verksamhet och framtid.Det är också på ROM styrelsen väljs
som sen ska leda rörelsen under de kommande två åren.
Camp Leader Training
29 maj - 2 juni  Flyttat till November, datum kommer.
Nederländerna
Ledarskapsträning för lägerledare som hunnit jobba en sommar, men ändå är
ganska nya.
YWCA Global Council
17-22 November
Johannesburg, SA
Vart fjärde år samlas den internationella KFUK-rörelsen, World YWCA, för att
diskutera och besluta om nya strategier och riktningar för rörelsen, välja en ny
styrelse och för att ta del av vad som händer i de 109 nationella KFUKorganisationerna. Årets rubrik är Young Women Transform Power Structures
for Gender Equality.
Mer info hittar du HÄR

