
 

 

 

KFUM 

OM KFUM SVERIGE  
KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM-
föreningar och samlar nationellt 45000 medlemmar 
genom 150 föreningar runt om i landet. Vi är en 
partipolitiskt och religiöst oberoende ungdoms- och 
kvinnorättsorganisation som skapar möjligheter för 
barn och unga att utvecklas till sin fulla potential. 
KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga 
Människor och har funnits sedan 1884. 

Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en 
helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och 
Spirit. Det betyder att vi tror att alla människor har 
behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för 
reflektion för att utvecklas och må bra.  

KFUM Sverige har också ett stort internationellt 
engagemang. Vi är en del av världens största och 
äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisationer, 
YMCA och YWCA som finns i 130 länder och 
engagerar över 70 miljoner människor. KFUM Sverige 
driver ett flertal projekt med partners i andra länder 
för att på olika sätt stärka ungdomar.  

 
 

KFUM-FÖRENINGAR I SVERIGE 
Till KFUM-föreningar är alla välkomna. Du är lika 
värdefull oavsett vem du är, var ifrån du kommer eller 
vilka livsval du gjort. Alla KFUM-föreningar erbjuder 
på olika sätt mötesplatser där framför allt barn- och 
ungdomar kan utvecklas till sin fulla potential. Det 
kan vara t.ex. basket, gymnastik, handboll, körsång, 
scouting eller lägerverksamhet. Det kan också vara 
internationella projekt, workshops, utbildning, festival 
eller egentligen vad som helst. Vi brinner för att skapa 
en meningsfull fritid för barn och unga.  

Det viktiga är inte vad som görs utan hur det görs. 
KFUMs gemensamma värdegrund märks genom 
ledarskapet, på planen, i scoutstugan och på 
lägergården. Det är det som gör KFUM unikt.  

Att KFUM är en del av YWCA och YMCA globalt 
öppnar för ett stort internationellt nätverk, möjlighet 
för KFUM-medlemmar att delta och träffa andra 
engagerade unga människor på arrangemang runt om 
i världen. 

Välkommen att bli medlem i KFUM! 

 


