
Många vill engagera sig
– Det är viktigt att vi samarbe-
tar och visar vilken bredd av 
olika organisationer det finns 
i Malmö. Då blir det enklare 
att ta steget och engagerar 
sig, säger Alexandra Fritzson, 
en av många som arbetade i 
Frivilligtältet under Malmöfes-
tivalen.

Alexandra Fritzson, som till var-
dags arbetar som projektledare på 
Frivilligcentra Malmö, märker att 
det finns en önskan hos många att 
engagera sig. 
– Att arbeta som volontär är roligt, 
man får ett bredare nätverk och 
träffar människor som man kanske 
aldrig träffat annars, säger hon.

En av föreningarna som fanns med 
under Malmöfestivalen är Senior 
Vänner. De besöker äldre för att 
umgås på olika sätt.
– Det handlar om att sätta guldkant 
på tillvaron för våra äldre, säger 
Birgitta Mathiasson, ordförande i 
Senior Vänner. Hon startade fören-
ingen 2002 efter 40 år som hem-
vårdsinspektör i Malmö Stad. 

Idag engagerar sig ett tjugotal frivil-
liga i Senior Vänner och nu söker 
man nya som är intresserade.
– Man utgår ifrån vad den äldre 
önskar. Kanske ta en fika, ut och gå 

Under Malmöfestivalen samlades flera föreningar med social inriktning för att informera om sitt arbete och sin volontärverksamhet.     FOTO: JENNY LJUNGGREN 
    

> Vill du prova på något nytt?

Fundera på vilken organisation • 
du är nyfiken på.
Våga ta kontakt.• 
Gå på ett informationsmöte.• 
Läs mer på organisationernas • 
hemsidor.
Maila eller ring.• 

> Du kan få hjälp att hitta rätt!

Allmänheten, föreningslivet och 
stadsdelarna i Malmö kan vända sig 
till Frivilligcentra Malmö för att få 
information om volontärverksamhet. 
Hemsida: frivilligcentra.se, tel: 040 
- 14 01 74.

> Exempel på organisationer

Följande organisationer fanns på 
plats i Frivilligtältet:

Amnesty • 
BRIS • 
Frivilligcentra Malmö• 
Hassela Helpline• 
IM • 
Malmö mot Diskriminering• 
PeaceWorks• 
Röda Korset• 
Senior Vänner• 
Tamam• 
Tjejjouren i Malmö • 
United Sisters• 

på stan, titta på konsert och teater 
eller prata en stund. Det är väldigt 
varierande, berättar Birgitta Mathi-
asson.

En äldre person har ofta mycket att 
berätta och många erfarenheter att 
dela med sig av.
– Det ger väldigt mycket tillbaka 
och leder till djup vänskap, säger 
hon.

Det var även många andra aktivite-
ter som utgick ifrån tältet på Stor-
torget. Allt från filmvisningar och 
en gemensam fotoutställning som 
ska turnera runt till hösten, till den 
populära speeddejtingen där man 
kunde snabbdejta föreningsfolk och 
lära sig mer om frivilligarbete.
– Vi har snott dejtingfirmornas 
koncept rakt av, berättar Alexandra 
Fritzson.

Och det var många som tittade förbi, 
tog en broschyr och pratade en stund 
under festivalen.
– Vi har fått många positiva reak-
tioner!

TEXT: ESTER KOHN

2011 är det europeiska året för frivilligarbete. Birgitta Mathias-
son (till höger) berättar om sitt engagemang i föreningen 
Senior Vänner.    FOTO: JENNY LJUNGGREN 

Vill du medverka?

Här informerar vi från Malmös föreningsliv om 
vad som är på gång i våra verksamheter. Vad 
händer inom din förening? Skriv till malmo-
fria@glokala.se och berätta!

Föreningssidan är en sida från och producerad 
av Glokala Folkhögskolan och MIP – Malmös 
Ideella föreningars Paraplyorganisation. 

Ansvarig är Håkan Larsson: 
hakan@glokala.se

INFORMATION FRÅN DET FRIA FÖRENINGSLIVET I MALMÖ

- Malmöfestivalens besökare speeddejtade frivilliga för att hitta just sin förening 


