
Du är välkommen att medverka 
på föreningssidan i Malmö Fria!

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

Ny föreningsmässa på högskolan

Joseph Aloo från Kenya 
studerar på Leadership for 
Sustainability, ett av Malmö 
högskolas magisterprogram 
där studenter från hela världen 
går. Inom ramen för en kurs 
i projektledning undersöker 
han nu hur internationella stu-
denter och Malmös föreningar 
kan mötas.

- Jag tror vi har mycket att 
lära av att dela kunskaper och 
erfarenheter över nationsgrän-
ser och min egen drivkraft är 
just att sprida inspiration till 
att engagera sig som volontär. 
Tillsammans kan vi göra pro-
jekt som bidrar med positiv 
förändring för många i vår 
omgivning, menar han. 

I många av högskolans pro-
gram genomförs studierna på 
engelska, men på fritiden är 
det inte lika enkelt att hitta 
föreningar som kan inkludera 

de som ännu inte hunnit lära 
sig svenska.   

Inom ramen för sin utbildning 
gör Joseph därför en kartlägg-
ning av vilka organisationer 
som även har engelskspråkiga 
aktiviteter eller möjligheter 
att översätta från svenska. 
Parallellt undersöker han vad 
studenterna är intresserad av. 
Resultatet ska ligga till grund 
för nästa engelskspråkiga pro-
gram under föreningsmässan. 

- Jag välkomnar alla fören-
ingar i Malmö att höra av 
sig med information om hur 
internationella studenter kan 
engagera sig hos dem, säger 
Joseph. Det är också viktigt att 
få veta vad de förväntar sig av 
de som engagerar sig. Vad kan 
internationella studenter bidra 
med till just din förening?

Text: Malin Rindeskär

Som en del i nästa föreningsmässa hjälper Joseph 
Aloo till att utveckla det engelskspråkiga programmet 
som vänder sig till internationella studenter. 

”Jag vill ta reda på vilka möjlig-
heter det finns för internationella 
studenter att engagera sig ideellt. 
Vad vill studenterna göra och hur 
involverar föreningar internatio-
nella studenter idag?”

Joseph hjälper till att skapa
möten över språkgränser

Anmäl din förening!

Föreningsmässa på Orkanen, Malmö högskola, den 9/2 2012, kl. 10-14. 

Planeringsmöte med Joseph för dig som vill delta i det engelska programmet
Ons den 7/12 kl. 10-12, Frivilligcentra Malmö, Grönegatan 11 A. Anmäl dig senast den 5/12.

Anmäl dig via epost för att få en plats på föreningsmässan
Sista anmälningsdagen är den 13/1, med reservation för att platserna kan ta slut innan.  

Kontaktperson vid frågor och anmälan: 
Malin Rindeskär, e-post: malin.rindeskar@frivilligcentra.se, mobil: 0721 - 91 15 48
  

- Många pratar mycket om proble-
met med ensamhet, men det här är 
ett sätt att göra något åt det. På för-
eningsmässan kan alla hitta sitt sätt 
att få en meningsfull fritid, menar 
Olof Samuelsson på Studenthälsan.  
 
I september anordnade Frivilligcentra 
Malmö, Studenthälsan och Studentkåren en 
föreningsmässa på Malmö högskola. 
45 idrottsföreningar, frivilligorganisationer 
och studieförbund deltog. 

Många valde att finnas representerade med 
informationsbord och flera deltog också i 
föreläsningar som hölls på både svenska 
och engelska, för att inkludera alla hög-
skolans studenter. Rubrikerna för de olika 
programmen var ”Allt du vill göra - kan du 
göra i Malmö!” samt ”Open your eyes for 
Malmö”. 

- Tidigt pratade vi om att göra om det igen 
nästa termin, så efter förra mässan började 
vi planerade inför nästa samtidigt som vi 
utvärderade denna med hjälp av deltagande 
föreningar, berättar Alexandra Fritzson på 
Frivilligcentra Malmö. 

Nästa föreningsmässa kommer att hållas 
på Orkanen den 9 februari kl. 10.00-14.00. 
Malmös föreningsliv bjuds in att delta med 
informationsbord med korta uppträdan-
den och prova-på-aktiviteter i anslutning 
till borden. Vad det gäller föreläsningarna 
provas denna gång en annan form för det 
svenska programmet. Istället för många 
korta pass blir det en länge föreläsning 
som både studenter och föreningsaktiva är 
välkomna att lyssna på. 

Text: Malin Rindeskär

Du är välkommen! 

Onsdag den 16 november 2011


