
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

De guidar i Malmös föreningsliv

– Wow, säger en av eleverna på Uni-
versitetsholmen spontant när Denise 
Dako berättar hur många föreningar 
det finns i Sverige; 200 000!

Denisé arbetar som engagemangs-
guide på Frivilligcentra Malmö. 
Sedan september i år har hon 
besökt 2-3 språkintroduktionklas-
ser i veckan för att informera om 
alla olika föreningsaktiviteter som 
händer i Malmö. I klasserna finns 
elever från hela världen. Några har  
på egen hand hittat till passande 
föreningar, och kanske till och med 
blivit tränare för ett lag, medan 
andra har låtit sina intressen vila 
sedan de flyttat till Malmö.     

– Jag förklarar hur föreningslivet i 
Sverige fungerar, eftersom det kan 
vara olika i olika länder. Sedan visar 
jag en film som visar exempel på 
vad det finns att göra. Om eleverna 
vill får de fylla i en intresseanmälan. 
Då letar jag upp passande förening-
ar och skickar info och kontaktupp-
gifter till eleverna så att de kan se 
om det låter intressant, berättar hon.

Ursula Reintjes, som arbetar med 
projektet Integration i Förening, gör 
också klassbesök och matchningar. 
Hon besöker vuxna i SFI-klasser 
(svenska för invandrare) för att 
hjälpa den som vill att hitta pas-
sande föreningar åt både sig själva 
och sina barn. 

– Många pratar svenska i skolan och 
sitt eget språk hemma. Föreningen 
blir en till plats för att prata svenska 
och lära känna nya vänner, berättar 
Ursula. 

Svenskar har ibland rykte av sig att 
vara introverta, tror de båda enga-
gemangsguiderna, men ofta är det i 
föreningen man umgås.
– Man får ett helt annat nätverk om 
man vågar ta steget att gå med i en 
ny förening, menar Ursula. 

Under hösten har eleverna bland 
annat dansat zumba och brottats. 
Prova-på-tillfällerna ligger ofta efter 
skoltid och är gratis.
– Ibland möter vi lärare som brin-
ner lite extra för att låta skolan och 
föreningslivet mötas. Då händer det 
att vi provar på något på skoltid med 
en hel klass, förklarar Ursula.  

En av de populäraste aktiviteterna 
har varit simning då 78 personer dök 
upp på Rosengårdsbadet. 
– Många vill lära sig att simma. Det 
är ett stort steg att ta så tänk vilken 
glädje det var i omklädnings efteråt, 
berättar Ursula Reintjes.
 

Text: Ester Kohn

I Malmö finns det hundratals föreningar att välja på, 
men det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända 
sig om man är ny i stan. Denisé Dako och Ursula 
Reintjes informerar om allt från scouting till boxning. 
Kanske vill du ha ett besök på din skola?

Ursula Reintjes och Denisé Dako arbetar med två 
olika projekt, där de bland annat gör klassbesök för 
att berätta om Malmös föreningsliv. ”Vi möter män-
niskor i olika åldrar, men samarbetar för att tillsam-
mans prova på aktiviteter hos olika föreningar”, 
berättar Ursula.   
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Kontakta oss!

Onsdag 30 november 2011

Engagemangsguide i 
Malmö

> Vänder sig till dig som är 
16-25 år.

Denisé Dako 
denise.dako@frivilligcentra.se
0721 - 979 907 

Integration i förening

> Vänder sig till dig som är 18 
år och uppåt. Du kan även få 
tips på aktiviteter för barn. 
 
Ursula Reintjes
ursula.reintjes@mip.org.se
070 - 824 47 96

- Genom klassbesök och individuella matchningar hittar många sitt intresse 

Möten med människor är en viktig del i engagemangsguidens Denisé Dakos arbete. Genom att lära känna föreningsaktiva och personer som letar efter passande 
föreningar, kan hon hjälpa dem att hitta varandra.                 
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