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Temanummer:
Språk!
Volontärbladet görs med hjälp av
volontärer och handlar om det som
berör oss och känns angeläget,
intressant eller roligt att ta upp.
Målet är att sprida kunskap om
och synliggöra det ideella engagemanget i vår kommun.
Vi vänder även blicken utåt för att
plocka upp goda exempel, som
kan komma från andra kommuner,
regioner eller andra länder. Allt för
att inspirera oss.
I detta nummer skriver vi om
språket som verktyg för att
sammanföra människor och om
”språkkaféer” där glädjefyllda
stunder ger ett livslångt lärande.
Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en
eller flera volontärer? Gå till
www.volontar.nacka.se
och registrera dig kostnadsfritt.
Vår matchningsfunktion gör det
enkelt för volontär och
uppdragsgivare att hitta varandra.

I detta nummer
• Benny Ryd, initiativtagare till kulturella
språkkaféer
• Våren som gått
• Micaela berättar om hur
det är att vara volontär
på ett Seniorcenter

Volontärporträttet:
Benny Ryd och kulturella
språkkaféer.
Ingen TV, men 4000
böcker och ett brinnande språkintresse
Benny Ryd är en av dessa härligt
oförutsägbara och gränsöverskridande människor. Efter en kort
pratstund inser jag glatt att det inte
är någon idé att försöka nysta upp
allt han gör eller kategorisera hans
insatser.
Benny har varken TV eller mobil
men äger 4000 böcker, har ett omfattande kontaktnät och är involverad i många olika kulturella och
språkrelaterade aktiviteter.
Han är en handlingens man och

ödslar ingen onödig tid på byråkrati.
Tillsammans med Forumbiblioteket har han för 2 år sedan bland
annat startat ett mycket populärt
språkkafé.
På Forumbiblioteket, en mötesplats för livslångt lärande, anordnas det vissa lördagar framförallt
italienska och spanska språkkaféer. Man har också haft språkkaféer
på tyska, franska och andra språk.
- En gång hade vi en tysk grupp
där den som kunde bäst tyska var
från Afghanistan. Men det gick bra
också för han hade bott i Tyskland
en tid, berättar Benny.
...Forts. på nästa sida

Det behövs ingen föranmälan,
mycket koordineras via Bennys
sida på Facebook, bibliotekets
hemsida och anslag som sätts
upp. Gruppkonstellationerna och
undervisningens form varierar och
Benny tar hjälp av sitt nätverk av
lärare och ibland andra volontärer
som han efterlyser på webbplatsen
Volontär i Nacka.

Kreativ och kulturell språkundervisning
Benny använder olika kreativa
tillvägagångssätt för språkinlärning och utbyte. Ett vanligt inslag
är att deltagarna får presentera
sina hemländer och regioner med
hjälp av en gigantisk kartbok
som ligger framme i biblioteket.
Man diskuterar traditioner, platser
och vad som är typiskt svenskt.
Tanken är att man ska få prata
fritt och ohämmat utan att rätta
varandra. Inte nog med att deltagarna har möjlighet att lära sig ett
nytt språk, sessionerna har också
många kulturella inslag i form av
musik, dikter och litteraturstudier.
Exempelvis kan man få lyssna på
italiensk opera med skönsjungande Jussi Björling eller avhandla
den tyska dramatikern Brecht
som tema. Ofta fortsätter deltagare vidare i tandempar för vidare
språkutbyte på andra platser och
tider.

Kulturhistoriska promenader
och staden som läromedel
Även staden kan användas som
läromedel. Detta görs genom att
man går igenom relevanta ord
(dopfunt, häxa etc) innan man gör
besök på museer, historiska platser och Skansen med mera.
På så vis har man fått en förförståelse och kan lättare ta till sig
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begrepp som man sedan ser på
plats. En annan metod är att lära
sig hitta i staden. På sin övriga tid
guidar Benny bland annat också
på museer, anordnar kulturhistoriska promenader och är aktiv
inom Internationella bekantskaper
i Stockholm.
- Det händer något när man
samlar ihop människor, det
roliga är att man får träffas
och prata språk!

Arbete som lämnar avtryck
Benny är född i Jokkmokk och
bodde tidigare i Norrbotten och
Västerbotten innan han flyttade
till Sickla
Han gick lärarlinjen på Stockholms Universitet, studerade
bland annat italienska i Florens
och undervisar till vardags på
utbildningsföretaget Eductus i
Svenska för invandrare.
Uppväxten präglades av en familj
där man pratade och läste mycket
och han har två syskon som har
gett ut flera faktaböcker som återfinns på biblioteket.
Benny säger skämtsamt att han
pratar och syskonen skriver.
Han visar gärna upp flera av deras
böcker, bland annat en fascinerande bok om Snö av Yngve
Ryd. Som kuriosa kan nämnas att
Benny även stått modell för en
armbåge till en barnbok!
Under större delen av intervjun på
Forumbiblioteket hälsar Benny på
olika människor som han känner
och samarbetar med. Det är tydligt
att hans arbete lämnar avtryck.

Under sommaren tar
Språkkaféerna uppehåll,
men de kommer tillbaka
igen till hösten!

Aktuella
volontäruppdrag
Körglada chaufförer
Trevliga och hjälpsamma volontärchaufförer söks för att köra
äldre på åkturen till och från
fikaträffen.
Kvällspigga vuxna
Vakna vuxna i alla åldrar erbjuds
att vara med och nattvandra när
varma, ljusa sommarkvällar lockar
ut ungdomarna. Det som krävs är
närvaro och att tycka om att möta
folk som är ute och rör på sig i
Nacka.
”Lyssnande” samtalsledare
Rädda barnen har startat projektet Ellen/Allan som syftar till att
skapa en plattform där unga kan
prata om det som är viktigt för
dem, lära sig ifrågasätta normer
om hur killar och tjejer ska vara
och agera, våga visa och stå för
sina åsikter och bli medvetna om
sina rättigheter.
Insamlingsansvarig för Röda
Korset
Social kompetens, ansvarsfullhet
och gärna bra kontakter med bland
annat näringslivet är de meriter
föreningen önskar av den person
som kan och vill ta sig an detta
omväxlande och givande volontäruppdrag.
Datakunniga handledare, 55 plus
SeniorNet dataträffar lockar
många seniorer, både nybörjare
och de med mer datakunskaper.
Till hösten söks flera handledare
för att kunna tillgodose allas behov.

För att se de senaste uppdragen, besök oss på
www.volontar.nacka.se

Detta har hänt...
Emelie erbjuder föreläsningar om
Barnkonventionen

Fikastunder som bjuder på mer
än kakor…

Under våren har det rullat in en hel
del nya volontärer, nya uppdrag
och uppdragsgivare.
En av volontärerna som har kommit igång genom Volontär i Nacka
är Emelie Elkberg, barnrättsinformatör för Unicef. Hon erbjuder
skolorna att komma och föreläsa
om Barnkonventionen och hålla i
workshops.

Äldrekontakt, föreningen som
bjuder ensamma äldre på trevliga
fikastunder har fått vind i seglen.
Verksamheten är i full gång i
Nacka och det finns många som
vill vara värdfamilj.

Anna-Greta och Rune, fikastund
på Företagarträffen
Fikaträffarna bjuder som sig bör
på goda kakor, smörgåsar och
Målgrupp är skolungdomar i åldbakelser, men även till pratstunder
rarna 12 – 15 år. Emelie har redan
som handlar om livet i stort.
en gedigen meritlista inom det ideFörr och nu, den fina utsikten,
ella arbetet. Volontär i Nacka komintressen, glädjestunder, gamla
mer att följa upp Emelies uppdrag
minnen och bekantskaper.
och berätta mer under hösten.
Alla dessa ingredienser som gör
fikastunden till en härlig uppleLäs mer om Barnkonventionen
velse för alla inblandade.
www.unicef.se

Nu finns vi på Facebook!

Den senaste gruppen startades i
Bromma och därmed finns det nu
sammanlagt sex grupper i Stockholmsområdet. Läs mer om äldrekontakt på
www.aldrekontakt.se
Faddrar till ungdomar
En av våra nya uppdragsgivare
är ett ungdomsboende för ensamkommande flyktingbarn.
Volontärverksamhet har kommit
igång i en liten skala till de ungdomarna som har fyllt 18 år. Unga
vuxna, främst killar kan ställa upp
som faddrar. Matchningen sker
utifrån önskemål om t.ex. fritidsaktiviteter, idrott, yrke, musik. Läs
mer på vår hemsida.
Språk, språk, språk…
Samarbetet med SFI utbildningen i
Sickla har lett till att Röda Korset har startat ”Träna svenska” i
Finntorp.
Utöver att träna svenska hjälper
volontärer till med att skriva ansökningar och att fylla i blanketter.
Röda Korset i Boo erbjuder
möjligheter att skriva och öva
svenska samt lära mer om det
svenska samhället.
Läs mer på:
www.rodakorset.se

På gång...
Fira, mingla och synliggör ditt
eget engagemang
Frivilligårets utställning kommer
till Stockholm den 10-12 augusti.
Utställningen är till för att organisationerna ska få en möjlighet att
lobba för sina frågor, nätverka och
få kompetensutveckling.

Den syftar också till att ge en
inblick i bredden av allt frivilligarbete och uppmuntra till ideellt
engagemang.
Inspiration och möjlighet att själv
beskriva ditt ideella arbete finns
genom att gå in på Ungdomsstyrelsens hemsida och berätta om
dina upplevelser som volontär.

Du kan välja att skriva på det
språket som känns mest naturligt
för dig.
Ett bra tillfälle att synliggöra ideellt arbete i all sin mångfald!
Inspirerande läsning utlovas på
http://europa.eu/volunteering/sv/my-story
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Det lilla extra...
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Sidan där Volontär i Nacka ger plats till en volontär som berättar...

Att göra skillnad.
För ett halvår sedan hade jag
ingen aning. Ingen aning om
vilken skillnad jag skulle kunna
göra. Ingen aning om hur värdefull jag skulle kunna vara och
jag hade absolut ingen aning om
hur lärorikt det skulle vara att
ägna en timme eller två i veckan
åt volontärarbete. Idag vet jag.
Den tredje december år 2010
besökte jag Nacka Seniorcenter
Sofiero för första gången. Jag gick
dit för att diskutera ett eventuellt
volontärarbete. Det var med blandade känslor jag öppnade dörrarna
till den stora gula byggnaden. Jag
var nervös, förväntansfull och
uppspelt på samma gång.
Det varma bemötandet och den
otroliga tacksamhet som jag möttes av var overklig. En sten föll
från mitt hjärta - de tyckte om min
idé, vilken lycka!
Jag går mitt tredje år på Nacka
gymnasium. Som för de allra
flesta treor, blev årets
projektarbete
ganska snart
ett orosmoment.
Pressen av
att komma på
det perfekta
arbetet låg
och gnagde
i ett flertal
veckor. Jag
ville göra något meningsfullt,
något som faktiskt skulle kunna
göra skillnad. Jag ville inte skriva
ytterligare en uppsats. Jag ville
volontärarbeta.

Aldrig tidigare hade jag kommit i
direktkontakt med volontärarbete
eller fördjupat mig i benämningen.
När jag föreställde mig en volontärarbetare såg jag framför mig
en person med en samlarbössa på
stan, eller en eldsjäl på ett slitet
barnhem i något u-land. Jag hade
ingen aning om att det rymdes så
mycket mer under begreppet. Jag
hade aldrig reflekterat över hur
många olika typer av ideellt arbete
det faktiskt fanns att engagera
sig i. Allt ifrån läxhjälp, till nattvandrare söktes när jag letade. Jag
fastnade direkt för volontärarbete
vid ett äldreboende.
En arbetsbeskrivning som bestod
av promenader, fika och en massa
prat, liksom av social samvaro
kändes för bra för att vara sann,
helt enkelt. Det blev bättre ändå.
Det känns verkligen som att jag
”gör någons dag”, när jag kommer
och hälsar på. Två timmar i veckan ägnar jag åt pensionärerna på
Sofiero. Inte en enda gång har det
hänt att jag gått därifrån, med annat än ett mycket
brett leende på
läpparna.
Jag kan inte
längre skilja på
om jag går dit
för de boendes
skull eller för
min egen.
Jag tror vi
alla får ut lika
mycket.
Jag har kommit särskilt en dam
väldigt nära.
Hon är rolig, snabb i repliken och
har ett fantastiskt levnadsöde.

Det sträcker sig ända till Andra
världskrigets krigshärjade Europa.
Känslan när hon stolt visar upp
mig för vänner och personal är
obeskrivlig. Hon upprepar, gång
på gång, att mina besök är höjdpunkten på hennes vecka. Det
riktigt lyser om henne när vi pratar
om det. Jag bara lyser ikapp.
För mig är besöken på Sofiero
inte längre bara ett skolarbete, inte
längre bara ett projekt, utan en
viktig del av min vardag.
Micaela Malmqvist
Nacka Gymnasium, SU3

Nästa nummer av
”Volontär i Nacka”

- skriver vi om Ivar, 82, som
startade en dataförening
för äldre. En förening som
växer så det knakar...
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