Verksamhetsberättelse
för Afrikas horn kulturcenter år 2017

VI GÖR NYTTA
På de följande sidorna berättar vi om mycket av det vi gör för att uppfylla vårt uppdrag som
föreningsföreträdare. Vi har begränsade resurser men vi vill bidra till att Örebro ska var en
stad för alla.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Denna verksamhetsberättelse har avsiktligt skrivits med stor och lättläst stil (Times New
Roman, 12 pkt.), för att underlätta läsningen för personer med svårt att läsa svenska.
Materialet finns också tillgängligt i elektronisk form som en datafil.
Läsbart media för dator kan beställas från föreningens kansli.

Ordföranden har ordet: en tid av förändring
Ett händelserikt år i vår trivsamma förening!
Nu ät vi i vinter. Det känns att det är förändring på gång. Med nya tider kommer också
förändringar i vår förening. Under lång tid har vi haft problem av alla de slag – Äldre mot
unga, kvinnor som känner sig utestängda från föreningen, män som tror att de bör veta mer än
de andra medlemmar om förenings arbete och andra som tycker att de inte är upplysta om
föreningen överhuvudtaget, medan andra tycker att föreningen har märkliga prioriteringar.
Många har också klagat på dålig information, något som vi nu arbetar på att förändra.
Det finns mycket att arbeta på, mycket som behöver åtgärdas. En del medlemmar kräver
handfast arbete från styrelsen, annat kräver strukturell förändring. Det är tydligt att inte ens
den bästa av styrelser kan ta hand om allt som krävs i en sådana stor förening med över 2000
medlemmar, och utöver det finns det stor behöv av lokaler och mycket annat.
Vi är en förening i tiden!
Så kan vi nog sammanfatta året som gått. Styrelsen har halvt många tunga beslut under åren,
och det finns ingen brist på arbete, men vi har en plan, vi har ett mål, och vi kommer fortsätta
arbeta för förändring! Nu när 2017 håller på passera, kan Afrikas Horn Kulturcenter återigen
lägga ett händelserikt år bakom sig. Det är dags att lyfta några av årets händelser innan vi
lägger året till handlingarna. OBS: årsmötet är den 27 januari.
Styrelsens arbete
För styrelsen fortsatte det ständigt pågående arbetet med föreningens underhåll, små och stora
insatser som gör att vi kan hålla föreningen i ett mycket gott och trivsamt skick. Här vill jag
nämna några av dem:
• Nylokalisering av föreningen
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sommarverksamheter 2017 för barn och unga i Vivalla under sommaren
Stadgeändringen
Körkortsteori
Föräldrautbildningar
Kurser i samhällsorientering
Projektutveckling
Höstens aktiviteter med läxhjälp verksamheter och föräldrautbildningar
Somaliska Resurscenter i Vivalla.

Jag vill också tacka styrelseledamöterna för deras engagemang och arbetsinsats under året.
Sist men inte minst, vad vore en förening utan sina medlemmar? Det är fantastiskt att se det
växande engagemanget, att våra seminarier och studiecirklar är så välbesökta, diskussionerna
så insiktsfulla. Tack alla medlemmar som har deltagit i och bidragit till verksamheten.
Slutligen, jag är stolt över vår fina förening och det tycker jag att du också ska vara. Låt oss
tillsammans fortsätta att värna om tryggheten, gemenskapen och glädjen, låt positiviteten
flöda på våra nya föreningshus. Som avslutning vill jag tacka alla som gjort en insats för
föreningen och alla ni som under året deltagit i våra arrangemang.

Ordf. Mahdi Ahmed Sh. Mohamud
Afrikas Horn Kulturcenter 2017-12-18
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Inledning
Styrelsen för Afrikas Horn Kulturcenter lämnar härmed en redogörelse för verksamhetsåret
2017. Det är den 30:e i ordningen sedan föreningen bildades år 1995.
Introduktion/Bakgrund:
Kulturföreningen Afrikas horn kulturcenter arbetar för att främja medlemmarnas kulturarv, för
att främja barn och ungdomars kunskaps och kulturs utveckling. Vi arbetar också för
ömsesidig integration i samhället och allas delaktighet i samhället. Ett område som föreningen
fokuserar är jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön. Vårt arbete för alla
människors lika värde och mänskliga rättigheter är viktigt. Ett annat område som föreningen
aktivt verkar för är att bevara och starka somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun. I
den mån vi kan föreningen stödjer fred och demokratiutveckling i Afrikas Horn medan
föreningen uppmuntrar att våra medlemmar ska aktivt ta socialt ansvar över deras närmiljö.
Som ideell förening är Afrikas Horn Kulturcenter helt beroende av sina medlemmar. Som
medlem stöder du föreningens verksamhet och får i utbyte tillgång till våra aktiviteter
Förändring av förenings organisation bör grundas på medlemmarnas behöv
Sedan Afrikas Horn Kulturcenters nya styrelse valdes vår 2016 har föreningsarbetes syfte
varit att börja långtgående förändring om förenings verksamheter och inriktning. Ett annat
syfte med föreningsarbete har varit att fokusera på barn, ungdomar och kvinnor mer än andra
medlems kategorier. Vi ville ge dessa målgrupper tillsammans med våra samarbetsparter
möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritidsverksamhet med utmanande aktiviteter
och roliga upplevelser. Vår slogan var ”Ser möjligheterna”, allt går bara man får göra det på
sitt sätt, med rätt förutsättningar. Vår övertygelse är att vi genom gemensamma aktiviteter
ökar deltagarnas förståelse för allas olikheter och styrkor – något som vi alla har glädje och
nytta av i livet.
Föreningen inledde det nya året 2017 med försätt konflikt där medlemmarna delade upp sig i
grupper med olika åsikter om hur vi ska lösa konflikten. För styrelsen vi fick lösningen
genom 5 av styrelse ledamöterna försatte sitt uppdrag fram till årsmötet mars 2017. Årsmötet
bestämde att de fem ledamöter som är kvar ska fortsätta föreningsarbete medan
valberedningen ska komplettera styrelsen senare. Maj 2017 kompletterades styrelsen med
Jamac Awees, Yusuf Juuni, och Fordowso Kusow, medan Sakeriye Yusuf och Peter Fransen
var adjungerade i styrelsen

Styrelsearbetet
Styrelsen har halvt cirka 11 styrelsemöten, samt genom en löpande information till
styrelseledamöter och föreningens medlemmar. Fortlöpande goda kontakter skall hållas med
kommun och övriga externa kontakter. Hemsidan skall fortlöpande utvecklas samt alltid vara
uppdaterad så att den återspeglar föreningens aktuella verksamheter.

Medlemsmöten
Föreningen har halvt flera mer sju medlemsmöten under 2017. På medlemsmötena får
medlemmarna fortlöpande och aktuell information om arbetet i styrelsen. Under året har
föreningen haft fyra medlemsmöten och samtliga är protokollförda.
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Intressepolitiska frågor
En av de viktigaste uppgifterna för
föreningen är att bevaka och informera på
olika nivåer om somaliernas behov. Mycket
förändringar sker i samhället så det är
väldigt viktigt att bevaka och förbättra våra
medlemmars rättigheter till delaktighet och
egen försörjning. Under åren har vi träffat
representanter från alla politiska partiet. Vi
har medverkat flera tv program och
tidnings artiklar.

Representationer i samverkansråd/nätverk
Föreningen har fasta representanter i flertalet samverkansråd/nätverk. Föreningen äe medlem i
följande organisationer:
• Områdesgruppen Vivalla och Baronbackarna
• Somaliska Riksförbund
• ABF Örebro län
• SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
• Trädet, förening i Brickebacken

Kansli, diktargatan 15 och personal

Kansliets bemanning har utgjorts av 8 tjänster. Tre personer arbetar på förmiddag medan 5
personer arbetar på kvällen. Förenings har en positiv personalpolicy som vi är stolta över.
Respekt och ansvar är ledord och målet är att alla ska trivas och bidra på vår arbetsplats och
föreningsutveckling.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska resultat framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Föreningens
intäkter utgör dels medlemsavgifter, dels bidrag från Örebro kommun, ÖBO nattvandring och
dels från hyresintäkter från LAVI gruppen. Ekonomin ser ordentlig och stabil ut. Abdulkadir
Hussein har gjort ett stort arbete och har haft full kontroll på föreningens in och utgifter
tillsammans med vår ekonomiska samarbetspartner ABF. Vi införde nya regler för handkassa
och Switch hanteringen för att underlätta det administrativa arbetet. Medlemsavgiften för
singlar höjdes 2016 från 50 kr till 100 kr per år. Inkomstförstärkningen var välkommen,
eftersom sommarbidraget från Örebro kommun har minskat. Föreningens kostnader är till
mycket stor del relaterade till föreningens nya lokal, sommaraktiviteter och förenings sociala
aktiviteter.
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Sommarlov 2017
ÖPPEN SOMMARVERKSAMHET-

Förenings lokal diktargatan 15

INLEDNING

Åh, sommarlov! Två månader ingen skola, avslappnad scheman, "Mamma, jag
är uttråkad!". Bad, semester, glass och många skratt. Ett sommarlov ska vara en
tid att längta till och dagar att minnas med glädje. Tyvärr är det många barn som
känner oro och stress inför ledigheten. Inte minst i familjer där det saknas
pengar. Afrikas horn kulturcenter har sommar aktiviteter för barn som få
möjlighet att åka på semester. Livet är tufft för barn som lever i ekonomisk
utsatthet. Afrikas Horn kulturcenter erbjöd sommaraktiviteter till barn och unga
i Vivalla området under sommaren 2017. Alla aktiviteter var riktade till alla barn
och ungdomar oavsett kunskapsnivå, kön, etnisk tillhörighet eller en eventuell
funktionsnedsättning.
Det här är styrelsens sommar verksamhetsrapport till våra medlemmar och
Örebro kommun. Det är en sammanställning över förenings
sommarverksamheter, som sträcker sig fr.o.m. 12 juni till 20 augusti. Det har
varit ett händelserikt år, präglat av intressant och inspirerande aktiviteter.
Sommarlovet ska vara en tid att längta till som är fylld med aktiviteter. Genom
den här verksamheten ville föreningen öka antalet kostnadsfria arrangemang för
barn och ungdomar i Vivalla och Örebro kommun, vilket skapar möjligheter för
fler barn få en upplevelserik sommar. För skapa reala sommaraktiviteter för barn
i Vivalla området behövde vi mycket resurser. Med anledning av detta har
föreningen anställd en arbetsledare och 25 feriearbetare. Det var de som
huvudsakligen hjälpt oss att erbjuda många barn och ungdomar meningsfulla
sommaraktiviteter.
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Vi har, med hjälp av det Örebro kommunens sommarlovsbidrag (60 000kr), kunnat erbjuda ett
gediget utbud av aktiviteter hela sommaren för barn och unga (6–15 år) i Örebro kommun.
Nästan dagligen under hela sommarperioden har det funnits planerade och oplanerade
aktiviteter som man har kunnat delta i, för många har detta varit det enda alternativet till att
faktiskt ”göra något” på sitt sommarlov. Vi har dessutom kunnat åstadkomma möten mellan
olika barn och ungdomar som i vanliga fall inte ses och umgås.
Under juni till augusti 2017 har föreningen satsat på att erbjuda sommarferiearbete. Vi tog
emot 25 ungdomar som kommer från nästan alla bostadsområde i Örebro. Föreningen erbjöd
anpassande arbetsuppgifter med extra handledningsstöd. Syftet var att bidra Örebro kommuns
mål att sysselsätta ungdomar i åldrar 16–20 år med inspirerande arbete under sommaren.
Feriearbetarnas handledare var Kaltum Gure.

Under sommaren var föreningslokalen en mötesplats för barn, unga vuxna och för kvinnor. Vi
erbjöd öppen verksamhet som varvades med uteaktiviteter och insatser och stöd för
ungdomarnas personliga utveckling i riktning mot ett vuxenliv. På mötesplatsen möte man
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andra barn eller unga
genomföra aktiviteterna.

vuxna

och oss

som

arbetade

med

att

ta

fram

och

Mål med sommarlov aktiviteterna var;
•
•
•

Att erbjuda varierande aktiviteter till alla barn och unga i Vivalla
Att ge deltagarna stimulans och personlig utveckling
Att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund

Anställda
• 25 feriearbetare.
• 2 vanliga anställningar vi ci betalade lön till och
• En person som praktiserade hos oss.
"Förenings sommaraktiviteter har gjort skillnad. Vi har kunnat ha ledare och kunnat ha ett
bredare utbud som lockat barn med olika intressen" Underliggande bild sammanfattar hur vi
organiserade sommaraktiviteterna.
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Lek och spel för alla
Föreningen skapade en innehållsrik och spännande sommaraktivitet 2017. Föreningen erbjöd
en uppsjö av aktiviteter. Tanken var att aktiviteterna ska vara gratis för barn och kosta så lite
som möjligt för ungdomar och vuxna. I vår förening ska det inte hänga på ekonomi om man
kan vara med på aktiviteter eller inte. Det ska också vara kravlöst, man är med när det passar
och kan man inte vara med alla gånger så är man alltid välkommen ändå. Vi delade upp
verksamheten på följande sätt:

AKTIVITETER UTAN ANMÄLAN
Öppen sommarverksamhet i föreningslokalen Diktargatan 15. Här finns aktiviteter både inne
som utomhus som dagligen sker och är ledarledda lekar/ händelser. Aktiviteterna har skett
under perioden 12 juni – 20 augusti, vardagar kl. 10:00 – 19:00. Ingen anmälan krävdes utan
ungdomarna kom och gick när de ville. På öppen sommarverksamhet drev förening fasta
program. Med hjälp av feriearbetarna kunde föreningen aktivera ungdomarna genom att
organisera olika lekar, biljard tävlingar, Tv spel mm. På eftermiddagar brukade föreningen
organisera fotbollsturnering och andra sportverksamheter. Resor till hästhagen var en del av
de fasta programmen som föreningen erbjöd till våra ungdomar i Vivalla.
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Antal deltagare i våra ” aktiviteter utan anmälan ” är uppdelat på verksamheter och kön
(N=459).
Typ av aktiviteter

Kort beskrivning av
aktiviteterna
Föreningen öppnade upp
föreningslokalen från kl. 10–
19.00 för barn i området. Barnen

Öppen
sommarverksamhet.
Huset öppnas kl.10.00
spelade tv spel, biljard och
och stängdes 19.00.
andra spel i huset.
Fotboll/Fotbollsturner Huvudsyftet med fotbollen var
integration som fotboll gemensam
ingar

Spontanidrott
(handboll, basket,
osv.)

Biljard tävlingar/spel
och frågesport

nämnare. Vi har en stor blandning
av barn från många olika kulturer.
En fotbollsturnering gör att barn
lär känna varandra och det skapar
en meningsfull fritid.
Föreningen ville skapa en
verksamhet riktade till barn i
området som inte är organiserade
i föreningar. Föreningen tycker att
vara fysiskt aktiv är viktigt för en
hälsosam livsstil. Vi är allt mer
stillasittande och rör oss mindre i
dagens samhälle och det utgör
stora hälsoutmaningar (Boverket
2013, s.6).
Föreningen ville här vara en
mötesplats för unga under
sommaren
Föreningen var öppen för unga
som är 8–16 år som bor i Vivalla.
Vi erbjöd olika aktiviteter bl. a.
spela tv-spel, biljard och
frågesport
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Ålder
grupp
0-6 år
7-12 år:
13-19 år

Antal
pojkar
6
35
25

Antal
flickor
17
12
7

Totalt
23
47
32
102

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

22
28
11

23
13
5

45
41
16
102

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

23
25
6

7
9
9

30
34
15

76

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

60
40
37

13
17
9

73
57
46
176

Totalt

318

141

N=459

AKTIVITETER MED ANMÄLAN
Aktiviteterna här har varit väl genomtänkta för att locka både killar och tjejer vilket de också
har gjort, många ledare har dessutom kommenterat att många fler tjejer än vanligt har deltagit
på aktiviteterna. Föreningen har kunnat erbjuda aktiviteter som har fått barn och unga att våga
prova på något nytt, vågat lära känna nya barn och ungdomar. Det har gett, framförallt barn
och ungdomar, en upplevelse av den svenska sommaren.

Antal deltagare i våra sommaraktiviteter är uppdelat på verksamheter och kön (N=1013).
Typ av aktiviteter
Ålder
Antal
Antal
Totalt
grupp
pojkar
flickor
0-6 år
80
Yoump Örebro
7-12
år:
20
22
Två tillfälle, 80 deltagare
Gustavsvik badet
Två tillfälle, 76 deltagare
Grill aktiviteter
Två tillfälle, 95 deltagare

Hästhagen, dagläger
Vecka 30-33
40 Deltagare

13-19 år
0-6 år
7-12 år:
13-19 år
0-6 år
7-12 år:
13-19 år:

8
0,0
22+20=
0,0
9+17=26
5+9=14
6+3=9

30
0,0
16-10=26
8
12+15=27
5+6=11
5+3=17

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

0,0
28
0,0

0,0
12
0,0

11

76

26+27=53
14+11=25
9+8=17
95
0,0
40
0,0

Daglediga mammor med sina
barn.
73 deltagare
Simskola, Eyrabadet
20 deltagare

0-6 år
7-12 år:
13-19 år
0-6 år
7-12 år:
13-19 år

33
0,0
0,0
0,0
11
0,0

40
0,0
0,0
0,0
9
0,0

0,0
20
0,0

Sixtorp
316 deltagare

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

70
60
30

56
66
34

126
126
64

Mat och bak helg
Två tillfällen

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

0+0
9+11=20
5+9=14

0+0
14+13=
6+6

0
47
26

0-6 år
7-12 år:
13-19 år

20
71
50

43
66
28

63
137
73

73 deltagare

73
73

20

316

73

Skarasommarland
340 deltagare
Totalt

278

N=1051

Kort beskrivning av aktiviteterna
Yoump
Yoump är en stor sport och
nöjesarena i Vivalla som många
unga ville uppleva. Det är en
plats för de som vill ha totala
rörelsefriheten i en lokal
med trampoliner från vägg till
vägg

Vivalla kulen - grill
Föreningen har anordnat
två tillfällen där vi gick
till Vivalla kulen för
grillning
12

Hästhagen
40 barn deltog aktiviteterna. Fatima anställdes för att hjälpa föreningen att organisera
Hästhagen aktiviteterna med hjälp av KFUM
Barnen körde olika aktiviteter med lederna.
• Åkte kanot
• Lekte med vattenbollar
• Körde minigolf och klättring
• Gjorde inomhus aktiviteter
• Sysslade med konst t.ex. målade,
gjorde slime
Inom ramen för projektet har vi genomfört en
prova på-dag i Vivalla. Dessa barn är inte
inkluderade i deltagarredovisningen ovan. Vecka 30-33

Mat och bak helg- Två tillfällen
Det var en förväntansfull skara som träffades på föreningen helgen vecka 28 för att förkovra
oss tillsammans med barnen i matlagnings -och bakningskonsten. Vi bakade vårt egna bröd
enligt konstens alla regler, gräddade det i vår varmluftsugn med ång-funktion så det fick en
fantastisk krispighet. Under matlagningen fick vi chansen att prova på smaker från olika delar
av världen och andra dagen avslutades med en fantastisk 3-rätters middag som vi lagade
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tillsammans. "Deltagarna har varit nöjda, glada och öppna för att lära sig något nytt. Flera av
deltagarna önskade att vi skulle ha varit där i mer än en helg." Det var 73 barn som lagade mat
med ivrigheten och nyfikenhet.

Gustavsvik badet- Två tillfälle

Gustavsvik är en plats i Örebro. Det finns massor med kul att göra för alla. Det är lätt att ha en
spännande och härlig stund tillsammans hos familjen och vänner. Här kan barnen vara med på
skattjakt i det superpopulära Äventyrsklubb, hoppa i hoppborgar, köra elbilar, leka i stora
lekpark eller testa nya multi sportarena osv. 278 barn under 16 år kunde ha nytta av vår
resa till skara sommarland. 330 personer var den totala individer som var med på resan.

Resan till Sixtorp
Sixtorp resan är en verksamhet som är riktade till barn familjer. Aktiviteter som gjort under
dessa dagar med familjer, barn mellan 3 - 16 år.
• Naturupplevelser på bergslagsleden bl.a. som resulterade till blåbärspaj.
• För de stora, äventyrsträning med stop för att stanna upp och uppleva och njuta.
• Träning och lek på utegymmet.
• Kroppsviktsövningar ute i naturen. Team anda, glädje och styrka.
• Plantera i små krukor.
• Angöra en liten trädgård.
• Veta vilka blommor som bina tycker om.
• Bi kunskap och visning av en bikupa.
• Tälja med kniv.
• Allemansrätten, jakt och djur.
• Paddla kanot
• Badaktiviteter.
• Brännboll, fotboll, och legobygge.
• Eller bara få vara och hänga i hängmattorna.
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Daglediga mammor
Under sommaren öppnade vi upp föreningen
för dagliga mammor och sina barn. Vi
uppskattat att i genomsnitt 73 barn mellan 1-6
år deltog vår sommaraktiviteter.
Syftet var att erbjuda mammorna mötesplats
där, under väntan på dagisplats, där de kan
umgås och lära av varandra.
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Simskola, Eyrabadet- 20 deltagare
Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten! Men det handlar om
mycket mer än att endast lära dig att
simma.
Vattenkunskap
är
ett
förhållningssätt till vatten för att du ska
kunna känna frihet och glädje i livet.

Varför gå i simskola?
Att kunna simma omfattar mer än bara att
kunna simma en viss sträcka. Den omfattar
också vattenkunskap om de risker som är
förknippade med vistelse vid och i vatten
och på isar. Den första kunskap barnen
fick var vattenvana. Vattenvana är att
kunna balansera, orientera sig och flyta i
vattnet. Först därefter startade själva
simundervisningen. I Eyrabadet simskola
fick barnen all den kunskap i bröstsim,
ryggsim och livräddningsövningar som
barnet behöver för att kunna känna dig helt
säker när de är vid vatten och badar.

Resa till Skarasommarland

.

Det finns en tradition i förening. Traditionen är att erbjuda våra barnfamiljer någon typ av
sommarresa. Föreningen har inte fått bidrag från Örebro kommun för Skarasommarland resa
som vi ansökte om. Men det fanns stor förväntning från medlemmarna att vi ska erbjuda
sommarresa. Med anledning av detta var föreningen tvungen att använda delar av förenings
sparande pengar för nya huset till resan till Skarasommarland. 278 barn under 16 år kunde
ha nytta av vår resa till skara sommarland. 340 personer var den totala

Afrikas Horn Kulturcenters tjejgrupps verksamhet
Tanken med tjejgrupps verksamhet är att föreningen ska erbjuda möjligheter för våra unga
tjejer att hitta på roliga aktiviteter. Tjejerna träffades i föreningslokal. Hittills under 2017 vi
har halvt 3 tjejkvällar där tjejerna har själva fått ge förslag på vad de skulle tycka vore roligt
att göra under våra träffar. Det kunde vara allt från att åka iväg och bada och besöka museet,
ha filmkväll, gå en sminkkurs, spökvandringar i slottet, åka ut till Hjälmaren med picknic
m.m. Andra tema kan vara att vi pratar om viktiga saker som t ex kompisar, skola, förebilder,
självkänsla och självförtroende och hittar på andra roliga saker.
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Nattvandrare verksamhet
Afrikas Horn Kulturcenter driver nattvandring. Nattvandrarna vandrar runt i Vivallaskolan
och Brickebacken bostadsområde under företrädelsevis helgkvällar och nätter. Följer
ungdomar hem när de kommer sent med bussen. De har en lugnande effekt i områdena som
annars kan vara stökiga. Det är en jätteresurs att våra medlemmar vill engagera sig i sina
bostadsområden. Ett engagemang som är positivt för så väl boende som kommunens och
områdets rykte i stort.

Kulturarrangemang och studiecirklar
Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar. Stor del av vår verksamhet är
studiecirklar och olika kulturaktiviteter till föreningsmedlemmar. Föreningen fortsätter
samarbetet med ABF och har halvt flera studiecirklar och kulturaktiviteter under 2016. Vi har
halvt studiecirklar kring teman: samhällsorientering för nyanlända, körkort, somaliska
språket, föräldraskap, hälsosam matlagning, utbildningsystemet i Sverige franska och mycket
mer. Följande studiecirklar. kulturarrangemang eller övriga folkbildning har föreningen halvt
under 2017.
Demokrati
Läxhjälp - Svenska
Somalisk kultur, dans och litteratur
Somalisk kultur, dans och litteratur
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Svenska lagsystemet
Demokrati samtal
Somalisk kultur, dans och litteratur
En kväll om Somalia
Föreläsning - Kvinnlig könsstympning
Information om demokratiprocessen i Somalia
Föreläsning - Kvinnlig könsstympning
Föreläsning - Våldsbejakande extremism
Föreläsning - freden och samhällslivet i Somalia, Ahmedeey
SFI på somaliska - 2
Föräldraskap i förändring
Föräldraskap i förändring
Läxhjälp - Svenska
SFI på somaliska
Sömnad
Matematik
Matematik
Matematik
Samhällsorientering
Körkortsteori 2:17
SFI på somaliska - 2
Körkortsteori
Körkortsteori
Matematik - 2
Körkortsteori
Körkortsteori
Läxhjälp - Svenska
Läxhjälp - Svenska - 2
Körkortsteori 2:17
SFI på somaliska

SLUTORD
Föreningens verksamhet har varit intensiv under 2017 med många aktiviteter för
medlemmarna. Medlemmarna har visat stort intresse för aktiviteterna. Styrelsen ser
aktiviteterna som ett sätt att stärka gemenskapen. Vi ser gärna förslag till nya aktiviteter, som
idag inte erbjuds. Förutsättningen är dock som alltid att det finns medlemmar, som är beredda
att göra en insats för allas trevnad.
Arbetet med aktiviteter blir då mer tungrott än vad som är nödvändigt. Styrelsen förutsätter att
lokalen blir klar i sin helhet under 2017.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt under året ställt upp och medverkat
till att föreningen kunnat genomföra planerad verksamhet.

Örebro i februari 2018
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Afrikas horn kulturcenter
Här är några affischer som användas för att göra reklam för olika verksamheter i
föreningen
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