Historik
Makedonska kultur & sport föreningen ”Makedonija” firar sitt 40-års jubileum i
år.
Föreningen är en frivillig och ideell förening organiserad av medlemmar i syfte
att driva ett gemensamt föreningsliv för makedonska invandrare i Malmö.
Föreningen grundades den 20 november 1969 och är en av de största
föreningarna inom Makedonska riksförbundet i Sverige, samt en av de största
makedonska invandrar organisationerna i Västra Europa.
Under sin långa historia har föreningen utvecklat samarbete med olika
myndigheter, organisationer och föreningar i Sverige och utomlands som till
exempel Invandrarförvaltningen, Fritidsförvaltningen, ABF, Studieförbundet
Vuxenskola m fl.
I enlighet med sina stadgar är föreningen en demokratiskt uppbyggd
organisation där alla medlemmar har en möjlighet att påverka verksamheten
oavsett kön eller ålder.
Föreningens verksamhet kan sammanfattas på följande sätt:
 att verka för bevarande av den makedonska kulturen, språket, skriften
och traditionen
 att utveckla olika kulturella och sportliga aktiviteter och genom dessa ha
en bred kontakt med andra föreningar och organisationer
 att kontinuerligt samarbeta med myndigheter och organisationer som
sysslar med integrationsarbete i Sverige
 att genom demokratiska principer ta tillvara på föreningens och
medlemmarnas intresse.
Hittills har KSF Makedonija visat prov på framgångsrika resultat vad gäller
den kulturella och sportliga sidan.
Folkdanssektion är mycket populär bland barn och ungdomar inom
föreningen. Varje år uppträder föreningens folkdansgrupper på olika
manifestationer och festivaler.
En viktig del av föreningsverksamheten är kvinnosektionens aktiviteter som
alltid väcker uppmärksamhet bland medlemmarna.
Man får inte glömma föreningens fotbollslag som har haft många
framgångsrika tävlingar hittills.

I KFS ”Makedonija” finns också många talanger inom musik och konst.
Föreningen har vid några tillfällen anordnat den traditionella poesifestivalen
inom Makedoniska riksförbundet i Sverige och har även varit värdförening
även för många kulturella- samt idrottsevenemang.
Föreningens framtidssektion är att fortsätta att verka med syfte att förbättra
kontakterna mellan det svenska och makedonska folket. Samtidigt är
medlemmarna beredda att göra ytterligare ansträngningar för att ge sitt
bidrag i den pågående integrationsprocessen i det svenska samhället.
Föreningens styrelse, samt styrelserna för ungdoms- och kvinnosektionen
väljs på årsmötet.
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