Од историјата на македонско здружение Даме Груев Стокхолм
Македонците во Стокхолм ги среќаваме уште во шеесетите години на минатиот век.
Тие така малку и раштркани низ големиот и простран Стокхолм, биле скоро не
приметливи. Нивниот број во многу се зголемува во 70-тите години и со тоа се јавува
потребата од почести дружења, а и имање на можности за одржување на својата
култура, традиција и јазик. Навистина имаше неколку југословенски здруженија во
Стокхолм, но сите тие не ги задоволуваја потребите и барањата на македонците. Не
ретки беа и непријатните истапи на „југословените„ кон нас македонците и сето тоа
направи да една мала група македонци започна да размислува за потегнување на
иницијатива за формирање свое македонско здружение. Овие размислувања се забрзаа
со одржувањето на деновите на македонската култура во Стокхолм во 1982 година.
Цветан Станоевски, преставник на КИЦ од Македонија (културно информативен
центар) и преговарач и организатор на македонските денови во многу ја помогна и
забрза работата за формирање на здружението.
Оснивчко собрание
Иницијативниот одбор, послем долги контакти со КИЦ на Југославија во Шведска и со
голема подршка од истите, на 3-ти февруари 1983 година го закажа оснивачкото
собрание. Собранието се одржа во просториите на КИЦ и на истото, не очекувано,
присуствуваја голем број на македонци.
Формирањето на Македонско здружение во Стокхолм беше на големо поздравено и
одобрено не само од КИЦ и македонците, туку и од Југословескиот Сујуз во Шведска,
Македонскиот Координативен Одбор и преставниците на сите тогашни југословенски
здруженија.
Во една пријатна и работна атмосвера се започна со донесувањето на сите попратни и
потребни одлуки. Се пријде кон избирањето на име на здружението и од трите
предлози со големо мнозинство присутните решија здружението да се вика Македонско
Здружение Даме Груев. Одлуката беше поздравена со голем аплауз.
Скоро никој од присутните немаше некое искуство во работењето со едно здружение,
па затоа се одлучи да се избере работно претседателство од пет членови кое ќе ротира и
секој член ке претседава по два месеци се до следното изборно собрание.
Лиљана Ивковска, сега Ристиќ беше првиот претседател на здружението. За секретар
избран беше Митре Наумовски, а за благајник, Цана Спировски. Се избраа и членови
на одборите и со тоа започна да работи здружението Даме Груев.
Прво вдомување
Сите членови на УО, а и многуте други останати членови, со голем интерес и озбилност
се зафатија во работата на здружението. Се одржаа игранки, забави, се формираа
секции, но за една нормална работа потребни беа свои простории. Оваа желба и
потреба се оствари во 1986 година со купувањето на скромните простории во самиот
град Стокхолм. Овде и со овие простории здружението ги доживеа и своите најплодни
години. Истите биле посетени од многу познати политичари, уметници како и гости и
пријатели.
Со губењето на просториите спласнува и работата на здружението но за тоа малку
покасно во наредните пишувања.

