
Vår resa till Grövelsjön 
- Nej, nej kommer! 

Det är Reza som skriker till. I nästa ögonblick 

hamnar både han och volontären Håkan i det 16-

gradiga Grövelsjön från kanoten. Jo, allt gick 

bra. Flytvästarna var på och kvar är ett roligt 

citat och minne från sommarens fjällresa till 

Grövelsjön. En resa vi kunde genomföra med 

stipendiet från Lunds Missionssällskap.  

 

Deltagarna på resan var både volontärer och 

unga vuxna ensamkommande i asyl och 

papperslöshet som besöker vår mötesplats på 

Frivillig-organisationen Agape Göteborg.  

En organisation som bildades 2017 när många 

ensamkommande blev åldersuppskrivna och 

därmed förlorade rätten till kommunalt stöd. Agape har sen dess jobbat för att hemmahörande 

unga i Göteborg skall få tillgång till en säng och mat för att kunna gå kvar i skolan och ha 

kvar sitt sociala sammanhang.  

 

Det är första gången flera av ungdomarna 

upplevt denna del av Sverige. Bort från 

storstaden Göteborg hoppades vi på att resan 

kunde bli en paus från vardagens ovisshet som 

blivit ett normaltillstånd för de 

ensamkommande i staden.  

 

Vi reser genom Dalsland, Värmland och 

Dalarna. Vi möter hela längd- och 

skidskyttelandslaget på lunchen vid 

skidtunneln i Torsby. I minibussen pratar vi 

om Afghanistan. Om bergskedjan Hindukush 



med dess höga toppar på över 7000 m ö.h. På dagarna går vi dagsturer upp på Långfjället, till 

Silverfallet och på kvällarna delar vi gemenskapen i fjällstugan med god mat, kortspel och 

skratt. Många är trötta efter dagens kilometer i kroppen. Efter bastun sover vi gott om natten.  

 

Under vandringarna kommer spontana berättelser om hembyn, om kriget, leken som barn upp 

i bergen. Om att myggorna i Somalia som inte alls verkar vara lika stora och bita lika ivrigt 

som myggorna här. 

 

 

 

Tillsammans får vi sätta ovissheten på paus vid Grövelsjön. Batterierna laddas inför hösten. 

Där några väntar på att skolan skall dra igång igen. Andra har planer att lämna Sverige för ett 

nytt land i Europa. Några blir kvar. Många kloka beslut som behövs tas.  

 

Nedan skriver Sajad några rader om hans upplevelse och vad resan betydde för honom. Han 

skriver; 



Grövelsjön är en populär plats för 

att åka skidor men också 

fjällvandring och fiske. Vi var 18 

personer som reste och jag var en 

av dem. Jag heter Sajad. Jag går i 

årskurs 9. Jag kom till Sverige utan 

mina föräldrar. När jag hörde om 

att Agape skulle resa till Grövelsjön 

så googlade jag på namnet. Jag 

hittade platsen nära gränsen till 

Norge. Platsen tilltalade mig inte alls då det såg ut att ligga i ingenstans. Men jag accepterade 

att följa med ändå.  

 

Resan var i sex dagar. Det tog nio timmar för 

oss med minibuss. Vi kom fram precis innan 

solnedgången. Det första som fångade mina 

ögon var att det var så vackert i Grövelsjön, 

stillheten, fåglarna på träden, vattnet i 

bäckarna.  

 

I efterhand kan jag se att jag behövde det här 

avbrottet i mitt liv. Jag kände mig lugn, 

hittade min koncentration och en känsla av 

frihet. En chans att ladda mina batterier, både 

för kropp och hjärna. Varje minne av resan 

ger mig hopp om att gå framåt.  
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