
Fjällresan med Agape till 
Hovfjället den 17-20 februari 
2022.  
 
Den 17-20 februari genomförde 
Frivilligorganisationen Agape 
Göteborg en sportlovsresa till 
Hovfjället, Värmland.  11 deltagare 
från Irak, Marocko och Afghanistan 
som är asylsökande eller 
papperslösa följde med på resan. I 
åldrarna 20-23år.  
 
Syftet med resan var att få uppleva 
svenska fjällen och pröva på en ny 
aktivitet. Ytterligare ett syfte med resan var att få ett andningshål från den ovisa tid och 
osäkra situation som flera av deltagarna vi möter har. Agape vänder sig till de som kom till 
Sverige som barn och unga och sökte asyl. Alla deltagare som följde med på resan har varit i 
Sverige sen 2015. De har inga egna medel att bekosta denna typ av resa.  
 
Resan gick från Agapes mötesplats i Göteborg torsdag morgon med minibuss. 
Förberedelserna var flera. Vi hade varit på Fritidsbanken och lånat gratis skidutrustning. 
Lånat varma kläder från Agapes volontärer och provat ut. Förväntningarna och vad som 
skulle komma låg i luften den torsdagsmorgonen.  Med på resan fanns två volontärer samt 
en anställd från Agape.  
 
Och vilka dagar vi fick. Pangväder i backen och i längdspåret med mycket skratt. Några 
uppfattade plogning och svängar fort, medan andra tog det lite längre tid för.  Men redan 
andra dagen i backen kunde de flesta åka ner de gröna backarna. Testa knapp-, ankar-, sittlift 
hann vi också med.  
 
Efter backen fanns det tid till reflektion efter en dag i backen. På kvällarna pratade vi och 
spelade spel. Samlades kring gemenskap vi matbordet. Utbytte erfarenheter och vardagen, 
OS-tittande på TV. Olika kulturer fick mötas och relationer kunde stärkas. Ett sportlov fylldes 
med något att berätta i skolan/ praktikplatsen efter sportlovet.  
 
Att få vara några dagar i ett vinterlandskap som Hovfjället var en ny upplevelse för de flesta 
av deltagarna. Att få ont i skidåkningsmuskler var något nytt. En positiv upplevelse för 
gruppen. Redan vid återkomst hem fick jag frågan ”när skall vi åka igen?” 
 
 
Vid pennan:  
 
Frida Zandén 
Socionom, Frivilligorganisationen Agape Göteborg.  
 
 



 
 



 
 


