På höga höjder med SIMON och Local Hero
Den 30 juni – 2 juli i år förverkligade fem killar, som läst svenska på
SIMON Stockholm, sin vision om att få åka iväg och klättra i berg. Med
sig till Skuleberget hade de ytterligare sex killar och tre vuxna ledare.
Planeringen gjordes under två helger med hjälp av Local Heros
processledare. Diskussioner kring vad man skulle hitta på var allt ifrån
en gemensam volleybollturnering till äventyrsbad. Förstahandsvalet
hamnade på bergsklättring, vilket dock visade sig vara kostsamt då
det inte fanns lämpliga klätterområden i Stockholms närhet. Genom
att söka ytterligare bidrag från Riksförbundet SIMON för en
sommaraktivitet fick gruppen ihop pengar för att bekosta en
helgresa. Nu gällde det att hitta chaufförer, vilket löste sig med hjälp
av tre medlemmar i SIMON Stockholm.
Fredagen den 30 juni, efter noggrann planering, bokningar och
matinköp, bar det av till Lappudden i Nordingrå där gruppen bokat
tre stugor, beläget högt upp med utsikt över Vågsfjärden. Efter
gemensamt frukoststök åkte gruppen till Skuleberget. På
klätterstationen gav personalen noggranna säkerhetsinstruktioner
och efter utprovning av utrustning kunde de 14 klättrarna ta sig an
norra Europas längsta klätterled, Via Ferrata. Med erfarenhet från de
afghanska bergen var det svenska berget inte någon större utmaning
för några av klättrarna, men de uttryckte ändå sin glädje över att få
ta sig upp för den svenska ”kullen”. Efter att ha bestigit berget bar det
av till bad och grillning, innan återvändo till baslägret på Lappudden,
där aktiviteterna fortsatte med fiske, frisbee och kubb, och
gemensamt köksbestyr som resulterade i en utsökt afghansk middag.
Något trötta efter en intensiv helg med strålande väder och äventyr,
tog sig alla an förberedelserna inför hemfärd med städning av stugor
efter frukost. De fem killarna som planerat resan kände sig nöjda med
att ha rott Local Hero-projektet i hamn, och att döma av de andra
äventyrarnas kommentarer var det en upplevelse de sent kommer
glömma.

