
Globala KronoberG intervjuar

Fenix, Älmhult

Globala Kronoberg koordinerar ungdo-
mar som jobbar som volontärer i förening-
ar och kommunala verksamheter i länet. 
Volontärerna kommer från olika länder och 
stannar i Sveriger i en period upp till ett år. 
Volontärernas boende, mat, fickpengar och 
resor finasieras av EU-projektet EVS (Euro-
peisk Volontärtjänst).
Älmhults fritidsgård Fenix tar emot två vo-
lontärer varje år som jobbar med att ord-
na aktiviteter till ungdomar och arrangera 
event. Här berättar handelaren Sara Petter-
son om sin erfarenhet med volontärprojekt.

Globala Kronoberg: Berätta kort om Fenix 
verksamhet och vilken roll volontärerna har 
och vilka uppgifter. 

Sara Petersson: Fritidsgården Fenix är en 
fritidsgård i Älmhult. Vår målgrupp är 13-
19 år. Vi är en öppen verksamhet som har 
öppet 3 kvällar i veckan. 
Här ordnar vi tillsammans med ungdomar-
na aktiviteter på gården men även utanför 
så som bio eller olika turneringar. Vi ordnar 
också lov aktiviteter när ungdomarna är 
lediga från skolan. Fritidsgården har också 
ett nära samarbete med högstadieskolan i 
Älmhult, Linnéskolan.
Volontärerna som kommer till Fenix har 
samma arbetsuppgifter som den övriga 
personalen på gården, dvs vi jobbar med 
att bygga relationer till våra ungdomar och 
därefter kan vi tillsammans utföra stordåd. 
Volontärerna har aldrig det yttersta ansva-
ret.



G.K: Vad har volontärerna tillfört till 
Fenix under sin tid hos er?

S.P.: Ny tänk och kunskap om kulturer 
som ligger nära Sverige men som ibland 
ändå ser olika ut. Det är underbart att se 
nyfikenheten hos våra ungdomar på vo-
lontärerna som kommer. Det sås också 
många frö hos våra besökare för att i 
framtiden kanske själva åka som volon-
tär.
 
G.K: Har du som handledare stött på 
några svårigheter eller utmaningar 
när det gäller att ta emot en volontär?

S.P.: Den första tiden där allt är nytt för 
volontären och man är i lära känna fasen 
kan det ibland kännas lite tungt. Det kan 
också bli missförstånd, ofta språkmässi-
gt. 

G.K: Tycker du att det har varit en ge-
nerellt positiv upplevelse att ha haft 
en volontär hos er?

S.P.: Det är helt fantastiskt att ha en ver-
ksamhet som tar emot volontärer. Det är 
inspirerande, man får helt nya infallsvin-
klar och det ger som himla mycket både 
till personal och ungdomar. 

G.K: Tycker du det är viktigt för 
Ämhult kommunen att delta i EVS-
projekt? Varför?

S.P.: Absolut! Dels får man lov att visa sin 
verksamhet men även Älmhult och Sve-
rige. Man får en fantastiskt utbyte både 
i språk men också kulturellt. Det är väld-
igt inspirerande att dom kommer.
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