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Nu är detta sista resebrevet. Känns lite konstigt, och jag börjar inse att vi snart verkligen åker hem. Just 
idag är det två veckor kvar. Men på ett sätt har vi börjat förbereda oss, köper extra banan-chips vid 
bussen, tänker på hur mycket en kommer sakna alla lektioner vi har med alla fina barn och ungdomar 
och kramar dem extra hårt, njuter extra av maträtter som gallo pinto med avokado, ost och stekt 
matbanan och försöker få ut så mycket som möjligt av tiden vi har kvar och träffar kompisar och ger tid 
till våra familjer. Det har varit jättelärorikt tiden här och jag är så glad att jag har fått möjligheten att göra 
denna resan. Jag tror det kommer att ta tid att smälta allting, men en sak vet jag vet att jag och det är att 
jag kommer återvända och se Sverige med nya ögon.  

Det kommer bli väldigt tråkigt att lämna allt här nu, vill bara fortsätta ha våra lektioner med barnen och 
ungdomarna.  Vi ser verkligen hur mycket de uppskattar det, och även fast det vi gör kan verka ganska 
enkelt, att lära ut blockflöjt, gitarr och spela och sjunga med barnen känns det väldigt viktigt. Det känns 
verkligen som att vi ger någonting här. 

Att vi har fått hälsat på de olika församlingarna och få inblick i hur alla församlingsbor har det har varit 
väldigt lärorikt. Församlingarna är väldigt olika och det finns en stor mångfald, ingen är den andra lik. 
Vissa församlingar har vi haft ett kontinuerligt arbete i och i vissa har vi besökt en gång. Främst har vi 
känt oss mest "behövda" på ställen där det inte finns andra voluntärer eller något större ungdomsarbete, 
till exempel i El Jardín och San Julian. Det var också väldigt uppskattat när vi besökte olika stammarna av 
ursprungsbefolkningen. Och på de två Casa abiertas, förskolorna blir barnen alltid jätteglada när vi 
kommer. Vi har även gjort en musikal som vi kommer visa upp den 7/5, Amandas födelsedag. Det har 
gått lite upp och ner eftersom tico-tiden har dominerat och vissa som skulle komma inte har kommit på 
övningarna... Men det känns väldigt bra jus nu, och det har varit roligt att gör den! 

Vi har även fått en annan elev på sista tiden som vill lära sig spela gitarr, en kille på 25 år som även 
skriver fina låttexter och vill utveckla sitt gitarrspel. Vi försöker lära ut så våra elever blir så självständiga 
som möjligt, till exempel lär vi ut musikteori till vår gitarrelev jag nämnde, och några ungdomar i San 
Julian håller vi på att lära ut hur man läser noter för att de ska kunna fortsätta lära sig nya låtar ur 
sångboken när vi åkt hem. 

Nu när vi varit här i tre och en halv månad har vi ju också bott i familjer tre och en halv månad. Jag har 
bott här i La Carpio hela tiden och har trivits bra. Jag tycker att det varit väldigt trevligt att bo hos 
familjen jag bor i, en kvinna på 30 år och hennes dotter på 6 år. Men att bo i en annan familj kan också 
vara påfrestande på sitt sätt, att anpassa sig till olika rutiner, men oftast har det fungerat väldigt bra, 
väldigt lärorikt och det har varit en stor del av upplevelsen, men eftersom vi ofta har jobbat mycket och 
rest blir det ibland lite bortglömt. Vissa perioder har jag mest kommit hem, lagat mat med familjen och 
sedan gått och lagt mig eftersom nästa dag ska vi jobba tidigt igen. Men det  har varit väldigt fint att få 
dela sådana saker med sin familj, att dela vardagen tillsammans. 

Det har också varit lärorikt att prata med personer härifrån som varit på utbyte i Sverige, för att kunna 
bearbeta alla intryck och kunna sätta fingret på vad som skiljer länderna och kulturerna åt. Till exempel 
pratade vi med en kvinna som var på utbyte för ungefär fyra år sedan, och hon berättade för oss hur 



mycket resurser och möjligheter vi har i Sverige, som många ser som något självklart. Och det har jag 
tänkt på, till exempel att få studera på universitet, eller resa så mycket som vi svenskar gör, eller att ha 
möjligheten att plugga musik eller konst på universitet och att man kan leva på det i mycket större 
utsträckning än här, och att vi har fackföreningar som fungerar och bra arbetsvillkor i Sverige.  

För att summera allt är jag väldigt tacksam för att jag har fått möjligheten att göra detta. Det har varit en 
helt fantastik upplevelser och många fina möten med många olika människor. Och det har varit väldigt 
fint att ha fått känna att jag har fått ge något här, som utbyte av min upplevelse. Jag har utvecklat min 
spanska mycket också, och har lärt mig nya ord och fått mer flyt i mitt tal. Extra tacksamhet vill jag rikta 
till alla präster som under vår tid här har visat oss runt i de olika församlingarna och verkligen visat oss de 
olika kulturerna och levnadssätten i Costa Rica, och också alla människor vi lärt känna som vi kommit 
nära. Alla ungdomar i de olika ungdomsgrupperna, människor som arbetar i kyrkan och 
församlingsmedlemmar och människor i "punto de misión" och alla barn på de två förskolorna. Tack för 
att ni har gjort denna tiden fantastisk! Jag hoppas vi ses snart igen! 

/Kajsa 


