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Nu	  har	  en	  hel	  månad	  passerat	  sedan	  jag	  kom	  hit	  till	  Costa	  Rica.	  En	  spännande	  start	  där	  jag	  

minst	  sagt	  fått	  uppleva	  mycket	  i	  form	  av	  ny	  matkultur,	  natur,	  nya	  människor	  och	  platser.	  Lite	  

nervöst	  måste	  jag	  ändå	  säga	  att	  det	  var	  att	  åka	  alldeles	  själv,	  utan	  allt	  för	  stora	  

språkkunskaper	  eller	  visdom	  över	  hur	  allt	  skulle	  bli	  väl	  på	  plats.	  Min	  första	  vecka	  i	  Costa	  Rica	  

spenderades	  på	  spanska	  skolan	  Academia	  Tica	  i	  stadsdelen	  Coronado	  en	  bit	  utanför	  San	  

José.	  Väldigt	  nyttigt	  att	  få	  börja	  min	  resa	  med	  en	  veckas	  intensiv	  kurs	  i	  språket	  tillsammans	  

med	  andra	  studenter	  i	  samma	  sits	  och	  en	  mängd	  roliga	  aktiviteter	  som	  dans	  och	  cykeltur	  

genom	  San	  José.	  Efter	  en	  vecka	  blev	  jag	  upphämtad	  av	  familjen	  Melara	  som	  tog	  mig	  till	  deras	  

hus	  i	  Santa	  Ana	  i	  sydvästra	  San	  José,	  var	  jag	  nu	  bor	  resten	  av	  tiden	  i	  Costa	  Rica.	  Fadern	  Julio	  	  

är	  musiker	  och	  Präst	  i	  ILCO,	  och	  den	  person	  som	  jag	  kommer	  att	  arbeta	  tillsammans	  med	  

under	  min	  tid	  här.	  Dessa	  första	  tre	  veckor	  har	  för	  mig	  huvudsakligen	  varit	  en	  introduktion	  till	  

kyrkan	  ILCO	  och	  jag	  har	  fått	  möjligheten	  att	  besöka	  de	  församlingar	  som	  jag	  främst	  kommer	  

att	  vistas	  i,	  huvudkontoret	  i	  centrala	  San	  José	  och	  massor	  av	  nya	  människor.	  Dessa	  

församlingar	  varierar	  både	  i	  antal	  medlemmar	  liksom	  i	  upplägg	  när	  det	  gäller	  musik,	  vilket	  	  

gjort	  att	  jag	  fått	  känna	  på	  det	  ena	  och	  det	  andra,	  från	  att	  musicera	  tillsammans	  med	  barn	  till	  

att	  musicera	  tillsammans	  med	  vuxna.	  En	  likhet	  gentemot	  hur	  det	  är	  på	  St	  Sigfrid	  är	  att	  man	  

egentligen	  aldrig	  vet	  hur	  många	  som	  kommer	  att	  dyka	  upp	  på	  mässorna,	  vilket	  gör	  att	  varje	  

mässa	  och	  samling	  blir	  unik	  på	  sitt	  sätt.	  Likväl	  har	  det	  varit	  annorlunda	  att	  fira	  mässa	  i	  dessa	  

församlingar	  som	  är	  lokaliserade	  i	  områden	  där	  höga	  ljud	  hörs	  från	  bussar,	  motorcyklar	  och	  

hundar	  minst	  en	  gång	  var	  femte	  minut.	  Även	  veckorna	  har	  hittills	  varit	  väldigt	  spontana	  och	  

oförutsägbara,	  då	  många	  fortfarande	  var	  på	  semester	  eller	  att	  det	  kommit	  upp	  drastiska	  

möten	  för	  pastorerna.	  Vid	  dessa	  tider	  har	  jag	  istället	  fått	  chansen	  att	  testa	  på	  andra	  saker	  

som	  att	  besöka	  bekanta	  till	  familjen	  och	  bada	  sauna.	  Från	  och	  med	  nästa	  vecka	  så	  kommer	  

jag	  hur	  som	  helst	  att	  börja	  det	  musikaliska	  arbetet	  på	  riktigt	  då	  jag	  självständigt	  eller	  

tillsammans	  med	  Julio	  ska	  starta	  ett	  antal	  grupper	  med	  ungdomar	  i	  de	  olika	  församlingarna	  

där	  fokus	  blir	  att	  lära	  in	  den	  svensk-‐costarikanska	  mässan	  som	  Julio	  tillsammans	  med	  ett	  

antal	  svenskar	  och	  costarikaner	  skrivit.	  Vissa	  av	  ungdomarna	  har	  aldrig	  rört	  en	  gitarr	  eller	  

instrument	  för	  den	  delen	  och	  på	  vissa	  hålla	  finns	  ungdomar	  som	  spelat	  länge,	  så	  det	  ska	  bli	  

spännande	  och	  roligt	  att	  få	  chansen	  att	  bidra	  till	  något	  gott	  och	  produktivt	  i	  dessa	  

församlingar.	  Utöver	  detta	  jobbar	  jag	  och	  Julio	  också	  med	  att	  skapa	  en	  grupp	  av	  lite	  mer	  



erfarna	  musiker	  från	  olika	  delar	  av	  kyrkans	  församlingar	  där	  idén	  kommer	  att	  vara	  att	  skapa	  

något	  lite	  mer	  självständigt	  och	  kreativt.	  En	  intressant	  tid	  framöver!	  	  


