
 

 

  Att vara scout i Malta 

 

 

 

 

Globala Kronoberg: Varför valde du att åka med EVS? 

Lovisa: Under min tid som ungdomsambassadör för Globala Kronoberg så utvecklade 

jag en nyfikenhet för volontärjobb och ville prova på det också. När jag såg projektet 

om scouterna skickade jag in en spontan ansökan. Jag bestämde mig för att det skulle 

bli en bra möjlighet för mig att få se mer av världen, lära mig mer om scouterna och 

hur det fungerar i ett annat land, få använda mig av mina kunskaper och utveckla 

internationella kontakter. Ett stort beslut kräver lika stora anledningar! 

G.K.: Varför Malta? 

L.: Jag valde projektet framför stället, men Malta visade sig vara ett väldigt vackert 

ställe. 

G.K.: Vilka intryck har du fått av landet och av EVS? 

L.: Att få volontärjobba är ett privilegium. Jag märkte att det fortfarande finns många 

människor som inte är medvetna om möjligheten att resa med projekt som denna. 

Malta är ett ungt land (självständigt sen 1964) vilket märks i den högljudda och stolta 

personligheten, men samtidigt har den även en väldigt varm och välkomnande sida. 

G.K.: Vad har EVS gett dig?  

L.: Det här projektet har lärt mig så många saker, men det viktigaste är att man inte ska 

springa. Konfrontera dina rädslor, lämna din trygghetszon och ta tag i saker. Som 

sången med The Rolling Stones ”You can always get what you want” som sedan 

fortsätter ”…but if you try sometimes you just might find you get what you need”. Malta 

har även gett mig många fina minnen, vänner och nytt perspektiv. 

 

 

 

Det är tid att ta farväl! 
 

 

 

 

 

Det har varit tio månader full av 

erfarenheter och lärdomar. Men 

nu är det tid att ta farväl till 

Sverige och åka tillbaka till 

Spanien. 

Under dessa tio månader har jag 

haft chansen att jobba med 

människor från olika 

nationaliteter. jag har förbättrat 

min engelska. började med 

Svenska. har för första gången 

sett snö, har rest intensivt. 

Framför allt har jag träffat 

underbara människor som gjort 

detta till en unik upplevelse! 

Att få varit en del av På Ingång 

har låtit mig jobba med 

integration, vilket har lär mig 

mycket av och jag har njutit av 

tiden, 

(forts. nästa sida)  

 

Nyheter  

VI är glada att kunna meddela att tack vare vårt nya partnerskap så har vi några öppna EVS 

platser utomlands. Vi letar efter volontärer till ett kortare Projekt i Österrike under sommaren 

plus två volontärer till Polen i samband med kultur. Vill du åka utomlands som volontär? kolla in 

våra lediga platser: http://www.sip.se/globalakronoberg/aktuella-volontarplatser/ 

 

 

En av våra svenska volontärer, Lovisa, har precis kommit 

tillbaka från ett 6-månaders äventyr i Malta. Här kommer 

en intervju med henne om hennes personliga 

erfarenheter.  

 

 

 

  

http://www.sip.se/globalakronoberg/aktuella-volontarplatser/


(forts.) 

har under denna tiden känt 

mig väldigt älskad.  

Till mitt arbetslag och speciellt 

deltagarna i våra aktiviteter, 

jag kommer sakna er enormt!! 

vi har bowlat, dansat, ridit på 

hästar, men främst har vi delat 

tillfällen av lycka och skratt 

tillsammans. 

Tack till PÅ Ingång, Globala och 

SIP för att jag fått denna 

möjlighet. Jag återvänder till 

Spanien med stort bagage av 

upplevelser ny energi att möta 

nya äventyr som väntar mig, 

en ny väg väntar på mig! 

Vi ses snart! 

“Caminante, son tus huellas el 

camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, se 

hace camino al andar”.  

Antonio Machado, Campos de 

Castilla. 

“Vandraren, dina fotsteg är 

vägen, och inget mer; 

vandraren, det finns ingen väg, 

vägen skapas av att gå.” 

 

Nytt hem – nya möjligheter! 

2015 påbörjades med en stor utmaning! Globala Kronoberg 
och hela SIP gänget flyttade sitt kontor från centrala Växjö 
till det gamla glasmästeriet på Infanterigatan 10. Vi har nu 
mycket större lokaler med mycket utrymme, där vi kan 
förverkliga våra drömmar och utveckla vår verksamhet på 
ett kreativt sätt. 
 

Vad har hänt i Globala? 

Kalender 

 2a April, kl 14-16: internationell påskworkshop på SIP kontoret! 

 8e Maj kl 15: låt oss möta Portugal och Ungern på biblioteket! - 

kulturell afton 

 Utställning om ett EVS-projekt i Guinea-Bissau till 30 april på 

Palladium  

Kulturnatten 

Den 31:a januari tog några av oss som hade matlagnings 

färdigheter chansen att presentera några av våra utsökta 

nationalrätter i det fria ordets hus. Vid provsmakande av 

de olika rätterna hade deltagarna chansen att absorbera de 

olika smakerna och de ibland konstiga eller helt fantastiska 

historierna bakom dem. 

Älmhult fika:  

På vår senaste EVS fika träffades alla våra nya och gamla 

volontärer även mentorer och handledare. Globala 

Kronoberg koordinerade sex nya volontärer från Frankrike, 

Spanien, Italien, Portugal och Ungern som jobbar i Älmhult 

på Fenix, Kulturhuset Palladium, Alvesta konsthall och 

Globala Kronoberg. Vi hade det mycket trevligt och fick 

uppleva skratt yoga som definitivt var väldigt roligt.  

 

 

(forts.) 

har under denna tiden känt 

mig väldigt älskad. Till mitt 

arbetslag och speciellt 

deltagarna i våra aktiviteter, 

jag kommer sakna er enormt!! 

vi har bowlat, dansat, ridit på 

hästar, men främst har vi delat 

tillfällen av lycka och skratt 

tillsammans. 

Tack till PÅ Ingång, Globala 

och SIP för att jag fått denna 

möjlighet. Jag återvänder till 

Spanien med stort bagage av 

upplevelser ny energi att möta 

nya äventyr som väntar mig, 

en ny väg väntar på mig! 

Vi ses snart! 

“Caminante, son tus huellas el 

camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, se 

hace camino al andar”.  

Antonio Machado, Campos de 

Castilla. 

“Vandraren, dina fotsteg är 

vägen, och inget mer; 

vandraren, det finns ingen väg, 

vägen skapas av att gå.” 

 


