KRONOBERG
Hello! So many things happened
since our latest newsletter!
Summer is unfortunately almost over and we
have been very busy with a lot of activities.
Our summer started with a three-week long
summerworkers programme, which many youngsters from Växjö and its surroundings took part
in. Then, we organised an international Youth
Exchange with 25 young participates from all
over Europe; and after that it was time for AYOY,
our international training course that brought
another group of 25 European youth to Alvesta.
Also, we have some new volunteers who will stay
with us for one whole year, and two others who
will arrive in September and stay for one month.
There’s been no time for resting in Globala;
however, we had an amazing summer!

NEWSLETTER
Hallå! Så många saker har hänt sedan det senaste
nyhetsbrevet!
Äntligen så kom sommaren, och vi har varit
upptagna med en mängd aktiviteter.
Vår sommar började med att 20 sommararbetare
kom och arbetade med oss under tre veckor i
Globala Kronoberg.
Efter det hade vi ett internationellt
ungdomsutbyte med 25 ungdomar från hela
Europa och sist men inte minst så anordnade
vi vår första training, AYOY, en internationell
utbildning med 25 deltagare från olika delar av
europa.
Dessutom har vi några nya volontärer på G, en
som kommer att stanna med oss ett helt år och
2 andra som kommer att stanna september oktober.
Ingen rast och ingen ro för Globala, men vi hade
en fantastisk sommar!

Summerworkers
In July Globala Kronoberg
hosted 20 youngsters for a Summer work programme in cooperation with Växjö Municipality.
During three weeks our youngsters had a plenty of activities
to discover better their city
and to learn various skills like
photography, blogging and
interviewing.
They worked also with decorate
our garden with sunflowers
planted in nicely painted tyres!

I juli tog Globala Kronoberg
emot 20 ungdomar för sommarjobb hos oss i samarbete
med Växjö kommun.
Under tre veckor gjorde våra ungdomar massor av aktiviteter för
att upptäcka bättre sin stad och
att lära sig olika färdigheter som
fotografi, blogga och intervjua.
De arbetade också med dekorera vår parkering med solrosor
som de planterade i fint målade
däck!

Go Out be In III
The third edition of our Youth
Exchange “Go Out to Be In2 was
a big success! 25 Youngsters
from Sweden, Armenia, Poland,
Turkey and Spain came in Växjö
to explore with us the meaning
of “Outdoor Activities”.
We had a plenty of activities
together: Canoeing, a delicious
Intercultural Dinner, a lot of
traditional games from all over
Europe and a display of our
works in City Center.
A week to remember!

Den tredje upplagan av vårt
ungdomläger “Go out be in 3”
blev en stor framgång! 25 ungdomar från Sverige, Armenien,
Polen, Turkiet och Spanien kom
till Växjö för att tillsammans
med oss utforska meningen av
“utomhusaktiviteter”.
Vi gjorde massor av aktiviteter
tillsammans: Paddlade kanot,
lagade maträtter från våra
respektive länder och spelade
traditionella spel från hela Europa. En vecka att komma ihåg!

AYOY Are you out yet?!
This summer we organized
for the first time a Erasmus+
training about leadership and
outdoor activities.
During ten days, youngsters
from Sweden, Armenia, Austria,
Spain, Hungary, Malta and
Cyprus gatheres in Kronobergshed and participated in debates, workshops, sport activities.
Besides a lot of good memories,
all the young leaders brought
home plenty of new ideas and
methods to work with the youth
in their organisations.

Denna sommar har vi för första
gången organiserat en Erasmus
+ utbildning om ledarskap och
utomhus aktiviteter.
Under tio dagar samlades ungdomar från Sverige, Armenien, Österrike, Spanien, Ungern, Malta och
Cypern på Kronobergshed utanför
Alvesta och deltog i debatter, workshops och sportaktiviteter.
Förutom en hel del goda minnen,
alla unga ledare fört med sig hem
massor av nya idéer och etoder för
att arbeta med ungdomar i sina organisationer.

Volunteers’ Corner
My EVS journey is driven by curiosity — exploring new cultures,
languages and places is right up
there on my list of interests —
and desire to make a little bit of
a difference to the world.

Min EVS resa drivs av nyfikenhet
- Utforska nya kulturer, språk
och platser är högst upp på min
lista över intressen - och lust att
göra en liten bit av skillnad här
i världen.

Aria, Volunteer in Sweden
These 2 months that I have been
here was packed with a lot of
new experiences and activities. I
was constantly moving forward
and the most important it
wasn’t boring! It was opposite!
Everything I did was very interesting and taught me new skills
or helped uncover my hidden
ones that I thought I hadn’t!

Dessa 3 månader som jag har varit
här har varit packad med en massa
nya upplevelser och aktiviteter. Jag
rör sig hela tiden framåt och det
viktigaste är att det inte är tråkigt!
Det är tvärtom! Allt jag jag har gjort
har varit mycket intressant och lärt
mig nya färdigheter eller hjälpt mig
att upptäcka dolda färdigheter som
jag trodde att jag hade inte!

Marius, Volunteer in Sweden
I already know that I’ll miss that
crazy landscape and nature,
but I’m actually taking the best
of Sweden : there are berries
everywhere, so many things to
see and when I finish my work
I can take my bike and swim
everyday in my lake

Jag vet redan att jag kommer
att sakna det galna landskapet
och naturen, men jag tar faktiskt
det bästa av Sverige: det finns
bär överallt, så många saker att
se och när jag är klar med mitt
arbete kan jag ta min cykel till
sjön och simma varje dag

Hugues, Volunteer in Sweden
The summer began well. I
worked with the disabled youth.
First one week in a farm where
they also have a shop and a
restaurant. I cleaned weeds
among the tomatoes, beans and
asparagus, and picked potatoes.
Then I went in June and july and
started working at a day camp.
We had music lessions, made
homemade pasta, went to the
swimming pool, and in particular
played a lot of basketball. what
summer !! So much joy!

Sommaren började bra. Jag
jobbade med funktionsnedsatta
ungdomar. Först en vecka på en
farm där de också har en butik
och en restaurang. Jag rensade
ogräs bland tomater, bönor och
sparris, och plockade potatis.
Sedan fortsatte jag i juni och
juli med att jobba på ett slags
dagsläger. Vi hade musiklektioner, gjorde hemgjord pasta, åkte
till badhuset, och framförallt
spelade mycket basket. Vilket
sommarjobb!! Så mycket glädje!

Mathilda, Volunteer in Italy

