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Jag, Alexandra fick äran att 
jobba som ledare för den 
svenska gruppen med två 
coola deltagare, Alice och 
Melina. Det var en 
oförglömlig resa till andra 
sidan jordklotet!  
 
Lägret var ett av utan 
tvekan mest spännande 
lägren vi varit på. Vi 
träffade många deltagare 
och ledare från Norge, 
Tjeckien, Storbritannien, 
Frankrike, Schweiz, Italien, Australien, Nya Zeeland, Indonesien, Sydkorea, Japan, 
Chile, Uruguay och Argentina. 
 
Vi bodde på en häftig plats med olika lekplatser där man kunde spela, leka, 
springa och bara vara.  Veckan var riktigt fullspäckad med olika roliga 
aktiviteter. Bland annat åkte vi på en buss runt i huvudstaden Buenos Aires. 
Under rundturen fick vi lära oss om Argentinas historia och se olika fascinerande 
platser.  
 
Det var många av oss som kommer från Europa fick en ganska kulturchock som 
vi inte var vana med: Argentinas tidsuppfattning. De var mycket avslappade av 
sig och tog inte tiden på så allvar, vilket var en bra erfarenhet för oss alla, även 
om Alice och Melina fick fråga mig varje 10e minut om när nästa aktivitet skulle 
börja.  
 
Deltagarna hade verkligen kul under kulturkvällen när vi fick utbyta våra 
kulturer med varandra. Såklart tog vi svenskar med en massa smaskigheter som 
lösgodis, vår berömda Marabouchoklad, kexchoklad samt knäckebröd med 
kaviar. Förvånade nog så gillade de flesta knäckebrödet med kaviar, de ville bara 
ta mer och mer. Alice och Melina gapade och trodde inte andra länder skulle gilla 
det så mycket.  
 
Det var riktigt härligt att se hur Alice och Melina kommunicerade med andra 
deltagare från olika länder. I början kunde många deltagarna inte internationella 
tecken men alla lärde sig otroligt mycket ändå, på bara en vecka. Alice och Melina 
var glada och ville fortsätta med lägret en andra vecka men de var ändå nöjda 
med lägret och tyckte det var skönt att få åka hem till Sverige och äta svensk mat.  
 
Stort tack till SDUF för vi fick åka dit!  
 
/Gruppledare Alexandra Polivanchuk 


