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Det sørger 12 utsendinger fra ung-
dom og næringsliv for. 

En stor delegasjon ungdom og
representanter for næringslivet i Dyr-
øy er for tida i Kina. Målsetninga
med turen er å etablere et samarbeid
mellom Midt-Troms og Kina, når det
gjelder næringsliv og kultur. 

Prosjektet er finansiert av Troms
fylkeskommune, som bevilget
370.000 kroner til formålet. 

Ungdomsdelegasjonen som skal
delta på «Heart to heart summer
camp». — en tilstelning som arran-
geres forut for hvert OL. Beijing i
Kina står for arrangør for OL i 2008. 

I tillegg er det en næringslivsdele-
gasjon som skal fremme samarbeid
og bygge broer mellom det kinesiske
næringsliv og næringslivet i Midt-
Troms. 

I tillegg til å være ambassadører
for kultur og næringsliv i Midt-
Troms, skal delegasjonen også repre-
sentere OL i Tromsø 2018. 

Disse er med: 
• Ungdommen:
Elise Tobiassen
Trine Torstensen
Janita Åmo
Weronicka Hansen
Morten Skipenes Østrem
Martin Samuelsen

• Næringslivsdelegasjonen:
Rolf Espenes, ordfører
Hogne Eidissen, rådmann
Britt Harland, leder Senja Nærings-
hage
Tommy Andreassen, selvstendig
næringsdrivende
Wenche Monika Hermansen, selv-
stendig næringsdrivende
Ragnvald Storvoll, prosjektleder

Neste reisebrev kommer fra leiren
«Heart-to-Heart». Denne er et arran-
gement i forbindelse med OL i 2008,
som arrangeres i Beijing. Der møter
vi ungdommer fra hele verden. Vi
gleder oss!

BEIJING: Bånd er i ferd med å bli knytta mellom
lille Dyrøy og digre Kina. Her er første reisebrev
fra dyrøydelegasjonen.

Dyrøy-ambassa

Alle sykler. Alle sykler i Kina. Og ingen har sykkelhjelm! Janita Åmo, Elise Tobiassen og Weronica Hansen lar seg i
ten alle har gamle og rustne sykler, eg trur ikkje nån har så fine sykla som vi har heime, sier Elise.

Velkomstgaver. Vi ble tatt imot av rektor fra skolen, Maria Wang og LiTong,
prosjektansvarlig for sommercampen, «Heart-to-heart». Sammen med disse var
seks barn fra FengTai District School, som er samarbeidsskolen til Elvetun skole i
Dyrøy. Bilder fra vinteren i Norge likte disse to jentene veldig godt. Trine Torsten-
sen og Weronica Hansen fikk gaver av velkomstkomiteen — tegninger og godteri.

Varm og liten.
– Man føler seg
både varm og liten i
Beijing blant åtte-ti
millioner innbyg-
gere, sier Morten
Skipenes Østrem. –
Kineserne er dårlige
i engelsk! Og dro-
sjene koster nesten
ingen ting. Vi beta-
ler cirka ti kroner for
20 minutter i drosje.
NB. Teksten på t-
skjortene er: «Små
menneskebarn har
mykje å lære». Sitat:
Arvid Hanssen. 

Fra Øverbygd.
Ordfører Rolf
Espenes overrekke
vimpelen og reven
fra Dyrøy til Kjell To
mod Pedersen,
ministerråd på den
kinesiske ambassa
den i Beijing. Ved
besøket i den nors
ambassaden fikk v
god informasjon o
hvordan en utenrik
stasjon fungerer.
Både ungdommen
og næringslivsdele
gasjonen fikk først
hånds kjennskap t
detaljer ved det ki
siske samfunnet o
hvordan vi kan utv
handelsesforbinde
med Kina. Det var
sen tok personlig 
fra. Det var med g

Offisielt
besøk. Martin
Samuelsen signe-
rer i protokollen
på den norske
ambassaden i
Beijing. Det er
ikke alle som får
lov å være med
på et offisielt
besøk her der for-
skjellige ministrer
og viktige perso-
ner fra Norge har
vært. 
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adører i Kina
19.5.2007.

imponere av alt som fraktes på sykkel, her et digert «søppellass» midt i sentrum av Beijing. – Nes-
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ine-

og
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else
r en stor overraskelse at ministerråd og fungerende ambassadør Kjell Tormod Petter-
imot oss. Han er fra Øverbygd og har røtter fra Espenes i Dyrøy der hans far kommer

glede og stolthet at han fikk overrakt vimpelen og platinareven fra Dyrøy.

Her er alle ung-
dommene samla

foran hotellet
vårt i Beijing. Tri-

ne Torstensen er
overraska over hvor

dårlig de er i engelsk
selv på et så stort

hotell midt i Beijing,
men det jobbes med
saka. Det er viktig at
turister blir tatt godt

imot til neste års OL i
byen! Fra venstre:

Morten Skipenes
Østrem, Elise Tobias-

sen, Martin Samu-
elsen, Trine Torsten-

sen, Weronicka Han-
sen og Janita Åmo.




