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One world — one Dream!
Vi ble godt kjent med mange ungdommer fra hele verden. Å få venner fra ma
flott. Dermed fikk vi også en intro til deres kultur og levemåte. Vi er forskjelli
mange ting felles som ungdommer. Spesielt godt kjent ble vi fra Norge med d
Kenya og Finland. Mange e-mailadresser har vi fått slik at vi kan ha kontakt i
disse kontaktene vi har skapt gjennom campen kan ha en betydning i ettertid.

Fra hjerte til h
S eks ungdommer fra Dyrøy fikk sjansen til å representere Norge på

«2007 Good Luck Beijing Heart-to-Heart Summer Camp» i million-
byen Beijing. Det gjorde også ungdommer fra cirka 30 andre land. Her
er reisebrev nummer to fra Dyrøy-delegasjonen.
Til sammen var vi rundt 300 del-
takere. Hvert år før OL arrange-
res en slik leir i regi av den
olympiske komité. Finland, Slo-
venia, Hellas, Spania, Latvia og
Norge deltok fra Europa. Alle
landene har en samarbeidsskole i
Kina. 

One world — one dream!
Visjonen var tydelig på hele lei-

ren og overalt der vi ferdes i
Beijing blir vi møtte av slagordet
— til og med på Den kinesiske
mur. Dette offisielle arrangemen-
tet var mye større enn vi trodde.
Ord kan si litt, bilder noe mer,
likevel er det vanskelig å uttryk-
ke det vi har fått lov til å være
med på. Vi er stolte over å få lov
til å være ambassadører for Nor-

ge og takknemlige for den sjan-
sen vi fikk. 

Kultur og idrett er et univer-
selt språk. Å få møte ungdom-
mer fra andre deler av verden
gjennom lek, opplevelser og for-
midling har gjort uslettelige inn-
trykk i oss for alltid. 

Åpnings-
seremoni.
Weronica Han-
sen fra lille
Dyrøy repre-
senterer Norge
på åpningsse-
remonien i Bei-
jing Heart-to-
Heart summer
camp.

Avslutning.
Ungdommene fra
Midt-Troms viser

fram en norsk fol-
kedans. Den vir-
ket å slå bra an.

Et fantastisk program
Jeg personlig ble overrasket over tempoet og for et
«proft» opplegg det var på campen. På de fire dagene vi
var der, fikk vi tid til å oppleve blant annet Chinese
Etnic Culture Park, Beijing Urban Museum, Tiananmen
Square, Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park, den
kinesiske mur og tradisjonell akrobatikkforestilling. I
tillegg fikk vi se stadionene som skal brukes under OL i
Beijing 2008. De het The Bird Nest, The Wather og
Sunyi. Å være med på ro-stadion og se Norge bli num-
mer fire i firekajakk, var artig. 

Noe annet som var stort var å få være en halv dag i
en kinesisk familie. Når du er alene og ingen av familie-
medlemmene kan engelsk, er ikke det helt enkelt, men
jeg tror ikke mange turister får den muligheten.

Martin Samuelsen

Familien henter Elise. Her henter en
kinesisk familie Elise til besøk hjemme hos
seg. Fire spennende timer ligger foran både
henne og familien. 

Venner fra Kenya. Vi ble svært gode venner med delegasjonen fra Kenya.

Åpningsseremoni
«Welcome to China, welcome to Beijing, welcome to Heart-to-Heart summer camp!» Med disse
ordene ble Heart-to-Heart summer camp erklært åpnet. Under seremonien var Beijings OL-komité
til stede. Åpningsseremonien ble bedre enn forventet. En person fra hvert land ble plukket ut til å
lese opp et ønske/motto for OL i Beijing 2008. Fra Norge ble jeg plukket ut og valgte å lese opp
mottoet fra egen hjemkommune «Vi vil, vi kan, vi tør!» Og på samme måte som det var en åpnings-
seremoni, var det også en avslutningsseremoni der hvert land skulle opptre. Vi framførte en norsk
folkedans, og det virket som vårt innslag slo an. Å få lov til å stå på scenen og representere Norge,
var en ubeskrivelig opplevelse som jeg aldri blir å glemme. Weronica Hansen
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nge land er kjempe-
ige, men har likevel

de seks elevene fra
i ettertid. Vi håper at

Elise Tobiassen

hjerte i Beijing

Norsk utstilling 
i Beijing

Den fjerde dagen ble det
holdt en utstilling der hvert
land fremsto med nasjonale
verdier. På det norske bordet
var det alt fra brunost og
tørrfisk til troll, vikinger,
hardangerduker og selbuvot-
ter. Også bilder fra norsk
landskap og kultur, med snø
og fjell ble vist. Vi presen-
terte en norsk folkedans,
«Seks mans reel» noe som
ble en stor suksess. Kineser-
ne likte godt å få navnet sitt
skrevet med vestlige boksta-
ver. Ved det norske bordet
startet vi å samle signaturer
fra de forskjellige elevene
fra andre land på Tromsø
2018-skjortene våre. Vi satte
tydeligvis i gang en sport, en
trend, der mange andre ung-
dommer valgte å gjøre det
samme.

Morten Skipenes 
Østrem

Rart å være mediekjendis i Kina!
Under vårt opphold på Heart-to-Heart Summer Camp, fikk vi erfare
hvordan det var å være kjendiser. Vi ble intervjuet to ganger av CC-
tv; en stor kinesisk tv-kanal som blir sett av 66 millioner mennesker.
På leiren var det selvsagt mange som fotograferte, i tillegg var det
leid inn ni fotostudenter som fulgte oss hele tida. Hvert land hadde
sin faste fotograf. Vi hadde en gutt som het Leo. Han fylte 22 år
under campen. Alle bildene han tok, har vi fått med oss hjem. Jeg
syns det var spesielt å få så mye oppmerksomhet fra folk.

Janita Åmo

OL i Beijing i 2008 — OL i Tromsø 2018?
Det er nesten som vi har fått være med på et prøve-OL. Vi har fått
erfare litt av det mange vil erfare om nøyaktig et år her i Beijing. I
hele byen med nærmere ti millioner mennesker, kan en se arbei-
dere som yter alt for å ordne til OL. Det settes opp hundretalls av
hoteller og mange grøntanlegg. Det forventes millioner av nye
mennesker hit. Det er bestemt at billettprisene skal holdes nede
slik at mange får sjanse av å være tilskuere. Kineserne har en stor
jobb å gjøre i forhold til engelskkunnskapene. Det er nesten håp-
løst å bli forstått mange plasser. Ikke engang i resepsjonen på
hotellet vårt kan de engelsk.

Vi har fått lov å være ambassadører for satsinga mot Tromsø
2018. Om Tromsø får OL, da har vi en drøm om å kunne invitere
noen av ungdommene vi har møtt til oss.

Trine Torstensen

Den norske delegasjonen. Seks ungdommer samlet med reisele-
dere. Seks elever fra vår samarbeidsskole og Violett, vår tolk på Sum-
mer-Campen.

Kjendiser. Norske ungdommer er populære i Kina. Her intervjues vi etter
at Norge ble nummer fire i finalen firerkajakk.

Leo. 22-åringen Leo, fotostudent i Beijing, fotfulg-
te oss med kameraet alle dagene. Her fotografe-
res Elise, Janita og Trine på den kinesiske mur.

Norsk utstilling. Her klargjør vi
den norske utstillinga. Naturbildene i
bakgrunnen fikk mange nysgjerrige
blikk.

Tørrfisk. Norsk
tørrfisk gjorde
stor suksess.

Morten Skipenes
Østrem deler

gjerne det typisk
norske med ung-

dommer fra
andre deler av

verden. 




