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S eks ungdommer fra Midt-Troms fikk sjansen til å
representere Norge på 2007 Good Luck Beijing Heart-

to-Heart Summer Camp i millionbyen Beijing. Sammen
med en næringslivsdelegasjon fra Dyrøy har de gjennom-

ført et svært stramt program. B
voksne håper samarbeidet m
resultater/tiltak i framtida for
siste reisebrev fra ungdommene

Forbilde.
Levi Jensen

er et forbilde
for andre

ungdommer
i Midt-Troms!

Ta sjansen!
Språk og

global kunn-
skap gir

muligheter
for framtida.

Vi vil, vi kan, 
L evi Jensen har

gjort det! Demas
AS har gjort det! Vi
vil óg satse!
Dyrøygutten Levi Jensen har stu-
dert kinesisk i Beijing i ca 1 år.
Han skal fortsatt være i Beijing
for å lære mer. Kanskje blir det
videre masterstudier i Kina med
basis i bachleorgraden i ingen-
iørfag han har fra høgskolen i
Narvik.

Bedriften Demas AS i Dyrøy
har gjennom flere år hatt
næringssamarbeid med Kina. En
kinesisk ingeniør jobber i dag på
bedriften. Delegasjonen fra Dyr-
øy har hentet mye inspirasjon og
faglig ballast i lokalmiljøet for
turen til Kina.

Forbilder
Ungdom trenger forbilder. Levi
Jensen er nettopp det! Han har
satset, han har turt! Det gir tro
for at andre også skal kunne gjø-
re det. Nye ungdommer fra regi-
onen trenger å se og høre det
andre har gjort før. Derfor skal
vi i Forskningsdagene i slutten
av september ha et arrangement i
Nordavindshagen i Dyrøy under
tittelen: Framtidige jobbmulighe-
ter i Midt-Troms.

Der skal vi blant annet bruke
Levi Jensen sammen med flere
andre studenter fra Midt-Troms
som har studert ute. Disse vil
delta sammen med flere bedrifter
i Midt-Troms! Kanskje kan dette
arrangementet betraktes som ei
fase to av satsinga mot utlandet.

Slagordet fra Dyrøy får ny
mening i møte med ei annen vir-
kelighet vi møtte i Kina. Vi vil,
vi kan, vi tør! Kanskje er tida
moden for et breiere samarbeid
mot Kina — både innenfor
næring, kultur og kunnskapsbyg-
ging.

Satser. Seks ungdommer satser! Senja Næringshage ved leder Britt Harland satser! Dyrøyseminarsenteret ved Ragnvald Storvoll sats
ka Hermansen satser! Vi vil, vi kan, vi tør!

Vi er ikke sikre på hva det-
te samarbeidet kan resul-
tere i på sikt, men vi håper
på gjenvisitt fra Kina og at
nye ungdommer fra vår
skole kan få den samme
sjansen som vi fikk.

Samarbeidet mellom en
stor grunnskole i Kina på

2600 elever og Elvetun i
Dyrøy med 170 elever skal
først og fremst være et kul-
tursamarbeid innenfor
kunst- og handverk og
musikk.

Framtidig skolesamarbeid

E lvetun skole har startet et sam-
arbeid med Fengtai District

Dacheng School. 
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Jakkeslag

TROMSØ: Utviklingssenterets direk-
tør Børre Lien (58) er ansatt som
næringskoordinator for Tromsø-OL
2018, melder Folkebladet. Men når OL-
ilden tennes vil Lien være pensjonist, ja
beint ut sagt en OL-ding...?

Redigert av Olaf Øwre

ØVERBYGD: Det har brutt ut full krig
i FilmCamp etter at styret kastet 
gründeren Svein Andersen ut av 
prosjektet, melder Folkebladet.
Styrevedtaket førte til at utviklings-
ansvarlig Kjetil Jensberg har trukket
seg, og nå bryter også reindrifts-
familien Oskal alt samarbeid med Film-
Camp. Daglig leder Ann Kristin 
Glenster og styret bør ha en stor
fremtid innen action- og krigsfilmer...?

FINNSNES: Fremskrittspartiets ord-
førerkandidat Louis Edvardsen føler
seg dolket i ryggen av Høyres Geir
Inge Sivertsen fordi sistnevnte ikke
utelukker et nytt samarbeid med Ap
etter valget. Konkurransen om ord-
førervervet er knivskarp.

NORGE: Meningsmålingene viser at
hver tiende Høyre-velger over hele 
landet har forlatt partiet den siste uka.
Båten blir tungrodd når man er på 
bøljan blå, sittende sammen med Jern-
Erna, Per Ditlev-Simonsen og alle 
tantene i Sveits. 

to nesten hheelltt  lliikkee

Avgangselev ved Finnfjordbotn videregående
skole, Sandra Engen fra Aspelund (til høyre) og
Sandra Lyng Haugen, også kjent som «Idol-
Sandra» fra Mosjøen (til venstre) — og nå er iall-
fall Sandra plassert rett, men om Lyng Haugen
er havnet ute på Engen det er vi ikke helt sikre
på....? 

Men ordførerkandidatene bør merke seg at
mellom berg datt en bakar i havet....

Nei, under finansminister Kristin Halvorsen
har parolen vært: – Bygg barnehager, drit i
sykehjemmene...!

Både ungdommene og de
mot øst kan gi konkrete 
r Midt-Troms. Her følger 
e.

vi tør! Hva har 
vi lært?

M ye. Mye mer
enn vi har klart

og fordøyd så langt!

■ Vi har lært at smil er viktig i
Kina. Du trenger ikke alltid ord,
men du MÅ smile! Kineserne er
utrolig gode til å lese kropps-
språk.
■ Vi har lært at ungdom har et
enormt press på skolen for å
lykkes i videre studier og jobb.
Det betyr skoledager i ungdoms-
skolen fra 8-17, ofte etterfulgt
av mer privatundervisning og så
lekser. De har ikke tid til lek og
moro på samme måte som oss.
■ Vi har lært forhandlingstek-
nikk. I Kina pruter en på det
meste!
■ Vi har lært å ferdes i trafikk-
aos og med drosjesjåfører som
ikke kan et ord engelsk! 
■ Vi har lært at språk er makt.
Det er viktig å kunne flere
språk, og som ungdommer tror
vi at vi vil jobbe enda mer nå
for å bli flinkere i fremmedspråk
■ Vi har lært at kultur, musikk
og dans er et universelt språk
som ungdommer fra hele verden
skjønner!
■ Vi har lært at kineserne er et
veldig stolt folk som gjør ALT
for at gjester skal ha det bra!
■ Vi har lært noe om respekt og
arbeidsmoral.
■ Vi har lært at oppdragelsen i
Kina er totalt annerledes enn her
heime. Den er streng og bein-
hard!
■ Vi har lært at arbeidet med
OL gir stor optimisme og fram-
tidstru, — også for de i Kina
som ikke har det så bra
■ Vi har lært at en må tørre å ta
utfordringer selv om en ikke er
helt sikker på hvordan det går.
■ Og vi har lært at vi har mye å
være takknemlige for vi som har
fått lov å vokse opp i Norge.

Takk!
Som ungdommer har vi vært
heldige som har fått denne sjan-
sen. Det har vært en enorm opp-
levelse som vi håper å kunne
dele med klassekamerater, ansat-
te på skolen og også resten av
lokalsamfunnet. Trine Torsten-
sen var intervjuet på radio tirs-
dags morgen, så kanskje vil vi få
flere forespørsler om å dele
noen av våre opplevelser. Det er
vårt ønske at nye ungdommer
skal få en lignende mulighet. 

Avslutningsvis vil vi si:
Lykke til Beijing 2008, lykke

til Troms 2018 og lykke til
Midt-Troms i videre samarbeid
mot øst!  

tser og Korkomplett ved Wenche Moni-

Framtidig 
nærings-

samarbeid
D et har blitt gjennomført

mange møter i Kina. 
Blant annet har det vært møter i Norske
Ambassaden, med Innovasjon Norge, med
medlemmer av Beijings OL-komité, med
skoleledelsen til Fengtai District Dacheng
School, med Asia-korespondenten for hur-
tigruta og Unigate Management (et foretak
som bidrar til bedriftssamarbeid mellom
Kina og Norge).

En del av næringslivsdelegasjonen reiste
sør i Kina til Changzhou der de besøkt en
produksjonsbedrift. Vi har forventinger til
fortsettelsen. Forhåpentligvis vil det vokse
fram konkrete resultat som kommer
næringslivet i Midt-Troms til gode.

Deler av næringslivsdelegasjonen.
Ordfører Rolf Espenes, rådmann Hogne Eidis-
sen og selvstendig næringsdrivende Tommy
Andreassen (her med klokketårnet i bakgrun-
nen) reiste til Changzhou der de bl.a. besøkte
en produksjonsbedrift

Elvetun -
Fengtai. Vi ble
tatt svært godt
imot av Rektor og
Foreign Affairs
Office-director
Maria  fra Fengtai
District Dacheng
School. Her er ho
sammen med
noen lærere og
elever fra skolen i
tillegg til elever
og reiseledere fra
Dyrøy.




