2k Studierejse 2018
Dagbog – Dag 3
Vi startede med en hurtig gennemgang af hele skemaet i Qinhuangdao klokken 07:20. Derefter
blev vi delt op i fem grupper, hvor vi blev sendt ud i nogle af de kinesiske klasser. Her oplevede
nogle af os at blive optrådt for af de kinesiske elever som havde taget instrumenter med, såsom
en traditionel fløjte samt en guitar og en ukulele. Mens andre fik snakket med de kinesiske
studerende om, hvordan den danske kultur var og kineserne fortalte om deres oplevelse af deres
skolegang. Herefter blev vi alle ført ind i et mødelokale hvor vi mødte rektor og resten af
administrationen. Der blev fortaget nogle formelle samtaler om samarbejdet mellem Nørre G og
Qinhuangdao Experimental High School. Her blev der også udvekslet gaver mellem lærerne fra
Nørre og rektoren fra Qinhuangdao. Vi havde oplevelsen af at kineserne følte en stor ære omkring
vores besøg da der resten af dagen fulgte et kamerahold fra lokalt tv med os. Efter mødet med
rektor og den resterende administration blev vi fulgt uden for hvor der blev afholdt en
æresceremoni hvor både rektor og Jens holdte tale for de kinesiske studerende, mens vi stod på
podiet. Dernæst blev der spillet fodbold; Nørre mod Qinhuangdao, efter en brav kamp endte
resultat 2-0 til Nørre. Målscorer bestående af Christoffer Theodor Stage og Lucas Zacho. Så blev vi
hentet af vores kinesiske familier og fulgt hjem for at spise frokost og slappe af. Efter frokost skulle
vi have kalligrafi time hvor vi både lærte at skrive ”happiness” og ” Danmark” med kinesiske tegn.
Så blev vi undervist i gymnastik, hvor vi lærte en lille kanin dans og legede med nogle traditionelle
klude. Til sidst var der basketball kamp mod kineserne, hvor kineserne som altid vandt stort over
danskerne og derfor endnu engang lamtævede os ud af banen.
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