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Kina

Friterad mat, stenhårda sängar och massvis med 
främmande människor, ja, vem skulle inte vilja åka 
på ett 10-dagars äventyr till Kina? Vi lovar dig, en 

upplevelse man sent kommer att glömma. 

Alexandra Mäkelä  
& Wilma Engström

Kina
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V i, fem nyfikna 
studerande 
och Stefan, 
reste den 14 
juli till staden 
Peking i Kina. 
Resan började 

bra, med gott sällskap och några 
timmar sömn gick f lygresan snabbt 
och snart såg vi redan de jättelika 
skyskraporna. Peking, wow, vilken 
vacker stad. 
 Lärkan blev återigen inbjuden 
till International Students Summer 
Camp Beijing och vi fem fick äran 
att representera Finland. Syftet med 
resan var helt enkelt att lära känna 

Kina
andra ungdomar från länder runt 
om i världen. De första dagarna 
ägnade vi åt att lära känna var
andra och skapa en gemenskap 
mellan alla på lägret, hur kul som 
helst. Syftet med resan var inte 
bara att lära känna nya människ
or, utan också att bekanta oss med 
olika länders kulturer och framför 
allt den kinesiska kulturen. Resan 
började super, alla var peppade 
och glada, inte minst Stefan. :) 

KINESISK KULTUR, VAR ska vi ens 
börja? Under vårt äventyr fick 
vi en tillbakablick i den forna 
kinesiska kulturen och höra om 
Kinas händelserika historia, samt 
en inblick i framtidens moderna 
Kina. Vi fick lära oss om olika 
traditioner, måla egna solfjädrar, 



Vi har fått vänner  
för livet och en 

kulinarisk upplevelse 
som kommer att vara 

svår att glömma. 
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skriva kalligrafi, smaka på frukten 
lychee och själva prova på att göra tra
ditionellt kinesiskt hantverk. Nya saker, 
nya lärdomar och nya minnen. 

NU TILL DEN kanske mindre spän
nande delen enligt de f lesta, nämligen 
museerna. Ingen fara kära läsare, det 
var faktiskt kul. Vi fick besöka både 
Science Museum, Capital Museum, den 
kinesiska muren och Förbjudna staden. 
I de två första museerna fick vi på egen 
hand bekanta oss med utställningarna 
och prova på nya saker. Kina, vilket 
uppfinningsrikt och annorlunda land! 
Vi lärde oss mycket nytt, bland annat 
om bronsåldern och det högteknolo
giska Kina. I de två följande museerna, 
eller snarare sevärdheterna, fick vi både 
lyssna på vår underbara guide Grace 
som berättade om ditt och datt och även 
själva traska runt och utforska. Den för
bjudna staden var en mäktig upplevelse 
som vi inte kommer att glömma, ett 
ställe med en bländande vacker arkitek
tur och en ännu intressantare historia. 
Världens sjunde underverk, även kallad 
kinesiska muren, var också en oförglöm
lig upplevelse. Den otroliga utsikten var 
mer än värd svetten och tårarna efter 
klättringen. Upplevelsen kändes nästan 
overklig. Rasmus och Conrad var till 

och med envisa nog för att springa upp till 
en av murens högsta punkter för att få bra 
bilder på utsikten. 

Om vi själva skulle få 
välja ut en favo
ritupplevelse eller 
händelse så skulle 
vi nog alla välja 
Friendship Carnival. 
Karnevalen gick 

ut på att alla 27 länder som deltog på lägret 
skulle presentera den egna kulturen genom 
att ha ett egen “booth” där deltagarna själva 
fick ställa ut föremål eller snacks som är ty
piska för den egna kulturen. Annika, Wilma 
och Alexandra tog även sina första tatue
ringar. Ingen fara, det var hennatatueringar 
som inte var permanenta (tack och lov). 

SHOPPING, MAT OCH goda vänner, vad hade 
resan inte att erbjuda? Vi har fått vänner för 
livet och en kulinarisk upplevelse som kom
mer att vara svår att glömma. Trots dålig 
wifi och flera kulturchockar var de missade 
sommarlovsdagarna inte bortkastade. Vi 
rekommenderar denna resa till alla som vill 
komma i kontakt med nya kulturer, främ
mande människor och det underbara Kina. 
Tack till Stefan, Lärkan och Finland för 
denna chans. En “once in a lifetime” chans 
att få prova på någonting helt nytt. Tack! 
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