
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ekstranummer  
KORNYT – Oktober 2006 

KONSERVATORIETS 
PIGEKOR PÅ REJSE TIL DET 
EVENTYRLIGE KINA. 
 
Torsdag d. 13. juli 
Så var dagen kommet, hvor 47 piger 
fra Konservatoriets Pigekor var klar til 
den længe ventede rejse til Kina. 
Korleder Lone, to musikere og fire 
”tanter” (forældre) fulgte pigerne på 
turen. Traditionen tro sang vi ”I 
Danmark er jeg født” til afsked – og 
mon ikke en lille tåre blev fældet – 
både blandt familierne og koristerne 
(inkl. Lone). Ved Kolding stod 
journalist ved TV-Syd Ken K på 
bussen for at filme og lave reportage 
på hele turen. De Blå Busser – i 
dagens anledning grøn!? – bragte os 
sikkert til Kastrup. Vi tjekkede ind ved 
vores egen skranke på 20 min. – så 
efter al kritikken af lufthavnen vil vi 
hermed udtrykke vores store 
tilfredshed med den fine service. Non 
stop Kastrup-Shanghai landede vi efter 
en rolig og behagelig flyvetur kl. 11 

lokal tid. Alt og alle – inkl. 
flyskrækramte kom godt frem! 
 
 
Fredag d. 14. juli  
I Shanghai blev vi mødt af fugtig 
varme og blæst, samt en sød guide, 
som hjalp os videre til næste lufthavn. 
Herfra skulle vi flyve 1½ time videre 
til Xiamen. Og vi var heldige. Vi var 
det sidste fly der lettede den 
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eftermiddag pga. tyfonen i området. I 
Xiamen stod ”officials” samt børn og 
voksne fra vort kommende, fremtidige 
værtskor klar med en overdådig mod-
tagelse: 15 m langt velkomstbanner, 
blomster og fotograf. Med bussen 
skulle vi videre til hotellet hvor vi 
skulle tilbringe den første nat. Alle var 
klar til at få slappet lidt af og få et bad 
inden velkomstmiddagen på hotellet. 
Kinesere forestiller sig ikke hvor 
meget bagage danske piger slæber med 
ud i verden. Bussen måtte derfor køre 
en ekstra gang – bare med kufferterne 
– så et meget tiltrængt bad måtte 
vente. 
Maden – vi håbede det bedste, men 
frygtede det værste – var fin. En del 
temmelig stærkt krydret, men udvalget 
var stort og varieret, så vi fik alle mad 
i ”slowmotion” med vore nybegynder-
spise-pinde. Ingen skulle bede om ro 
på værelserne denne aften! 
 
Lørdag d. 15. juli  
Dagen startede som altid tidligt, men 
efter en god nats søvn mødtes vi alle 
dejligt udhvilede til morgenmad på 
hotellet. Den bestod ikke ligefrem af 

havregryn og klatkager som vi danske 
piger er vant til. Nudler, fisk, stegte 
grøntsager, tofu og rissuppe fik os til 
at huske på hvor vi var i verden. 
Spændende! Men en del af os fik vist 
ikke rigtig tanket op! 
Vi flyttede herefter til Hotel Nanfang 
hvor vi skulle bo de flg. 5 nætter under 
Korolympiaden. Efter check-in blev 
der tid til at gå en lille tur i området 
inden vi blev kørt til Grand Hall of 
People hvor vi skulle registreres til 
Olympiaden. En tyfon var under 
opsejling, så det regnede en del mens 
vi stod og ventede. Pludselig ankom 
Århus Pigekor med to af vore ”gamle” 
piger. Dejligt gensyn på disse bredde-
grader! Efter ris, pasta og en del 
mindre kendte retter i Grand Hall kørte 
vi tilbage til hotellet, hvor man kunne 
slappe af eller gå en tur et par timer 
inden 1½ times korprøve på hotellet. 
Vi var så heldige at der på øverste 
etage var et stort køligt rum, velegnet 
til sang, - så imens vi arbejde med at 
slå kinesiske krøller på tungen, 
arbejdede tanterne på at skaffe 
aftensmaden – denne gang Mac D til 
stor tilfredshed for nogle slunkne 

maver.  
Aftenens store 
Åbningskoncert foregik 
i Seaside Convention 
Center – en konfe-
rencesal med plads til 
nok 6-7000 mennesker. 
Hele den udendørs 
parade med alle 6.000 
korsangere blev desvær-
re aflyst, da tyfonen 
viste sit voldsomme, 
våde og blæsende ansigt 
netop, da denne skulle 
foregå. Vi havde til 
gengæld god tid til at 
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nyde den spændende optræden af div. 
kinesiske ensembler i den enorme 
foyer. Trommedanse, løver, drager 
m.m. underholdt os den næste time 
inden selve åbningen af Olympiaden 
startede i den store sal. Kamera-Ken, 
Frederik, Mogens og et par ”tanter” 
kom i sidste øjeblik efter 45 min. 
”sejltur” i taxa fra hotellet til Seaside 
Centret. 30-40 cm vand mange steder 
havde gjort det næsten umuligt at 
komme frem! 
Typisk kinesisk var Åbningsceremo-
nien både spektakulær og imponerende 
flot med danseoptrin, ildsprudlende 
drageformationer og flotte musikalske 
indslag. Men der skulle desværre siges 
en skrækkelig masse ord, tolket til 
flere sprog, så den indledende formelle 
del blev lang og trættende. Efter godt 
et par timer måtte 47 trætte korister 
bukke under – og med tanke på at vi 
næste dag skulle stå klar til 
opstillingsprøve kl. 8, valgte vi at trille 
hjem til vores seng og nogle få, men 
velplacerede timers søvn. 
 

Søndag d. 16. juli  
Det virkede som en dårlig spøg at 26 
telefoner på Hotel Nanfang ringede for 
at vække 55 meget trætte korpiger og 
voksne. Det var det desværre ikke. 
Selvom koret først skulle synge til 
konkurrence kl. 14.40 var de tildelt 10 
min. lydprøve kl. 8. Så kl. 6.30 spiste 
vi morgenmad og kl. 8 stod vi klar i 
koncertsalen og udnyttede de 10 min 
fuldt ud. 
Tilbage på hotellet var der 2 timers 
velfortjent hvil før den ”sidste olie”- 
korprøve inden deltagelsen i konkur-
rencens første del. Først nåede vi dog 
en overdådig frokost med mange 
forskellige lækre retter, der både var 
en fryd for ganen og for øjet. 
Efter omklædning, opsyngning og 
peptalk gik koret spændte på scenen 
og leverede en præstation vi var godt 
tilfredse med. Vi blev og hørte nogle 
af konkurrenterne resten af 
eftermiddagen – spændende at opleve 
de mange forskellige sangtraditioner 
og høre mange rigtig dygtige kor. 
Aftenen blev brugt individuelt dels i 
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det nærliggende indkøbscenter dels tog 
en gruppe sammen med vores guide til 
en skrædder. I den lokale bus vakte 
pigerne opsigt da de var de eneste 
lyshudede- og hårede i hele bussen. 
Hos skrædderen blev der målt, valgt 
stof og bestilt fine nye kjoler og toppe. 
Kl. 22.30 skulle alle være i deres seng 
så Lone og Mogens (vores 
akkompagnatør) kunne gå rundt på alle 
værelser og synge godnatsang. 
Stemningsfuldt medbringende 
stearinlys fik alle ”Sov mit barn, sov 
længe” som en hyggelig afslutning på 
en lang og god dag. 
 
Mandag d. 17. juli  
At sove længe er en luksus på en 
korrejse, men denne luksus nød vi 
denne morgen – skønt! Xiamen Youth 
Palace – vort kommende venskabskor 
havde arrangeret en tur til det smukke 
og kendte Nanputuo Temple, som 

mange kinesere besøger for at tilbede 
Buddha. Her var vi en times tid før vi 
til fods begav os til Xiamens 
Universitet. Her nød vi at sidde i 
solskinnet (trods den smeltende 
varme) på bredden af den stort anlagte 
parksø. Inspireret af et andet kor sang 
vi lidt på den store trappe foran 
hovedbygningen – og som ofte før 

ville kinesiske unge fotograferes 
sammen med vore lyse piger. Next 
stop var en lokal fiskerestaurant og 
derefter til thesmagning hos Dr. Tea. 
Smukke unge kvinder i pinkrøde 
silkekjoler afslørede the-tilbered-
ningens kunst, og efter mange 
smagsprøver afslørede de ligeså store 
evner for at sælge – med det resultat, 
at mange af os drog derfra med the til 
flere års forbrug. Tilbage på hotellet 
holdt vi korprøve mens vi ventede på 
at Jill og Ken skulle komme tilbage fra 
Grand Hall med resultatet af 1. rundes 
konkurrence. Koret havde fået points 
nok til et guld diplom og var derfor 
kvalificerede til næste runde – stor 
jubel! Det gav lige ekstra energi til 
aftenens Gallakoncert, hvor koret var 
udvalgt til at synge sammen med to 
andre kor i Grand Hall. Pigerne gik på 
scenen i deres nye flotte koncerttøj og 
blev mødt af jubel og klapsalver fra 
bl.a. Århus Pigekor. Koret sang op til 
deres allerbedste så med højt humør 
kørte vi tilbage til hotellet og så var 
der kun tilbage at sige Wan an (god 
nat!). 
 
Tirsdag d. 18. juli  
Konkurrencens anden runde. Allerede 
fra morgenstunden var maverne fyldte 
med pomfritter, ris og sommerfugle. 
Kl. 10.20 stod koret klar på scenen i 
dyb koncentration. Pigerne sang af 
hjertens lyst - Frederiks opfordring til 
pigerne om mere power virkede og det 
gik bare så GODT. Jubel og klapsalver 
fra både Århuskoret og Rørkjærkoret 
fra Esbjerg varmede rigtig meget og 
koret modtog stor ros fra flere tilhørere 
bl.a. den norske dommer som 
fremhævede korets fine intonation. 
Igen blev vi og overværede de andre 
kors sang og derefter indtog vi den 
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mest overdådige frokost – beværtet af 
vore kinesiske venner fra Youth Palace 
Choir på et fint hotel. Både kylling og 
kartofler var på menuen blandt 50 
andre retter + frugt og kagebord, så 
alle blev propmætte og fornøjede. 
Eftermiddagen bød på ”power-
shopping” i Xiamens bedste shopping-
gade og der blev pruttet og priget til 
den store guldmedalje. 
Aftenen tilbragte vi på vort hotel 
sammen med Århus pigerne. Der blev 
sunget og optrådt på slap line, 

hyggesnakket, 
spist chips og 

drukket 
sodavand (og en 
enkelt øl til de 
voksne) – et 
fantastisk dejligt 
møde mellem de 
to kor på den 
anden side af 
kloden. 
 
 

 
Onsdag d.19. juli 
Så oprandt dagen endelig hvor 
resultaterne af konkurrencerne blev 
afgjort. Efter morgenmaden kørte vi til 
Seaside Convention Center hvor 
prisoverrækkelsen fandt sted. Vi var 
alle superspændte på, hvordan vi og 
Århuspigerne havde klaret sig. 
Humøret var højt. Inde i den store sal 
var der sang og dans. Nogle uddelte 
brochurer om deres kor, andre ville 
have billeder af piger med lyst hår, og 
nogle ville tilmed have autografer. 
Så snart prisoverrækkelsen begyndte, 
røret sommerfuglene sig i maven. Det 
tog lidt tid at forstå systemet med 
pointgivning og placering. Endelig – 
Konservatoriets Pigekor, Danmark. Vi 

hujede og dansede. Vi havde fået en 
flot sølvmedalje – kun 1,3 points fra 
guldet. Sammen med vores 
gulddiplom fra 1. runde var vi 
superstolte og meget tilfredse med 
konkurrencens resultat. Århus Pigekor 
fik en velfortjent guldmedalje så det 
blev der også jublet over fra vores 
side. Derefter fik vi en masse dejlig 
fritid. Der blev shoppet, slappet af, og 
det dejlige vejr blev nydt i fulde drag.  
Aftenens afslutningsceremoni i 
Seaside Convention Center bød på 
utrolig flot korsang af nogle af de 
vindende kor. Igen var vi omkring 
5.000 mennesker samlet under ét tag – 
og på trods af en del uro på de bageste 
rækker, blev det et flot punktum på en 
fremragende konkurrence: World 
Choir Games – Korolympiade 2006.  
 

Torsdag den 20. juli 
Det var flyttedag fra Nanfang Hotellet, 
hvor vi ellers efterhånden følte os helt 
hjemme. Efter check af alle værelser 
kom vi omsider af sted. Tiancheng 
Hotel skulle være vores domicil den 
kommende nat og vi deponerede blot 
bagagen dér, hvorefter turen gik videre 
til en silkefabrik. Her fik vi et indblik 
i, hvordan silken fremstilles, hvilket i 
sig selv var meget interessant, men det 
hele gik meget hurtig ud på at få os til 
at købe stedets produkter. Det virkede 
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ubehageligt påtrængende, så vi 
skyndte os videre i dagens program. 
Bussen kørte os videre til et gammelt 
fort, hvor der bl.a. var en meget 
interessant stensamling, - sten fra hele 
verden, - nogle med fantastiske 
figurer. Ellers bød stedet på en stor 
udstilling af antikke kanoner i mange 
forskellige størrelser. Her var også en 
kanon, der efter sigende skulle være 
verdens største. Den var i sin tid blevet 
leveret fra Krups i Tyskland og havde 
den imponerende rækkevidde af 13 
km. 
Om eftermiddagen skulle vi mødes 
med vort kinesiske venskabskor i 
strandparken. Der var arrangeret 
forskellige aktiviteter: Tovtrækning, 
sækkeløb m.v. og det blev da også 
rigtig morsomt. En sval dukkert i havet 
blev der også tid til, og selv om det 
vakte en del opsigt med omkring 40 
kåde, støjende og bikiniklædte 
nordiske piger, nød vi at blive kølet 
ned denne varme eftermiddag. Direkte 
herefter blev vi kørt i bus til et af 
byens fineste hoteller hvor 
venskabsaftalen med Xiamen Youth 
Palace Choir skulle underskrives. Alle 
vore værter fra denne kulturskole 
(musik og dans) kunstnerisk leder, 
administrativ leder, dirigent, vice-
dirigent, tolke, medarrangører fra 
Kulturinstituttet, ægtefæller, kormed-
lemmer – alle var i deres stiveste puds. 
Hurtigt fik vi lånt lidt hos hinanden – 
nyerhvervede tørklæder (nogle piger 
havde tilfældigvis også nykøbte kjoler 
med fra 10 min. shopping tidligere på 
dagen) – lidt klatvask, en kam gennem 
håret og så en tur med læbestiften og 
vi følte os allerede meget bedre tilpas. 
Der var lagt op til en rigtig festaften 
med 12 retters menu, skåltaler, 
musikalsk underholdning af skolens 

elever som spillede forskellige 
folkeinstrumenter, et professionelt 
folkemusikorkester, dukketeater samt 
konditorer som lavede kunstfærdigt 
slik. Aftenens officielle højdepunkt 
blev en højtidelig underskrivning af en 
venskabsaftale hvor vi forpligter os til 
at modtage det kinesiske kor på 
samme konditioner når de kommer til 
Danmark. Vi synes virkelig vi har 
noget at leve op til – så vi er gået i 
tænkeboks. Koret modtog en flot gave 
til minde om Xiamen og koret, og alle 
voksne fik flotte gaver – en stor kasse 
med et udsøgt udvalg af skøn kinesisk 
the. En dag fyldt med mange indtryk 
og oplevelser var til ende. 

 
Fredag den 21. juli. 
Udbuddet fejler ikke noget, men vi 
vænner os vist aldrig til nudler, varme 
kødretter, rissuppe, halvsød 
rismelsbrød og al den anden specielle 
kinesiske morgenmad. Søde Sarah P. 
fyldte 19 år så efter sang og 
gaveoverrækkelse tjekkede vi ud af 
hotellet. De voksnes bagage blev sat af 
på deres kommende hotel, og så gik 
turen ned til den båd, der skulle sejle 
os ud på Gulangyu Island. Vi mærkede 
allerede den ekstreme varme på 
bådturen, men det var intet i 
sammenligning med det, vi skulle 
komme til at opleve på øen. Først 
skulle vi nemlig gå op ad Sunlight 
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Rock, - mange seje skridt, - hvorefter 
vi skulle vente omkring 20 min i 
stegende hede før vi kunne komme 
med en Cable Car videre til et nyt højt 
punkt. Herfra kunne man vandre ned 
igen. Sveden drev af os, men der var 
en fantastisk udsigt hen over hele øen 
og den smukke by. På vejen ned af 
bjerget var vi alle inde i en lille biograf 
som viste en meget smuk film om øens 
historie.  
Egentlig skulle vi bagefter have været 
ind på et pianomuseum, men da det 
var så varmt, blev vi enige om at tage 
til stranden. Tyfonen, som hærgede 
ugen forinden, havde desværre 
forvandlet stedet til en noget rodet og 
beskidt affære, men nogle af pigerne 
fik sig en lille soppetur og alle fik sig 
en siesta i den bagende hede. 
Sidst på eftermiddagen sejlede færgen 
os til fastlandet og vi kørte til Xiamen 
Youth Palace, hvor alle piger blev 
afhentet af værtsfamilier til 
indkvartering de følgende 2 dage. Det 
skulle blive en stor oplevelse - i nogle 
tilfælde ganske grænseoverskridende – 
at bo hos vore kinesiske venner. 
De voksne var inviteret til endnu en 
festbanket – denne gang for forskellige 
korfolk fra Olympiaden. Underhold-
ningen bestod af nogle af skolens 
talentfulde dansebørn klædt i det helt 
store skrud, opsat hår, make up og 
stort smil. Menuen var overdådig og 
der blev holdt taler i stor stil. Alle 
gæster blev opfordret til at deltage i 
underholdningen, og Mogens bidrog 
med ”I Danmark er jeg født” (den 
originale version) så intet øje var tørt. 
Mættet af indtryk og en fantastisk 
mange-retters menu endte endnu en 
dejlig dag  
 

Lørdag den 22. juli 
Et spændende moment på en kortur er 
altid den første morgen efter en privat 
indkvartering. Hvordan bor I? Hvad 
får I at spise? Hvad har I lavet? Kan I 
kommunikere med værterne? Har alle 
det godt? Der er nok at snakke 
sammen om. Alle følte stor gæstfrihed, 
- lige fra pigerne som sov direkte på 
stuegulvet med håndklæder over sig, 
til pigerne som boede i supermoderne 
16. etages lejlighed med alle moderne 
bekvemmeligheder. Kontrasterne var 
virkelig til at tage og føle på. Men vi 
har fået mulighed for at blive” 
medlem” af en kinesisk familie nogle 
dage, med hvad dette indebærer - en 
chance ikke mange turister får! 
Vi blev dog noget forsinket inden 

afgang til denne morgens program. 6 
piger var syge. Nogle vendte tilbage 
med værterne, nogle blev installeret på 
de voksnes hotelværelser. 
Først besøgte vi et flot planetarium 
beliggende ved byens vejrstation ved 
”The Peak by the Sea”. Vi så 2 film- 
den første om Grand Canyon (?) den 
anden en 10 minutters film om stjerner 
på kinesisk som varede 45 min. En 
anelse utålmodige tog vi elevatoren op 
i vejrstationens udsigtstårn. Og udsigt 
fik vi for alle penge! Xiamen er meget 
smukt beliggende ved havet med vige 
og bugter – og samtidig fik vi et 
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overblik over hvor de forskellige 
Olympiadelokaliteter lå. Den planlagte 
tai-chi måtte desværre udsættes da 
tiden var knap og heden næsten 
ubærlig. Alting bliver meget langsomt. 
En stor gruppe er tung at manøvrere – 
en stor gruppe med (næsten) hedeslag 
står nærmest stille.  
En velplaceret siesta, hvor pigerne var 
hjemme i familierne for at spise og 
hvile inden dagens koncert i et 
teater/parkanlæg. Ved koncerten var 
de fleste af vore syge piger til stede, - 
dog trætte og slappe af den 
omgangssyge som denne - og de 
følgende dage hærgede koret, - så de 
måtte nøjes med at lytte på. Vi delte 
koncerten med vort værtskor og 
sluttede med fælles at synge Song of 
Jasmin – vores ikke alt for grundigt 
forberedte kinesiske folkesang. Lone 
kunne ikke undslå sig at dirigere, og 
efter et par omstarter, lykkedes det da 
også at få melodien i et tempo hvor vi 
kunne være med uden at vride tungen 
helt af led. Selvom udendørs koncerter 
aldrig har været vort foretrukne, synes 
vi selv at koncerten gik godt, hvilket 
cd-salget på 70 cd’er måske også 
vidnede om. Aftenen blev brugt i 
familierne, hvor der mange steder var 
gjort alt for at pigerne skulle føle sig 
godt tilpas.  
 
Søndag d. 23. juli. 
Afskeden med værtsfamilierne blev en 
tårevædet affære, da de kinesiske piger 
græd som pisket, en meget uvant 
reaktion set med danske øjne. 
Fly fra Xiamen til Shanghai, hvor vi 
nåede, at se en perlefabrik og desuden 
2 timers sightseeing på Shanghais 
hovedstrøg og her myldrede det bare 
med kinesere! Mylderet blev ikke 
mindre da vi kom til banegården. 

Herfra skulle vi med nattog til Beijing. 
Det blev en rigtig god oplevelse. Her 
fik alle hygget sig, spist den 
udleverede mad og skrevet postkort. 
Vugget i søvn blev vi alle også. 
 
Mandag d. 24. juli 
Ankomst til Beijing kl. 7.30 på en 
myldrende fyldt banegård. Her stod 
vores 2 guider klar til at bringe os 
videre til vandrerhjemmet. Hurtigt gik 
det videre til et nærliggende 
indkøbscenter med et hav af 
forretninger med alt hvad hjertet kunne 
begære for 47 danske piger. Første 
punkt var fodmassage til alle. En 
absolut herlig oplevelse. Efter frokost 
tog vi til Sommerpaladset som ligger 

utroligt smukt ved sø og bjerge. 
Desværre var halvdelen af Beijings 
indbyggere der også denne dag, så det 
blev lidt af et mareridt at holde styr på 
hele gruppen. I et lille galleri fik 
mange investeret i smukke kinesiske 
tryk og rundturen endte med en lille 
sejltur til søens modsatte bred, hvorfra 
vi gik tilbage til bussen. Næste stop 
var Hot Pot, en speciel nordkinesisk 
ret som nok er mere værdsat i Kina 
end blandt danske piger. 
Dagens afsluttende besøg på Det 
Danske Kulturinstitut på 26. etage og 
efter sigende med fantastisk udsigt 
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over Beijing, måtte desværre aflyses 
pga. regn og smog. 
 
Tirsdag d. 25. juli. 
Det regner ca. 9 dage om året i 
Beijing, vi fik denne dag nr. 2 
regnvejrsdag, hvorfor en tur til Den 
Himmelske Freds Plads blev udsat til 
torsdag. Så formiddagen blev brugt på 
afslapning og indkøb, hvor de fleste 
efterhånden var blevet ret skrappe til at 
prutte om priserne. Om eftermiddagen 
kørte vi til en fin gammel koncertsal i 
en vestligpræget handelsgade. Efter 
korprøve og aftensmad lavede koret, 
Frederik på obo og Mogens på klaver 
en utrolig vellykket koncert for et 
engageret og levende publikum. Salen 
var stort set fyldt og vi fik næsten 
udsolgt vores Cd’er, det var dejligt. 
Atter en dejlig dag var gået og alle 
fandt hurtigt tilbage til deres senge. 

 
Onsdag d. 26. juli. 
Dette var dagen for besøg på Den 
kinesiske mur, en tur vi alle havde set 
meget frem til. Det tog omkring et par 
timer i bus gennem frodig natur, høje 
bjerge og køer på markerne, at køre til 
det sted hvor vi skulle bestige Muren. 
Der var efterhånden flere af os, der var 
blevet syge med dårlige maver og ondt 
i halsen, så 6 kom med cabelcars op på 
Muren, mens vi andre masede af sted 

opad. Da vi nåede toppen viste det sig 
at være alle anstrengelserne værd. 
Tænk her stod vi på et af verdens mest 
imponerende bygningsværker, der er 
over 2000 år gammelt. Det var ret 
skyet, men når skyerne indimellem 
lettede, kunne vi følge Murens forløb 
langt ud i horisonten. I et af tårnene 
stillede pigerne op og sang bl.a.: ”I 
Danmark er jeg født”. Det var så 
utroligt smukt og bevægende, at nogle 
ikke kunne holde tårerne tilbage og i 
løbet af et øjeblik var en kædereaktion 
sat i gang, så mange af pigerne havde 
tårerne løbende ned af kinderne. Det 
var virkeligt et stort øjeblik og vi var 
ikke i tvivl; dette var absolut et af 
turens højdepunkter. Ned kom vi 
heldigvis med cabelcars netop som 
regnen igen silede ned. Sidst på efter-
middagen var vi tilbage på hotellet, og 
her var der dømt frihed til at slappe af, 
handle eller hvad hver enkelt nu havde 
lyst til. 
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Torsdag den 27. juli 
Morgenstund har guld i mund hedder 
det, og på denne vores sidste hele dag i 
Kina passede det, da vækkeuret 
ubarmhjerteligt ringede kl. 5.45. En 
travl dag var begyndt. Først skulle der 
synges for Kirsten, der blev 16 år, 
begavet blev hun også. Derefter gik 
turen til Temple of Heaven, en meget 
stor og smuk park i Beijing. Her var 
fyldt med mennesker som dyrkede 
Taichi, lavede morgen-gymnastik, 
sang, dansede, malede smukke 
kinesiske tegn på flisebelægninger 
med vand, og spillede forskellige spil. 
To gange sang vi for og med kinesiske 
kor som var i gang med deres 
morgensang. Det blev en dejlig og 
varm oplevelse. Herfra gik turen 
videre til den Himmelske Freds Plads 
og Den forbudte By. Det var fantastisk 
og uforglemmeligt at opleve de steder, 
vi ellers kun har læst og hørt om. Om 
eftermiddagen mødtes vi med et 

kinesisk børnekor i en smuk gammel 
koncertsal som hører til den Forbudte 
By og som i dagens anledning var 
åbnet for os. Først sang de 15 min. for 
os hvorefter vi fyldte resten af 
koncerten ud. Til sidst sang vi i 
fællesskab den kinesiske sang ”Song 
of Jasmin” som vi efterhånden havde 
fået lært.. 

Vores afskedsmiddag i Beijing var 
Peking And. Vi fik et overdådigt 
måltid, med et hav af retter og til sidst 
kom den berømte og velsmagende and. 
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Dagen sluttede på vores hotel med Cat 
Walk, hvor vi for hinanden (og 
hotellets personale) viste noget af det 
flotte tøj vi havde købt i Kina. En sjov 
afslutning på en lang og god dag. 
 
Fredag 28. juli. 
En fantastisk korrejse nærmede sig sin 
afslutning. Først skulle en lang flyrejse 
dog overstås. Vi fik sagt et vemodigt 
farvel til vores 2 super gode guider i 
Beijing; Sara Strand og Li Yang. De 
ca. 9 timer fra Beijing til Kastrup fik vi 
til at gå med hyggesnak, sang og en 

del fik også sovet. Vi landede til tiden 
og De Blå Busser var på pletten til at 
bringe os de sidste 4 timer af rejsen til 
Esbjerg. Her ventede familier og 
kærester længselsfuldt på os alle. 
Trods træthed sang koret et par sange 
for de fremmødte, hvorefter en 
tårevædet afsked os alle imellem blev 
et værdigt punktum på en 16 dage lang 
- oplevelsesrig og fantastisk korrejse. 
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En stor tak til Pigekorets fadderskabs-
sponsorer for trofast opbakning af 
korets arbejde og virke: 
 
♫ Adv. Kirk Larsen & Ascanius 
♫ Anlægsgartner Loklindt 
♫ ART Aktiv Rengøring & Totalservice 
♫ Bager Max 
♫ Bankier- og Vekselererfirma A.O. 

Skovsager A/S 
♫ Bernina 
♫ BG Bank 
♫ BHM Tryk ApS V/Bjarne Mathiesen 
♫ City Guld 
♫ DAI Arkitekterne 
♫ DanCopter A/S 
♫ Dansk Piano Import 
♫ De Blå Busser 
♫ Deloitte Statsautoriseret Revisions-

aktieselskab 
♫ DK-Benzin Sædding Aps. 
♫ Ekspres Trykkeriet 
♫ Fanø Autoværksted  
♫ Flemming Droob 
♫ Flyttefirma Aarsland A/S 
♫ Foot Step 
♫ Fru Krista Iversen 
♫ Gjesing Centret Markedsførings-

foreningen 
♫ Gregors Cykler 
♫ Gunnar Gregersen A/S  
♫ Hoffmann Esbjerg Holding 
♫ Hotel Ansgar 
♫ Hotel Britannia 
♫ Ingvard Christensen I/S 
♫ Jill and Joy 
♫ Jyske Bank 
♫ Karin og Bo Hansson 
♫ KD-selskaberne 
♫ Kiropraktisk Klinik 
♫ KPMG C. Jespersen Statsautoriserede 

Revisorer 
♫ Leo Kjærgaard & Søn 
♫ Lina Harder Pedersen 
♫ Lykkes Udlejning ApS 
♫ Malerbutikken Petersen og Hundebøl 

♫ Merete og Finn Aalund 
♫ Nyt Syn, Esbjerg Specialoptik 
♫ PricewaterhouseCoopers 
♫ PrintBuying 
♫ Restaurant Bourgogne 
♫ Revisionsselskabet Flemming 

Andersen 
♫ Slagterforretningen Kaj Madsen  
♫ Steff Byg A/S 
♫ Stereo Studio 
♫ TripleNine Fish Protein a.m.b.a 
♫ Varmings Boghandel ApS 
♫ VestBolig 
♫ Vor Frelsers Kirke 
 
 
Pigekoret ønsker at rette en varm tak til 
følgende, som støtter korets arbejde: 
♫ Alice & Tage Sørensens Fond/Claus 

Sørensens Fond 
♫ Augustinus Fonden 
♫ Carlsbergs Mindelegat  
♫ Esbjerg Fonden 
♫ Esbjerg Kommune 
♫ Fanø Sparekasse 
♫ Fonden Børnenes Vel 
♫ Frimodt-Heineke Fonden 
♫ Grundtvigskirken 
♫ Harald Jensen og Hustrus Fond 
♫ IAT I/S 
♫ Junior Chamber, Esbjerg 
♫ Lida og Oskar Nielsens Fond 
♫ Ole Kirks Fond 
♫ Oticon Fonden 
♫ Ribe Amt 
♫ Ruth og Chr. Muff Iversens Fond 
 
 
 
 
 
 En særlig tak til Frederik 

Gislinge, der har tegnet alle 
tegninger her i 
nyhedsbrevet. 


