
 
 

Kinakursus i Kina,  
studieåret 2020–2021 

 

 
Dette Kinakursus giver dig mulighed for at opleve en anderledes hverdag i Kina og at tilbringe ni måneder 
med at studere og praktisere det kinesiske sprog. Det giver dig også et godt indblik i en af verdens ældste 
civilisationers spændende historie og rige kultur. Samtidig vil du opleve pulsen og de sidste trends i et land, 
der udvikler sig og ændrer sig eksplosivt. Kurset bliver holdt i Kunming, hovedstaden i den fascinerende 
provins Yunnan i det sydvestlige Kina. 
  

Overordnede mål for kurset:  
 

• At give et overblik over dagens Kina og kinesisk tænkning gennem dets historie, filosofi, religion og 
kultur.  

• At skabe refleksion over omverdenen, forskelle mellem lande og kulturer og synet på mennesket i 
øst og vest.  

• At give en introduktion til kinesisk sprog gennem aktive sprogstudier, der sigter mod at give 
færdigheder til enkel kommunikation på hverdagsniveau.  

• At uddybe dialogen og forståelsen af tro og livsspørgsmål fra et vestligt perspektiv med 
udgangspunkt i TCG Nordica International Arts Centers vision: "At stimulere til refleksion over 
menneskelig værdi, således som det kommer til udtryk i forskellige kunstformer".  

 

Kurset er baseret på deltagernes nysgerrighed og interesse 
for at lære om Kina: dets sprog, historie, kultur og religion.  
 
Kurset er struktureret tematisk. I hvert tema, som løber 
over to til tre uger, søger vi sammen kundskab gennem 
forelæsninger, litteratur, film, dialoger, studierejser, 
workshops, studiebesøg og møder med mennesker i deres 
hverdagsliv. Du vil få mulighed for at få en dybere 
forståelse af Kina og dets omgivelser, se verden fra et nyt 
perspektiv i øst-vest-mødet og ved at sammenligne vores 
forskellige verdensbilleder.  
 
Kurset handler også om refleksion, om at få en større 
forståelse af sig selv og sin baggrund i mødet med 
mennesker fra en anden kultur og religion. Vi har først og 
fremmest denne refleksion med udgangspunkt i et vestligt 
kristent perspektiv. Det giver spændende indsigter i andre 
menneskers liv og måde at tænke på, når vi har dialog om 
tro og livsspørgsmål med mennesker med forskellige 
baggrunde. Dette sker gennem diskussioner med 
inviterede gæster, gennem refleksionsøvelser og studiebesøg.  
 
I kurset kan du vælge mellem tre forskellige studieretninger: kultur, sprog eller diakoni.  



 

Kultursporet  
For dig, som er interesseret i kultur som musik, sang, instrument, dans, design eller visuel kunst.  
 
 

 
 
 
 
På dette spor vil du få mulighed for at udvikle dine egne kunstneriske evner i mødet med mennesker, der 
deler din lidenskab. Uanset om du har meget erfaring på det kulturelle område eller simpelthen bare er 
interesseret i musik, dans eller kunst, kan dette være en mulighed for dig i et kursusår i Kina. Du vil også få 
anledning til at deltage på workshops for børn og unge indenfor forskellige kunstarter.  
 
I løbet af studieåret vil du få mulighed for at møde kunstnere og lære af dem. Du kan prøve forskellige dele 
af kinesisk kultur som kalligrafi, traditionel kinesisk maling, etniske minoriteters traditionelle danse, 
moderne dans og traditionelle kinesiske instrumenter.  
 
Vi deltager på forskellige måder i de kulturelle begivenheder, som holdes på TCG Nordica International Arts 
Center. Dette kan være ved at hjælpe med det praktiske arbejde på scenen eller i galleriet, for eksempel 
med lyd og lys, sætte udstillinger op eller nogle gange ved selv at være på scenen. Nogle af vores mest 
talentfulde studerende har fået mulighed for at deltage med egen kunst i TCG Nordicas galleriudstillinger.  
 
Du kan udbygge din egen kreativitet, opdage andre kunstarter og udtryk sammen med dine medstuderende 
og andre unge kinesiske musikere, dansere og kunstnere.  
 
"Jeg kunne virkelig godt lide at prøve så mange forskellige praktiske ting og kunstformer."  
 
”Mine undervisningstimer (i det kinesiske strengeinstrument pipa) var virkelig gode, og min lærer var 
fantastisk. Jeg udviklede mig virkelig."  
(Tidligere kulturstuderende)  
 

Formål  
• At give en dybere forståelse af kunst og kultur.  



 
• At give muligheder for dybdegående viden om kunst, kultur og kreativt arbejde på baggrund af dine 

interesseområde, på egen hånd og/eller i grupper.  

• At give tid og mulighed for at udvikle din egen kreativitet og kunstneriske evner på egen hånd eller 

sammen med internationale lærere. 

• At skabe mulighed for at udvikle workshops for børn og unge, koncerter, sceneforestillinger, foto- 

og kunstudstillinger sammen med kunstnere, medkursister og ansatte ved TCG Nordica.  

• At give tid og mulighed for at møde og afprøve forskellige kinesiske kulturudtryk indenfor dans, 

visuel kunst, håndværk og musik. 

 

 

 

 

  



 

Sprogsporet  

For dig, som er interesseret i sprog, tilbyder vi en unik mulighed for at blive introduceret til det 

kinesiske sprog på et svensk højskolekursus. 

 

 

 

Vi ønsker først og fremmest at hjælpe dig til at opdage og studere det kinesiske sprog. Den bedste måde at 

lære kinesisk er ved at være i Kina, hvor der hver dag er nye muligheder for at prøve dine sprogfærdigheder 

af. Det giver mulighed for hurtigt at tilegne sig sproget og gøre fremskridt. 

Vi er den eneste svenske højskole, der tilbyder denne mulighed for at blive udfordret i trygge omgivelser, 

hvor du kan teste dine evner og udvikle dit kinesiske. Sprogstudierne bliver suppleret med studier om Kina 

som land og dets kultur, hvilket giver et mere holistisk syn på sproget og udvider din viden.  

Vores lærer i kinesisk er universitetslærer i Kunming. Sprogundervisningen er et formelt samarbejde 

mellem TCG Nordica og Yunnan University of Nationalities (Minzu).  

Dine engelskkundskaber udvikles også i løbet af året, da det meste af undervisningen foregår på engelsk, og 

da engelsk også er det almindelige sprog på TCG Nordica. Hvis du vælger sprogsporet, bliver du også 

involveret i et program, der hjælper kinesere, som ønsker at lære engelsk ved at deltage i forskellige 

aktiviteter som eksempelvis "English Club". 

“Jeg synes kinesisk er virkelig sjovt! Det er noget, jeg ønsker at udvikle i fremtiden. "  

"Rigtig god undervisning i kinesisk! God hastighed i uddannelsen. Let at få individuel hjælp, og der er en 

god atmosfære."  

“Jeg kunne virkelig godt lide vores lærer. Hun tilpassede undervisningen til os og forsøgte virkelig at 

forklare os tingene, så vi forstod dem. Og så blev hun en god ven."  

(Tidligere kulturstuderende)  



 
 

Formål  

• At give en introduktion til det kinesiske sprog gennem aktive sprogstudier med det formål at kunne 

klare hverdagskommunikation.  

• At give mulighed for at øve kinesisk sprog i hverdagen i forskellige sammenhænge og steder i Kina 

og gennem aktive relationsbyggende aktiviteter.  

• At give mulighed for at udvikle dine sprogkundskaber i både engelsk og kinesisk ved at deltage i 

forskellige typer af sprogkommunikation, eksempelvis gennem English Club på TCG Nordica.  

 

 

 

  



 

Diakonisporet 
For dig, der er interesseret i internationalt diakonalt arbejde og trosspørgsmål.  

 

 

 

Et studiehold i Kina er en fantastisk mulighed for personlig udvikling og byder på mange overraskelser og 

udfordringer. Livets komfortzone udfordres næsten hver dag, og vores kursus handler rigtig meget om at 

give dig mulighed for at vokse som menneske. Vi ønsker også, at diakonisporet kan blive et springbræt for 

dig videre i livet. Kina er et meget anderledes land for os, som kommer fra Skandinavien. Det er alt fra 

kultur og sprog, til love, regler og samfundsopbygning. Alt dette giver dig unikke muligheder for at blive 

udfordret, formet og udviklet.  

På diakonisporet mødes vi til morgenmad og fællesskab en morgen om ugen, hvor vi fordyber os i 

forståelsen af os selv, og hvem vi er gennem vores tro. Vi fokuserer derefter på vores medmennesker og 

inviterer interessante gæster til at fortælle om deres liv og give os praktisk diakonal indsigt.  

De intensive studier er baseret på videoer med undervisning, som vi følger op på med hjemmeopgaver og 

samtaler. I løbet af ugen har du normalt mulighed for at være i praktik noget af tiden, for eksempel hos en 

lokal hjælpeorganisation, der arbejder med forskellige udsatte grupper i samfundet. Et andet vigtigt 

element i ugens læring er egen personlig refleksion med journalskrivning. Her reflekterer du over den teori, 

der er blevet gennemgået, de samtaler, vi har haft, og hvad du ellers har oplevet i ugen, der er gået. Du 

drager dine egne konklusioner og bestemmer selv, om du vil tage nogle af dine refleksioner op på det 

næste diakoni-møde, vi holder. Du vil få en mentor undervejs i dit ophold. 

 

“Jeg har lært utrolig meget, og jeg er så glad for, at jeg tog afsted. Det har beriget mit liv, og det har 

været så sejt at kunne opfylde min drøm om at møde nye mennesker og bo i udlandet i længere tid.”  



 
”Et rigtig godt studieprogram. Både det teologiske og det praktiske niveau har været godt. Også at der 

gives plads til det åndelige liv. Jeg har lært en masse!” 

“Praktikken var fantastisk! Jeg elskede at være hos min NGO”  

(Tidligere kulturstuderende)  

 

Formål  

• At give mulighed for at udbygge din kristne tro gennem bibelstudie, mentorordning og møder med 

folk fra den kinesiske kirke. 

• At give indsigt og forståelse for dagens Kina, når det gælder udviklingsarbejde, gennem forskellige 

studiebesøg, primært i Kunming.  

• At udvikle en dialog med mennesker med andre tros- og livssyn end dit eget. At give mulighed for 

forskellige former for frivilligt arbejde. 

 

 

 

  



 

Vigtigt at vide  
 

Kunming  

Kurset foregår i Kunming, hovedstaden i den fantastiske Yunnan-provins i det sydlige Kina. I Yunnan er 

mindst 25 af Kinas 56 etniske minoriteter repræsenteret. Klimaet er subtropisk, og både landskabet og 

kulturen er rig og unik, hvorfor provinsen er et populært turistmål internt i Kina. Kunming er en hurtigt 

voksende by, som i dag har omkring syv millioner indbyggere. Kina er et fascinerende land midt i en æra af 

transformation og udvikling. Du vil opleve gammelt og nyt, det historiske og det moderne, og du vil få rigtig 

mange overraskelser.  

 

TCG Nordica International Arts Center  

Vi har vores undervisningslokale på TCG Nordica 

International Arts Center, et kinesisk-skandinavisk 

kulturcenter i den sydlige del af Kunming. Centrets 

pladsering giver os en unik mulighed for at møde 

lokalbefolkningen i alle aldre, da det ligger i et stort 

nybygget lejlighedskompleks i det nye Raintown distrikt.  

TCG Nordica er et mødested for folk fra øst og vest, for 

børnefamilier og børn, kunstnere, musikere, dansere, 

studenter og frivillige. Der præsenteres nye kulturelle 

begivenheder året rundt: udstillinger, koncerter, 

foredrag, forestillinger og workshops. Arrangementer, 

der retter sig mod alle aldre, og som har et rigt kulturelt 

udvalg. TCG Nordicas tilbud om undervisning sker 

gennem "Arts Academy", som startede op i efteråret 

2019. Her tilbydes kulturskole for børn og deres 

forældre.  

 

TCG Nordica’s vision er, “ At stimulere til refleksion over 

menneskelig værdi, således som det kommer til udtryk i 

forskellige kunstformer”. Formålet med kulturcenteret er at være en mødeplads mellem øst og vest og at 

stimulere til refleksion over livets store spørgsmål i alle de forskellige arrangementer, som finder sted. 

Stedet drives af kinesiske og internationale medarbejdere med ansvar for undervisning, galleri og de 

forskellige sceneforestillinger med musik og dans.  

 

 

 



 

Praktisk arbejde  

En vigtig del af kurset er praktisk arbejde ved TCG Nordica. Den planlagte tid til studier og undervisning er 

cirka 20 timer om ugen. I tillæg kommer så det praktiske arbejde. Meget af dette foregår om aftenen, hvor 

TCG Nordica har mange af sine arrangementer. Arbejdsmængden varierer meget fra uge til uge og hen over 

kursusåret. Gennem det praktiske arbejde sammen med kulturcentrets ansatte og frivillige vil du få 

mulighed for at møde kinesere og øve dit kinesiske sprog, samtidig med at du kan få nye venner. Som 

student deltager du i planlægningen og implementeringen af forskellige kulturprogrammer ved TCG 

Nordica.  

Studieture 

Vi ved, at man lærer godt ved at opleve. Vores studieture er 

derfor vigtige og værdsatte. Det første studieophold foregår i 

Beijing, allerede på rejsen fra Skandinavien til Kunming. Den 

anden går til Puer og XiShuangBanna i den sydlige del af 

Yunnan. Og den tredje tur går til Dali og Shangri-La i den 

nordlige del af provinsen.  

Vi besøger mennesker fra forskellige sammenhænge og miljøer 

og lærer om deres kultur. Den farverige Yunnan-provins er 

kendt for sine mangfoldige minoritetsgrupper og smukke 

landskaber, hvilket gør, at studieturene er fyldte med stærke 

indtryk og er meget værdsatte.  

Yunnan-provinsen grænser op til både Vietnam, Laos, Thailand 

og Myanmar. Hvis du ønsker det, kan du besøge disse lande i 

dine ferier sammen med dine medstuderende.  

 

Anden info  

Ansøgning og optagelse 

Du skal minimum være 19 år (med mulighed for dispensation fra 18 år) for at søge. Det er en fordel, hvis du 

har gennemført en ungdomsuddannelse og har erfaring med at tage ansvar for egen læring. 

Undervisningen foregår på gymnasieniveau.  

Som dansk eller norsk kursist ansøger du gennem Areopagos via vores ansøgningsskema, som du finder på 

areopagos.no eller areopagos.dk. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. 

Efter din ansættelse/optagelse hos Areopagos, skal du også gennem en kort proces med Hyllie Park 

Folkehøgskole. De vil kontakte dig og aftale et tidspunkt for en samtale/interview. Kursuslederen er i Kina, 

men med Skype og andre online muligheder er det jo ikke et problem. I samtalen stiller de spørgsmål til dig 

som person, og du får selvfølgelig også mulighed for at stille dine spørgsmål om kursusindhold og andet, 

som du kunne tænke dig at vide mere om.  



 
Efter samtalen vil du få en e-mail, om hvorvidt du er blevet optaget. Du bekræfter derefter din plads ved at 

betale et ikke-refunderbart registreringsgebyr på 

2000 svenske kroner til Hyllie Park Folkehøgskole.  

 

Fredag den 29. maj 2020 er der informationsdag for 

studieåret 2020-2021. Da kommer dette års 

kursister fra Kinakurset hjem fra Kina og til Hyllie 

Park Folkehøgskole i Malmö. De vil holde en 

præsentation om deres år i Kina for jer, som har søgt 

om optagelse på kurset. Du er velkommen til at være 

med, og efter præsentationen vil du få mere 

information om kurset, møde lederne og andre 

ansøgere og få mulighed for at stille flere spørgsmål. 

Det vil også være en mulighed for os for at lave flere 

interviews, hvis vi synes, der er behov for det.  

Inden 15. juni betaler du yderligere 3000 svenske kr., 

som sammen med de forrige 2000 kr. vil være en 

forskudsbetaling for flybilletten, som vi bestiller.  

 

Kursusstart  

Kurset starter mandag 17. august 2020 på Hyllie Park Folkehøgskole i Malmö, og efter et par dages 

introduktionskursus i Malmö rejser hele kursusgruppen sammen til Beijing. Der har vi nogle studiedage, før 

vi rejser videre til Kunming.  

 

Kurset 

• Efterårsemester: 17. august - 31. december 2020  

• Forårssemester: 4. januar - 28. maj 2021  

• Studiepauser (i forbindelse med Kinas Nationaldag 1. oktober og kinesisk nytår i begyndelsen af 

februar)  

• Kurset er et fuldtidsstudie. 

  

Studiestøtte  

Svenske ansøgere kan opnå studiestøtte fra staten. Danske og norske studenter har mulighed for at søge 

om støtte ved Areopagos.  

 

 



 

Udgifter  

Den kinesiske valuta er Renminbi eller Yuan (CNY). Det er enkelt at hæve kontanter fra automater med Visa 

eller Master Card i Kina. Kontanter bruges overalt, og det er sjældent muligt at betale med kreditkort. 

Kursen i april 2020 er 100 danske kroner = 102 CNY, så nærmest 1:1. 

Studieafgift  

Man betaler 2500 CNY/semester. Det dækker studierejser og kursusmaterialer. Kursisterne betaler selv for 

lærebøger, som er billige i Kina. Du betaler på stedet i Kunming.  

Flybilletter  

Billetten tur/retur fra København til Kunming koster ca. 7-8.000 danske kroner. Normalt hjælper højskolen 

med billetterne fra København-Beijing. Kursuslederen i Kunming vil derefter bestille returbilletterne fra 

Beijing-Kunming. Derfor bliver disse billetter betalt separat. 

Bolig  

Kursisterne deler en møbleret lejlighed centralt i Kunming. Lejen er ca. 1500 CNY/måned x 10 måneder. Det 

inkluderer vand, gas, strøm og internet. (Drikkevand er ikke inkluderet)  

Mad  

Maden er relativt billig i Kina. Et estimat er, at du kan klare dig for 1500-2000 CNY/måned.  

Transport  

At rejse med bus og metro i Kunming er både enkelt og billigt. En tur koster normalt 2-6 CNY. Men det 

bedste er måske at cykle. En almindelig ny cykel kan købes for ca. 600 CNY. 

Visa og opholdstilladelse  

I løbet af sommeren søger du selv om studievisum fra Danmark. Prisen ligger normalt på omkring 500 

danske kr. I løbet af september-oktober bliver dit visum ændret til en opholdstilladelse. Dette sker gennem 

University of Nationalities i Kunming, hvor du er tilmeldt som student i kinesisk.  

Opholdstilladelse giver dig et ubegrænset antal ind- og udrejseturer til Kina og koster omtrent 3300 CNY. 

Afgiften bliver betalt til University of Nationalities og inkluderer en helbredsundersøgelse, 

opholdstilladelse, administrative omkostninger og forsikring, som universitetet kræver. Nye, mindre 

beredskabsafgifter, som er obligatoriske, kan forekomme i Kina med kort varsel.  

Mere information om visumprocessen bliver givet i forbindelse med informationsdagen i maj.  

Vaccinationer  

Kontakt din lokale vaccinationsklinik eller egen læge for anbefalinger.  

Forsikring  

Købes gennem din egen eller din families forsikringsselskab eller gennem et anerkendt 

rejseforsikringsbureau, eksempelvis Europæiske eller Gouda. Det koster typisk omkring 30 kr./dag. Du har 

selv ansvaret for at købe og betale forsikringen.  

 

 

 



 

Hvis du har flere spørgsmål, så kontakt:  

Dorthe Davidsen Langås  

Landsleder, Areopagos Danmark 

ddl@areopagos.dk 

Mobil: 30 27 50 37 

 

Sofia Rizell 

Kursusleder i Kunming  

sofia.rizell@hylliepark.se 

 

 

 

Gør en drøm til virkelighed... Tag på højskoleophold i Kina i et år! Tjek vores Facebook-side KINAKURS. Der 

får du en bedre fornemmelse af, hvordan et spændende år kan se ud i Kina med os! 

mailto:ddl@areopagos.dk
mailto:sofia.rizell@hylliepark.se

