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KOM TÆTTERE PÅ KINA

Hvis du vil vide endnu mere om, hvad der sker i Kina lige nu, så tegn et abonnement 
på et kinesisk tidsskrift. Vi kan anbefale China Today, der udkommer med 82 sider 
hver måned. Nuanceret og kritisk vidensformidling i topprofessionelt layout. 
Pris pr. nummer er som et skrabelod. Men her er der sikker gevinst hver gang!

Tibet er også værd at få mere faktuel viden om. Der er China’s Tibet et godt bud. 
Magasinet på 72 sider udkommer hver 
anden måned og beretter stort og småt 
om livet på verdens tag, som det ser ud 
for de mennesker, der bor der.

Gennem Danmark-Kina er det let og bil-
ligt at abonnere på de kinesiske tidsskrif-
ter. Vi forhandler også fx Beijing Review, 
China Pictorial og avisen China Daily. De 
leste fås på mange sprog, også kinesisk.

I en stadig mindre verden er en stør-
re viden om Kina og en større forståel-
se for Kina og den kinesiske virkelighed 
blevet mere og mere nødvendig. En stør-
re viden og forståelse giver et perspek-
tiv, der er med til at udvide vores ver-
densbillede.

Kineserne er med rette stolte af deres 
ældgamle kultur og historie men også af, 
hvad de præsterer i nutiden.

Kina er et spændende land at interes-
sere sig for på alle parametre, og hvad 
der sker i Kina i dag, kommer os alle 
ved.

Magasinet Danmark-Kina udkommer to 
gange om året med 48 sider. Det er ste-
det for alle, der gerne vil blive klogere 
på Kina og kineserne. 

Medlemmer får magasinet, men man 
kan naturligvis også tegne abonnement.



Hvert år mødes lere tusind gæster fra 
det ganske land i Musikhuset Aarhus for 
at fejre det kinesiske nytår. Det er den 
største enkeltstående event med Kina i 
centrum i Danmark. Et kulturmøde og 
en regulær folkefest med masser af akti-
viteter og livlig markedsstemning.  

Og det koster gratis!

EN AKTIV FORENING

Til nytåret får vi altid besøg af 
vores kinesiske drage, men den 
rejser også gerne land og rige 
rundt. Se i det hele taget mere 
om vores oplysningsmateriale 

på hjemmesiden.
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KENDER DU
DET KINESISKE NYTÅRDET KINESISKE NYTÅR

Det kinesiske nytår er en af de vigtig-
ste begivenheder for kinesere i og uden 

for Kina. Det er deres største folkefest 
i Kina – en slags kombination af den 
danske jul og nytår.

Det kinesiske nytår kaldes på kine-
sisk chunjie, og det betyder forårsfe-
stival. Man kalder også forårsfestiva-
len for månenytåret, fordi datoen for 

festen er lagt efter månens faser. Det 
hele starter ved nymåne og slutter først 
med festfyrværkeri ved fuldmåne. 

Selve festivalen strækker sig altså 
over 14 dage, og der er særlige regler 
for, hvad der skal foregå på de enkelte 
dage. Det vigtigste er dog at tilbringe ti-
den sammen med familien og at dyrke 
forfædrene.  

Hvert år er dedikeret til et af de tolv 
dyretegn fra den kinesiske astrologi, 
og året er kendetegnet ved egenskaber, 
der er karakteristiske for det pågælden-
de dyr. 

Vi byder alle velkommen til at være med til 
at fejre det kinesiske nytår.

Gongxi facai 恭喜发财



Som medlem er du med til at 
sikre, at vi blandt andet kan:
• udgive magasinet Danmark-Kina 

– det bedste på dansk om Kina
• stå bag fejringen af det kinesiske 

nytår i Danmark
• arrangere møder, foredrag og 

Kinadage over hele landet
• udleje oplysningsmateriale 

om Kina
• formidle abonnementer på 

kinesiske tidsskrifter
• tilbyde skræddersyede gruppe-

rejser til Kina

DANMARK-KINA 
– EN MELLEMFOLKELIG 

FORENING, DER FORTÆLLER 

OM KINA I DANMARK

Foreningen Danmark-Kina blev stif-
tet allerede i 1952. Siden da har vi i 
foreningen arbejdet for at udbrede 
kendskabet til Kina på et venskabe-
ligt grundlag.

Gennem Danmark-Kina kan du få 
udbygget din viden om Kina og dyr-
ke din interesse for Kina. Gennem 
Danmark-Kina fremmes den mel-
lemfolkelige forståelse, hvor vi læg-
ger vægt på en åben dialog i gen-
sidig respekt for hinanden. Vores 
fælles grundlag er, at man gerne vil 
blive klogere på den virkelighed, 
der er Kinas.

VERDENANDEN VINKEL PÅEN

Vil du vide mere om Kina  
– eller om Danmark-Kina? Så kig forbi på 
vores hjemmeside, ind os på facebook 
eller kontakt os direkte. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Julie Brink, formand
vdk@mail.dk


