
 

 

  

 

På vej til de 50! 

Overskriften kan nok undre nogle, men den er nu ikke så 

kryptisk alligevel! 

People to People Danmark nærmer sig sit 50 års jubilæ-

um. I foråret 1966 blev initiativer taget til, at danskerne 

kunne stifte bekendtskab med det, der har karakteriseret 

os siden- nemlig muligheden for at komme ud at rejse med 

det ekstra plus, at man kunne bo hos en privat familie og 

således stifte bekendtskab med den lokale måde at leve 

på. 

Mange danskere har i de 50 år taget imod dette tilbud og 

har haft oplevelser, der på den ene eller anden måde har 

påvirket deres liv.  

Vi åbnede op for rejser til såvel USA, Japan og New Zea-

land, før det blev almindeligt. 

Vi kan med rette føle os stolte over forløbet af disse man-

ge år, hvoraf flere i bestyrelsen har været med i en stor del 

af den rejse. 

Det nyhedsbrev, som I nu sidder med, synes jeg egentlig 

er et godt udtryk for, at der stadig er liv i ”den gamle orga-

nisation”. Prøvede rejsemål tilbydes sammen med  nye – 

jo, der er stadig mulighed for at få en god oplevelse med 

People to People. 

Der skal lyde en stor hilsen til såvel nye som gamle med-

lemmer – med en tak for en aldrig svigtende opbakning, 

som forhåbentlig kan fortsætte mange år endnu. 

 

Svenn Erik Kristensen 

præsident 

 

SEPTEMBER 2015 
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I ARN´S FODSPOR 



 

Storslåede Mongoliet 

============= 

Der blev væltet en hel del fordomme omkuld 

på turen gennem Rusland og Mongoliet i 

denne sommer, da PtP, Chapter Syd’s grup-

pe var på tur i 17 dage. Ikke mindst i Mongo-

liet, som mange forestiller sig er et stort og 

øde land med mange fattige mennesker. 

Sådan er det ikke. Det ER et stort land, og 

ude på stepperne er der langt mellem nabo-

erne. Men det er et smukt land med en fanta-

stisk natur - store søer, brede floder, høje 

bjerge, dybe dale og i tusindvis af heste, yak, 

køer, får og geder i store flokke. Og hundrede 

af kilometer snorlige landeveje – foruden 

snoede hjulspor gennem meget kuperet ter-

ræn. Og meget gæstfrie mennesker. 

 

Vi var på en 7-dages tur – 1.500 km. – ude 

vest for hovedstaden i Arkhangai provinsen, 

mødte og besøgte mennesker, som ikke har 

så meget jordisk gods – men det, de skal 

bruge – og er glade. Og vi mødte og besøgte 

mennesker, der kører i store 4-hjulstrækkere 

af mærkerne Lexus, BMW, Audi og Range 

Rover med sommerhus ved flodbredden og 

ude i bjergene og med stor  

 

 

penthouselejlighed inde i Ulaan Bataars cen-

trum. 

 

Det er essensen af at rejse med People to 

People, at vi møder mennesker, som bor og 

lever der, og vi får lagt dimensioner til rejse-

oplevelserne. 

 

Vi oplevede et regnfuldt Moskva og en enkelt 

aften på Den Røde Plads med solnedgang og 

smukke lys hele vejen rundt om pladsen og 

med et broget folkeliv. Fra Irkutsk i Sibirien 

drog vi ud til Bajkalsøen i varm sol – og nogle 

fra gruppen tog en hurtig dukkert i det 10-12 

grader kolde vand. En stor oplevelse at køre 

med Den Transsibirske Jernbane og opleve 

den kolossale godstrafik, der er på stræknin-

gen. Desuden en storslået udsigt fra toget, 

som kører hen over mange høje broer. 

 

Færdige med Mongoliet bliver vi ikke forelø-

big. 

Planlægning af en tur til Mongoliets store ør-

kenområde i syd, Gobi, er i sin spæde be-

gyndelse. Der bliver tale om en tur direkte 

Danmark-Mongoliet med 4-5 dages rundrejse 

i et hjørne af Gobi’s fantastiske natur og nog-

le dage i hovedstaden Ulaan Bataar både 

med homestay og et par nætter på hotel. 

Der er ikke sat årstal på endnu – men det 

bliver nok i sommeren 2018. 

Kunne denne tur være noget for dig, der fore-

trækker en anderledes aktiv kulturrejse, så 

kontakt Anna Marie Bohsen, an-

ma@post12.tele.dk eller tlf. 2532 8826. 
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Mødes på tværs af 

verden via Skype 

========== 

Som noget helt nyt har People to People In-

ternational (PTPI) sammensat et Advisery 

Board, et rådgivende råd, med repræsentan-

ter fra hele verden. Rådet mødes hver 14. 

dag på Skype og drøfter, hvad der kan gøres 

for at udbrede kendskabet til PtP endnu me-

re, for at udveksle erfaringer og ideer hen 

over landegrænserne, inspirere hinanden og 

give en større samhørighed mellem chapter-

ne i den store organisation. 

Rådet har 8 medlemmer + 2 tovholdere, 

hvoraf den ene er i Berlin og den anden i 

Kansas City, USA. Blandt de 8 medlemmer er 

2 repræsentanter for Europa. Den ene af dem 

er Anna Marie Bohsen fra Chapter Syd – den 

anden er fra PtP i Bulgarien. Desuden er der 

deltagere fra USA, Korea og Afrika. 

- Det er spændende at mødes på denne lette 

måde – via computeren, hvor vi kan se hin-

anden - og inspirerende at høre om, hvad der 

foregår rundt omkring i PTP’s lokale afdelin-

ger. Som aktiv i PtP har vi alle påtaget os 

opgaven at være med til at ”skabe fred gen-

nem international forståelse”, og den opgave 

løser vi meget forskelligt, fortæller Anna Ma-

rie Bohsen. 

- I Danmark arbejder vi meget med rejser og 

foredrag plus har vores årlige RejseCafe. I 

Tyskland og Schweiz er PtP mere en lille for-

ening, der arrangerer udflugter og kulturelle 

møder for medlemmerne, mens de tidligere 

østeuropæiske lande samler kræfterne om 

velgørenhedsarbejde. Det kan være at vedli-

geholde offentlige legepladser, samle penge 

ind til børnehjem for blinde og døve børn eller 

hjælpe gamle på plejehjem med rengøring. 

Pengene skaffes ofte ved at sælge kager, 

julepynt og husflidsarbejder. I flere lande i 

Afrika samler PtPs lokale afdelinger penge 

ind til blandt andet vandpumper, som kan 

hjælpe til rent drikkevand i landdistrikterne, 

siger hun. 

Det har ikke tidligere været forsøgt at få 

”samling” på de aktiviteter, som foregår rundt 

omkring i verden. Det nuværende råd skal 

sidde året ud, og så skal det vurderes, om det 

skal fortsætte. 

Endnu flere på 

RejseCafeen 

========= 

 

Hvert år kommer der flere til RejseCafeen på 

Tørning Mølle ved Haderslev i oktober. Og 

det er ikke kun rejselystne gæster – men og-

så udstillere. Sidste år kom både Sport24 og 

Fodslaw til. Foreløbig er der tilsagn fra Rej-

seCenter Djursland og findminrejse.dk fra 

Kolding om at være med i år – lørdag 24. ok-

tober - og yderligere et par overvejer lige i 

øjeblikket.  

På nuværende tidspunkt er antallet af udstil-

lere oppe på 8. Ud over de nævnte er det 

PhotoCare, Haderslev og rejsearrangørerne 

People to People, Adventure Holidays og 

South India Tours.  

RejseCafeen åbner lørdag 24. oktober 2015 

kl. 10 til 16, og der er kaffe på kanden og rej-

seforedrag hver halve time næsten hele da-

gen. Der er nemlig en pause mellem kl. 12 og 

13.  

Kom og bliv inspireret. Der er meget at se på 

og høre om. 

 

Sydafrika igen 

======== 

Næste rejse til Sydafrika bliver i marts 2017, 

og vil strække sig over et par uger. Vi flyver til 

Cape Town, hvor vi bor på hotel et par dage, 

besøger Cape-halvøen, som er naturreservat 

og har et fantastisk fugle – og dyreliv. Vi 

kommer i homestay i Bot River hos sorte fa-

milier hen over weekenden, og fortsætter op i 

det gamle strudse-område – Oudtshoorn – og 

tilbringer et par dage 

 



på safari i Buffelsdrift Lodge med morgen- og 

aftenture i åbne jeeps ud i bushen. Her mø-

der vi blandt andet giraffer, elefanter, næse-

horn, et utal af antiloper og har en betagende 

udsigt over vidderne i denne smukke del af 

Sydafrika. De sidste dage tilbringer vi i Sed-

gefield i homestay hos hvide familier lige ud 

til det Indiske Ocean med super bademulig-

heder – inden bussen kører de knap 600 km. 

tilbage til Cape Town, hvorfra vi flyver hjem. 

De første er skrevet op til turen. Er du også 

interesseret, så kontakt Anna Marie Bohsen 

på anma@post12.tele.dk eller tlf. 2532 8826. 

 

New Zealand i 2018 

============ 

Heller ikke New Zealand kan man blive fær-

dig med. Vi tager turen om på den anden side 

jorden igen i januar/februar 2018 og er væk i 

24 dage. 

 

På vejen ud har vi et stop i Bangkok, så vi 

lige kan vænne os til tidsforskellen på 12 ti-

mer og få sprogøret indrettet på engelsk. 

Turen arrangeres – som de foregående 7 

gange – i et tæt samarbejde med People to 

People på såvel sydøen som på nordøen. 

Begge steder indkvarteres vi hos lokale fami-

lier og er på en uges rundfart til alle highlights 

på sydøen. Også på nordøen tager vi et par 

dage endnu længere op mod nord. 

Vil du med – eller overvejer du at tage med, 

så kontakt Anna Marie Bohsen på an-

ma@post12.tele.dk  eller tlf. 2532 8826 for 

yderligere information. 

 

Rundrejse i 

Albanien 

======= 

Vi tager på en uges tur til Albanien næste år i 

maj. Datoerne bliver lagt fast i løbet af et par 

måneder. Turen er tilrettelagt i et tæt og inspi-

rerende samarbejde med albanerne, og går til 

hovedstaden Tirana, hvor vi er et par dage 

med udflugter til bjergbyen Kruja og ferieom-

rådet Durres. Vi fortsætter i bus mod sydøst 

til Progradec og Korce, hvor vi indkvarteres 

privat et par dage. 

 

Ganske vist er Albanien et af de fattigste lan-

de i Europa – men det har fantastisk meget at 

byde på. Der er smuk natur, en grum, drabe-

lig og spændende historie, hjertevarme gæst-

frie indbyggere, gode hoteller, spændende 

mad og næsten ingen turister!  

Endnu. 

Så kom og se med, inden turisterne tager 

over. 

Vi mødes med kvindeorganisationer – blandt 

andet en, som hjælper kvinder i fængsel. 

Yderligere information hos Anna Marie Boh-

sen pr. mail: anma@post12.tele.dk  eller tlf. 

2532 8826. 
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PERUVIANSK & BOLIVIANSK HØJ-
LANDSKULTUR I INKAERNES 
VUGGE 

I Peru & Bolivia mødes I af en unik kombinati-

on af fascinerende højlandskulturer og sagn-

omspunden historie i storslåede naturomgi-

velser. 

Rejsetidspunkt: 18. marts til 7. april 2016 

Tag med People to People og Rejsecenter Djurs-
land på en uforglemmelig rejse til Inkaernes Vug-
ge og oplev en af de mest fascinerende, farverige 
og kontrastfyldte regioner i verden. En varm og 
gæstfri lokalbefolkning står klar med åbne arme 
for at byde os velkommen til et helt unikt indblik i 
fremmede og farvestrålende kulturer på den andi-
ske højslette.  

 

 

’Den Hvide By’, Arequipa, er rejsens udgangs-

punkt og med sin eventyrlige centrale plads, hvid-

skurrede bygninger og brostensbelagte stræder 

tager byen os med tilbage til kolonitidens Peru for 

et par dage. Under opholdet her i Sydperu bliver 

vi en del af påskehøjtiden, Semana Santa, som er 

en af regionens største religiøse begivenheder og 

markeres med en uge af optog, parader og mes-

ser. 

Efter Arequipa besøger vi Colca Canyon, hvor vi 

oplever en af verdens dybeste kløfter og møder 

den lokale Quechua befolkning, der ernærer sig 

ved landbrug og Alpaka- og llamahold. Colca Ca-

nyon er også kendt for den enorme Andinske 

Kondorørn, der langsomt cirkler på vinden i sin 

evige søgen efter føde. 

 

Inkaernes Hellige Dal, el Valle Sagrado de los 

Incas, midt i Andesbjergene er næste stop på 

rejsen. Vi får her nogle enestående oplevelser 

blandt lokale befolkninger og farverige markeder i 

dalens smukke natur. Vi skal blandt andet tilbere-

de traditionel andinsk mad med de indfødte, ople-

ve dagligdagen i dalens landsbyer og se enorme 

Inka bygningsværker omkranset af høje bjerge, 

brusende floder og århundredgamle dyrkningster-

rasser. Vi skal også besøge den danske NGO 

Solens Børn, hvor vi får indblik i arbejdet med 

fattige indfødte børn og unge i Cuzco. 

 

Machu Picchu er et ’must see’ og et helt fanta-

stisk sted, der ligger yderst dramatisk og natur-

skønt omgivet af stejle bjergsider og dybe dale. At 

opleve Machu Picchu og en solopgang over rui-

nerne er en oplevelse, der vil printe sig ind i vores 

hukommelse til evig tid.  

 
 

 

Titicaca, en af verdens højest beliggende og 

smukkeste søer, finder vi på grænsen mellem 

Peru og Bolivia. Her skal vi blandt andet besøge 

Uro-folket, som over generationer har specialise-

ret sig i at bygge huse, både og beboelige flyden-

de øer af torora-siv. Vi skal overnatte hos lokale 

Aymara familier på både den peruvianske- og 

bolivianske side af søen og væk fra masseturis-

men.  

Følelsen af søens magiske skønhed med Cordil-

lera Real bjergkædens sneklædte tinder, søens 

dybe klare vande og den stjernefyldte nattehim-

mel i Andesbjergene får vi gennem et homestay 

på øen Isla del Sol midt i Titicaca. 

 
 

 

 

 



La Paz, Sydamerikas mest atypiske storby, er 

sidste stop på rejsen. Vi finder her en helt speciel 

kombination af tradition og modernitet, hvor store 

bygninger med strålende glasfacader står side 

om side med traditionelle kirker og snævre koloni-

tids-gader med lokale markeder. Vi skal blandt 

andet opleve byens ’heksemarked’ med al tænke-

lig kuriosum mellem himmel og jord fra den magi-

ske andinske højslette.  

 

Under rejsen bliver der også tid til at gå på opda-

gelse på egen hånd, slappe af og reflektere over 

alle vores oplevelser eller shoppe lidt, da der er 

indlagt nogle dage uden program.  

 

Bæredygtig turisme har været et vigtigt fokus-

punkt under udarbejdelsen af rejseprogrammet, 

som er sammensat ud fra devisen, at vi rejsende 

skal give noget tilbage til de samfund og områder, 

vi besøger. Derfor er rejsen blevet tilrettelagt i tæt 

samarbejde med lokale peruvianske og bolivian-

ske partnere fra regionen, der arbejder kontinuer-

ligt med at hæve levestandarden i de lokale sam-

fund udenfor masseturismens beskyttende øko-

nomiske vinger.  

 

TIL FAKTABOKS:  TUREN TIL Peru varer 21 

dage. 

 

KONTAKT Thea Lauridsen: thea@mail-

online.dk tlf. 22171896 / 74832150  

People to People Danmark for yderligere in-

formation. 

 

Eller:  Rejsecenter Djursland 

Ny Lufthavnsvej 24, 

8560 Kolind 

Tel. 70275270 
 
info@rejsecenterdjursland.dk 

www.rejsecenterdjursland.dk 

 
Afrejse: 18. marts 2016 Hjemkomst: 07. april 

2016 
Pris: kr.31.800  

Ved tilmelding efter 01.10.15 er prisen: 

kr.32.400  Dansk rejseleder 
Rejsen udføres som et samarbejde mellem 
People to People og Rejsecenter Djursland. 
Rejsekode 1350  

 

 

 

 

 

Prøv noget nyt ….. 

”I Arn’s fodspor” 

Er der interesse for en 4-5 dages bustur til vort 
broderland – Sverige? 

Øst-Gøtaland er et meget spændende område i 
Midtsverige. Skønne 
søer, store skove og 
en række spændende 
små byer. 

Med udgangspunkt her 
har forfatteren Jan 
Guillou skabt en fanta-
siverden, hvor han 
gennem  den fiktive 
figur – ARN’s – liv, 
som tempelridder og 
senere som den cen-
trale person i den hi-
storiske udvikling  
dramatisk beskriver 
den periode i 1100-

tallet, hvor Sverige opstår som nation. 

Vi besøge en række steder, som spiller en central 
rolle i romanerne, og der vil her blive fortalt histo-
rie. 

Vi vil også besøge nog-
le af de moderne byer, 
der er i området. 

Turen planlægges til 
efteråret 2016. Pris vil 
blive ca. 4.000 kr. 

Jeg er meget interesse-
ret i, om der er nogle, 
der ønsker at deltage. 

Send mig en mail – sek@sveka.dk 

Arrangør: Svenn Erik Kristensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varnhem Kirke & kloster  

 

 

Forsvik - Gôta kanalen  

 

 

Forsvik  

 

http://www.rejsecenterdjursland.dk/
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40 år med People to People  

I foråret 1975 blev jeg opfordret til at modtage en 

gruppe på 33 unge amerikanere fra Seattle i sta-

ten Washington. Det blev et samarbejde med 

Næstved, og senere er det blevet til PTP Øst. 

Dette besøg, hvoraf de fleste kom i homestay 

helt ude på landet, hvor engelsk bestemt ikke 

var daglig tale dengang, blev en bragende suc-

ces. Årene derefter havde vi en og to grupper 

hvert år, dels fra USA og adskillige fra mange 

andre steder i verden. Værtsfamilierne blev ved 

med at spørge: ”Hvornår kommer den næste 

gruppe.” Og venskaberne voksede og mange 

venskaber er blevet livsvarige. Foruden de unge 

highshool students fra USA havde vi bl.a. Starehe 

Boys Brigade fra Kenya 3 gange  i 70 ’erne og 

Georgia State University Jazzband, som besøgte 

os 5 gange i 80 ’erne på deres Europa turne. 

 Det allerstørste har nok været 15 meget aktive år 

med vores japanske venner fra FUKUI, som kom 

hvert år med en gruppe fra Regionen Fukui og på 

5 dage fik et stort indblik i dansk kultur, sociale 

institutioner og m.m.m. Venskaberne voksede til 

trods for de enorme kulturforskelle. Det er også 

foreløbig blevet til 7 genbesøg i Japan og FUKUI. 

Ja, vi har utrolig mange gange oplevet afskeden 

som ”Store Tudedag”. Vores nye venner, som nok 

er blevet til i hvert fald 1500, sagde hver gang: ”Vi 

bliver her, så kan I tage med bussen.”  

Hele People to People ideen blev også en livsstil 

for os. Vi var aktive i Copenhagen Youth Festival i 

København 4 gange (Svenn Erik blev formand) 

og vi har deltaget i mange Europakonferencer, ja 

endda 10 Verdenskonferencer. I 1987 blev værts-

familiernes pres så stort, at vi måtte arrangere 

grupperejser med homestay til USA, Eng-

land/Skotland og Japan. Det er blevet til rigtig 

mange rejser med fantastisk store oplevelser. 

Men de allerstørste oplevelser har nok for os væ-

ret homestay-besøgene i japanske hjem, hvor 

kulturforskellene er enormt store, sprogbarrieren 

klares med fingersprog og gæstfriheden slet ikke 

kan beskrives. 

Hver gang er vi kommet hjem med en meget glad 

og tilfreds gruppe voksne i alle aldre - enlige og 

par, som gerne har deltaget i flere ture. Deres ord 

har ofte været: ”Sådan en tur med et så indholds-

rigt program, kan man jo slet ikke købe i noget 

rejsebureau”. 

Men det er også meget hårdt at være i homestay. 

Du modtager så meget, ligesom du giver så me-

get af dig selv. En hel vidunderlig og fantastisk 

oplevelse, man lever videre på i mange år, ja, 

måske resten af livet. 

I dag, når vi mødes med vores venner, som vi 

startede PTP ØST med i 1975, er vi helt enige 

om, at dette meget, meget store livseventyr slet 

ikke kan beskrives. Hvad PTP har givet af indhold 

i vores liv gennem de forløbne 40 år af andre og 

fremmede kulturer og venskaber, vil ingen af os 

have været foruden. Det er helt ubeskriveligt. 

Karen Margrethe Kristensen, PTP ØST 

 

 

 



 

BESTYRELSEN: 

Præsident:  Svenn Erik Kristensen  /56 71 10 58 
Vicepræsident:     Gunild Bogdahn / 74 52 72 47 
Kasserer: Thea Lauridsen /74 83 21 50 
Chapter DK-nord:  
Thomas Jørgensen / 98 13 82 74 

Chapter DK-syd:    
Gunild Bogdahn / 74 52 72 47 
Anna Marie Bohsen / 74 50 76 44 
Thea Lauridsen / 74 83 21 50 
Chapter DK-øst:    

Karen M. Kristensen / 56 71 10 58 

   

 

 

SEKRETARIAT: 
PEOPLE TO PEOPLE 
Sekretariatet 
Fasanvej 12 
4683 Rønnede 
3314 1035 
 
E-mail:    ptp@peopletopeople.dk 
 
 

2016    

Peru - Bolivia Marts-April Thea Lauridsen, Chap-
ter Syd             

thea@mail-online.dk 

Albanien Maj Anna Marie Bohsen, 
Chapter Syd      

anma@post12.tele.dk 

 
Sverige / Öster Götaland Aug. / Sep. Svenn Erik Kristensen 

Chapter Øst 
sek@sveka.dk 

2017    

Sydafrika Marts Anna Marie Bohsen, 
Chapter Syd      

anma@post12.tele.dk 

 

2018    

New Zealand Januar-februar Anna Marie Bohsen, 
Chapter Syd      

anma@post12.tele.dk 

 

 

www.peopletopeople.dk 

Det er adressen på People to People’s hjemmeside.  

Vi har nu både moderniseret og opdateret hjemmesiden. Det vil fremover være hensigten at bruge 

siden dynamisk. Det vil være der, de sidste nyheder vil komme. Vi ser derfor frem til, at hjemmesiden 

blive et forbindelsesled mellem medlemmer og bestyrelse. 

Gå ind på hjemmesiden en gang imellem. Der er måske en nyhed, der er vigtig for dig. 

Bestyrelsen. 

 

People to People-International. 

Igen i år afholder People to People en Europakonference. Denne gang foregår det i Berlin.  

Konferencen giver os, der deltager, mulighed for at lære at kende aktive medlemmer i andre 

lande og dermed knytte kontakter, der forhåbentlig bl.a. vil kunne omsættes til rejsemål. Sam-

tidig er der mulighed i de to døgn, som konferencen varer, at lære lidt om, hvordan man gør 

det andre steder. Hvordan man gør People to Peoples navn kendt, og hvilke opgaver man 

løser. 

Repræsentanter fra bestyrelsen deltager i denne europakonference. 
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mailto:anma@post12.tele.dk
mailto:sek@sveka.dk
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