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50 år i Danmark!
Ja lyder det ikke fantastisk, at People to People Danmark nu har eksisteret i 50 år. Fra sin spæde begyndelse i 10 året for starten af den internationale organisation, over de mange år med aktiviteter i form af gæster
fra hele verden, med tilbud, der lærte danskere at rejse
til så fjerne mål som USA og Japan og til i dag, hvor vi
stadig er gode for rejsetilbud til nye fjerne mål.

Sydney

Der tales i rejsekredse om ”first mover” dvs personer,
der som de første rejser til ny mål rundt i verden – i øjeblikket nævnes bl.a. Japan. Vi kan da med en vis
stolthed placere os blandt disse. Det er ca 40 år siden,
vi tilbød den første homestay rejse til Japan. Jo, vi har
som organisation gjort en forskel.
Ved dette skarpe hjørne kan jeg ikke lade være med at
tænke tilbage på alle de, der gennem årene har ydet en
meget stor og engageret indsats for at finde husly –
homestay – til de gæster, der kom hertil fra hele verden.
Gæstfrie danskere har på denne måde sat et menneskeligt ansigt på den grundlæggende ide bag People to
People – den personlige kontakt mellem mennesker
med det formål at gøre verden blot en lille smule bedre
at leve i.

Køge

Berlin

Sine 50 år til trods lever People to People Danmark stadig, og med dette jubilæumsnummer prøver vi at fortælle om store og små oplevelser, men også om tilbud i
fremtiden.
Bestyrelsen bringer her en stor tak til alle, der har troet
på ideen og på forskellig vis har støttet People to People Danmark.

New Port Beach

Svenn Erik Kristensen
formand

Tirana
Denne udgave er redigeret af:
Svenn Erik Kristensen
"Verden samlet"
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People to People Danmark
-et kort historisk rids.
v/ Sv. E. Kristensen
Formand for People to People, Danmark.
Inspirationen til denne historiske beskrivelse af People to People Danmarks udvikling er i stor udstrækning kommet fra
materiale, som er stillet til rådighed af Erik Andersen, Flemming Mikkelsen og Ellen Tjørnelund. Personer, der på
afgørende punkter har præget organisation de første år. Samtidig har jeg været i gang med at ordne People to Peoples store arkiv, hvilket har givet en forøget indsigt i vor historie.

SÅDAN STARTEDE DET HELE.

Initiativet til People to People blev taget i 1956 af den amerikanske præsident Dwight D. Eisenhower. Modsætningen mellem de to supermagten var midt i 5o-erne
voksen til en styrke der måtte føre til handlingerne på forskelligt niveau. I 1954 havde Sovjetunionen skaffet sig atombomben, og atomtruslen var dermed blevet en storpolitisk faktor,
Europa var ved at rejse sig efter 2. verdenskrig og havde allerede oplevet de første konfrontationer ved Jerntæppet mellem øst og vest - omkring Berlin. Koreakrigen var lige afsluttet. I
samme periode var Suezkrisen og opstanden i Ungarn. Trods alt dette, havde den tidligere
øverstkommanderende for de allierede tropper i Europa under afslutningen af 2. Verdenskrig, en tro på, at der ved et engagement af folkelige kræfter kunne skabes forudsætning
for, at andre end de professionelle politiske- og militære ledere kunne medvirke til at sætte
dagsordenen for udviklingen i verden.

”The aim is to build a massive program of communication between Americans and the citizens of other lands – to establish lasting two-way relationships from which international
friendship and understanding can grow. The technique is to be direct – trough People to People, as distinct from official government contacts.”

Dwight D. Eisenhower

Disse ord har I 60 år været afgørende for det arbejde, der i organisationens navn er blevet udført over hele verden.

PEOPLE TO PEOPLE - DANMARK.

Da People to People holdt sit 10-års jubilæum i 1966, blev en række
personer fra hele verden indbudt til at besøge USA for at stifte bekendtskab med organisationen. Fra Danmark deltog
Københavns overborgmester Urban Hansen. Han blev begejstret for tanken og besluttede ved hjemkomsten at skabe
noget tilsvarende i Danmark. Han nedsatte et præsidium bestående af personer, der havde kendskab til rejsevirksomhed, forsikring og bankverden.
Han besluttede samtidig, at en stor organisation med folkelig opbakning skulle afprøve ideen. Valget faldt på Hjemmeværnet, hvis medlemmer alle er frivillige havde og stadig har en stærk lokal og folkelig forankring.
En repræsentant for hjemmeværnet – Knud Damgaard – blev udpeget til formand for et forretningsudvalg, og der blev
etableret et kontor med få ansatte.
Allerede ved starten i Danmark, så alle klart, at ideen om privat indkvartering (homestay) var det fundament, som indsatsen skulle bygge på. Der blev derfor taget initiativ til at gennemføre en homestay-tur til USA. Af alle tre beretninger
fremgår det, at Knud Damgaard sluttede sine møder rundt i landet med at fortælle om ideen bag People to People. På
den måde blev tankerne spredt ud over hele landet.

DEN FØRSTE TUR.

I august 1966 blev der givet et tilbud om en 4 ugers tur til USA, hvor der var mulighed for at
komme til at bo privat. En af de personer, der overværede mødet, har sagt: "-et sådan tilbud kan man ikke give 250 mennesker, uden at der sker noget. Vi fandt hurtigt frem til, at vor tur
skulle være i sommeren 1967 og, at den kun måtte være på 3
uger. Det lykkedes at samle 167 deltagere fra hele landet."
Turen blev gennemført som planlagt. Med charterfly gik turen til
New York. Efter et kort ophold her gik turen med 4 Greyhound
busser ud til de forskellige steder, hvor der var arrangeret homestay. Hver deltager kom i kontakt med op til tre forskellige familier.
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Det fremgår af de beretninger som organisationen har fået overdraget, at der
virkelig var tale om en større opgave – også for amerikanerne. Det amerikanske militær, som i første omgang skulle stå for indkvartering af gæsterne fra
Danmark, kunne ikke klare det alligevel først og fremmest p.gr.a. et stort militært engagement under den kolde krig. People to People tog derfor over og
stod for hele landarrangementet i USA.

DE FØRSTE LOKALKOMITEER.

Efter hjemkomsten opstod tanken
rent spontant om at vedligeholde forbindelsen mellem deltagerne. I første omgang i de enkelte bushold. I de efterfølgende år, hvor andre grupper tog på
homestay-ture til USA, fortsatte denne kontakt, og der blev lagt grunden til den frivillige del af organisationen i Danmark. Hurtigt blev der oprettet lokalkomiteer, og i løbet af nogle få år var der ikke en provinsby, der ikke havde en
lokalkomiteHurtigt fik de noget at lave, idet der kom en stadig voksende strøm af grupper, der ønskede at få homestay
i Danmark. De fleste gæster var unge mennesker. Der er stadig lokalkomiteer, som har været med lige fra starten, og
som år efter år har stået for indkvartering af en gruppe fra udlandet.
Gennem de 50 år som People to People, Danmark har eksisteret, har vi formentlig været det land i verden, der år
efter år har haft flest gæster indkvarteret. Det er de færreste år, hvor der ikke har været mindst en snes grupper og
meget ofte flere.
I de efterfølgende år voksede organisationen og den fik hurtigt det ry, at almindelige mennesker her kunne få en mulighed for at få opfyldt en til da umulig drøm - at besøge USA. Gennem er stort program, hvor organisationen fyldte
hele fly mellem København og New York fik mange danskere – senere også nordmænd og svenskere – opfyldt deres
drøm. Programmets idé var, at der var tale om venskabs- eller familiebesøg. Mange danskere benyttede den mulighed for at knytte de ofte afbrudte bånd af familiemæssige relationer i USA. Vi var samtidig så heldige at ramme en
periode i danmarkshistorien med en sjælden vækst i økonomien samt en teknisk udvikling indenfor flyvninger, der
gjorde denne rejseform mulig. I de bedste år var det ikke ualmindeligt, at der i løbet af de tre-fire hektiske sommermåneder blev chartret 10 - 15 fly, der alle blev fyldt til sidste plads. En betingelse for at deltage i disse rejser var, at man
var medlem af den organisation, der stod for arrangementet

COPENHAGEN YOUTH FESTIVAL

Efterhånden oplevede man, at der kom flere og flere grupper, der havde en eller
anden kunstnerisk optræden som det samlende. Kor, orkestre,
dansegrupper ønskede dels at vise deres kunnen og dels komme
i homestay. Først i 70erne opstod tanken om at organisere disse
grupper i en form for festival. I sommeren 1974 blev der så afholdt
den første Copenhagen Youth Festival i København – et rent
People to People arrangement. I en hel uge blev København sat
på den anden ende. Der var ikke en plads eller institution, der ikke
på et eller andet tidspunkt fik besøg af en gruppe. I en af de store
koncertsale blev der i løbet af ugen afviklet konkurrencer i de
forskellige kategorier, og om aftenen var der koncerter eller optræden – åben for alle. Deltagerne var i denne uge indkvarteret på
en række skoler i København. Her blev der levet et utroligt intensivt, internationalt liv. Copenhagen Youth Festival blev gennemført i endnu tre år nemlig 1976 – 1978 og 1980. Efterhånden var
det blevet en så stor aktivitet, at det blev for meget både organisatorisk, arbejdsmæssigt og ikke mindst økonomisk for os.

Starehe Boys (Nairobi) og en gruppe fra Ungarn.

DEREFTER.

I årene derefter har People to People koncentreret sig om at fastholde homestay ideen, som det
afgørende element i arbejdet. Nogle lokalkomiteer har kastet sig over at arrangere rejser til det meste af verden. Alle
rejser så vidt det er muligt med homestay. Af de beretninger som vi hører fra deltagerne, når de kommer hjem, fremgår det at tanken med den meget tætte kontakt mellem deltagerne i en rejse og befolkningen i det land der besøges,
giver meget store oplevelser. Prøv blot at spørge en, der har været med i New Zealand, USA eller Japan og du kan
godt indstille dig på en længere begejstret beretning. På trods af, at det I år er 50 år siden at People to People Danmark blev skabt, er den for mange af os stadig livskraftig. Den er, som jeg ser det, i bund og grund mindst lige så rigtig, som da den blev tænkt.
"If people get together, so eventually will nations." /Dwight D. Eisenhower.
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De tætte internationale
kontakter har formet mit liv
- En stor gave at ha’ været med i People to People på så mange fronter. Og
meget lærerigt, siger Peter Tage, tidligere præsident i Danmark og Europa…

”Mange gode venskaber og utallige gode oplevelser.
Ikke mindst homestay – den private indkvartering - som er People to Peoples fornemme varemærke. Her oplever man virkelig kulturen indefra, og
lærer at der er mange måder at indrette sin dagligdag på. Nogle steder spiser man med pinde, andre steder bruger man fingrene eller en enkelt gaffel.
Peter Tage
I Japan deles man med familien om det skoldhede vand i badekarret.”
Siger Peter Tage, Aalborg, i et tilbageblik på sit lange liv med People to People (PtP).
Han var formand for PtPs lokalkomite i Aalborg-området, var PtP Danmarks præsident gennem 25 år, i en periode
også præsident for PtP i Europa og formand for Board of Trustee (PtPs internationale bestyrelse) og i mange år med i
Board of Directors, som er det internationale forretningsudvalget.

Stort ryk-ind
Det var i Peter Tages år som præsident i Danmark i 70’erne og 80’erne, at der om
sommeren var mellem 700 og 1.000 unge – hovedsageligt fra USA – som gjorde
ophold her under en længere Europa-rejse. De var alle i homestay i 3-5 dage.
Danmark var suverænt det land i verden, der udviste størst gæstfrihed, havde flest
besøgende og et aldrig svigtende landsdækkende net af 18-20 lokalkomiteer, som
klarede indkvarteringen til UG.

Mange glæder
- Joh, People to People har haft stor indflydelse på mit liv og været med til at forme det. Det har været utroligt lærerigt
og givet rigtig mange glæder. Men bestemt også en del store udfordringer. Ikke mindst på internationalt plan når mange forskellige kulturers holdninger skulle samles i mål og indhold. Jeg misunder bestemt ikke dem, der i dag sidder i
EU og skal have enderne til at nå sammen, siger han med et lille smil.
- Man skulle ikke kun lytte til, hvad der blev sagt – men i lige så høj grad høre, hvad der ikke blev sagt. Vi danskere
siger vores mening lige ud, og det kan virke stødende på nogen. Somme tider kunne møderne næsten udvikle sig til
en gættekonkurrence, fordi man i andre kulturer kredser om problemet i lang tid uden at komme til sagen, siger han.

Og så blev der grædt!
- Det, der står tydeligst i erindringen, er helt klart oplevelserne med homestay.
At være indkvarteret nogle dage og opleve, hvordan hverdagen er for en familie i et fremmed land. Det er stort. Mindst lige så stort var det, at være med til
at finde familier, som gladelig åbnede deres hjem år efter år for de mange
unge – og voksne – som gennem årene kom på besøg. Om sommeren var det
et fast indslag, at der udspandt sig store tude-scener, når værter og gæster
skulle tage afsked ved bussen, når de unge skulle videre. Vidste man ikke
bedre, ville man tro, at de unge havde boet hos familien i flere måneder. Men
det var kun få dage, og i mange tilfælde blev der knyttet livsvarige venskaber,
fortæller Peter Tage.

Peter i sit es!

Tætte kontakter
Han voksede op under 2. verdenskrig, hvor Danmark var besat og man ingen steder kunne komme. Hans første
udenlandsrejse var en 1-dagstur til Sverige. Da People to People var kommet til Danmark i 1966, blev der kort efter
arrangeret en tur til USA.
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- Det var en 5-ugers tur, og jeg fik alle mine værste fordomme om USA bekræftet. Men det blev
der senere rettet meget op på. For jeg fandt ud af, at USA har det hele: Det mindste, det største,
det fredeligste, det vildeste – de rigeste og de fattigste og så videre.. USA og Japan har været
de to lande, som kom til at betyde mest for mig, og som jeg fik den stærkeste tilknytning til gennem mange besøg og mange gode venskaber, siger Peter Tage og lader tankerne løbe hen
over et hav af begivenheder i årenes løb. En af dem, han standser op ved, er PtPs Verdenskongres i Aalborg, som han stod for. Her mødtes flere end 200 gæster fra alverdens lande. Der
var åbningsceremoni i Aalborg Hallen, hvor Aalborg Symfoniorkester underholdt. Mange af møderne blev holdt på Nordjysk Kunstmuseum. Mange af gæsterne fik lejlighed til at stifte bekendtskab med danske institutioner som skoler, vuggestuer og børnehaver, og der var besøg
hos lokale landmænd. Den kongres blev der talt om i mange år i PtP.

Homestay er unik
- Det var venskaber, som gav indsigt i, hvordan livet også kan leves. Det har været med til at øge forståelsen for andres liv og kultur. Derfor har People to People stadig en meget vigtig mission i denne globaliserede verden: - At skabe
forståelse for hinanden på tværs af mange kulturer. Og den forståelse får man bedst gennem homestay, som People
to People lægger så stor vægt på. Det er en hel unik mulighed, som organisationen giver sine rejsefæller, pointerer
Peter Tage.
Af anna marie bohsen
************************************

Fra billedsamlingen

Peter Tage og Egon Weidekamp

Vi kunne hygge os. Fra et repræsentantskabsmøde.

Gymnastikhold i USA.
I Central Park, NY

Medlemsblad

Homestay tur til USA – et bilhold.

Den første publikation.
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En verden til forskel.
Gunild Bogdahn, Chapter Syd, fortæller om 30 oplevelsesrige år med People to People.
Da jeg var barn havde jeg en penneven i New Zealand,
Arnold. Jeg husker, jeg snakkede med min mor om, det
kunne være interessant at besøge ham. Imidlertid var det i
1965-66, og at rejse helt om på den anden side af jorden
var utænkeligt i min familie; ingen havde fløjet før og vi ville
aldrig kunne betale for billetten. New Zealand kunne også
nås via søvejen, men at sejle i flere måneder var heller ikke
en mulighed, så det skulle jeg nok aldrig komme til at opleve, mente min mor…..
Arnold og jeg skrev sammen fra vi var 12-13 år og efter 4-5
år mistede vi kontakten. Da jeg så var i New Zealand i 2006
og havde brugt næsten 3 år på at finde ham, ja så mødtes
vi på et hotel i Wellington. Det var morsomt, for vi havde
Anna Marie Bohsen, Thea Lauridsen, Gunild Bogdahn
begge gemt breve og gaver. Jeg genså billeder af min fami“ Taskedamerne.”
lie fejre jul, og jeg har stadig den bordskåner med billedet af
de indfødte Maorier, der danser foran deres festsal. Begge havde vi nu familier, så der var meget at snakke om.

Den spæde start
I 1986 læste jeg i Ugeavisen, at People to People søgte værtsfamilier til unge amerikanske studenter, der var på rundrejse i Europa.
Tænk, hvor spændende og givende, det kunne være at invitere Verden
ind i ens egen stue. Få uger senere modtog vi to unge piger fra midtvesten i USA, fra Arizona. En MÅGE i haven skulle fotograferes, for i
Scottsdale er måger ikke en del af dyrelivet. En enkel oplevelse som at
fange krabber med en snor og tøjklemmer på en bådebro var et kæmpehit – selv om man var 16 år og næsten voksen.

Omkring Scottsdale

Sommer efter sommer kom de unge mennesker til Haderslev, og vores
egne børn voksede op med det engelske sprog som en naturlig del af
sommerens oplevelser. Når de kom fra USSR på rundturen, var de sultne
og voldsomt tørstige efter Cola og søde lækkerier.

Efter første år som vært blev jeg inviteret til et møde med Anna Marie Bohsen og Inger Merete Skotting fra Christiansfeld. Vi 3 blev opfordret til at tage over efter Connie og Erik Andersen.
”Det kunne vi da godt”. Det ville betyde et par ugers arbejde om sommeren, sjove oplevelser med de unge amerikanere og kontakten til forældrene i USA.

Retningslinjer fra USA
Vi oplevede gang på gang, at forældrene hjemme i Amerika ville
styre de unges liv, ligesom de gerne så, der blev aftalt tidspunkter,
hvornår barnet skulle sidde klar ved telefonen for instrukser. (Det
var den gang telefonen stod på skænken).Telefaxer blev skrevet i
metervis og danske værtsfamilier blev instrueret i, at det unge menneske ikke måtte ryge, ikke måtte cykle eller køre i offentlige bybusser! Alle de unge mennesker nød imidlertid friheden i en helt almindelig dansk familie, nød der blev lavet mad 3 gange om dagen, og
der var hygge og familietid omkring middagsbordet
Landskamp / DK-USA
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Efter >Ørkenstormen< i begyndelsen af 90èrne blev det Australien/New Zealand og Asien, de unge mennesker fik som rejsemål og
ligeså gjorde vores lokalkomite (som nu var blevet indskrænket til 2
personer). I 1996 kom en forespørgsel fra en voksengruppe fra Berlin, om de kunne besøge Danmark? Samme sommer besøgte også
18 new zealændere os. Det blev starten på et rigtig godt venskab og
samarbejde og i dag er New Zealand og Berlin blandt vores bedste
kontakter. Vi har rejst til New Zealand (stort set) hvert anden år siden
2001.

NZ - Pandekageklipperne

Så hver gang jeg er på vej til New Zealand, sender jeg en tanke til
min for længst afdøde mor, at hendes datter alligevel kom til New
Zealand – og mødtes med Arnold en enkelt gang!

I 1998 til 2000 havde jeg ungdomsture til USA med homestay i 3 forskellige stater. Nu var det de danske værtsfamiliers børns tur til at komme ud og opleve verden. Her var det hverdag at køre i store Limousiner, Cola i 2liters flasker og
chips i 1.5 kg oversize-poser, ligesom de unge danske hurtigt syntes om at have swimmingpool i haven.
Men det griber om sig, for snart var der flere spændende lande, som også måtte besøges: Japan, Syd Afrika, USA,
Vietnam og Mongoliet. På konferencerne rundt om i Europa møder vi de andre lokalkomiteer og den personlige kontakt starter her. Efter mange måneders planlægning, er det, vi kan rejse af sted mod nye spændende oplevelser. Turistrejser kan man opleve mange steder …. en rejse med People to People, vil jeg til enhver tid sige, er at rejse som
en opdagelsesrejsende. Rejs ud for at opleve fremmede kulturer, høre fremmede tungemål og som f.eks. i Japan at
måtte klare sig med smil, tegn og gæt.

Sløjfen bindes
Så mange bånd skulle krydse hinanden for at fortælle om 30 år: en penneven, en artikel i en ugeavis, eventyrlyst og at
have en mand, der hygger sig med de udenlandske gæster og forstår, hvorfor jeg MÅ rejse ud og opleve verden. Vores første gæst var i øvrigt Julie fra Arizona. Her bor hun stadig og både jeg og vores datter har mødt hende i USA et
par gange.
30 år med People to People har gjort en verden til forskel for mig.

Eisenhower i voks

Lincoln Memorial, Washington DC

Røde Hmong-kvinder, Vietnam

The tid, Vietnam

Origami

Hiroshima, Japan
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Vores sjæl er der stadig….
Merete og Anker Balslev i Hørning var i mange år meget aktive i People to People.
Selv om det er ved at være længe siden, mener de stadig, at PtP har en vigtig
mission.
Når nogen spørger, hvad People to People har betydet for mig og min familie, er
svaret: Utroligt meget for hele familien.
Selv om vi ikke er aktive længere, er vores sjæl stadig en del af PtP og hele det
1Merete og Anker Balslev
tankesæt, der fødte organisationen.
Et stort tillykke til People to People Danmark, må organisationen få lov til at leve
længe!
Da jeg var 13 år i 1964 i Horsens, hørte jeg om et udvekslingsprogram med unge i Carlisle, England. Jeg blev godkendt, fik lov af mor og far og drog glad afsted.
I 14 dage var jeg ekstra datter hos en engelsk værtsfamilie og oplevede for første gang et andet lands kultur og levemåde indefra! Selv om jeg var ret så ung, og det var en smule grænseoverskridende, så var det en meget spændende
og udviklende oplevelse. Jeg var med i dette udvekslingsprogram i flere år! Og jeg elskede det!

Dybe spor

San Francisco

Disse oplevelser satte dybe spor i mig. Da jeg som nygift i 1974 i Horsens hørte om People to People, der gennem Horsens Folkeblad søgte efter værtsfamilier til en gruppe unge fra USA, var jeg ikke i tvivl!
Vi skulle være værtsfamilie!
Vi kunne ikke levere en jævnaldrende teenager i familien, men valgte i
stedet den ældste af pigerne i gruppen. Hun blev således ”lillesøster” i
den uge besøget varede. Susan var fra San Francisco i Californien og
med sine medbragte fotos og fortællinger gav hun os et indblik i sin og
sin families hverdag, lige som hun oplevede og var en del af vores
hverdag! Det var en gensidig kulturudveksling. Man behøver ikke rejse
ud for at opleve, man kan også åbne sin egen dør for internationale
oplevelser.

Hårdt arbejde
Vi fortsatte som værtsfamilie de næste mange år. Vi oprettede også vores egen lokalkomité. Da vi flyttede til Gammel
Rye i 1976 var der basis for en selvstændig Ry-Skanderborg afdeling, og her og senere i Hørning formidlede vi fra
1977 til ca. 2000 næsten 700
homestays. Derudover har vi selv sendt et kor til Japan, været i USA med en ungdomsgruppe og i England med både
en ungdomsgruppe og en voksengruppe!
Indrømmet, det var hårdt arbejde og ind imellem op af bakke, når man få dage før ankomst stadig manglede de sidste
værtsfamilier. Men det gik altid op i en højere enhed og var det hele værd!

På genvisit
Vi har haft store oplevelser. Vi har fået livsvarige venner. Vi har
selv været på genbesøg i USA og England. Netop i år har vi haft
besøg af en PtP-leder af en gruppe fra 1979. Vi har holdt kontakten i alle årene og er stadig ikke færdige med at ”udveksle”. Det
bliver vi forhåbentlig aldrig.
Vi har også oplevet at blive ”Facebook’et” af personer, der som
unge har været på homestay i vores område. De vil nu gerne i
kontakt med den familie, der gav dem sådan en god oplevelse, og
kan vi genetablere kontakten?
Niagara
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Således har en familie i vores nærområde lige haft besøg af en i USA nu kendt forfatter, der gerne ville præsentere
sin mand og voksne børn for den familie og det sted, der satte sig så store positive spor i hendes bevidsthed.

2. generations udveksling
Vores sønner er vokset op med at være ”tvunget” til at have udenlandske gæster, som de skulle forholde sig til! De
deltog heldigvis gerne, og det har betydet, at de begge i dag er meget udadvendte og internationalt orienterede. Den
ene har som skolelærer engageret sig i udvekslingsarbejde og har været afsted med 8. og 9. klasser til Italien og Irland.
Lige nu er han åben over for nye kontakter at arbejde videre med, da hans sidste kontakter i Irland er gået på pension.
Så her er en mulighed for at melde tilbage til os med gode ideer, hvis I, der læser dette, har en skolekontakt i et andet
land!

Eviggyldigt mål
People to People’s målsætning er evig gyldig og i dag desværre stadig lige så nødvendig at holde fast i, som dengang
Dwight. D. Eisenhower (1890-1969) grundlagde organisationen i USA den 11. september 1956.
Eisenhower ønskede en verden med fred. En af måderne til at opnå fred på i en verden af ruiner oven på 2. verdenskrig, var at skabe tolerance og reducere folks manglende forståelse for og modvilje mod dem, der levede i en anden
kultur.
Dette skulle ske gennem upolitisk, international personudveksling på flere områder på bl.a. det humanitære, sportslige
og kulturelle plan!

Besøg hinanden!
Det har været stort at være med til at udleve denne målsætning gennem det internationale udvekslingsarbejde, som
PtP lægger op til. Det er udviklende og betydningsfuldt at lære mennesker fra andre lande og kulturer at kende. Dette
opnås bedst ved at besøge hinanden netop der, hvor vores hverdag er, nemlig i hjemmet og det nære lokale liv. Vi har
gennem dette arbejde selv fået livsvarige venskaber og været formidler til at andre har fået det samme. Det i sig selv
er belønning nok, men der er stadig meget tilbage at ønske for netop den verden, vi har i dag!
Vores håb for fremtiden er, at People to People lever videre, at man hopper ud af ”skærmen” og pakker en ikke-virtuel
kuffert og begiver sig afsted for at møde hinanden på tværs af religion, kultur og politik.
En stor tak til dem, der stadig er aktive og arbejder for, at People to People Danmark fortsat kan bestå.
***********************************************************

USA rejse med lang eftervirkning
Chapter – Nord har en spændende beretning.
I oktober 1989 rejste en gruppe nordjyske folkedansere fra forskellige foreninger til USA med homestay i Indiana og New
Jersey. Det var gruppens første rejse med People to People, og den private indkvartering hos fremmede mennesker blev
en fantastisk oplevelse, selvom mange havde haft sommerfugle i maven.
Inden afrejsen havde danserne indøvet et opvisningsprogram, så vi kunne visse dansk folkedans og vore flotte
folkedragter.
Turen blev en stor succes, ikke mindst fordi deltagerne var åbne, tolerante og eventyrlystne mennesker, og den fælles
interesse for oplevelser og folkedans har gjort, at vi stadig mødes én gang om året. Vi skiftes til at melde os til at arrangere
næste års USA træf.
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Lidt tættere på Estland
I Chapter Syd arbejdes der på et tættere samarbejde med PtP i Estland, som åbner for flere spændende muligheder.
Legenden om at Dannebrog faldt ned fra himlen 15. juni 1219, da Valdemar Sejrs korstogshær slog esterne – og landede der hvor Estlands hovedstad Tallinn ligger i dag –
lever.
Og det er da en rigtig god historie.
Der er bare det, at legenden først blev skabt et par hundrede år efter at Valdemar Sejr
havde været i Estland.
Ikke desto mindre mener vi i Chapter Syd, at det er en god ide at fejre 800 året. Så i
2019 har vi en tur til Estland og Tallinn – og skal naturligvis besøge Kongens Have –
den store park i byen, hvor der er en stor skulptur til minde om, at her landede Dannebrog den gang….
I øvrigt betyder Tallinn ’Danskernes by’.
Turen bliver en uge, og som optakt til turen vil vi invitere til et par historiske foredrag.
Så står vi bedre rustet til et (for)historisk jubilæum.
Estland har en spændende historie – ikke mindst den nyere historie om, at esterne sang sig fri af den russiske besættelse. Og Tallinn har meget at byde på. Den har en smuk gammel bydel, som indenfor de sidste 10-15 år er blevet
renoveret for mange millioner Euro, og som har de dejligste butikker, og der er flere spændende museer og smukke
kirker.
Aftalen om turen i 2019 kom i stand i det tidligere forår, da vi havde besøg af Ruta
Pels. Hun er præsident for People to People i Estland og et meget aktivt menneske.
De sidste mange år har hun arrangeret workshops og dannelsesture i EU-regi for
unge mennesker fra skandinaviske og europæiske lande, som har People to Peopleforeninger.

Ruta Pels

Estland er nok det land i Baltikum, der økonomisk har det bedst om end der er stor
arbejdsløshed og stadig mange, som har meget lidt. Men Estland har et socialt system, som virker rimeligt godt, efter baltiske forhold, fortæller Ruta Pels.
Fra Chapter Syd vil vi gerne have et tættere samarbejde med Ruta Pels. Vi undersøger blandt andet om vi kan formidle, at unge danskere kan deltage i nogle af hendes projekter, og om der kan etableres en udveksling på det kulturelle område.
Blandt andet med tekstil- og billedkunstnere.
/anna marie bohsen
*****************

Tallinn
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Hvor passer I dog godt
på alt, hvad I har….
sagde to rumænske lærere, da de besøgte Sønderjylland i april. De besøgte flere skoler og var imponeret over lokalernes og materialernes standard. De vil gerne have gang i udveksling mellem unge i Rumænien og Danmark.
-----------Det var et par meget begejstrede lærere fra Rumænien, der aflagde Danmark besøg i maj. Liliana Harhas underviser i
engelsk på en skole i universitetsbyen Iasi i det nordøstlige Rumænien. Hun havde kollegaen, Daniella, der underviser
i matematik, med, og begejstringen gik blandt andet på de forhold, der bydes danske børn og unge.
Det var Thea Lauridsen, Chapter Syd og kasserer i People to People Danmark, der var kommet i kontakt med Liliana,
fordi de to rumænske lærere gerne ville have gang i udveksling mellem danske og rumænske elever i 13-18- års alderen.

En uge i Danmark
De to var på et ugelangt ophold, og tilbragte de første par dage i København, inden de kom til Toftlund, hvor de boede
hos Thea Lauridsen.
Her var de på flere timers visit på henholdsvis STUK, der er en privat overbygningsskole med 100 elever på årgangene 8.-9. og 10. klasse. Halvdelen af eleverne er dagelever – mens den sidste halvdel er kostskoleelever – og på Musik- og Teaterhøjskolen med godt 60 voksne elever.
- Det var fantastisk inspirerende at besøge de to skoler. På en måde er der ikke så stor forskel på den måde, vi underviser på – men omgivelserne, klasselokaler og materialer er meget forskellige, sagde Liliana Harhas under afskeden med Danmark. Meget mere velholdte bygninger og fine lokaler end vi er vant til. Udbuddet af instrumenter, som
eleverne har adgang til på højskole, er meget imponerende.

Tænk at eje…
Også den private FEGU Læseskole i Hammelev, der underviser i dansk, matematik og engelsk efter almindelig skoletid, fik
besøg af de to lærere. Her fortalte leder Ingrid Lauensgaard
Hansen om hvordan undervisningen tager udgangspunkt i det
eleverne kan – og hjælper dem derfra. Det er et supplement til
den almindelige skolegang. Dagen i Hammelev sluttede med
en koncert i Vojens med Vojens Brass Band. Igen var de to
meget forundret over, at det er økonomisk muligt for hvert
enkelt medlem af brassbandet at ejer sit instrument.
Ud over skolebesøgene kom Liliana og Daniella også til at
stifte bekendtskab med den danske sangskat, da de var med til møde i Grænseforeningen i Møgeltønder på Schackenborg Slotskro.
Inden de rejste tilbage til Rumænien fik de en tur ud i det sønderjyske landskab – både det flade mod vest og det mere kuperede mod øst.

Problemet er økonomien.
Om der kommer udveksling ud af besøget, er uvist. De to vil meget gerne kunne vise en gruppe unge rumænere
Danmark og undervisningen her. STUK i Toftlund er også meget interesseret i at få besøg. Og der bliver næppe problemer med at indkvartere en halv snes unge mennesker fra Rumænien i Chapter Syds område.
I første omgang er problemet dog økonomien. For de to lærere måtte også konstatere, at alting er meget dyrt i Danmark i forhold til de priser, de er vant til derhjemme. De er nu i gang med at finde ud af, om der kan søges EU-støtte til
en (ud)dannelsesrejse til Danmark.
I september holder People to People sin Europa-konference i byen Roman i Rumænien. Og der er aftalt møde mellem
de to og Anna Marie Bohsen, Chapter Syd, som repræsenterer Danmark ved den lejlighed. Her skal det videre forløb
drøftes.
/anna marie bohsen
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41 år med People to People – Østsjælland
-fra Alaska i nord til Nairobi i syd ……….
Karen Margrethe Kristensen, Chapter Øst fortæller om sine spændende år med People to
People.

I foråret 1975 nåede ideen med en PTP lokalkomite frem til Rønnede. Sammen med
en familie fra Næstved blev den oprettet og den første gruppe modtaget. En succes
var hjemme. Sådan har det været år efter år siden – 41 år med mange forskellige
grupper fra det meste af verden.
Alle kom i homestay helt ude
på landet, hvor engelsk bestemt ikke var daglig tale dengang,
Begejstringen var efter hver gruppe stor og værtsfamilierne
blev ved med at spørge: ”Hvornår kommer den næste gruppe?”
Venskaberne voksede og mange 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 for PTP øst har nok været 15 meget aktive år
med vore japanske venner fra Region FUKUI, som på 5 dage
fik et stort indblik i dansk kultur, sociale institutioner og meget
mere. Venskaberne voksede til trods for de enorme kulturforskelle.
Lokale kræfter har hver gang ydet en stor indsats forud gruppens ankomst og ikke mindst i de dage den er i homestay. Størst af alt er dog glæden ved dette arbejde, glæden ved at se det lykkes og opleve afskedens svære stund
med tårerne ned af kinderne.
PTP Øst har også arrangeret ture ud i den store verden.
Fem ture til USA og 7 ture til Japan er det blevet til.
Den allerstørste oplevelse har været homestay-besøgene i japanske hjem. Kulturforskellene er enormt store, sprogbarrieren klares med fingersprog og gæstfriheden kan slet ikke beskrives.
Hver gang er vi kommet hjem med en meget glad og tilfreds
gruppe. Deres ord har ofte været: ”Sådan en tur med et så indholdsrigt 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 meget 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 over 40 år af andre og fremmede kulturer og
venskaber, vil ingen af os have været foruden. Det er helt ubeskriveligt.

Alle har været i Danmark!

I FUKUI,
Japan
I
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Peru med den Stolte inkakultur og den fantastiske natur
Med ”People to People” på en uforglemmelig rejse til Inka Civilisationens Vugge, og
oplev en af de mest fascinerende og farverige regioner i verden. Peru har så meget at
byde på både kulturelt og med natur.
Vi skal besøge hovedstaden Lima der i kolonialtiden var centrum for Spaniens kontrol
af latin Amerika.
Efter Lima skal vi til Nationalparken Paracas, her kan vi se Pingviner, Søløver og
spændende fugle. Vi får også mulighed for at se Kandelaberen, en figur der er ridses
ind i klipperne, af den samme kultur der lavede Nazca linjerne. Vi får også tid til en tur
til et lokalt Pisco destilleri. Om aftenen tager vi sovebussen fra ”Cruz del sur” til Arequipa, så vi langsom kan vende os til højden.
I Arequipa, kendt som ‘Den Hvide By’, grundet alle dens hvidskurede huse i det seværdige koloniale centrum, med de snævre
brostensbelagte gader, besøger vi Museo San
tuarios Andinos, hvor vi skal se Juanita pigen
som blev Rios ofret af Inkaerne til solguden Inti. I
Arequipas centrum, besø
ger vi den store centrale plads, Plaza de Armas, byens Katedral ’Companía de
Jesus’ kirken. Som afslutning skal vi til Santa Catalina Klostret fra det 16. århundrede, som mest af alt minder om en lille by i Arequipa og er et meget
unikt sted.
Fra Arequipa skal vi til Colca Canyon. Vi skal besøge ‘Cruz del Condor’, hvor vi
får mulighed for at se den majestætiske Kondor flyve rundt og lede efter bytte.
Vi bor i Chivay hvor der er mulighed for at slappe af i landsbyens termiske bade
‘La Calera’, om aftenen skal se et folklorist show på en lokal restaurant.
Efter Chivay køre vi til Puno, hvor vi skal besøge Uro folkets der bor på fly
dende øer på Titicaca søen. Vi hører
om, hvordan de flydende sivøer skabes ved håndkraft samt oplever hverdagslivet på Sivøerne.
Fra Puno drager vi til Cusco som ligger i 3.200 meters højde. I inkaernes hovedstad Cusco får vi et godt indtryk af inkaernes historie og levevis. Vi tager
på en rundvisning i Cusco, hvor vi skal se stenen med de 12 vinkler, der vil
også være mulighed for at besøge museer og et lokalt marked hvor man kan
købe Alpaca tøj. Lige ovenfor Cusco besøger vi det imponerende fæstnings
værk, Sacsayhuaman, hvor inkaerne udførte deres hellige ritualer.
Vi skal også en tur til Sacre Valley, hvor vi besøger Chincheros, her oplever vi farvning af garn samt vævning. Næste
stop er Ollaytambo med den store Inka-fæstning, stedet hvor Inkaerne vandt et stort slag mod Spanierne. Vi skal besøge en lokal ’Inka-bar’, hvor vi skal være med til at bearbejde majs til den lokale alkoholiske drik Chicha. Desuden
besøger Pisaq by og ruiner: Pisaq, hvor vi skal tilberede lokale empanadas (pirogger).
Vi skal besøge saltterrasserne ved Maras, som har været brugt til saltudvinding tilbage fra præinka tid. Det saltholdige
vand kommer fra naturlige underjordiske kilder og bliver ledt ned af skråninger i et net af små kanaler, for at ende i de
flere hundrede gradvist faldende terrasser. Efter en kort køretur besøger vi det storslåede amfiteater ved Moray. Dette
blev højst sandsynligt brugt som et stort inka laboratorium, for at udvikle de optimale forhold for dyrkningen af lokale
afgrøder.
Machu Picchu
Endelig skal vi besøge et af verdens syv nye vidundere, hvilket det I sandhed
må siges at være! Vi står op MEGET tidligt og tager busen op mod
Machu Picchu, for at overvære en
helt fantastisk solopgang over
dette storslåede ruinkompleks. Vi
ser de vigtigste af ruinerne og får
derefter tid til selv at udforske området. Vi har en guide med der kan
fortælle om Machu Picchu i detaljer.
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Fra Cusco og Inkaerne tager vi til tager vi flyet til Puerto Maldonado. Fra Puerto Maldona sejler vi til vores Eco
lodge i Amazonas– om aftenen skal vi til Monkey Isla, hvor vi kan opleve Edderkop aben og andre forskellige abearter.
De næste dage skal vi med udgangspunkt i vores hytte i ecolodge på vandreture i junglen, hvor vi ser og hører om de
mange forskellige tæer, fx telegraftræet, Jerntræet det vandrende træ. Er vi heldige ser vi måske Hoatzinen en fugl
der som unge har klør på vingerne. Vi skal også ro over en mindre sø. Her er vi måske mulighed for at se Tukaner,
Kingfisher og andre fugle. Om eftermiddagen sejler vi op ad nogle af de mindre floder og prøver at fange nogle fisk.
Fra Puerto Maldonado flyver vi tilbage til Lima og dagen efter rejser vi mætte af oplevelser hjem.
Generelt
På hele turen er der en dansktalende peruviansk guide, herudover er der lokale engelsk talende guider på de forskellige steder vi besøger. Vi rejser den 28. juni 2017 og hjemme igen den 16. juli 2017.
Se hele programmet på hjemmesiden WWW.peopletopeople.dk
Pris for rejsen: kr. 30.800,- pr. person (2 personer i samme værelse) Enkeltværelse et tillæg på kr. 3.800.
Turen arrangeres af: ”People to People”, Dansk-Peruviansk Venskabsforening og Clark Consult
Kontakt: Thea Lauridsen tlf. 22171896 thea@mail-online.dk Clark tlf. 23430682 clark@tdcadsl.dk
****************************

Fra fotosamlingen.

Mido Doi i Odense

Miyajma – ”Den hellige port”

Homestay i Japan

Fra verdenskonference i Sydney
Midt i Nevada ørkenen.
Afgang fra
New York.
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Aktuelle rejser
2017
New Zealand

25.jan- 18. febr.
Tilmelding: 15. sept.

Anna Marie Bohsen
Chapter Syd

anma@post12.tele.dk

Japan

maj

Gunild Bogdahn

gunildbogdahn@gmail.com

Peru

29. jun -16. jul

Thea Lauridsen
Chapter Syd

thea@mail-online.dk

2018
Sydafrika - Cape Town
Garden Ruten.

marts

Anna Marie Bohsen
Chapter Syd

anma@post12.tele.dk

Mongoliet – Gobi ørken

juli-aug.

Anna Marie Bohsen
Chapter Syd

anma@post12.tele.dk

Bestyrelsen
Svenn Erik Kristensen

formand

tlf. 2298 6342

sek@sveka.dk

Gunild Bogdahn

næstformand

tlf. 3148 1284

gunildbogdahn@gmail.com

Thea Lauridsen

kasserer

tlf. 2217 1896

thea@mail-online.dk

Anna Marie Bohsen

PTP Syd

tlf. 2532 8826

anma@post12.tele.dk

Karen Margrethe Kristensen

PTP Øst

tlf. 2081 7403

kmk@sveka.dk

Thomas Jørgensen

PTP Nord

tlf. 9813 8274

thoeljo@stofanet.dk

Birger Bartholomæussen

suppleant

Sekretariatet

Hos formanden.

birgerbart@llive.dk
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