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”At rejse med People to People
er ikke luksus,
men engagement og oplevelser.”
Overskriften kan næsten stå som et slogan for de rejser,
som People to People gennem over 50 år har gennemført. Det går igen i de fleste af de små beretninger, som
en lang række deltagere har skrevet til dette nummer af
vort halvårlige nyhedsbrev.

Albanien

Lige fra starten har PTP Danmark stræbt efter at leve op
til et af de afgørende elementer i hele ideen bag People
to Peoples. En ide som den amerikanske præsident
Dwight D. Eisenhower udtænkte.
Den tætte kontakt mellem mennesker – homestay – fra
forskellige dele af verden, ville iflg. grundlæggeren være
afgørende for at skabe fred i verden.
”Peace through understanding” som det også er blevet
sagt.

Japan

Ingen med interesse for verden udenfor ”vor egen lille
andedam” kan leve i den tro, at der ikke i dag er mindre
brug for den tanke end da den blev tænkt for over 60 år
siden.
Intolerance og ringe forståelse for andre, deres måde at
leve på, deres kultur og ikke mindst deres dagligdag lever desværre i bedste velgående. Dette trods for at vi
aldrig har haft en bedre og større mulighed for at skaffe
os viden og indsigt i andres forhold.
People to People og ikke mindst tankerne bag er i min
optik stadig levedygtig og vil båret frem af aktive og engagerede mennesker også i de kommende år ”gøre en
forskel”
Svenn Erik Kristensen
formand
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Peru

Albanien giver meget
stof til eftertanke..
Anny og Günter Locher var med i Albanien i foråret og fortæller her om turen.
Den 6. maj 2016 kl. 5.50 mødte en lille gruppe på 14 personer op på parkeringspladsen ved Rema 1000 i
Haderslev. Efter at have hilst på hinanden fordelte vi os forventningsfulde i de to minibusser, som skulle
køre os til lufthavnen i Hamburg.
Ved check-in viste det sig, at vi kun måtte checke 1 kuffert ind pr. person, så jeg kom straks i vanskeligheder.
Anna Marie (Bohsen, rejseleder) havde spurgt i Albanien, hvilke gaver vi kunne medbringe. Svaret var, at
de kunne bruge alt – herunder også brugt tøj.
Jeg havde pakket 7 kg tøj i en ekstra taske, men Anna
Marie, som er vant til uforudsete begivenheder, hjalp
med at rulle tøjet sammen og få det placeret i vores kufferter.
Så tøjet kom med og blive afleveret i Albanien.
Efter mellemlanding i Wien ankom vi om eftermiddagen
til Tirana, hvor vi blev modtaget af vores albanske guide,
Merita Meko. Hun havde planlagt vores tur i Albanien, og
i den følgende uge var hun guide og fortalte os om og
viste os rundt i Albanien sammen med vores dygtige og
rutinerede chauffør.
Før og efter Hoxha
Albanien har været et meget lukket land, og Merita sagde, at når man taler om landet og dets historie, så opregnes det i tiden før 1990 – altså under diktator EnAnny og Günter Locher
ver Hoxha - og tiden efter.
Under Enver Hoxhas strenge diktatur måtte folk ikke flytte til andre egne af landet, og efter 1990, hvor det
blev tilladt at bosætte sig, hvor man ønskede, er der mellem lufthavnen og Tirana opstået en helt ny bydel
med ca. 100.000 indbyggere.
Brødremenighedens kirke, som er Meritas kirke, udfører et stort hjælpearbejde i området.
Fattigdommen er stor, og den er blevet værre efter krisen i Grækenland, hvor mange albanere, hovedsagelig mænd, har arbejdet og sendt penge hjem. Nu kan de ikke længere finde arbejde der og dermed heller
ikke sende penge hjem til familien.
Meget fattig og meget rig
På den ene side er der meget fattigdom, og overhovedet intet socialt sikkerhedsnet. På den anden side er
der folk, som er utroligt rige. Det er lidt den stærkes ret, men de albanere, vi havde kontakt med, ønskede
virkelig at få opbygget deres land og blive en integreret del af Europa.
På turen havde vi 4 overnatninger i private hjem. Det var igen en stor oplevelse. I Tirana boede vi hos en
kvinde med en 15-årig søn, som talte engelsk og fortalte os mange ting om forholdene i Albanien. Han
mindede mig meget om vores barnebarn med sin åbenhed og ønsker for fremtiden.
De var meget gæstfrie, og vi tilbragte nogle meget hyggelige timer sammen med dem. Ved afskeden fik vi
madpakke med og to flasker raki (lokal snaps).
(fortsætter på side 7 )
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Generalforsamling 2017
People to Peoples generalforsamling 2017 holdes på

Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram den 4. marts fra kl. 11:00 til ca. 16:00
Da vi ikke havde Rejse Cafe i 2016, vil vi i forbindelse med generalforsamlingen fortælle om de fremtidige rejser i 2017/2018.
Efter en let frokost, som PTP er vært for, fortæller Susanne Brodersen –medejer af Gram slot, om da familien købte og overtog
slottet.
Og om hvilke tanker og hvilken udvikling der skulle til for at nå dertil, hvor familien og den store virksomhed ”Gram Slot” er i
dag.
Dagsorden:
Kl. 11:00
Velkomst til Rejse Cafe & generalforsamling
Kl. 11:10
2 rejseforedrag
Kl. 12:15
Let frokost, som PTP er vært for
Kl. 13:00
Susanne Broderen, foredrag
Kl. 13:30
Spørgsmål og pause
Kl. 13:45
PTP generalforsamling Kaffe m/lagkage
Kl. 14:45
2 rejseforedrag
Kl. 16:15
Farvel og tak for i dag
Af hensyn til frokost osv. er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til:
Mail: thea@mail-online.dk eller tlf. 22171896 – tilmelding senest d.
Vi beder jer indbetale medlemskontingent for 2017 inden generalforsamlingen. I kan benytte det vedlagte giroindbetalingskort
eller endnu nemmere overfører beløbet til PTP konto reg.nr. 1551 konto nr. 4115212427 HUSK navn og medlems nr.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Præsidentens beretning om organisationens virke i det forløbne år
Chapternes beretning fra det forløbne år
Debat
Godkendelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
a. –til bestyrelsen
b. –suppleanter (p.t. Birger Bartholomæusen)
c. –revisor (p.t. RSM plus)
9. Fastsættelse af mødedato og sted for næste generalforsamling
10. Eventuelt
Ad 8a: -på valg er Thea Lauridsen og Gunild Bogdahn
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Armenien – også
en mulighed
Lige nu arbejdes der på en 8-dages tur til Armeniens hovedstad Jerevan og nærmeste omegn i juni i år. Endnu er de
sidste detaljer ikke helt på plads – men vil være det i løbet af nogle få uger. Som noget usædvanligt så bliver der mulighed for at vælge mellem homestay/privat indkvartering og hotel under opholdet, fordi mange af People to Peoplemedlemmerne ganske enkelt ikke har plads.
Armenien ligger på grænsen mellem Europa og Asien – på landtangen mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav og
har sin vestgrænse mod Tyrkiet og østgrænsen mod Aszerbaidjan. Sammen med Georgien er Armenien blandt verdens ældste kristne stater, så det er virkelig et område med stor og lang historie.
Turen arrangeres i et samarbejde mellem Chapter Syd og PtP i Berlin. Er du interesseret i yderligere information, så
kontakt Anna Marie Bohsen – anma@post12.tele.dk.

***
Farverige Sydafrika
Undervejs er også en spændende tur til Sydafrika. Det bliver i starten af marts 2018 og kommer til at strække sig over
12-15 dage. Planlægningen er godt i gang, og rejsen byder både på dage i en af verdens smukkeste hovedstæder Cape Town. Vi skal på opdagelse og oplevelse på Cape-halvøen dens pingviner, aber, emuer og storslåede natur. Vi
skal på safari og bo på en lodge og få et strejf af ”Karen Blixen i Afrika”. Vi besøger Outshoorn, der er kendt for sin en
gang store strudsefjerproduktion – og skal til vinsmagning på vingården hos de 7 søstre (Seven Sisters) – og undervejs møde både sorte og hvide familier.
For yderligere oplysninger, kontakt Anna Marie Bohsen, Chapter Syd (anma@post12.tele.dk)

***
Mongoliet og de
store vidder
Sommeren 2018 byder også en tur til Mongoliet. Denne gang går turen direkte fra Danmark til Ulaan Bataar – hovedstaden i Mongoliet, hvor vi tilbringer nogle dage – inden vi fortsætter ned i den kæmpe Gobi-ørken. Den er ikke kun
en gold ørken men rummer både frodighed og store vidder og fantastisk natur.
For yderligere oplysninger, kontakt Anna Marie Bohsen, Chapter Syd (anma@post12.tele.dk)

Peruviansk højlandskultur i Inkaernes Vugge
Denne rejse har kultur og Natur samt kulturel forståelse i højsædet, Fair Trade og bæredygtig turisme, har samtidig
været et vigtigt fokuspunkt under udarbejdelsen af rejseprogrammet.
Vi bruger derfor primært lokale folk som samarbejdspartnere i Peru. Udover et enestående indblik i kulturen, byder
denne tur også på nogle helt fantastiske naturoplevelser i Colca Canyon, ved verdens højest beliggende sø, Titicaca,
og i Inkaernes Hellige Dal.
Vi skal besøge et af Sydamerikas absolutte højdepunkter, der er et af verdens nye syv vidundere: Inkaernes gemte og
glemte religiøse by Machu Picchu, i naturskønne svært fremkommelige omgivelser med skummende floder og skovklædte bjerge. Enhver besøgende til Andesbjergene bør opleve solopgangen over Machu Picchu, hvor solen kaster
sine varme stråler og vækker de fantastiske ruiner til live. Alt i alt bliver det 20 fantastisk oplevelsesrige dage i Inkaernes Vugge, som bringer os fra Arequipa over Den Hellige Dal og Titicaca.
Efter Inkaernes højland, tager vi en tur til Amazonas “Madre de Dios”. Madre de Dios ligger i den syd østlige del af
Peru. Navnet betyder guds moder (Jomfru Maria) og er et udtryk for, hvor lidt man egentlig kendte til området, under
kolonitiden. Vi skal bo på en Eco Lodge, ved bredden af floden ”Madre De Dios”, i 3 dage, hver dag er der udflugter i
regnskoven. Her får vi mulighed for at se den vilde utæmmede regnskov, strømmende floder, sejle i sumpområder, se
og opleve dyr samt planter der er hjemhørende i regnskoven.
Tag med Dansk Peruviansk Venskabsforening på en uforglemmelig rejse til Inka Civilisationens Vugge, og oplev en af
de mest fascinerende og farverige regioner i verden. I det sydlige Peru står en utrolig varm og gæstfri lokalbefolkning
klar med åbne arme, for at byde os velkommen til et autentisk indblik i hverdagen i en fremmed og farvestrålende
kultur. Oplev regnskoven på nært hold, når vi på vores turer, går igennem regnskoven på små anlagte stier eller sejler
på søer og floder.

Thea Lauridsen tlf.: 22171896 / thea@mail-online.dk samt vor hjemmeside: www.peopletopeople.dk
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I maj 2017 rejser vi af sted til Solens Rige.
*Japan er et land, som er svært at beskrive, og som bare skal opleves. Det er et overflødighedshorn
af smuk natur, historiske templer, en meget interessant kultur og yndige japanerinder i smukke kimonoer*
I Hiroshima besøger vi Fredsparken og museet ved ruinerne af eksplosionens centrum. Det er meget bevægende og faktuelt, og det sætter dybe tanker i gang.
Vi skal på en lille sejltur til Miyajima, den hellige ø, som ligger tæt ved Hiroshima. Her vil vi opleve et flydende tempel, en 5-etagers pagode, brudepar i rickshaw, munke i turkisfarvede kimonobukser, små fine
hjorte, der tigger mad, en dejlig tur med svævebane og måske en gåtur på havbunden (ved lavvande) ud til
Den hellige Torii, Japans kendte vartegn.
På øen, Okunushima, lever 1000-vis af kaniner, der er så tamme, og de vil rigtig gerne bespises. Det skal
vi også ud og opleve, med tog og skib.
Mens vi er i Kyoto, vil der være udflugter til Nara, den gamle kejserhovedstad i Edo-tiden, ligesom vi skal
besøge en bambusskov – noget som de færreste lige har i baghaven. Vi skal naturligvis også besøge
smukke templer og Nijo Castle med Nattergalegulvet.
Oppe i bjergene, i Takayama skal vi indlogeres i en Ryokan, en traditionel japansk kro indrettet med tatamimåtter. Om morgenen skal vi på markedet, hvor de lokale sælger deres frugt og grøntsager.
Denne gang er det i Gifu, vi skal i homestay. Vi skal prøve kimonoer og kalligrafi, og vi spiser sammen med
alle værter og gæster. Vi skal besøge en børnehave eller skole og få indblik i børnenes hverdag, som er
forskellig for vore børns hverdag. Her vil også være mulighed for at opleve bonden plante sine rismarker
til.
Rejsen er fra 9. – 23. maj. 15 dages rejse i et land, som nu er på top 10 over ”nye og interessante” rejsemål.
Det er min 4. tur til Japan og jeg kan kontaktes på 3148 1284 eller gunildbogdahn@gmail.com for et fuldt
program.
Gunild Bogdahn,
Chapter Syd.

Toriport v. øen Majima

Fristelser til morgenmad.
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Rejse til Peru og Bolivia
18.3 – 7. 4. 2016
Af Kaj og Lone Ugelvig

Thea Lauridsen fra People to People arrangerede i samarbejde med Dansk Peruviansk Venskabsforening en rejse til
Sydamerika med specielt fokus på inkaernes kultur og de efterkommere, der bor i højlandet.
Vi havde peruvianske Marilu Clark, der er dansk gift, med som guide. Marilu har boet i Danmark i 10 år og var sammen med Thea et godt team, når der skulle løses spørgsmål på dansk eller spansk.

Peru som turistland
Nu, hvor rejseindtrykkene er ved at sætte sig er der et par oplevelser, som specielt har sat sig.
Inkaerne regerede reelt kun i perioden 1438 til 1532, men alligevel er det
den kultur, som det nuværende Peru spejler sig i. Landet gør meget for at
vedligeholde de historiske steder, hvad enten det drejer sig om bygninger
eller dele af det omfattende vejnet, som inkaerne byggede. Turismen udgør
ca. 40 % af landets indtægter og er dermed en vigtig faktor for udbygningen
af velfærden i landet.
Flere af de højlandsbønder, som vi besøgte lever som de altid har gjort –
uden maskiner til markarbejde eller køleskab til opbevaring af fødevarer.
Det er en stor opgave for landets regering også at hjælpe denne befolknings-gruppe til at få gode vilkår på landet.

Ca. 60 % af verdens forskellige sorter af frugt og grønt kan dyrkes i Peru, som har et rigt og varieret klima. Vi så selv
de bugnende mængder på de lokale markeder.

Påskehøjtid
Langt hovedparten af landets indbyggere er katolikker. Dette gav os mulighed for at opleve smukke processioner,
hvor unge, stærke mænd bar tunge religiøse figurer igennem byen. I kirkerne var der på hvert alter sat store buketter
af blomster – især gladiolus, anbragt af de troende til ære for deres helgen.

Præsidentvalg
Peru er et ungt demokrati, hvor indbyggerne tit demonstrerer for at blive hørt. Dette mærkede vi undervejs, da et besøg af den grund blev udsat. Overalt, hvor vi kørte, var der store valgplakater eller der blev skrevet på mure, hvor der
var plads.
Vi blev øjenvidner til en stor demonstration i anledning af valget lige uden for vores vinduer i Cusco. Der var et stort
opbud af politi til at sørge for god ro og orden.

Ny rejse til Peru:
People to People udbyder sammen med Dansk-Peruviansk Venskabsforening er rejse til Peru allerede sidst i juni måned i år.
Rejsen finder sted fra d. 28. juni til d. 16. juli 2017
Pris er sat til kr. 30.800 pr. person i dobbeltværelse.
Detaljeret rejseprogram kan du få hos: Thea Lauridsen tlf.: 22171896 / thea@mail-online.dk sam,t
vor hjemmeside: www.peopletopeople.dk
Kom til PtP’s generalforsamling og hør om rejsen til Peru.
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Forventningerne indfriet (fortsat fra side 2)
I Pogradec boede vi hos en meget venlig enlig mand, som bl.a. havde problemer, fordi der pludselig blev
påbegyndt et højhusbyggeri på hans grund. Byggeriet er nu stoppet, den halvfærdige bygning står tilbage
og ingen ved, hvordan sagen vil fortsætte.
Vi havde glædet os meget til turen, og vores forventninger blev til fulde indfriet. Vi så meget af det smukke
bjergrige land. Bygningerne kunne mange steder bruge en kærlig hånd, men der var rent og pænt.
Albanien er et land, som kæmper for at få demokratiet til at fungere på trods af meget korruption, som man
dog ikke mærker til som turist. Albanerne var meget gæstfrie og fortalte gerne om, hvordan forholdene
havde været og om deres håb. Vi hørte om en tilværelse, som lå meget langt fra tilværelsen her hjemme i
vores land.
Kontakt til oplevelser
Rejser med People to People er ikke luksusrejser i den forstand, at man bor på fornemme hoteller, og af og
til er der ændringer i programmet undervejs. Begge dele opvejes til fulde af den kontakt, man gennem homestay får til befolkningen, indsigten i deres hverdagsliv, og vores guider er altid enestående.
Tænk, en aften inviterede Merita os alle på dejlig hjemmelavet mad i sin lille lejlighed. Maden i Albanien
var i det hele taget veltillavet, spændende og smagte godt.
Rejsen til Albanien har givet mange indtryk til eftertanke og kan varmt anbefales.
/ Anny Locher

En rejseoplevelse:
Marts 2007 var min hustru Ann-Marie og jeg med PtP Chapter Syd's tur til SYDAFRIKA i ca 14 dage. Den
første lille uges tid boede vi på hotel i Cape Town, hvorfra der hver dag var arrangeret forskellige ture og
derefter i 2 homestays i hhv Botrivier og Sedgefield med en enkelt nat i en Lodge indimellem.
Det var en fantastisk spændende og oplevelsesrig tur, ikke mindst på grund af vore 2 lokale "medrejsende":
Chauffør-Pieter og Guide-Peter, der var med os på hele turen, også i homestay.
Blandt de rigtig mange gode oplevelser er der 2 specielle, som fortjener at blive fortalt:
i Botrivier, et par timers kørsel fra CapeTown, var vi indkvarteret hos David Hartnick og hans familie. "Vi"
det var Gunild og Anna Marie, vores medbragte rejsearrangører, der blev installeret i David og Nicholene's
soveværelse, Pieter og Peter blev installeret i børnenes værelse, samt Ann-Marie og jeg, der fik Grandma's
soveværelse. Familien tog så til takke med madrasser på gulvet i stuen, når det var sengetid. Hvilken
gæstfrihed!!
Botrivier er en mindre by, hovedsageligt beboet af ikke-hvide indbyggere, og det var, så vidt jeg ved, første
gang, de havde PtP homestays. Den sidste aften samledes alle rejsedeltagere og øvrige værter i "vores"
hus og have til Potluck, og det var en rigtig dejlig aften, hvor vi alle sad udenfor med mad, vin, fællessang
og stor-hygge til langt ud på aftenen. I løbet af aftenen tror jeg, at alle byens indbyggere defilerede forbi
mindst to gange for at følge med i, hvad der skete. Men det mest rørende var, da David fortalte, hvor stolt
han var over, at en busfuld hvide mennesker fra Europa ville komme og besøge og overnatte hos dem, de
farvede, og at han kunne vise sine børn og elever, at det godt kan lade sig gøre at omgås de hvide. Dette
var ca 14 år efter apartheid !!!!
Den anden oplevelse tog først sin afslutning mere end 3 år efter vi havde været i Sydafrika:
Når vi er på den slags oplevelsesture har jeg for vane at tage rigtig mange billeder, bl.a. for efterfølgende at
lave en fotobog over turen. Da jeg efterfølgende fik set alle billederne igennem, var der så mange gode af
Pieter og Peter, at jeg besluttede at lave en lille billedbog til hver af dem og fik den også sendt af sted til
hver deres firma, men jeg vidste ikke om de var nået frem før sommeren 2010, efter fodbold VM i
Sydafrika.
Efter at VM var slut, fik jeg en mail fra en af de sportsjournalister, der havde fulgt med det danske VM hold.
Under opholdet dernede havde truppen en fast bus, og en dag havde chaufføren stolt fremvist den lille
fotobog, som han havde fået tilsendt fra Danmark. Journalisten havde så været snarrådig nok til at notere
min emailadresse, som jeg havde indføjet, samt også efterfølgende givet sig tid til at skrive til mig og sende
en hilsen fra Pieter, dejligt!!!
Tak til Gunild og Anna Marie for efterhånden mange, gode ture ud i verden.
MVH Ann-Marie og Peter Sørensen, Haderslev
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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

”Korte nyheder” fås pr. mail
Nu kan du også få ”Korte nyheder” fra People to People pr. mail.
Ikke tit – men når de er der!
Det kræver blot, at du sender din navn og din e-mailadresse til kasserer Thea Lauridsen
(thea@mail-online.dk ), så sørger hun for, at du kommer på listen med modtagere.
Vi fortsætter naturligvis med at udgive de 2 årlige ”Nyhedsbrev” i februar og september på papir,
som du modtager med posten.
Men det hænder, at vi får besøg fra andre People to People-foreninger ude i verden, at vi har mulighed for samarbejde med andre om rejser - at vi holder møde eller en sammenkomst i en bestemt anledning.
Alt sammen begivenheder, som har kort frist, og som vi gerne vil fortælle om og give dig mulighed
for at deltage i.
Derfor ”Korte nyheder” pr. mail.
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