NYHEDSBREV
2 - 2017

Du sidder nu med en lille hilsen fra People to People. Vi har valgt denne gang at
fortælle dig om de rejser, som vi har tænkt os at tilbyde i de kommende år.
People to People-Danmarks næstformand har skrevet denne leder, der bedre end
meget andet fortæller, hvad vi opfatter som det at rejse med os.
God fornøjelse
Svenn Erik Kristensen
Formand.

Japan - Meiko

En badeferie sydpå er dejlig uforpligtende, man behøver hverken engagere sig i
sproget, lokalbefolkningen eller maden. Man rejser som turist og lader sig underholde.
Med People to People rejser man ud som opdagelsesrejsende. Man tuner ind på
opmærksomhed og engagement og får det hele retur. Sammen med lokalkomiteen arrangeres landarrangementet, så vi får indsigt i f. eks kultur og mad. Undervejs vil vi altid se storslået natur, og her kan vi bare suge til os. Mødet med de
lokale er altid en helt uventet oplevelse. Man snakker, griner, hygger, synger og
spiser sammen, og det er som at møde gamle bekendte. De vil os, ligesom vi
også vil dem, og det er meget berigende.

Japan – Tora port

People to People bestræber sig på at udbyde spændende rejsemål. På den måde
får vores medlemmer mulighed for at få nogle af de oplevelser, som så velvilligt
blev delt ud, da mange af jer var værter for år tilbage.
Derfor vil jeg gerne slå et slag for, at hvis du overvejer en rejse ud i verden, så
kig på vores udbud af rejser. De tåler ganske enkelt sammenligning med andre
rejseudbydere. Vi er garanter for, du får anderledes kulturelle oplevelser, som
ikke er for de mange. Vi hjælper med sproget, hvis du ikke har mod på at kaste
sig ud i de udenlandske gloser, og vi tager hånd om dig og din rejse fra vi mødes
før afrejsedagen til du igen er hjemme.

Japan - Sakura

Vi er selv med på hele turen, så du kan trygt rejse med os. Vi kan rejse ud med
mindre grupper, hvilket er en fordel, hvis man rejser alene.
Gunild Bogdahn
ChapterSyd
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Europakonference

Det er slet
ingen sag at
tilrettelægge
en tur, når interessen er så stor, at den er udsolgt
på bare 3 dage.
Det var turen til Sydafrika! Den foregår 18 dage i
februar-marts 2018, når det er sommer og varmt på
den sydlige halvkugle.
Vi besøger sorte og hvide familier og har god tid
sammen med dem. Vi er nogle dage i en af verdens
smukkeste hovedstæder, Cape Town og skal ud på
Robben Island, hvor Nelson Mandela sad fængslet i
mange år. Vi skal på visit i Langa – en township
(skur-by) – i Cape Town. Vi får vind i håret på Kap
det Gode Håb og får sikkert en lille fjer på, når vi
kommer ind på den store strudsefarm i Oudtshoornområdet. En gang var den storleverandør af strudsefjer til alverdens modehuse. Og vi kan få badetøjet
gjort vådt i Det Indiske Ocean. Naturligvis skal vi
også til vinsmagning hos ”7 Sisters”.
Det er People to Peoples 3. tur til Sydafrika og der
er 12 deltagere. Af hensyn til homestay (privat indkvartering) er det altid PtP-klubben i modtagerlandet, der bestemmer, hvor stor vores gruppe må
være.

og der er senge, som vi kender det, med dyne og
hovedpude – og duftende sengelinned.
I Gobi kommer vi til resterne af det store Manzushir
Tempel-kompleks, der en gang bestod af 70 mindre
templer, hvor der boede flere end 1.000 lamaer. Vi
fortsætter til Baga Gazriin Chuluu, der ligger på et
150 kvm stort bjergmassiv. Vi gør holdt ved White
Stupa med den 100 meter lange og 30 meter høje
klippevæg, som gennem tusinde år er blevet slebet
af vinden, så det ligner konjunkturerne af en middelalderby.
Vi tilbringer et par dage i Ulaan Bataar. Vi skal i
nationalteatret og se en traditionel danse- og syngeforestilling. Vi besøger kashmerefabrikken Gobi og
ser det nyeste inden for spindelvævstynd strik til
kvinder og mænd. Vi skal på museum og kunstgalleri og have tid til selv at gå på opdagelse i byen.
På denne tur kan vi max være 16 deltagere.
Som på de øvrige PtP-ture er der dansk turleder
med på hele rejsen. I Mongoliet har vi en erfaren
guide i Bayana Moldoi, der også er præsident for
People to People i Mongoliet. Hun har været en
super guide de 2 tidligere gange, vi har været der.
Yderligere information hos Anna Marie Bohsen på
mail: anma@post12.tele.dk

**********************
***********************

Det er så stort et land med enorme vidder, en afvekslende natur, sol fra en blå skyfri himmel og en
let blæst, så man kan holde det ud. Og vi møder
stor gæstfrihed. Den kommer vi til at mærke, for vi
indkvarteres privat nogle dage i Ulaan Bataar –
Mongoliets hovedstad.
Det er i juli 2018 vi ruller østpå til Mongoliet og
Ulaan Bataar og videre ned til Gobi Ørkenen. Det
bliver en tur på 13 dage - heraf 5 dage, som vi tilbringer vi i Gobi
Ørkenens storslåede natur. Den del
af turen foregår i
minibusser og vi
bor i ger – de
runde filttelte –
undervejs. Der er
dog ikke meget
”spejderlejr” over
det. Teltene er
Vi ser dem overalt i Mongoliet.
med fast bund
med gulvtæpper,

New Zealand omme på den anden side af jorden har
en dragende virkning på mange danskere. Også
dem, der allerede har været der.
Og vi tager af sted igen.
Næste tur bliver i januar-februar 2019 – 24 dage og
prisen bliver ca. 32.500 kr.
Der er et par nye ting på programmet. Vi får 2 dage
i Bangkok, Thailand, på vejen til New Zealand. Vi
ankommer så sent til Bangkok, at vi ikke får set ret
meget den første dag. Derfor tager vi en halv dag
mere sammen med vores danske superguide, Marck
Christiansen, der har boet der i snart 15 år. Han
viser os alle de spændende steder, som man skal se
– og steder, hvor turister ellers ikke kommer. I
Bangkok bor vi på hotel.
Ved ankomsten til Christchurch på New Zealands
sydø mødes vi i lufthavnen med værtsfamilien og
bliver indkvarteret privat de første dage. En af de
nye aktiviteter er forhåbentligt en fælles tur ud for
at se hvaler i åbent hav.
Vi skal på en 5- dages tur på sydøen i minibus, og vi
bor på moteller. Fra Christchurch flyver vi til hovedstaden Wellington, hvor vi er et par dage. Her får vi
en guidet tur i byen og skal på sælsafari nord for
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Wellington.
Den nordlige del af
nordøen
bliver sidste stop –
nærmere
betegnet i
Whangarei,
hvor vi er i
homestay
og har en
Udsig - Christchurch
2- dages
tur ud til
det sted, hvor New Zealands forfatning blev underskrevet i 1834.
Turleder bliver Anna Marie Bohsen. For yderligere
information mail: anma@post12.tele.dk
********************

I juni 2019 er det 800 år siden, at Dannebrog faldt
ned fra himlen i Estlands hovedstad Tallinn, da kong
Valdemar slog esterne. Og Tallinn betyder faktisk
”Danskerbyen”. Det bliver en 5-dages tur dog uden
homestay, da arbejdsløsheden og fattigdommen i
Estland stadig er stor. Men vi får rig mulighed for at
mødes med estiske People to People-folk. Blandt
andet Ruta Pels, præsident for PtP i Estland og en
meget international aktiv kvinde. Hun vil være vores
guide det
meste af
tiden. Tallinn er en
smuk by,
hvis gamle
bydel er
restaureret
med nænsom hånd,
og en stor
oplevelse.
Vi skal
Tallinn - parlamentsbygningen
også en tur
ud til de store vandfald uden for byen, og får dermed
også set lidt af det landlige Estland.
Der er en lang tradition for samarbejde mellem
Danmark og Estland – politisk, kulturelt og militært.
Som optakt til turen arbejder vi på at arrangere nogle foredrag om ikke mindst den kulturelle forbindelse
mellem de to lande.
For yderligere information: Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk

I denne sommer havde Chapter Syd besøg af Merita
Meko, der for et par år siden tilrettelagde en super
tur i Albanien. Turen var på 6 dage, og vi nåede vidt
omkring. Blandt andet til Makedonien og var i homestay flere steder i Albanien.
Det var så god en oplevelse for både gæster og
værter, at Albanien gerne vil se en gruppe danskere
igen. Denne gang bliver turen på 9 dage i september 2019. Vi har et par dage i Tirana, hvor vi besøger Nationalmuseet og går på opdagelse i byen. Vi
er i bjergbyen Kruja med markeder og et par flotte
museer. Vi tager ud til feriebyen Durres ved havet
og spiser frokost på restaurant i vandkanten. Derefter går turen syd på, og vi har et par dage ved den
albanske Riviera ved Adriaterhavet. Derfra tager på
en dagtur til den smukke græske ø, Korfu. Her havde dronning Anne Marie og kong Konstantin et pa-

læ, Mon Repos. Det er for nylig renoveret og der er i
dag offentlig adgang. Om vi får det at se, vides
endnu ikke.
Bjerbyen
KRUJA
Interesserede kan kontakte Anna Marie Bohsen for yderligere information.
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Turen går til Kerala i Sydindien. Fra den 17.
januar – 1. februar 2018 og koster kun
14.200,00 Tillæg for enkeltværelse kr.
2900,00
I People to Peoples ånd besøger vi altid private familier
Inderne kalder selv Kerala for Gud’s eget land –
et rent paradis med smukke sandstrande, kokospalmer, blåt hav, sol og et stort og meget smukt
backwater-område, der er et net af søer, floder,
kanaler og laguner.
Dag 1 -2 til 7 Afrejse fra KBH. Dag 2. Ved
Kovalam Beach kan du nyde stranden, havet og
fiskerlivet. Udgangspunkt herfra besøger
vi Mitraniketan, der ligger ca. 25 km nordøst for
Trivandrum. Mitraniketan er et større skoleprojekt,
hvor der bl.a. bor ca. 250 børn. People's College er en højskole etableret af Danida, og her
kan du høre, hvad inderne tænker om Gandhi og
Grundtvig.
Vi tager på en endagstur
til Kanniyakumari (Indiens sydspids), hvor vi ser
de 3 have mødes - Det Arabiske Hav, Det Indiske
Ocean og Det Bengalske Hav. En del af Gandhi's
aske blev placeret her, og vi ser Gandhi's Memorial, og hvis vejret tillader det, sejler vi ud til en lille
ø med historiske mindesmærker.
Dag 7 til 11 Vi kører i bus til Alappuzha, der ligger
ved kysten og er kendt som husbåde-byen og en af
indgangene til den meget smukke back Waterområde.
Endelig besøger vi et socialt projekt, hører
om indiske familieforhold, arrangerede ægteskaber, og hvordan kastesystemet fortsat har indflydelse på indgåelse af ægteskaber. Dag 11 til 13 Vi
sejler i husbåd på backwater (2 døgn) og oplever
den smukke natur – en fantastisk tur med et højt
serviceniveau. Dag 13 til 15 Vi tager til Kochi, der
er en gammel portugisisk koloni med en af Sydindiens største havne.

Delhi er Indiens hovedstad og har ca. 20 millioner
indbyggere. Delhi hører til det traditionelle hinduistiske kulturområde og byder på enestående
kulturelle og historiske oplevelser – og berigende oplevelser i mødet med den indiske
befolkning.
I Delhi oplever du en fascinerende blanding af det
gamle og traditionelle Indien - Old Delhi og det
nye Indien - New Delhi, der er i stærk økonomisk

vækst, og du oplever pulsen i hovedstaden i verdens
næstmest befolkede land.
Vi besøger traditionelle farvestrålende markeder
og basarer
Vi se de berømte historiske og kulturelle seværdigheder f.eks. India Gate, Red Fort samt berømte moskeer og templer, herunder Lotustemplet.
Vi tager på en 1-dagstur til kejsernes by Agra og
ser det meget smukke og meget berømte palads
Taj Mahal.

Læs om hele Indiens rejserne på vores hjemmeside
People to people.dk
Sydturen Ring eller mail telf. 20 20 20 71/41 43
28 55 india@south-india-tour.dk
Nordturen: tlf.- 22 171 896 thea@mail-online.dk –
india@south-india-tour.dk

Turen er i november 2018 og varer 20
dage pris kr. 20.000,Vi tager på turen til Delhi, Varadas, Kollats og
Underbens – delta-området ved Ganges udmunding.
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Peru en oplevelse for livet. Som en sagde:
Hvorfor gider I – i PtP
Ja - hvorfor, fordi vi i Peple to People laver rigtig gode
rejser med vores kendetegn HOMESTAY – der er
ikke altid så meget komfort som på hotellerne; men til
gengæld er oplevelsen ved at bo i private hjem stor. Der
er mange sjove oplevelser og grin - om ikke andet så
sproget.

Ned ad Inkastien

Sjove oplevelser havde vi, da vi sidst var i Peru. Vi boede
hos en værtsfamilie, som havde restaureret det fineste
værelse med bad.
Fliserne i badeværelset var sten fra Titicaca søen. Tæpperne vi sov under – det var som spændetrøjer, vende os
kunne vi ikke. Tæpperne var i de flotteste farver, men
tunge. Det har vi grinet meget af og mange sjove kommentarer har det udløst, når vi har fortalt om det.

Margrethe ved
Inka muren.

Om morgenen - hvor var det skønt at komme ud i den
dejlige friske luft – med højt til himlen over Titicaca søen.
Vores husvært fortalte, det var konen der ejede gården og
jorden, en arv fra hendes familie, skøde var der ikke; men
man vidste hvem det hele tilhørte.
De kunne hvert år sælge to grise og en kalv på markedet
og det gjorde, at børnene kunne komme i skole med
skoledragt.
Husværten tog sig god tid til at tale med os, imens konen
lagde tag på et nyopført hus, indimellem lavede hun mad
og havde tid til at danse med os. Selvfølgelig skulle vi
have deres nationaldragt på.
Husværten fortalte, at de aldrig havde sultet. De levede af
fiskeri og de 4 ha, som gav så meget afgrøde, at familien
med deres 8 børn kunne leve af det. De havde en stor
søn, der gik på universitetet. Meget vidende og stolt familie. Jeg glæder mig til igen at besøge øen og familien.

Nationalspise
Marsvin. Udmærket
spise i små bidder

En kondor på vingerne

Andre i vores gruppe var i deres Homestay med i marken
for at hente kartofler og grønsager til middagen, medens
konen malkede gjorde de middagsmaden klar.
Når man er indkvarteret privat får man en god snak med
værtsparret. Det er meget berigende og oplysende om
forholdene/kulturen. Vi kan tale om elforbrug, tøj, økonomi, skolesystem og hvad med de ældre, hvem passer
børnene osv. Egentlig er vi ikke så forskellige. Vi har en
anden måde at gøre tingene på, fordi vi er i en anden
kultur, men socialt ligner vi hinanden.
Som da vi var I Indien, vi var på besøg ved en landbrugsfamilie. Husmoderen havde fra sit hjem fået et flot skab
med ved giftemålet, den stod pænt pakket ind og blev
kun pakket ud ved særlige gæstebud.
Den blev pakket ud, fordi vi skulle se den.
Jeg blev meget berørt af, at de ville vise deres kæreste og
bedste møbel til os. Bare at se familiens glæde over at
vise os, at de havde sådan et værdifuldt skab. Det giver
stof til eftertanke i vores overflod.
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Det ”nye” rejsemål, der nu er på Top 10-listen over lande, man
bare skal besøge.
Rejsetiden er kun godt 10 timer i luften, og da vi flyver omkring
spisetid, så er nattesøvnen sikret. Så allerede fra morgenstunden er vi i gang.
Besøget i Japan omfatter naturligvis Hiroshima og Kyoto.
Hiroshima fordi her er et nyrestaureret og faktuelt museum om
atombomben. Herfra sejler vi på udflugt til Miyajima, en lille ø i
Indlandshavet.
Kyoto har tidligere været Japans hovedstad i mere end 1000
år. Det er her, vi oplever kimonoklædte kvinder ved templerne,
som der findes over 1600 af i byen. Vi skal naturligvis også
besøge Nattergale-gulvet, som er en af de 17 verdensarvssteder, som findes alene i Kyoto.

I efteråret 2018 udbydes en rejse med start i
Argentinas hovedstad Buenos Aires. Her skal vi bl.a
besøge en farmer på pampassen og smage de argentinske bøffer. Det er også her, vi vil opleve den almindelige argentiner spontant hengive sig til tango-dansen på
gader og stræder. Vi får en guide til at tage os til byens
kendteste seværdigheder, bl.a. gravmonumentet for
Evita Peron, det lyserøde hus (præsidentens) og Domkirken.
I regnskoven mellem Argentina og Brasilien bor vi et par
dage på begge sider af grænsen. Der er udflugter til
Sydamerikas største vandfald, Iguazu. Efter opholdet i
junglen med orkideer, kolibrier, økologiske frugter og
overkommelige vandreture flyver vi til Brasiliens mest
moderne by, Curitiba. Det siges, det er her, det nye op
helt moderne Brasilien skabes af polske, italienske,
tyske og russiske efterkommere. Nu vil vi møde vores
lokale kontakt, Rafael, som vil være vores guide i weekenden.
Herefter flyver vi til Rio de Janeiro, hvor vi opholder os
de sidste dage. Her tager vi på heldagstur og vi skal
besøge en favela – det portugisiske ord for slum. 1/5 af
byens befolkning bor her, og vi skal have en guide med
for at få en forklaring om de forskellige aspekter af byens levevis. Før verdensmesterskaberne i fodbold blev
der ryddet op i de farverige bydele, men de mest originale blev bevarede og kan besøges med en guide.

Kyoto - Kejserpalads
Okinawa lokalkomite er i spil til et besøg. Okinawa er en af
Japans sydligste øer og ligger langt ude i Stillehavet og har
Bounty-strande. Forventet rejsetid er 8-9 maj 2018 15-16
dage. Kontakt gunild@bogdahn.gmail.com .

En hyggelig rejsegruppe

Sukkertoppen og Copacabana og Ipanema er naturligvis også på to-do-listen.
14-16 dage, afrejse september/oktober 2018. Afventer
2018-priserne.
Kontakt gunildbogdahn@gmail.com

Japan - festival
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Der er meget rent i Japan. Vi var inde og se Nattegalegulvet i en Shoguns palads, som var helt fantastisk. Her gik man rundt i paladset på nattegalegulvet, og der var rigtig mange turister. Lis havde hvide
strømper på, og de var ligeså hvide, da vi kom ud,
som da vi startede.
Der ligger ingen affald og flyder, og der er ingen
skraldespande for man tager sit affald med hjem.
Det skulle vi lige vænne os til.

”Dear Gunild!
Nacka August 11th 2017

En af de store oplevelser var et gammelt, rigtig japansk hotel i Takayama, hvor vi blev modtaget af
hoteldirektøren, som tørrede vores kufferthjul af. De
sædvanlige tøfler stod klar. Vi sad på gulvet, mens
en ung pige i kimonolavede te til os, grøn te :(

When I first came to Japan it was just as I remembered China, in 2005 – you focus on the difference in
the written languge – when you put that aside –
what you discover is an amazing country! I was
happy to have Gunild along, that has been there
many time before. We saw Hiroshima, beautiful
Kyoto, Takayama city, before arriving in Gifu. There
we had the privilege of having homestays with a
japanese family.

Alt foregik på gulvet. Aftensmaden blev serveret i ca
15 små skåle, det så meget indbydende ud, meeen
så fik vi øje på en lille rå blæksprutte, som vi spiste
(for vi skal jo prøve det japanske) og det føltes, som
om den
sprællede
helt vejen
ned, ellers
var maden
meget lækker. Vi sov
på gulvet
med en
hovedpude
af ris. En
helt fantastisk spænVelbekomme
dende oplevelse.
Men endnu gang tak for en helt fantastisk tur.
Emmy og Lis, Toftlund

It was my third trip with PTPI Denmark when we
visited Japan in May 2017!
I first took the trip in 2015 to New Zeeland, then to
Peru & Bolivia in 2016 and just signed up for another one in February/March to South Africa in 2018 –
I am hooked!

During our stay in Kyoto I got to try biking again for
the first time in almost 40 years…they drive on the
left side of the road – but we had fun!
It is a land with a lot of history. For example Kyoto
has been the formerly the Imperial capital of Japan
for more than one thousand years. Wales that I just
visited - Cardiff has only been its capitol since
1955…..
We visited the “Rabbit island”, saw a lot of UNESCO
World Heritage sites, visited Botanical Gardens,
tried new types of food, tried the Shinkansen – the
bullit train with maximum operating speed is
320 km/h (200 mph),witness
The "Hollyhock Festival," is one of the three main
annual festivals held in Kyoto. I took 1400 pictures
and displayed them on Facebook. We visited a Japanese school. In short: It was an amazing trip!”

Guld Templet - Kyoto
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Bestyrelsen
Svenn Erik Kristensen
Gunild Bogdahn
Thea Lauridsen
Anna Marie Bohsen
Karen Margrethe Kristensen
Thomas Jørgensen
Birger Bartholomæussen

Formand
Næstformand
Kasserer
PTP syd
PTP øst

2298 6342
3148 1284
2217 1896
2532 8826
2081 7403

sek@sveka.dk
gunildbogdahn@gmail.com
thea@mail-online.dk
anma@post12.tele.dk
kmk@sveka.-dk

PTP nord
Suppleant

9813 8274

thoeljo@stofanaet.dk
birgerbart@live.dk

Sekretariatet er hos formanden

Rejser, vi har tænkt at gennemføre:
2018
Jan-feb
Feb-mar
Mar-apr
Maj
Juli
Sep-okt
Nov

Sydindien
Sydafrika
Peru og Bolivia
Japan
Mongoliet
Argentina / Brasilien
Nordindien

Thea Lauridsen
Anna Marie Bohsen
Thea Lauridsen
Gunild Bogdahn
Anna Marie Bohsen
Gunild Bogdahn
Thea Lauridsen

thea@mail-online.dk
anma@post12.tele.dk
thea@mail-online.dk
gunildbogdahn@gmail.com
anma@post12.tele.dk
gunildbogdahn@gmail.com
thea@mail-online.dk

New Zealand
Tallinn, Estland
Albanien

Anna Marie Bohsen
Anna Marie Bohsen
Anna Marie Bohsen

anma@post12.tele.dk
anma@post12.tele.dk
anma@post12.tele.dk

2019
Jan-feb
Juni
Sep

Der er flere spændende emner på programmet, når People to People holder sin Europa-konference i
starten af september.
For første gang nogensinde foregår den så langt væk som i Yerevan – hovedstaden i Armenien. Det lille
land øst for Tyrkiet og vest for Det kaspiske Hav med grænser mod Georgien i nord og Irak i øst. Det
var her Noah byggede sin ark, og Armenien er rig på historier. Faktisk en hel del bibelhistorie. Armenien
er et af de ældste kristne lande i verden.
På møderne skal vi drøfte People to Peoples fremtid og form. Som i alle foreninger og organisationer
sker der store forandringer i disse år, og derfor skal man tilpasse sig tiden og de krav og ønsker, som
medlemmerne kommer med. For mange er det nemt at rejse ud i verden. Det mest rejseaktive PtP-land
i Europa er Danmark. Fra mange af de øvrige medlemslande ses der meget på hvordan, vi gør. Ikke
mindst homestay, som er vores speciale, er mange ved at få øjnene op for igen. Netop på Europakonferencerne bruger vi en del tid på at skabe nye kontakter i spændende lande – og pleje de kontakter, vi allerede har. Mange unge fra de gamle østlande vil også gerne rejse – men ikke har råd. Vi skal
blandt andet se på muligheder for at løse den knude. De danske deltagere i konferencen er alle fra
Chapter Syd: Det er Thea Lauridsen, Gunild Bogdahn og Anna Marie Bohsen.

www.peopletopeople.dk
Følg med på vor hjemmeside.
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