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• Indkaldelse til generalforsamling 

• Rejser til: Tallinn, Estland, Albanien, Peru og Bolivia, 

Sydindien. 
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Generalforsamling 2019 

People to Peoples generalforsamling 2018 
holdes på: 

Løgumkloster Refugium, Refugievej 1, 6240 
Løgumkloster 

Lørdag, d. 6. april 2019 fra kl. 11.00 til ca. 
16.00 

 

Igen i år holder vi en lille Rejse Cafe, 
som er en del af generalforsamlingen – 
og fortæller om spændende rejsemål, 
som ligger klar og dem, der er på vej. 
Efter frokost, som PTP er vært for, afhol-
der vi generalforsamling. 

Program: 
Kl.  11:00  Velkomst til Rejse Cafe & 

                  generalforsamling 

Kl.  11:1    2.rejseforedrag   

Kl.  12:15   Let frokost.  

Kl.  13:00   Et lokalt indslag      

Kl.  13:45   PTP’s generalforsamling   

                  Kaffe m/lagkage 

Kl.  14:45    Lidt mere rejse foredrag.  

Kl.  15.45    Eventuelt medlemmers  

                   rejseønsker 

Kl.  16:00    Farvel og tak for i dag  

 

Af hensyn til frokost osv. er tilmelding nød-

vendig. Senest d. 31. marts.  

Tilmelding til: Mail: thea@mail-online.dk  tlf. 

22 171 896 

 

Følg med på vor hjemmeside. 

www.peopletopeople.dk  

     

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

2. Præsidentens beretning om organi-

sationens virke i det forløbne år 

3. Chapternes beretning fra det forløbne 

år 

4. Debat 

5. Godkendelse af revideret regnskab 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag  

8. 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 

 

Vi har brug for din hjælp…… 

Som modtager af nyhedsbrevet fra People to 

People ved du selvfølgelig, at det ikke er gratis 

at yde denne service. Størstedelen af planlæg-

ning af ture m.m. udføres af frivillige, men der 

skal jo hvert år rejses nogle midler, for at kunne 

yde en tilfredsstillende medlemsservice. 

Det kontingent, der kommer ind fra medlem-

merne, er af største vigtighed. 

Bestyrelsen opfordrer dig derfor til at betale dit 

kontingent for 2018. 

Enlige ……… kr  125,- 

Par ……….... kr.  200,- 

Vi udsender af både praktiske og økonomiske 

grunde ikke girokort. 

Du bedes indbetale kontingentet på vor konto:  

 Reg.nr.: 1551  

Konto nr.: 4115212427 

Husk: navn og medlemsnummer. 

Medlemsnummeret står på adresselabels på kuver-

ten. 

 

mailto:thea@mail-online.dk
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Once in a life time, 

siger mange og drager af sted til sommer og New 

Zealand på den sydlige halvkugle. 

Alene eller sammen med andre. Rigtig mange har 

rejst derud sammen med People to People! 

Og her får man nemlig tæt kontakt til og bliver ind-

kvarteret privat (i homestay) hos kiwierne. 

Det giver rigtig meget på oplevelses-kontoen. 

Vi var en gruppe, der drog ud i starten af januar – 

og kom hjem i slutningen af måneden – med en 

overfyldt oplevelses-konto. Igen! 

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

En forlænget weekend i Oxford, England, er no-

get nyt, som vi prøver. 

Det sker i maj - i bestræbelserne på at ”gøre mere 

ved” Europa. Vi skal besøge den gamle smukke uni-

versitetsby, som både er kendt for sine mange be-

rømte pub’er og filmene med Inspector Mose og Le-

wis. I programmet indgår også en heldagstur ud til 

Blenheim – slottet hvor Winston Churchill blev født. 

Fungerer ’prøve-turen’ godt, kommer den med på 

det fremtidige rejseprogram. 

Denne tur er fuldtegnet. 

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

Danskerbyen Tallinn, Estland, venter på os – li-

geledes en forlænget weekend fra onsdag 31. juli til 

søndag 4. august med guidet tur i den gamle by, 

besøg i Kongens Have, hvor Dannebrog faldt ned for 

800 år siden, da kong Valdemar slog esterne.. 

Det har de for længst tilgivet os! 

Vi besøger universitetet, møder aktive unge og læ-

rer noget om hverdagen i et land, som Danmark på 

mange måder har et tæt samarbejde med og som 

ind imellem føler sig klemt af den store nabo mod 

øst, Rusland. 

På denne tur er det ikke muligt at få homestay. Fat-

tigdommen i Estland er stadig stor, og mange lejlig-

heder er små. Men vi får rig mulighed for at mødes 

med estere. Ruta Pels, præsident for PtP i Estland 

og en international meget aktiv kvinde, er vores 

guide det meste af tiden. Hun er en stolt ester og 

har stor indsigt i og en god formidler af landets om-

tumlede historie.  

Prisen bliver ca. 6.500 kr. i delt dobbeltværelse 

 

 

Tilmelding til Anna Marie Bohsen, mail: 

anma@post12.tele.dk. Samtidig med tilmelding ind-

betales et depositum på 1.500 kr. på PtP-konto i 

Danske Bank: reg. 9570, kontonr: 12 04 74 44. 

Husk at skrive dit navn! 

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

 

Albanien er stadig varm og solrig i sidste halv-

del af september. Vi tager af sted i 9 dage fra 21. til 

29. september. Vi har en lidt dansktalende guide, 

Merita Meko, med på hele turen. Hun kender Dan-

mark.  

Vi besøger hovedstaden Tirana, bjergbyen Kruja 

med de smalle gader og mange boder. Vi skal på tur 

til den græske ø, Korfu, hvor dronning Anne Marie 

og kong Konstantin havde sommerresidens, og vi 

skal bade i det lune Adriaterhav, spise frokost i hav-

stokken i Durres og møde albanske familier.  

På denne tur bliver der homestay. 

Prisen bliver ca. 10.000 kr. i dels dobbeltværelse og 

med fuld forplejning. 

Tilmelding til Anna Marie Bohsen, mail: 

anma@post12.tele.dk. Samtidig med tilmelding ind-

betales et depositum på 2.500 kr. på PtP-konto i 

Danske Bank: reg. 9570, kontonr: 12 04 74 44. 

Husk at skrive dit navn! 

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

Peru og Bolivia 
Der er endnu mulighed for at deltage.  

Fra den 13. april til den 5. maj 2019 

Besøg Inkaernes højborg Machu Picchu 

Meyers restaurant i Bolivia 

Titicaca søen – besøg hos Uros folket. 

Henvendelse Tlf. 22171896 

Mail thea@mail-online.dk 

Hele program: peopletopeople.dk 

 SYDINDIEN 
På programmet til efteråret 

2019 eller januar 2020 

Mail: thea@mail-online.dk 

 

Du kan læse mere på hjemmesiden: 

www.peopletopeople.dk 

 

 
  

 

mailto:anma@post12.tele.dk
mailto:anma@post12.tele.dk
mailto:thea@mail-online.dk
mailto:thea@mail-online.dk


 

Februar 2019 

 

 

 

 

 

Rejser, vi har tænkt at gennemføre: 

2019    

April-maj Peu og Bolivia Thea Lauridsen thea@mail-online.dk 
Maj Oxford, GB Anna Marie Bohsen anma@post12.tele.dk 
Juni Tallinn, Estland Anna Marie Bohsen anma@post12.tele.dk 
Sep Albanien og Korfu Anna Marie Bohsen anma@post12.tele.dk 
Efteråret Japan Gunild Bogdahn gunildbog-

dahn@gmail.com 
Efteråret Sydindien Thea Lauridsen thea@mail-online.dk 

 

På hjemmesiden (www.peopletopeople.dk) vil du kunne se detaljerede programmer over de enkelte ture. 

 

Bestyrelsen    

Svenn Erik Kristensen Formand 2298 6342 sek@sveka.dk 

Gunild Bogdahn Næstformand 3148 1284 gunildbog-
dahn@gmail.com 

Thea Lauridsen Kasserer 2217 1896 thea@mail-online.dk 

Anna Marie Bohsen PTP syd 2532 8826 anma@post12.tele.dk 

Karen Margrethe Kri-
stensen 

PTP øst 2081 7403 kmk@sveka.-dk 

Thomas Jørgensen PTP nord 9813 8274 thoeljo@stofanaet.dk 

Birger Bartholomæ-
ussen 

Suppleant  birgerbart@live.dk 

    

Sekretariatet er hos formanden 

 

  
Verdenskonferenc – USA -2010 
Europakonference – Polen - 2018 

Verdenskonference – USA – 2010 
Europakonference – Danmark - 2006 
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