People to People Danmark
Nyhedsbrev, marts 2021

Spændende hvad
2021 vil bringe
Selvfølgelig skal dette mærkelige år, 2020, have sin beretning. Ved slutningen af 2019 lagde People to
People ud med et rejseprogram, der indeholdt en række gode og fjerne rejsemål.
I marts blev vi alle løbet over ende af Covid-19, der meget hurtigt satte en stopper for alle rejsedrømme.
Land efter land lukkede ned, og luftfartsselskaber aflyste deres flyvninger.
For mange af os var det så sandelig noget nyt.
Tænk at verden virkelig var så sårbar og kunne stoppes af en virus. Vi måtte selvfølgelig tage
konsekvensen og til sidst aflyse hele rejseprogrammet. I sidste øjeblik inden nedlukningen af Danmark
nåede en gruppe hjem fra Sydafrika.
Som en konsekvens af de begrænsninger, som samfundet satte, besluttede vi i bestyrelsen at aflyse
generalforsamlingen i foråret.
På nuværende tidspunkt er vi usikre på, hvad 2021 vil bringe. Mange forskellige spørgsmål skal afklares,
mange forskellige ting skal falde i hak, før det igen bliver muligt at gennemføre rejser.
Læs mere herom i dette nyhedsbrev.
Dog satser vi på at kunne afvikle generalforsamlingen 4. september i Løgumkloster. Nærmere derom i
nyhedsbrevet i august. (**Se side 5 i dette nyhedsbrev vedr. betaling af kontingent).
Det er bestyrelsens håb, at alle er kommet godt igennem 2020, og vi ønsker alle et godt 2021.
Svenn Erik Kristensen
formand
People to People

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

Sensommers varme
og sol i Albanien…
…. Som med alle øvrige rejseplaner er det stadig et åbent spørgsmål om turen i september til Albanien og
Montenegro kan gennemføres. Det bliver afklaret i løbet af de næste måneder, om det er trygt og sikkert
at tage derned. Ellers bliver Plan B taget i brug, og turen skubbes til det sene forår 2022 eller til september
2022.
Vi skal besøge den nordlige bjergrige del af Albanien. Vi bor dels på hotel, og dels bliver vi indkvarteret en
dag eller to hos albanske familier. Vi har et par dage i hovedstaden Tirana, hvor vores guide, Merita Meko,
fortæller om Albaniens drabelige historie, om byens udvikling og om hverdagen i Albanien. Bjergbyen Kruja
med det flotte museum om landsfaderen, Skanderbek og havne- og badebyen Durres er naturligvis også
med på programmet. Der bliver en del kørsel for at komme rundt og se så meget som muligt – også i
Montenegro. Vi har samme bus og chauffør – og guide – på hele turen.
Yderligere information hos Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk el. tlf. 2532 8826.

Projektrejse til Gambia i november
Er du interesseret i at opleve og se igangværende
projekter, så har du alletiders chance i november
2021, når turen går til Gambia.
Vi skal besøge og spise sammen med landsbyens høvding, mødes med hans koner, bo ude i et Ressort i
Kubuneh, besøge østerskvinderne og se det udviklingsprojekt, som Per Mathiesen, Odense, har fået i gang
med skolebyggeri og udvikling af kvindehaver. Det bliver en tur med mange og specielle oplevelser.
Projekterne står ’Seniorer uden Grænser’ for, og rejsen er åben for PtPs medlemmer. Program og
tilmelding til Thea Lauridsen, mail: thea@mail-online.dk eller tlf. 22 17 18 96
**********

Sydindien i 2022
Er du fascineret af den indiske kultur så rejs med på en dejlig og veltilrettelagt til Sydindien i løbet af 2022.
Vi skal opleve det smukke og kontrastfyldte Sydindien med storslået natur, kulturelle seværdigheder, hvide
strande og azurblåt hav - og besøge indiske familier og høre om deres hverdag. Vi mærker storbyens puls
nogle dage i millionbyen Chennai (tidl. Madras) på den indiske vestkyst. Blandt meget andet. PtP er gået i
samarbejde med South India Tour om denne rejse.
Tidspunkt for turen kommer senere.
Yderligere oplysninger: Margrethe Bogner, margrethe@bogner.dk ;Inge Bertelsen:
ingebertelsen@hotmail.com tlf.2020 2070 eller Thea Lauridsen, thea@mail-online.dk, tlf. 22 17 18 96.
**********

Peru og Inkarnes højborg
Farverigt forår venter os i Peru, når vi tager af sted mod Sydamerika i slutningen af marts/start april 2022.
Turen er på 17-18 dage. For der er meget, vi skal se: Hovedstaden Lima, Arequipa også kaldet Den hvide
By med sine hvidskurede huse og udsigt til de tre vulkaner, der omkranser byen, Misti, Pichu Pichu og
Cachani. Vi skal til verdens højest beliggende sø, Titicaca og besøge Inkaernes Hellige Dal.
Blandt meget andet.
Vi besøger primært landsbyer og lokale folk, der
ikke er vant til turister i massevis. Derfor har vores
besøg stor betydning for landsbyerne, fordi vores
besøg er med til at skabe en fremtid med
forbedrede økonomiske muligheder.
Samtidig giver det os et enestående indblik i
kulturen og nogle helt fantastiske naturoplevelser.
Yderligere information hos Thea Lauridsen,
thea@mail-online.dk tlf. 2217 1896 eller
Mari Lou Clark mail mariluclark@hotmail.com
Se detaljeret omtale af turen på
www.peopletopeople.dk
**********

Hvis, såfremt, ifald…

En rejse til Japan stod på programmet i maj 2020. Allerede nu ved jeg, at rejsen heller ikke gennemføres i
maj 2021. Efter telefonisk møde med den tekniske rejsearrangør, tror jeg på, vi kan komme af sted i maj
2022. Til den tid bør vi alle være vaccinerede, og dukker der flere mutationer op, så håber jeg, vi er bedre
rustede.
Den tekniske rejsearrangør formoder, at vaccinen bliver adgangstegnet
til Japan.
Forventet rejseplan for turen er i store træk: Okinawa, Hiroshima,
Miyajima, Kyoto, Homestay i Ito, ophold på en Onsen (ægte japansk
kro) og så flyver vi hjem fra Tokyo.
Hvis du vil vide mere, så kontakt mig på mail: gunild@bogdahn.dk
eller ring 3148 1284.
**********

Bulgarien 2022
Vi rejser til Bulgarien, som er fascinerende og smuk. Sandsynligvis bliver det i august 2022. Bulgarien er et
gammelt kommunistisk land, der blev medlem af EU i 2007. Vi er et par dage i hovedstaden Sofia med sine
gamle bygningsværker, museer og smukke parker, får et kort foredrag om landet og de problemer, de har i
dag. En lavendelfabrik besøger vi og er på heldagstur ud i bjergene til Rila Klosteret, der er et fantastisk
bygningsværk og det største ortodokse kloster i Bulgarien.
Vi besøger en spændende familie med vævestue, smedjeværksted og
meget andet, skal bo på et familieejet vinslot og kommer ud til
Sortehavet. I Plovdiv besøger vi et fængsel, hvor vi får frokost og
hører om fangernes produktion af yoghurt.
Tilmelding til Thea Lauridsen på mail: thea@mail-online.dk
22171896 eller til Gunild Bogdahn på mail: gunild@bogdahn.d,telf.
31481284.
**********************

Rundrejse i Sydafrika
…. i marts 2022 afhænger af, om der i Western Cape kommer styr på Covid-19, og om det er sikkert for os
at besøge den del af det smukke Sydafrika. Programmet ligger klart, så snart vi får et OK fra vores
samarbejdspartner dernede, kan vi ”rykke”. Efter nogle dejlige dage i en af verdens smukkeste
hovedstæder, Cape Town, og heldagsturen på Cape-halvøen,
kører vi ad The Garden Route langs Det indiske Ocean.
Hos familien Hartnick i Bot River gør vi stop og tilbringer den
første weekenden. Det er en aktiv familie med stort engagement
i socialt arbejde. Derefter går turen til Oudtshoorn med besøg i
drypstenshuler og på en strudsefarm, og er på et par dages
(luksus)safari i Buffelsdrift. En tur med oplevelse ud over det
sædvanlige, fordi vi møder sorte og hvide familier og får et godt
indblik i deres hverdagen.
Afrejse fra Danmark 4. marts, hjemme igen 21. marts 2022.
Familien Hartnick, Gary John, mor
Pris ca. 34.000 kr. pro pers i delt dobbeltværelse.
Nicholene, far David og Amalie.
Dansk rejseleder og lokal guide er med på hele turen.
*Yderligere information hos Anna Marie Bohsen, mail: anma@post12.tele.dk , tlf. 2532 8826.

Det er People to People også!
Frivillige i Europa har samlet godt 5.000 € ind til et medlem i Nordmakedonien, Angel Dimitrievski.
Pengene skal bruges på udredning af en sjælden epilepsi-sygdom på et hospital i Salzburg i Østrig.
Han er i midten af 20’erne, er meget aktiv i ungdomsarbejdet i PtP Europa og har eksamen fra Tampere
Universitet, Finland.
Angel har måttet rejse til Grækenland for at få medicin på finsk recept, da han ikke kan få hjælp i
hjemlandet. Når Corona-pandemien er ovre, kan han komme til undersøgelse og behandling i Østrig.
Sådan et initiativ gør mig glad, og det støtte jeg gerne.

Foto: ”The Danish Ladies” som vi kaldes på Europakonferencerne. Her
sammen med Angel Dimitrievski. Fra v. Gunild Bogdahn, Thea Lauridsen og
Anna Marie Bohsen.
Gunild Bogdahn

Også deltagere i ture til Sydafrika har skillinget sammen til 20-årige Amalie Hartnicks
universitetsophold. Hun er datter i familien Hartnicks, der er vores gode kontakt og weekend-vært i byen
Bot River. Familien har allerede sønnen, Gary John, på universitetet – og nu er det datterens tur. Familien
lægger meget vægt på uddannelse, og har selv betalt de første 40.000 kr. I Sydafrika er der hverken gratis
uddannelse eller SU. I løbet af en god uge blev der blandt danske PtP-medlemmer lagt 10.500 kr. i kassen.
De er et godt tilskud til hendes kollegieværelse og mad – og har skabt stor glæde og meget taknemlighed i
familien.
Anna Marie Bohsen
**********

Europakonference 2021
I september 2020 skulle vi have deltaget i People to Peoples Europakonference i Nordmakedonien. Men
allerede i foråret stod det klart, at konferencen ikke kunne gennemføres og blev flyttet til i år. Nu er den så
flyttet til 2022, fordi Nordmakedonien endnu ikke er begyndt at vaccinere – men forventer at komme i
gang hen over sommeren. Landet har for eksempel ikke de køleanlæg, der skal til for at opbevare vaccinen
– eller pengene til indkøb.
Selv om vi er vaccineret, skulle vi nok i karantæne ved indrejsen. Og det er lidt voldsomt, når konferencen
kun er over 4 dage.
Det er her, vi mødes med komiteer fra hele verden og udveksler erfaringer, knytter nye venskaber og
indgår aftaler om nye rejsemål og nye ideer til allerede planlagte rejser.
**********
Dødsfald.

En stor personlighed er ikke mere!
Peter Tage døde 7. januar 2021 og blev 91 år.
Peter Tage var PtP-Danmarks præsident i over 25 år, i mange år formand for Lokalkomiteen i Aalborg og i
en periode også præsident for People to People Europa og samtidig formand for Board of Trustees (PtP’s
internationale bestyrelse).
Peter Tage var i mange år medlem af Board of Directors – PtP-organisationens øverste internationale
ledelse og satte alle steder sit præg på organisationens arbejde med sine klare meninger.

På det internationale plan kunne det godt give ham udfordringer. At tale udenom var just ikke Peter Tages
store styrke. Gennem hele sin indsats gjorde han alt for at holde grundlæggerens (Præsident Eisenhower)
idé om homestay fast. ’Homestay’ er den private indkvartering, som er danske PtPs ’varemærke’ – fordi
netop det element i rejsen er med til at give et indtryk af hverdagen i det land, vi besøger.
Mange er de, der med begejstring mindes de store oplevelser, det har været at have en ukendt person
boende i nogle dage eller selv har boet privat i et andet land.
Som årene gik, måtte både Peter Tage og People to People-Danmark erkende, at det blev vanskeligere at
være ”first mover” – hele tiden at finde på nye og fjerne rejsemål. Flyselskaber, ikke mindst rejsebureauer
og senere internettet tog over. Og her kommer vores lille organisation uvægerlig i klemme. Peter Tage
søgte at finde nye muligheder og var med til, at PtP-Danmark blev ændret til en forening. For øvrigt en
udvikling, der egentlig var tilbage ved den oprindelige idé.
At Peter Tage havde mange interesser, vidner de organisationer om, som han beskæftigede sig med. Lad
mig blot nævne nogle få: Rotary, Frimurerne, Chr. IV’s Laug. Og så hans uendelig store interesse for jazz.
En interesse han foldede ud i Danmarks Radio i udsendelserne ”Hot and Sweet” og ”Jazzblindebuk”.
Vore tanker går til hans hustru Ulla Tage.
Æret være hans minde.
Svenn Erik Kristensen, formand
People to Peoples bestyrelse.
*********************

Generalforsamling udsat til 4. september 2021
- og holdes i Refugiet i Løgumkloster.
Dagsordenen vil blive omtalt i nyhedsbrevet i august 2021.
Kontingent til PtP bliver dog ikke udsat.
For vi vil gerne blive ved med at have dig som medlem.
Kontingent for 2021 er 125,00 kr. for enlige og 200 kr. for par
og bedes indbetalt senest 1. maj på konto:
Reg. nr. 1551 eller 3534
Konto nr. 4 115 212 427.
Husk navn eller medlemsnr.

Solrige forårshilsner fra
People to People Danmark
*************

