KONTINGENT.
Med dette nyhedsbrev sender vi samtidig et girokort.
Vi opfordrer alle til at benytte dette kort og indbetale
årets kontingent.

DU KAN LÆSE OM:

Det opleves forhåbentlig for denne enkelte som et
moderat beløb, men vi kan fortælle, at hver kontingentkrone, der kommer ind, er en forudsætning for, at
People to People kan udbrede kendskabet til de tanker og ideer, der har båret organisationen her i landet
i 50 år.

Tur til USA
I det organisatoriske arbejde lægger vi megen vægt
på, at søge at være i så nær kontakt med dig som
overhovedet muligt. Det sker først og fremmest ved
udsendelse af mindst to nyhedsbreve i løbet af året.
Her fortælles om PTP’s virke og ikke mindst om vor
rejseaktivitet. Disse aktiviteter står åben for alle medlemmer.
”Fred gennem forståelse” er det internationale slogan,
og der er ikke meget, der peger i retning af, at det har
mistet sin betydning nu 60 år efter at daværende
Præsident Eisenhower formulerede det. For den danske afdeling er det stadig vort mål bl.a. gennem vort
rejseprogram med homestay, at skabe forudsætningen for, at du møder mennesker rundt i verden og får
de oplevelser, der er forbundet hermed. Ingen af de
mange, der efterhånden har rejst med os, er kommet
upåvirket hjem.

Tur til JAPAN

Tur til Tanzania
For at give andre den tilsvarende oplevelse her i landet, arbejder vi til stadighed for, at der skal komme
grupper fra PTP søsterorganisationer hertil.
Nok udføres alt arbejde af frivillige, men vor aktivitet
kræver dog nogle økonomiske midler. Derfor er dit
kontingent meget velkommen.

På bestyrelsens vegne
Svenn Erik Kristensen
formand
People to People Danmark
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Generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Kom med – og besøg Christiansfeld

Hvad er mere oplagt end at lægge dette års generalforsamling i Christiansfeld…
Denne by med en helt speciel bykerne, der med sine
lige gader og stilrene og smukke huse er en arkitektonisk perle, som også UNESCO fik øje på sidste år – i
2015.
Lørdag 16. april 2016 holder People to People Danmark sin årlige generalforsamling, og vi indleder med
guidet bytur i Christiansfeld. Turen varer 1½ time og
foregår til fods, så vælg garderobe efter vejret!
Det eneste sted i Danmark med en brødremenighed er
i Christiansfeld. Byen blev grundlagt i 1772, bygget af
håndværkere, som kom fra Herrnhut i Sachsen og
opkaldt efter Christian d. 7. For det var ham, der inviterede det forfulgte herrnhuter til Sønderjylland.
Brødremenigheden er en evangelisk frimenighed, og
oprindeligt blev menighedens medlemmer delt ind i
’kor’, som i et vist omfang havde hver sit hus. Der er
Brødrehuset, hvor de ugifte unge mænd boede, og her
var værksteder og fabrik. Der var Søstrehuset, Enkehuset, Gæstehuset (Brødremenighedens Hotel), som
vi får at se undervejs…
Inden for de senere år er der investeret langt over 100
millioner kroner i renovering af mange af Brødremenighedens huse.
Derom meget mere lørdag 16. april.
Vi mødes ved Brødremenighedens Kirke kl. 12:45.
Det er lige overfor Nørregade 14 med Christiansfeld
Centret (turistbureauet).

Der indkaldes hermed til den ordinære
GENERALFORSAMLING 2016.
TID:
STED:

Lørdag, d. 16. april 2016 kl. 14.00
Den gamle Grænsekro
Koldingvej 51
6070 Christiansfeld

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Præsidentens beretning om organisationens
virke i det forløbne år
3. Chapternes beretning fra det forløbne år
4. Debat
5. Godkendelse af revideret regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Vedtægtsændringer
8. Indkomne forslag
9. Valg
a. –til bestyrelsen
b. –suppleanter (p.t. Birger Bartholomæusen)
c. –revisor (p.t. RSM plus)
10. Fastsættelse af mødedato og sted for næste
generalforsamling
-se også på bagsiden
11. Eventuelt
----0000---Tilmelding er absolut nødvendigt
og skal ske senest d. 10. april 2015 til:
Sekretariatet - (Svenn Erik Kristensen)
3314 1035 / 2298 6342
sek@sveka.dk
Forslag til nye vedtægter er tilgængelig på vor hjemmeside fra 15. marts 2016.

Fantastiske New Zealand
Så er der gjort klar til næste drømmetur til New Zealand.
Den kommer til at foregå over 24 dage i 2017 - og
afrejse bliver omkring 22.-24. januar og vi er tilbage i
Danmark ca. 14.-16. februar.
Datoerne vil ligge fast i maj-juni.
Turen er tilrettelagt i et tæt samarbejde med
People to People
i New Zealand.
Vi skal opleve
den fantastiske
natur, som rummer alt fra regnskove til store
flade sletter,
indtørrede flodsenge, dramatiske bjergpas, forrevne
kyster og meget gæstfrie kiwier. Det er nemlig navnet
på new zealænderne. Det unikke ved People to Peoples rejser er netop, at vi får et helt enestående indblik i lokale menneskers hverdag – fordi vi bor nogle
dage hos dem.
Derfor er rejsen kultur i håndgribelig form.
Vi bliver indkvarteret privat de
første dage på sydøen med
base i Christchurch hos familier,
der tidligere har haft danske
gæster. Vi skal på fælles ture,
og vi skal til frokost i den skandinaviske klub, hvor vi møder
danskere, der har tilbragt langt
størsteparten af deres liv i New
Zealand. Vi tager på 5-dages tur over Southern Alpes,
gennem spektakulære bjergpas til vestkysten med
pandekageklipper, gletsjer, guldgraverbyer og turistmagneter.
På vej til det nordlige New Zealand på nordøen gør vi
et par dages holdt i regeringsbyen Wellington, hvor vi
besøger Tepapa – nationalmuseet men også får tid til
ro og fordybelse.
De sidste dage tilbringer vi i Whangarei.
Detaljeret program kan fås hos Anna Marie Bohsen,
mail: anma@post12.tele.dk eller tlf. 25328826.
Tilmeldingsfrist 1. april.
Begrænset antal.
Pris: ca. 28.500 kr. pr person i delt dobbeltværelse.

Søsterskab med
Tallinn, Estland
Der er altid noget at lære om verden omkring os. Derfor har Chapter Syd indgået et samarbejde med People to People i Estland, nærmere betegnet Tallinn. Vi
kan arbejde sammen om forskellige projekter, som på
forskellig vis kan inspirere hinanden. Og det er jo oplagt at arrangere en tur til Tallinn i 2019, som er 800året for at Dannebrog faldt ved fra himlen. Ifølge legenden, så faldt Dannebrog ned, da Valdemar 2. Sejrs
korstogsfarer slog esterne.
Tallinn, som betyder ’danskerbyen’ har en park ”Kongens Have”, og i et hjørne af haven ligger en lang
stenskulptur af Dannebrog. Hjørnet hedder ’Danmark’.
I første omgang får vi besøg af Ruta Pels, der er præsident for PtP i Estland. Hun kommer til Sønderjylland i
den første uge af marts, hvor vi i Chapter Syd skal
drøfte de muligheder, som samarbejdet åbner for.
I anledning af Ruta Pels’ besøg inviteres medlemmerne til en komsammen i Ridehuset i Haderslev. Se omtale andet steds af dette møde.

Sydafrika & Gobi
I marts 2018 er der sol og varme i Sydafrika, som vi
besøger i 12-14 dage. Programmet, som endnu ikke er
helt klar, byder dage sammen med sorte familier i Bot
River og hvide familier i Sedgefield, som giver os et
detaljeret indblik i at leve og bo i Sydafrika. Vi skal på
fantastiske ture på Cape-halvøen, og køre ad Gardenruten langs det Indiske Ocean.
Undervejs skal vi på safari og fornemme lidt eventyrlig
Karen Blixen-atmosfære, besøge det gamle strudseområde ved Oudshoorn og udforske en af verdens
smukkeste hovedstæder, Cape Towns.
I juli/aug 2018 går turen igen til sol og varme vinde i
Mongoliets Gobi Ørken. Turen bliver ca. 12 dage med
nogle dage i hovedstaden Ulaan Bataar, inden vi flyver
til Gobi.
For yderligere information, mail til
anma@post12.tele.dk - Anna Marie Bohsen, der allerede nu skriver interesserede på en liste.

Europakonference 2015 - i Berlin.
I september -15 deltog Thea, Anna Marie og jeg fra
chapter DK Syd sammen med præsidenten, Svenn
Erik og Karen Margrethe fra chapter DK Øst i Europakonferencen. I år var mødestedet Berlin, den tyske
hovedstad. Det er jo er en årlig begivenhed, vi rigtig
gerne deltager i. I år var der rigelig tid sat af til diskussion og samtaler omkring PtP´s fremtid.
People to People har været en organisation med en
million-omsætning i $, men vores største samarbejdspartner, som PtP selv har fostret og solgt fra, er gået
konkurs, og derfor er vi pt rigtig sårbare.

rødderne” – nemlig homestay. Man har ikke vist rettidig omhu!
People to People i Danmark, har gennem alle de 60
år, Danmark har været med, arbejdet med den originale tanke, nemlig homestay. Vi vil forholdsvis hurtigt
igen kunne genoplive alle vore værtsfamilier, dersom
der kommer forespørgsler fra udlandet om homestay.
Og det håber vi, der gør!
Mødet i Berlin var inspirerende og meget givende. Alle
mødedeltagere blev nemlig inviteret til at besøge den
smukke amerikanske delstat Utah i midten af USA. Det
er her PtP´s revisor har sit hjem, i nærheden af Salt
Lake City.
Gunild Bogdahn
Chapter Syd.

Det har betydet, kontoret har fået ryddet op, luget ud
og tydeliggjort, at vi igen skal ”tilbage til

På vej til Amerika
På denne rejse besøger vi hele 5 stater, Virginia, Maryland, Arizona, Nevada og Utah foruden Washington
DC- Verdens vigtigste regeringsby. Vi starter med
præsidenternes monumenter og militærkirkegården
Arlington med John F. Kennedys gravsted og den evige ild. Mellem Det hvide Hus på Pennsylvania Avenue
og amerikanernes Christiansborg, Capitol Hill kan vi
måske opleve en livlig trafik af sorte security-biler. I
nærhede af Det
hvide Hus finder
vi Vietnam-muren,
hvor over 58.000
navne på soldater, der mistede
livet under Vietnamkrigen, er
hugget i den sorte
granit. Washington Monument knejser højt og flot og spejler sig i Reflecting Pond neden for Abraham Lincoln Memorial. Og
meget, meget mere.

Fra Washington DC flyver vi til Phoenix i staten Arizona. Allerede i lufthavnen møder vi vores værtsfamilier.
People to Peoples ide er homestay, dvs. privat indkvartering. Det er helt unikt at møde amerikanerne på
hjemmebane, og vi nyder
et par dages gæstfrihed.
Mens vi er i homestay er
der arrangeret en tur til den
geografiske have, som
ligger i ørkenen. Her ses
alle de smukke planter, der
trods tørke alligevel kan
overleve. Ligeledes skal vi
på et museum, der har en
af de største private samlinger af indianske Katchina-dukker. (DA PtP i Arizona hørte om vores invitation
til Utah blev jeg kontaktet, om vi ikke ville slå vejen
forbi, de ville nemlig SÅ gerne have gæster! Og det
gør vis så!)

Vores videre rejse bringer os til Verdens ottende vidunder, Grand Canyon, Verdens største kløft. Undervejs stopper vi i en lille hyggelig by på Route 66. Her
vil vi opleve
de store
dollargrin
parkeret og
hvor livet
leves som
for 50 år
siden. Vi
kommer i
fotoafstand
af de fantastiske landskaber med røde klippe-formationer ved
Sedona, kendt fra utallige cowboyfilm. Floden, Colorado River snor sig på bunden af Grand Canyon, der er
over 446 km lang og kløften er op til 29 km bred, gennemsnitsdybden er 1600m. Der lever stadig forskellige
indianerstammer omkring Grand Canyon, og måske er
vi heldige at se nogle i deres farvestrålende tøj?
Kunne du tænke dig at møde Elvis? Hvis Ja, så skal vi
nu til Las Vegas. Vil du forny din vielsesattest med
Elvis som vidne, så kan det arrangeres. Byen huser de
sjove og lidt vulgære bryllups-kapeller og de mange
spillekasinoer, som er et slaraffenland for mafia og
gangstere. Her står endeløse rækker af spillemaskiner,
hvor du kan spille 24-7. Der er ingen spilletvang, men
måske skulle man lige prøve at smide en quarter i en
enarmet eller prøve Black Jack?
Fra Nevada tager vi videre til staten Utah, der er godt
5 gange større end Danmark og der bor ca. 2.7 mill.
mennesker. Igen møder vi lokale, som inviterer os
hjem. Sammen med værtsfamilien kommer vi til stateparker og søer, og overalt vil vi opleve smuk, smuk
natur med klipper, bjerge og de røde jernholdige klipper. Vores vært fortæller, at dele af staten minder om
Schweiz, mens området omkring Salt Lake vitterlig er
et salt-landskab.
Vi skal være med til en ægte amerikansk BBQ og ”forsøge at blive amerikaner”. 57% af indbyggerne i Utah
er mormoner og deres levevis er et sundt sind i et
sundt legeme. Vi kan dermed opleve, der ikke serveres nydelsesmidler som kaffe, cigaretter og alkohol. I
skolen lærte vi om flerkoneri, det blev dog forbudt allerede i 1890. Imidlertid er religionen meget familiecentreret og vi vil opleve familier med mange børn.
Der er dansk rejseleder med på hele turen. Når man er
i homestay får man oplevelser, som ikke er for de
mange. Det giver turen et helt særligt indhold, fordi
værtsfamilierne er interesserede i at vise os deres
hjemegn og lære dig at kende. Alle mine kontakter i
USA har jeg kendt i mange år, så jeg ved, vi er meget
velkomne.

Med i prisen er:
Fly Danmark - USA tur/retur + indenrigsfly
Trolley i Washington til Mount Vernon og City-tour.
8 dage i homestay i Arizona og Utah (homestay= kost
og logi)
Entre Grand Canyon, Montezuma Castle, Heard Museum og Geografisk Have.
8 x morgenmad, 1 x frokost, 1x middag
Ikke med i prisen:
Måltider, der ikke er nævnt, lommepenge, drikkepenge
(ca20%), drikkevarer. Medlemskab af People to People, kr. 200,-/årligt for par og kr. 125,- for enlige.
Vi flyver ud fra Danmark 2. maj 2016 og hjemkomst
18./19. maj 2016.
Prisen pr person i delt dobbeltværelse kr. 29.755,- ,
enkeltværelse + kr. 6.000,-. Depositum kr. 3000,- betales ved tilmelding.
Ret til ændringer forbeholdes.
Når du tilmelder dig rejsen til Amerika skal du kontakte
Gunild Bogdahn på tlf. 3148 1284 eller
gunildbogdahn@gmail.com. Kontakt mig gerne for
yderligere information. Informationsmøde 2. april 2016
på Tørning Mølle.
Som du kan se, så er din sommerferie kun et par
enkelte klik væk!

Stamtisch (stambord) for ALLE
REJSEINTERESSEREDE
Chapter Syd har fornøjelsen af at have besøg af Ruta
Pels (se omtalen andetsteds) fra Tallinn i Estland i den
første uge af marts.
Derfor kunne det være hyggeligt, om I havde lyst til at
mødes med hende, os og alle andre rejseinteresserede
torsdag d. 3. marts kl. 18:00 – 20:00,
Ridehuset,
Sejlstensgyden i Haderslev.
Jeg håber, I har lyst til at dukke op, for vi planlægger et
”fremstød”: en rejse til Tallinn i Estland i 2019, hvor det
jo er 800 år siden, Dannebrog faldt ned fra himlen – i
1219.
Som de andre gange, hvor vi har haft STAMTISCH, er
det for egen regning 
Der er ingen tilmelding, man dukke bare op – dog vil
jeg have forhåndsreserveret borde.
På gensyn.
Gunild Bogdahn
Chapter Syd.

Vi slutter af med 3
dage ved stranden
iKongens by, Hua Hin,
hvor vi skal dase, tage
på små udflugter og
bare nyde sole og
varmen.

Med små skridt begyndes
næste tur til Japan
Maj måned 2017 tager vi af sted til Japan.
Japan er det mest forunderlige land at rejse i. Alt er
anderledes, kultur, mad, haver, borge, byggestil og
meget, meget mere.
Vi besøger Hiroshima og tager på udflugt til den hellige
ø, Miyajima. Ved indsejlingen ser vi et af Japans kendetegn, Den hellige Torii.

Da der ikke er PtP i Thailand, er det IKKE med homestay.
Turen kan gennemføres ved min. 12 tilmeldte, prisen
er kr. 23.250,- 13-14 dage.

Vi besøger også Kyoto, som
er det mest japanske, man
kan besøge. Kyoto er den
gamle hovedstad og de mange templer og borge vidner
om rigdom og velstand i de
mange shogun-familier.

Kontakt Gunild Bogdahn, tlf 3148 1284 eller mail

Når vi kommer i homestay vil
vi bl.a. opleve de smukke
huse med husalter, tata-

28 sept. - 12. okt. 2016

gunildbogdahn@gmail.com for yderligere information.

Tanzania
Tag med på 15 dages rejseoplevelser med
People to People og Rejsecenter Djursland

mimåtter.
Vel ankommet til Kilimanjaro lufthavn i Tanzania bliver
vi kørt til en Lodge i Arusha.
Derfra begynder vores 15 dages tur. Første stop er
byen Monduli, på turen hertil gør vi holdt for at se på
afrikansk kunst.
Henrik- læreren vil give os lektioner i sproget swahili,
fortælle om skolesystemet, de politiske partier og om
de mange stammer,
Derefter tager vi en tur op i bjergene og besøger en
masaiboma.
Vi kan deltage i en gudstjeneste - prædiken forstår vi
ikke; men de glade og farverige sange er en oplevelse.
Fuldt program kan rekvireres fra Gunild Bogdahn, tlf.
3148 1284 eller mail gunildbogdahn@gmail.com

Derefter skal vi selvfølgelig på søndags-marked, hvor
vi kvinder kan prøve eller købe de smukke kangaer
(klædedragt)

Vores mand i Thailand
Oplyser, vi er så velkomne .. han har et fuld program
klar til november 2016.
Vi skal rejse rundt i det nordlige Thailand og besøge
både Laos og Myanmar og alle de små steder, som
ikke er kendte fra turistrejserne. Når vi kommer sydover igen, tager vi på tur til River Kwai. Her er broen,
som jo er kendt fra filmen, og vi skal køre med dødens
jernbane og se grottehospitalet.
Marck er med os hele vejen og har skaffet ret lækre
hoteller i junglen, arrangeret sejltur på rolige floder og
vi skal spise frokost sammen med et stammefolk, som
ikke har gæster hver dag.

På 6. dag kører vi til Ngorongoro, køreturen går ad
lokale veje med en fantastisk smuk natur med bakker
og dale. Turen kaldes ”Den østafrikanske rift valley”.

Vi skal opleve Ngorongoro krater. Vi kører 600 meter
dybt ned i en vulkan krater. Her oplever vi et enormt
Zoo. Dagen bruges på at stifte bekendtskab med de
mange dyr.
Den 8. dag har vi fridag; men der er mulighed for at
tage til Eyasi for at møde Hadzabe stammen. En
stamme der lever isoleret som jægere og samlere.
Dagen efter forlader vi karatur, drager over den østafrikanske slette til landsbyen Babati.
Vi gør stop ved nationalparken Tarangire, elefantparken. Da turen er meget smuk, har vi ofte stoppause.
Dagen efter besøger vi Landbrugsskolen Masai Girls
college. På hele vores tur er Margit Nielsen med, hun
har undervist masaipiger i 4 år. Vi er en projektgruppe,
der
med Margit Nielsen i spidsen forsøger at hjælpe pigerne.

Så skal vi på morgensafari og aftensafari.
Vi skal sidde og nyde den storslåede udsigt fra vores
Lodges store terrasse og bade i poolen.
Som sidste stop besøger vi Mwedo, et projekt der arbejder for kvindernes uddannelse.
Yderligere information: PTP hjemmeside
Thea: thea@mail-online.dk telf 22171896
Margit mhstrandhaven@gmail.com 59515656
Rejsecenter Djursland (Ole) tlf. 70275270
Pris kr. 20.500,Indgangsbilletter, bus, hoteller og de
fleste af måltiderne er indbefattet.

Babati ligger i et frugtbart landbrugsland. Søen Babati
er kendt for at være flodhestens hjemsted, der er sivplanter og flere smukke fuglearter.

KONTINGENT.
Sådan kan du betale dit kontingent:
1. Brug det medsendte girokort
2. Indbetal via NETBANK til vor konto:
Regn. Nr.: 1551 Konto nr: 4115212427
Enlige ……………kr. 125.Par ………………..kr. 200,-

Perurejsen
Fra den 18. marts til den 7. april
Bestyrelsen

Der er endnu et par ledige pladser.
Til den spændende tur gennem Inkaernes rige.
Ring på tlf. 22171896 til Thea

Aktuelle rejser
2016
Peru & Bolivia

Öster Götaland, Sverige

18. marts- 7. april
Tilmeldingsfrist:
1.marts
2. majFrist: 15. marts
6.-12. maj
(Udsolgt)
aug-sept

Tanzania

28. sept.-12. okt

Midt & Vestlige USA
Albanien

2017:
New Zealand

Thea Lauridsen
Chapter Syd

thea@mailonline.dk

Gunild Bogdahn
Chapter Syd
Anna Marie Bohsen
Chapter Syd
Svenn Erik Kristensen
Chapter Øst
Thea Lauridsen
Chapter Syd

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

ca. 22.jan- 15. febr.
Anna Marie Bohsen
Tilmeldingsfrist: 1.april Chapter Syd
febr.-marts
Thea Lauridsen
Chapter Syd

anma@post12.tele.dk

2018
Sydafrika

marts

anma@post12.tele.dk

Mongoliet - Gobi

juli-aug.

Indien

Anna Marie Bohsen
Chapter Syd
Anna Marie Bohsen
Chapter Syd

thea@mail-online.dk

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

tlf. 3314 1035

ptp@peopletopeople.dk

Sekretariatet
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Såfremt den ordinære generalforsamling ikke er
beslutningsdygtig (antal fremmødte) indkaldes der
hermed til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Til afholdelse lige efter afslutningen af den ordinære generalforsamling og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer

