Lær om vores europæiske naboer
Du vil møde eksperter, græsrødder og lokale
ildsjæle fra de lande, vi besøger. Rejselederne
fortæller om landenes historie og samfund.
Vi ser seværdigheder og hører om lokale forhold
og kultur.

Vil du med?
Så tilmeld dig på www.deo.dk eller ring til DEO.
Du får før hver rejse en mail med rejsens program
og oplysninger om landet. Desuden bliver du taget
i hånden med grundig instruktion i at komme med
på rejsen, og DEO er parat til at hjælpe over telefonen.

Tilmeld dig på

deo.dk

Det er DEO, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
der gennemfører rejserne med kommuner som partnere
og med en udviklingsbevilling fra VELUX FONDEN.

Vi rejser
sammen
online
hver onsdag
kl. 14-17
til et land
i Europa

Rejs med
fra din stue

DU KAN ONLINE
KOMME MED TIL:
Albanien, Belgien,
Bosnien, Bulgarien,
England, Estland,
Finland, Galicien,
Grækenland, Holland,
Irland, Italien,
Kosovo, Letland,
Luxembourg,
Montenegro,
Nordirland, Norge,
Polen, Portugal,
Rumænien, Serbien,
Skotland, Slovakiet,
Slovenien, Sverige,
Tjekkiet, Tyskland,
og Ungarn
I perioden fra nu til 8/12 2021,
fra 12/1 til 6/4 2022
og fra 21/9 til 14/12 2022.

Hvordan kan man rejse online?
Se hvad deltagerne siger
på de næste sider...

”Turen går til …”
– hjemme fra din egen computer
Det var først for ganske nyligt, at Sven Arne Steffensen,
nyslået pensionist fra Rødovre, stiftede bekendtskab med
de virtuelle rejser. Det så spændende ud, syntes han.
”Så jeg meldte mig til den først mulige tur – til Nordmakedonien. Og jeg blev ikke skuffet. Det var en fin blanding
af lidt turisme og rigtig meget baggrundsviden. Lidt ligesom
”Turen går til...”, men her formidlet af en rejseleder og lokale
borgere, som virkelig vidste meget om tingene”, fortæller
Sven Arne Steffensen.
Endelig har Sven Arne Steffensen ros til arrangørerne for
de papirer, som rejsedeltagerne får, indeholdende program
for rejsen og en stribe facts om det land, de besøger.

Et ukendt
Nordmakedonien
fik kød og blod
på virtuel rejse
Johanne Davids fra Aabenraa
vidste dårligt nok, at Nordmakedonien fandtes. Hun fik i løbet af
de tre timer, som ”rejsen” varede,
en allround indsigt i både natur,
kultur og mennesker.
”Vi startede med en fin video om
geografien – landskaber, byer og
landsbyer. Derefter fortalte vores
rejseleder om landets historie, og
det var meget spændende at høre
om”, konstaterer Johanne Davids.
Et møde med lokale ngo’er blev
yderligere en øjenåbner. ”Det var
fantastisk at høre om deres indsats,
specielt hvad de gjorde for at forbedre kvindernes forhold. Kvinder
har det ikke let, men er så småt
ved at få bedre vilkår”, fortæller
Johanne Davids. Hun er klar til de
næste mange rejser.

Mennesker i andre lande
bliver levende på skærmen
Niels Otto Hansen, Odder, er af natur nysgerrig,
ikke mindst når det gælder andre folkeslag. Da han
faldt over DEOs tilbud om virtuelle rejser, var han
derfor ikke i tvivl: Det skulle prøves.
”Det har fungeret godt, ikke mindst fordi fokus er
på nutiden. Tidligere har jeg selv koncentreret mig
om landenes historie, men her er der nogle dygtige
rejseledere, der fortæller om landene her og nu:
Hvordan befolkningen er sammensat, hvilke politiske modsætninger, der findes og hvad fremtiden
mon har at byde på”, fortæller Niels Otto Hansen.
”De live møder med lokale borgere giver en god
fornemmelse for, hvordan de lever og tænker”, siger
Niels Otto Hansen. Han vil nu med, alle de onsdag
eftermiddage han overhovedet kan.

Som at være
der selv
Kirsten Børgesen,
Hovedgård, så et opslag om de virtuelle
rejser. Hun blev nysgerrig, og da næste
”afgang” var til Litauen, slog hun til.
”Litauen var et land,
som jeg stort set intet
vidste om. Så der havde jeg virkelig lyst til at
udvide min horisont”, fortæller Kirsten Børgesen.
Det lykkedes hende også. Ud over en indledende
video, der gav et godt indtryk af landet, var der
en række oplæg om emner som befolkningens
sammensætning, økonomien plus de store forskelle mellem land og by, Også den helt aktuelle
konflikt med Hviderusland, som sender migranter
ind over grænsen til Litauen, blev berørt.
”Jeg oplevede det som at være i et fælles
rum. Oplægsholderne og de lokale borgere talte
direkte til os, og der var mulighed for at stille
spørgsmål. Samtidig kunne man snakke med de
andre rejsende. Alt sammen virker det særdeles
engagerende”, lyder det fra Kirsten Børgesen.
Det IT-tekniske med at ”komme på” voldte
hende ingen kvaler. ”Jeg fulgte bare de anvisninger, vi fik, så fungerede det”, husker hun.

Dyb viden
og nye landskaber
Jytte Lind, Fjerritslev, er på grund af
et handicap bundet til sit hjem. Derfor
greb hun virtuelle rejser fra DEO som
en kærkommen lejlighed til at komme
ud – via skærmen
”Først og fremmest er det jo dejligt
at komme ud i selskab med vidende
rejseledere og få større indsigt i lande og
folk i Europa. Det indblik man opnår ad
den vej, er meget bedre end de spredte
nyheder, vi får gennem andre og mere
tilfældige kanaler”, mener Jytte Lind.
Denne viden på et højere niveau
bliver godt suppleret af interviews og
samtaler med indbyggere i det land,
der besøges. ”Disse indtryk af, hvad
de lokale tænker og mener, er et fint
supplement til den faktuelle viden om
landet. Det er noget andet end blot
at besøge et land og se det udefra”,
konstaterer Jytte Lind.

En anderledes måde at blive klogere på
Lisa Teruel, Vanløse, blev i foråret fristet af tilbuddet om at tage
på en virtuel rejse til Litauen. Siden har hun været med på alle
ture – og hun agter at blive ved.
Kan virtuelle rejser gøre deltagerne afhængige? Ja, sådan
er det næsten gået for Lisa Teruel. ”Turene er spækket med
information, og rejselederne er meget vidende personer, som
også er gode til at formidle deres viden”, lyder hendes erfaring.
Samtidig roser Lisa Teruel valget af de lokale kontakter, som
er en fast bestanddel af alle rejser. ”De er højt kvalificerede og
bidrager til, at turene nærmest bugner af information”.

