
Rejs med 
fra din stue
– sammen med andre
Hver onsdag kl. 14-17 online 
til et land i Europa. 
Det er gratis at deltage.

Det var først for ganske nyligt, at Sven Arne Stef-
fensen, nyslået pensionist fra Rødovre, stiftede 

bekendtskab med de virtuelle rejser – altså online rejser 
via computer eller tablet – som oplysningsforbundet 
DEO står for. Det så spændende ud, syntes han.
 ”Så jeg meldte mig til den først mulige tur – til Nord-
makedonien. 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.
 Med fokus på kvinder og romaer spillede landets 
sociale og kulturelle forhold en stor rolle på den tre 
timers online tur. 
 ”Det var lødigt, og langt fra traditionel turistreklame”, 
konstaterer han.
 For ham var det nyt, at Nordmakedonien ansøger 
om medlemskab af EU.
 ”I det hele taget kunne jeg godt tænke mig at komme 
med på rejserne til EU-mål: Bruxelles og Strasbourg 
for at finde ud af, hvad der foregår. Det ved vi almin-
delige dødelige jo ikke meget om”, mener Sven Arne 
Steffensen. 
 
God teknisk hjælp
Foreløbig tillader en hektisk kalender ikke deltagelse i 
den type rejser. I stedet har han meldt sig til tre andre 
ture, som bedre kan klemmes ind i almanakken.
 Som forhenværende lærer på Teknisk Skole i Bal-
lerup er Sven Arne Steffensen en garvet bruger af it 
til fjernundervisning og netværk. Derfor koblede han 
sig nemt på den første rejse.
 ”Men jeg kunne se, at den tekniske hjælp fra DEO var 
godt skruet sammen for knap så it-kyndige”, siger han.
 Han finder det hyggeligt, at der er flere rejsedeltagere 
samtidigt på skærmen. Og han forestiller sig, at det 
måske er endnu sjovere, dér hvor flere samles fysisk 
på biblioteker, lokalcentre o.lign.
 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.
 ”Jeg sad med det hele tiden. Det gjorde det lettere 
at følge med”, fastslår han.

”Turen går til …” 
– hjemme fra din egen computer

Det er Oplysningsforbundet DEO der gennemfører 
rejserne. De støttes af en udviklingsbevilling fra 
VELUX-FONDEN, ligesom en række kommuner 
og ÆldreSags afdelinger er partnere i projektet.

Tilmelding foregår på deo.dk/rejser 
eller på tlf. 7026 3666 
For førstegangsdeltagere er der grundig 
instruktion i at ”komme på”, og i en testtime før 
rejsen kan alle prøve deres forbindelse af.

Sven Arne Steffensen 
fra Rødovre tog på 

virtuel rejse 
til Nordmakedonien 

med oplysnings-
forbundet DEO. 

Det blev til tre timer 
spækket med 

turisme og viden 
om sociale forhold.



 
Niels Otto Hansen er af natur nysgerrig, ikke mindst når 
det gælder andre folkeslag. Sådan har det været, næsten 

så længe han kan huske: Hvert år var der en ferie til udlandet på 
programmet, og hver gang satte den videbegærlige mand sig på 
forhånd ind i rejsemålets kultur og historie.
 Da han på Odder Kommunes hjemmeside faldt over oplysnings-
forbundet DEOs  tilbud om virtuelle rejser til europæiske lande, var 
han derfor ikke i tvivl: Det skulle prøves. Han meldte sig følgelig 
til fire rejser til henholdsvis Kroatien, Litauen, Nordmakedonien 
og Spanien.
 ”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.
 
Møder de lokale
Han nævner især de to rejser til det tidligere Jugoslavien som 
øjenåbnere.
 ”Kroatien og Nordmakedonien er på mange måder komplekse 
nationer, og det fik jeg større indsigt i og nye indfaldsvinkler på. 
Især er det jo overraskende, hvor meget religion og nationalisme 
betyder for de befolkninger”, konstaterer den virtuelle rejsende. 
 Ud over kyndige rejseledere værdsætter han de live møder med 
lokale borgere, som turene også byder på.
 ”Det giver en god fornemmelse for de mennesker, hvordan de 
lever og tænker”, siger Niels Otto Hansen.
 Han roser derudover en indledende film, der fører de rejsende 
rundt i landet til en start, og en teaser på papir, som man får tilsendt 
på forhånd. 
 
Vil med på 40 rejser
Selskabet med andre rejsende på skærmen finder han fint.
 ”Som tidligere flittig deltager i webinarer er jeg vant til det kon-
cept, og jeg synes det fungerer godt her”, lyder hans vurdering.
 Indledningsvis var han lidt skeptisk over for rejsernes længde på 
tre timer, men nu føler han, at tiden løber.
 ”Skulle jeg pege på ting, der kan gøres bedre, kunne det være 
mere information om landenes økonomi, deres erhvervsliv, altså hvad 
de lever af, og hvad de især er gode til”, påpeger Niels Otto Hansen.
 Ikke desto mindre vil han være at finde bag skærmen alle de 
onsdag eftermiddage, han overhovedet kan. Han har til hensigt at 
komme med på alle programmets 40 rejser.

Mennesker i andre lande 
bliver levende på skærmen

Et ukendt Nordmakedonien 
fik kød og blod 
på virtuel rejse
Johanne Davids fra Aabenraa vidste dårligt nok, 
at Nordmakedonien fandtes. Efter en virtuel 
rejse, arrangeret af oplysningsforbundet DEO, 
glæder hun sig over at kende til det.

Oprindeligt var jeg ikke interesseret i Nord-
makedonien, men nu var landet det første 

jeg kunne melde mig til på DEOs rejseprogram 
via computeren, så derfor tog jeg med”.
 Sådan lyder det fra Johanne Davids, pensionist 
fra Aabenraa, som i september 2021 tog imod 
et tilbud fra oplysningsforbundet DEO om at 
deltage i en række virtuelle rejser, som forbundet 
arrangerer frem til slutningen af 2022. 
 Hun fik i løbet af de tre timer, som ”rejsen” 
varede, vendt sin manglende viden om den unge 
Balkan-nation til 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.
 

Fremskridt for kvinder
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.
 Berørt blev også Nordmakedoniens ønske om 
at blive optaget i EU. Ansøgningen er sendt, men 
processen hæmmes af en strid med Grækenland, 
der mener at have eneret til navnet Makedonien.
 Johanne Davids finder turens tre timer pas-
sende og tilstrækkelige til at få et indtryk af 
det land, rejsen går til. Og hun har planer om 
at melde sig til alle programmets destinationer. 
 Det it-tekniske i at komme med til Nordmake-
donien gav indledningsvis nogle vanskeligheder. 
Men Johanne Davids fik i testtimen forud for 
rejsen – hvor forbindelsen kan prøves af – com-
puteren til at makke ret sammen med en hjælper. 
Så nu er hun klar til de næste mange rejser.

...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.

Niels Otto Hansen fra Odder 
tager hver onsdag på virtuel rejse 

til et nyt land i Europa med 
oplysningsforbundet DEO. 

Det giver ham værdifuld indsigt i, 
hvordan levevilkår, livsanskuelse 

og tænkemåde er, 
der hvor rejsen går til.



På rejse via computeren: 
Dyb viden og nye landskaber 

Polen, Belgien, Spanien, Kroatien, Nordmakedonien, 
Litauen. Jytte Lind, Fjerritslev, har været vidt omkring i 

Europa i den senere tid. Og det til trods for, at hun på grund 
af et stærkt indgribende handicap er bundet til sit hjem.
 Men en dag stødte hun i sin avis på en annonce for de 
virtuelle rejser i Europa, som oplysningsforbundet DEO har 
søsat her i 2021. Og hun så straks en chance for at udvide 
sin horisont – på flere måder.
 ”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 – en fast ingrediens i de virtuelle rejser.
 ”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.

Musik og mad
Hun husker især rejsen til Polen som stærkt informativ, også 
på grund af de dominerende temaer kvinders rettigheder, 
abort og homoseksuelles stilling. Det var vigtig viden, men 
også urovækkende.
 ”I det hele taget kan det da godt bekymre med den 
højrepopulisme, der er ved at lægge sig over Østeuropa”, 
siger hun.
 Den anden del af horisontudvidelsen knytter sig til de 
billeder og videoer fra rejsemålet, som også er en del af 
de virtuelle rejser. Og her har Jytte Lind et helt særligt 
udgangspunkt:
 Jeg har i mange år malet landskabsakvareller, så jeg 
elsker at se nye landskaber”.
 Fantastisk flotte renæssancehuse i Belgien har ligeledes 
imponeret hende. Og der har været flere kulturelle indslag:
 ”Lokal musik er en del af oplevelsen, og vi har fået op-
skrifter og anvisninger på, hvordan man tilbereder typiske 
madretter”, tilføjer Jytte Lind.
 Det tekniske omkring rejsen var ikke noget problem. Hun 
kendte godt nok ikke programmet Zoom, men pc-brug 
er ikke fremmed for hende: Hun har tidligere undervist 
ældre i den disciplin.

Rejse via computerskærm 
– som at være der selv

Det hele startede i Horsens Kommunes Face-
book-gruppe ”En del af flokken”. Her stødte Kirsten 

Børgesen, Hovedgård, på et opslag om oplysningsforbundet 
DEOs virtuelle rejser til en stribe europæiske lande. 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.
 For Kirsten Børgesen var de tre timers rejse langt mere 
levende, end hvis tiden var blevet brugt på at læse en bog.
 ”Måske var det der gav mig allermest, interviewene med 
de litauere, som vi mødte på turen. Det gav nærhed, nærmest 
som at være der selv”, mener hun.
 
Rejseleder lavede suppe
Et andet indslag som bragte den litauiske virkelighed næ-
sten helt ind i stuen hos Kirsten Børgesen, var da en af 
rejselederne lavede en typisk lokal suppe. 
 ”Det bragte os tæt på hverdagen, og sådan et påfund 
giver langt mere end at henvise til en opskrift”, fastslår 
Kirsten Børgesen.
 Om selve situationen, hvor man sidder dér ved sin skærm, 
virtuelt omgivet af både rejseledere og medrejsende, siger 
hun:
 ”Jeg oplevede det som at være i et fælles rum. Oplægs-
holderne 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.
 Om hun skal med på flere DEO-rejser?
 ”Det kunne jeg godt finde på, men så skal det være til 
lande, jeg ikke kender i forvejen. Jeg kan se, at der er ture 
til Rumænien og Cypern. Det er bestemt en mulighed, 
forudser Kirsten Børgesen. 

Kirsten Børgesen, 
Hovedgård, tog med på en 
virtuel rejse til Litauen, 
arrangeret af oplysnings-
forbundet DEO. 
Det gav hende spændende 
ny viden om et land, 
som hun kendte meget 
lidt til i forvejen.

Jytte Lind, Fjerritslev, er 
på grund af et handicap 
bundet til sit hjem. 
Derfor greb hun virtuelle 
rejser fra oplysnings-
forbundet DEO som en 
kærkommen lejlighed til 
at komme ud – gennem 
skærmen.


