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REISER

Dedikeret til rejsen
Rejsefeber . Nogle mennesker nojes ikke med en enkelt charterrejse om 5ret.
For medlemmerne afDe Berejstes klub er rejser en livsstil. Nyhedsavisen har bedt
formanden sive et indblik i den eksklusive reiseklub

Med de beti4gelser kurne
man let forestille sig, at
medlemmerne alle tilhorer
det gre grld, men sidan er
det ikke, ifolge formand so-
ren Padlder Klubbens med"
lemmer har nenlig en gen-
nemsnitsalder pe omkring
40 ar.

)Vores yngste medlenr er
tre ar, og vi har i alt en fem-
seks nredlemher, der er un"
der ti Ar. De r€jser med for"
Eldrene, som sA sorger for
skole imens,( forteller han.

Selv er Soren Padkjer 61
Ar og har siden 1960 rejst i
92 lande. Som mange afde
andre medlemmer har han
et almindeligt job ved sider
afog me rejse i ferier sonl
alle andre danskere. Der er
dog ogsa en del afmedlem-
merne, der ofrer erdnu
mefe tid og flere penge end
ham selv

)MaDge Fgver at gore det
til en levevej ved at skrive
guidebogea tage billeder og
sende rapporter hjem,( for-
t€tler Sor€n Padkjer, som
selv rejser pe budget pi rej-
ser til omkdng 1.000 kroner
om ugen.

'Jeg har rejst meget pe
forretningsrejse tidligere
og har boet pe dyre luksus-

AfstlnnePoulsen
stpo@avisen.dk

Har du besogt mindst 30
lande eller det samrne antal
lande som din alder krydset
ekvator og besogt dindst
fire kontin€ntert Eller har
du rejst i et tredjeverdens-
land og feet dybtgtende
kendskab til fremmede lan"
de og kulturer gennem egne
erfadnger?

Si kan d blive en del af
et eksklusivt selskab med
nogle af de mest berejste
danskerc. De Berejstes Klub
giver nemlig kun plads ti1
dem, der dedikerer dercs liv
til oplevelser langt vak fra
Darmafks grpnse. Det er
ikke nok, at du har rejst med
r.Jgsek i Aryentina engang i
dine sabbater Til gengeld
er der ikke krav om, hvor
du har rejst - sa hnge dr
opfylder or€nnavnte krav.
EUer som klubben skriver
pi hjemmesiden, er det alt'
se ikke fircre at tomle sig
tvFrs gennem Tib€t end at
tage pa charterfefie til lta'

hoteller, se det behover jeg
ikke mere. Men det er der
selvfolgelig nogen af med'
lemmerne, der gor, og sa
bruger de jo lidt flere pen-
ge,( sig€r han.

Serd et postkort
Medlemsskabet krev€r, at
man rejser to nye steder
hen hvert er. For at klubben
kan holde styr pa, om sevel
nye som eksisterende med-
lemner opfylder de marye
krav, har de ansat en stati
stik'holder'.

rHver gang medlem
m€rn€ er ude os rejse, skal

de sende et postkort hjem
til statistik-holderen. Det er
m€get smart, for fir vi hol-
der moder, gennemger vi
kortene og laser dem hojt,
sa vi kan folge lidt med i hin-
andens r€jser,( fo*larer So-
ren Padkj€r. Det koster 400
kroneromArctatvEr€ ed-
lem af De Berejstes Klub,
som blandt andetgiver nbat
hos udvalgte rejs€selskabea
pe rejseboger og mbat ved
Rccinationer Er du mindre
berejst, kan du blive passivt
medlem for 300 krcner med
mange afde salnme fodele.
Se ogsi www.bercjst.dk.

lvledlemmer al Oe EereFtes (lub ha r flere skOn ne natu rcp-
levelser I baAagen. Formand5oren Padkjerharblandtandet
besogt nationalparken Yosemlte I callfornlen. n ivrlloto

Etlivpifarten
De Berqistes Klubs 61"
edge formatrd Soren
PadkJel her rejst i
92 tanale. Fo$te gang
i 1960, hror rejsen
gtk til Gdteborg til
fodboldlandskamp.

stpo@avisen,dk
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H1tilken JefieoplelrcIse
h8ket dtbedsn
lor ti ar siden kobte min
kone ogjeg en camper
og rejste rundt i USA og
Canada i et tu Vi tog lores
to dotre ud aJ skolen - de
var dengang 13 og 15 er
Det var helt fantastisk alerc
at have et helt er, hvor inger
ringea og h\'or man ikke
har nogen aftaler Trren
kostede 200.000 klorner for

Er&il er ilin vefite Jerte-
opletrckeT
Jeg er et afde der mFrlGlige
mennesker, der har rcjst
dgtig meget, men jeg har
aldrig oplevet noget ub€ha-
geligt. Men min kone slnes
at en oplevelse i Rusland lod
ret slem. Min ven ogjeg blev
for nogle ar sideD stoppet

efnogl€ told€re midt om
natten i snevejr pA vej frd
Moskva til Letland. Deville
se et visun, som vi ikke
havde. vi blev hev€t ud af
toget i nattoj og bare teer
og fort hen til en gammel
lceaturvogn med treDmer
for vindrerne, hvor vi blev
snridt ind. Det viste sig, at
der var en nenneskesmug-
ler med tog€t. Her sad vi
hele der neste dag kun
afbrudt afen flere kilome-
tels gltur afen grusvej til
en telefoncentral, hvor vi
kunne dnge hjem os for-
klare, hvorfor vi ikk€ var
kommet hjem som plan-
lagt. Vi kom tilbage til Riga
med et andet godstog ved
midnat nEsten et d@gn
senrc. Det var en lang dag.
Hvor holalet tlu mest af ot
rejseT
Syd@stasien. Jeg kan rigtig
godt lige buddhistiske
lande. Iolk er dejrig€. smi
lende og hjelpsomme. Jeg
holder ogsa veldig meget af
de muilimske lande.
Jeg har boet i Beirut i tre ar,
kender de muslimske lande
ud og ind og kan ogse hdt


