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J
a, så sad jeg jo ligesom der i hvid 
sommerkjole og guldsandaler på 
ryggen af en knurrende hanløve i 
zoologisk have i Sri Lankas hoved-

stad, Colombo, og et års tid efter fik jeg 
at vide af nogle venner, som havde besøgt 
stedet, at løven var blevet aflivet, fordi den 
havde ædt en turist.”

Man kan ikke lade være med skiftevis 
at spærre øjnene op og kampsprutte af 
grin, når Bodil Johanne Jørgensen fra 
Horsens ruller rækken af morsomme og 
tankevækkende anekdoter ud fra sit farve-
rige rejseliv. 

I december 2015 udgav Bodil Johanne 
sin tredje bog med titlen ”Verden skal 
opleves – Som berejst”, der skildrer mange 
af hendes rejser og de sjove og pudsige 
ting, helt fra hun starter på togstationen i 
Horsens, og til hun står et eller andet sted 
ude i verden.

”Mit mål med bogen er at give folk 
rejselyst, og bogen er for alle, der er inte-
resseret i at rejse. Den består af en masse 
historier om mine mange kulturmøder 
med folk rundt omkring i verden og alle 
de oplevelser, man har, når man rejser,” 

fortæller Bodil Johanne, der slutter bogen 
af med at give 21 gode råd til inspiration 
for sine rejselystne læsere.

Det er Bodil Johannes første egent-
lige rejsebog, for hendes debutbog hand-
lede om intuition, og den næste i rækken 
forsøgte at slå hul på tabuet omkring 
alvorlig sygdom og dødsfald, men med 
rejsebogen er der sikkert lagt i ovnen 
ti l f lere oplevelsesbøger fra den store 
verden. 

INDIEN GIK I BLODET
For Bodil Johanne begyndte rejselivet for 
alvor for 25 år siden, da hendes søn fløj 
fra reden. Her sprang hun ud i festlighe-
derne med en tur til Thailand, Malaysia 
og Sri Lanka, og det gav blod på tanden. 
Som barn og ung havde hun mest rejst 
med skolen og en senere ungdomsklub, 
hvor turen gik til Østrig og Norge, men 
det allerførste eventyr gik såmænd til 
Himmelbjerget i 2. klasse.

”Jeg havde mest set  Europa på 
kør-selv-ferie og sommerhusophold, så 
det var en helt ny verden, der åbnede sig, 
da jeg begyndte at rejse i Asien, og snart 

følte jeg mig tiltrukket af Indien, hvor jeg i 
dag har været 10-12 gange,” forklarer Bodil 
Johanne, der begyndte at tage på spiritu-
elle pilgrimsrejser og bo i ashram sammen 
med guruer for at meditere, reflektere og 
blive klogere på sig selv. 

Hun har a ldr ig været pr imit iv 
rygsæksrejsende, men har altid boet på 
hoteller af rimelig standard og passet på 
sig selv, da hun lider af knogleskørhed, 
men sygdommen er nu ikke noget, Bodil 
Johanne gør et stort nummer ud af.

”Mine skavanker er ikke noget, jeg 
bruger meget energi på. Jeg tager et par 
Panodiler, og så er det af sted, men jeg 
kan ikke bære en tung rygsæk. Folk ude 
i verden er generelt søde til at hjælpe mig 
med min kuffert, men jeg øver mig da i 
travelling light,” siger Bodil Johanne, der 
oprindeligt er uddannet revisor, men i dag 
arbejder som ledelseskonsulent og driver 
sit eget firma med mindfullness, konflikt-
løsning og erhvervspsykologisk rådgiv-
ning.

Som selvstændig kan Bodil Johanne 
ikke være hjemmefra mere end højst tre 
uger, og hun rejser fortrinsvis i ferierne, 

Bodil Johanne Jørgensen 
har sat turbo på rejseriet

”Man sætter sig et mål og forfølger det” – det er 
den ganske simple opskrift i berejst medlem Bodil 
Johanne Jørgensens liv. Med Cambodia og Laos 
runder hun i begyndelsen af 2016 de 100 lande. I 
december 2015 udgav hun sin tredje bog, og til 
oktober er hun rejseleder på en tur for De Berej-
stes Klub til kongeriget Bhutan i Himalaya. Den 
rejselystne østjyde ligger ikke på den lade side, 
men hun har også sat ekstra fart på rejseriet de se-
neste par år – for mål, ja, de er til for at blive nået.
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”

De seneste par år har Bodil Johanne sat ekstra turbo på rejseriet, 
for hendes mål er at rejse i 100 lande, og det mål når hun først i 
2016, når Cambodia og Laos bliver føjet til listen over erobrede 
lande.
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men hverken dét eller knogleskørheden 
forhindrer hende i at opleve eventyret. 

Forud for dette interview er hun lige 
kommet hjem fra en tur til Uganda og 
Rwanda, hvor gorillatrekking i højlandet 
og mødet med en 200 kilos silverback var 
et af højdepunkterne, så der skal en hel del 
til at stoppe Bodil Johanne, når hun først 
har sat sig noget i hovedet.

KONGERIGET I HIMALAYA
Normalt har Bodil Johanne den filosofi, at 
hun ikke ret gerne vender tilbage til det 
samme land, men alligevel har der sneget 
sig nogle favoritlande ind, hvor hun har 
været mange gange. Indien er som tidli-
gere nævnt et land, hvor Bodil Johanne har 
opholdt sig meget, men også Spanien rejser 
hun gerne til.

”Jeg holder meget af Spanien og er 
kommet der gennem flere år. De har god 
mad, en farverig kultur, og så er det nogle 
skønne mennesker. Klimaet er jo også 
behageligt. Pga. min knogleskørhed har 
jeg det bedst i solskin og varmt vejr, så 
også derfor er Spanien et godt rejsemål for 
mig,” fortæller Bodil Johanne, der dog har 

ét sted i denne verden, som hun på ingen 
måder kan komme udenom.

I 2011 var hun for første gang i Bhutan, 
det lille lykkelige kongerige i Himalaya, 
og kom til at kende en familie, som hun 
stadig er i jævnlig kontakt med. Landet 
med de snedækkede bjergtinder gjorde så 
stort indtryk på Bodil Johanne, at hun tog 
af sted igen og faktisk skulle havde været 
derude igen forrige forår, men pga. det 
voldsomme jordskælv i nabolandet Nepal 
blev turen aflyst.

”Folk blev meget forskrækkede over de 
stærke naturkræfter og de mange ødelæg-
gelser, og fordi der var kraftige efterskælv 
i lang tid efter, turde vi ikke tage af sted,” 
forklarer Bodil Johanne, der i oktober 2016 
håber på igen at kunne tage til Bhutan, 
hvor hun skal fungere som rejseleder for 
en tur med deltagere kun fra De Berejstes 
Klub.

Hun har lært meget om landet, om 
den altoverskyggende buddhisme og folks 
levevis, og det glæder hun sig til at vise 
DBK-medlemmerne. For tiden er Bodil 
Johanne i fuld gang med at planlægge 
turen, der bl.a. kommer til at omfatte reli-

giøse festivaler og vil give et godt indblik 
i landet, dets befolkning og sikkert også, 
hvad det er, der gør, at den lille bjergna-
tion måler sig i bruttonationallykke i 
stedet for bruttonationalprodukt.

Så Bodil Johanne har nok at se til. 
Hvis hun ikke lige er ude at rejse, så 
holder hun foredrag, skriver på en bog 
eller rådgiver klienter og sådan skal det 
også være, for hun ville dø af kedsomhed, 
hvis der ikke var noget at rive i.

Og så gør det jo ikke noget, at der 
oven i hatten er et par gode anekdoter at 
føje til rækken af sjove oplevelser, for det 
handler om ikke at gå glip af noget, og 
som sagt er Bodil Johanne ikke bleg for at 
svinge sig op på en løveryg i sommerkjole, 
når muligheden er der. Bare det er sjovt, 
lidt skørt og ikke mindst eventyrligt – for 
så er hun nemlig lige i sit es.

 n Anette Lillevang Kristiansen er free-
lancejournalist og har medlemsnr. 328. 
Læs mere om hende på www.inkapigen.dk. 
Bogen “Verden skal opleves – Som berejst” 
er udgivet på forlaget Trykværket.

Indien har betydet meget for Bodil Johannes rejseliv, her har hun 
været mere end 10 gange, boet i ashram og mediteret sammen 
med guruer.

Det lille kongerige Bhutan i Himalaya hører til Bodil Johannes favor-
itlande, og til efteråret skal hun være hun rejseleder på en DBK-tur 
til det lykkelige bjergland.
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