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Kjære venn av UPLIFT ! 

Det er gått 4 uker siden Venner av UPLIFT 

var samlet i Lillehammer. Med årsmøte i 

juni og med høysommervær lå det an til 

en riktig sommerfest – inkludert Victorias 

lunsj ‘på afrikansk’. Av foreningens nesten 

50 medlemmer dukket det opp 19 venner 

av UPLIFT fra fjern og nær. Det er rekord.  

Møtet åpnet med en fersk hilsen direkte 

fra en stor UPLIFT-samling i Paidha. Vi 

sakser fra emailen: 

“We had very successful refresher courses 

both in Nebbi and Zombo, and the spirit of 

service and volunteerism exhibited this 

time by both coordinators and mentors 

during the refreshers was never seen before. 

Each one of them was participating 

voluntarily with a smile on the face.”  

Dermed var tonen satt, understøttet av 

UPLIFT’s egen årsrapport som alle hadde 

mottatt en uke før. Etter stemningen og 

rådslagningen å dømme er entusiasmen 

for UPLIFT fortsatt stor. Det er bra, for 

behovet er også stort. Igjen, fra emailen:  

“Both mentors and coordinators are very 

grateful for the money that you sent which 

came at the right time when it was most 

needed."  

Og videre, etter en statusoversikt 1. juni:   

“There are other expenses that we have 

postponed, like purchase of footballs and 

netballs for fear that we might not get 

enough funds to meet all budgeted items.”  

I forbindelse med budsjettgjennomgang 

og spørsmål om VUP’s bidragsmål i 2016 

munnet rådslagningen ut i en anbefaling 

fra årsmøtet til styret om å ta sikte på å 

matche tidligere års bidrag (2013 og 2014) 

på 10.000 dollar, selv med svak kronekurs.  

Vi vil komme tilbake til dette etter høstens 

styremøte. Da uten Inger-Johanne Sveen, 

som i juni sa takk for seg etter 3 års innsats 

– og for den gode erfaringen! – men med 

Liss Hegge som nyvalgt styremedlem.   

  
Årsmøtedeltagere på galleribesøk. Minus 2 (Michael 

tok bildet, Vicki ble hjemme for å ‘rydde’ etter oss). 

Etter møtet dro samtlige til Lines galleri for 

å se utstillingen FOTOGRAFRIKA . Denne 

var todelt, den største delen sentrert rundt 

UPLIFTs arbeid med bilder fra ‘graduation’-

seremonier og med sterke kvinneportretter.  

 

Utstillingen trakk 150 ‘over gjennomsnitt’ 

motiverte inn fra høysommerdagene i de 3 

ukene den sto. Den pensjonerte fotografen 

kunne bidra med hyppige miniforedrag, og 

både UPLIFT og Venner av UPLIFT fikk 

omtale med bilder i avisene og på facebook.  

Overskuddet fra salget er overført til VUP.  

‘And on that optimistic note’ ønsker vi 

dere trofaste UPLIFT-venner god sommer!  

Hilsen oss i styret for Venner av UPLIFT 


