9. oktober 2016

Kjære venn av UPLIFT !
Så sprakk tidsskjemaet. Det kan hende den
beste – og rett som det er, den som sikter
midt på treet. Som f. eks. det mål å skrive
brev annenhver måned fremfor månedlig,
til venner i ånden i vår lille venneforening.
Men nå er det svært lenge siden junibrevet!
La meg da også nevne at foreningens styre
i sitt siste møte, 5. september, mente at
det kunne være tilstrekkelig for våre ca. 50
sjeler å motta slike kommunikasjoner hvert
kvartal – altså rykket ned fra annenhver til
hver tredje måned. Det hører til ‘vedtaket’
at herværende brevskriver og sekretær for
første gang ikke var til stede i styremøtet!
Han ble stående i noen timer i solskinnet
sammen med 150 andre passasjerer på
Tangen stasjonsområde (en utpost mellom
Hamar og Eidsvoll) og vente på alternativt
framkomstmiddel i de ulykksalige timene*
NSB pga. kommunikasjonsfeil fant for godt
å innstille alle tog på det sentrale Østlandet.

Det var ikke fritt for at tankene gikk til
Uganda – for der, i ‘Central’ (Region), går
det alltid en taxi, dvs. en 14-seters minibuss.
Som imidlertid kan være full. Og det kan
den neste også være, om en halvtimes tid.
Tankerekken fortsatte i retning nordvest –
nærmere bestemt til Nebbi, for ikke å
nevne fjelldistriktet Zombo. Der er det
ikke mange slike firhjulinger å se. Men det
var det altså heller ikke på Tangen stasjon
den 5. september mellom kl. 12 og 14. Ikke
tog, ikke buss, ikke taxi – alle reserver var
rekvirert til viktigere destinasjoner.

Men i januar – i 2017 som i tidligere år –
blir det massetransport av alle slag i West
Nile-regionen, når to-tre tusen samles til
UPLIFTs årvisse ‘graduation ceremony’.
Denne gang er det igjen Nebbi District
som er vertskap for arrangementet, en ny
kommune ved navn Pa’gwata. [Når w’en
uttales som o høres det ekstra afrikansk ut]
Og i januar blir de siste års tre musketerer
utvidet med tre musketesser: Victoria (den
historisk første ‘venn av UPLIFT’) og de to
nyeste, vestlandske venner av UPLIFT –‘en
ungdommelig mor med godt voksen datter’
– setter en stopper for mannsdominansen.

Med nye vitnebyrd er det ikke tvil om at kvinnene i flertall!

Men om sist mottatte melding holder stikk
stikker også styrets formann innom (stadig
på sin afrikanske reisefot), så da blir vi 7 fra

Norge. I nylig epost fra direktør Hizzaya er
vi ‘hjertelig ventet’. “The preparation for the
graduation is going on very well. There is universal
participation in all preparation activities.”

Gjett om noen gleder seg!
For ordens skyld: Som vanlig, står norske
deltagere for sine egne utgifter. Bidragene
fra Venner av UPLIFT til virksomheten i
Uganda går som alltid uavkortet til UPLIFT.
Og i den sammenheng, la oss antyde at vi
er enda 3.000 dollar fra å nå årets mål på
10.000. Siden i sommer har bidragene inn
‘ligget etter’ (til brevskriverens ukentlige
bekymring?) – og selv om vi har overført
midler til alle utgifter ifm. eksamen (for ca.
1.500 elever i november) er det ikke lenge
til trykking av vitnesbyrd i slutten av året.

And on that happy note, ønsker vi dere alle
en fortsatt (gav)mild høst!
Vennlige hilsener på vegne av VUP-styret,
Gunnar Lange-Nielsen
*) PS: Styrets sekretær måtte gjøre vendereis
til Lillehammer utpå ettermiddagen, med
uforrettet sak – men han fant trøst i at styret
hadde et uvanlig effektivt møte uten ham.

Nok et bilde av årsmøtedeltagere på galleribesøk –
formann Michael (ytterst til venstre) var fotograf for
bildet i juni/julibrevet. Dette ble tatt av Inger-Johanne.
[Til de helt nysgjerrige: Det er galleristens tå som
stikker frem helt ned til venstre i bildet.]

