
7. 12. 2019  |  ‘Julebrev’ til venner av UPLIFT  

Kjære venner! 

I dag har jeg vært på julemarked. Det vil 
si, tatt turen til ”Fabrikken” som er Lille-
hammers kreative kollektiv av kunstnere, 
brukskunstnere og 1-roms småbedrifter. 
Atelierer og verksteder og tilhørende 
korridormetere var pyntet til trengsel, 
omtrent som i salgsbodene til Uganda 
Crafts i parken i Kampala. På en belyst 
glasshylle utenfor et keramikkverksted, 
mellom vaser og fat, står det noen små 
keramikkhus i farget glasur. De er uan-
selige, men har karakter – og hvert hus 
har 2-3 hvite fugler sittende på mønet. 

Bedre med én fugl i hånden enn fem på 
taket, tenker jeg straks. Men nei, ikke 
denne gang, - for ved siden av de rare 
husene ligger to små bunker visittkort; 
kunsthåndverkerens eget, og info-kortet 
til Venner av UPLIFT. Hun kan fortelle 
at hun i løpet av noen dager har solgt 10 
hus, pengene er satt inn på VUP-konto, 
og kundene har fått med kort for å lese 
om den gode sak de støtter. Hvem sa at 
hekling av julegrytekluters tid var forbi? 

 
Norske ‘Fuglehus’ til inntekt for UPLIFT? 

Og når vi først er inne på å bidra med 
‘naturalia’: I etterkant av årsmøtet ble 
det solgt noen smarte solcellelamper, 
spesielt rimelig importert fra Kina til 
testing med tanke på UPLIFT (så noen 
oppgaver kan gjøres også etter mørkets 
frembrudd) – hvorpå formannen bestilte 
ti slike, som tas med i kofferten i januar, 
free of charge. 

Som alltid på denne tiden – mens vi her 
på berget er i gang med juleforberedelser 
– er UPLIFT i sving med å forberede den 
store eksamensseremonien, den 9. januar.  

Den har høyere status enn julefeiringen. 
Heldigvis har værsituasjonen i distriktet 
ikke vært så alvorlig som den har vært 
mot grensen til Kenya i øst. I Nebbi og 
Zombo (begge langs grensen til Kongo) 
fant ca. 1.440 av årets 1.485 landsby-
learners for noen uker siden veien til sine 
eksamenssteder for å dokumentere kunn-
skap og ferdigheter. Alt nå kan UPLIFT 
melde at nye landsbygrupper i løpet av 
høsten har gått sammen om å danne hele 
ti lokale CBOs (community building 
organizations) i sine respektive områder. 
 

 

Avansert hagebruk i regi av lokal landsbyorganisering 

Dette skulle ha vært ‘Novemberbrevet’ – 
i utgangspunktet tenkt utsendt alt den 

5. 11. av innlysende årsaker: Dagen etter, 
for en måned siden, gjennomgikk jeg en 
planlagt skulderoperasjon som skulle vise 
seg å bli et hakk (haha?) mer komplisert 
enn kirurg og pasient hadde forestilt seg.  

Men slik gikk det altså ikke. Brevskriving, 
mener jeg. Kun noen prioriterte eposter, 
men ikke tilstrekkelig tastaturtålmodighet 
til venstrehånds, énfingers kjærlighets-
brev på UPLIFTs vegne (eller humør til 
slik karakteristikk). 

Nå går sekretæren lysere tider i møte; i 
beste fall med reise til UPLIFT-land første 
uke på nyåret. Der har de sol til halv åtte! 
– om det er klart vær. Høstens regntid 
(‘short rains’) har vært voldsom og kan 
dra seg til januar. Men her får vi hvit jul! 

Vått eller hvitt—takk til dere som sørger 
for at det stadig drypper inn på UPLIFT-
kontoen, også fra nye givere. Vi har pr. 1. 
nov. i år overført 9.500 $. Men 12.000 er 
fortsatt målet, jeg sier ikke mer. God jul! 

Fra VUP-styret v/ Gunnar Lange-Nielsen  


