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SOMMERFEST  
Vi inviterer til den årlige sommerfesten fra kl. 14 søndag 21. juni 
i Holsteinveien 24 på Nordberg i Oslo. 

Adkomst med T-banelinje 3 (Sognsvannsbanen) til Holstein stasjon. Toget stopper i 
bunnen av hagen til Holsteinveien 24, men man må gå rundt to hus, et blått og et rødt, 
for å komme hjem til dagens vertskap, Tone og Carl Emil Petersen.

Ta med grillmat eller annet, og drikke, egnet for en sen lunch i det grønne. Styret bidrar 
med salat og kaffe. Hvis noen ønsker å ta med kake til kaffen, er det fint. 
Det blir også utlodning.

Styret vil gjerne ha beskjed om hvem som kommer innen 15. juni, men godtar også 
etteranmeldelser. Gi beskjed til bodibakk@online.no eller tore.semb@c2i.net
eller på telefon eller sms til Bodil Bakken: 900 57 859 eller Tore R. Semb: 980 71 342.
Velkommen!                          Styret

– Jeg tror dette kan bli 
et spennende år, 
skriver VaUs leder Tore 
Semb. Han la fram et  
optimistisk budsjett på 
årsmøtet, som valgte 
nytt styre og uttrykte 
ønske om at VaU bør 
søke Norad om støtte til 
et nytt prosjekt. Mer om 
årsmøtet på side 2, 3 
og 8.

Det kan bli spennende 
for pjokken til høyre 
også. Han går på skole 
i Kalagala, der 
foreldrene har hatt 
dugnad. I Walukunyu 
plantes det i skole-
hagen, men regnet kom 
sent. Om dette og 
annet skriver skole-
gruppa på side 4 og 5, 
og Cato på side 6 og 7.

VaU står foran 
et spennende år

mailto:bodibakk@online.no
mailto:bodibakk@online.no


Lederens spalte

VAKTSKIFTE
Årsmøtet ble arrangert som vanlig, og nye 
styremedlemmer ble valgt. Jeg takker dem 
som gikk ut av styret for entusiastisk og godt 
utført arbeid. Foreningen er avhengig av at 
mange bidrar  aktivt. 
Ved det forrige valget sa jeg meg villig til å 
være formann i kun ett år til, men jeg glemte 
da at i henhold til statuttene gjelder samtlige 
valg for to år, og derfor tar jeg med glede enda 
ett år.
Jeg er veldig godt fornøyd med det nye styret, 
som nå består av en blanding av relativt nye 
og unge medlemmer og «veteraner». Faglig 
bakgrunn og erfaring ser også meget lovende 
ut. Jeg tror dette kan bli et spennende år.
Handlingsplanen i årsberetningen for 2008 er 
mer detaljert enn det vi har vært vant til 
tidligere. Videre har styret fordelt arbeidet med 
postene i handlingsprogrammet på styre-
medlemmene. Jeg tror at dette ikke bare vil 
føre til et mer effektivt styrearbeid, men at det 
sikkert også vil stimulere den enkelte til å ta 
ansvar og bli enda mer engasjert i driften av 
foreningen. 
Det kom klart frem på årsmøtet at det er et 
sterkt ønske blant medlemmene om at vi 
søker Norad om finansiering av et nytt 
prosjekt, som kan overta i 2011 når VEDCO-
prosjektet avsluttes. En gruppe som skal 
utarbeide forslag og søknadsdokumenter til 
Norad er etablert, med Carl Emil Petersen 
som leder. De øvrige medlemmene er Karl H. 
Solberg, Åge Rønningen og Inger Marie Pal.
For tiden har vi to prosjekter som ikke har 
Norad-støtte, men som blir finansiert ved hjelp 

av øremerkede bidrag fra organisasjoner og 
personer, både av medlemmer av VaU og 
utenforstående. Disse prosjektene er: 
1. RESCU
(Rehabiliation of Street Children, Uganda) 
Det ble i sin tid utarbeidet som et samarbeids-
prosjekt med «Forum for kultur og 
internasjonalt samarbeid» med søknad til 
Norad om finansiell støtte. Dessverre avslo 
Norad søknaden. Hildur Haveland og Kari 
Vetlesen driver dette prosjektet videre under 
forutsetning av ekstern, øremerket 
finansiering.
2. Skolehagen i Walukunyu
Dette er en videreføring av vårt tidligere 
engasjement, med faglig støtte fra VEDCO. 
Hensikten med dette prosjektet er å lære 
skolebarna viktigheten av et riktig jordbruk, 
naturfag, ernæring osv, og kan dessuten gi 
elevene et viktig supplement til kostholdet. 
Skolegruppen ledes entusiastisk av Ingrid 
Opdøl, og Karl H. Solberg gir faglig støtte.
Denne typen prosjekt er viktig med hensyn til  
våre medlemmers engasjement og spesielle 
interesser. Vi får en bredere eksponering mot 
givere og folk som er interessert i å bli 
medlemmer av foreningen. Men organisasjon, 
administrasjon, finansiering og bokføring av 
denne type prosjekt trenger nå å bli strukturert 
og formalisert. 
Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å ta en titt 
på vår nye, flotte web-side: vau.no
 

Tore R. Semb
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Styrets handlingsplan på siste side Vi vil gjerne høre fra medlemmene! Har du  
meninger om VaU, opplevelser, bilder eller 
inntrykk fra Uganda som kan passe i 
Uganda-nytt? Skriv til oss! Adresser på siste 
side.



Nytt styre valgt – optimistisk budsjett 
framlagt på årsmøtet

Årsmøtet 2009 ble avviklet 21. april i Sagene 
Samfunnshus, og 28 medlemmer var til stede. 
Tore ønsket velkommen. Han fortalte samtidig 
at vår engasjerte støttespiller og landsbyboer i 
Walukunyu, Mr. Kibuka, var død for noen 
dager siden. Han ble begravet samme dag 
som vårt årsmøte, og Cato Lund representerte 
VaU i begravelsen. 

De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått. 
Årsberetningen har ligget på nettet en god 
stund. Den ble enstemmig godkjent. Tore 
fremla regnskap og budsjett. Vi har greid å snu 
en dårlig økonomi til et bra overskudd for 
2008. Det ble framlagt optimistiske budsjetter 
for 2009 og 2010. I forbindelse med vår 
endrede økonomiske situasjon i år, var det 
også stor glede over en gave fra Åsne 
Seierstad på 50 000 kroner, som hun vil skal 
gå til barn, skole og utdanning. Det er del av 
en pris hun fikk utdelt i fjor. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
Årskontingenten på kr 300 beholdes.

Handlingsplanen for 2009 inneholder de 
vanlige punktene, arrangementer, støtte av 
prosjekter og temagrupper, verving av 
medlemmer og bedrifter. I tillegg er det noen 
nye punkter: Vårt Vedco-prosjekt avsluttes ved 
utgangen av 2010. Derfor må vi begynne å 
planlegge hva vi skal gjøre etterpå.  Vi må 
fortsette arbeidet med en strukturert 
innkreving av kontingenten. Og vi må 
intensivere arbeidet med nettstedet.

Valg. Det nye styret som ble valgt består av: 
Tore Roy Semb (leder), Frøydis Guldahl 
(nestleder), Inger Marie Pal (kasserer), Bodil 
Bakken, Kari Marie Bugge MacCulloch, Åge 
Rønningen, Ståle Lindblad, Iris Assink Tangen. 

Innkomne forslag. Det forelå forslag fra 
Drude Berntsen om at VaU skal videreformidle 
penger til prosjektet ”The Child is Innocent” i 
Nord-Uganda for at giverne skal få skattefritak 
gjennom VaUs skattefrie konto. Det ble en 
diskusjon om dette opplegget. Alle mente at 
dette var et bra prosjekt, men de fleste som 

uttalte seg var imot at VaU skulle ta noe 
ansvar for dette. Motargumentene var: Prisen 
er for høy. Kanskje tar dette penger fra andre 
prosjekter. Hvis penger skal formidles 
gjennom VaU må vi ha fullstendig innsyn i 
dette prosjektet. Flere tvilte på at skattefritak 
var så viktig for giverne. Vekten hos VaUs 
prosjekter bør være der det er nå, på å heve 
nivået til fattige familier slik at de kan sørge for 
å få barna på skole. Luwero og Nakasongola 
er våre områder. Det ble også framholdt at 
Nord-Uganda får hjelp fra mange 
organisasjoner, på grunn av den vanskelige 
situasjonen de er i. 
Vedtak: Forslaget om videreformidling av 
penger via VaUs skattefrie konto oversendes 
til styret. 

Avslutning av årsmøtet og overgang til mer 
uformelle samtaler: Disse dreide seg først om 
VaUs framtidige prosjekter, siden det har vært 
nevnt at Norad ikke lenger ønsker å støtte den 
type som VaU står for, og at vi kanskje burde 
ha et opphold før vi starter på et nytt prosjekt. 
Her kom det fram en del mot-argumenter. 
Flere mente at VaU må fortsette å søke støtte 
fra Norad til sine prosjekter. Vi må 
gjennomføre dem alene, og ikke gå inn i 
samarbeid med f.eks. Redd Barna eller andre 
store organisasjoner. Da vil vi drukne. 
Prosjektkomiteen har møtt representanter for 
Norad, og sier at Norad er svært positiv til de 
prosjektene vi har hatt. De mener bestemt at 
Norad har tillit til VaU. Konklusjon: Vi må 
begynne tenke på et nytt prosjekt allerede i år.
 
www.vau.no  Ståle Lindblad demonstrerte så 
vår nye nettside. Forsamlingen takket aller 
først Carl Emil, som har arbeidet trutt med vår 
gamle nettside, med forrige generasjons 
teknologi. Nå er den nye tida over oss. Sidene 
har fått farge, og de skal være lette å legge inn 
stoff på. Det skal alle kunne gjøre. Dette blir 
en av utfordringene.

Frøydis Guldahl
referent
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Dugnad på skolen i Kalagala. (Foto Karl Solberg)

Cato Lund og Karl Solberg har i løpet av april 
vært på besøk hos våre tre vennskapsskoler, 
Walukunyu, Kiralamba og Kalagala. Rektorene 
har vært begeistret for tanken om at vi kan 
bidra med en del hjelpemidler til 
undervisningen, og de har laget lister over hva 
de ønsker seg mest. Så får vi se hvor mye det 
blir råd til. Det er også oppmuntrende at 
foreldrene selv tar initiativ. I Kalagala hadde 
foreldrene samlet inn penger til oppussing av 
skolebygningene, de ble malt på dugnad. På 
vedovnen som Fløysbonn skole har samlet 
penger til, kokes det mat til elevene hver dag.
 Det viktigste prosjektet til skolegruppa 
er skolehagen i Walukunyu. Vi er egentlig 
ganske stolte av at vi har kommet så godt i 
gang. Dette skyldes først og fremst at vi har 
Cato i Uganda. Han har hatt kontakt med 

rektor og har gjort innkjøpene, delvis samen 
med Karl. I tillegg har Karl, med sin fag-
kunnskap i landbruk og sine reiser til Uganda, 
også vært utrolig viktig. Uten slike engasjerte 
og arbeidsvillige personer hadde det vært 
umulig å gjennomføre dette. Foreløpig må vi 
stole på Cato og Karl, men målet vårt er 
selvfølgelig at skolehagen blir sjølgående. Vi 
håper at noen av lærerne tar ansvaret. 
 I år har regntida latt vente på seg. Det 
ble ikke regn før etter at skoleferien hadde 
startet. Likevel, det har blitt plantet trær. Dette 
er takket være at foreldrene stilte opp. Gjerdet 
rundt skolehagen har stolper som slår rot av 
seg sjøl, og piggtråd i forskjellig høyde for å 
hindre dyr å komme inn og spise av avlingen. 

Rapport fra skolegruppa:

Ivrige foreldre, begeistrede 
rektorer – og lite regn
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 Vi har vært på jakt etter noen som kunne gi 
lærerne i Walukunyu opplæring i jordbruk. Det gledelige 
har skjedd at Enock i VEDCO har tilbudt seg å påta seg 
denne oppgaven. Han jobber normalt i nærheten, og det 
eneste vi skal betale er transportutgifter. Enock foreslår 
at de også planter ananas og skal skaffe planter. Karl har 
vært i bokhandelen og kjøpt inn tre bøker om School 
Gardening og Agriculture og har overlevert dem til rektor 
i Walukunyu. 
 Noen problemer har ingen kontroll over. Regnet. 
Nå er det ganske tørt, og hvis regnet uteblir, vil de små 
frukttreplantene kanskje visne, og det må plantes nye 
neste regnsesong. Bare hvis det kommer skikkelig regn 
kan frøene sås, hvis ikke, kan de ligge til neste sesong. 
 Det er også problemer som noen har kontroll 
over, men når det er uklart hvem ”noen” er, kan det være 
vanskelig å løse dem. I Walukunyu gjelder dette vann-
tanken for regnvann. Den er fremdeles ikke reparert. Vi 
håper noen klarer dette før regntida er over. 
 Enda en gledelig nyhet: Ingrid Opdøls slektning, 
Knut Arnesen, har feiret sin 90-årsdag og gir 12 000 
kroner til skolehagen. Tusen takk!

Skolegruppa v/ Frøydis Guldahl,
med utgangspunkt i Karl Solbergs

 rapport fra reisen i april

Ayebale Enock vil lære lærerne i Walukunyu jordbruk. 
Her er han og blant andre Ingrid Opdøl hos bønder i 
VEDCO-prosjektet i november i fjor. (Foto B. Bakken)

Over 30 prosent av befolkningen i 
Uganda hadde for lite mat én eller 
flere ganger i fjor, ifølge en 
undersøkelse fra Afrobarometer.  
       4 prosent av de spurte sier 
familien alltid (“always”) hadde for 
lite mat. 9 prosent sier de manglet 
nok mat mange ganger (“many 
times”), mens 18 prosent sier at 
familien flere ganger (“several 
times”) hadde for lite mat. 
Undersøkelsen ble gjengitt i The 
New Vision 26. mai. Avisa påpeker 
at undersøkelsen ikke sier noe om 
hva som ligger i uttrykket “nok mat”.
       Undersøkelsen fra Afro-
barometer viser også at 30 prosent 
av uganderne manglet rent vann 
alltid, flere ganger eller mange 
ganger det siste året. Uganda ligger 
litt bedre an enn nabolandene Kenya 
og Tanzania når det gjelder mat, og 
omtrent likt med Kenya med hensyn 
til vann. I Tanzania manglet 
43 prosent rent vann, ifølge The 
New Vision.

Ugandere 
mangler mat 
og rent vann

Jubileumsheftet 
fortsatt til salgs
I fjor var det 30 år siden Venner av 
Uganda ble stiftet. I den forbindelse 
laget vi et hefte med intervjuer med 
nye og gamle Uganda-venner om 
deres opplevelser i landet. Heftet er 
på 32 sider, med fargebilder, og det 
sendes til alle 
som gir 500 
kroner eller 
mer til VaU. 
Andre kan 
kjøpe det for 
150 kroner. 
Telefon-
nummer og 
adresse på 
siste side.

PS: Men så kom regnet til Walukunyu! Nå er frøene i 
jorda, forteller Cato Lund på telefon fra Kampala. Les 
hans beretning om regn og mye annet på neste side.
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21. mai i Kampala:

Det har vært skiftende vær i dag, litt sol, en del 
regn og 25 kjølige grader. Etter hvert har jeg 
funnet ut at den gradestokken vi bruker her, 
må ha kortere grader enn den som brukes 
lenger nord, selv  om begge er oppkalt etter 
samme svenske. Ingen steder snakkes og 
skrives det mer om vær enn i Norge, det er 
alment vedtatt, men slik klimaet har seg nå for 
tiden, skrives det ikke så lite om det her ved 
ekvator også. Et utidig og uvanlig kraftig 
lavtrykk i Mosambikkanalen ga oss regn i 
februar, noen trodde på det og har angret 
siden på den plantingen de foretok da. Så 
varte og rakk det før den ”egentlige” regntiden 
kom, fire-fem uker forsinket, med mindre vann 
enn den skulle hatt.
 Dermed har Venner av Ugandas 
skolehageprosjekt i Walukunyu fått en trang 
fødsel.  Nå er plantene i jorda, men noen av 
dem er nok i faresonen fordi regnet tok et litt 
for langt opphold. Ifølge overlæreren har de 
fått mer regn nå, og jeg har tenkt meg innom i 
morgen når jeg er på vei til Gulu. Da skal jeg 
for øvrig også innom Kiralamba, fra begge 
skolene skal jeg få med meg en prioritert 
ønskeliste over undervisningsmateriell de 
trenger. Kalagala har allerede levert sin liste. 
Jeg tror vi skal finne fornuftig anvendelse for 
Åsne Seierstads generøse donasjon.

10 milliarder til Forsvaret
 Men når vi leser i avisene i dag at 
Forsvaret ber om en tilleggsbevilgning på
10 milliarder skilling for å dekke påløpne 
utgifter til velferdstiltak, blir ihvertfall jeg litt 
oppgitt, selv om jeg er blitt både kynisk og 
tykkhudet i løpet av de årene jeg har bodd her.  
Det er like mye penger som er budsjettert til 
sykehusene i Arua, Fort Portal, Gulu og Soroti 
til sammen.  Da blir det på en måte litt stusslig,  
det vi steller med, mye kunne vært gjort med 
de skillingene.  
 I går kunne vi lese at regjeringen 
ønsker å opprette 14 nye distrikter slik at vi til 

sammen får 94 ”fylker” her i landet.  De fleste 
av  disse nye distriktene foreslås i nord og øst 
der NRM har mindre støtte enn de fleste andre 
steder, det er om å gjøre å skaffe til veie en del 
bein for å gjøre noen lykkelige som kan ha 
innflytelse på valgutfallet. Valget er ikke mer 
enn to år ute i fremtiden. Det er de-
sentralisering sier de, tjenestene skal bringes 
nærmere folket. Hittil har ikke det slått svært 
godt til. Hver gang et nytt distrikt opprettes, må 
det ansettes et fullt sett med administrativt 
personell, pluss RDC, Deputy  RDC og andre 
som representerer President’s Office på lokal-
planet. Når alle har fått sitt, er det ikke noe 
igjen å yte tjenester for.

Patriotisme
 Sjølen har satt i gang en 
kampanje for patriotisme, et antall 

Brev fra Cato Lund:

Nå snakker de om været ved 
ekvator også, og om patriotisme

17. mai-fine jenter i Kampala. Catos Lilja 
Asiimwe til venstre.
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milliarder skilling, omkring 3 hvis jeg ikke 
husker feil, skal brukes til å etablere 
patriotismeklubber på alle skoler.  Dessuten 
ble det fremmet forslag om å opprette stillinger 
for ekstra Deputy  RDC’er som skulle ha 
ansvaret for patriotismen i Distriktene. Det 
kunne vært noe: 19 vara-fylkesmenn til å sørge 
for fedrelandssinn fra Lindesnes til Nordkapp! 
Kanskje vi skulle plusse på en ekstra syssel-
mann på Svalbard også.

17.mai for full musikk
 Med eller uten patriotismeklubb hadde 
vi vår 17. maifeiring her i Kampala også.  
Flaggheising på den nye ambassaden klokken 
åtte og arrangement i en av de diplomatiske 
hagene i Bugolobi etterpå. I år hadde vi 
strålende vær, i motsetning til plaskregnet i fjor.  
 Vi er ikke så svært mange norske her i 
Uganda og omland, ambassaden er jo 
sideakkreditert til Burundi og Rwanda også, jeg 
fyller ganske godt opp når jeg kommer med 

”klanen” min. I år var vi ti med smått og stort.  
 Uganda Police Band spilte for oss slik 
de har gjort siden 1997, da jeg var til stede ved 
debuten sammen med Hildur, Torstein og Tor.  
Bandet har utvidet repertoaret år for år, så de 
sørger for ordentlig 17. mailyd. Gammel 
Jegermarsj spiller de riktig feiende, jeg venter 
på at de skal driste seg på Valdresmarsjen, 
men det kan kanskje ta en stund...  
 Det er noen år nå siden vi hadde 
mottagelse om kvelden for ”kolonien” samt 
Corps Diplomatique og representanter for 
regjeringen.  Noen savner den anledningen til 
å vise frem finstasen, litt kunne det vel ha for 
seg å vise flagget i forhold til andre enn oss 
selv også.
 I morgen er det altså hverdag til Gulu i 
kombinert Makerere- og LBP-ærend, med 
VaU-avstikkere under veis. Det blir liten tid til å 
kjede seg når jeg dessuten har huset fullt av 
barn og ungdom!

Cato

På safari i 
Queen 
Elizabeth. Fra 
venstre Inger 
Ubøe, ranger 
Godfrey, Ingrid 
Opdøl, Anne 
Elisabeth Berg, 
sjåfør James og 
Irlin Veys Berg.

Uganda-venner på tur
En liten og eksklusiv gruppe på sju damer var 
med på fellesreisen somVaU-styret inviterte til i 
fjor høst. Et par av deltakerne hadde ikke vært 
i Uganda siden 1960- og 1970-tallet, og de to 
yngste hadde aldri vært der. For alle ble det en 
opplevelse på mye godt og litt vondt. Det siste 

besto for det meste av timesvis på håpløse 
veier. De som klager over dårlige norske veier, 
burde prøve en 12 timers biltur fra Queen 
Elizabeth, via Fort Portal til Murchison Falls... 
De gode opplevelsene var møtene med 
menneskene, besøk i “våre” landsbyer og hos 
bønder som omfattes av VEDCO-prosjektet. 
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Venner av Uganda

Postboks 6652 St. Olavs plass
0129 Oslo
www.vau.no

konto medlemskontingent:
0530 07 84595

gavekonto:
0539 16 80770

Leder: Tore R. Semb, 
tlf. 67 77 74 05
tore.semb@c2i.net

Leder for prosjektkomiteen:
Jan Løvholt, tlf. 66 98 87 58
jan.lovholt@peab.no

Redaksjon/layout Uganda-nytt:
Bodil Bakken, tlf. 900 57 859
bodibakk@online.no

Ansvarlig for internettsiden:
Ståle Lindblad
slindblad@online.no

1. Arbeide videre med de veivalg for 
foreningens framtid som ble gjort på 
årsmøtet i 2008.

2. Fortsette arbeidet med verving av nye 
medlemmer, bedrifter og 
organisasjoner som er interessert i å 
støtte foreningens arbeid.

3. Foreningen har prosjekter som ikke 
støttes av Norad, men som finansieres 
med gaver fra personlige givere, 
organisasjoner og bedrifter. Styret vil 
arbeide med å formalisere 
finansiering, regnskap, administrasjon 
og rapportering for slike prosjekt. 

4. Støtte prosjektarbeidet vi har i 
samarbeid med VEDCO ved å sørge 
for egenandel og annen teknisk, 
moralsk og faglig bistand.

5. Starte diskusjon i foreningen 
angående nye prosjekt med og uten 
Norad-finansiering.

6. Styret skal opprette en gruppe 
bestående av medlemmer av 
foreningen som skal utarbeide forslag 
til nye prosjekt og eventuelt et nytt 
Norad-finansiert prosjekt når VEDCO-
prosjektet avsluttes i 2010. 

7. Inspirere og støtte temagruppene 
(skolegruppa, sosiokulturell gruppe), 
samt stimulere til opprettelse av en 
kulturgruppe i Trøndelag. 

8. Arrangere møter og fester som før: 
årsmøte, sommerfest, høstmøte, evt. 
annet. 

9. Markedsføre vårt jubileumsskriv. 
Anbefales til alle medlemmer. 

10. Arbeide med å opprettholde de nye 
rutinene for innkassering av 
medlemskontingenten. 

11. Holde kontakt med medlemmer og 
støttespillere gjennom å videreføre og 
utvikle informasjonsarbeidet via bladet 
Uganda-nytt, VaUs hjemmeside og på 
andre måter når styret finner det 
hensiktsmessig. 

12. Intensivere arbeidet med nettstedet 
vårt, arbeide for at dette blir et 
interessant nettsted. Prosjektgruppa 
og VaUs temagrupper bør ha egne 
sider. Styret må arbeide for at sida 
stadig oppdateres.

13. Prøve å få til bedre samarbeid med 
ugandere i Norge og eventuelt andre 
med interesse for Uganda.

Handlingsplan for Venner 
av Ugandas styre i 2009
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