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          Udsyn & Indsigt

Uganda: landet, landbruget og folket helt tæt på er 
i fokus på denne studietur  l et land i has  g udvik-
ling, og som kun få danskere kender  l. Vi møder 
fl ere danskere, der bor i Uganda og med som rej-
seleder er journalist og agronom Vibeke Rask Grøn 
der også har levet og arbejdet i landet et par år.

Ved bredden af Viktoriasøen, ligger Uganda – ”Afri-
kas Perle”, som englænderne har døbt landet.
Det engelske kælenavn rammer plet for landet er 
grønt, uendelig smukt og har et virkelig behageligt 
klima, da det ligger i over 1000 meters højde.
  Uganda har en grum historie. Hvem husker ikke 
diktator Idi Amin fra slutningen af 1970’erne? Nu-
 den er heller ikke helt nem. Præsident Museveni, 

som har siddet siden 1986, gør alt for at blive på 
magten. Han har fl ere gange ændret landets forfat-
ning, så han kan blive ved med at s  lle op  l valg.
  Men Uganda er uendelig meget mere end magtha-
vernes land. Det fornemmer man hur  gt, når man 
begynder at rejse rundt og møde ganske almindelige 
mennesker, unge og ældre, bønder og byfolk.

  På den her tur skal vi møde uganderne, hvor de bor 
og arbejder og ikke mindst skal vi ud og se på land-
brug – småt som stort. 
  Små familielandbrug som hele landets befolkning 
på en eller anden måde stadig er kny  et  l, og nye 
store, eff ek  ve landbrug, som er baseret på uden-
landsk kapital og de produk  onslandbrug, der place-
rer sig midt i mellem.
  På vores rejse mod landbrugsoplevelserne kommer 
vi langt omkring i det smukke land og får virkelig en 
fornemmelse af alle de face  er, sådan et samfundet 
indeholder.
  Og så skal vi naturligvis også på safari!

En tur på savannen
Dyrelivet i Murchison Falls Na  onal Park er Ugandas 
rigeste. Den store savanne bliver indrammet af Vic-
toria Nilen mod syd og Albert Nilen i vest. Området 
giver de helt rig  ge be  ngelser for giraff er, elefanter, 
bøfl er, fl odheste, løver og et utal af an  loper. 
Vi skal også på en sejltur op ad Nilen  l det spekta-
kulære Murchinson vandfald.  



  Her vil vi se hundredvis af fl odheste, krokodiller og 
masser af væverfugle, hejrer, fi skeørne og kingfi -
skere i alle afskygninger.
  På turen gennem Uganda skal vi også besøge lands-
byer med lerklinede huse, gå i regnskov, se lokale 
markeder, smage nyhøstet kaff e, se Nilens udspring, 
møde lokale bønder og møde danske landbrugsfolk, 
som har bosat sig i landet for at drive forretning.
Vi skal snakke om alt fra jordbundskvaliteter og 

dyrkningsmetoder over husdyrhold, 
forretningsmuligheder, vækst, uddan-
nelse og naturbesky  else  l livet i 
Uganda nu og her og i frem  den.
  Vi rejser ad røde jordveje og ny-
anlagte asfaltveje, ser både det drif-
 ge, eff ek  ve og det mindre intensive 

landbrug – alt sammen krydret med det 
vi kommer forbi på rundrejsen gennem 
landet: musik, kultur, smuk natur, små 
bopladser og den hæsblæsende storby 
Kampala. 
  Og først og fremmest skal vi møde 
masser af mennesker, der fortæller om 
deres hverdag, afgrøder og husdyrhold 
og om alt det der i øvrigt rører sig på de 
breddegrader.

Erfaren og kendt rejseleder
Lige fra starten i Billund  l hjemkomsten er jour-
nalist og agronom Vibeke Rask Grøn med. Hun har 
boet og arbejdet i Uganda i 2005/2006 og har be-
søgt landet mange gange siden. Hun oversæ  er fra 
engelsk  l dansk, hvis bare en deltager ønsker det. 
Desuden kender hun mange af dem, vi skal besøge 
og tager sig også af det prak  ske undervejs.



   Med sig har hun også Niels Damsgaard Hansen, 
 dligere chefredaktør for blandt andet Maskinbla-

det, som nu både er journalist mv. og driver sit eget 
rejsebureau.

Tilmelding og begrænset antal pladser
Der er kun udbudt maks. 18 pladser på denne spæn-
dende studietur. Tilmelding sker e  er først  l mølle 
princippet - se hvordan, du/I  lmelder jer i  lmel-
dingsblanke  en allerbagerst e  er dagsprogrammet.

Prisen for at deltage
Prisen for at deltage i studieturen i delt dobbeltvæ-
relse er 32.440 kroner. Ønsker du eneværelse (be-
grænset antal) er der et  llæg pr. værelse på 5.500 
kroner.

Kort om turen, som er inklusive følgende (læg 
mærke  l, at turen er med helpension og meget 
mere, som er nævnt i dagsprogrammet):

* 16 dage inklusive ud- og hjemrejse
* Flyvning tur/retur fra Billund  l Entebbe
* 15 overnatninger på godt beliggende hoteller/
lodges (læg mærke  l, at nogle hotel har meget 
høj standard og andre er forholdsvis enkle)
* 16 a  ensmad
* 15 frokoster (sandwich/burger eller lignende)
* Maks. 20 deltagere inklusiv Vibe Rask Grøn og 
Niels Damsgaard Hansen, som er guider på hele 
rejsen
* Kørsel i en  l tre minibusser a  ængig af antal 
deltagere. Der er drikkevand i bilerne
* Oversæ  else fra engelsk  l dansk ved besøg 
mm. klarer de to guider
* Alle udfl ugter, bådsejladser og Game-drives inkl. 
parkafgi  er, som er nævnt i dagsprogrammet
* Afgi  er  l lokalguider
* Andre ak  viteter som er nævnt i 
dagsprogrammet

Sidste frist for  lmelding og 
indbetaling af depositum, der blandt 
andet dækker fl ybille  en, er 14. marts 
2018.  

Prisen inkluderer ikke:
* Eventuel a  es  llingsforsikring
* Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 
nødvendig for alle, der har landbrug som erhverv 
- spørg dit/jeres forsikringsselskab, hvad du/I har 
brug for af forsikring)
* Transport  l og fra danske lu  havne
* Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
* Drikkepenge undervejs (ca. 200 kroner)
* Personlige udgi  er undervejs (f.eks.  l 
kuff ertbærer mv. på hotellerne)
* Visum  l Uganda (pris ca. 50 USD) 
* Krævede vaccina  oner (gul feber) og malaria 
profylakse

Hvis du vil vide mere
For yderligere oplysninger skriv  l Niels Damsgaard 
Hansen på e-mail: ndh@ndhtx  oto.dk eller ring på 
mobil 51 41 71 58.  Eller Vibeke Rask Grøn på e-mail: 
vrg@vrgron.com eller mobil 21 73 33 32.  Tilmelding 
er først bindende e  er betaling af depositum. Se i 
øvrigt de nærmere be  ngelser for rejsen bagerst på 
 lmeldingsblanke  en.



Dagsprogrammet 
(mindre ændringer kan ske, og alle  der er lokale)

Lørdag 26. maj 2018 
Afrejse om morgenen fra Billund mod Entebbe, 
Uganda, hvor vi ankommer ved a  ens  de. Her 
bliver vi mødt af vores lokale guide Stephen og hans 
medarbejdere, som kører os  l hotellet, hvor vi kan 
nyde den første mørke tropea  en med en middag 
og en god nats søvn.

Søndag 27. maj 2018 
E  er morgenmaden pakker vi bilerne og starter 
vores tur rundt i landet. 
  Dagens faglige besøg gælder den danske land-
brugsvirksomhed ALT Danish Equipment & Trade 
Ltd. Kampala. Her vil direktør Peter Skjoedt Adam-
sen introducere os  l ugandisk landbrug, som han 
ser det, fortælle om sin forretning nu og mulighe-
derne fremover og vi får lov at se stedet og ikke 
mindst spørge om alt hvad hjertet begærer
  E  er det faglige besøg fortsæ  er vi ind  l byen, 
hvor vi fi nder vores hotel. Der er mulighed for en 
byvandring i Kampalas centrum med Vibeke for dem 
der har lyst. Andre kan tage turen på egen hånd
  
Mandag 28. maj 2018 
E  er morgenmaden pakker vi biler og kører ud af 
den hæsblæsende hovedstad. Det er fak  sk en vild 
oplevelse, hvor man kan se biler og cykler transpor-
tere  ng man slet ikke fores  ller sig muligt. 
 Vi kører mod nord  l Buso Recrea  on Forest, et 

regnskovsområde. Her skal vi ud og vandre i regn-
skoven, studere det rige planteliv, høre og se fugle 
og måske insekter og andre skovvæsner. Her for-
nemmer vi tydeligt den natur, de første opdagel-
sesrejsende kom  l, men vi skal også høre om det 
enorme pres, der er på Ugandas skove i dag. 
  De lokale har dagligt brug for brænde  l madlav-
ning og jord  l mere landbrugsdri  . Vi bruger dagen 
sammen med journalist David Sseppuuya, der stam-
mer fra området og har arvet skoven sammen med 
sin fæ  er. Sammen med David skal vi også møde 
folk i den nærliggende landsby, se og høre om deres 
lokale landbrug og spise frokost sammen med dem.
Man kan læse om projektet på hjemmesiden: 
h  p://www.tefoug.com/
  Ud på e  ermiddagen kører vi videre mod nord  l 
provinsbyen Luwero, hvor vi skal overna  e to næt-
ter.

Tirsdag 29. maj 2018
E  er morgenmaden hopper vi i bilerne og kører 
langt ind i bush’en. 
  Vi skal besøge det store økologiske og biodynami-
ske Amfri Farms og hovedfarmen Kyampisi, et  dli-
gere indisk ejet farmområde, hvor lokale landmænd 



i dag er sammen om at dyrke krydderier, frugt og 
grønt  l bla. danske ”Solhjulet” og mange mellem-
østlige og tyske importører.
  Her er over 400 hektar (900 acres) Demeter cer  -
fi ceret landbrugsjord og yderligere 250 hektar (600 
acres) uopdyrket bush-land. På stedet har man også 
ekstensiv kvægdri   og man laver forsøg med en 
række nye afgrøder og forskellige dyrkningsmetoder. 
  Vi får lejlighed  l både at se marker og afgrøder 
og diskutere dyrkning, afsætning, konkurrence og 
markedsmuligheder for økologiske varer i og uden 
for Uganda.
  Vi skal også høre om Amfri Farms helt unikke histo-
rie, som er en følge af diktator Idi Amins uhyggelige 
regime.
  Vi bruger dagen derude og skal også spise frokost 
på stedet.
  A  enhygge i Luwero, hvor vi også kan nyde at sove 
i samme seng to næ  er i træk.

Onsdag 30. maj 2018
E  er morgenmaden pakker vi igen bilerne og kører 
videre mod nord  l den hyggelige provinsby Ma-
sindi.
  På vejen skal vi ind og besøge et projekt som tager 

sig af sårede, e  erladte eller på anden måde ud-
sa  e næsehorn.
  Vi skal bo på hotel Masindi, som den legendariske 
forfa  er Ernest Hemmingway også har boet på.
Vel installeret kan de, der har lyst gå med Vibeke en 
tur rundt i byen og blandt andet besøge det lokale 
marked. Andre kan tage en tur på egen hånd eller 
slappe af på hotellet.
  Vi bor to næ  er på hotel Masindi og kan rig  g 
nyde den fl øjlsbløde sorte a  en.

Torsdag 31. maj 2018
E  er morgenmaden møder vi en lokal agronom, 
som vil fortælle os om det lokale landbrug, som 
først og fremmest er små eksistenslandbrug, hvor 
man afsæ  er overskydende produkter (grøntsager, 
kyllinger, mælk etc.)  l det lokale marked. 
  Guiden vil også tage os med ud og besøge forskel-
lige landbrug i området. På den måde får vi set det 
ur-typiske landlige Uganda og får snakket med en 
lang række helt almindelige bønder – der meget o  e 
er kvinder!
A  enen kan nydes på hotel Masindi.



Fredag 1. juni 2018
Vi pakker biler og gør os klar  l safari. Fra Masindi 
kører vi videre mod nord og mod indgangen  l den 
helt fantas  ske Murchinson Na  onal Park, som har 
fået navn e  er den bri  ske opdagelsesrejsende, der 
fandt det unikke vandfald, hvor Nilens enorme vand-
mængder bliver presset igennem en kun syv meter 
bred sprække. 
  Vi skal ud og gå ved toppen af de  e fald og opleve 
det brølende vand, som næsten forstøver på grund 
af presset inden det styrter 43 meter ned. Det er et 
fantas  sk syn. 
  Det er en tur gennem vildnisset, hvor vi både kan 
se fantas  ske landskaber og de første vilde dyr. På 
et  dspunkt ender vejen ved Nilens bred og så skal 
vi over med en færge inden vi fi nder Paraa Lodge på 
den anden side.
  Her får vi vores værelser og fi nder så ud af, hvad vi 
hver især vil og hvad der er mulighed for. Er der  d 
 l en sen e  ermiddagssafari, for dem der vil? Under 

alle omstændigheder er der mulighed for afslapning 
ved poolen. Husk badetøjet og kikkert. 
  Det er et ualmindelig smukt sted med udsigt over 
Nilen fra restauranten, hvor man kan nyde det fl o  e 
syn, når fuglene trækker ind for at søge na  ely.
Overnatning i Paraa Lodge.

Lørdag 2. juni 2018
Op meget  dligt. En hur  g kop kaff e og klokken 07 
sidder vi i bilerne og kører på morgen safari. 
Murchinson er fuld af dyr og vi kan forvente at se 
elefanter, bøfl er, giraff er, masser af an  lopearter og 

hvis vi er heldige også løver og leopard og naturlig-
vis masser af fugle.  
  E  er morgenturen kommer vi  lbage  l Paraa, hvor 
vi kan spise frokost og gøre os klar  l næste store 
oplevelse.
  Den  dlige e  ermiddag byder nemlig på en sejltur 
op ad Nilen op  l Murchinson Falls. Det er en ople-
velse helt i særklasse – her sejler vi tæt forbi store 
grupper af fl odheste i vandet, krokodiller på fl od-
bredden, hjorte og elefanter, der drikker ved bred-
den, fi skeørne, kingfi shers, væverfugle, hejrer og 
mange andre fugle og dyr ser vi også. 
  Vi skal også opleve det enormt brusende vandfald 
nedefra.
  Når vi kommer retur er der mulighed for afslapning 
ved poolen inden a  ensmaden.
Overnatning i Para Lodge
  
Søndag 3. juni 2018
Vi spiser  dlig morgenmad, pakker bil og kører mod 
parkens vestlige udgang ved Pakwach. På vejen når 
vi sikkert at se de sidste fl okke af dyr. Det er også 
værd at tage med.
  Dagens mål er et landbrugsfagligt besøg på et 
kæmpestort intensivt drevet, delvis danskejet plan-
telandbrug ved Nwoya, Alingi. Her står medejer og 
dri  sleder Knud Nielsen parat  l at vise os alt, hvad 
hjerterne begærer af store traktorer, lavlandsris, 
chiafrø-planter og kæmpe marker. Han er også klar 
 l at svare på alle de spørgsmål, som måske har 

hobet sig op de senere dage.
  Vi spiser frokost hos Knud Nielsen og kører videre 



mod overnatningsstedet i provinsbyen Lira midt på 
e  ermiddagen.
  E  er a  ensmaden vil en lokal dansegruppe vise os, 
hvad tradi  onel afrikansk stammedans er. Vi må hel-
lere kridte skoene for det vil ikke undre om vi på et 
 dspunkt bliver budt op  l en sving om.

Mandag 4. juni 2018
E  er morgenmaden pakker vi bilerne og drager mod 
øst.
  Vi skal mod byen Mbale, men undervejs stopper 
vi blandt andet ved vores turguide Stephens for-
ældre. Her kan vi spise frokost og så vil han vise os 
familiens kaff emarker, fortælle om kaff edyrkning og 
servere rig  g ugandisk kaff e for os.
  På vejen skal vi også se Stephens eget træplant-
ningsprojekt. Han vil fortælle lidt om inten  onerne 
bag sine investeringer og lidt om, hvad der i øvrigt 
rør sig i landbruget i den østlige del af landet.
  Vel fremme i Mbale fi nder vi vores hotel og kan 
nyde lidt  ltrængt a  enhygge.
 
Tirsdag 5. juni 2018
Fra Mbale drager vi a  er videre mod sydvest.
  Vi skal først besøge det landskabsmæssige meget 
spændende område ved Kamuli, som også er et 
intensivt landbrugsområde. Her bliver der blandt 
andet dyrket kartofl er, majs, cassava, lavlandsris, 
matooke, søde kartofl er, bønner, tomater og hirse 
- og landmændene holder både geder, får, køer og 
høns. Det kommer vi  l at høre meget mere om, når 
vi besøger et landbrug.
  Turen fortsæ  er e  er besøget ned mod byen Jinja 
ved Victoriasøens bred, hvor vi igen skal overna  e 
to gange i samme seng. 
 
Onsdag 6. juni 2018
Nilens kilde ligger i Jinja. Den skal vi selvfølgelig se 
og vi skal også bruge dagen på en sejltur på Vic-

toriasøen, en gåtur rundt i den meget smukke by, 
som ikke fornægter sit gamle bri  ske  lhørsforhold. 
Oven på to lange køre dage bliver dagen i dag mere 
afslappet, hvor vi i stedet for kan strække benene 
lidt.
  Vi overna  er på samme hotel som i går nat.

Torsdag 7. juni 2018
Vi pakker bil og siger farvel  l Jinja. Nu går turen 
mod Kampala igen. Men inden vi når helt der  l skal 
vi besøge en af de kæmpe store teplantager, ud og 
gå i temarker, snakke med arbejderne og høre om 
plantagedri  .
  Vi skal også på fabriksbesøg, nemlig Amfri Farms 
pakke- og distribu  onscentral i udkanten af Kam-
pala.
  Her ser vi hvad der sker, når produkterne kommer 
ind fra Kyampisi og lokalfarmene, som vi  dligere 
besøgte. Vi ser hvordan frugt bliver tørret og pakket 
og vi kan høre om afsætning og ikke mindst fragt 
ud af Uganda, som jo ligger midt inde på det store 
afrikanske kon  nent.
  Here  er skal vi  lbage  l det hotel i Kampala, hvor 
vi  dligere har overna  et.

Fredag 8. juni 2018
E  er morgenmaden pakker vi bil igen, for når vi nu 
er i Uganda, som ækvator sni  er sig igennem, skal 
vi naturligvis ud og stå på linjen og sige vi både har 
været på den nordlige og sydlige halvkugle.
  Turen derud tager nogle  mer, men der er som 
sædvanlig masser af leben at se undervejs.
  Ved ækvator vil Stephen underholde med forskel-
lige sjove forsøg, så vi kan se, hvad forskellen er på 
nord og syd.
  Når vi ikke orker mere her, kører vi mod Entebbe 
ad en utrolig smuk vej.
Den sidste nat i Uganda skal vi  lbringe på samme 
hotel, som den allerførste nat.



Lørdag 9. juni 2018
Det er i a  en vi skal rejse hjem og vi skal nok få  d 
 l at pakke kuff ert og lige få fødderne op, men inden 

vi når så langt, skal vi på tur.
  Vi skal besøge børnehjemmet ”Kids of Africa”, som 
den nordjyske landmand Tage Budolfsen og hans hu-
stru Dorte har bestyret de seneste mange år.
”Kids of Africa” er s   et af en schweizisk organisa-
 on, men det er Tage, som har sat gang i landbruget 

på stedet. Han vil gerne gøre stedet så selvforsynen-
de som muligt og har både startet en svineproduk-

 on og en frug  ræsplantage. Overskydende produk-
ter  kan afsæ  es på det lokale marked.
  Tage Budolfsen vil tage imod os, vise rundt og for-
tælle om det spændende sted.
  Vi får også lov at møde børnene, for vi er blevet 
inviteret på frokost.
  Tage og Dorte har mange års erfaring med Uganda 
og deres egne børn har gået i skole i landet, så de 
vil ganske givet være i stand  l at svare på alle de 
spørgsmål, som må trænge sig på e  er vores tur 
rundt i landet. E  er besøget tager vi  lbage  l hotel-
let, får pakket kuff erter og spist a  ensmad og så er 
vi ved at være klar  l, at Stephen og hans crew kører 
os det sidste lille stykke vej ud  l lu  havnen.

Søndag 10. juni 2018 
Ankomst  l Billund om formiddagen



Tilmeldingsblanket for studietur til Uganda 26. maj -10. juni 2018 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse 32.440 kr. pr. person evt. sammen med:

Eneværelse tillæg 5.500 kr. pr. person - skriv ja, hvis ønsket:

Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens 
kurs for valuta 22. november 2017 (mere end +-5 % på dele, der afregnes i USD). Prisen kan også forhøjes, 
såfremt turen gennemføres med færre end 10 deltagere (de tilmeldte bliver spurgt herom). 

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så 
spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsi-
kring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Depositum 11.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 8113 kontonr. 000 611 9001 ved tilmelding 
og senest 14. marts 2018. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal 
betales senest 1. april 2018. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling og før 26. februar 
2018 er der et annulleringsgebyr på 795 kr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annuller-
ing senere og indtil 1. april 2018 er depositum tabt. Herefter og ved manglende eller for sent fremmøde 
på afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om 
navne og adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail ndh@ndhtxtfoto.dk 
eller mobil 51 41 71 58.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 26. FEBRUAR 2018


