
Forberedelsesdag
Uganda



Program for dagen
10.00-12.00: Info fra os om program, hvordan rejser vi, pakkeliste og andet praktisk

12.00-13.00: Frokost

13.00-14.30: Oplæg ved Seniorer Uden Grænser.

15.00-16.30: Oplæg ved Thommas. Thommas kommer fra Kenya og har boet 

mange år i Danmark, så han kender til de kulturelle forskelle. 

16.30-20.00: Aftensmad over bål og hygge. 



Program for turen



17. juli
05:00 Senest check in i Billund lufthavn
08:25 Ankomst til Bruxelles
10:40 Afgang fra Bruxelles
22:10 Ankomst i Entebbe og afgang mod Kampala

Overnatning i Kampala i Mercy House. 
Spejdere sover indendøre i sovesal
Resten sover i sovesal og telt



18. juli
07:00 Godmorgen og pakning af tasker
08:00 Morgenmad
09:00 Afgang mod Nabweya (Mbale)
15:00 Seneste tidspunkt for ankomst
15:30 Orientering og briefing
16:00 Lege
17:00 Udpakning (vi overnatter i sovesal)
18:00 Aftensmad
19:00 Tid til afslapning og klargøring til morgendagens 
aktiviteter



19. juli
06:00 Godmorgen og morgenmad
07:00 Afgang mod Nakilungu primary 
school og Budadiri Hospital
12:00 - 13:00  Frokost og pause
16:00 Retur mod Nabwya
18:00 Aftensmad
19:00 Lejrbål med historier og lege



20. juli
06:00 Godmorgen og morgenmad
07:00 Afgang mod Budadiri Hospital
09:00 Ankomst
12:00 - 13:00  Frokost og pause
16:00 Retur mod Nabwya
18:00 Aftensmad
19:00 Lejrbål med historier og lege



21. juli
06:00 Godmorgen og morgenmad
07:00 Afgang mod Budadiri by (kaffebesøg)
09:00 Ankomst
12:00 - 13:00  Frokost og pause
16:00 Retur mod Nabwya
18:00 Aftensmad
19:00 Lejrbål med historier og lege



22. juli
06:00 Godmorgen og morgenmad
07:00 Afgang mod Kapichorwa (hike ved sippi 
falls)
12:00  Frokost og pause
13:00 Retur mod Nabwya
14:00 GAP aktiviteter
18:00 Aftensmad



23. juli
06:00 Godmorgen og morgenmad
07:00 Afgang mod Seniorer uden grænser projekt 
(lerovne)

Evt. tur til Mbale

18:00 Aftensmad



24. juli
06:00 Godmorgen og morgenmad

Dagen går med pumper og evt. armbånd

18:00 Aftensmad



25. juli

06:00 Godmorgen og morgenmad

Afrejse mod Kampala

18:00 Aftensmad



26. juli
07:00 Godmorgen og morgenmad
08:00 Besøg i Kampala
14:00 Afslapning
16:00 Pakning
17:00 Aftensmad
19:00 Bussen pakkes
20:00 Afgang mod Entebbe lufthavn
23.25 Flyet afgår



27. juli

06:50 Ankomst i Bruxelles
10:35 Afgang fra Bruxelles
12:15 Ankomst i Billund



Her er det

Kort over steder vi kommer forbi

https://drive.google.com/a/lystrupgruppe.dk/open?id=1KxogWgG8lMGw2S2ekPGjed-eu0sDtXpS&usp=sharing


Vacciner og andre praktiske forhold



Kolera drikkevaccine
•Opbevares i køleskab

•3 uger før afrejse 

•2 doser: 
• 1. dosis: Dag 0 
• 2. dosis: Dag 7 

•Ex:
• 1. dosis: 23 juni
• 2. dosis: 30 juni

• Ikke drikke eller spise 1 time før og efter  

1,5 dl



Malariapiller 

•1 tbl. dagen før afrejse

•1 tbl. hver dag når vi er i Uganda 

•1 tbl. hver dag i 7 dage efter vi er kommet hjem

•Samme tidspunkt hver dag

•Med et hovedmåltid – vi foreslår aften

•Recept tirsdag d. 22 maj kl. 18 i spejderhuset sammen med 
2. x hepatitisvaccine



Myggebalsam

•Autan – Kan købes på apoteket i DK

• Jungle Oil/Jungle Formula – Kan måske købes i Uganda eller på nettet



Andre anbefalinger til malariaforebyggelse

• Lyst Løst og Langt tøj – både af hensyn til myg, sol, fluer og etikette

•Myggenet

• Sko ”langt væk” fra sovested, da myg tiltrækkes af fodsved



•https://www.facebook.com/collectivenouncomedy/videos/10876677
34689007/ 

https://www.facebook.com/collectivenouncomedy/videos/1087667734689007/
https://www.facebook.com/collectivenouncomedy/videos/1087667734689007/


Solcreme

• Faktor mayonnaise, da myggebalsam mindsker faktoren

•Uden parfume, da det tiltrækker myg 

•  Solcreme → Lad tørre → Myggebalsam 

•1 håndfuld = 1 krop

• Flere x dgl.



Zzzz… Hvordan skal vi sove?

• Sovesal og telt



Hvad skal vi spise?

•Være ”open-minded”

•Det ugandiske køkken er ikke en kulinarisk oplevelse - men  en 
kulturel oplevelse

•Matoke (madbananmos), Posho (majsmos), yamsrodsmos (minde lidt 
om sødkartoffelmos), Bønnemos, Pilau (rismos:-)

•  De spiser med fingrene!



Hvordan skal vi skide? 

•Vi må forberede os på lidt primitive forhold 



Hvordan skal vi opfører os?

•Det korte svar: Ordenligt – Self.

•De er meget høflige i Uganda – Mr., Sir. 

•Tøj: Lyst Løst og Langt 



Hvad skal vi have med?

•https://lystrupgruppe.dk/uganda-2018/pakkeliste/

https://lystrupgruppe.dk/uganda-2018/pakkeliste/


Projekter



Projekt rent drikkevand

http://www.youtube.com/watch?v=A9W0zx2D7aU


Brilleprojekt



Lerkomfur

http://www.youtube.com/watch?v=O2VRabgHtns


Spørgsmål?


