
Studietur  l Uganda med unikke oplevelser 
- besøg på landbrug, safari og en masse andet 

27. november - 8. december 2022 
Uganda: Landet, det vilde dyreliv og den frodige 
vegeta  on og ikke mindst uganderne selv er i 
fokus på denne studietur  l et land, der garanteret 
vil overraske posi  vt. For selv om befolkningen 
i dansk forstand er fa   g, er der masser af faglig 

stolthed, masser af gåpåmod og masser af arbejd-
somhed.
Langt de fl este ugandere lever af landbrug på den 
ene eller den anden måde – og ved at besøge dem 
hjemme, på deres arbejde og i deres dagligdag er 



der lagt op  l en virkelig god snak og givende ople-
velse ud over det sædvanlige. 
Med som rejseleder er Peter Hersted, der har boet 
og arbejdet i Uganda i fem år.

Grønt og frodigt med et landbrug på vej op
Når man ser Uganda fra lu  en, fremstår landet 
grønt - meget grønt. For det er et utroligt frugtbart 
land - der er sol, varme og rigeligt med regn. Når der 
bliver sået en ny afgrøde, sker spiringen meget hur-
 gt, og resultatet er afgrøder i mængder og kvalite-

ter, som nemt konkurrerer med det, der produceres 
på andre kon  nenter. 
  Men landet er stadig fyldt med små jordbrug og 
lodder, som primært passes med hænder og hak-
ker samt andre håndredskaber, hvor formiddagene 
med lidt køligere temperatur er forbeholdt arbejdet 
i marken. 
  Afgrøderne er blandt andre kassava, søde kartofl er, 
jordnødder, ris, majs og mange andre. Af frugter har 
især ananas, banan og mango meget stor betydning.
  Uganda har aldrig været en koloni, og derfor har 

der historisk ikke været hvide bosæ  ere. Men i dag 
ejes større og helt store brug af hvide landmænd, 
som er begyndt at dukke op inden for de seneste 10 
år.
  Befolkningen er endnu materielt fa   g, men sam-
 dig mentalt rig. Der er en faglig og social stolthed, 

og de seneste 20 år har været en periode med stabi-
litet og temmelig stor vækst. 
  Langt de fl este ugandere lever dog endnu af jord-
brug på den ene eller den anden måde – og vi kom-
mer på turen  l at besøge dem hjemme, i markerne 
og på markederne. Der er på turen lagt op  l et 
ligeværdigt møde og store, givende oplevelser ud 
over det sædvanlige. 

En erfaren guide med stort kendskab
Peter Hersted arbejdede for Mellemfolkeligt Sam-
virke (MS) og kørte rundt mellem MS-partnere i hele 
Uganda og etablerede der kontakt  l mange lokale. 
Det er de  e personlige netværk, vi får stor glæde af 
på studieturen. 
Siden 2008 har han besøgt landet tre  l fi re gange 



 årligt med grupper af danske besøgende. Nu er han 
ansat på professionshøjskolen Absalon i Vordingborg 
og har de seneste 10 år arrangeret prak  kophold for 
pædagogstuderende i Uganda. 

Bliver kaldt Afrikas perle
Winston Churchill kaldte med god grund Uganda for 
‘Afrikas perle’. Landet ligger i omkring 1.200 meters 
højde over havet, hvilket gør, at temperaturen sjæl-
dent bliver for høj, men som den danske sommer, 
når den er bedst. 
  Den store Viktoria sø gør desuden, at udsvingene 
mellem tør- og regn  d ikke bliver så markante.
  I dag fungerer Uganda godt og stabilt men selvføl-
gelig med udfordringer under præsident Museveni, 
der har været ved magten siden 1986. Men selvom 
vi jo nok synes, det er lidt længe at sidde på mag-

tens top, er mange ugandere alligevel ganske  lfred-
se med forholdene.
  På denne studietur møder vi uganderne på to-
mandshånd og ser, hvor de bor og hvordan, de dyr-
ker deres jord. Vi udveksler tanker og erfaringer og 
kommer med vores fokus på landbrugsoplevelserne 
langt omkring i det smukke land. 

Naturligvis er der også safari med rigt dyreliv
Dyrelivet i Murchison Falls Na  onal Park er Ugandas 
rigeste. 
  Den store savanne ligger i deltaet mellem Victoria 
Nilen mod syd og Albert Nilen i vest. Området giver 
de helt rig  ge be  ngelser for giraff er, elefanter, bøf-
ler, fl odheste, løver og et utal af an  loper. 
  Vi skal også sejle på Nilen op  l det spektakulære 
Murchison vandfald. Her kan vi se fl odhestene, kro-



kodiller og masser af væverfugle, hejrer, fi skeørne 
og isfugle både i farver og sort/hvide nuancer. 

Det lokale møde
På studieturen besøger vi også dem, der bor i lerkli-
nede hy  er, kommer ud i en mindre regnskov, besø-
ger farme af forskellige størrelser, danser  l en o  e 
mands xylophon og ser lokale markeder med mere. 
  Vi skal både møde lokale landmænd og en dansker 
med ak  viteter i det ugandiske landbrug - også nog-
le, der har bosat sig i landet for at drive forretning. 
Vi skal snakke om alt fra husdyrhold, dyrkningsme-
toder og jordkvalitet over forretningsmuligheder, 
vækst og uddannelse  l naturbesky  else og livet i 
Uganda nu-og-her og ud i frem  den. 

  Besøg på forskellige typer landbrug
Vi kører ad røde jordveje og ny-anlagte asfaltveje, 
ser både det dris  ge, eff ek  ve og det mindre in-
tensive landbrug – alt sammen krydret med det, vi 
kommer forbi: Musik og dans, kultur og smuk natur, 
små landsbyer og  l sidst den hæsblæsende storby 
Kampala. 
  Og så skal vi møde masser af mennesker, der for-
tæller om deres hverdag, afgrøder og husdyrhold og 
om alt det, der i øvrigt rører sig på de breddegrader
  Uganda’erne er venlige, gæs  rie og åbne i usæd-
vanlig grad. Vi møder medmennesker med store 
smil, stolthed og varme hjerter. Vi møder mennesker 
i et ligeværdigt møde, hvor udveksling af erfaringer 
ikke kun går fra os  l dem, men i høj grad fra dem  l 



os. Vi lærer at  den er en anden, roen og den evige 
sommer giver en mere balanceret hverdag.  

Tilmelding og begrænset antal pladser
Der er kun maks. 14 pladser på denne spændende 
studietur. Tilmelding sker e  er først  l mølle prin-
cippet nemt på hjemmesiden www.rejsogoplev. dk 
eller med  lmeldingsblanke  en allerbagerst e  er 
dagsprogrammet.

Prisen for at deltage
Prisen for studieturen i delt dobbeltværelse er 
27.500 kroner. Ønsker du eneværelse (begrænset 
antal) er der et  llæg pr. værelse på 3.950 kroner.

Kort om turen, som er inklusive følgende (læg 
mærke  l, at turen er med helpension og meget 

mere, som er nævnt i dagsprogrammet):
* 12 dage inklusive ud- og hjemrejse 
* Flyvning tur/retur fra København  l Entebbe 
- og fra Entebbe  l Arua.
* 10 overnatninger på godt beliggende hoteller/
lodges (læg mærke  l, at nogle hoteller har meget 
høj standard og få er forholdsvis enkle).
* frokoster og a  ensmad uden drikkevarer.
* Maks. 14 deltagere inklusive Peter Hersted, 
som er rejseleder og oversæ  er  l dansk på hele 
studieturen.
* Kørsel i en eller to minibusser a  ængig af antal 
deltagere. Der er drikkevand i bilerne. 
* Oversæ  else fra engelsk  l dansk ved besøg 
mm. klarer Peter.
* Alle udfl ugter, bådsejladser og game-drives inkl.
   parkafgi  er, som er nævnt i dagsprogrammet 



* Afgi  er  l lokalguider og chauff ører 
* Andre ak  viteter som er nævnt i programmet 
 

Prisen inkluderer ikke:
* Eventuel a  es  llingsforsikring 
* Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er nødven-
dig for alle, der har landbrug som erhverv - spørg os, 
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)  l guide,
   eventuelle kuff ertbærere, restauranter mm. 
* Personlige udgi  er undervejs 
* Visum  l Uganda (pris 50 USD) 
* Krævede vaccina  oner (gul feber) og malaria pro-
fylakse. (se Serumins  tu  et for anbefalinger)

Hvis du vil vide mere 
For yderligere oplysninger skriv  l Niels Damsgaard 
Hansen på e-mail: niels@rejsogoplev.dk eller ring på 
mobil 51 41 71 58. Eller Peter Hersted phersted@
yahoo.dk tlf. 29 70 30 29

Se videoer om studieturen  l Uganda
Du kan se, hvordan en deltager oplevede Uganda i 
video: h  ps://youtu.be/xI06rtj2QIw
Rejseleder Peter Hersted fortæller om studieturene 
 l Uganda her: h  ps://youtu.be/u-wIbK_MZts

Sidste frist for  lmelding og indbeta-
ling af depositum, der blandt andet 
dækker fl ybille  erne, er 
10. september 2022. 



Søndag 27. november 
09.45 Vi mødes  l check in i Københavns Lu  havn   
11.45 Afgang med TK 1784 mod Istanbul
17.00 Ankomst  l Istanbul
19.30 Flyvning videre mod Entebbe

Mandag 28. november 
03.55 Ankomst  l Entebbe

Vi bliver i lu  havnen og afventer, at lyset langsomt 
åbner dagen. Klokken 7.00 kan vi lave check in  l 
næste fl yvning. Det tager en  mes  d at fl yve  l 
Arua i det nordlige Uganda.  
Her holder vores minibus og venter på os. Første 
stop ovenpå rejsen er White Castle Hotel, hvor vi 
bliver indlogeret. 
Resten af dagen kan vi slappe af ved poolen eller få 
en lur på værelset. Hvis vi er friske, tager vi en tur 
ind  l Arua og besøger grøntsagsmarkedet. Arua er 
et mylder af liv, fødevarer og mennesker, som går og 
cykler i alle retninger. 

Dagsprogrammet 
- alle  der er lokale og mindre ændringer kan ske



Tirsdag 29. november 
Morgenmad på hotellet
Vi tager mod grænsen  l Congo og møder Albin, 
som i sin lille ‘fabrik’ - under et mangotræ - frems  l-
ler lokale stole af træ fra eukalyptus. 
Stolene er samlet i en helt unik teknik, hvor der ikke 
er brugt søm, skruer eller lim. Albin’s bolig er små 
stråtækte hy  er, og han har et lille jordstykke, hvor 
han dyrker afgrøder  l eget forbrug. 
Om e  ermiddagen e  er frokost i Arua by besøger vi 
en lokal bonde, som har startet sin egen produk  on 
af vin - både af vindruer og Hisbiskus. 
Vi får smagsprøver og køber måske en fl aske.
A  ensmad på hoteller eller restaurrant.
Overnatning i hotel White Castle

Onsdag 30. november
Morgenmad på hotellet
Fra morgenstunden forlader vi Arua og kører sydpå 

mod Pakwach. 
På vejen besøger vi Anne Hope Anguyo, som er en 
sjælden innova  v og dri  ig farmer ved den vest-
lige Nilen. Hun har sat ini  a  ver og store projekter 
i gang, som ikke kun gavner hende selv, men også 
den lokale befolkning.
Vi når hen på e  ermiddagen frem  l Pakwach og 
hotellet midt i byen med udsigt  l solnedgang og 
Nilen.
A  ensmad på hotellet eller restaurant.
Overnatning på Windsor hotel i Pakwach.

Torsdag 1. december
Morgenmad på hotellet.
Vi står  dligt op og kører gamedrive (safari) i del-
taet - et område, som er klassisk savanne med 
græssteppe og spredte træer. Her ser vi under alle 
omstændigheder elefanter, giraff er, bøfl er og mange 
forskellige an  loper. Desuden pæn chance for at se 



løver og måske en leopard?
Vores frokost spiser vi e  er indkvartering på en fi n 
lodge med udsigt  l Nilen.
E  ermiddagen er reserveret afslapning 
A  ensmad på lodgen.

Fredag 2. december
Morgenmad på lodgen.
Vi står  dligt op og kører gamedrive (safari) i del-
taet - et område, som er klassisk savanne med 
græssteppe og spredte træer. Her ser vi under alle 
omstændigheder elefanter, giraff er, bøfl er og mange 
forskellige an  loper. Desuden chance for at se løver 
og måske en leopard? 
E  er frokost tager vi ned  l færgelejet ved Nilen og 
sejler en tur op ad den mod det imponerende Mur-
chison Falls og ser dyrene fra vandsiden, som især 
rummer fl odheste og krokodiller, men også an  lo-
per og elefanter og en mængde fugle. Vi sejler så 

langt, vi kan komme. Vi glider med strømmen med 
 lbage og kører den korte strækning mod hotellet, 

mens lyset dæmpes og savannen slukkes.
E  er frokost på lodgen kører vi en tur  l en gruppe 
håndværkere som på tradi  onel vis både er smede 
og billedskærere. Det laver det fi neste skarpe værk-
tøj, som kan fremtrylle fi gurer og husgeråd i træ.
A  ensmad på lodgen.
Overnatning på samme lodge som torsdag.

Lørdag 3. december
Morgenmad på lodgen.
Vi kører ad vejen mod Karuma. E  er cirka en  mes 
kørsel drejer vi nordpå ad smalle veje,  l vi når Farm 
Nuac. Her har Søren Næsborg etableret et dansk 
inspireret, stort landbrug med mange maskiner. Vi 
ser bygningerne og tager ud for at se på afgrøderne.
Desuden hører vi om, hvordan det er at eje et land-
mand er i tropisk land.



E  er frokost på farmen kører vi mod sydpå igen. 
Sidst på e  ermiddagen når vi  l Masindi, hvor vi har 
to overnatninger på det gamle, meget berømte Ma-
sindi hotel, som Katharine Hepburn og Humphrey 
Bogart boede på, da de optog ‘Afrikas dronning’. 
A  ensmad på hotellet.
Overnatning Masindi hotel.

Søndag 4. december
Morgenmad på hotellet.
Om formiddagen skal vi opleve Ziwa Rhino Sanc-
tuary, en na  onalpark, hvor næsehorn har stort 
råderum og bliver besky  et mod krybsky  eri. Vi går 

i små hold rundt i parken og  kommer meget tæt på 
næsehornene under kyndig vejledning af parkens 
guider. 
Vi kører igen nordpå  l Biizi Mul  ple Farm, hvor eje-
ren, Bagada John Winter, sammen med sin familie 
dyrker mango og producerer juice og vin af sa  en. 
E  er de  e besøg, som er et rig  g godt eksempel på, 
hvad en lokal landmand kan formå, kører vi  lbage 
 l Masindi og vores hotel og får mulighed for at gå 

rundt på markedet i Masindi.
A  ensmad på hotellet.
Overnatning Masindi hotel



Mandag 5. december
Morgenmad på hotellet.
Vi forlader Masindi og kører mod vest  l Nyabyeya.  
Vi besøger en skovskole, hvor moderne skovbrug har 
været stø  et af Danida og Mellemfolkelig Samvirke. 
Her er både uddannelse i skovbrug og biavl på et 
college med fl ere end 400 studerende. 
Om e  ermiddag køre vi mod Kampala over Hoima, 
med en tradi  onel frokost undervejs.
A  ensmad på hotellet eller restaurant.
Overnatning Russell Hotel i Kampala.

Tirsdag 6. december
Morgenmad på hotellet.

Dagen er sat af  l besøg på den meget store biody-
namiske virksomhed, Amfri Farms Ltd. Det er et ef-
ter ugandiske forhold stort landbrug med kødkvæg, 
et stort frilandsgartneri, en plantage med mange 
forskellige frugter og en forarbejdningsvirksomhed, 
som udover egne råvarer også modtager råvarer fra 
omkring 150 landmænd. Amfri Farms beskæ  iger 
cirka 300 medarbejdere i alt og har blandt andet 
leveret mange produkter  l Danmark gennem en år-
række. Alt produceret e  er enten Demeter-reglerne 
(biodynamisk landbrug) eller økologi reglerne.
E  er besøget kører vi  lbage  l Kampala.
A  ensmad på hotellet eller restaurant.
Overnatning på samme hotel som dagen før.



Onsdag 7. december
Morgenmad på hotellet.
Om formiddagen har vi en guidet rundtur på Naka-
sero markedet, hvor vi ser alt det, der dyrkes i Ugan-
da, sat op  l salg og parade. E  er middag vi kører  l 
ækvatorlinjen og sæ  er et ben på henholdsvis den 
nordlige og sydlige halvkugle - og får det foreviget 
på et billede. 
Sidst på e  ermiddagen kører vi mod Entebbe, hvor 
vi har turens sidste a  ensmål  d, før vi e  er en kort 
nat kører  l lu  havnen og laver check ind og fl yver 
mod Danmark  dlig morgen

Torsdag 8. december
02.45 Vi kører  l lu  havnen
 Check in  l fl yvningen hjemover.
04.55 Afgang med TK 606 mod Istanbul.
11.25 Ankomst  l Istanbul.

15.45 Flyvning videre kom København.
17.05 Ankomst  l Københavns Lu  havn.



Tilmeldingsblanket for studietur til Uganda 27. november - 8. december 2022 

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

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet:

E-mail:

I dobbeltværelse 27.500 kr. pr. person - evt. sammen med:

Eneværelse tillæg 3.950 kr. pr. person - sæt x, hvis ønsket:

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - ja sæt kryds: 

Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens 
kurs for valuta 1. april 2022 (mere end +-5 % på dele, der afregnes i USD og Uganda Shilling). Prisen kan 
også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 6 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 10.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 18 19 422 ved tilmelding og 
senest 10. september 2022. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal 
betales senest 1. oktober 2022. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved din annullering e  er bekræ  else af bes  lling er depositum og 
evt. a  es  llingsforsikring tabt. Ved din annullering senere end 1. oktober 2021 eller ved manglende, eller 
for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte 
oplysninger om navne, adresser med videre.

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

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 10. september 2022


