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SIDEN SIDST 

 

Engagementspuljen 
Nye håndarbejdsgrupper har været samlet i foråret. Der er produceret rigtig mange rygsække ”3-i-

1” efter den model, vi har fået fra en håndarbejdslærer i Bukoba. Der er også produceret stofdyr – 

alt sammen af stof fra Tanzania. Produkterne kan købes ved henvendelse til foreningen eller på 

vores bod i Gågaden i Nykøbing 27. maj. 

Desuden er der fortsat undervist i at 

fremstille en ”basket cooker” (moderne 

høkasse)  

Vi fortsætter til efteråret med disse 

aktiviteter, hvor vi også vil producere 

bæredygtigt voksklæde til indpakning af 

mad. 

De 2 første foldere i projektet (generel 

information og håndarbejdsprojektet) 

er trykt – og vi synes selv, de er blevet 

rigtig flotte og informative. 

Den 3. folder, der især henvender sig til 

unge, er på vej i trykken. 

 

Nyhedsbrev 
I det nyligt udsendte nyhedsbrev kan læses om: 

Besøg fra Bukoba af ledende overlæge Eunias Ntangeki og sygeplejerske og jordemoder Adelina 

Ntangeki 

Fortsættelse af kunstprojektet i Bukoba sammen med kunstmaler Finn Have med støtte fra CISU 

Projektbesøg i Bukoba med bestyrelsesmedlemmer og anæstesisygeplejerske Flemming Laulund 

Produktion af film om Morsø U-Landsforening og vore projekter i Bukoba ved antropolog Rikke 

Schrader Andreasen. Vi forventer, filmen bliver vist første gang på Kulturmødet i 2023. 

 

Besøg på Morsø gymnasium 
10. marts fik Conni Mark og jeg lov til at deltage i en fælles time på gymnasiet, med tilbud om, 

hvordan unge kan involvere sig i udviklingsarbejde og evt. blive volontør i Bukoba. Vi håber, vi kan 

fortsætte og udbygge samarbejdet med Morsø Gymnasium. 
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Generalforsamling 
Blev afholdt 23. marts. På foreningens hjemmeside kan læses et referat og formandsberetningen, 

og her i bladet kan læses om vores foredragsholder Lars Jensen og en anmeldelse af hans bog: ”Ad 

hullede veje”. 

 

Tak for stor opbakning fra vore medlemmer til foreningens arbejde. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Anne Mette Schrader 
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GENBRUG TIL SYD  
DANIDAS RENOVERINGS- OG FORSENDELSESBEVILLING 1978 – 2021   

 

Bevillingen, som vi kender den, er ikke længere en 

mulighed. 

Fra årsskiftet blev bevillingen nedlagt. I stedet blev en 

ny ordning ”GLOBUS” Indført. 

Morsø U-Landsforening har været en flittig bruger af 

ordningen og har stort set sendt en container hvert år – i starten en 20 fods container og de 

seneste år en 40 fods container. 

 

Morsø U-Landsforening blev netop etableret på baggrund af denne ordning, og det var Morsø 

Kommunes håb sidst i 1970’erne, at man med renovering af brugt dansk udstyr fra landbrug, 

industri, håndværkere og hospitaler kunne etablere en håndværksmæssig uddannelse til de 

mange ledige unge, vi på daværende tidspunkt havde på Mors. Det var samtidig tanken, at de 

unge kunne afslutte deres uddannelse med at installere udstyret hos modtageren i syd og 

undervise i at bruge det. 

Den påtænkte uddannelse blev desværre ikke godkendt, men i stedet sagde den første bestyrelse: 

”Så gør vi det selv” – og Morsø U-Landsforening var født og søgte og fik den første bevilling, der i 

1980 kunne sende et tærskeværk til et spedalskhedsprojekt i Bangladesh, hvor maskinen skulle 

bruges på en rismark. Før forsendelsen blev tærskeværket renoveret på den daværende 

produktionsskole i Nykøbing Mors. 

Da etablering af venskabsforbindelsen med Bukoba blev en 

realitet, valgte vi at koncentrere vores indsatser dertil for bedre at 

udnytte vore ressourcer og få viden om et enkelt område. 

 

 

 

Der pakkes 

container på 

Mors 
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I marts måned i år deltog sekretær Conni Mark og undertegnede i årsmødet hos ”Genbrug til Syd” 

og hørte bl.a. et oplæg af Arne Kjærsgaard om historien bag ”Genbrug til Syd”. Arne Kjærsgaard 

har i alle årene arbejdet med renovering og forsendelse – især som leder af 

renoveringsværkstedet i Nakskov.  

Arne Kjærsgaard kunne bl.a. fortælle, at Morsø U-Landsforening sammen med 3 andre 

organisationer: Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Tvind fik en prøvebevilling, før Danida 

endeligt vedtog ordningen. 

 

Der er indsamlet meget stor viden og information, gennem de 40 år som renoveringsbevillingen 

har eksisteret. Det er både gennem renoveringsværkstederne, men ikke mindst gennem brugerne 

og deres partnere i Syd. Det er vigtigt 

at tage nogle af de elementer med i 

det nye Globus, så der kan dannes et 

godt udviklende samarbejde med 

Erhvervsskolerne, FGU, SOSU 

uddannelserne mv. 

Det er især tanken med den nye 

ordning, at uddannelse og 

uddannelsesinstitutioner – både i 

Danmark og hos sydpartneren skal 

indgå i nye forsendelser. Uddannelse 

kan være på både folkeskoleniveau og 

på universitetsniveau. 

 

 

 

                                                

Container ankommet til Bukoba 

                          

 

 

Når de endelige retningslinier er udarbejdet, vil vi sætte os nærmere ind i ordningen og overveje, 

om Morsø U-Landsforening sammen med en sydpartner har kapacitet til at udarbejde et projekt 

og sende en ansøgning.  
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Indtil videre er både vi og de mange institutioner, der har modtaget udstyr, meget taknemmelige 

for den ordning, der har været en stor del af vort arbejde gennem 40 år. Uden disse bevillinger var 

der aldrig kommet så meget vigtigt skoleudstyr, sportsudstyr, udstyr til kvindegrupper og ikke 

mindst kostbart hospitalsudstyr til Bukoba.  

Vi er også meget taknemmelige overfor donorerne i Danmark – både enkeltpersoner, 

virksomheder, skoler, institutioner, hospitaler og klinikker, som gennem årene rundhåndet har 

givet udstyr videre til modtagerne i Bukoba. 

 

NY BEVILLING 
Til et nyt miljøprojekt med titlen ”EMPOWERING 

WOMEN AND YOUTH ON CLIMATE CHANGE” har 

CISUs Bevillingsudvalg bevilget Morsø U-

Landsforening kr. 443.156 til gennemførelse af projekt med tidligere samarbejdspartner Sarepta 

Women Group og en ny samarbejdspartner: Youth Training Organisation. 

Indsatsen har som mål at indsamle frø fra vigtige, lokale træsorter for at bevare disse for 

eftertiden, for at øge træplantningen i lokalområdet og for at sikre et godt miljø. Samtidig 

undervises deltagerne fra såvel kvinde- som ungdomsgrupperne sammen i miljø- og 

klimaforandringer og -tilpasninger. De undervises også i brug af vedvarende energi, herunder grøn 

teknologi.  

Indsatsen vil også styrke partnerskabet mellem de 2 syd-partnere og med Morsø U-Landsforening 

som den danske partner. 

Projektperioden er 1. juli 2022 – 30. juni 2024. 

Vi glæder os til at starte projektet under det kommende besøg i Bukoba i juni / juli måned. 

Tusind tak til CISU for den flotte bevilling. 
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STØTTE FRA LIMFJORD Y’S MEN’S CLUBBEN 
I 2020 og 2021 har vi fået 2 x kr. 5.000 fra Limfjord Y’s Men’s Club. Pengene var søgt som støtte til 

tagrender og vandtanke til 2 familiehuse, som var bygget i 2006 med midler fra Y’s Men’s Clubberne i 

Danmark.  

Der blev i sin tid bygget 20 huse, som blev doneret til forældreløse 

børnefamilier eller til enker og enlige mødre uden bolig. 

Organisationen, der står bag i Tanzania, er en del af den evangeliske 

kirkes AIDS Projekt HUYAWA (Huduma ya Watoto - på dansk: Omsorg 

for børn). 

Det var imidlertid ikke planlagt at installere tagrender og vandtanke 

på husene, og da man flere steder har op til 7 km at gå efter vand til 

husholdningen, har det været en stor hjælp for familierne, at nogle af 

husene er blevet forbedret med disse installationer.  

Min mand Per, som selv er Y’s Man, har sammen med Morsø U-

Landsforening igennem nogle år søgt flere Y’s Men’s Clubber i 

Danmark om hjælp, og indtil nu har ca. 10 huse fået disse 

installationer.  

I 2020 var det denne enlige mor med 2 børn, der fik en installation  

ANNA er forladt af sin mand og har ingen indtægt udover salget fra de 

afgrøder, hun kan dyrke på et lille stykke jord, der hører til huset. 

Hun har 2 sønner: Brian på 10 år, der er født med en hjerneskade og David på 7 

år. Familien bor i Buhemba 7-8 km fra Bukoba by. 

 

I 2021 var det Winifrida 

Andrea og hendes familie, 

der var heldige at få 

tagrender og en vandtank. Winifridas mand døde i 1989 

af AIDS, mens de 2 døtre Angelica og Jesca var børn. 

Winifrida blev desværre testet HIV positiv, og Huyawa 

har hjulpet med betaling af hendes behandling. I 2005 

fik hun overdraget et af Huyawa husene. Døtrene er 

voksne nu, og Angelica og hendes 4 børn bor sammen 

med Winifrida, og de hjælper hinanden med at dyrke 

jorden, der hører til huset. 

 

Ved et besøg i 2019 hos en tilsvarende familie, udtalte den gamle bedstemor, der boede i huset, at hun 

troede, hun var kommet i himlen, da hun fik tagrender og en vandtank. 

Den sætning fortalte jeg til forfatter og journalist Jesper Tornbjerg, før hans rejse til Tanzania i 2020 for at 

hente materiale til bogen ”Victoria og vandspejlet”, der handler om pigen Victoria og verdensmål nr. 6 – 
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Rent vand og sanitet. Vi er lidt stolte af, at sætningen er kommet med i bogen, hvor Victoria besøger en 

gammel tante, der har fået tagrender og en vandtank. 

Både Anna og Winifrida er meget taknemmelig for gaven, hvilket er en stor hjælp i deres dagligdag. 

Tusind tak til Limfjord Y’s Men’s Club og de øvrige clubber, der gennem årene har støttet projektet, der har 

betydet så meget for den enkelte familie.  
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INSPIRATIONSDAG PÅ MORSØ GYMNASIUM 10. MARTS 2022 
 Morsø U-landsforening (MUF) deltog i Morsø Gymnasiums inspirationsdag. Gymnasieeleverne fik 

præsenteret en række meget forskellige muligheder for beskæftigelse, hvis de f.eks. vælger at holde et 

sabbatår efter gymnasiet. Der blev givet orientering om gode 

jobmuligheder på Outrup Vinduer, interessante højskoleophold 

på Højskolen Mors og en tidligere elev, Tue Vestergaard, som 

nu er nær afslutningen af sit universitetsstudie, fortalte 

åbenhjertigt og modigt om at være studerende og de 

udfordringer og glæder, der følger med, samt om sine 

oplevelser i Danmark og udlandet før og under studiet – og om 

at skifte studie undervejs. Gymnasiets nye rektor, Ann Ballebye 

orienterede om egne erfaringer fra ungdommen og som 

gymnasielærer gennem mange år - og rådede de unge til at 

udleve deres drømme og til at vælge den vej i livet, der føles 

bedst og giver den bedste udnyttelse af deres evner. 

Anne Mette Schrader orienterede med ord og billeder om 

MUFs snart 40 års arbejde i Bukoba, Tanzania – og ikke mindst 

om mulighederne for et volontørophold i Bukoba – MUF 

støtter bl.a. volontørerne ved at finde en passende bolig og ved at betale huslejen under opholdet. 

Desuden stilles som tryghedsskabende tiltag en kontaktperson til rådighed under opholdet.  Gennem vore 

kontaktpersoner i Bukoba hjælper MUF med at finde egnede arbejdssteder som bedst muligt matcher 

volontørens ønsker. 

Anne Mette Schrader fortalte ligeledes om Morsø U-landsforenings samarbejde med H(å)BB-gruppen 

(Hjælp Bukobas Børn) på Morsø Gymnasium. H(å)BB støtter 2 børnehjem i Bukoba, hvor flere unge 

medlemmer af MUF gennem årene har arbejdet på som volontører. 

Ud over volontørarbejde er der altid mulighed for at H(å)BB eller andre unge også kan engagere sig her i 

lokalområdet og deltage i i udviklingsarbejdet ved f.eks. at hjælpe med uddeling af materialer ved ”Verdens 

Bedste Nyheder", hjælpe MUF med oplysningsarbejde på Kulturmødet og ved vore salgsboder generelt. 

 

Efter fællestimerne var der mulighed for at besøge MUFs opstillede oplysningsbod i gymnasiets forhal. 

Rigtig mange viste interesse for tingene og oplysningsmaterialet, der lå fremme i boden. Interessen var vakt 

og spørgelysten var stor.  Vi fik mange gode samtaler med de unge og lærerne – også om de igangværende 

aktiviteter i Morsø U-landsforening – bl.a. Engagementspulje projektet støttet af CISU (Civilsamfund i 

udvikling) – Der udleveredes helt nye brochurer til de interesserede, og flere købte vore 3-i-1-tasker syet af 

lokale kvinder af stof fra Afrika efter mønster fra en syerske i Bukoba. Flere viste interesse for til efteråret 

at deltage i sy-projektet (tasker og rygsække af afrikansk stof) sammen med H(å)BB/MUF. 

TAK til Morsø Gymnasium for at invitere Morsø U-landsforening og dermed give os mulighed for at oplyse 

om foreningens arbejde samt muligheden for volontørophold i Bukoba gennem Morsø U-landsforening.  
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FOREDRAG VED GENERALFORSAMLINGEN 23. MARTS 2022 
Vores spændende foredragsholder Lars Peter Jensen 

har opholdt sig i Afrika i ca. 50 år og føler sig 

tryllebundet af Afrikas magi. Han siger bl.a.: 

Hvad er Afrikas magi? 

De store vidder  

Duften af regn på støv  

Menneskenes ukuelighed  

Farver, støj, musik, travlhed og fred gør en forskel  

Et smil og et “velkommen, hvordan har du det” 

 

Lars Peter Jensen gav os et interessant foredrag med 

nogle betragtninger og facts især om 3 Østafrikanske 

lande – Uganda, Kenya og Tanzania. 

Vi har her fået lov at gengive disse facts. 

Anne Mette Schrader 

 

 

      
         
B                    

           
          
B                    

        
          
B                    
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 Capita l  ci ty: Nairobi  (3.13m inhabitants  

 Surface area : 5 0,367km  

 Tota l  popula on: 5 mi l l ion

 Popula on gro th: 2.5 

 O cia l  languages : Engl i sh, S ahi l i

 Currency: Kenya Shi l l ing (KSh 

 Rel igions : Chris anity ( 5  , Is lam (10  , others  (5  

 GDP per capita  USD 2,010 (riges teland i regionen 

 Flerpar  demokra 

 Præsident: Uhuru Kenya a (sønafJomo Kenya a  

 Udfordringer

 Voldel igevalg

 Ung befolkning:50  under 1 år

KENYA  Østafrikas økonomiske dynamo

U  ND 
 Capital city: Kampala (1.5m inhabitants 

 Surface area: 236, 60 km  (1 3 of France 

 Total popula on:  5 million  

 Popula on gro th: 3.3 

 O cial languages: English, S ahili, Luganda

 Religions: Catholicism ( 2  , Protestan sm ( 2  , 
Islam (12  , others (   

 GDP per capita USD 795  (2019  

 President : Yo eri Museveni in po er since 19 6

 Udfordringer:

 50  under 15år

 Gæld  l Kina

 Olie

 Jord reform

 A øser for Museveni (6. valgperiode    valgt
2026

 Korrup on
 

 Capital city: Dodoma (inhabitants 2 million 

 Surface area: 9 5,0 7km  

 Total popula on: 5 million  (2016 

 Popula on gro th: 3.1 

 O cial languages: S ahili

 Religions: Chris anity (61  , Islam (35  , others (   

 GDP per capita USD 1,172 

 CCM ved magten siden 1961

 Præsident : Samia Suluhu Hassan (overtog e er Præsident Magufuli i 2021 

 Udfordringer :

 Klimaforandringer

 Befolknings lvækst

 Manglende infrastruktur  jernbaneprojekter , lu havne, veje, 
havne, olie

 

TAN ANIA  Østafrikas hur gstvoksende 
økonomi
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BESØG FRA BUKOBA 
Vore længe ventede gæster: 

Ledende overlæge Eunias Ntangeki og sygeplejerske og jordemoder Adelina Ntangeki fra Bukoba Town 

Health Clinic er ankommet til Danmark 27. maj. Besøget var oprindeligt planlagt til 2020 som et 

oplysningsprojekt i forbindelse med den seneste containerforsendelse.  

 

Allerede ved ankomsten 27. maj fik de mulighed for at se 

Morsø U-Landsforening i aktion ved en torvedag i 

forbindelse med ”Foreningernes Dag” i Gågaden, og 2 . 

maj var de med bestyrelsesmedlem Flora Delcour på besøg 

på hendes arbejdsplads i hjemmeplejen i Skive Kommune. 

  

Søndag 29. maj deltog de i en 

musikgudstjeneste i Flade Kirke, 

hvor de selv sang 2 tanzanianske 

salmer, og Flora Delcour og organist Lisbeth Frandsen spillede 

smukke satser på violin og klaver. 

 

Tak til pastor Mette Dencher og 

kirkens øvrige personale for dette 

arrangement.  

 

 

 

 

Vore gæsters besøg i Danmark varer til 16. juni, og de har nu et tæt program, hvor de udover besøg 

indenfor sundhedssektoren også skal besøge skoler, landbrug, kirker og Folkecentret for vedvarende Energi 

i Ydby. 

Der bliver også mulighed for, at de selv kan informere om det tanzanianske sundhedsvæsen – bl.a. ved et 

åbent arrangement 31. maj og ved et besøg på sygeplejeskolen i Thisted 9. juni. 

Under besøget bliver der 5 dage, hvor vore gæster opholder sig i Års hos vore medlemmer fysioterapeut 

Hanne Knoblauch og læge Thomas Bjørnshave, der har arrangeret et program indenfor sundhedssektoren i 

Region Nord og Region Midt.  

Tak til alle, der har været involveret i dette besøg. 
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BOG ANMELDELSER 

 

PÅ KANTEN AF ASFALTEN – FRA KAMPALA TIL NIAMEY OG RETUR af Lars Zbinden Hansen 
Den danske journalist og forfatter Lars Zbinden Hansen starter sin beretning, da han og hustruen 

lander i Uganda i 1992, og han starter et 4-årigt arbejde på den danske ambassade i Kampala. 

 

Kærligheden til det Afrikanske kontinent grundlægges, og så går arbejdsliv og familieliv over stok 

og sten gennem 28 lande på det store afrikanske kontinent. 

 

Samtidig med, at vi får en historisk baggrund for de enkelte land og deres nuværende situation, får 

vi en indsigt i ambassadelivet, arbejdet i internationale organisationer og den usikre tilværelse på 

jagt efter nye ansættelseskontrakter, rollen som medfølgende husbond, børn der skal gennemføre 

skoleforløb, nære forhold til dygtige, lokale ansatte og alt det, der er så forskelligt og dog så ens i de 

tidligere engelske og franske kolonier, og de uroligheder der stadigvæk gør livet ustabilt. 

 

Da rejsen slutter i Kampala i 2015, er alting vokset og intet som før, men kærligheden er rustfri. 

 

Bogen er spændende og tankevækkende. Den giver en mængde ny viden, ikke mindst for Afrika-

farere, som ikke har bevæget sig udenfor den engelsktalende del af kontinentet. 

 

 

 

AD HULLEDE VEJE af Lars Peter Jensen. 
Lars Peter Jensen holdt foredrag ved Morsø U-landsforenings generalforsamling, som omtalt andet sted i 

bladet. 

Undertegnede købte bogen, som jeg straks gik i gang med at læse. Det er en meget spændende bog med 

en god blanding af Lars Peter Jensens spændende personlige oplevelser i Afrika som barn og voksen og af 

mange faktuelle oplysninger omkring historie og udviklingen i Afrika. 

Udviklingen i Afrika foregår meget langsomt, og det tager lang tid at skabe ændringer, hvilket også opleves 

blandt andet i forhold til at ændre måden at lave mad på. Mange afrikanske kvinder foretrækker stadig at 

lave med over bål selv om, der nu er mange alternative muligheder, som er mindre skadelige for deres 

helbred og for miljøet. 

Et eksempel fra bogen: ”En ny brønd kan være kimen til mange stridigheder. Traditionelt vandrer mange 

kvinder og børn – men aldrig mænd – nogle kilometer hver vej for at hente vand. Snakken går, og de nyder 

at slippe hjemmefra. Med en brønd lige uden for døren forsvinder denne ægteskabelige sikkerhedsventil, 

og derfor er en brønd ikke altid lige populær, hvilket måske kan være noget af forklaringen på hvorfor, der 

rundt om i Afrika er tusindvis af forladte brønde. Vi installerede for nylig et par vandbrønde tæt på en lille 

landsby, men for at give kvinderne mulighed for alligevel at snakke og have lidt socialt liv væk fra manden, 

selvom de nu ikke skal gå langt efter vand, byggede vi et halvtag over brønden og satte nogle bænke op, 

hvor de kan sidde og udveksle nyheder. Det tager således nok lige så lang tid at hente vand, men kvinderne 

er ikke så udmattede om aftenen, hvilket mændene sikker også sætter pris på”. 

Lars Peter Jensen slutter sin bog af med at konstatere, at i Afrika lever håbet om en bedre verden og en lys 

fremtid i større grad end nogensinde før. At det lysner for fortrinsvis af den unge befolkning, hvor mange 
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får en uddannelse. Han vurderer, at entreprenører fra Afrika kommer til at dominere meget af den 

teknologiske udvikling fremover.  

Jeg kan absolut anbefale at læse bogen, der er på 308 sider. Det lyder måske af meget, men da den som 

sagt er både spændende og interessant, er den hurtig læst. Hvis nogen er interesseret i at købe bogen, er 

man velkommen til at henvende sig til Morsø U-landsforening. 

 

PARADIS af Abdulrazak Gurnah 
Abdulrazak Gurnah blevet født i 1948 på Zanzibar, som er en del af Tanzania. Han emigrerede som 20-årig 

til England. Han har været professor i engelsk og postkolonial litteratur ved universitetet i Kent. 

Abdulrazak Gurnah blev tildelt Nobelprisen i litteratur i 2021. Komitéen begrundede valget med 

forfatterens ”kompromisløse og medmenneskelige evne til at beskrive kolonismens effekter og flygtninges 

skæbne i kløften mellem kulturer og kontinenter”.  

”Paradis” (1995  betragtes som hans gennembrudsroman. Handlingen foregår i begyndelse af det forrige 

århundrede. Den handler om 12-årige Yusuf, der sendes til den afrikanske østkyst af sine fattige forældre 

som gældsslave for ”onkel” Aziz, der er en velstående købmand. Faren har ikke kunne betale sin gæld til 

købmanden, og må derfor ”betale afdrage” med sin søns arbejdskraft. 

Man følger drengen og hans mange oplevelser og udfordringer i livet indtil, han bliver voksen. Yusuf 

kommer også med på handelsrejser – ofte i flere måneder, hvilket bliver menneskelige, kulturelle og 

geografiske dannelsesrejser for ham.   

Jeg synes bestemt, det er en bog, der er værd at læse selv om, jeg personligt oplever det som en lidt svær 

bog at læse. Der er rigtig mange navne/personer, og der er meget religion/overtro, og det er i det hele 

taget med fremmedartet, måske fordi handlingen foregår for så mange år siden, og udspiller sig det 

arabiske miljø.  Måske kender jeg bare ikke nok til Tanzanias historie på den tid.   

I bund og grund handler bogen nok dybest set om identitet – at være fremmed et nyt sted, men heller ikke 

at høre til, det sted, man kommer fra. 

Håber andre får lyst til at læse bogen.  



 

15 NYHEDSBREV JUNI 2022 

IT`S TWIGA TIME 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 

3. juni kl. 10.45 – 17.00: Miljøarrangement på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. 

           kl. 15.15 Workshops - bl.a.  

          - Conni Mark demonstrerer, hvordan man bygger en basket cooker 

          - Lene Høgh fortæller om ”en have i en sæk” / ”a garden i a bag” 

Se hele det spændende program på: folkecenter.net 

Deltagelse kræver tilmelding. Man kan deltage hele dagen eller vælge programpunkter. 

25. – 27. august: Besøg vores arbejdende stand på Kulturmødet i Nykøbing 

15. september: Besøg vores stand på havneområdet i Nykøbing ved Træskibssejladsen, hvor der 

uddeles årets materiale om ”Verdens Bedste Nyheder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTYRELSESMEDLEMMER 

Formand Anne Mette Schrader info@morsoeu-landsforening.dk 6083 2432 

Næstformand Hans Nørgaard hlnoergaard@gmail.com 6073 5341 

Kasserer Peter Kristensen  tangsvej10@live.dk 6063 0138 

Sekretær Conni Mark                   connimark@hotmail.com 6170 2293 

Redaktør af Twiga Time Lisbeth Nørgaard lisbnor@gmail.com     2364 7250 

Containermateriale Gudrun Nørgaard         pemuf@mail.tele.dk 9772 4865 

Volontørkontakt Lene Høgh  lenehgh@gmail.com 9852 5580 

Medlemsmateriale Inger M.  Kristensen imk@redder.dk  3026 0472 

Projekter Flora Delcour  floradelcour@gmail.com 5020 5575 
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