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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Stine Tholund
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI ESPORT 
Formand: Peter Floor Kousgaard 28 15 02 37

peter_fk@hotmail.com
Næstformand: Tonya Andersen 30 66 37 26

tonya.nicole.andersen@gmail.com
Kasserer: Kasper Vestergaard Rasmussen 60 29 86 43

kvra@outlook.dk
Overwatch træner: Kasper Andersen 29 91 28 70

kasperkarl@hotmail.com
CS træner: Phillip Muff Førrisdahl 42 52 00 42

philipmuff@gmail.com
Fortnite træner Martin Bloch Hansen
Best. medl.: Jesper Rubin 27 87 59 48

www.facebook.com/sgiesport

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI HÅNDBOLD
Formand: Gert Laustsen 23 66 06 19

Mail: formand.sgi@gmail.com
Næstformand: Jens Kristensen 21 74 25 25

Mail: sgi-haandhold@bbsyd.dk
Kasserer: Stefan Dracea 21 41 60 81

Mail: kasserer.sgi@gmail.com
Sekretær Karin Hodde Karlsen 24 64 80 65

Mail: hottehodde@hotmail.com
Talentchef Mark Bendixsen 26 17 31 72

Mail: markbendixsen@msn.com
SGI Café Pernille Møller 22 22 71 79

Mail: pernille4715@hotmail.com
Du kan også finde os på: www.sgi-haandbold.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix
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I kapløb med coronaen i Uganda

CORONA – Syv timer før 
præsident Yoweri Muse-
veni indstillede al flyvning 
fra Ugandas internationale 
lufthavn, fløj jeg ud af lan-
det og tilbage til Danmark, 
selv om jeg lige var startet 
på mit udlandseventyr. Her 
er historien om, hvordan 
det gik til. 

Længe er coronaen meget 
fjern for mig. Når jeg snak-
ker i telefon med familien i 
Danmark, nævner de med 
angst i stemmen de nye re-
striktioner, regeringen nu 
har indført. Alt imens er 
stemningen i Uganda gan-
ske, som den plejer at være. 
Der sælges tomater på mar-
kedet, busserne skramler 
og coronavirus er noget, 
man hører om i fjernsynet. 

Men det ændrer sig hur-
tigt. Jeg må hjem

Jeg sidder klistret 
til tv-skærmen på en 
snusket bar i hoved-
staden Kampala, da 
præsident Museveni 
i en sjælden tale til 
nationen bebuder 
nedlukning af lan-
dets skoler og forbyder 
alle former for offentli-
ge forsamlinger. 

Pandemien ban-
ker på Ugandas 

hoveddør, og meget ty-
der på, at den selv lukker 
sig ind. Hvis ikke sund-
hedsmæssigt, så økono-
misk. Den manglende im-
port-eksport som verdens 
nedlukning vil medføre, 
vil bringe en i forvejen li-
dende økonomi i noget nær 
recession.

Racisme i Kampala
For mange ugandere vil 
mistede indtægter føre til 
desperation, som ofte fører 
til forøget kriminalitet, og 
da man som hvid mand i 
Uganda er en omvandren-
de hæveautomat, er beslut-
ningen om at forlade landet 
ikke spor vanskelig. Dagen 
efter bestiller jeg en flybil-
let tilbage til Danmark til 
overpris. 

I et land, hvor 
mange i dag spiser 

for de penge, de tjente 
i går, er et udgangsforbud 

noget nær umuligt. Derfor 
fortsætter dagligdagen for 
de fleste ugandere også re-
lativt uforandret efter præ-

Buster Kircher fra Sædding var i Uganda, 
da verden lukkede ned. Her er historien 
om hans hurtige exit ud af landet

Præsident 
Museveni kom 
pludselig med en 
nedlukning af landet.

CORONA – Efter seks uger 
med aflysning af aktivi-
teterne i Mennesker Mø-
des besluttede bestyrelsen 
umiddelbart efter påske, at 
det var tid til at vise med-
lemmerne, der stadig var 
liv i foreningen. Små potter 
med pelargonier blev der-
for indkøbt og personligt 
omdelt med en hilsen om 
en kommende blomstring 
til de cirka 400 medlemmer.

Omdelingen var i sig 
selv en stor opgave for be-
styrelsen, da foreningens 
medlemmer er spredt over 
alt i området Varde, Hjer-
ting, Esbjerg, Bramming og 
Ribe.

Planterne vakte umiddel-
bar glæde og taknemme-
lighed hos medlemmerne, 
som har måttet vinke far-
vel til både de traditionelle 
søndags-gå-ture fra Men-

nesket ved Havet, årets tur 
til Cirkusrevyen, sommer-
udflugten til brunkulslejre-
ne i Søby og mange andre 
sociale arrangementer.

Da foreningen i øvrigt 
er økonomisk velfunderet, 
dækkes omkostningen til 
blomsterne blot af kassebe-
holdningen.

Tekst og foto:  
Claus Brinch-Danielsen

Blomsterhilsen til medlemmerne
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•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

www.macartney.com
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MacArtney global solutions

VI SØGER BOLIGER
TIL UDLEJNING

I 6700 - 6705 - 6710 - 6715
 

RING 50 50 17 81
OG BESTIL EN GRATIS 

LEJEVURDERING!
 

WWW.LEJEBOLIGESBJERG.DK

LejeB  lig Esbjerg
Udlejning af Private Boliger

Enghavevej 12
6700 Esbjerg

info@lejeboligesbjerg.dk
Tlf. 50 50 17 81

I kapløb med coronaen i Uganda

sidentens tale, men for mig 
ændrer noget sig radikalt: 

”Coronavirus,” råber to 
skolebørn hånende efter 

mig. Over-
bevist om, at 
tilråbet skyl-
des børnenes 
kåd hed, fort-
sætter jeg upåvirket i ret-
ning mod Owino-marke-
det i det centrale Kampala. 

Jeg finder dog hurtigt ud 
af, at det ikke kun er sko-
lebørn, der kobler den død-
bringende virus sammen 
med den hvide mand. På 
markedet bliver jeg i første 
omgang forment adgang, 
men får sidenhen lov at 
entrere. Andre går i store 
buer udenom mig og dæk-
ker ansigtet, når jeg går 
forbi. 

Lufthavnen lukkes
Lørdag aften spreder ryg-
tet sig på mit hotel: Præsi-
denten lukker lufthavnen 
i morgen ved middagstid. 
Mit fly er først søndag af-
ten, så jeg spidser ører. Fle-
re hotelgæster begynder 
straks at pakke deres ting 
og bestille transport mod 
lufthavnen. Andre er mere 
rolige og mener, det er en 
overreaktion, men jeg har 
set skriften på væggen. 

Med to store tasker på 
ryggen går jeg ud i den 
milde aftenluft og stiller 
mig ved den travle ho-
vedvej. Klokken nærmer 
sig midnat. En boda-boda 
(swahili-betegnelse for mo-

torcykeltaxa, red.) holder 
ind til siden. Vi forhandler 
pris og koordinerer tasker-
ne. Den store taske placerer 
vi på sædet imellem os, og 
den mindre rygsæk kan jeg 
have på ryggen. 

I lufthavnen beroliger 
lufthavnspersonalet mig. 
Efter planen flyver vi hele 
søndagen, fortæller en 
medarbejder fra Turkish 
Airlines. Deres kontor er 
stadig åbent klokken 01.30. 
Mange rejsende bærer ma-
sker, men ellers er alt for-
holdsvist udramatisk. 

Jeg boarder flyet plan-
mæssigt, og mens vi acce-
lererer på landingsbanen, 
synker jeg lettet ned i sæ-
det. 

Min sidemand prikker 
til mig, og viser mig sin 
telefon. Det er en live-op-
tagelse af endnu en tale fra 
præsident Museveni, som 
nu indfører strengere re-
striktioner for at forhindre, 
at coronavirussen bliver 
endnu en af de i forvejen 
talrige humanitære kata-
strofer i Afrika.

Nu venter 14 dages isola-
tion i kælderen derhjemme.

Tekst og foto: Buster Kirchner

Gadeliv i 
Kampala.

Hjerting hærges af grafitti
POLITISAGER – Vor Læ-
ser kom på besøg.

”Kan I ikke skrive om 
det der svineri på helt nye 
målerskabe og bygningen 
derovre.  

Lige så snart målerskabene 
har fået nye fronter, er de 
blevet sprayet. Nogen må 
vide, hvem der 

gør det og få ham ud at ren-
se det!” Hermed gjort!

Buster måtte hyre  Buster måtte hyre  
en motorcykeltaxa til at en motorcykeltaxa til at 

bringe sig til lufthavnen.bringe sig til lufthavnen.

Sådan ser grafitti-tagget ud.Sådan ser grafitti-tagget ud.


