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Det er vinter, det er mørkt og det er koldt
A� M���  M�����

Men jeg behøver bare at »browse« lidt rundt i 
billederne fra sommerens lejr (både i min indre 
biograf, men også hjulpet af online galleriet! :
-) Så mærker jeg strax varmen fra sol, sommer og 
en hel masse dejlige mennesker (og trommer, og 
stemning, og ...) 
 Ja ja jeg husker også at det småregnede lidt og 
så’en, men pyt det var ikke det der fyldte. Deri-
mod tænker jeg på lejren 2004 som en meget dejlig 
tæt »rigtig« lejr. Altså »rigtig« på den måde at der 
blev hygget og snakket og danset og sunget på lejr 
manér og ingen følte at der var gået festival og 
markedsplads i den.. :-) 
 Vi var lidt færre, vejret var knapt så perfekt, 
men sikken stemning vi havde. Uhmmm, varmen 
breder sig...
 Jeg nyder jo meget at jeg har lykkedes med at 
trække mig ud af langt det meste af »knokkelar-

bejdet« ved planlægning, regnskab og organise-
ring af lejren i årets løb. Jeg nyder at kunne fun-
gere som lidt »konsulent«, og ikke mindst udfylde 
rollen som mødeleder, ovenikøbet suppleret af en 
pragtfuld mand som Niels Pedro. :-)
 Samtidigt tog jeg orlov fra dansegruppen, så 
pludseligt gav det mulighed for at bruge et par 
år på at prøve kræ�er med at at være højskole-
lærer for udviklingshæmmede, med computer 
som fagområde. Og samtidigt »stream-line« min 
computerekspertise og hjemmeside produktion 
mv med safi.dk. Og det har været rigtigt fedt, da 
jeg har kunnet kombinere det med vores løbende 
trommejobs med Play ’n’ Drum Percussion trio. 
Friis og Kilele er i høj grad blevet mine trofaste 
rytmebrødre :-)
 Men nu har jeg fået lidt lu� i kalenderen igen, 
da jeg ikke længere er højskolelærer. Det skulle 
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vise sig at det var en seriøs udfordring for mig 
at få fast arbejde (for første gang i mit liv). Og 
dermed også at få en chef! Arbejdet var alletiders 
og til alles tilfredshed, men vilkårene var virkelig 
hårde, ledelsen meget tåget og så er jeg måske ikke 
så let at styre....
 Så nu har jeg tænkt mig at bruge lidt tid på at 
puste lidt liv i utamaduni’s hjemmeside igen. Det 
har jo stået temmeligt sløjt til med opdateringer og 
nyheder længe. Siden jeg stoppede med at holde 
den løbende opdateret for et par år siden, er der 
ikke sket de store ændringer. MEN, det skal der 
gøres noget ved! Jeg har en vision om at meget af 
det der ligger der nu, skal blive liggende, men put-
tes i en slags online-arkiv. Og så skal der ryddes op 
og gøres mere overskueligt. 
 Et nyt og anderledes tiltag jeg har overvejet er 
at lave en mulighed for at alle kan opre�e sig som 
brugere, og vi således kan åbne op for en slags 
»community« (på nydansk), hvor vi kan annon-
cere relevante arrangementer, deba�ere (hvis det 
er aktuelt), have adresselister mv. 

 Jeg har fra tiden med højskolen fået et nært 
computersamrbejde med Christoph (fra Seel-
olube). Sammen er vi ved at forberede noget der 
hedder PLONE, som jeg tror kan blive rigtig fedt 
for utamaduni hjemmesiden. :-) 
 Hvis du kunne tænke dig at være med til at 
udvikle sådan noget, så giv lyd, det kunne være 
at vi kunne leve op til at »mange kokke forbedrer 
maden« :-)
 Så med andre ord: Hold øje med hjemmesiden i 
forårets løb, og hjælp gerne med dit bidrag. 
 På utamaduni.dk/galleri har der siden lejren lig-
get en serie af mine fotos, men nu ligger der også 
en serie fra Karin Malmberg. Send gerne dine 
bidrag, så skal jeg nok hjælpe med at lægge dem 
ud på serveren.
Varme vinterhilsner.

www.safi.dk• www.drums.dk • www.bischoff.dk
Utamaduni Oyee!

Foto: ©
 M

ads Bischoff


