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Årsberetning 2021- 2022 
Seniorer uden Grænser 

 
 

Bestyrelsens sammensætning: 
Formand: Poul Krøijer 
Næstformand: Torsten Malmdorf 
Landskasserer: Holger Jacobsen 
Lars Mønsted ( formand for PU og afdeling Øst ) 
Erna Møller ( formand for afdeling Midt ) 
Ruth Noer ( formand for afdeling Syd ) 
 

Medlemmer ( tal i parentes er 2021 ): 
Afdeling Nord:    13 ( 15) 
Afdeling Midt:     105 og 21 støttemedlemmer. 
Afdeling Syd:       58 og 9 støttemedlemmer  
Afdeling Øst:       77 og 1 støttemedlem    
Total:                    255 og 31 støttemedlemmer   ( 245 og 32 støttemedlemmer) 
 

Afholdte møder:  
9.6.21., 9.8.21., 6.9.21., 13.10.21., 9.12.21., 17.1.22, 21.02.22., 15.3.22. Derudover enkelte møder 
på zoom i forbindelse med behandling af eksterne ansøgninger. 
 

1. Hovedpunkter i bestyrelsesarbejdet: 
 

1.1. Covid 19 
Det har ikke kunne undgås at bestyrelsesarbejdet har været påvirket af Covid 19. Dette har 
primært været i form af at flere af møderne har været afholdt som zoom-møder. Dette er 
selvfølgelig ikke så effektivt som de fysiske møder, men det har været godt nok. 
Covid 19 har selvfølgelig også haft indflydelse på vores projekter. Aktiviteter har måtte udskydes 
og nogle projekter har måtte reformuleres. Alt i forståelse med vores vigtigste donor CISU. Disse 
udfordringer har dog også givet os positive erfaringer med andre og nye monitorerings- og 
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evalueringsmetoder. Her har zoom også spillet en vigtig rolle. Vi har også gode erfaringer med at 
lade ressource-personer, især i Uganda, forestå selve monitoreringerne i marken. SuG lever efter 
flere års hårdt arbejde op til Ugandas krav om at vi skal være registreret som en udenlandsk NGO. 
Stor tak til Hazra Okem for at have bragt os i mål. 
 

 
1.2. Projektansøgninger – ned- og optur 
Igen i år har det været nødvendigt at prioritere hvilke ansøgninger, der kunne indsendes til CISU. 
Dette på grund af CISUs årlige bevillingsloft pr NGO på 6 mio kr. Dette er dog sket i den bedste 
forståelse.  
I marts indsendte vi tre forlængelsesansøgninger. Hver på lige under 1 mio kr. Det var noget af det 
chok, da alle tre blev afvis i maj måned. Bestyrelsen igangsatte et udredningsarbejde i samarbejde 
med Projektudvalget ( PU ). Ansøgningerne blev nærstuderet sammen med CISUs begrundelser for 
afslagene og CISUs  ansøgningsskemaer. Dette førte til udarbejdelsen af en tjekliste, som skal 
følges i fremtiden. Forventes færdig snarest. Parallelt hermed arbejdede de tre projektgrupper på 
at gøre ansøgningerne klar til en ny runde i september. Her kom en ny forlængelsesansøgning til 
og der var selvfølgelig spænding omkring CISUs vurdering. Alle 4 blev godkendt sammen med en 
DERF ansøgning og en femte og mindre ansøgning. Så året sluttede godt. I alt fik vi godkendt CISU 
ansøgninger for DKK 4.9 Mio. DKK. 
For 2022 har det igen været nødvendigt med en prioritering. Et tegn på at der er god gang i 
projektgrupperne. Se uddybninger under Projektudvalget s.3. 

 
1.3. Porte folio 
I 2021 godkendte bestyrelsen og Generalforsamlingen en revideret profil for vores projektarbejde. 
De bærende elementer er Landbrug, Klima, Miljø og Børn, Unge, Uddannelse. Dette udelukker dog 
ikke projekter, der går i en anden retning. 
I indeværende år har bestyrelsen godkendt en nærmere beskrivelse for strategierne for dette 
arbejde. Dette kan ses på hjemmesiden. 
 

1.4. Strategier for udvalgene og et nyt udvalg 
I november mødtes medlemmerne af de fire stående udvalg ( Projektudvalget, Økonomiudvalget, 
Kommunikationsudvalget, og det nye Fundraisingudvalg ) med bestyrelsen over 2 dage for at 
udarbejde strategier for udvalgenes arbejde. Dette gav nogle spændende diskussioner og vil 
betyde at arbejdet kommer til at hænge bedre sammen internt. Der har også været afholdt kursus 
vedrørende fundraising. Se uddybninger og fundraisingudvalget s.6 
 

1.5. Ny procedure 
Projektudvalget har udarbejdet en og kun en procedure for udarbejdelsen af projektansøgninger. 
Tidligere var der flere og det har vist sig at det for flere medlemmer har været svært at finde rundt 
i junglen. Nu skulle det gerne være blevet enklere. Proceduren kan findes på hjemmesiden. 
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1.6. Kommunikation 
SuG har nu er flerstrenget strategi for kommunikationen internt og eksternt. Selvfølgelig 
Hjemmesiden, suppleret af Facebook. Begge styres professionelt og har forbedret den interne 
kommunikation betydeligt. Se uddybning under Kommunikationsudvalget s.5. 
 

1.7. Økonomi 
Der var sorte skyer på himlen da de tre store ansøgninger ikke blev godkendt af CISU. De er dog 
blæst væk, da vi fik godkendelserne i november. Dette har givet et råderum til aktiviteter, f.eks. 
møder og seminarer for medlemmer af foreningen. 
En lille arbejdsgruppe har udarbejdet et nyt system til regnskabsaflæggelse. Det ser vi frem til at 
bruge, da der er meget mere enkelt end det mere komplicerede og noget fejlbehæftede ProArk. 
Se uddybninger under Økonomiudvalget s.4 

 
2. Udvalgene: 
 
2.1. Projektudvalget
Medlemmer af projektudvalget er: Lars Mønsted (formand), Poul Krøijer, Inge Bertelsen, Max 
Schrøder, Peder Lund, Karsten Schleiss, Lorens Sibbesen. Inge Bertelsen har valgt at trække sig 
efter mange års aktiv indsats. Til gengæld har Aase Zeuthen og Holger Jacobsen meldt sig under 
fanerne. 

Der er i 2021 afholdt 2 fysiske møder 17.juni2021 og 2.september 2021 og et virtuelt 
27.oktober2021. 
 

Projekter 
Der er blevet kommenteret på 10 projekter i 2021. Disse er: 

• Reduction and Empowerment of young female drop-outs, Uganda  

• Child Friendly Organisation Uganda, (CFOU) 

• Shamba Farming and Ecotourism, Kenya 

• Sustainable Environmental Agro Solutions II (SEAS II), Uganda 

• Støtte til modersmålsundervisning for Belhi-folket; Nepal 

• Anchorage of psycho-social model in 5 villages in , Kenya 

• Flyfrit Miljøprojekt, Uganda 

• Eagles Special Work Centre for persons with Intellectual Disabilities (ESWIND), Kenya 

• Communications Matters, Kenya 

• Støtte til Tharu-folket i Nepal. 

Emner drøftet 
Da en del af vores ansøgninger fik afslag af CISU, har vi forsøgt at kortlægge svaghederne med 
henblik på at give bedre rådgivning. Med udgangspunkt i evalueringsnotaterne fra CISU vil PU 
udarbejde en tjekliste over emner, der skal stå i ansøgningen. Denne er stadig under behandling. 
Desuden har vi drøftet et simplet format for referatet af CISU-rådgivningen. 
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Procedurer for udarbejdelse af projekter, især for ansøgninger over 50.000 kr., har været genstand 
for en drøftelse og er blevet ændret et par steder. Den ændrede udgave blev vedtaget på LB-
mødet den 9.december 2021.  
 
Vi har drøftet behovet for et kursus i projektformulering. Emnet er stadig under behandling. Vi har 
modtaget et tilsagn fra CISU om at de gerne vil give os et kursus af 2-3 timers varighed.   

 
Strategi 
Dette emne har også været behandlet og givet anledning til en del drøftelse. Et oplæg blev 
præsenteret på SuG-seminaret den 8.-9. november.  
 

Møde med CISU 
Formanden for SuG og formanden for PU havde et møde med CISU den 21. juni 2021. Formålet var 
bla.at få afklaret lidt om situationen, og om det måske var mangel på penge, der havde resulteret i 
de mange afslag på vorte ansøgninger under udviklingsprojekter.   
 

Kompetence database 
Denne arbejdes der stadig på, men det viser sig ret svært at få medlemmerne til at udfylde 
skemaet.  
 

2.2. Økonomiudvalget 

Økonomiudvalgets sammensætning ved årets udgang 
Holger Jacobsen, Landskasserer 
Hans Jørgen Nielsen, Afdeling Midt og Økonomiansvarlig Projekter 
Lars Mønsted, Afdeling Øst 
Thea Lauridsen, Afdeling Syd  

Der er i årets løb afholdt 4 møder i ØKU: 
25. januar, 22. februar, 30. august og 1. november 
Referater af møderne kan læses i arkivet. 
 
Mødet 25. januar Mødet behandlede forskellige problemstillinger i forbindelse med årsafslutning 
og start på det nye år. Desuden blev brug af engelske oversættelser af vejledningerne til ProArk - 
de såkaldte Pixie-bøger - i projekterne drøftet. Det blev besluttet, at udvalget skulle arbejde på at 
indføre et enklere regnskabssystem til brug i projekterne 
 

Mødet 22. februar Behandling af det foreløbige regnskab for 2020. Drøftelse af gammel sag fra 
2011/2013, der endnu ikke er afsluttet i forhold til CISU. 
 
Møde 30.august Det blev besluttet at arbejde videre med et enkelt regneark til projektregnskaber. 
Udvalget fandt flere eksempler lovende til videre udvikling. Af samme grund blev kursus i ProArk 
for projekt- og økonomiansvarlige i projekterne udskudt. Strategi og kommissorium for udvalgets 
arbejde blev vedtaget. Drøftelse af kasserer-skifte ved generalforsamling 2022. Strategi og 
kommissorium kan ses i arkivet. 
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Mødet 1. november Mødets primære formål var en gennemgang af udkast til et forenklet 
regnskabsformat til projektregnskaber. Det blev besluttet at afholde et kursus tidligt i 2022. Mødet 
behandlede desuden budgetforslag for 2022 til fremlæggelse i landsbestyrelsen. Det blev besluttet 
at flytte kontingentopkrævning fra januar til februar. 
 
I lighed med 2020 har foreningens aktiviteter været præget af Covid19 med begrænset 
rejseaktivitet både i forhold til møder og til monitorering og projektbesøg. 
På indtægtssiden er der bogført 69.250 kroner i kontingenter mod 71.400 kroner sidste år. Det 
svarer til et fald på 7 almindelige medlemmer og et støttemedlem. Der er ved årets udgang sendt 
kontingentopkrævninger til Betalings Service for 234 almindelige medlemmer og 30 
støttemedlemmer. Hertil kommer 1 æresmedlem, som er kontingentfri samt 3 medlemmer bosat i 
udlandet. Der er stadig en vis uoverensstemmelse imellem registrerede medlemmer og betalende 
medlemmer. Ser man alene på antallet af registrerede medlemmer har foreningen et svagt 
stigende medlemstal, men ser man på det betalte kontingent er der et svagt faldende medlemstal. 
En hurtig optælling viser 16 indmeldelser i årets løb. 
Der blev søgt om driftsstøtte fra Slots- og kulturstyrelsen, og foreningen har modtaget knap 
60.000 kroner.  
 
Administrationsbidrag fra projekterne udgør 174.264 kroner, hvilket er godt 11.400 kroner mindre 
end i 2020. Men der er nogle projekter, der først har indbetalt administrationsbidrag umiddelbart 
efter årsskiftet, skønt de egentlig ”hørte til” i 2021. Administrationsbidragene vidner dog om, at 
projekternes aktiviteter i stor udstrækning er fortsat trods COVID-19. 
CISU har i årets løb bevilget flere større projekter på samlet godt 5,2 millioner kroner, som i de 
næste par år vil sikre en stabil indtægt fra administrationsbidrag.  
Afdelingerne og foreningen er igen begyndt at give særlig projektstøtte til projekterne, idet i alt 
54.430 kroner er uddelt. 
 
Der er i foreningen – uden projekterne – bogført samlede omkostninger på godt 192.000 kroner 
imod 168.000 kroner i 2020. Projekterne har modtaget 54.078 kroner i særlig projektstøtte fra 
afdelingerne og SuG, og foreningen har givet 89.389 kroner til afdelingernes drift. 
Projekterne har modtaget godt 4 mio. kroner fra CISU og knap 0,5 mio. fra andre kilder. Der er 
overført knap 3,9 mio. kroner til partnere i udlandet- 
Regnskabet udviser overskud på knap 58.000 kroner før revision. 
 

 
2.3. Kommunikationsudvalget 
Udvalgets medlemmer er 
Afdeling Øst: Torsten Malmdorf og Susanne Fibæk (orlov). 
Afdeling Syd: Jens Møller 
Afdeling Midt:  Mette Rostgaard Evald 
Webmaster og administrator af Facebook: Per Søvsø  
 

Møder 
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Udvalget har i 2021 afholdt 4 møder, dels fysisk dels virtuelt  
 

Emner, der har været behandlet: 
 
SuG’s kommunikationsstrategi  
Det er KU’s opgave at konkretisere og medvirke til realiseringen af de elementer i  hhv.- den 
eksterne og den interne kommunikation, som er beskrevet i SuG’s kommunikationsstrategi, som 
bestyrelsen vedtog i oktober 2020.    
KU har inden for denne strategiske ramme på sine møder i 2021 behandlet: 
 
Den eksterne kommunikation 

• En genoptrykning af SuG’s landsdækkende pjece med mulighed for et indstik fra afdelingerne. 

• I samarbejde med Fundraisingudvalget udarbejde en pjece, der målrettes mulige 

virksomheder, der er eller kan gøres interesserede i et konkret samarbejdsprojekt i Syd.    

• En standardisering af projekternes årlige opdaterede beskrivelser på hjemmesiden, som gør 

det mere overskueligt for læserne at få både indblik over de mange forskellige projekter, og at 

der i projekterne er udpeget et medlem, der er kommunikationsansvarlig. 

• Hvordan hjemmesiden og den eksterne facebookside kan bruges mere aktivt som 

hvervegrundlag for kommende medlemmer.     

Den interne kommunikation 

• Opslag i den interne SuG Facebook gruppe:  SUG for medlemmer: Gruppen har pr. januar 303 

medlemmer. Det er primært FB administratoren, der indtil nu har lavet opslag, men KU 

opfordrer til, at både enkeltmedlemmer, projekterne, afdelingsledelserne og bestyrelsen 

bruger siden til aktuelle opslag.   

• Undervisning i, hvordan man bruger de sociale medier: FB administratoren, der også er 

webmaster har holdt oplæg i alle tre afdelinger i 2021 i, hvordan afdelingerne og 

medlemmerne kan bruge de sociale medier – i denne sammenhæng særligt FB siden SuG for 

medlemmer.  

• SUG Update er udkommet med 4 numre i 2021. Det er et fyldigt medlemsmedie, der 

indeholder både artikler og nyheder fra både projekter, bestyrelsen og udvalgenes samt 

afdelingerne.  SuG Update er herigennem et redskab til øgning af den tværgående læring, som 

SuG skal have fokus på i henhold til den gennemgåede kapacitetsanalyse.    

• Der er behov for flere ressourcer til kommunikationsarbejdet: KU har sidst i 2021 fået kontakt 

til en journalist, der er interesseret i at bistå  webmasteren med at gennemse og redigere 

artikler til SUG Update og andre artikler efter aftale  administratoren.   

• Deltagelse i seminar: KU deltog i bestyrelses- og udvalgsseminaret, som blev afholdt den 8- 9. 

november, hvor KU dels blev opdateret på, hvad der foregår i den andre udvalg, dels havde 

mulighed for at sætte fokus på de kommunikationsopgaver, der ligger i alle udvalg og i 

bestyrelsen.    
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2.4. Fundraisingudvalget 

Udvalgets medlemmer er: 
Afdeling Øst: Henrik Rasmussen, Carsten Ringgive, Bodil Nydal, Bjørn Rasmussen 
Afdeling Midt:  Erna Møller, Jette Kaae 
Afdeling Syd: Bjarne Christensen 
 
I SuGs Fundraisingudvalg har der i 2021 været en del udskiftninger blandt udvalgets medlemmer. 
Pt. er der 6 medlemmer i udvalget. Landsbestyrelsen vedtog i maj måned 2021 et kommissorium 
for udvalget, og det har siden udgjort grundlaget for udvalget arbejde.   
 
Udvalgets hovedopgaver har været at afsøge andre finansieringskilder til SuG projekter en CISU-
midler, som traditionelt set finansieret hovedparten af SuGs projekter.  Der er til brug for SuGs 
medlemmer udarbejdet korte papirer om bl.a. crowdfunding, finansiering via samarbejde med 
private virksomheder for at understøtte deres Corporate Social Responsibility (CSR), samt 
finansiering via indsamling og donationer. Udvalget arbejder på en hjemmeside (mappe med 
medlemsadgang under SuGs hjemmeside) med vejledninger i forskellige kilder til finansiering. På 
denne side vil der også være en oversigt over hvor SuG tidligere har haft held med at opnå 
finansiering af projekter.  
  
Herudover har udvalget arbejdet med et forslag til at markedsføre SuG som forening i forhold til 
fonde, NGO’er, virksomheder og andre samarbejdspartnere.  
 
Endelig har udvalget arbejdet med en visualisering af processerne med udarbejdelse af 
projektideer, etablering af projektgrupper og ansøgning om midler. Når dette arbejde er afsluttet 
vil det også blive lagt på hjemmesiden, ikke mindst til gavn for nye medlemmer af SuG, som gerne 
vil være aktive i konkrete projekter. Processerne, som ender i en ansøgning om projektmidler, er 
vanskelig at overskue for nye medlemmer, så forhåbentlig vil en visuel fremstilling af processen 
være en hjælp for de medlemmer, som ønsker at være aktive i projekter.  
 
For at styrke viden om fundraising i SuG, har udvalget i 2021 afholdt et kursus med en ekstern 
leverandør. Hvis projektgrupper ønsker at arbejde med andre finansieringskilder end CISU kan de 
henvende sig til Fundraisingudvalget, som i nogen grad kan bistå, bl.a. med at søge på Fonde.dk, 
som er den største portal med fonde i Danmark.  
 

3. Afdelingerne: 
 
3.1. Midt 
Sidste år berettede SuG Midtjylland om et meget anderledes og uforudsigeligt år 2020. 2021 har 
igen været et anderledes og uforudsigeligt år med restriktioner, åbninger, restriktioner igen.  
Hos vores partnere i Syd kan vi sige det samme.  
Vi har dog igen klaret os igennem året, og har til dels løst opgaverne. I de projekter, som CISU har 
støttet, har der været stor velvillighed til at bevilge ansøgninger om forlængelser, således 
aktiviteterne kunne fortsætte. Stor tak til fleksibiliteten i CISU. 
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Mange i DK er blevet vaccineret, men desværre kan vi ikke sige det samme hos vores partner 
organisationer. Vaccinationsprocenten er lav, og kan føles meget uretfærdig, når vi ser på vores 
muligheder i DK om 3. boost-vaccinationer. Vi kan være taknemmelige for at leve i vores del af 
verden, men samtidig føle et stik af dårlig samvittighed over uligheden i verden. 
Det gør vores indsats i Syd mere og mere nødvendig, og vi må håbe på, at det bliver muligt i 2022 at 
erstatte nogle af vores virtuelle møder med fysiske møder. 
 
Medlemmer: 
Vi har i SuG Region Midt haft ny tilgang af medlemmer og en enkelt har forladt os. Der var i alt 103 
medlemmer i Midt og 11 medlemmer i Nord ved udgangen af 2021 + 15 støttemedlemmer, ni nye 
medlemmer og en udmelding.  
 
Vi har mødt stor interesse fra vores nye medlemmer i at samarbejde, deltage i projekter og at yde 
en indsats i SuG, eller blot holde sig orienteret om vores aktiviteter gennem deltagelse i temamøder. 
 
Temamøder 
Temamøderne henvender sig til alle, også ikke medlemmer af SuG. Alle er velkomne.  
På temamøderne er der oplæg fra projekterne eller oplæg til debat/diskussion fra inviterede 
oplægsholdere.  
Der er også plads til udveksling af ideer, anekdoter, rejseoplevelser og alle slags uformelle samtaler 
og ikke mindst at præsentere nye medlemmer. 
 
Efter aflysning af temaaften i februar lykkedes det at gennemføre følgende: 
Den 20. maj blev der afholdt Årsmøde i SuG Midt. Referat kan findes på hjemmesiden.  
Kirsten Krogh Jespersen og Poul Krøijer holdt et oplæg om Doughnut modellen efter 
generalforsamlingen. 
 
Den 21. juni fortalte Charlotte Valløe og Anne-Lena la Cour og om ”Levring af dialyseapparater til 
Sukkerrørs-arbejder i Nicaragua” 
Den 21. september holdt Per Søvsø et oplæg om ”Hvordan vi i SuG kan blive mere aktiv på de sociale 
medier” og ligeså et oplæg om ”Brilleforsyning til fattige i Uganda – udfordringer og succes”. 
 
Den 8. december var Simon la Cour inviteret til at fortælle om Pesitho og ”Bæredygtig og billig energi 
til flygtningefamilier”. 
 
Alle temaaftner var interessante og dejligt at engagerede medlemmer og andre er villige til at dele 
deres viden, interesse og oplevelser.  
 
Aktivitetsgrupper: 
I år lykkedes det af afholde Møllestiens julemarked med stor succes trods kulde, slud og blæst. Der 
var mange smukke ting fra hele verden og de besøgende fik udover at støtte projekterne ved køb af 
ting og sager også et godt kendskab til SuG. 
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Bestyrelse/afdelingsledelse 
Afdelingsledelsen har afholdt alle planlagte møder på nær et enkelt møde. 
Der har været afholdt to intromøder for nye medlemmer. 
 
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, alle med deltagelse fra Afdelingsledelsen. Nogle virtuelt, 
nogle fysisk. 
 
Afdelingsledelsen arbejder på nye måder at promovere SuG, og har bl.a. afholdt et oplæg om SuG i 
Ældresagen. I 2022 er SuG Midt inviteret af Rotary, Århus, til at fortælle om foreningen og vores 
projekter. 
 
Følgende projekter er godkendt af afdelingsledelsen 
Smart approaches for Environmental Management (SEM) - long term enhance transformation of 
Teso region’s environment for a green economy by grooming and nurturing primary school pupils 
in environmentalism 
 
Særlig projektstøtte 
Afghan Children to School (SACS) er bevilget kr. 8.000 til børns skolegang 

BidiBidi projektet i Uganda bevilget kr. 5.455 til overgangsdrift. 

Shamba Farming and Ecotourism (SFE) og Latoloni Mission bevilget kr. 4-500 til afholdelse af 
workshop. 

Child Friendly Organisation Uganda (CFOU) bevilget 5.369 kr. til overgangsdrift. 

 
Bevillinger fra CISU 
Reduction and Empowerment of Young female drop-outs 
Child Friendly Organisation Uganda 
Masamba, Farming & Ecoturism  
SEAS 2 
Alle bevillinger fra puljen Udviklingsindsatser med budget lige under 1 mio. kr.  
 
Private fonde 
Afdelingen er ikke orienteret om private fonde. 
 

3. 2. Øst 
I Afdeling Øst har vi 77 medlemmer. I løbet af 2021 har vi fået 9 nye medlemmer, men nogle er 
også forsvundet. 

Temamøder 
I 2021 blev der afholdt et temamøde den 30. september om Zimbabwe. Bjørn Førde fortalte om 
sine oplevelser i forbindelse med flere gensynsrejser. Førde var Landekoordinator for MS i 
Zimbabwe i midten af 1990’erne. Mødet blev afholdt i Cafe Globen, og var velbesøgt. 
 
Møde for nye medlemmer 
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Der blev afholdt et møde for nye medlemmer den 28. september. Formålet er at høre lidt om 
hvilke ideer, interesser mv, der er hos nye medlemmer sat fortælle om hvordan projektarbejdet 
foregår i SUG. 

Møde om projekter 
Vi afholdte et godt og velbesøgt medlemsmøde onsdag den 17. november i Byen hus i Roskilde.  
Der blev gennemgået både procedurer og fortalt om nogle enkelte projekter, men formålet var 
også at høre om eventuelle ideer til nye projekter. Der var en god og nyttig debat.  

Desuden var Per Søvsø fra kommunikationsudvalget inviteret som særlig gæst. Han fortalte om 
SuG og social medier, især hvordan vi kan anvende de sociale medier noget mere, men fortalte 
også at brilleprojektet med uddeling af brugte briller i Uganda. 
 
Årsmødet den 3. juni 2021 
Efter at være udsat et par gange pga. Corona blev årsmødet først afholdt i Roskilde den 3. juni. Der 
var 16 deltagere. Hanne Hjort fortalte om projektet med støtte til fiskerkoner i Tamil Nadu, Indien. 
Desuden blev SuG`s regler og principper for prioritering af ansøgninger til CISU gennemgået. 

Valg til afdelingsledelsen: tre medlemmer af afdelingsledelsen var på valg og alle tre  
Blev genvalgt. De er: Lars Mønsted (formand), Birte Jexen og Torsten Malmdorf.  Desuden blev to 
nye medlemmer valgt som suppleanter: Henrik Rasmussen og Michael Parslov. De to øvrige 
bestyrelsesmedlemmer:  Per Hartmann og Nana Riisager er på valg næste år. 

Afdelingsledelsen har afholdt 7 møder i 2021.   

Projekter 
I Afd Øst har vi i 2021 godkendt et projektoplæg om støtte til Tharu-folket i Nepal. 
Projektansøgning om Reduction of Post Harvest Losses, Tanzania, fik afslag af CISU. Vil blive rettet 
til og genansøgt.  
Private donationer på i alt 150.000 kr. er blevet anvendt til supplerende aktiviteter eller mindre 
projekter i tilknytning til Mutasa District Community Development Projekt i Zimbabwe.  
 
 

3.3. Syd 
Året 2021 har været præget af Corona restriktioner og har dermed også sat 
begrænsninger for både forsamlinger, møder og kurser.  

På vores årsmøde i Bolbro den 3. juni 2021 blev der valgt ny formand, da Esben 
Jensen ønskede at stoppe, på grund af manglende tid. Bestyrelsen pegede på 
Ruth Noer, hvilket medlemmerne tilsluttede sig. Vi fik desuden valgt et nyt 
medlem til bestyrelsen, Lorens Sibbesen, bosiddende i Odense. 

Ved først kommende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. 

Formand:          Ruth Noer, Odense 
Næstformand: Thea Lauridsen, Toftlund 
Kasserer:           Thea Lauridsen, Toftlund 
Medlem:           Kirsten Andersen, Nyborg  
Medlem PU:     Lorens Sibbesen, Odense   
Medlem KU:     Jens Møller Nielsen. Bjert    
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Suppleant:        Bjarne Christensen, Kolding 
Suppleant:        Esben Jensen, Svendborg 

Afd. Syd har haft 4 afdelingsmøde i 2021/med 2 medlemsmøder 

  

 Medlemmer i Afd. Syd 
Der er pt. omkring 60 medlemmer i afd. Syd. Syd dækker et stort geografisk 

område, hvorfor det kan være vanskeligt at nå ud til yderområder og promovere 

os. I Syd har vi forsøgt at gøre opmærksom på os ved at placere vores brochure på 

biblioteker, i brugerhuse o.l. 

Har afholdt 2 møder med nye medlemmer for at orientere om SuG, om SuG projekter og for at 
høre om deres interesser . 

Ved forespørgsler holder Syd også oplæg for interessede klubber som Y´s mens club, 
soroptimisterne o.l. Foreninger der også donerer til projekterne. 

 
Afholdte afdelingsmøder 
Afdelingsmøderne har mest været informationsmøder med overdragelse af 
informationer fra LB og fra udvalgene. 
Et emne, der har fyldt en del på møderne har været de frustrationer, der har 
været i forbindelse med CISU-ansøgninger og hvordan vi skal kunne udføre det  
ønskede arbejde i udviklingslandene med de skrappe restriktioner, der er for at få 
lidt større bevillinger. Mange af de projekter, vi gennem tiderne har godkendt i 
Afd. Syd er fortsat små projekter, der hviler på private fonde. 

Vi har også forsøgt at forstå, hvordan den nu færdige kapacitetsundersøgelse af SUG kommer til at 
påvirke både organisationen og vores projektarbejde. Dilemmaet mellem de kompetencer 
medlemmerne har og de kompetencer, der efterspørges, bliver tydeligere ved den 
professionalisering, der følger efter kapacitetsundersøgelsen. 

Det er fortsat områder, der diskuteres og videreudvikles også i afdeling Syd. 

 
Temamøde 
Den 3.6. 2021 holdt vi Årsmøde i afd. Syd. Esben aflagde rapport om det 
foregående år i afdelingen. Efterfølgende var der et temamøde, hvor Thea og 
Ruths fortalte om deres projekt i Gambia (Styrkelse af kvinder i Choya). Ud over 
fortælling om projektet, fortalte de om den noget svære og kringlede vej gennem 
CSU’s ansøgnings bureaukrati. Mødet var velbesøgt. 
Den 28.10 afholdte vi medlemsmøde, hvor Per Søvsø var inviteret til at 
gennemgå de sociale medier, vi bruger indenfor SuG, så som hjemmesiden og 
Facebook. 

Per fortalte også om projektet  “brilleforsyningen”. Et spændende oplæg om 
samarbejde og engagement omkring forsyningen af briller til fattige områder i 
specielt Afrika. 
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På grund af frafald fra den oprindelige foredragsholder trådte Holger til og 
fortalte om hans arbejde i Zimbabwe, hvor han for år tilbage arbejdede med 
skole og uddannelse og med opbygning af trænings/uddannelse centre for 
områdets udsatte unge. Et spændende oplæg.  

 

Andet i Afdeling Syd. 
Afd. Syd har været optaget af de nye strategier der arbejdes med i de forskellige 
udvalg. Jens Møller Nielsen fra KU har været primus motor for af  Afd. Syd 
brochure. 

I Syd har vi været med til at sende 2 containere til Gambia via organisationen Genbrug til Syd. Det 
har drejet sig om skolemøbler, hospitalssenge, symaskiner og enkelte computere. Disse 
forsendelser har knyttet an til de projekter, vi har i Gambia. 

Projekter under Afd. Syd. 
Syd har pt 7 projekter i Afrika, fordelt med 3 i Gambia, 1 i Ghane, 2 i Tanzania og 
en i Zimbabwe. 2 af projekterne har haft opstart i 2021. Af disse projekter er et 
CISU støttet, resten er støttet gennem private initiativer og små fonde. 

 
 

4. Projekter i  SuG  
 
Seniorer uden Grænser i dag har 41  projekter fordelt i Afrika og Asien, hvoraf 30 er aktive. Der er 
30 projekter i Afrika, hvor de fleste projekter er placeret i Uganda og 9 projekter i Asien, hvor 
Nepal har de fleste projekter. Projekterne omfatter landbrug,  landsbyudvikling, miljø, skole og 
uddannelse og vand. Man kan læse mere om de enkelte projekter på vores hjemmeside: 
https://seniorerudengraenser.dk/projekter. 

 
Afghanistan 
Uddannelse i Afghanistan. Send Afghan Children to School (SACS) støtter skolegang for børn fra 
fattige og splittede familier i Herat, Afghanistan. Initiativet er taget af en afghansk familie, som 
kom til Danmark efter flugt fra Taleban i 2013.  
 

Gambia 
Vandprojekt i Choya. Choya er en landsby med ca 300 indbyggere i det østlige Gambia. 
Befolkningen fik tidligere vand fra en forurenet brønd i nogen afstand fra landsbyen. I januar 2015 
blev der boret en brønd med rent grundvand i 80 meters dybde med pumpe drevet af solenergi. 
Projektet støttes fortsat. 
 
Styrkelse af kvinder i Choya: Projektet som i 2020 startede som et alfabetiseringsprojekt for 
kvinderne i 4 landsbyer i det centrale Gambia, fik i 2021 bevilget penge fra CISU til 
kapacitetsopbygning af vores samarbejdspartner i Gambia og til støtte til oprettelse 
kvindeselvhjælpsgrupper i de fire landsbyer. 

https://seniorerudengraenser.dk/projekter
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Kubuneh: projektet har kørt siden 2015 og i november -21 var der igen besøg af projektdeltagere 
fra Danmark. Heldigvis har Kubuneh ikke været ramt af Corona, men vi oplevede at der forsat er 
behov for støtte til at fastholde udviklingen i delprojekterne, (skoleprojekterne og 
haveprojekterne) og til vedligeholdelse af inventar og bygninger, samt uddannelse af lærerne.  
 

Ghana 
Dorcas Care Foundation. Dorcas Care Foundation ligger stille i øjeblikket. Der holdes dog 
kontaktmøder med partneren om hvad næste skridt skal være, når Corona restriktionerne 
ophører.  
 

Guinea 
Landbrugs- og Landsbyudvikling i Guinea. Formålet er at opnå et større udbytte af de lokale 
landbrugeres indsats, så det bliver lettere for såvel dem selv som kommende generationer, at 
brødføde sig selv og skabe sig et udkomme.  

 
Indien 
Family Empowerment Project. Karunalaya Social Service Society er en almennyttig organisation, 
der specielt arbejder for kvinder og børn i slumområderne i den nordlige del af Chennei  i 
Sydindien.  

Kvinde Coops, Tamil Nadu. Projektets formål er at give kvinder, gift med småfiskere, en indkomst 
der kan forøge familiens samlede indkomst. Målet er i at have 25 velfungerende kooperativer i 
god økonomisk gænge, således ca. 100 familier opnår et løft i levestandarden, og dermed kommer 
over fattigdomsgrænsen. 

Kenya 
Shamba, Farming and Ecotourism (SFE) er en gruppe kenyanske småbønder i området mellem Mt. 
Kenya og Aberdares, som har dannet en forening med det formål at øge medlemmernes indtægter 
og forbedre fødevaresikkerheden. Fra 2021 sigtes mod at SFE bliver en egentlig 
landbrugsorganisation med egne rådgivere.  
 
St. Anne Academy er en børneskole for fattige og udsatte børn i Nanyuki, som blev oprettet i 
2008. Projektets konkrete delmål består i, 1) at sikre skolegang for børnene på St. Anne Academy 
gennem sponsorater.  2) at støtte skolens materielle udbygning økonomisk, 3) at være behjælpelig 
med videreuddannelse af skolens lærere og 4) at stille frivillig arbejdskraft til rådighed i det 
omfang, skolen ønsker det. 
 
Eagles special Work Centre for persons with intellectual Disabilities. Formålet er at skabe 
ligeværdige livsvilkår for personer, der er truet af livslang marginalisering, herunder etablering af 
beskæftigelse og aktiviteter for sikring af livskvalitet for voksne med særlige behov.  
 

Hope in Life for Young Single Mothers and their Children. Det overordnede formål er at reducere 
HIV/aids udbredelse og dens sociale betydning for unge enlige mødre og børn i Nakuru øst og vest.  
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Empowerment of children and youth in the Yaaku community. Projektets formål er at fremme 
udvikling af børn og unges rettigheder og velfærd i fem Yaaku landsbyer i Laikipia North Subcounty, 
Kenya. 
 

Malawi 
Environmental Awareness Programme. Implementeringen er påbegyndt primo november i 2020.  
Formålet er at skabe bevidsthed om miljøproblemer i landdistrikterne i Malawi.  
 

Nepal 
Landsbyudvikling i landsbyen SamaGuan.  
SamaGaun er en lille fattig landsby i 3.500 m højde i Himalaya bjergene i Nepal. Projektet har 
finansieret installation af solceller, produktion af dunjakker til tibetanske flygtninge.  
 
Udvikling af landsbyen Keureni Reepa.  Genopbygningsprojekt efter jordskælvet 2015.  

 
Hjem for gamle. Projektets formål er at skabe et værdigt liv for de ældre medborgere i Nepal, som 
ved hårdt arbejde har været medvirkende til at Nepal er i god udviklingsproces.  

 

Uganda 
Brilleforsyning (BRIF). BRIF vil afhjælpe synsproblemer ved at søge donorer, organisere synstest 
og udlevere indsamlede og klargjorte briller til fattige i den tredje verden.  

 
Child Friendly Organisation Uganda. CFOU har i en årrække arbejdet med en helhedsorienteret 
indsats der har forbedret levevilkårene for forældreløse børn og unge og børn og unge der lever 
med HIV/AIDS i ni ud af 43 landsbyer i området. Det bærende element i interventionen er den 
psyko-social metode, og projektets mål er at sikre metodens udbredelse og anvendelse 
fremadrettet samt sikre bæredygtighed ved fortalervirksomhed for børn og unges rettigheder. 
 

Clean Environment Initiative Project, Soroti. Formålet er at skabe bevidsthed om og præsentere 
løsningsmuligheder på tre alvorlige miljøproblemer i området omkring Soroti i det østlige Uganda. 
Dette blandt elever på Secondary Schools 

 

Sustainable Environmental Agro Solutions 1. The main objective is to consolidate efforts in 
environment conservation through advocacy and creating awareness on sustainable environment 
practices in rural communities in Uganda. 
 
Sustainable Environmental Agro Solutions 2. The proposed intervention aims to strengthen 
community driven initiatives in promotion of practical approaches to environmental conservation 
awareness, governance and climate smart livelihood practices among rural communities in the 
Soroti District. 
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Environmental Restoration and Food Security in the Bidi Bidi Refugee Settlement. Reduce the 
environmental degradation and develop a methodology, which can be used in similar areas and 
situations 
 

Flyfrit Miljøprojekt – Flight Free Environmental Project. Projektet har disse formål: at undgå vores 
CO2 belastning af atmosfæren ved at gennemføre projektet uden at flyve frem og tilbage mellem 
Danmark og Uganda, at plante træer for at beskytte klima og miljø og for at øge den 
biodiversiteten, at forbedre både indkomst og miljø hos småbønder i Uganda samt at skabe en 
forretningsmodel for unge iværksættere i Uganda 

 

Reduction and empowerment of young female dropouts in Soroti District. The main objective is 
to promote girl child retention in school and reduce the consequences of female dropouts in 
selected villages through goal-oriented programmes, so that the girls involved in the project may 
become role-models for other girls. 

 
Tanzania 
Uddannelse af Maasaipiger. Målgruppen for projektet er de piger, der ikke har passeret eksamen 
efter det der svarer til vores 9. kl. og 2. g. Hvis ikke pigerne går videre i uddannelse, har de ingen 
anden mulighed end at tage tilbage til deres landsby og blive giftet bort til en meget ældre mand.  
 

Best Generation: Projektet er nystartet i efteråret 2021. projektet tager udgangspunkt i en lille 
landsby Nsupu, Meru Distrikt i det nordlige Tanzania.   

Bweranyanghe: På grund af manglende kaffehøst er det gået tilbage for medlemstallet af piger i 
skolen. Da det kniber med økonomien. Projektgruppen har jævnlig kontakt med forstanderinden – 
for at diskutere situationen og hvad kan vi gøre, for at få pigerne tilbage i skolen(økonomisk). 

Senegal 
Senegal Voksenskole projektet hjælper flest mulige voksne med uddannelse, så de kan skabe en 
egen fremtid i landet. Skolen vil på den måde være med til at nedsætte antallet af ofre i bådulykker 
på flugten til Europa. 
 

Zimbabwe 
Mutasa District Community Development Project II. Projektet sigter på at mindske fattigdom for 
en målgruppe på 1.500 personer i Mutasa Distrikt i det østlige Zimbabwe. Der introduceres nye 
teknikker til håndtering af vandressourcer og tørkeresistente afgrøder. 
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We are the future. Den psykosociale metode, der er udviklet af CARC bliver kombineret med 
fortalervirksomhed overfor de lokale ledere og lokalsamfund med henblik på at sikre, at børnene 
og de unge, som er ramt af HIV/AIDS, ikke udsættes for diskrimination og stigmatisering i familien, 
skoler og lokalsamfund, og sikre at deres rettigheder til skolegang, sundhedsydelser, sikring mod 
fysisk og psykisk overgreb og almindelige levevilkår opfyldes. 

 
 

Godkendt af Bestyrelsen 21.2.2022 
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