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Fællesskaber  
bærer udviklingen

Værdigrundlag:
ADRA Danmark er en 
humanitær hjælpe- 
organisation udsprunget 
af Adventistkirken.  
ADRA Danmark arbejder 
ud fra det kristne 
livssyn: ”Du skal elske 
din næste som dig selv” 
og lægger vægt på 
respekten for alle 
menneskers ligeværd og 
ret til at udtrykke sig 
kulturelt, religiøst, 
seksuelt og politisk. 
Vi ønsker, at alle får 
mulighed for individuel 
udvikling, og vi mener, 
at alle har ret til en 
retfærdig andel af 
jordens ressourcer.  
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Fradragsberettigede  
gaver til ADRA 
Danmark:
Ligningslovens §8A giver 
mulighed for fradrag på 
selvangivelsen for gaver 
til ADRA Danmark på op 
til 17.200 kroner for 
hver enkelt bidragsyder.  
Arv og legater til ADRA 
Danmark er fritaget for 
arveafgift. ADRA Danmark 
rådgiver gerne i 
forbindelse med både 
arv, gave- og 
fradragsmuligheder.

ADRA Danmark er medlem 
af ISOBRO

Følg os:
Facebook: ADRA Danmark
Instagram: adra_dk 
Twitter: ADRA_Danmark

ADRA Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum 

I skrivende stund er alles øjne 
rettet mod Ukraine, hvor krigen 
har revet tæppet væk under  
millioner af mennesker. Kirker og  
andre religiøse sammenslutninger,  
foreninger, grupper – det der  
kaldes civilsamfundet – var blandt 
de første til at arrangere ind- 
samlinger og donere til hjælpe- 
arbejdet. Inde i selve Ukraine og 
i nabolandene var frivillige fra 
lokale civilsamfundsorganisationer 
også blandt de første til at række 
ud til nødstedte ved at give mad, 
beskyttelse og husly i fx kirker, 
gymnastiksale og biblioteker.  
Tillige fandt Adventistkirken og 
ADRA hurtigt sammen om at yde  
fælles praktisk og økonomisk hjælp 
i Ukraine og i nabolandene.

I denne konflikt som i mange andre 
lokale, nationale og globale kriser 
er det tydeligt, hvor stor en for-
skel det gør, når civilsamfundet 
står stærkt. Forudsætningen for 
velfungerende stater er netop solide 
civilsamfund, hvor mennesker kan 
tage individuelle og kollektive 
beslutninger om nødvendige hand-
linger. Globalt set får civilsam-
fundet dog fortsat mindre plads og 
frihed. Derfor er ADRA’s fokus på 
udvikling af civilsamfund og  
fællesskaber i vores hjælpearbejde 
mere relevant end nogensinde.

Du kan i bladet læse om to eksem-
pler på styrken ved fællesskaber. 
For eksempel hvordan udviklingen 

af små lokale landsbybanker, så-
kaldte spare-lånegrupper, styrker 
robusthed og iværksætteri blandt 
især kvinder; samt hvordan ud- 
viklingen af ’Community Action 
Plans’ i Sudan skaber bæredygtige 
forandringer på landsbyplan.

Nye skridt indenfor nødhjælp
Over de forgangne 10 år er antallet  
af mennesker på flugt på kloden 
mere end fordoblet. Sidste år blev 
det fortsat mere tydeligt, hvordan  
nødhjælp fylder mere og mere i 
vores hjælpearbejde. Primært som 
følge af krige, konflikter og  
klimaforandringer. I vores tilgang 
til nødhjælp har vi over de seneste  
år taget nye skridt i form af 
blandt andet uddeling af kontanter 
på hævekort til de nødstedte. Det 
kan du læse mere om inde i bladet.

Hvad gør ADRA for at verden kan 
blive et bedre og mere trygt og 
retfærdigt sted at være? Vi tror 
på, at blivende forandringer  
primært sker via pres fra civil- 
samfundet; fra græsrødderne, gaden 
og landsbyerne. Netop, når der i 
fællesskab bliver banket i bordet 
over for verdens uretfærdigheder 
og magthavere. ADRA arbejder der-
for ikke alene på den korte bane 
med at hjælpe akut nødlidende, men 
også på den lange bane ved fortsat  
at støtte op om udviklingen af 
stærke civilsamfund og fællesskaber,  
hvor social ansvarlighed og lige-
værd mellem kønnene er fundamentet. 

Af Jens Vesterager
Generalsekretær i ADRA Danmark

FN’s 17 Verdensmål danner rammen om 
ADRA Danmarks arbejde. Derfor kan du ved 
artiklerne se ikonerne for de Verdensmål, 
som arbejdet relaterer sig til.  
Læs mere her: www.verdensmaalsbogen.dk



Sket på kontoret 
i 2021

Nyt Strategisk 
Partnerskab 
I slutningen af 2021 lykkedes 
det ADRA Danmark at forny 
vores fireårige Strategiske 
Partnerskab med Udenrigs- 
ministeriet. I alt 18 danske 
organisationer søgte og fik 
et Strategisk Partnerskab. 
Selv om der denne gang var 
flere ansøgere til den samlede 
pulje end for fire år siden, 
modtog ADRA en større be-
villing end sidst, og vi er 
meget taknemmelige for denne 
anerkendelse. Til og med 
2025 modtager ADRA således 38 
mio. DKK om året til arbejdet 
i vores syv partnerlande. 
Bevillingen fra Udenrigsmini-
steriet udgør kernen i ADRA 
Danmarks økonomi og fungerer 
som løftestang til at søge 
midler hos fx EU. Hele forud-
sætningen for at vi kan søge 
om et Strategisk Partnerskab 
er dog fortsat, at vi kan 
indsamle pengebeløb af en vis 
størrelse blandt private. 

Genstart af ADRA Ung
I 2021 genstartede vi ADRA Ung efter en længere 
pause uden aktiviteter. Med mig som koordinator 
mødtes vi 19 unge ildsjæle i efteråret for at  
diskutere fremtiden for gruppen.

Vi har to interesseområder. Det ene er at rejse  
ud i verden, lære noget og hjælpe dér, hvor vi kan. 
Det andet er at arrangere events og producere  
materialer, der er med til at generere midler  
til og opmærksomhed om ADRA’s arbejde.
 

Indflydelse til 
alle medlemmer  
I juni blev ADRA Danmarks 
vedtægter ændret på Repræ-
sentantskabsmødet. Ønsket 
var at øge medlemsdemo- 
kratiet, og nu har alle 
betalende medlemmer stemme-
ret til ADRA’s generalfor-
samling, som det hedder i 
fremtiden. Tidligere gjaldt 
stemmeretten alene repræsen-
tanter fra landets forskel-
lige adventistmenigheder 
og nøglepersoner i kirkens 
organisationer. Fremover kan 
hvert medlem, der har betalt 
sit kontingent, møde op til 

generalforsamlingen, afgive 
sin stemme, stille forslag 
til ADRA’s arbejde og stille 
op til bestyrelsen. 

Én årligt udpeget delegeret 
fra hver menighed i Adventist- 
kirken vil fortsat have 
stemmeret. Menigheder på 
over 25 medlemmer kan udpege 
yderligere en delegeret for 
hver påbegyndt 25 medlemmer. 

Af Helene Ellemann-Jensen
Programchef

Af Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

Af Caroline Bernhardsen
Studentermedhjælper
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Økonomien i 2021

Her får vi pengene fra:

Det bruger vi pengene til:

42%
EU

7%
Privat 
fundraising

5%
Fonde og andre 
donorer

1%
Hjælpeaktion

 

45%
Danida 

4,7%
Administration

2,5%
Fundraising og 
kommunikation

1,4%
Andet

Haiti
 136.000 DKK

 •  Nødhjælp til berørte 
af jordskælv

Honduras
 129.000 DKK

 •  Nødhjælp til  
berørte af orkan

Penge brugt (offentlige midler) (DKK) 

Antal personer, vi har nået

Penge brugt (privatindsamling) (DKK)Se detaljer i årsregnskabet 
2021 på www.adra.dk

Indtægter 
2021

91,4%
Udvikling og 

nødhjælp

Udgifter
 2021
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Uganda
 6.059.000 DKK

 41.529 personer
•  Adgang til bedre offentlig  

service; skoler, sundhed, vand 
•  Støtte til bæredygtige indkomst-

muligheder 
•  Byggeri af huse til særligt  

sårbare flygtninge

Etiopien
 3.755.000 DKK

 9.984 personer
•  Øget viden om effektive dyrknings- 

og salgsmetoder for afgrøder
• Forbedret adgang til mikrolån
• Nødhjælp til internt fordrevne

Tanzania
 2.381.000 DKK

 503 personer
•  Øget viden om effektive 

dyrknings- og salgs- 
metoder for afgrøder

•  Forbedret adgang til 
mikrolån

Sydsudan
 6.947.000 DKK

 3.749 børn
 •  Forbedret adgang til  

grundskoleuddannelse

DR Congo
   430.000  DKK

 •  Nødhjælp til  
berørte af  
vulkanudbrud

Malawi
   71.000  DKK

 •  Corona-hjælp til 
bl.a. oplysnings-
kampagne

Afghanistan
   63.000 DKK

 •  Nødhjælp til  
berørte af konflikt

Nepal
 102.000  DKK

 •  Corona-hjælp til 
sundhedsvæsen 

Myanmar
 68.000 DKK

 •  Nødhjælp til  
berørte af  
konflikt

Yemen
 7.622.000 DKK

 3.175 personer
•  Nødhjælp til flygtninge og  

internt fordrevne
•  Øget personlig sikkerhed for 

kvinder og børn
•  Hjælp til fredelig sameksistens

Sudan
 21.427.000 DKK

 44.000 personer
•  Øget viden om effektive  

dyrknings- og salgsmetoder  
for afgrøder

• Forbedret adgang til mikrolån
• Nødhjælp til flygtninge

Syrien
 29.778.000 DKK

 1.231.655 personer
•  Forbedret adgang til  

uddannelse, sundhed  
og vand

Af Katrine Skamris
Økonomichef

Globalt engagement, herunder  
udgifter til certificering og  
evaluering m.m.: 3.935.000 DKK
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Ung kvinde har  
gang i en mikro- 
virksomhed i en  
af de lejre,  
hvor ADRA  
arbejder. 
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Nødhjælp i 2021

Støtte fra Novo  
til Sudan-projekt

Klimavenligt 
ADRA-projekt  
i Syrien

Her er et udpluk fra vores humanitære arbejde

Novo Nordisk Fonden har støttet ADRA  
Danmarks arbejde gennem flere år. Fra 
midten af 2021 donerede fonden yderligere 
1.6 millioner kroner til Sudan, hvilket vi 
er meget taknemmelige for. Modtagerne er 
mennesker i 10 flygtningelejre og i de om-
kringliggende værtssamfund i staten White 
Nile. Pengene bliver til startkapital i nye 
små forretninger, økonomisk støtte til ud-
videlser af eksisterende mikrovirksomheder 
samt undervisning i at drive forretning og 
i at opstarte sparelånegrupper. Særligt 
kvinder bliver opfordret til at deltage i 
projektet, da de sjældent får arbejde på 
markerne som daglejere.

Tiltaget supplerer en igangværende  
indsats i lejrene, hvor ADRA med støtte 
fra EU deler kontanter ud til flygtninge 
- oftest sydsudanesere - og borgere fra 
værtssamfundene. Formålet er, at flygtninge- 
familier uden indkomstmuligheder bliver i 
stand til at købe daglige fornødenheder.

I Syrien støtter ADRA Danmark blandt 
andet op om istandsættelse af basal 
infrastruktur og services såsom vand- og 
kloaksystemer. Det sker med midler fra 
blandt andet EU.

I 2021 sørgede ADRA for etablering af 
et innovativt system, der renser drikke- 
vand uden brug af kemikalier og ved 
hjælp af solpaneler. Det rene vand 
når ud til omkring 13.000 husstande i 
landdistrikterne uden for hovedstaden 
Damaskus. 

I Syrien har borgerne store problemer 
med at få strøm. Elektriciteten er kun  
tilgængelig på visse tidspunkter af 
døgnet, og det kan blandt andet gå ud 
over vandforsyningen. Brug af solceller 
er derfor en smart løsning, der sikrer, 
at vandrensningen ikke pludselig går i 
stå.

Systemet renser drikkevand ved hjælp af 
’omvendt osmose’. 

Tiltaget betragtes som en ny og  
innovativ tilgang inden for den  
humanitære sektor. 

Af Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder



EU gav igen 
kontanter  
til Sudan
Gennem flere år har ADRA hjulpet mennesker i 
flygtningelejre i Sudan og i de omkringliggende 
værtssamfund med at stå stærkere mod fattigdom 
og sult. En af metoderne er at uddele kontanter, 
hvilket vi har gjort siden 2020. En opfølgning  
viser, at 80 procent af de familier, som ADRA 
tidligere gav kontanter, fik bedre adgang til 
en varieret kost og blev i stand til at brød-
føde sig selv. Med ny EU-finansiering i maj på 
over 11 millioner kroner kan ADRA fortsætte  
nødhjælpsindsatsen i 10 flygtningelejre og deres 
værtssamfund i staten White Nile. Nu med ud-
deling af penge til nytilkomne sydsudanesiske 
flygtninge. Kontanterne skal hjælpe 3000  
familier med at skaffe vand, mad og transport 
til sundhedsklinikker og skoler. 

Derudover går EU-støtten til at forebygge 
kønsbaseret vold og overgreb via de forskel-
lige interessegrupper, ADRA har dannet i 
lejrene.

Sarah på 60 år er en af de familieoverhoveder,  
der har modtaget kontanter fra ADRA. Når  
familien tidligere manglede mad eller medicin, 
blev hun nødt til at skabe indtægt ved at gå 
ud af flygtningelejren for at samle brænde til 
videresalg. Her blev hun af og til overfaldet. 
Med kontanterne fra EU har Sarahs familie nu 
råd til fornødenhederne. 
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Fortsat støtte til syriske skolebørn
ADRA Danmark har siden 2016 støttet syriske skolebørn. I juni 
gjorde EU det muligt for os at fortsætte arbejdet. Med lidt over 
11 millioner kroner fra EU’s pengekasse og yderligere et par  
hundrede tusinder fra Danida og ADRA Tyskland kan vi også i  
2022 istandsætte skoler, uddele skolematerialer, opkvalificere  
lærere og finansiere undervisning og psykosocial støtte til  
skolesøgende, men traumatiserede børn. Indsatsen finder  
sted i Idlib, Lattakia og Rural Damascus.

Udover skoleprojektet skal donationen fra EU gå  
til vandforsyning og akut opståede behov for  
nødhjælp i Syrien.

Syriske skolepiger
i positiv forventning
til fremtiden



ADRA har fået flere 
børn i skole i Sydsudan
Langt flere børn og især piger er kommet på skolebænken efter ADRA Danmarks støtte til  
i alt 11 skoler i det nordlige Sydsudan. Programmet har kørt siden 2019 og sluttede til nytår

ADRA’s uddannelsesprogram 
i Sydsudan har båret frugt. 
Flere børn fra delstaten Upper 
Nile er kommet på skolebænken.  
Ikke mindst på grund af  
mødrenes engagement.

Siden ADRA Danmarks uddan- 
nelsesprojekt blev udrullet  
for tre år siden og til af-
slutningen lige før nytår, 
lykkedes det ADRA og lokal-
samfundet i Maiwut-området at 
få 84 procent flere drenge og 
piger på skolebænken: For 
første gang for nogle store 
børns vedkommende og i andres 
tilfælde efter en længere 
pause, der kunne have betydet 
fravær af uddannelse for  

altid. Fattigdom, sociale 
normer og voldelige kampe 
mellem politiske grupper i 
området har været medvirkende 
årsag til mange elevers lange 
fravær.

Bæredygtige resultater
Med penge fra Danida har ADRA 
støttet tre skoler i Nasir og 
otte i Maiwut. Det er i høj 
grad lykkedes os at engagere 
borgere og navnlig forældre 
i børnenes uddannelse. Især 
mange mødre har knoklet på 
for at få alle børn og sær-
ligt piger i skole. Dedike-
rede forældre har overbevist 
andre forældre om vigtigheden 
af uddannelse, hvilket er 

helt afgørende for, at de 
gode takter fortsætter,  
selvom ADRA-projektet slutter.

I løbet af den treårige  
periode er antallet af piger, 
der er kommet på skolebænken, 
fordoblet fra 1099 til 2147 
i de ADRA-støttede skoler i 
Maiwut.

Støtten fra ADRA’s side har 
blandt meget andet omfattet 
uddeling af skolebøger og 
genanvendelige hygiejnebind, 
etablering af latriner og 
klasseværelser samt uddannelse  
af lærere. ADRA Danmark fort-
sætter i Sydsudan med et nyt 
Danida-støttet program de 
næste fire år frem. Nu med et 
endnu stærkere fokus på piger 
og kvinder.

Af Karen Ansbæk
MEAL-rådgiver

”Da ADRA støttede os 
med bøger, droppede 
jeg overvejelserne om 
at blive soldat. Nu 
vil jeg fortsætte min 
uddannelse” 
– Rout Gatluak Thiyang, 
16-årig fra Maiwut i 2020

Foto:Frank Spangler

Rout Gatluak 
Thiyang
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Mænd og kvinder 
forenet i iværksætteri
Da jeg i oktober besøgte en landsby i Vestdarfur, Sudan,  
blev jeg berørt af befolkningens begejstring for fællesskabet

I landsbyen Numi kridter mænd 
og kvinder sammen banen op 
for den gode udvikling. Byen 
ligger i delstaten Vestdarfur, 
som er præget af fattigdom og 
væbnede konflikter. Numi med 
dens 270 husstande var derfor 
et lyspunkt på min seneste 
rejse.

Da jeg ankom til landsbyen, 
havde borgerne ventet på ADRA 
hele dagen. Jeg blev ført 
ind i deres nye forsamlings-
hus. Over 100 ansigter lyste 
af begejstring. Talspersoner 
skiftedes til at fortælle om 
alt det, de havde opnået  
sammen, siden det ADRA  
Danmark-støttede projekt 
’Community Action Plan’ (CAP) 
var blevet udrullet året før.

På ADRA’s opfordring delte 
landsbyens ledelse dengang 
borgerne ind i grupper efter 
alder og interesser. Ungdoms-
grupper, landbrugsgrupper og 
spare-lånegrupper så dagens 
lys. Nu kunne ADRA gå i gang 
med at undervise småbønder 
i, hvordan de ved samarbejde 
kunne opnå større fortjeneste 
på deres afgrøder, og kvinder 
i, hvordan de sammen kunne 
spare op og hver især låne 
penge til iværksætteri  
og indkomstskabende  
aktiviteter.

Bæredygtigt
Opmuntret af ADRA satte ud-
valgte mænd og kvinder sig 
sammen for at definere Numis 
største problemer og diskutere 
fælles løsninger.

Borgerne ønskede sig bl.a. 
en bygning, hvor fællesskabet 
kunne gro, og hvor mænd og 
især kvinder kunne tilegne 
sig kompetencer til at skabe 
sig et levebrød.

Sammen sparede de 2 millioner 
SDG (30.000 kroner) op til 
forsamlingshuset, hvilket 
dækkede langt størstedelen af 
udgiften. Byens unge mænd og 
fædre opførte bygningen. 

Kvinderne malede væggene i 
kulørte mønstre. ADRA betalte 
for tagpladerne. 

Det er landsbyledelsens ønske, 
at borgerne selv står for 
størstedelen af byens frem- 
tidige udgifter. Næste mål er, 
at flere kvinder får mulighed 
for at lære sig et håndværk, 
så de kan leve af det. 

Numi er en af over 16 lands-
byer i Vest Darfur, hvor ADRA 
har udrullet vores CAP- 
projekt, og hvor borgerne  
oplever gevinsten ved at 
arbejde sammen. Det er efter 
min mening bæredygtigt  
hjælpearbejde.

Af Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder

I Numi arbejder 
mænd og kvinder 
side om side uden 
problemer modsat 
flere andre lands-
byer i Darfur.
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Hjælpeaktion 
2021

Indsatser  
støttet af 
Hjælpeaktion

Indsamlings- 
resultatet lød på 
757.966 kroner!

Med midler fra Hjælpe- 
aktion var vi i 2021 i 
stand til at støtte  
indsatser som:

•  Uddeling af bl.a.  
hygiejnepakker og mad 
til mennesker berørt at 
jordskælvet i Haiti

•  Uddeling af bl.a. vand, 
mad, myggenet og medicin  
til vulkanofre i DR 
Congo

•  Uddeling af bl.a. sæbe, 
udstyr til madlavning, 
moskitonet og spande 
til internt fordrevne  
i Vestdarfur

 

Det indsamlede beløb er utroligt flot, ikke mindst  
fordi alle frivillige i menighederne og skolerne  
skulle tænke i nye baner.

En særlig og gammel tilladelse gjorde det indtil for 
nylig muligt at samle ind fra dør til dør. I dag vil 
det være for administrativt krævende og dyrt for ADRA 
at gennemføre en husstandsindsamling. Fremover må vi 
stadig ringe på i private hjem, men kun hvis dem bag 
døren kender os.

Vejlefjordskolen har især i 2021 været utrolig dygtig 
til at finde nye veje til indsamling. Lærere, elever, 
forældre, bekendte og lokalsamfund har været stærkt 
engagerede i at donere.

På Færøerne brugte indsamlerne to ugers ferie på at 
slide skosålerne tynde ved at gå fra dør til dør.  
Her må man stadig godt!

I ADRA tror vi på, at Hjælpeaktion stadig har en  
lang og god fremtid i vente med de frivilliges hjælp  
– men under nye former.  

Børn fra DR Congo 
efter vulkanudbruddet

Af Laura Reiter Resenbro
Event- og  

administrationsmedarbejder



Jens Vesterager
Generalsekretær

Nils Rechter
Administrationschef

Ashton Mandrup
Assisterende programchef  

Agnar Jacobsen
Controller – Danmark 

Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

Katrine Skamris
Økonomichef 

Helene Ellemann-Jensen
Programchef

Laura Nielsen
Programkoordinator

Agyedho Othwonh Bwogo
Programkoordinator 

Karen Ansbæk
MEAL-rådgiver 

Insa Deimann
Humanitær koordinator

Pia Jensen
Humanitær koordinator

Bjørn Johansen
Programkoordinator

Søren Theilgaard
Programkoordinator for landbrug  

og privatsektor-samarbejde

Kristel Krøll Thomsen
Controller 

Hanne C. Winther
Controller – Udland

Lise Andersen
Praktikant

Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder

Laura Reiter Resenbro
Event- og administrations-

medarbejder

Caroline Bernhardsen
Studentermedhjælper  

– ADRA Ung koordinator

Maria Abildstrøm Bøg
Fundraiser 

Allan Jørgensen
Projektsupervisor i Sydsudan

Medarbejdere i 
ADRA Danmark 2021  
- ved årets udgang
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Støt ADRA
MOBILEPAY: 123 842

NETBANK
Registreringsnummer:9570 kontonummer:0008688222

BETALINGSKORT
Gå ind på hjemmesiden www.adra.dk/stoet-os

Fast bidrag via Nets/PBS
Et fast månedligt bidrag sikrer langvarig og konstant hjælp. 

Gå ind på www.adra.dk/stoet-fast

31
45

7 
M

ed
ie

g
ru

p
p

en


