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Formandsberetning 2010 -2011 Denmark Lesotho Network 
 
Året har været præget af projektaktiviteter. Arbejdet har i perioder været op ad bakke. Der 
bliver stillet stadig større krav fra Projektpuljen. Ansøgninger skal følge Danidas 
civilsamfundsstrategi, som indeholder 3 vigtige begreber som Serviceydelser, 
Kapacitetsopbygning og Fortalervirksomhed, som skal være det bærende fundament i 
udviklingsprojektet, have en sammenhæng og fremstå klart i ansøgningen. Samtidigt ser 
Projektpuljen på den ansøgende organisations kapacitet, er ansøger i stand til at følge op 
på et igangværende projekt?. Bestyrelsens beslutning om at få hjælp udefra, syntes at 
have båret frugt. DLN fik etableret et samarbejde med Marie Willumsen fra Afrika Studier, 
KU, Line Kaspersen og Maria Clausen fra RUC. Alle 3 havde kvalifikationer der matchede 
vores behov. 
Det nye samarbejde har betydet at DLN nu har 2 igangværende projekter med 
samarbejdspartnere i Lesotho. 
 
 
Igangværende projekter 
 
Development Peace and Education (DPE)  
April 2010 indsendt DLN en ansøgning til Projekt Puljen (PP) om støtte til DPE’s aktiviteter 
over en etårig periode fra 01.07.10 til 30.06.11. Beløbet var på kr. 498.170. I slutningen af 
juni modtog vi en godkendelse af projektansøgningen, med et godt råd, nemlig at DLN og 
DPE sammen skulle beskrive E&M mere detaljeret.  
DLN’s projektgruppen består af 3 medlemmer: Bodil Mathiasen,  Helga Halck Højsager og 
Marie Villumsen. Som støtte har vi haft Grethe Winkler Jørgensen og Bodil Højlund. 
 
Projektets titel er: 
Capacity Building and Advocacy for community participation in political processes 
and decision making  
Development for Peace and Education (DPE) har i en del år arbejdet med 
borgeruddannelse og styrkelse af borgernes involvering i politiske emner og 
beslutningsprocesser på lokalt, distrikt og nationalt niveau. DPE og Denmark Lesotho 
Netværk (DLN) har indgået et partnerskab med den overordnede strategi at udvide DPE’s 
aktiviteter til at omfatte tre nye geografiske områder. Projektet indeholder 
kapacitetsopbygning af DPE for at kunne udvide aktiviteterne, kapacitetsopbygning af 
lokalbefolkningen i de nye områder for at øge deres bevidsthed omkring mulighederne for 
at deltage i politiske  beslutningsprocesser samt at yde fortalervirksomhed for at sikre, at 
befolkningens synspunkter bliver hørt af politikere og embedsmænd på både lokalt og 
nationalt niveau.  Desuden skal DPE bl.a. udvikle en manual med metodebeskrivelse af 
deres anvendte rollespil, et curriculum for træning af Animatorer og endelig en tjekliste for 
M&E som er anvendelig i alle 3 områder.  
Projektets start blev af praktiske grunde udskudt 2 måneder, så det løber fra 01.09.10 – 
31.08.11. Det var fra starten svært at fastholde en kontakt til DPE, der blev ikke 
responderet på mails, bankaftale og samarbejdsaftalen var længe undervejs, og der kom 
ikke nogen rapporter. 
På et bestyrelsesmøde den 05.09.10, blev det besluttet at 1 person skulle besøge DPE. 
Der er i projektperioden kun afsat økonomi til et monitorering besøg, men i samråd med 
Projekt Rådgivningen (PR), blev det besluttet at Helga Halck Højsager, skulle aflægge et 
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besøg på 5 dage i nov.10. Det afsluttende monitorerings besøg vil derved blive forkortet, 
så vi holder budgettet. 
Bestyrelsens beslutning blev taget ud fra den betragtning, at det er en ny partner vi har 
indgået samarbejde med. En partner som vi nok kender, men som ikke har ikke været en 
MS partner, og måske derfor ikke er helt klar på hvad et partnerskab indebær. 
Et andet argument er, at vi under udarbejdelsen af det nuværende projekt, havde en plan 
om et efterfølgende  projekt på 3 år, hvor DPE kan konsolidere nye aktiviteter og 
dokumentere virkningen af deres tilstedeværelse og samarbejde med lokalbefolkningen i 
de 3 udvalgte områder.  
Helga besøgte DPE i 5 dage og i den periode blev der indgået følgende aftaler: 
 
DPE Bogholder: 
- Bruger det regnskabssystem, som de allerede bruger til andre organisationer, dette for at 
forenkle bogholderens arbejde. 
- DPE leverer en regnskabsrapport senest den 1. februar 2011. Vi vil derefter overveje, om 
den regnskabsmæssige metode er anvendelig til den endelige rapport. 
 
DPE, udkast: 
- træningsplan for uddannelse af lokale animatorer 
- Udarbejde et udkast til en manual for Community Parliament og Peoples Tribunal 
- Udarbejde en aktivitetsplan 
- Sende en aktivitetsrapport hver 3 måned til DLN. Første rapport inden 1. december 2010. 
- Udarbejde forslag til anvendelse af Most Signifikant Change (MSC) og guideline for 
områder/aktivitets elementer, der kan anvendes i base-line og i den afsluttende 
monitorering. 
- Udarbejd en ansøgning til DLN’s  fundraising gruppe om økonomisk støtte til køb af fem 
nye pc'er, med deadline 15 December 2010. 
- DLN udarbejder en rapport om besøget, som godkendes af DPE. 
Al kommunikation går til Mr. Shale og det anvendte medie er e-mails, som besvares så 
hurtig som mulig fra begge parter. 
I skrivende stund arbejdes der på en statusrapport, som skal afleveres til PR inden 1. 
marts 2011. Desværre, er det ikke uden problemer at få oplysninger fra DPE til, at 
kvalificere vores rapport. Vi har modtaget en manual på 66 sidder og en strategiplan på 36 
sider. Vi har kun modtaget sparsomt af dokumentation for arbejdet på gulvet og i marken. 
 
 
 
 
 
Rural Self-help Development Association (RSDA)  
I april 2010 rejste Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Max Schrøder til Lesotho for i 
samarbejde med RSDA at udarbejde afsluttende projektformulering og oplæg til den 
endelige ansøgning.  
I september 2010 blev indsendt en ansøgning til PP om støtte til at 3årig projekt fra 
01.01.2011 – 01.01.13 med et beløb på kr. 1.796.224. 
I november fik DLN godkendt ansøgningen, med start fra 01.01.11. Samtidig lavede DLN’s 
projektgruppe en omstrukturering i forhold til tovholder funktionen. Anders Hedegaard som 
indtil da havde besiddet denne funktion, ønskede at overlade opgaven til en anden i 
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gruppe. Gruppen besluttede at Maria Clausen påtog sig opgaven, og har det overordnede 
ansvaret. Gruppen består med de samme medlemmer, men med definerede opgaver i  
forhold til projektudførelsen.  
Karen Steffen, Line Kaspersen og Maria Clausen er i skrivende stund i Lesotho på 
opstartsbesøg. 
 
Projektets titel er: 
Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho 
Organisationen RSDA arbejder med at fremme og støtte landbefolkningens eget potentiale 
for at sikre bæredygtig udvikling i Lesothos landområder. DLN og RSDA  har samarbejdet 
siden 2005, hvor DLN modtog midler gennem Minipuljen til et projekt, der blev afsluttet i 
2007. DLN og RSDA ønsker at byge videre på dette projekt. Denne fase af projektet vil 
dels kapacitetsopbygge RSDA bl.a. ved at støtte at der udvikles vedtægter for at sikre at 
RSDA har de rette redskaber til at støtte landmandsgrupperne. Samarbejdet vil der ud 
over fokuserer direkte på at kapacitetsopbygge de 40 landmandsgrupper i 2 områder i 
Lesotho. Formålet er at styrke både deres interne organisation og deres evne til at 
samarbejde og netværke overfor lokale og nationale beslutningstagere. 
Landmandsgrupperne har allerede etableret 3 paraply-organisation, som der ud over skal 
styrkes og trænes bl.a. i fortalervirksomheder og andre metoder med det formål at 
kapacitetsopbygge dem og derved at gøre dem i stand til mere effektivt at kunne påvirke 
landmændenes livs-omstændigheder. Der vil desuden blive arbejdet med at træne 
trænere for at sikre bæredygtighed, samt videndeling og erfaringsudveksling blandt 
landmandsgrupperne. 
 
 
Bestyrelsen 
Der har i årets løb været afholdt 5 Skype og 3 fysiske møder. Det er Skypemøder, som 
hyppigst bliver afholdt. Først og fremmest er det tidsbesparende, men også en økonomisk 
besparelse for både DLN og den enkelte: Sidst og ikke mindst er der oftest 100% møde 
deltagelse fra bestyrelsen og ofte deltagelse af 1 suppleant. 
Lisbet Kristensen er midlertidig indtrådt i bestyrelsen, da Bodil Mathiasen er langtidssyg. 
Bestyrelsen har i dette år haft fokus på de områder/emner som Generalforsamlingen 
(GF)2010 anbefalede bestyrelsen at arbejde med. Der har også været en del aktivitet 
omkring både projektansøgninger, besøg i Lesotho og nu igangsættelse af projekterne. 
Det har været et travlt år for bestyrelsen og ikke mindst projektgrupperne, som har lagt 
meget energi i arbejdet. Det har været udfordrende og lærerigt for os alle. Det har dog 
også afspejlet en vis sårbarhed, når medlemmer af den ene eller anden grund, har måtte 
træde i baggrunden.  
Strategiplan: 
Den 01.11.10 havde bestyrelsen et møde med Troels Hovgaard fra PR, da vi ønskede at 
få tilbagemelding på vores udkast til en strategiplan. På baggrund af dette møde, er der 
udarbejdet et forslag til DLN’s strategi for de næste 3 år (2011-2013). Dette udkast vil blive 
fremlagt til godkendelse på den kommende Generalforsamling 2011. 
Brug af administrations midler: 
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til hvordan vi kan bruge nogle af de ikke 
øremærkede midlerne, som et projekt kaster af sig. Dette udspil vil også blive forelagt GF 
til godkendelse. 
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Det er også besluttet at der skal være en back-up  til Karen på bankforbindelsen. Den er 
uddelegeret til formanden.  
På GF blev der fremsat forslag til at mere end en skulle have et password til Lumela. Det 
er besluttet, at det er kassereren der er back-up på Lumela. Det er samtidig besluttet at 
det faktuelt er Karen Steffensen som betjener banken og Anne Andersen som betjener 
Lumela. 
DLN har indtil nu benyttet sig af revisorfirmaet Beierholm Århus. GF 2010 anbefalede 
bestyrelsen at undersøge en billigere løsning. Vi ved, at PR også er på udkig efter en 
anden revisor, så planen var at tage den samme. Der dukkede dog en anden mulighed op 
og bestyrelsen har fundet en revisor, som er kendt med mindre organisationer og 
projekter. Revisor Knud Erik Bendtsen vil blive foreslået fra bestyrelsen til godkendelse på 
GF. 
Der er har været fremsat et forslag om udvidelse af bestyrelsen, så vi ikke er så sårbare i 
fremtiden. Det betyder en vedtægtsændring, som vil blive fremlagt til godkendelse på GF. 
 
Egne midler 
Der er nu igen et administrativt afkast, som har givet bestyrelsen mulighed for at støtte andre 
organisationer. Det er besluttet at støtte Berea Agricultural Group, BAG med 15.000 Maluti til 
at lave 3 vandtanke på 3 af BAG udvalgte skoler. Det er anbefalet at BAG indhenter 
ekspertise hos RSDA, og kommende projektgrupper på besøg i Lesotho, vil monitorer denne 
aktivitet.  
Bestyrelsen har bevilliget kr. 6000,- til Lisbet Kristensen til en planlægningsrejse til Lesotho, 
idet Lisbet har påtaget sig opgaven at lave en ny turistrejse for interesserede.  
 
 
Arbejdsgrupper 
Fundraising 
På GF i 2009 blev der nedsat en fundraising gruppe. Den bestod af Anders Foghsgaard, 
Claus Løschenkohl og Jens Saxtorff. De har udarbejdet og sendt en ansøgning til Tips og 
Lottomidlerne (T&L).  
Der er ansøgt om 49.000 kr. til Berea Agricultural Group (BAG) til et demonstrationsprojekt 
med vandopsamling på 10 skoler i Berea District. Desuden ansøges om 3.000 til indkøb af 
IT. Af uforklarlige grunde, har det taget meget lang tid for T&L at give en bevilling. I december 
2010 kom der så et brev om at der var bevilliget kr. 9.358,09 som kunne bruges til de anførte 
aktiviteter. I samråd mellem T&L, fundraising gruppen og bestyrelsen, er pengene givet til 
DPE til indkøb af IT-udstyr. Lisbet Kristensen har taget sig af det praktiske omkring indkøb og 
betaling.  
Ved besøget i november 2010, mødte Helga 2 medlemmer af bestyrelsen for BAG hos 
Pelum. Fundraising gruppen havde bedt om et redigeret budget på vandtanke samt 
navngivne skoler som kunne drage nytte af tankene.  
Aftalen var, at de skulle komme med et budget på det antal tanke der var behov for, navn på 
skolerne og en enhedspris på en tank. Ansøgningen er modtaget, og det er besluttet at vi 
med vores tilskud på 3 tanke, vil se hvordan det udvikler sig.  
Tips og Lotto er ved at udarbejde nye kriterier til ansøgninger. Hvornår de offentliggøres 
vides ikke med sikkerhed. 
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Turistrejse til Lesotho 
Lisbet rejste sammen med Helga til Lesotho i november hvor Lisbet brugte tiden på at 
besøge turistmål og skabe kontakt til personer, som kunne bistå med aktiviteter og andre 
praktiske ting, som f.eks. at etablere transport under opholdet. Lisbet er ved at udarbejde en 
flyer, som kan deles ud og bruges hvor vi kommer i andre forsamlinger. 
Der vil blive løbende informeret på vores hjemmeside www.lumela.dk. 
 
 
Kursus aktivitet. 
Det har været sparsomt med deltagelse i kurser i dette år, da der har været så meget andet 
at tage sig af. Helga Halck Højsager har deltaget i Regnskabsaflæggelse og PR’s årsmøde i 
marts 2010.   
 
Pitso 
I september måned mødtes 20 DLN-medlemmer hos Annelene og Preben Eskerod til Pitso i 
Odder. Alle blev mødt med kaffe og kage. Der blev i dagens løb vist lysbilleder, talt om rejser 
til Lesotho og dagen sluttede med et rigtigt bastho måltid. Der er en mere detaljeret artikel i 
vores newsletter dec. 2010. 
 
Ungdomsgruppe 
Der er oprettet en Face-book gruppe ”Barn eller ung i Lesotho”. 
 
Hjemmesiden 
Vi har fortsat den samme hjemmesiden, og har ikke fundet grund til at ændre på den.. Der 
lægges fortsat referater og nyhedsbreve ind. Det er Anne Andersen, som bestyrer siden. Det 
ser ud til, at andre end medlemmer læser siden, hvilket bekræftes af nogle henvendelser.  
 
Lumela 
Vi har kunnet holde planen om udgivelse 4 gange om året. Det er vores fornemmelse at 
Lumela læses af mange. Udarbejdelse og udgivelsen af Lumela skyldes fortsat Peter 
Rathmann og Anne Andersens fortjeneste. 
 
Andre aktiviteter 
Vi har ikke været så flinke til at tage del i PR-kampagner i 2010. Det skyldes helt klart at vi 
har været nød til at  prioritere vores kræfter. Nu hvor projekterne er landet, har vi et håb om 
der kan blive energi til at være med i mere oplysende aktiviteter. 
DLN har modtaget en invitation fra   
Foreningen Levende Hav til at tage del i afvikling af  projektet ”En flygtningebåd 
kommer til din by”. Planen er at skibet ANTON vil lægge til i Svendborg, 
Ringkøbing, Ålborg og Køge, samt muligvis også København og Dragør. 
Det er en landsdækkende kampagne for FN´s 2015-mål for nedbringelse af sult og 
fattigdom m.m. i samarbejde med kunstneren Jens Galschiøt fra Odense.   
I kan læse om og se billeder fra begivenhederne sidste år på Levende havs 
hjemmeside. www.levendehav.dk .  

http://www.lumela.dk/
http://www.levendehav.dk/


 6

Bestyrelsen har givet tilsagn om at være en del af dette arrangement, og har et håb om at 
medlemmer vil hjælpe. Vi har en plan om at kontakte medlemmer i de byer og opland dertil 
om at være med. Vi vil søge om midler fra PR til plakater og foldere. 
Det er en oplagt mulighed for vore medlemmer at være med i en kort afgrænset periode 
og det er god måde at få vores budskaber ud. 
Karen Steffensen vil være tovholder på denne opgave. 
 
 
Generalforsamlingen 2010 
15 medlemmer af 92 deltog i GF, og det er vi godt tilfredse med. Det var et meget 
konstruktivt møde, og der blev lagt nye opgaver til den kommende bestyrelse. Det har 
været befordrende at medlemmer har udtrykt forventninger til bestyrelsens kommende 
arbejde. 
 
Medlemmer 
Ved årsskiftet var der indmeldt 135  medlemmer.  
 
 
Helga Halck Højsager 
Formand 
Feb. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 


