
 

 
Årsberetning for iiINTERest 2014                                                  
Velkommen, ved bestyrelsen 
2014 var det 7. år for vores lille organisation og 
det blev (igen) et år med en masse spændende 
aktiviteter. 2014 blev også året med det første 
besøg i Danmark, af vores partnerorganisation 
Ahead Initiatives, og året hvor vi (endelig) fik 
ansat en studenterassistent. Vi gik ind i det tredje 
- men ikke sidste - år af anden fase af 
fødevaresikkerhedsprojektet (vores 'tredje' 
projekt), i det andet år af vores 
uddannelsesprojekt (anden fase af vores 'fjerde' 
projekt), afleverede og fik godkendt en 

ansøgning om en tredje fase af 
fødevaresikkerhedsprojektet (vores 'femte' 
projekt) og startede en brainstorming om et nyt 
(håndværks- og måske 'sjette') projekt. (FIK I 
DEN (?))  
Desuden arbejdede vi videre med hjemmesiden 
og formidlingen til medlemmerne. Desværre 
forlod de nye folk, som vi fik med i bestyrelsen i 
2013, os igen. 
 
De interne linjer 
Efter mange besøg i Indien, hvor vi altid har 
været 'i de bedste (Ahead) hænder', var 2014, 
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nærmere bestemt 9.-20.8., tidspunktet, hvor vi 
skulle være værter for fire repræsentanter fra 
Ahead.  
Og det blev også et rigtigt godt besøg.  
 
Vi koncentrerede os om relevante ting i forhold 
til vores projektarbejde og om at give dem 
indblik i en del af det danske samfundssystems 
funktioner.  
Det blev til besøg på Christiansborg, møder i 2 
kommuner, Holbæk/ Århus Rådhus, besøg hos  
”Årstiderne" med indblik i vores 
landbrugshistorie, besøg på både konventionelle 
og økologiske landbrug med oplevelsen af den 
voldsomme griseproduktion vi er så kendte for. 

 
På skoleprojektsiden besøgte vi Skelgårdsskolen 
i Tårnby og mødtes / talte med unge studerende 
på Det Fri Lærerseminarium i Ollerup.  
Derudover blev der afholdt møde med nogle af 
iiINTERests medlemmer og afholdt seminar om 
'Social Accountability' i Århus med folk fra CISU 
(CIvilSamfund i Udvikling) samt interesserede 
medlemsorganisationer.  
 
 
Ind imellem alt det var der flere kulturelle 
oplevelser, så alt i alt et meget udbytterigt og 
fyldt program. 

 
Det var en stor oplevelse, også for os, og klart 
noget som har været med til at styrke de i 
forvejen gode bånd mellem organisationerne.  
 
Vi håber, at vi kan gøre besøg fra Ahead til en 
fast begivenhed hvert andet år. 
 

 

Så kom assistensen  

Vi havde talt om det længe, haft annoncering og 
opslag ude, men uden held og så pludselig 
lykkedes det!  
Nemlig at få ansat en studenterassistent.   

 
Ved tilfældighedernes spil og et møde - af alle 
steder i venteværelset til visumafdelingen på den 
Indiske Ambassade - mellem Søren og en 
kollega fra Århus, ja, så var Katrine (Mygind 
Bach) klar til at give os en hånd.  
 
Det var været med til at give iiINTERest et løft, 
og de fleste, hvis ikke alle medlemmer, har 
efterhånden været i kontakt med Katrine qua 
fremsendelse af kontingentopkrævning, 
indkaldelse til generalforsamling med mere.   
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Hjemmesiden vedblev med at være den 'ømme' 
tå. Trods store tanker og gode planer kom vi 
kun et lille stykke ad vejen– og har igen, igen 
måtte sande at der nogle gange sættes flere 
begrænsninger på det frivillige arbejde end vi 
regner med i form af arbejde, familieliv og 
mange andre forhold. Vi håber, at der 
efterhånden vil kunne gives det løft, som vi så 
gerne ser, at hjemmesiden får. 
 
Vi fik udarbejdet og rundsendt et nyhedsbrev i 
løbet af året. Igen ikke helt så mange som 
håbet. Vi arbejder fortsat sammen med Ahead 
om at få nogle historier fra felten i Indien i 
oversat form,  som også vil kunne være med til 
at supplere Nyhedsbrevene. 
 
Vi gik i gang med at udarbejde en design 
manual. Dels trængte/trænger logoet til en 
finpudsning og dels er der behov for at få 
brevpapir m.v. i mere faste (layoutmæssige) 
rammer. 

 
Vores revisor, Jan Schreiner, meddelte at han 
gik på pension, så vi gik i gang med at finde en 
anden revisor. Da Jan gav en hånd med det, gik 
det let og smertefrit, så vi assisteres nu af firmaet 
RSM plus og deres afdeling i Odense. En stor 
tak til Jan for hans (og kone Hannes) arbejde 
med at få vores ikke altid lige finpudsede tal til 
at blive til 'rigtige årsrapporter' fra 2010-2013. 
 
Endeligt har vi naturligvis brugt lidt energi på at 
få medlemskontingenterne i hus - 52 betalende i 
året der gik. Dejligt og endnu en gang en STOR 
TAK til jer for støtten, uden hvilken vi ikke kunne 
lave vores arbejde. Vi håber naturligvis at 
medlemmerne fortsat vil støtte op om arbejdet 
og kan allerede se her i starten af 2015, 
hvordan Katrines indflydelse gør sig gældende! 
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Projekterne og besøgene i Indien 
Fødevaresikkerhedsprojekt fase 2 gik ind i sit 
tredje af tre år. Altså det sidste år, troede vi, 
men sådan blev det ikke (se nedenfor).  
 
Aktiviteterne i de 3 projektområder i 
Vestbengalen (Jaipalguri, Syd Dinajspur og South 
24-Parganas) har kørt på fuldt tryk. Hovedsigtet 
med aktiviteterne har (som nævnt i tidligere 
årsberetninger) været at omkring 5000 familier 
får et øget tilskud til deres husholdning gennem 
dyrkning af køkkenhaver, fælles jord, etablering 
af planteskoler med meget mere.  Desuden er 
kommunerne i projektområderne blevet 
involveret i arbejdet, og har skullet bidrage med 
egne midler til dette. Hensigten har været, at 
kommunerne til sidst helt har skullet overtage 
ansvaret for aktiviteterne i samarbejde med 
lokale CSOer (Civil Samfunds Organisationer). 
Endeligt har et tredje vigtigt element været 
Aheads samarbejde med og styrkelse af lokale 
partnere/CSO'er. Dette er lykkedes i et vist 
omfang, bedre med nogle CSOer end andre, 
og kun via en stor indsats fra Aheads side. 

 
Mens vi nåede det antal familier med 
dertilhørende dyrkning af køkkenhaver m.v., 
som vi havde regnet med (og lidt til), nåede 
involveringen af kommunerne ikke helt det 
niveau, som vi havde håbet på. Forsinkelser 
grundet valg og udfordringer med at få 
opbygget en tilstrækkelig kapacitet hos partner 
CSOerne (som beskrevet i Årsberetningen for 
2013) medførte, at kommunerne godt nok har 
bevilget støtte til aktiviteterne, men ikke i det 
ønskede omfang. Da vi af forskellige årsager 

havde lidt midler tilbage på projektkontoen, 
besluttede vi sammen med Ahead at ansøge 
CISU om forlængelse af projektet. Ved at få et 
år mere til at kunne arbejde videre med 
processerne håber vi at kunne øge 
kommunernes bidrag til projektaktiviteterne. Så 
mens nogle aktiviteter er stoppet, fortsætter vi i 2 
områder med dette arbejde i hele 2015. I og 
med at vi var ved at nå slutningen af fase 2 af 
fødevaresikkerhedsprojektet, skulle vi også lave 
en ansøgning om en fase 3. Et intensivt 
forarbejde kulminerede i at Poul, Søren og de 
fire Aheadfolk mødtes med en konsulent fra 
 CISU medio august i DK.  
 
Her fik vi kommentarer til og gode råd på et 
udkast til en ansøgning, som vi derefter 
færdiggjorde og indsendte d. 30.8. til CISUs 
såkaldte 'Civilsamfundspulje'. Vi holdt derefter 
vejret i ca. 2 1/2 måned, mens vi ventede på 
svar ... Endelig kom det. Egentlig positivt, idet vi 
havde fået 21 points ud af 22 mulige som 
vurdering af ansøgningen, men grundet 
begrænsninger i midlerne, desværre et afslag. 
Ærgerligt, ærgerligt. Vi diskuterede situationen, 
mens vi var på projektbesøg i Indien i 
november-december måned, lagde en plan - og 
så ringede Sørens mobil med besked fra CISU, 
om at man havde ændret beslutningen og 
projektet (fase 3 ansøgningen) var bevilget! Stor 
glæde, fest og jubel.   

 
Vores 4. projekt (Uddannelsesprojektet) gik ind i 
sit andet år. Ahead Initiatives skal sammen med 
4 CSOer i Vestbengalen opbygge nyt 
undervisningsmateriale til brug i hhv. 1.-5. 
klasse og 6.-9. klasse ved i alt 24 lokale skoler i 
4 distrikter. Desuden skal der etableres 
forskellige aktiviteter for unge, der er stoppet i 
skolen således, at de kan få en chance for at 
erhverve sig nye kompetencer og gerne kunne 
skabe sig et indtægtsgrundlag. Arbejdet er 
skredet godt fremad, og en masse nyt materiale 
er blevet produceret. Rigtigt mange steder er 
aktiviteterne blevet godt modtaget, fordi visning 
af CD-rom'er, fokus på dans og musik med 
mere har været efterspurgte forandringer i en 
ellers noget triviel skoledag. Da dette er et nyt 
område for både os og Ahead Initiatives, har vi 
også lært meget, især om hvordan hele 
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skolesystemet fungerer i Indien og Vestbengalen. 
Der er mange problemer, men også mange 
muligheder, så meget arbejde venter forude.  

 
Vi har også forsøgt at få etableret kommunikation 
via internet og Skype mellem en dansk skole (en 
8. klasse på Skelgårdsskolen på Amager) og én 
af de deltagende skoler i Vestbengalen, men det 
er ikke lykkedes, grundet tekniske og sproglige 
vanskeligheder.  
 
Til gengæld har vi arbejdet med andre former 
for kommunikation, hvilket f.eks. betød at Ahead 
folkene mødte 8. klassen og deres lærere i 
august måned, fik fortalt om forholdene i Vest-
bengalen og hørt om danske elevers forhold. 
Og vi fik alle en rundtur på Skelgårdsskolen og 
en masse interessante informationer.  
 
En stor tak til Pernille, Susan og deres elever i 8. 
klassen for deres interesse og bidrag - det bliver 
spændende at se hvad det udvikler sig til! 
 
Året har endnu en gang understreget, at Ahead 
arbejder engageret og intensivt med 
projekterne. Alle ansatte har hjertet på rette sted 
og yder en stor indsats, altid med en konstruktiv 
tilgang, trods udfordringerne.  
 
Planer og mål i 2014 
Vi kom godt i mål i 2014 på de fleste områder: 
Året startede med et projektbesøg i Indien i 
januar måned med fokus på 
Uddannelsesprojektet. Vi havde endnu en gang 
en virkelig god tur med mange spændende 

diskussioner, mange oplevelser og masser af 
stof til eftertanke.  
 
Året sluttede med endnu et projektbesøg, denne 
gang til Fødevaresikkerhedsprojektet. Og efter 
lidt nedtur, fik vi som beskrevet ovenfor gode 
nyheder og vores femte projekt i hus 
(Fødevaresikkerhedsprojektet, fase 3, som vil 
strække sig fra 1.1.2015-31.12.2018 med et 
samlet budget på 4,87 mill. kr.). 
 
Fødevaresikkerhedsprojektets 3. år af anden 
fase gik godt, vi fik en forlængelse med et år, og 
Uddannelsesprojektet kom godt videre med sit 
andet år, om end valget i april-maj påvirkede 
fremdriften. Valget var denne gang til det indiske 
parlament i New Delhi. Grundet Indiens 
størrelse og en særlig måde at afholde valg på 
(ved at gå fra delstat til delstat og ikke holde 
valget på én dag), strakte valget sig over hele 6 
uger i april-maj måned. Ahead folkene sørgede 
for at projektaktiviteterne kom i gang igen, da 
det hele var overstået, og den nyvalgte Modi-
regering var kommet på plads i Delhi. 
 
Vi havde planer om at lave materialer om 
Fødevaresikkerhedsprojektet, både på skrift og 
på video/CD-rom. Det blev til en CD-rom, som 
blev sendt til alle medlemmerne, men pjecen 
kom til at vente ... Det gjorde hjemmesiden, 
som nævnt ovenfor, også, men en fornemmelse 
for hvor vi er på vej hen, kan man nu godt få 
ved at gå ind på www.iiinterest.dk. 
 
Vi fik 4 personer fra Ahead til Danmark i august 
2014 og det har bidraget til at udbygge vores 
gode forhold. Vi fik ansat en studenterassistent, 
og det har været virkeligt godt! 
 
Vi fik vores femte projekt godkendt og startet 
diskussionerne af mulighederne for at starte et 
muligt sjette projekt med Ahead. Det er især 
Gitte og Bodil, der tænker tankerne ang. et 
'håndværksprojekt'. Hoved-ideen er, at der skal 
arbejdes med udvikling af forskellige former for 
lokal håndværksproduktion i samarbejde med 
håndværksmestre, kommuner, Ahead, CSOer 
m.fl. En særlig målgruppe herfor er en del af de 
mange unge, der desværre ikke har noget fast 
arbejde og indkomst. 
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Planerne for det igangværende års arbejde 
(2015) 
 
Vi har mange planer for 2015, herunder: 

At vi på de interne linjer skal have Katrine (vores 
studenter assistent) godt ind i arbejds-opgaverne 
med medlemspleje og formidling.  
 
Vi SKAL have hjemmesiden udviklet til det 
format, som vi så længe har ønsket, og vi skal 
have lavet mere formidling om hvad iiINTERest 
arbejder med. Formidlingen vil være på skrift, 
CD-rom, video og måske endda en film. Vi skal 
have logoet finpudset og en designmanual på 
plads. Og sidst, men ikke mindst skal vi have 
samarbejdet med vores nye revisor afprøvet. 
 
Projekterne skal hhv. afsluttes 
(Fødevaresikkerhedsprojektet, fase 2), videreføres 
(Uddannelsesprojektet) og igangsættes 
(Fødevaresikkerhedsprojektet, fase 3).  

 
 

Vi skal på projektbesøg i Indien i november-
december 2015 for at se hvordan det går med 
Uddannelsesprojektet.  
Og besøget udvides i år, idet Poul, Bodil og 
Gitte 'tyvstarter' en uge før med hhv. at se på 
flere skoleaktiviteter samt arbejde med et 
billedbogsprojekt.  
Bodil og Gitte skal efter det officielle 
projektbesøg tale videre med Ahead om 
håndværksprojektet, herunder besøge forskellige 
håndværksmestre. Så der venter lidt af en tur 
...... 
 

 
Vi har naturligvis stadig også et tilbud til alle, 
med interesse i at deltage i og bidrage til vores 
arbejde, om at være med!?!  
Også i 2015 er der muligheder for 
interesserede, der gerne vil være med til at fylde 
organisationens stadigt voksende rum ud. 
 
11. april 2015 


