
    
 

Stairway Danmark – formandens beretning for 2019 
Fremlagt på generalforsamlingen d. 22. august 2020.  
 
Vores generalforsamling var oprindeligt planlagt til at blive afholdt d. 10. maj 2020. Men som så 
mange andre foreninger måtte vi tænke om. Vi havde i forvejen aftalt at skulle holde Stairway-træf 
i dag d. 22. august.  Vi besluttede at slå de 2 ting sammen, og så håbe på, at vi kunne mødes, og 
heldigvis blev det muligt. 
2019 har været et spændende og meget travlt år, fyldt med rørende og overraskende oplevelser i 
Stairway Danmark. 

 
Danmark 
 
Ny bank 
Vi har i Stairway Danmark længe ønsket at skifte bank. Vi har hvert år betalt flere tusinde kroner for 
at have vores penge stående i Danske Bank, sidste år blev det til 9000 kr. Bankens sager om hvidvask 
og andre ”uheldige” projekter, har gjort det endnu mere aktuelt at finde en anden bank . 
Efter at have undersøgt markedet, besluttede vi at skifte til Lån og Spar. 
 
Rejseaktiviteter 
I 2019 har bestyrelsen været på en del rejser til Stairway Filippinerne. I januar-februar var Lisa og 
Sarah på Stairway for at samle materiale til rapporter i forbindelse med vores projekter i CISU 
I påsken var Lars på Stairway bl.a. for at drøfte planer for fremtiden. 
Og i december var Chalotte og Christian på Stairway for at følge op på sundhedsprojekter i Baclayan 
og byggeriet i Manila. 
 
Modtaget arv:  
Torbens Kjær 
I november måned 2018 modtog vi brev fra en advokat i Roskilde, om at Torben Kjær havde betænkt 
os i sit testamente. Vi stod til at arve hans hus og en stor del af hans øvrige formue.  
Vi overtog huset d. 1. marts 2019 og vi har holdt et par af vores bestyrelsesmøder i huset, som straks 
blev døbt Torbens Minde. Vi besluttede hurtigt at sælge huset og kunne skrive under på en salgs-
aftale d. 3. juli, med overtagelse d. 1. september. Huset blev således solgt på et halvt år og prisen 
blev 2.900.000 kr. Torbens Minde er nu revet ned og der bliver bygget et nyt hus på grunden. 
 
Jørgen Bo Jensen 
I december måned 2018 blev vi kontaktet af Bjarne Bo Jensen. Hans bror, Jørgen Bo Jensen, havde 
i et brev, ”Min sidste vilje” ønsket at nogle af hans efterladte penge skulle gå til ”hjælp og støtte til 
trængende børn i Manila, Filippinerne”. Bjarne Bo Jensen besluttede at  pengene skulle gå til Stair-
way, i forvisning om at pengene ville komme børn i Manila til gode. Efter et års behandling i skifte- 
retten blev der i februar 2020 indsat 525.000 kr. på Stairway Danmarks konto. 
 



    
 
Indsamlinger  
Rødkilde Gymnasium i Vejle har i omkring 25 år samlet ind til Stairway. I år blev det til 
imponerende 230.037 kr. Skolen har oprettet en særlig Stairway-klasse, som skal besøge 
Filippinerne.  
Skanderborg Gymnasium samlede ind til Stairway for første gang i 2018. 
I 2019 blev resultatet 138.900 kr. Imponerende. 
Det er hver gang en stor glæde at opleve unge mennesker tage ansvar og vise så stort engagement 
for en sag så langt fra deres hverdag. Man kan således være tryg for fremtiden. 
 
Donationer 2019 
Vi har i 2019 bl.a. modtaget disse donationer: 
Paula og Axel Nissens Legat:  150.000 kr. 
Pia og Emil Ingemann Øigaard:  50.000 kr. 
Vejle Syd Rotary: 50.000 kr. 
Metro-Schrøder Fonden: 35.000 kr. 
Fonden af 17/12: 75.000 kr. 
Rødovre Filippino: 11.000 kr. 
Jelling Musikfestival: 1.000 kr. 
 
Derudover har vi søgt og fået 61.000 kr. fra Udlodningsmidlerne. 
Sammen med administrationsbidragene fra Danida/CISU-projekterne dækker det vore udgifter i 
Danmark og sikrer dermed, at alle andre bidrag kan bruges 100% til aktiviteter i Filippinerne.  
 
Økonomi 
Vi har overført i alt 1.947.029 kr. til Stairways aktiviteter i Filippinerne, heraf kr. 937.002 kr. til de 
Danida/CISU støttede projekter og ca. 1 mio. kr. til øvrige aktiviteter.  
I år kommer vi ud med et overskud på 2.786.691 kr. og har en egenkapital godt 4 mio. kr. 
I lyset af den meget solide økonomi har vi iværksat flere tiltag for at sikre den fortsatte udvikling, 
herunder fastholdelse af de dygtige medarbejdere i SFI. (Stairway Foundation Inc.) Vi har ligeledes 
planlagt at afsætte midler til den stadige udvikling af E-læring, opdatering af sikkerhed på Stairway, 
samt øgning af vores reservefond. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Filippinerne 
Stairway Foundation Inc’s (SFI) overordnede opgave og mål er at arbejde for børns rettigheder med 
særligt fokus på at forhindre seksuelt misbrug og udnyttelse af børn.  
Man kan få et meget præcist og detaljeret indtryk af dette arbejde ved at læse den årlige rapport: 
Annual Report 2019 på Stairway Foundations hjemmeside (www.stairwayfoundation.org) 
 
I år er vi så heldige at vi på årets generalforsamling har besøg af Stairways grundlæggere og projekt-
ledere, Monica Ray og Lasse Jørgensen.  
De har lovet at give os et aktuelt indblik i aktiviteterne i Stairway samt give os et billede af situa-
tionen i Puerto Galera under COVID-19. 
De vil sikkert komme ind på en del af de nedenstående emner: 

 
Stairway’s advocacy program 
E-learning 
BTNN 

 
Family Home Program (FHP) 

 
Community Assistance Program (CAP) 
Scholarship  
Children Health and Education Center I Baclayan. (CHEC) 
Stairway Organic Farm, Baclayan 

 
EACY (Environmental Awareness for Children and Youth) 
The Lorax.  
SAS (Sea Adventure School)  
The EACY dive school.  

 
Stairwaycenter i Manila: 
 
 
Sammenfattende kan man sige at 2019 igen har været et imponerende år for Stairway. Aktiviteterne 
i Filippinerne bliver ved med at imponere. Lasse og Monicas enorme arbejde og engagement af-
spejler sig i alle aktiviteter, men også det fremragende arbejde som alle medarbejderne i SFI leverer. 
Vi er glade for, at vi i Stairway Danmark kan give vores bidrag til, at det hele kan hænge sammen, 
både økonomisk og praktisk. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Kruse, formand 


