
    
 

Stairway Danmark – formandens beretning for 2020 
Fremlagt på generalforsamlingen d. 29. august 2021.  
 
Indledning  
I lighed med sidste år vurderede vi i det tidlige forår 2020 situationen i forbindelse med covid-19. Vi 
fandt det ikke forsvarligt at afholde generalforsamlingen i april, som vi plejer, men valgte at udsætte 
den til august, for at kunne invitere alle og for at Lars C. Jørgensen og Monica Ray kunne være i 
Danmark og have mulighed for at deltage. 
Aktiviteterne har i år 2020 været meget begrænsede og det afspejler sig tydeligt i den følgende 
beretning. 
 
Medlemstræf og GF 
Lørdag d. 22. august 2020 afholdte vi generalforsamling kombineret med årets medlemstræf. 
Vi havde en god og inspirerende dag på Hotel Comwell, Køge Strand. Det var meget givende at have 
mulighed for at ses og tale sammen efter en lang tid uden møder og rejser.  
 
Jørgen Bo Jensen 
Efter et års behandling i skifteretten blev der i februar 2020 indsat 525.000 kr. på Stairway Danmarks 
konto. Jørgen Bo Jensens sidste vilje var at ”kunne hjælpe og støtte trængende børn i Manila, 
Filippinerne”. Hans bror, Bjarne Bo Jensen, valgte at opfylde sin brors sidste vilje ved at donere 
pengene til Stairway. 
 
Indsamlinger  
Eleverne på Rødkilde Gymnasium i Vejle har i rigtig mange år samlet ind til Stairway. I år blev det 
til hele 260.333 kr. Dermed slog de deres egen rekord. 
Skanderborg Gymnasium samlede ind til Stairway for første gang i 2018. I 2020 indsamlede 
eleverne 141.681 kr. 
Det er hvert år imponerende at opleve den ildhu og kreativitet eleverne mønstrer for at opnå 
deres flotte resultater. Resultaterne de opnåede i denne vanskelige tid, er endnu mere 
imponerende. Vi er stolte over, at de gør det for Stairway.  
Firetree Foundation har atter I 2020 besluttet at give et tilsvarende beløb til Stairway, og dermed 
fordoble elevernes indsamling.  

 
Donationer 2020 
Vi har i 2020 bl.a. modtaget disse donationer: 
Paula og Axel Nissens Legat:  75.000 kr. 
Metro-Schrøder Fonden: 35.000 kr. 
Fonden af 17/12: 25.000 kr. 
Jelling Musikfestival: 5.000 kr. 
 
 
 



    
 
Derudover har vi søgt og fået 61.000 kr. fra Udlodningsmidlerne. Sammen med 
administrationsbidragene fra Danida/CISU-projekterne dækker det vores udgifter i Danmark og 
sikrer dermed, at alle andre indsamlede midler  kan bruges 100% til aktiviteter i Filippinerne.  
 
Økonomi 
Vi har overført ca. 1,6 millioner kr. til Stairway i Filippinerne, heraf omkring 800.000 kr. til drift.   
Derudover omkring 800.000 kr. til DANIDA projekt og som vederlag for projektstyring.  
Årets resultat er 230.000 kr. og vores egenkapital ender på 4.492.000 kr. 
 
 
Filippinerne 
I årsberetningen indgår der sædvanligvis en kort gennemgang af aktiviteterne i Filippinerne. 
Igen i år er vi så heldige at vi på årets generalforsamling har besøg af Stairways grundlæggere og 
projektledere, Monica Ray og Lars C. 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. 
 
Man kan få et meget præcist og detaljeret indtryk af dette arbejde ved at læse den årlige rapport: 
Annual Report 2020 på Stairway Foundations hjemmeside (www.stairwayfoundation.org) 
 
 
2020 har i sandheden været et særligt år, der har præget aktiviteterne i Stairway voldsomt både i 
Danmark og Filippinerne. Men vi er heldigvis så robuste, at vi er klar til at genoptage alle aktiviteter, 
når det igen er muligt. Vi ser især frem til atter at kunne rejse ud og følge med i det fantastiske 
arbejde i Stairway Centret i Puerto Galera. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Kruse, formand 


