
 

  Life and hope - Årsmøte 29. november 2015 - SAK 2)  

 

Årsberetning 2014 

Organisering 

Styret har i 2014 bestått av: 

Kristin S. Karlsen, gjenvalgt for 2 år 07.12.2014 

Elizabeth Markhus Alexandersen, styremedlemn (gjenvalgt for 2 år 07.12.2014) 

Ranveig Brekstad, styremedlem (gjenvalgt for 2 år 07.12.2014) 

Marianne I. Karlsen, styremeldem (gjenvalgt for 2 år 07.12.2014) 

Lillian Strand, styremedlem (valgt for 2 år 07.12.2014) 

 

Planlagte aktiviteter for 2014 og gjennomføring av disse 

1. Møteaktiviteter i styre 

Planlagt: Årsmøte og 2 styremøter 

Gjennomføring: Årsmøtet ble avholdt 7. desember 2014. september 2013. Det ble avholdt ett 

styremøte i 2014 (26. januar). Dvs. ett styremøte mindre enn planlagt. 

Ugifter: Kr. 0,- 

 

2. Fortsette quiz på Antikvariatet pub 
Planlagt: Marianne og Kristin holder almenquiz en gang i uka jan-mai og august-november. I 

januar, juni og desember får Lars Fuglevaag mulighet til å gjennomføre musikkquiz. 

Gjennomføring: Gjennomført som planlagt av Marianne, Kristin og Lars. Deltakerne har betalt kr. 

20,- per person. Ca. 1/3 av inntektene har gått til premier. Resten har gått til Life and hopes 

lunsjprosjekt ved Karagutu School. 

Inntekter L&h: Kr. 40.462,- 

Utgifter: Kr. 99,- (Kulepenner. Bilag: Ut047-14) 

Evaluering: Dette er en god inntektskilde for Life and hope. Å lage quiz er tidkrevende, men 

Marianne, Kristin og Lars er innstilt på å fortsette i 2015. Deltakeravgiften vil bli økt til kr. 25,- per 

person. 

 

3. Quiz i Adresseavisen 
Planlagt: Jobbe for å få påske- og julequiz i Adresseavisen. 
Gjennomføring: Marianne og Kristin takket ja til tilbud om ny ukentlig quiz i Adresseavisens 

søndagsutgave på nett. 24 spørsmål a kr. 1.500 per gang. Dette ble iverksatt fra sommeren 2014.  
Inntekter: Kr. 38.500,- 



 

Utgifter: Kr. 0,- 
Evaluering: Dette er en god inntektskilde for Life and hope. Marianne og Kristin skal fortsette så 

lenge vi får mulighet. 

 

4. Fratrekk på skatten 
Planlagt: Sikre at Life and hopes givere får mulighet til å trekke fra bidrag på kr. 500,- – 12.000,- 

på skatten. 

Gjennomføring: Ranveig har sjekket.  Nye regler gjelder fra 2014. Det er fortsatt litt uklart hvor vi 

skal registrere oss og hvordan. Life and hope er ikke helt i mål her. 

5. Julemesse 

Planlagt: Salg av håndverksartikler kjøpt i Etiopia, håndarbeidsartikler fra Norge, kaker, kaffe/te, 

julegrøt og injera. Alle i styret bidrar med og skaffe til veie salgsartikler. Vi inviterer fadderne til å 

bidra. Julemessa utvides fra en til to dager. 

Gjennomføring: Julemessa ble avholdt lørdag 22. og søndag 23. november kl. 11.00-18.00 på 

Lilleby skole. Ansvarlige: Ranveig og Elizabeth. Vi hadde annonse i Adressa (Det skjer) og plakater i 

butikker i nærområdet. Styremedlemmer og faddere bidro med stearinlys med trykk, 

håndarbeidsartikler (mest strikk), hjemmelaget julepynt og julekaker, samt injera og kaker til 

kaféen. Kristin hadde kjøpt inn sølv- og perlesmykker fra Etiopia, samt noen små kurver, for salg 

på julemessa. Dette som en test for å sjekke ut salgbarheten. 

Evaluering: Julemarkedet ble en stor suksess. Det var mye folk både lørdag og søndag. Litt minus 

for kundene at det var lite varer igjen søndag ettermiddag. Men det var også positivt for Life and 

hope. Salgsinntektene var rekordhøye. Julemessa vil bli arrangert over to dager også i 2015. Alle 

varene fra Etiopia ble solgt. Det ble besluttet at Elizabeth skulle handle tilsvarende varer i Etiopia 

i februar. Øvrige varer solgte også svært godt.  

Overskudd: 16.530,- 

Utgifter: Innkjøp av inngredienser til salg av pølser, risengrynsgrøt, injera og kaffe. Disse  ble 

trukket direkte fra inntektene og er ikke synlige i regnskapet. 

 

6. Kafé i Betel kirke og annet matsalg når mulighetene byr seg 

Planlagt: Salg av kaffe, kaker, injera m.m. ved Elizabeth. 

Gjennomføring: Elizabeth fikk kaféen på Betel syv ganger i løpet av året. I tillegg har hun ved en 

anledning solgt injera i Svartlamon barnahage. 

Overskudd: Kr. 9317,- 

Utgifter: Innkjøp til kakebakst, injera, kaffe og pølser. Utgiftene blir trukket før pengene 

overføres til Life and hopes sin konto. 

Evaluering: Dette er en god inntektskilde for Life and hope som har lykktes godt. Kaféen har også 

bidratt til donasjoner fra enkeltpersoner. Elizabeth ønsker å fortsette med kafé, men vet at Betel 

fortrekker å gi kaféen til organisasjoner med en religiøs formålsparagraf. Det kan bli mindre 

kafésalg i 2015. 

 

7. Innsamlingsaksjon i f.m. Trondheim triatlon 
Planlagt: Gjennomføre innsamlingsaksjon i fm. Trondheim triatlon i august. Selge Kaffe og kaker 

under selve mesterskapet. Ansvarlig: Lars 



 

Gjennomføring: Det ble opprettet en innsamlingskonto hos Better Now. Dette er et seriøst 

selskap som samler inn pengene for organisasjoner. Det ble også opprettet en innsamlingsside på 

nett med informasjon om Life and hope og innsamlingsaksjonen. Aksjonen oppfordret deltakerne 

av Trondheim Triatlon til å donere et beløp til Life and hope og samtidig informere andre om Life 

and hope sitt arbeid og innsamlingsaksjonen. To av deltakerne tok initiativ til hver sin mini-

innsamlingsaksjon blandt sine venner og familie. Disse ble tilsendt et takkekort i ettertid og en 

etiopisk keramikkhøne. I tillegg donerte flere av deltakerne penger. På grunn av en misforståelse 

fikk ikke Life and hope mobilisert salg av kaffe og kaker på selve arrangementet. Kristin ante ikke 

omfanget og planla og stille på egenhånd da flere av styremedlemmene til Life and hope var 

bortreist på tidspunktet. Kristin ga imidlertid klarsignal for sent. Dermed mistet vi 

kake/kaffesalget. 

Inntekter: Kr. 4362,22,- 

Utgifter: Better Now kostet 7,5 % av inntektene for å utføre jobben. Dette ble trukket før 

overføringen til Life and hope. 

Evaluering: Lars var misfornøyd med innsamlingsresulatet. Han hadde håpet på et langt større 

beløp. Både Lars og Kristin utførte en god del jobb i fm. aksjonen. Selv om resultatet ble langt 

dårligere enn forventet, kom pengene godt med.  

 

8. Reise til Etiopia 

Planlagt: Marianne og Kristin reiser til Etiopia i februar for å følge opp prosjektene i Addis Abeba 

og Dessie.  

Gjennomføring: Turen ble gjennomført i fm. vinterferien i februar og arbeidet gikk over fire 

dager. I tillegg gikk det med fire dager til reise. Lisbeth Andersen og Thuva Kvål Andersen ble med 

på turen. Marianne og Kristin fikk refundert utgiftene til flybilletten. Lisbeth og Tuva var veldig 

behjelpelig og bisto i arbeidet med prosjektene både i Addis Abeba og i Dessie. 

Karolo School i Addis Abeba: En dag ble tilbragt ved skolen. På forhånd hadde Elizabeth orientert 

skolen om Life and hope sin ankomst og avtalt med en som var involvert i prosjektet å møte 

representantene fra Life and hope kl. 12.00 utenfor skolen. Han møtte ikke. Skolen var uvitende 

om Life and hopes besøk, men rektoren tok representanene vel i mot likevel. Representantene 

fikk full omvisning på skolen og fikk treffe mange av lærerne. Representantene deltok på lunsjen 

for 120  barn som Life and hope har donert penger til. Lunsjen ble servert i et stort klasserom og 

besto av søt te og hvetebrød. Representantene fra Life and hope delte ut nye og brukte klær/sko 

som var samlet inn i Norge. Alle barn fikk minst ett klesplagg/sko. Lærerne som var ansvarlig for 

lunsjen sa det var behov for penger til innkjøp av kokeutstyr og ba om 14.000 birr til dette (ca. 

5.000 NOK). Representantene lovet å vurdere saken.  

Karagutu General Primary School i Dessie: Life and hopes representanter ble tatt vel i mot. 

Esmael, lønnet av Life and hope, var godt forberedt. Representantene hadde møte med den 

frivillige lærerkomitéen og rektor. Det ble utvist stor takknemlighet over Life and hopes støtte til 

skolen. De påpekte at lunsjpengene kun rakk til injera tre dager i uken. De øvrige dagene ble det 

servert søt te og hvetebrød. Skolen har rundt 100 elever til som har behov for fadder eller lunsj. 

Lønna til damekokkene som laget lunsjen var for lav. Det ble enighet om å øke den fra 400 birr i 

måneden til 600. Som takk for innsatsen fikk rektor og medlemmene av komitéen en liten gave 

(slips) og 300 birr hver. Representantene fra Life and hope deltok på lunsjen (delte ut 



 

pepperkaker fra Norge), hilste på de fire damekokkene, besøkte barnehagen (lekte med barna), 

ble vist det nye barnehagebygget som var nesten ferdig (representantene hadde med seg utstyr 

til barnehagen (bl.a. donert av Svartlamo’n barnehage)) og intervjuet alle fadderbarna som var til 

stede. Her stilte Esmael, engelsklæreren og Tesj opp som tolker. Alle fadderbarn fikk gave fra 

Norge. Noen av fadderne hadde sendt med gave til sitt fadderbarn. Resterende var betalt av Life 

and hope. Tre grupper med fadderbarn ble invitert med på middag på restaurant (de som ikke 

hadde fått anledning til å være med på middag tidligere). Butikken til kvinnene med HiV ble ikke 

besøkt fordi den ikke var i drift akkurat da. Prosjektene ser ut til å gå bra, bortsett fra butikken. 

Evaluering: Viktig å følge opp prosjektene jevnlig. Litt ubehagelig å komme uanmeldt til Karolo 

School, men også nyttig. Representantene opplevde at lunsjen ble gjennomført på en god måte. 

Utdeling av klær og sko ble litt kaotisk. Bør planlegges litt bedre neste gang. Lunsjen burde vært 

oppgradert. Ikke mye næring i te og hvetebrød. Representantene ble tatt vel i mot ved Karagutu 

school i Dessie. Alt var bra. Viktig at vi fikk snakket med fadderbarna. Et lite minus at 6-7 av 

fadderbarna ikke var til stede på skolen da vi skulle snakke med dem. Vi har fått tilsendt bilde av 

de i ettertid. 

Utgifter: Kr. 14500,- (flyreise) og gaver. Restaurantbesøkene spanderte Marianne, Kristin, 

Lisbeth og Tuva. Billettene ble kjøpt i 2013. Flybilletter til Elizabeths reise i 2015 ble betalt i 2014, 

kr. 6.820,- 

 

9. Fadderbarn Dessie og Addis Abeba 

Planlagt: Rekruttere flere faddere. Alle i styret bidrar. Mål: Faddere til 50 barn ved Karagutu 

School. Life and hope skal også sponse fadderbarn inntil de får fadder. 

Gjennomføring: Life and hope hadde per 31.12.14 43 barn som får jevnlige donasjoner på sin 

konto. De fleste har norsk fadder. Det er en økning på 6 sammenlignet med 2013. Ikke alle 

faddere betaler. Purringer ble sent både på mail og i brev uten at det ga resultater. 11 barn har 

faddere som ikke betaler. Ett barn har fadder som kun betaler halvparten av det som er avtalt. 5 

barn venter på fadder. Barna får i utgangspunktet ta ut 200 birr i måneden som skal dekke 

skolemateriell, skolepenger, uniform, mat, klær og sko. De får ta ut mer dersom det er behov. 

Kristin får jevnlig kontoutskrifter over barnas kontoer og holder øye med alle uttak.  

 

Ni barn går på videregående skole. To barn går på technical college. Ett barn har sluttet ved 

technical college og har begynt å jobbe. De øvrige er elever ved Karagutu School. I følge Esmael 

avsluttet ingen av barna utdanningen i 2014. 

 

Alle fadderbarn fikk julegave i 2014. 

 

Life and hope mener det er viktig å følge opp fadderne og informere jevnlig om Life and hope og 

fadderbarna. I 2014 fikk fadderne informasjon om Life and hopes fadderordning via den lukkede 

Facebook-gruppen. Ikke alle faddere er medlem av gruppen, men alle som er på Facebook har fått 

invitasjon om medlemskap. I tillegg sendes det ut oppdatert informasjon om fadderbarnet til hver 

enkelt i f.m. fakturautsendelse.  

 

Evaluering: Fadderordningen er vellykket med hensyn på gjennomføring av skolegang. Ordningen 

gir barna mulighet til å utdanne seg videre etter ungdomsskolen. Det er kritisk at 



 

 mange av fadderne ikke betaler. Purringer har ikke gitt resultater. Life and hope har ikke hatt 

økonomi til å sponse barn som ikke har fadder eller som har fadder som ikke betaler. Vi har ikke 

klart å nå målet om faddere til 50 barn. 

 

Life and hope har ikke igangssatt fadderbarnordning i Addis Abeba.  

 

Inntekter fadderbarn: Kr. 43.800,- (fra faddere). Kr. 1.200 mindre enn i 2013. 

Utgifter overføring til fadderbarn: Kr. 43.940,-. Kr. 6.726,50 mindre enn i 2013. Avviket på kr. 

140,- mellom inntekter og utgifter skyldes at Kristin ved overføring av penger til Etiopia ved et par 

anledninger har glemt å klikke på «Mottaker betaler alle omkostninger ved overføringer». 

 

10. Lunsj og skolepenger 

Planlagt: Opprettholde lunsjtilbudet for 60 barn ved Karagutu school og 120 barn ved Karolo 

school i Addis Abeba. I tillegg betale skolepenger for 21 barn ved Karolo School. 

Gjennomføring: Lunsjprosjektet ved Karagutu General Primary School har gitt 60 barn (skolebarn 

og barnehagebarn) sponset lunsj alle skoledager. Fire kvinner med HiV er fortsatt ansatt for å 

lage lunsjen. De har fått servert injera tre dager i uka og varm te og hvetebrød to dager. Flere 

barn har behov. Ved Karolo school har 120 barn fått sponset lunsj daglig. De har fått servert 

hvetebrød og varm te av lærere som stiller opp frivillig. Lunsjen er ikke veldig næringsrik, men 

bedre enn ingenting. Life and hope har også betalt skolepenger for 21 av barna som deltar på 

lunsjprosjektet ved Karolo school. 

Utgifter: Karagutu School: Kr. 41.870,- (lunsj), kr. 12.350,- (lønn). Karolo School: Kr. 22.455,- 

(skolepenger og lunsj). 

Evaluering: Lunsjen har vært et positivt tilbud for barna. For flere av barna kan dette vær det 

eneste måltidet de får i løpet av en dag. Lunsjen bidrar til at barna møter på skolen og at 

konsentrasjonsevnen øker. Life and hope har desverre ikke økonomi til å sponse lunsj til alle barn 

ved skolen som har behov. Skolene plukker ut barna som er verst stilt. 

 

11. Barnehagen 

Planlagt: Støtte ferdigstillelse av barnehagebygg. Opprettholde drift. 

Gjennomføring: Antall ansatte i barnehagen har vært 3 lærere og 3 assistenter. Antall barn har 

vært ca. 280. Barnehagen holdere fortsatt til i 3 klasserom ved Karagutu school. Life and hope 

har dekket lønn til lærere og assistenter. I 2013 startet byggingen av nytt barnehagebygg. Dette 

ble ferdistilt høsten 2014 og inviet i november. Antall barn er økt til over 300. Barna skal betale 

50 birr i barnehageavgift i måneden som skal dekke lønn til fire lærere og fire assistenter. Life 

and hope stoppet betaling av lønn til lærere og assistenter fra jan. 15. Karagutu School har bedt 

Life and hope om å dekke barnehageavgiften til ca. 20 fattige barn. Penger donert til lønn for 

lærere og assistenter høsten 2014 er ikke brukt. Disse vil dekke barnehageavgiften i 2015. Life 

and hope og Svartla’moen barnehage har donert tegnesaker, sakser og leker i gave til 

barnehagen. 

Evaluering: Life and hope anser barnehagen som en suksess. Barna har et sosialt og pedagogisk 

tilbud. For flere av barna betyr dette at de slipper å bli med foreldrene å tigge. Foresatte har 

mulighet til å arbeide utenfor hjemmet og øke familiens inntekter. Life and hope har tatt initiativ 

til og bidratt økonomisk til nytt barnehagebygg. En velykket prosess. 



 

Inntekter: 15.000,- (donert fra Svartla’mon boligstiftelse) 

Utgifter: 28090 (barnehagebygg),- + 10.700,- (lønn lærere og assistenter) 

 

12. Senter for kvinner med HIV – Jero jero 

Her har det ikke vært drift i 2014.  
Inntekter: Kr. 0,- 
Utgifter: Kr. 0,- 
Evaluering: Life and hope erfarer det fortsatt er vanskelig å drive prosjektet fra Norge, og spesielt 
å følge opp butikken. Jero jero fungerer ikke etter intensjonene. Årsak: Mangel på styring fra 
Etiopia.  
 

13. Økonomi- og prosjektmedarbeider i Etiopia 

Planlagt: Opprettholde ansettelsen av Esmael Ali. Han er økonomiutdannet og har vært ansatt i 
100 % stilling siden 2010. 
Gjennomføring: Esmael Ali er fortsatt ansatt i 100 % stilling. Han holder øye med økonomien og 
følger opp prosjektene ved Karagutu School. Han har vært sterkt innvolvert i bygging av nytt 
barnehagebygg. Kommunikasjon med Esmael fra Norge er utfordrende på grunn av dårlig tilgang 
til internett. Lønnsnivået til Life and hopes ansatte i Etiopia gjenspeiler lønnsnivået i Etiopia.  
Utgifter: Kr. 9,739,52,- (lønn og internett) 
 

14. Donasjoner 

Flere private har donert penger til Life and hope i 2014. Lindeberg fritidsklubb i Oslo har ved 
flere anledninger samlet inn penger til oss. Lars Fuglevaag gir Life and hope overskuddet fra 
musikkquiz på Antikvariatet. Deltakere ved Trondheim triatlon har donert penger.  
Inntekter: Kr. 18.557,22,- 
Evaluering: Donasjoner var en god inntektskilde for Life and hope i 2014. Det er viktig å vise 
takknemlighet hver gang vi får en donasjon. Vi bør gjøre litt ekstra stas på de som donerer 
penger, ting til julemarkedet og bidrar på annen måte ved å sende de et takkejulekort. 

 

15. Administrasjon 

Planlagt: Lav andel utgifter til administrasjon. 
Gjennomføring: Life and hope har hatt forholdsvis lave utgifter til administrasjon, men kunne 
kanskjer vært redusert noe. Det meste har gått til porto for sending av julegaver til fadderbarn. 
Deretter har vi hatt telefonutgifter og handlet inn noe kontormateriell.  
Utgifter: Kr. 6.217,52  
Evaluering: Så lenge Life and hope opprettholder julegavetradisjonen blir det vanskelig å 
redusere utgiftene til administrasjon. Telefonutgifter kan vi ikke kutte ned på. Det er nødvendig 
å følge opp prosjektene over telefon.  
 

16. Årsmøte 

Planlagt: Gjennomføre årsmøte i mars/april 2014. 
Gjennomføring: Årsmøte ble gjennomført 7. desember. Mye senere enn planlagt. Følgende 
saker ble behandlet: Konstituering, årsberetning, regnskap og budsjett og aktivitetsplan for 
2014. Det var ingen innkomne forslag. Valgt for to år: Kristin S. Karlsen, leder. Elizabeth Markhus 
Alexandersen, nestleder. Marianne I. Karlsen og Ranveig Brekstad, styremedlemmer. 
Styremedlem Lars Ursin takket for seg. Lillian Strand ble valgt til nytt styremedlem som erstatter 
for Lars.  

  

17. Økonomi 
Planlagt: Opprettholde eller øke inntektene sammenlignet med 2013. 



 

Gjennomføring: Inntektene har i stor grad kommet fra norske faddere, quiz i Adresseavisen og 
Antikvariatet, kafé på Betel, julemesse, Lademo’en beboerforening og private gaver. Inntektene 
er brukt på lønn til ansatte i Etiopia, lunsjprosjektene, fadderbarn, nytt barnehagebygg og reise 
til Etiopia. I tillegg har vi brukt penger på gaver til barnehage, skole, ansatte og fadderbarn. En 
liten andel har gått til administrasjon og rekvisita.  
 
Adressa-quizen engasjerte Marianne og Kristin på nytt i mai 2014. Life and hope fikk dermed 
igjen viktig  inntektskilde. Life and hope har kunnet opprettholde aktivitetene omtrent på samme 
nivå som i 2013.  
 
Elizabeth M. Alexandersen har hatt ansvar for administrasjon av konto 1503 21 02011 og Kristin 
S. Karlsen av konto 4202 27 19720. Elizabeth har også tilgang til denne. 

 
       Økonomiansvarlig Ranveig Brekstad har ikke hatt tid til å ta seg av regnskapet. Dette ansvaret      
       ble overført til Kristin. 

 
Regnskap  
 
Inntekter 2014: 192.466,22 
Utgifter 2014: 200,253,04 
 
Regnskapet for Life and hope viser følgende:  
Innskudd i Sparebank 1 (4202 27 19720) pr. 31.12.13 – kr. 4045,6,- 
Utestående fordringer pr. 31.12.14 – kr. 0 
Egenkapitalen pr 31.12.14 - kr. 5315,78,- 
 
Innskudd i DNB (15032103011) pr. 31.12.13 - kr. 9816,49,- 
Utestående fordringer pr. 31.12.13 – kr. 0 
Egenkapitalen pr 31.12.14 - kr. 362,23,- 

 
 
 
Trondheim, 29. november 2015 
 
 
Elizabeth M. Alexandersen 
 
 
Ranveig Brekstad 
 
 
Marianne I. Karlsen 
 
 
Lillian Strand 
 
 
Kristin S. Karlsen  


