Årsrapport for Agape Indien Danmark
For perioden juni 2020 til maj 2021

Det har nok været et af de mest stille år nogensinde for AID, men året hvor vi har støttet med det største
beløb til GTSSS i Indien nogensinde.

Coronasituationen
Næsten alle arrangementer i sommeren 2020 blev aflyst, eller der blev lavet alternative arrangementer.
Rigtig meget er flyttet online, og vi valgte at være med på Sommeroases onlinemøder, med information
og annoncer.
Jacobs besøg blev aflyst, og vi fik opfattelsen af at Indien var sluppet ret let gennem Coronapandemien
indtil marts måned hvor det hele eksploderede. Lige nu er situationen kaotisk, og vi forventer ikke at
kunne have fysisk kontakt med Indien i 2021 og er lidt spændt på om den ønskede tur i 2022 kan blive til
noget.
Her i Danmark har vi et ønske om at komme ud til menighederne igen, for at fortælle om arbejdet i
Indien. Dette sker nok tidligst i efteråret 2021.

Medlemssituationen og sponsorsituationen
d.d. har vi følgende antal:
- Medlemmer: 560 (40 mindre end 2020 indtil nu)
- Børn der har en sponsor: 177 (samme som sidste år)
- Præstefamilier der har en sponsor: 23, (en mere end sidste år)
- Sygeplejersker som har en sponsor: 14 (to mere end sidste år)

Bestyrelsen
I 2020 havde vi ikke ret mange bestyrelsesaktivitet grundet Corona, men FU var samlet et par gange. I
2021 gik vi online både som bestyrelse og som FU, og det har givet noget mere aktivitet.
Vores to-dages møde aflyste vi grundet Corona situationen.
Vi havde på vores bestyrelsesmøde 27. marts besøg af Keld Kobborg fra Kobborg Consult, som fortalte
lidt om muligheden for at skaffe flere midler til foreningen. Lige nu overvejer vi denne mulighed for at
skaffe flere penge til arbejdet.
Vi har besluttet at nedsætte en PR gruppe, der skal se på hvordan vi kan komme ud over kanten med
viden omkring AID og arbejdet i Indien. Vi vil gerne om der var nogen i foreningen der havde erfaringer
med sådan et arbejde, og som kunne tænke sig at hjælpe os.
I bestyrelsen vil vi gerne arbejde med at se på, hvorledes vi flytter AID op i næste liga. Hvordan bliver
AID mere kendt som en seriøs spiller på markedet for fadderskaber samt hjælp til udvikling af det
diakonale arbejde i Indien via GTSSS. Alle gode ideer modtages gerne.
Jeg vil her gerne takke hvert enkelt bestyrelsesmedlem for indsatsen i 2020/2021, tak for jeres
engagement, tak fordi I bruger tid til at være sammen om dette vigtigt arbejde i et lille hjørne af Guds
vingård.

Online:
Vi forsøger at bruge de sociale medier så meget som vi kan, ved at poste nyheder og informationer fra
GTSSS og AID. Men vi er ret begrænsede grundet den forfølgelse der er i Indien af religiøse minoriteter,
her iblandt de kristne. Der er stor fokus på Jacobs arbejde lige nu, og ikke mindst missionsdelen.
Vi har derfor fået besked om ikke at lægge noget på offentlige medier, der på nogen måde kan skade
Jacobs situation.
Det betyder at vi godt kan lægge materiale op fra det sociale arbejde, men ikke fra det missionale
arbejde.
Lige nu er vi på Facebook, Instagram og LinkedIn, 3 sociale medier med forskellige målgrupper. I må
meget gerne like og dele det som vi lægger op der.
Vi har planer om at sende bedeemner ud på SMS et par gange om måneden, hvilket vi håber at komme i
gang med lige efter sommerferien.

Regnskabet
Det reviderede regnskabet for 2019 er lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen har følgende kommentarer:
Sponsorbidrag:
I alt blev der sendt kr. 1.167.466 til Indien,
Sponsorer til børn, pastorer, sygeplejersker m.m. har givet 803.215
Så vores ønske om at alle sponsorbidrag til børn m.m. går ubeskåret til Indien opfyldes
Agape Indien Danmark har søgt og fået del i Tips og Lotto puljen, og pengene må ikke bruges til at sende
til Indien, men skal bruges til administration i den danske afdeling.
Ved siden af Tips og Lotto er der også søgt tilskud fra momskompensationspuljen, og det er der givet.

Kommer Jacob i år.
Grundet Coronasituationen kommer Jacob ikke til Danmark i år.

En tak
Med det vil vi gerne her fra bestyrelsen takke alle som på den ene eller anden måde har støttet arbejdet i
Agape Indien Danmark gennem det sidst år. Tak til alle jer som trofast støtter et barn, en missionær, en
sygeplejerske, tak til alle jer der gennem året har givet midler til arbejdet blandt de fattigste i Indien.

På vegne af bestyrelsen
Gert Svendsen
Formand

