
Ganpati Norge 
 

Halvårsrapport, 1.halvår 2018 

 

Generelt 

Denne rapporten er offentlig, og all sensitiv og personidentifiserende informasjon er 

derfor utelatt.  

I denne rapporten omtales tiltak og økonomi fra 1.januar 2018 til 30.juni 2018 

Styrets sammensetning og arbeid 

Styremedlemmer 

Styret har bestått av; 

 

Cathrine Bergjordet (styreleder og daglig leder) 

Linn Eriksen (nestleder) 

Therese Bergjordet 

Torlaug Bergjordet 

Espen Halvorsen 

 

Styret arbeid 

Styret har ikke holdt ordinære styremøter dette halvåret, man har tatt stilling til 

enkelte ting per epost. Tre av styrets medlemmer var i Khajuraho i februar/mars 2018 

og siden styret var vedtaksdyktig med tre medlemmer ble flere problemstillinger 

drøftet underveis. 

Besøk i Khajuraho 

Cathrine Bergjordet, Linn Eriksen og Torlaug Bergjordet var i Khajuraho fra 25.februar 

til 2.mars 2018. Turen ble betalt av egne midler. De fikk både se på og delta i 

undervisningen i Tikri og tilbrakte mye tid med Aryan’s familie. De bodde hjemme hos 

Vio og Vijay under oppholdet og ble også bedre kjent med dem og arbeidet de gjør. 

De hadde med seg tre fulle kofferter med klær og materialer til Tøyposeprosjektet. 

Dessverre fikk de ikke tid til selv å dele ut klær, men mye er delt ut i etterkant av Vijay. 
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Inntrykket fra turen er at det gjøres veldig godt arbeid i Tikri og at prosjektene har god 

fremdrift. Det er likevel slik at dette er fryktelig langsomt arbeid, av flere grunner, så 

her er det viktig å ikke bli for utålmodig. 

Prosjekter 

Familieprosjektet 

Per juni 2018 bor alle ungene hjemme, også sønnen som ellers jobber i Delhi (det er 

ikke jobb å få der akkurat nå på grunn av sesongpreget i byggebransjen). Tre av de fem 

guttene har nå jobb. Den eldste har jobbet på en elektronikkbutikk siden i mai, den 

nest eldste (som ellers er i Delhi) jobber på en restaurant, mens den nest yngste har 

jobbet på et trykkeri siden i mars. Den yngste er fullt opptatt av å ta vare på familiens 

(og naboenes) geiter. Den siste sønnen begynte på skole igjen 2.juli, etter å ha vært 

utenfor skolesystemet noen år (mer om dette under skoleprosjektet). 

Den eldste jenta er hjemme på dagtid og hjelper mor. Hun har fortsatt symaskinen, og 

har blitt ganske så flink til å sy klær. Dessverre er skolen hun gikk på permanent 

nedlagt, men kunnskapen hun har tilegnet seg påvirkes jo ikke av det. De tre yngre 

jentene begynte på privat skole 2.juli (se mer om det under). 

Landområdet er fortsatt ikke målt opp. Her er det byråkratiet som setter seg litt på 

bakbeina – i kombinasjon med vinterens tørke som har skapt mye merarbeid for 

myndighetene. Landområdet er formelt registrert slik det skal, men familien har ikke 

fått de fysiske landbøkene ennå og uten disse kan vi ikke gå videre i prosessen. 

Familien har utbedret sine boforhold ytterligere, delvis støttet av oss. Noe har de fått i 

gave i forbindelse med besøket i mars, og andre ting har de finansiert selv. De har også 

gjenbrukt materialer fra det gamle huset de bodde i. Resultatet er at det nå er senger 

til alle, de har store dunker til oppbevaring av korn og hyller. I tillegg har de bra med 

spisebrett og andre ting. De har også bygd mur mot veien – og lagt tak over et område 

på gårdsplassen. Dette gjør at geitene ikke lengre bor inne i huset. Det er port i muren 

slik at de kan holde dyr og uvedkommende unna. De har også lagt sementgulv i den 

delen av huset som kun hadde jordgulv.  

Skoleprosjektet 

Undervisningen i Tikri har gått uten større avbrekk siden september 2017. Vijay sier 

rundt 22 barn/ungdom er innom undervisningen – men med sterkt varierende 

oppmøte. Progresjonen er god, om enn langsom.  

Fra juli 2018 vil fire av Aryan’s unger overføres til ny skole. Per i dag er det ikke varslet 

om andre unger som trenger hjelp med formell skolegang. Den siste tiden har læreren 

fokusert ekstra mye på disse fire elevene. 
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Resultatet av testene i forkant av skoleåret viser at en av elevene kan gå videre uten å 

gå om igjen noen klassetrinn. For de tre andre holder det å gå om igjen et skoleår. Dette 

innebærer at vi har en elev i 1.klasse, en i 7.klasse og to i 8.klasse. 

Innsamling av klær 

Det kommer stadig inn litt klær til Cathrine. Vi hadde med oss mye ned til Khajuraho 

– og også mye stoff til tøyposeprosjektet. Da det er en stund til neste gang noen drar 

ned har vi ikke stort fokus på dette nå, men tar imot det vi får. 

Annet 

Vi har støttet tøyposeprosjektet tidlig dette halvåret, i tillegg til å gi dem materialer. 

Tøyposeprosjektet har til sammen laget 1000 tøyposer og nå er så å si alt solgt. 

Prosjektet starter opp igjen i august, hvis ting går som planlagt. Vi har lovet å støtte 

prosjektet med to månedslønner  for prosjektlederen i år, hvorav kun en er utbetalt til 

Friends in Khajuraho Association. De får den neste månedslønnen når de er i gang 

igjen og ber om den.  

Økonomi 

Balanse og kontobevegelser 1.01.2018 til og med 30.06.2018 

Alle overføringer av lønn og kompensasjon går direkte til de som skal ha 

lønn/kompensasjon (i praksis til Vijay Soni). Penger til å dekke utgifter overføres nå til 

Friends in Khajuraho Association sin bankkonto i Frankrike. 

Per 30.juni 2018 har organisasjonen 12 013 kroner på konto.  

 

1100 kroner står på driftskonto. Det er ikke krevd inn medlemsavgifter ennå for 2018. 

Domenleie for 2018 ble trukket automatisk fra Espen Halvorsens private konto så 

derfor er det (så langt) heller ingen driftsutgifter i år.  På prosjektkontoen står det           

10 913 kroner, som fordeles slik; 

Familieprosjektet har 1644 kroner og 5922 kroner er øremerket skoleprosjektet. Vi har 

3339 kroner som ikke er knyttet til et konkret prosjekt.  

Prosjekt/konto

Beløp per 

30.06.2018

Drift 1100

Familie 1644

Skole 5922

Generell 3339

Porto 8

Totalt 12013
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Driftsregnskapet for første halvår viser et overskudd på 4469 kroner. Vi har fått inn 

27 009 kroner i donasjoner og vi har brukt 22 541 kroner 

 

 

Av våre totale inntekter på 27 009 kroner så langt i 2018 har 6 599  kroner vært 

enkeltdonasjoner mens 20 410 kroner kom inn gjennom faste donasjoner (12 faste 

givere per mnd). Av enkeltdonasjonene kom 4234 kroner via Facebook og 1965 kroner 

på Vipps. 400 kroner kom som direkte kontooverføring. 23 personer ga 

enkeltdonasjoner i første halvår 2018, men noen av disse er også faste givere. Totalt 

antall givere i første halvår var 30 personer. 

Diagrammet under viser fordelingen av utgiftene våre på overordnet nivå. 35 prosent 

av våre kontooverføringer har gått til lærerlønn, og 34 prosent har gått til Aryan’s 

familie. 17 prosent har gått til kompensasjon for arbeidet Vio og Vijay gjør for oss, og 

12 prosent har gått til skolepenger. Tøyposeprosjektet har også fått litt penger av oss 

for å dekke lønn til den lokale prosjektlederen. 

 

 

 

Prosjekt Inn Ut Balanse

Drift 0 0 0

Familie 12600 -11452 1148

Porto 0 0 0

Skole 13515 -10702 2812

Generell 895 895

Tøypose 0 -386 -386

Totalt 27009 -22541 4469
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Budsjett per måned. 

Våre faste utgifter ligger nå på ca 3440 kroner i måneden. Beløpet vil variere med 

valutakursen. Vijay tar en måneds ferie i løpet av 2018, etter avtale med oss (per nå 

betaler vi ikke ut lønn til Vijay når han har ferie). Sum faste donasjoner til 

organisasjonen ligger per nå på ca 3500 slik at vi får inn litt mer i faste donasjoner enn 

vi har i faste utgifter.  

 

I tillegg til de løpende utgiftene dekker vi skolepenger og skoleutstyr for 4 elever fra 

juli 2018. Disse kostnadene dekkes av engangsdonasjoner. Kostnaden for et skoleår for 

fire elever er om lag 6500 kroner totalt. Skolebøker/utstyr og innmeldingsavgift (totalt 

ca 2500) betales før skolestart. Vi betaler skolepenger/skoleskyss for tre måneder av 

gangen (til Friends in Khajuraho sin bankkonto). Skolepenger/skyss og 

eksamensutgifter utgjør ellers 335 kroner per måned (12 måneder). Vi har betalt 

skolebøker/utstyr/innmeldingsavgift/halvparten av eksamensavgiften samt 3 

måneder skolepenger/skyss for tre elever allerede. Årsaken til at vi ikke har betalt for 

alle fire er at det så sent som 26. juni ble bestemt at nummer fire også skal gå på ny 

skole allerede nå til høsten. Hun er per dags dato ikke innmeldt ennå, men det jobbes 

med dette. 

 

Til sammen har vi rundt 46 000 i utgifter i året slik det ser ut i dag. I tillegg kommer 

skolemateriell til undervisningen i Tikri. Samlet sett vil vi ha behov for opp mot 50 000 

kroner i donasjoner hvert år med det kostnadsnivået vi nå. Vi har godt med penger på 

konto og har en fin «buffer» for skolepenger og annet som måtte dukke opp. Med 

dagens nivå på faste donasjoner kommer det inn 42 000 per år slik at om vi får inn 7-

8000 kroner i engangsdonasjoner i løpet av året vil driftsregnskapet gå i null. Så langt 

ligger vi godt ann til å få et driftsoverskudd også i 2018. 

 

  

Lærer 1250

Familie 1400

Kompensasjon Vio/Vijay 650

Gebyr (to utenlandsoverføringer) 140

Sum 3440

Budsjett per måned, løpende utgifter

Skolebøker og utstyr 1900

Innmeldingsavgift 600

Skolepenger/skoleskyss 3650

Eksamensavgifter 350

Sum 6500

Kostand for et skoleår, fire elever
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Kommunikasjon 

Norsk nettside og bloggen 

1.januar flyttet vi den engelske nettsiden over på eget domene med tilhørende blogg. 

Vi har skrevet 27 blogginnlegg i perioden.  17 av disse har dreid seg om turen til 

Khajuraho. 

I perioden 1.januar til 30.juni hadde vår nettside/blogg 1224 unike sidevisninger og 

451 brukere fordelt på 756 økter. 402 av disse brukerne var nye. Det er bloggene fra 

turen til Khajuraho som er mest lest i perioden.  

Facebook 

Vi følges av 124 personer på facebook, og poster innlegg, bilder og kampanjer. 

Facebook ble brukt ekstra aktivt mens Cathrine, Linn og Torlaug var i India. 

Engelsk nettside og blogg 

Vi har skrevet 18 engelske blogginnlegg i perioden. 11 av disse har handlet om turen 

Khajuraho. 

I perioden 1.januar til 30.juni hadde vår engelske nettside/blogg 223 unike 

sidevisninger og 64 brukere fordelt på 102 økter. Det er bloggene fra turen til 

Khajuraho som er mest lest i perioden.  Bloggen om Vio er klart mest lest, fulgt av den 

oppsummerende bloggen og bloggen om Vijay. 

Andre media 

Vi har postet noe på instagram i perioden, men bruker i liten grad denne kanalen. 

 

Oslo 6.juli 2017 

 

Cathrine Bergjordet 

Daglig leder, Ganpati Norge 


