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Igangværende ADDA projekter
ADDA arbejder løbende hvert år med at søge midler til ny projekter – især hos Danida, danske CISU, EU og andre offentlige
donorer. Endvidere har vi øget indsatsen for at få private fonde
som donorer til at støtte ADDA’s projekter.

Vi har fået bevilget penge af CISU til et nyt projekt med opstart i
2020: EAC i Cambodia, som er en fortsættelse af arbejdet i Siem
Reap og Oddar Meanshey provinser, med opbygning og kapacitetsopbygning i andelsforeninger.

Nedenstående oversigt viser igangværende projekter, samt finansieringskilde. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5-10 %
egenfinansiering, der dækkes af ADDA selv og partnere i SYD.

Projektperiode

EASY
Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in
06. 2017- 05. 2020
Siem Riep

Land

Budget, ca. i DKK, og
finansieringskilde

Cambodia

3.500.000 kr.
CISU

Tanzania

11.375.000 kr.
AMDT

Vietnam

4.000.000 kr.
CISU

ACSO: Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Oddar
Meanshey
03.2019 – 07.2020

Cambodia

2.000.000 kr.
CISU

EAC: Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Siem
Reap and Odder Meanchey

Cambodia

4.500.000 kr.
CISU

AMDT. Linking small-scale farmers
to the international market for organic
Sunflower
01.2018 – 12.2020
VOF Strengthening the Voice and Capacity of Vulnerable Ethnic Minority
Farmers in Climate Resilience in Nort01.2019 – 12.2021
hwest Vietnam

06.2020 – 06.2022
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Kilde: Adda

Projekttitel

komme et eller andet positivt ud af alt det
fortvivlende og uretfærdige.
Det påminder os om, at vi må bidrage til at
holde gang i en indsats frem mod en bæredygtig udvikling for alle. For alt på kloden hænger sammen og derfor er vi alle er i
samme båd. Derfor er ADDA´s mission og
arbejde så vigtigt.

ADDA og det langsigtede spor

Rejsen fra Uz
LEDER

Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

Retfærdighed kan til tider være svær at få
øje på. Vi accepterer stort set at rigdom er
ulige fordelt, men ikke at sygdom og ulykker kan ramme os alle - især når vi mindst
venter det. Det minder os om betydningen
af, at vi som mennesker har et slags indre
kompas, der trods modgang og tvivl alligevel hjælper os med at holde en retning i livet.
Herom kan vi lære noget i den Gammeltestamentelige tekst om Job - en historie
om et menneske, som blev udsat for enorme prøvelser og urimelige tab. Job følte,
at Guds kærlighed blev fortrængt af Djævlens værk. Men til slut i fortællingen indfinder der sig alligevel for Job en indre ro og
mening med livet - også selvom alt er tabt.
Mange har tolket på, hvad vi kan lære af
fortællingen i Jobs Bog. Min udlægning er,

at man skal huske at være tro mod sig selv,
når man som Job bliver udfordret på sin retning i livet. I det ligger også en tro på at
sine eventuelle blinde overbevisninger på
et tidspunkt vil blive udfordret og miste betydning. Og at der på et tidspunkt vil indfinde sig en retfærdighed i ens forståelse af det
pres, man har været udsat for.

Corona-epidemien er global
Der udspiller sig for tiden et sandt drama
af uhørte dimensioner - en Corona epidemi
med globalt omfang. Det ser ud til, at alle
vil blive berørt på den ene eller den anden
måde. Og vi må nok indse, at intet vil blive
som det har været før. I en sådan tid er det
ekstra vigtigt, at vi holder fast i vores mest
betydningsfulde værdier. Og i det ligger en
tro på, at der trods al modgang alligevel kan

I 25 år har ADDA med sine projekter medvirket til at kapacitetsopbygge lokale organisationer og uddannet tusinde af fattige landmænd i Asien og Afrika, så de bedre
kan tage styring på deres eget liv. Og så de
er parate til at træffe de rigtige valg, når tiden er moden til det og der er mulighed for
at forbedre f.eks. de agro-økologiske systemer, fremfor at gentage utidssvarende praksisser.
Den elementære læring, som mange tusinde bønder i SYD har fået via ADDA-markskoler er effektfulde – og tilmed kosteffektivt. For når vi træner en landmand til at
træne andre landmænd, så ser vi at de spreder deres nyvundne viden videre til andre.
På den måde har den kompetenceopbygning
over årene medvirket til at halvere forbruget
af pesticider anvendt på udvalgte afgrøder
i Vietnam og Cambodia og tilmed øget udbyttet, fordi de brugte nye dyrkningsmetoder. En sådan kapacitetsopbygning er både
til gavn for bønderne, forbrugerne og miljøet. Jeg ser ingen grund til, at vi ikke skal
fortsætte med at udbrede viden om disse
dyrkningsmetoder endnu mere.
Og det er mit håb, at ADDA og andre lignende organisationer får et bredere folkeligt gennembrud, når al denne Corona-elendighed er overstået. Vi skal hver især vælge
vores egen vej i livet, også så det er tydeligt for andre. Min vej i livet går gennem
et fortsat bidrag til realiseringen af ADDA
mission om at yde hjælp til selvhjælp. Verden er blevet mindre og udfordringerne er
større – men ADDA har modet til at forsætte - virus eller ej.
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”Voice of Farmers” fremmer lokal
handlekraft mod klimaforandringer
Af Arafa Khatib, projektkoordinator i ADDA

Hvordan ville verden se ud, hvis klimakrisen blev håndteret med de metoder,
som myndigheder lige nu bruger til at
kontrollere Corona-krisen? Tanken afslører, at vi evner at omstille os hurtigt.
Men vi løser ikke klimakrisen på samme
måde, selv om satellitbilleder viser
tydelig forsvinden af forurening og
væsentlige nedgang i CO2-udledning i
mange lande
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For der skal mere viden og større bevidsthed om behovet for forandringer, for at vi
kan bekæmpe de påtrængende klimaforandringer i alle samfund. Og netop klima-uddannelse af lokalbefolkningen er et af de
vigtige elementer i projektet: Strengthening
the Voice and Capacity of Vulnerable Ethnic Minority Farmers in Climate Resilience
in Northwest Vietnam - i dagligtale kalder
vi det VOF-projektet – Voice of Farmer.

De første træningskurser er gennemført
Coronakrisen har pt. sat projektets aktiviteter i bero, men inden da fik projektpartneren
PanNature og partnerne i Lai Chau- og Son
La Farmers’ Union afsluttet den første serie
af træningsaktiviteter i fire kommuner i Son
La provinsen. Der var mere end 70 deltagere på kurserne herunder repræsentanter fra
landmandsgrupper i landsbyerne, embeds-

mænd fra Farmer Unions kommune og distriktskontorer, landinspektører og lokale
landbrugsrådgivere, samt andre ansatte i de
lokale landbrugsforvaltninger.
Kursernes indhold var skræddersyet til de
specifikke klimaudfordringer, som findes i
de fire kommuner, hvor deltagerne kom fra.
Valget af emner var baseret på indtryk fra
de forundersøgelser, som PanNature havde
lavet i de fire områder. Kursusemner drejede sig om årsager til klimaforandringer og
forslag til bæredygtige løsninger såsom for
eksempel belysning af den positive effekt,
som brugen af økologiske landbrugsmetoder kan have på klimaudfordringen. Der var
også emner om, hvordan man med en værdikædeanalyse for en landsby kan undersøge muligheder for i fællesskab at fremme
afsætning af landbrugsvarer.

Kurser med udviklingsperspektiv
Undervisningen var udformet, så kurser
blev til et forum, hvor deltagerne sammen
med underviserne kunne drøfte og udvikle konkrete implementeringsplaner for justering af driftsformer og dyrkningsmetoder, der er tilpasset forholdene i de enkelte
landsbyer. Og i den proces har de forskellige instanser, som var repræsenteret på kurserne lært, hvordan de i løbet af den kommende projektperiode bedst involverer alle
parter i lokalsamfundet – ikke mindst de et-

Om VOF - Voice of Farmers-projektet
Projektets overordnede formål er at styrke sårbare etniske minoriteters modstandsdygtighed over for klimaforandringer i det nordvestlige Vietnam. Det sker ved at
fremme brugen af klimasmarte landbrugsmetoder og fremme deres deltagelse i beslutningsprocesser omkring landbruget i de lokale samfund.

Projektets indsatser ligger på tre niveauer:
1. Bondegrupper og 2 lokale NGO’er vil påvirke og øve indflydelse på lokale- og
nationale myndigheders beslutninger om rammer for udvikling af landdistrikterne, så det fremmer muligheder for at implementere mere klimasmart landbrug
2. 6 landsbyer vil implementere klimatilpassede landbrugsmodeller. De landsbyer skal fungere som demonstrationslandsbyer og bruges i fortalerarbejde i provinserne Son La og Lai Chau Målet ved projektets afslutning i 2022 er at mindst
70% af de 5.000 deltagende familier i de to provinser har øget deres indkomst
med mindst 40 % fra salg af PGS-certificerede landbrugsvarer
3. Ved afslutningen af projektet vil projektaktørerne søge at få de positive resultater anerkendt af provinsmyndigheder i Lai Chau og Son La. Samt medvirke til at
de bliver formidlet bredt ud i landet, så der på nationalt niveau kan blive diskuteret muligheder og perspektiver for at udbrede de anvendte landbrugsmodeller
til andre relevante områder af landet

niske minoriteter, i at udforme og implementere bedre klimaløsninger til landbruget.
Når Corona-lockdowns ophører og projektaktiviteter kan genoptages, så vil der være
fokus på at lave konkrete værdikædeanalyser for bondegrupper og landsbysamfund,

Trang fra PanNature interviewer kvindegruppe i Son La for at
lære mere om området og forholdene i landsbyen.

for at finde ud af, hvordan de enkelte aktører kan arbejde sammen mere strategisk
med udformning af deres klimaprodukter
og i sidste ende øge deres indtjening.
Resultaterne af det arbejde ser vi frem til at
kunne fortælle jer mere om, når vi forhåbentlig snart er på den anden side af Corona-krisen.

Tran er facilitator i Lai Chau her laver han forundersøgelse
og taler med to kvinder i Ban Lang kommune i Lai Chau provinsen.
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Støtte til vandprojekt i Oddar Meanchey sikrer vand til 350 familier
Skribenter: Landeleder Bodil Engberg Pallesen og projektleder Yun Sinang

ADDA bidrag medvirker til etablering
af en 3 ha stor dam i Oddar Meanchey
Provinsen i Cambodia nær grænsen
til Thailand. Det, der begyndte som et
forslag fra lokale beboere i en SHGgruppe er nu realiseret, og har forvandlet en udtørret sø i tørtiden til et
stort vandreservoir, der nu kan levere
drikkevand til de 350 familier

ADDA har i de senere år brugt midler doneret af vores medlemsskare og andre til at realisere en række små projekter i Cambodia
og Vietnam. I Cambodia er midlerne typisk
gået til etablering af brønde og mindre damme i landsbyerne, der skal forsyne beboerne
i området med drikkevand og vand til vanding af afgrøderne. I Vietnam er midlerne
typisk gået til at fremme infrastrukturen.
Realisering af søen nær Bosthom Village
Med bl.a. støtte fra ADDA lykkedes det i
løbet af 2019 at få realiseret et større pro-

jekt med udgravning af en stor sø, efter et
forslag fra landsbyboerne i Bosthom landsbyen. Denne landsby er beliggende i Kouk
Khpos kommune, Banteay Ampil-distriktet
i Oddar Meanchey provinsen, tæt på grænsen til Cambodja-Thailand. Området har
som så mange andre steder i Cambodia store problemer med tørke og mangel på drikkevand i store dele af året.
Projektet bygger på et forslag fra landsbyboerne, der deltager i et ADDA/READA-

Projektpartnerne fra ASCO-projektet herunder også Bodil Pallesen, ADDA fotograferet foran søen ved indvielsen i december 2019
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Deltagere ved indvielsen af søen i december

projekt. De så, at man ved at uddybe den
sø, som ofte bliver udtørret i tørtiden kunne skabe et større reservoir af vand og dermed bedre sikre forsyning med drikkevand
samt vand til afgrøderne. I de senere år havde landsbyboerne i området observeret at
længerevarende tørke var en del af de klimaforandringer, som de blev udfordret af.
De observerede at området fik mindre regn
fra år til år og det førte til at en stor sø, som
dækkede med mere end 3 ha l oftere blev
tørlagt. Da denne store sø var deres vigtigste vandkilde, der understøttede deres daglige liv, så kom landsbyboerne ofte til at stå
over for mangel på vand til daglig brug fra
januar til juli.

ca. 20.000 USD $. Ud over at ADDA´s har
bidraget med et mindre beløb, så kom det
største bidrag fra kommunen, som efterkom
opfordringen fra de lokale beboere. Og netop det viser effekten af den træning i fortalervirksomhed, som landboboerne via deltagelse i projekt har fået.
Og derfor blev indvielse af søen i december
også et stort tilløbsstykke. Der var deltagelse af borgmester fra Kouk Khpos Kommune, landbyboerne, skoleklasser. Soldater,
der er bosat ved grænsen til Thailand var
også med, for de havde også bidraget ved
gravearbejdet med deres maskiner.

Indvielsen i december

Om projektet for Bosthom landsbyboerne

Udgravning af søen blev sat i gang i 2019
før regntiden satte ind. Landbyboerne fik
økonomisk hjælp til at leje store maskiner,
som en så stor udgravning krævede. Prisen for udgravning af søen, så den blev 210
m x 170 m og dyb 0,5 m (dvs. godt 3,5 ha),
samt totalrenovering af søbredder blev på

Bosthom landsbyboerne har deltaget i CISOM-projekterne ledet af ADDA-READA og dets 3 partnere i OMC som CIDO,
RCEDO, KBA, i perioden fra 2013-2019.
Det projekt blev videreført i ACSO-projektet fra marts 2019 og frem til nu. Samlet set
har disse projekter givet landsbyboere i om-

rådet store muligheder for at forbedre deres daglige liv og øge deres indkomst. De
har via projektet deltaget i markskoler, selvhjælpsgrupper (SHG) og disse grupper er
senest blevet medlemmer af andelsforeninger - Agricultural Cooperative (AC).
Gennem projektaktiviteterne får landsbyboerne opbygget viden og forbedret deres daglige praksis, så de kan forbedre deres levestandard indenfor en lang række områder:
Landbrugsteknik, ledelse, udvikling af små
virksomheder, grundlæggende lovgivning,
menneskerettigheder, social ansvarlighed,
civilsamfund, CIP (kommune investeringsplaner) og fortalervirksomhed, herunder erfaring med, hvordan man fremsætter et
forslag om at søge støtte fra lokale og nationale myndigheder.

Træning i fortalervirksomhed giver resultat
Projektet har været et godt eksempel til at
illustrere, hvordan bønder gennem samarbejde i en SHG-gruppe i fællesskab kan
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opnå succes. Via projektet mødtes medlemmerne månedligt i en SHG, der blev koordineret af projektpartneren CIDO. Her kunne de udveksle erfaringer om de daglige
udfordringer og også formulere og prioritere behov for forbedringer, fx bedre adgang
til drikkevand og bud på hvordan det kunne løses.
Ønsket om udgravning af søen blev rejst af
SHG-lederne ved et offentligt møde med
kommunen. Og det blev præsenteret som
et forslag overfor projektpartnerne ADDA-READA med ønske om at få hjælp til
at søge støtte. SHG-medlemmernes først
forslag involverede 95 familier i Bosthom
landsby. De ønskede at få søen renoveret til
en størrelse på 40 m x 170 m og dyb 0,5 m.
På det tidspunkt havde de fået tilsagn om
støtte til et beløb på 2.250USD $. Senere
blev projektforslag udbygget efter de havde
fået tilsagn om støtte fra flere interessenter.
Det lykkedes dem nemlig at få kommunen
og deres provinsielle vandafdeling (PDWR)
til at bidrage med yderligere støtte.

Man planter et træ til markering af det
vigtige projekt med forbedringen af søen
som vandreservoir

Søen, som den tidligere så ud i en del af året før den blev uddybet

Efter det tilsagn, så forløb et stort koordineringsarbejde, som resulterede i udformning
af et forslag, der kunne hjælpe 350 familier til kommunen. Den proces var godt hjulpet af SHG-ledere og facilitatorer i CIDO
og ADDA/READA. Resultatet blev efter en
teknisk evaluering fra PDWR-afdelingen, at
man besluttede at uddybe søen, så den blev
210 m x 170 m og dyb 0,5 m (dvs. godt 3,5
ha), samt at renovere søområdet for en samlet pris på ca. 20.000 USD $.
Realiseringen af sø-projektet afspejler et
godt samarbejde mellem landbyboere og
mange andre forskellige interessenter, som
også tæller soldater, som bevogter grænsen
mellem Cambodia og Thailand. Og endnu
mere vigtigt – samarbejdet er lykkes for en
gruppe landsbybeboere, som ellers tidligere
har haft mange konflikter indbyrdes.
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Krise i AMDT-fonden bremser
fremdriften i Tanzania-projektet
Skribent: Ove Gejl Christensen, landeleder
Tanzania

Ingen havde forudset at interne problemer i AMDT-fonden skulle tilføre
ADDA´s stort anlagte markedsfremmeprojekt endnu en uforudsigelig blokering af projektet – ud over generne
fra to års tørke og den nu aktuelle
Corona-nedlukning. I efteråret stoppede fonden pludselige sine pengeoverførsler til projektet og de manglende
penge kom først her i marts
Mange gange er det muligt at planlægge
sine udviklingsprojekter ned i detaljerne og
også forvente, at aktiviteterne bliver leveret efter planen. Fra starten var aktiviteter-

ne i det stort anlagte 3-årige projekt: ”Linking small scale farmers to the International
market for organic sunflower” planlagt i detaljer og godkendt minutiøst af AMDT fondens medarbejdere. Og fonden førte nøje
løbende kontrol med at projektet fulgte sine
planer. Men pludselig i efteråret blev hele
projektet sat i stå.
Status er nu, at vi trods forsinkelser i udbetalinger på næsten et halvt år alligevel
har formået at fastholde bemandingen på
ADDA´s projektkontor i Dodoma – og vi
kan gøre det frem til juni. Men det er forsat
uafklaret, hvad der sker med projektet i det
sidste projekt år. Der er ikke overført penge til at gennemføre de planlagte aktiviteter for 2020-21 perioden. I mindre omfang

er der om-allokeret midler, så vi kan holde
en mindre gruppe på ca. 1200 småbønder i
gang med de planlagte aktiviteter.

Vi er kommet langt
Den gode nyhed er, at vejret i år indtil nu
har været med landmændene i projektområderne. Efter to år med ustabile og uforudsigelige nedbørsforhold, som gjorde det
vanskeligt for bønderne at dyrke og opnå
udbytter på deres afgrøder, så ser der nu
ud til at vi i år kan få en høst af solsikkefrø i mængder, der gør det muligt at få afsætningsapparatet i gang. Og græshopperne, som plager nabolandet og der æder stort
set alt grønt - de er heldigvis ikke nået frem
til Dodoma.

Tørke har i projektets første to år udfordret, men nu ser der ud til at være pæne afgrøder på vej
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Corona virussen har dog lige nu bevirket, at
projektaktiviteterne i landsbyerne er sat på
vågeblus. Landsbybeboerne ønsker ikke besøg af fremmede under de nuværende forhold. Og da ADDA p.t. heller ikke har midler til mange aktiviteter, så giver denne
blokade ikke den store forskel på aktivitetsniveauet. Så i den situation har medarbejderne på projektkontoret indrettet sig, så de
mulige arbejdsopgaver stadig kan udføres
på distancen.
Et lokalt firma Pyxus Agriculture Ltd skal i
år økologi-certificere endnu 1200 småbønder ud over de 19.000, som allerede er certificeret. Og vi forventer at Pyxus Agriculture Ltd og projektpartneren Vantage Organic
Food (VOF) vil indgå samarbejdsaftale om
opkøb af de solsikkefrø, der i år kommer til
salg fra bønderne. Den indiske partner VOF
skulle oprindeligt selv stå for opkøb af af-

ventning, at projektet bliver genåbnet og
man forlænger projektperioden ud over 31
december 2020, hvor det oprindeligt skulle
være afsluttet.

AMDT-fonden undersøges internt

Afsked med projektlederen

Det er ikke kun ADDA´s projekt, der er
ramt af stop på pengeoverførsler. Det har
ramt alle projekt-partnere under AMDTfonden i Tanzania (Care International, Aga
Khan Foundation, Farm Africa, SNV, Faida Market Africa), som ikke ved om de kan
fortsætte projekterne efter 1. april. AMDTfondens problem er, at de 3 bagvedliggende
donorer/investors: Danida, SIDA og Irland
Aid har krævet en tilbundsgående undersøgelse af alle finansielle transaktioner internt

Usikkerheden om projektets finansiering
efter juni 2020 har bevirket, at ADDA desværre har måtte omorganisere bemandingen på kontoret i Dodoma. Og desværre
også opsige projektleder Erik Schiøtz pr.
30. april. Opsigelsen kommer i kølvandet
af, at den mangeårige danske medarbejder på ADDA-kontoret i Dodoma har været sygemeldt siden november 2019 og efter planen skulle komme tilbage i februar
2020.

En lead farmer gennemgår registreringslister med småbønder. Kongwe District, Dodoma
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i AMDT og mellem AMDT og alle deres
projekt partnere.

grøder hos bønderne, så det fravær har givet en udfordring for hele projektet, at de
ikke har været aktive med opkøb i områderne. ADDA er forundret over VOF´s prioriteringer, da de allerede har foretaget store investeringer på mere end 23.000 US$. til en
økologisk certificering af mere end 19.000
landmænd.

Når det er afsluttet, så er det ADDA´s for-

I en pause i træningen hygger deltagerne sig. Kongwe District, Dodoma

Erik Schiøtz har arbejdet for ADDA i Tanzania i næsten alle de år, hvor ADDA har
været aktiv i landet - begyndende med projekter i Njombe. Erik var fødselshjælper til
AMDT-projektet og uden hans store indsats var projektet ikke kommet i gang.
ADDA ønsker Erik held og lykke med sit
videre virke. Erik ved endnu ikke om hans
fremtid ligger i Afrika, hvor han har mere
end 20 års erfaring, eller den ligger i Danmark.

Bemandingen i en usikker tid
Bjarne Christensen, med en fortid fra Tanzania som medarbejder for DANIDA, har
midlertidig lovet at varetage ledelsen af
ADDA-kontoret i Dodoma i samarbejde med projektmanager og økonomichef i
ADDA, TZ Mercy Kingu. Mercy står for ledelsen af de ansatte og dermed også af aktiviteterne fra kontoret i Dodoma med støtte
fra Bjarne fra sin bopæl i Danmark. Ved behov tages en rejse til Tanzania.

Vores meget betroede medarbejder Geofrey
er påbegyndt et ph.d.-studie og har haft sidste arbejdsdag for ADDA den 21. marts.
Vi har endnu ikke ansat en erstatning for
Geofrey, men hans arbejdsopgaver varetages foreløbig af Frank og en nyudnævnt
Field Officer Mercy Mrema. Tiden må vise
om vi får grundlag for at ansætte en erstatning for Geofrey.
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Generalforsamling 2020
ADDAs årlige generalforsamling finder sted

Ti rsda g de n 19. maj 20 20 k l . 19 : 30

på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovrider vej 1, 8410 Rønde
Dagsorden ifølge vedtægter:
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Emner og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen
senest den 12. maj 2020 på e-mail adda@adda.dk.
Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen offentliggøres på www.adda.dk

Med venlig hilsen
ADDAs bestyrelse

Bliv medlem af ADDA NU!

Som medlem bidrager du til, at fattige
bønder i Asien og Afrika forbedrer
deres livsvilkår gennem ADDA´s
projekter gennem ADDA´s motto:
„Hjælp til Selvhjælp“. Du får tilsendt
to udgaver årligt af ADDA´s medlemsblad News & Views, som du
sidder med i hånden lige nu.

Flyttet?

Hvis du flytter, får ny e-mail eller telefonnummer, så husk at give os besked
enten via mail, adda@adda.dk.

Desuden kan du følge med i vores
mange projekter ved at tilmelde dig
ADDA´s nyhedsmail og følge med på
vores hjemmeside og på Facebook.
Tilmeld dig via www.adda.dk.

Husk at betale!

Årligt medlemskontingent:
Alm.......................................... 100 kr.
Familie..................................... 150 kr.
Firma........................................ 500 kr.
Stud. og pens.............................. 50 kr.

Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2020? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst
sekretariatet på adda@adda.dk. Reg. nr. 9324, konto nr. 3245623703 eller
mobilepay nr. 70636 – husk at angive navn.

