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En menneskelig oase 
 midt i krigszonen
Mission Øst har siden 1991 hjulpet mennesker, der uforskyldt fanges i konfl ikt. Ved 
at løfte en del af disse menneskers byrde, giver vi dem troen på livet tilbage.

Sinjar-bjerget i Nordirak rejser sig 
som en mastodont i landskabet. 
De støvede klipper er dækket af 
teltlejre, og familierne, der har søgt 
tilflugt her, har oplevet de værste 
overgreb, man kan forestille sig. 
Men midt på den nøgne og støvede 
mark står et særligt telt. Indenfor er 
frivillige i gang med at undervise 
børn, der ivrigt rækker deres fingre 
i vejret og leger med det fælles 
legetøj.

FRED FRA DEN DAGLIGE KAMP
Mission Øst har oprettet tre sådan-
ne centre i det nordlige Irak, hvor 
børn og voksne mødes for at finde 
glæde og fred i en dagligdag, der 
ellers er en kamp mod sult, kulde 
og ikke mindst traumer efter den 
dramatiske flugt fra deres hjem. 
Disse telte er blot ét eksempel på 
noget af det arbejde, Mission Øst 
har udført i krigsramte områder, 

siden vi begyndte vores arbejde i 
1991.

LANDSBYER BOMBET
I løbet af de sidste snart 25 år har 
jeg gennem mit virke i Mission Øst 
mødt rigtig mange mennesker, 
der uforskyldt har været fanget i 
krig eller konflikt. Deres landsbyer 
er blevet indtaget eller bombet 
af krigens stridende parter, mens 
flertallet af mænd, kvinder og 
børn blot ønsker at vende tilbage 
til deres gamle liv med pasning af 
marker, butikker og skolegang.

GENVINDER TROEN PÅ LIVET
Vi kan ikke løse konflikterne. Det 
må vi overlade til politikerne. Men 
vi må gøre alt, hvad vi kan, for at 
hjælpe de familier, der er fanget 
midt i krigens kaos. Vi må hjælpe 
dem ved at løfte en del af deres 
daglige bekymringer og byrder. Det 

kan være i form at mad, rent vand 
eller et fristed, hvor de kan tale ud 
om deres traumer. På den måde 
er vi med til at genskabe troen på 
livet for familier, der er fanget i 
konflikt.

Tak for din støtte!

Børn har brug for ro og 
tryghed, og ikke mindst 

når de er på flugt 
fra krig. Mission Øst 

tilbyder dem et sikkert 
sted på centre i Irak.

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Fanget
  i krigens kaos 

Først blev deres landsby besat af Islamisk 
Stat. Så faldt der bomber. 13-årige Yaser og 
hans familie er mærket af krigen, som de er 
fl ygtet fra. Nu får de hjælp af Mission Øst.

Børnene skutter sig i kulden, og 
kvinderne samler deres sjal om 
skuldrene. Det er midt i november, 
og vinteren er allerede så småt på vej 
i Irak. Hvis Yaser, Taha og de andre i 
familien var hjemme i deres landsby, 
ville det ikke være noget problem. 

De ville bo i deres varme hus, og 
der ville være mad nok fra deres 
landbrug. Men de sidder i stedet i 
en ufærdig bygning på flugt fra en 
krig, som de ikke har nogen andel i.

BOMBER FALDT
 OVER LANDSBYEN
Familien boede et år under Islamisk 
Stats besættelse: “Under IS kunne 
vi ikke dyrke vores marker, så for 
at få mad måtte vi sælge vores får. 
Sådan var livet der,” fortæller Taha, 
der er far til otte børn.

Da bomber begyndte at falde over 
landsbyen, måtte familien flygte 
og søge tilflugt i en landsby uden 
for byen Kirkuk. “Vi tilbragte en 
nat uden for vores landsby, før vi 
flygtede gennem bjergene og kom 
hertil,” beretter han. Hans historie 
illustrerer krigens kaos for familier, 
der bare vil leve i fred.

DRØMMER OM AT BLIVE LÆGE
Taha og hans familie bor nu i en 
ufærdig betonbygning, og da bør-
nene taler arabisk, kan de ikke gå i 

13-årige Yaser drømmer om at komme til Kirkuk og læse medicin. Men det har lange udsigter på grund af krigen i hans hjemegn.
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områdets kurdiske skoler. Alligevel 
drømmer 13-årige Yaser om at stu-
dere: “Min største drøm er at tage 
til Kirkuk og studere. Jeg vil gerne 
være læge,” siger han.

MANGLER BESKYTTELSE 
MOD KULDEN
Familien har fået mad og hygi-
ejneartikler af Mission Øst og 
madrasser og tæpper af andre or-
ganisationer i området. Derudover 
får de hjælp fra indbyggere i de 
nærliggende landsbyer. Men lige 

nu er det mest presserende behov 
beskyttelse mod vinterkulden:
“Kulden begynder her i november 
måned og varer indtil februar eller 
marts. Så vi har brug for varmeovne 
og komfurer og petroleum til at 
drive dem. Og flere familier flygter 
fra vores område hertil, så vi får 
brug for telte til dem,” siger Taha.
“Vi beder til, at vores hjem bliver 
befriet, og vi kan vende hjem 
til vores huse og vores familier. 
Det dejligste i verden er at vende 
tilbage til sit hjem,” siger far Taha.

Den 7. oktober i år flygtede 202 familier fra 
IS-besatte områder til en landsby uden for byen 
Kirkuk i det centrale Irak, hvor Mission Øst nu 
uddeler mad og hygiejneudstyr. Med tiden vil 
der blive oprettet centre i Kirkuk-området, hvor 
børn kan lege, blive undervist og få ro til at tale 
ud om deres oplevelser. Mission Øst har oprettet 
lignende centre andre steder i Nordirak.

Denne familie er netop ankommet til landsbyen uden for 
Kirkuk, efter at de er flygtet fra deres hjem, der ligger i 
det område, der er under Islamisk Stats kontrol.
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Vand og sæbe 
   er dødelig alvor

Smitsomme sygdomme 
koster livet for menne-
sker, der er flygtet fra krig. 
På Mission Østs centre i 
Nordirak lærer flygtede 
børn at holde smitten væk 
med vand og sæbe.

Rød, blå og grøn fingermaling er 
fordelt på éngangstallerker rundt 
om på gulvet, og ved siden af lig-
ger store, hvide ark papir klar til at 
blive dekoreret. Efter et stykke tid 
er de overstrøet med håndaftryk, 
og de mange børn i lokalet rækker 

begejstret deres farvede hænder i 
vejret.

ALVOR BAG LATTEREN
Vi er på ét af de tre centre i Nordi-
rak, som Mission Øst driver sammen 
med den lokale partner Humanity. 
Her kan børn fra fordrevne familier 
glemme krigens rædsler gennem 
sjove aktiviteter i trygge omgivelser. 
Børnene fejrer den globale dag for 
håndvask den 15. oktober, og selv 
om der bliver grinet og lavet sjov, er 
det dødelig alvor, der ligger bag.

FARE FOR SMITTESPREDNING
I Irak lever 3,2 millioner mennesker 
som internt fordrevne under kum-

merlige forhold. Når så mange 
mennesker pludselig må flygte og 
er tvunget til at bo i telte og ufær-
dige bygninger uden ordentlige 
sanitære forhold, får smitsomme 
sygdomme frit spil. I Irak har der 
allerede været et alvorligt udbrud 
af kolera, der kan koste en person 
livet inden for et døgn.

HÅNDVASK ER LIVSVIGTIGT
På Mission Østs centre i Nordirak 
underviser man derfor børnene 
i sundhed og hygiejne. De lærer, 
hvordan de undgår smitte gennem 
håndvask og sunde kostvaner, og 
de får nyttig viden om sanitet og 
førstehjælp.

En tryg opvækst
Det lærer børnene på centrene i Nordirak:

Sundhed: Næringsrig kost, basal første hjælp, 
hygiejne, sanitet og hvordan man forebygger 
sygdom.

Skolefag: Tal og bogstaver, så børnene senere 
kan genoptage deres skolegang.

Livsfærdigheder: Håndtering af svære 
følelser og styrkelse af selvtillid og evne 
til at samarbejde og stifte venskaber.

Den 15. oktober blev den globale dag for håndvask fejret 
på Mission Østs centre for fordrevne børn i Nordirak.
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Global kamp mod bakterier
• Den globale dag for håndvask fejres hvert år den 15. oktober 

på initiativ af en sammenslutning af forskellige virksomheder, 
universiteter, hjælpeorganisationer og regeringer.

• Hvert år har dagen et tema. I 2015 var det “Ræk en hånd i vejret 
 for hygiejne”.

• Håndvask er en nem, effektiv og billig metode til at undgå 
smittespredning i krisesituationer.

Læs mere om arbejdet på www.globalhandwashing.org 

Børnene legede begejstret med 
den farvestrålende fingermaling.

“Ved at lægge vægt på, hvor 
vigtigt det er at vaske hænder, 
hjælper vi børnene til at bevare 
deres helbred og forblive i live i 
denne svære periode af deres liv,” 
siger Kendrah Jespersen, der er 
ansvarlig for at koordinere Mission 
Østs indsats i Irak.

Mission Øst har indtil videre etab-
leret tre centre for børn i Nordirak. 
Ved at støtte arbejdet sikrer du, at 
endnu flere børn lærer, hvordan de 
passer på sig selv i en tilværelse på 
flugt.
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Rent drikkevand
 til isolerede landsbyer

Befolkningen i fjerntliggende lands-
byer på grænsen mellem Tadsjiki-
stan og Afghanistan lever isoleret fra 
omverdenen seks måneder om året 
på grund af snefald i de høje bjerge. 
Tidligere gjorde vandet børnene 
syge, men nu har Mission Øst sørget 
for rent drikkevand.

Af Line Højland,
kommunikationsmedarbejder

Vi kører i to timer fra provins-
hovedstaden Kalaikhumb op ad 
snørklede veje og forbi skilte med 
advarsel om minefelter, før vi når til 
landsbyen Sagirdasht. Selv om det 
er sidst i september, er høsten sta-
dig i gang. Det skyldes det kølige 
klima i de 2700 meters højde. Men 
solen varmer og får bistadernes 
beboere til at summe lystigt i de 
velholdte blomsterbede.
Landsbyens leder Shoh Ramazon 
tager venligt imod os og byder på 
suppe og te. Det er en af årets største 
højtider, og dugen i hans gæstevæ-
relse bugner med kager og frugt. På 
landsbyens små veje løber børnene 
glade rundt i deres fineste tøj og 
får kogte æg og tyggegummi af de 
voksne. Men sådan en livsglæde har 
ikke altid præget byens børn.

BØRNENE VAR SYGE HELE TIDEN
“Jeg følte mig så hjælpeløs,” for-
tæller Kobul, mor til otte og bed-
stemor til fire, om tiden før Mission 
Øst etablerede stabil vandforsyning 

Naturkatastrofer og konflikter i grænseområdet
I det svært tilgængelige  grænseområde mellem Tadsjikistan 
og Afghanistan er fattigdommen stor, og der er høj risiko for 
naturkatastrofer som jordskælv og mudderskred. Samtidig er 
området præget af den langvarige konflikt i Afghanistan.
Mission Øst arbejder på at udvikle lokalsamfundet på begge 
sider af grænsen og få indbyggerne til at udveksle erfaringer. På 
den måde skaber man grobund for en fremtid uden fattigdom 
og konflikt. Arbejdet får støtte fra den tyske PATRIP foundation.
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i landsbyen. “I en periode på tre 
måneder havde alle mine børn og 
børnebørn været syge.” Også hun 
har inviteret os ind i sit hjem for at 
fortælle om den store forskel, det 
rene vand har gjort for landsbyen.

AFFØRING I VANDET
Kobul, der selv er uddannet læge, 
fortæller, at de fleste kvinder i 
landsbyen godt vidste, hvilke 
forholdsregler, de skulle tage for 
at undgå bakterier. Men det hjalp 
ikke meget, når vandet var beskidt. 
“Der var rester af afføring fra dyr 
og mennesker. Og selv det beskidte 
vand måtte vi transportere ad en 
stejl skrænt i en time på æselryg,” 
fortæller hun. Vandet skulle bruges 
til både madlavning, tøjvask og vand 
til køer og geder. Der skulle bruges 
op mod 60 liter vand – hver dag.

ISOLERET I SEKS MÅNEDER
Byen har ikke nogen lægeklinik, så 
når det beskidte vand gjorde ind-
byggerne syge, var de nødt til at 

tage til provinshovedstaden Kalaik-
humb to timers kørsel derfra for at 
få behandling. “Men fra oktober 
til april ligger her tre meter sne, så 
det er umuligt at komme nogen 
steder hen,” fortæller hun. Flere 
børn døde af diarré, fordi de ikke 
kunne få lægehjælp og medicin.

VAND LIGE UDEN FOR DØREN
Mission Øst har etableret 15 vand-
haner i landsbyen og otte i nabo-
landsbyen Tavakali, hvor vandet 
bliver ledt gennem sikre vandrør 
fra en kilde oppe i bjergene. Det 
er nok til, at landsbyernes i alt 170 
familier kan hente rent drikkevand 
lige uden for deres hoveddør. “Vi 
skylder jer stor tak,” siger Kobul. 
“Før drak vi beskidt vand, og vi 
måtte gå langt for at få det. Nu har 
det rene vand løst mange af vores 
problemer.”
 
 

Kobuls barnebarn Nodira på tre år døjer ikke længere med 
mavesygdomme, efter at der er blevet etableret en hane med 
rent vand lige uden for hendes hoveddør.

Landsbyens leder Shoh Ramazon fortæller, at de nyetablerede 
vandhaner har gjort en stor forskel for landsbyens sundheds-
tilstand.
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Genbrug bliver til nødhjælp
  i Syriens nærområde

Den første genbrugsbutik, der med hele sit overskud 
støtter Mission Østs arbejde, har set dagens lys. 
Jakkesæt bliver til tæpper, og sko skaffer varme til 
frysende fl ygtningefamilier i Nordirak gennem mul-
tibutikken Hjerterum i Svendborg.
 
Det er populært at købe gen-
brugstøj. Dels fordi det er billigt, 
dels fordi man ofte finder noget 
helt unikt. Der går næsten sport i 
det!

Nu er der endnu en grund til at 
købe genbrug. For nu kan kjoler, 
jakkesæt og sko blive til skolema-
terialer, tæpper og brændstof til 

varmeapparater i flygtninges kolde 
telte i Nordirak tæt ved den syriske 
grænse.
 
OMSÆTTES TIL GAVN
FOR FLYGTNINGE
Miraklet sker i multibutikken Hjer-
terum i Vestergade 32 i Svendborg. 
Køber man skjorte, jakkesæt og 
slips til i alt 150 kroner giver man 

samtidig skolematerialer til et 
irakisk flygtningebarn i et halvt år. 
Dobler man op og lægger en kjole 
og et par t-shirts i indkøbskurven, 
giver man kuldeisolerende tæpper 
til hele seks flygtningefamilier i 
Irak. Man kan også tage den store 
pung frem og tilføje bukser, sko, 
tasker eller nogle af de andre 
spændende ting i Hjerterum, og 

Poul Henning Krog leder 
den nye genbrugsbutik i 
Svendborg, hvor overskud-
det går til Mission Østs 
arbejde bl.a. i Irak.

Af Svend Løbner,
journalist
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vupti, så har man for 600 kroner 
skaffet brændstof til varme og 
madlavning til en hel flygtningefa-
milie i et halvt år.

“Svendborggenserne elsker gen-
brug, og nu giver det endnu mere 
mening at købe brugt,” fortæller 
Poul Henning Krog, der leder bu-
tikken.

Hjerterum drives som en velgøren-
de forening. Frivillige medarbejdere 
sorterer tøjet, pynter, laver kreativt 
værksted og serverer kvalitetskaffe 
og lækker kage fra en lille café. Alt 
overskud fra tøjsalget går til Mis-
sion Østs arbejde blandt flygtninge 
i Irak.
 
GENBRUGSTØJ 
BLIVER MERE VÆRD
Ved at tømme klædeskabet, kan 
danskere nu hjælpe de flygtninge, 
som har mistet alt.
“Jeg fik et par sko af min datter, 
men de var for store. Derfor gav 
jeg dem til Hjerterum, og nu venter 
jeg på at nogen kommer og køber 
dem for 50 kroner, så pengene kan 
gøre gavn for flygtninge,” siger 
Maria Lind, der arbejder frivilligt i 
caféen.

Overskuddet fra genbrugsbutikken 
går bl.a. til tøj, tæpper, kogegrej, 
varmeapparater, presenninger og 
værktøj til fordrevne i Irak, som er 
flygtet over hals og hoved fra ter-
rorbevægelsen Islamisk Stat.

Poul Henning Krog leder den nye 
genbrugsbutik i Svendborg, hvor 
overskuddet går til Mission Østs 
arbejde bl.a. i Irak.

Du kan også være med
Har du tøj i overskud, du ønsker at donere til 
Hjerterum? Du kan aflevere tøjet i butikken i 
Svendborg i åbningstiden mandag, onsdag og 
torsdag kl. 11-17.30 og lørdag kl. 10-14 eller efter 
aftale.
Adressen er Vestergade 32, 5700 Svendborg.
Kontakt Poul Henning Krog på e-mail phkrog@
hotmail.com.

Maria Lind fik et par sko af sin 
datter, men de var for store. 

Nu bliver de solgt til gavn for 
Nordiraks flygtninge.
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Er der håb
 i verdens mest lukkede land?

Afkræftede, apatiske børn med 
tændstiktynde arme og ben på 

kolde betongulve var synet, der 
mødte Kim Hartzner, da han 
besøgte børnehjemmet i Haeju i 
2012. Børnenes liv hang i en tynd 
tråd, og det forekom umuligt at 
kunne gøre en forskel i al den 
elendighed.

I dag har børnene fået nyt liv. De 
udhulede kinder er blevet runde 
og røde. Livslysten glimter i deres 
øjne, og de er ivrigt optaget af 
at udforske og afprøve de nye 

farvestrålende legeredskaber, som 
Mission Øst forsynede børnehjem-
met med i efteråret. Legetøjet og 
redskaberne skal stimulere deres 
motorik og sanser og dermed give 
dem nye muligheder for at udvikle 
sig fysisk og motorisk. 

“Det er fantastisk at se, hvordan 
børnene for første gang prøver at 
lege med deres nye legetøj,” siger 
Kim Hartzner efter besøget.  

Der er håb for Nordkoreas befolkning.
Det erfarede Kim Hartzner, da han besøgte 
Nordkorea i november måned. Det blev 
et livsbekræftende besøg, hvor han så de 
enorme fremskridt, der er blevet gjort, siden 
Mission Øst begyndte arbejdet i 2012.

Børnene udforsker begejstret 
legetøjet, som de stifter 
bekendtskab med for første 
gang i deres liv.
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Kim Juyang Hui bor med sin 
mand og søn i et af de huse, 

der blev genopbygget efter 
tyfonen i 2012 med hjælp 

fra Mission Øst. Nu har 
familien også fået rent vand.

 Vand er tungt, når det skal bæres
Når der er en halv times gang til rent 
vand, går man let på kompromis med 
sundheden. 

Vand er tungt og bliver sparet på, når det 
skal bæres lang vej hjem. Bad er sjældent, 
og potter og pander får måske ikke det store 
skyl efter brug. Vandet opbevares i store 
spande, og bakterier fra toiletbesøg bliver 
let blandet med det rene vand. Dette var 
hverdagen for Juyang Hui, siden hendes 
hjem i 2012 blev skyllet væk efter en kraftig 
tyfon. Dengang hjalp Mission Øst med at 
genopbygge husene i landsbyen Sony 
uden for Kujang, hvor den 34-årige kvinde 
bor sammen med sin mand og otte-årige 
søn. Men fordi vandsystemerne også blev 
ødelagt i tyfonen, måtte hun to gange om 
dagen gå en halv time for at komme til 
den nærmeste brønd og hente vand til sin 
familie. 
 
Nu har Mission Øst i samarbejde med 
de lokale myndigheder også bygget nye 
vandsystemer.

“Den første dag, der kom vand ud af 
vandhanen, var det som en drøm, der gik 
i opfyldelse,” fortæller Kim Juyang Hui 
glædestrålende.
“Der er bedre hygiejne og bedre sygdoms-
forebyggelse nu,” siger hun. Det, at hun 
nu har vand til rådighed i huset 24 timer 
i døgnet, gør, at hendes otte-årige søns 
helbred er blevet meget bedre

“ Den første dag, der
 kom vand ud af vandhanen,

 var det som en drøm,
 der gik i opfyldelse„



K O R T  N Y T

Følg Mission Øst 
på facebook 

www.facebook.com/missionoest 

Her får du blandt andet sidste  

nyt om indsatsen i Irak.

Kom med til Mission Østs årsmøde
Hør bl.a. Kim Hartzners beretninger fra felten, 
når Mission Øst søndag den 17. april holder års-
møde i Sæby Kirke for medlemmer og interes-
serede. Årsmødet starter kl. 13.00, men allerede 
kl. 10.00 er alle velkomne til gudstjeneste i Sæby 
Kirke i Strandgade 5, med efterfølgende frokost i 
Mariehuset, Strandgade 13, hvor årsmødet også 
vil finde sted. Når tiden nærmer sig, kan du læse 
mere på Mission Østs facebook-side. 

Søndag den 17. april kl. 13.00 (gudstjeneste kl. 10)
Mariehuset, Sæby Kirke,
Strandgade 13, 9300 Sæby.
Tilmelding er ikke nødvendig

Foredrag om et Nordkorea i nød
Få et unikt indblik i livet i Nordkorea, når Kim 
Hartzner onsdag den 13. januar 2016 holder 
foredrag i Glostrup Sognegård. Landets 24,9 
millioner indbyggere kæmper med konse-
kvenserne af økonomisk nedtur og hyppige 
naturkatastrofer, og Kim Hartzner er netop 
vendt hjem fra et besøg i landet, hvor Mission 
Øst hjælper sultende børnehjemsbørn og 
etablerer vandsystemer til mennesker ramt af 
naturkatastrofer.

Onsdag den 13. januar kl. 14
Glostrup Sognegård,
Østervej 8, 2600 Glostrup.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Gospel tænder lys i Syriens nærområde
Kom med til storstilet julekoncert med to store gospelkor 
i Hillerød den 18. december. Overskuddet går til Mission 
Østs arbejde blandt flygtninge og fordrevne i Irak.
Hele to populære gospelkor medvirker – både 
gospelkoret Conquerors med tv-kendte Claes 
Wegener i spidsen og gospelkoret Corallerne under 
ledelse af Birthe Paulsen, som har taget initiativ til 
støttekoncerten. 

Fredag den 18. december kl. 20
Støberihallen, 
Nordstensvej 1, 3400 Hillerød.
Billetter kan købes på www.billetto.dk.
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Sådan støtter du 
Mission Øst Brug hjemmesiden eller 

girokort
Du kan give en gave til Mission 
Øst på www.miseast.org eller 
via girokortet på bagsiden.

Brug betalingsservice
Tænk langsigtet og brug 
betalingsservice. Ved at støtte 
Mission Øst med et fast beløb 
hver måned, hvert kvartal, hvert 
halve eller hele år gør du det let-
tere for os at planlægge vores 
hjælpearbejde fremover. Det er 
en billig og enkel løsning – både 
for dig og for Mission Øst.

15.000 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.000 kr. 
fra på selvangivelsen.
Ønsker du at give et større beløb, kan du 
opnå fradrag ved at tegne et gavebrev.
Kontakt Mission Øst, hvis du vil vide mere.

Virksomheder
Kender du en virksomhed, som kunne 
være interesseret i et samarbejde? Så kan 
de kontakte Mission Øst på 39 61 20 48 
og høre mere om, hvordan det kan gøres.

Arv og testamente
For mange er det rart at 
vide, at deres virke rækker 
længere end deres egen 
levetid. Derfor vælger de at 
testamentere en pengegave 
til et godt formål. En sådan 
gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver os mulighed for at 
hjælpe mennesker i nød – 
også fremover.

Hvis du ønsker vejledning, 
så ring til Mission Øst.

I Mission Øst bruges 93,7 øre 
af hver krone direkte til at 
hjælpe fattige. 
De sidste 6,3 øre går til administra-
tion og til at sikre, at hjælpen er af 
høj kvalitet, at den når frem, og at 
der er gennemsigtighed.
Brug netbank
Registreringsnummer: 3170
Kontonummer: 3173089007
Mærk din betaling: Magasin 6-15

Send en sms
Skriv ME150 til 1245 og støt med 
150 kr.

Din virksomhed kan bekæmpe fattigdom!
Bliv erhvervspartner med Mission Øst.

1515

Drøft mulighederne for et erhvervspartnerskab med vicegeneralsekretær Peter Sigetty Bøje.
Skriv til peter.boje@missioneast.org eller ring på tlf. 20 20 77 27. 

Som erhvervspartner kan 
du forebygge sult i Afgha-
nistan eller sikre en ud-
dannelse for børn i Burma. 
Du kan også være med og 
gøre en forskel, så snart 
katastrofen rammer.
Gaver op til 15.000 kr. pr. 
år er fradragsberettigede. Et 
sponsorat kan også fratræk-
kes som driftsomkostning.
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773 1566 773 1566

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et post-
hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 
bevis for, hvilket beløb du har betalt.

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

. . , . . ,

8 7

+01< +7731566<

 Hvor behovet er størst

 Land

Afrives inden betaling

GIRO
INDBETALING

Udfyld kuponen og send den 

i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

BS-tilmeldingsblanket
Navn

Adresse

Postnr. By

Email

Pengeinstitut

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Beløb

150 kr. 350 kr.

1250 kr.

Andet beløb kr.

Overførsel hver

måned kvartal

halve år år

Fra dato

Dato Underskrift

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst

Støt et bestemt land

       Ønsker ikke takkebrev
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Sammen kan vi hjælpe
når katastrofen  

rammer

STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


