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Akut nødhjælp i verdens brændpunkter er et must. Men der er også brug for en 
langsigtet indsats, hvis en befolkning skal ud af ekstrem fattigdom. Uddannelse er 
derfor en uundværlig del af Mission Østs arbejde. 

Vi hjælper nødlidende til en tålelig 
tilværelse – men hjælpen stopper 
ikke dér. Skal mennesker komme 
ud af ekstrem fattigdom og hjælpe 
andre til det samme, må de have 
viden og lære færdigheder, som 
sikrer deres familier og lokal-
samfund en bæredygtig fremtid. 
Mission Østs indsats består derfor 
i både akut nødhjælp til ofre for 
krig i Irak og jordskælv i Nepal, 
og i langsigtet udviklingshjælp til 
børn med handicap i Armenien og 
Tadsjikistan.

ALLE HAR RET TIL  
UDDANNELSE 
Et af disse langsigtede tiltag er 
uddannelse. For uddannelse giver 
mennesker mulighed for at klare 
sig selv og hjælpe andre. Det er 
derfor, at FN’s nye bæredygtige 
udviklingsmål nummer 4 er “Giv 
alle mennesker inkluderende kva-

litetsuddannelse og mulighed for 
livslang læring.” 
Det gælder også børnene Karine 
og Hakob i Armenien, som du kan 
læse om i dette blad. De døjer 
begge med handicap, men hel-
digvis tager skolerne nu højde for 
børnenes indlæringsvanskelighe-
der. Mission Øst har nemlig givet 
lærerne efteruddannelse i inklude-
rende undervisning, og børnene 
har nu bedre chancer for at stifte 
familie og få et arbejde i fremtiden.

TIL NYTTE FOR HELE  
LOKALSAMFUNDET 
Du kan også læse om skoleelever 
i Nepal, der fører an i katastrofe-
hjælp. Og du kan læse om piger i 
Afghanistan, der nu kan komme i 
skole, fordi skolen har fået sikker 
vandforsyning fra Mission Øst. Alle 
disse tiltag kommer på sigt hele 
lokalsamfundet til gode. 

EN BUND AF SUNDT  
SELVVÆRD
Uddannelse giver viden og fær-
digheder til, at børn og unge kan 
forme deres fremtid til gavn for de-
res familier og lokalsamfund. Men 
viden giver også større perspektiv 
på tilværelsen. Den giver håb og 
drømme for fremtiden for børn 
som Karine og Hakob. Og viden 
og læring lægger en bund af sundt 
selvværd i børnene og de unge – 
hvad enten de har handicap, lever 
på katastrofernes holdeplads eller 
mangler de mest basale livsfornø-
denheder som rent drikkevand.  

På Mission Østs centre i 
Armenien får børn med 
handicap mulighed for 
at lære, og det gør, at de 
blomstrer op. 

Med uddannelse  
       kan nødlidende klare sig selv

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Skolen giver Karine og Hakob  
    håb om en fremtid
I Armeniens fattigste områder vokser børn 
op i så massiv fattigdom, at det går ud over 
deres fysiske og mentale sundhed. Det er 
problemer, der kan forbedres eller ligefrem 
undgås gennem ordentlig skolegang.  

I en skurvogn i den fattige armen-
ske Tavush-provins tæt på grænsen 
til Aserbajdsjan bor søskendeparret 
Karine og Hakob på 9 og 12 år. De 
har begge indlæringsvanskelig-
heder, og det skyldes, at børnene 
bor i så stor fattigdom, at deres 
forældre ikke har mulighed for at 
give dem den opmærksomhed og 

stimulering, som børn på deres 
alder har brug for. 

LEVER AF AT PLUKKE BÆR
Familiens hjem er en skurvogn 
uden rindende vand og sanitære 
faciliteter. Den daglige vask sker 
med vand fra floden. Børnenes 
far Gegham arbejder som vagt i 
den lokale kommune, og moderen 
Laura er rengøringsdame. Tilsam-
men tjener de, hvad der svarer 
til 400 kroner om måneden. Selv 
om de faste udgifter i Armenien 
er mindre end i Danmark, er det 
alligevel ikke nok til, at familien 
kan klare sig for denne løn. De 

tjener derfor en smule ekstra ved 
at sælge syltetøj lavet af bær, som 
de plukker fra buske, der vokser 
nede ved floden. 

LAMMENDE KONSEKVENSER
Der er ingen tvivl om, at Karine og 
Hakobs indlæringsvanskeligheder 
skyldes den massive fattigdom, 
som familien lever i. Og de er langt 
fra de eneste. Ifølge de nationale 
statistikker lever 42 procent af Ar-
meniens børn under den officielle 
fattigdomsgrænse på 20 kroner 
om dagen. Og det har lammende 
konsekvenser for børnenes fysiske 
og ikke mindst mentale helbred. 

Denne skurvogn er hjem for familien, 
som bor i den fattige Tavush-provins i 
Armenien.  
Fra venstre: Far Gegham, Hakob på 12, 
Karine på 9 og mor Laura. 
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GLAD FOR MATEMATIK OG 
IDRÆT 
I et skolesystem som det traditio-
nelle armenske er der ikke meget 
plads til afvigelser. Undervisningen 
er baseret på udenadslære, og et 
handicap bliver betragtet som en 
defekt. Men i Tavush-regionen, 
hvor Karine og Hakob bor, har 
Mission Øst i mange år arbejdet 
for at gøre skolerne inkluderende. 
Det betyder, at børnene får en sko-
legang, der tager højde for deres 
indlæringsvanskeligheder, og de to 
børn er derfor blevet glade for at 
gå i skole. Karine kan lide at tegne, 
og Hakob er glad for matematik, 
armensk og idræt. 

HÅBET OM EN FREMTID 
Karine og Hakob går også på et 
rehabiliteringscenter drevet af 
Mission Østs samarbejdspartner 
Bridge of Hope. Her kan de synge 
og lege med andre børn, og de får 
den positive opmærksomhed, som 
forældrene ikke har overskud til at 
give dem. At forbedre børnenes 
sprog og læring øger deres chan-
cer for at få et job og stifte familie, 
når de bliver voksne. Og dermed 
bryde den onde cirkel af fattigdom 
og handicap. 

8-årige Zhora kommer ligesom Karine og Hakob på et rehabiliteringscenter i Tavush. Da Zhora blev født, 
blev hans rygrad skadet, og han har derfor aldrig været i stand til at gå. På centret har han fået fysiote-
rapi og kan nu sidde op og bevæge sin venstre hånd. Han går desuden på landsbyens inkluderende skole, 
og han drømmer om at blive læge. 

Vidste du at …
… i Sovjetunionen anså man handicap for en defekt. I stedet for at undervise børn 
med særlige behov på deres egne præmisser, lukkede man dem inde på institutioner, 
hvor de fik lov til at sygne hen. Mission Øst er med til at bryde denne tankegang. 

… Kun 9 procent af alle voksne armeniere med handicap har et arbejde. Mange, 
både arbejdsgivere og personer med handicap, ved ikke, at man godt kan varetage 
et arbejde, selv om man har et handicap. Mission Øst hjælper lokalsamfundet med at 
ændre denne holdning. 

Du kan støtte Mission Østs 
arbejde i Armenien.  
Brug girokortet på  
bag siden og mærk din 
betaling 1601-MAG2-01 
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Skolebørn fører an,
  når katastrofen rammer
Indbyggerne i det vestlige Nepal troede, at katastrofer var uundgåelige 
som et resultat af gudernes vrede. Ved at træne skoleelever i katastrofe
håndtering er hele lokalsamfundet blevet styrket i at håndtere katastro
fer og undgå dødsfald og begravede huse. 

Det var et mareridt for familierne 
i Shanighat i det vestlige Nepals 
Karnali-region, da de pludselig blev 

ramt af oversvømmelser i 2013. 
De enorme vandmasser dræbte 
mange mennesker og ødelagde 
veje, broer og afgrøder på mar-
kerne. 15-årige Bharat Bam og 
hans familie var blandt de ramte, 
da deres hus blev ødelagt. 

“JEG TOG FEJL”
Bharat går i 10. klasse i Shree Sa-
raswoti HSS, Thirpu og er formand 
for skolens ungdomsklub. Bharat 
plejede at tro, at katastrofer var 
skabt af gud, og at konsekvenserne 
af dem var guds ønske. "Men jeg 
tog fejl," siger han efter at have 
gennemført træningen i katastro-
feforebyggelse og -beredskab, som 
Mission Øst tilbød ungdomsklub-

berne. Her lærte han, at det enten 
er menneskeskabte eller naturlige 
fænomener, som vi godt kan gøre 
noget ved. 

ELEVER ER SÆRLIGT UDSAT
Skoler ligger oftest i områder, der 
er særligt udsatte for katastrofer. 
Især unge med handicap er sår-
bare, da de har sværere ved at 
slippe væk under katastrofer. Der-
for haster det med at oplyse elever 
og lærere i de berørte områder om, 
hvordan man forebygger katastro-
fer, og hvordan man forholder sig, 
hvis katastrofen rammer. 

DELER NY VIDEN
Gennem projektet har eleverne 
modtaget træning i blandt andet 
førstehjælp, rettidig kommunika-
tion og i, hvordan man beskytter 
sig selv bedst under en katastrofe. 
Eleverne deler deres nye viden med 
andre unge og deres familier, så 
træningen kommer hele lokalsam-
fundet til gode.  

Der er gode grunde til at undervise netop 
skoleelever i katastrofeberedskab
✓  Børn er tit alene i landsbyerne, mens forældrene 

arbejder i markerne. Uden opsyn kommer 
børn nemt til skade både i det daglige og under 
natur katastrofer. 

✓  Børn har nemmere end voksne ved at ændre 
deres holdning og praksis, og dette spreder sig 
langsomt til resten af lokalsamfundet. 

✓  Ved at undervise skolebørn i katastrofebered-
skab sikrer man fremtiden.

Eleverne i Ramnakot laver en 
oplysnings kampagne. 

Du kan støtte Mission Østs 
arbejde i Nepal.  
Brug girokortet på  
bag siden og mærk din 
betaling 1601-MAG2-02

66 T E M A :  N Ø G L E N  T I L  F R E M T I D E N



”Som formand for min ungdoms-
klub er det mit ansvar at udbrede 
informationen til andre elever og 
kortlægge, hvem der er sårbar. 
Med støtte fra skoleforvaltningsko-
mitéen laver vi nu oplysningskam-
pagner ved at organisere stævner 
og drama om katastrofebered-
skab,” fortæller Bharat. 

GENPLANTER SKOV 
Men træningen gælder ikke kun 
det akutte beredskab. Med den 
nye viden om katastrofeforebyg-
gelse har de unge også igangsat 
programmer for genplantning af 
skov omkring skolerne. På den 
måde kan de i fremtiden undgå, 

at kraftig regn vil forårsage mud-
derskred og begrave huse og sko-
lebygninger. De har også holdt re-
gelmæssige møder på skolen med 
lærere og forældre om, hvordan 
skolebygningerne kan blive mod-
standsdygtige over for jordskælv. 
”For eksempel,” siger Bharat, "har 
vi nu indset, at de tavler, vi brugte, 
stod løse i klasseværelserne, og nu 
har vi fået dem sat ordentligt fast 
på væggene, så vores klasser er 
mere sikre."

Vidste du at …
… hvis du bliver fanget under murbrokker i et 
jordskælv, skal du ikke råbe, men fløjte for at få 
hjælp. Fløjtelyden trænger lettere gennem mur-
brokker end din stemme, og du bruger mindre af 
den dyrebare ilt, når du fløjter. 

Under jordskælvet i april sidste år styrtede hundredvis af skoler 
sammen. Til alt held skete jordskælvet på en lørdag, og byg-
ningerne stod derfor tomme. Men til næste gang katastrofen 
sker, er det vigtigt at bygge ordentlige skolebygninger og træne 
børnene, så de ikke går i panik, hvis jorden begynder at ryste.
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Nu kommer pigerne i skole 
Over halvdelen af eleverne på en pigeskole i det nordlige Afghanistan 
mødte ikke op til undervisningen, fordi de led af mavesygdomme og 
dehydrering. Med en sikker vandforsyning er fremmødet steget til  
næsten 100 procent, og det gør, at pigerne nu får en uddannelse. 

I det nordlige Afghanistan er det 
først for nylig blevet muligt for 
piger at gå i skole. Uddannelsen 
gør, at pigerne kan bryde den 
onde cirkel af barneægteskaber og 
fattigdom. Men på en pigeskole i 
Takhar i det nordlige Afghanistan 
var det alligevel kun halvdelen af 
eleverne, der mødte op. Og det 
skyldtes hverken forældres mod-
stand eller en farefuld skolevej. Det 
skyldtes noget så grundlæggende 
som manglen på rent vand. 

SYGDOM OG TØRST SKABTE 
FRAVÆR
Skolen havde ikke nogen forsyning 
af rent vand. Kun få havde mulig-
hed for at tage vand med hjem-
mefra, og pigerne måtte derfor 
enten tørste gennem hele dagen 
eller drikke det beskidte vand fra 

vandløb og dermed risikere at få 
diarré. Over halvdelen af eleverne 
valgte derfor at blive hjemme og 
gå glip af den vigtige undervis-
ning. Og dem der blev, var sløve 
og ukoncentrerede på grund af 
sygdom og tørst. 

DAGLIGDAGEN HELT  
FORANDRET 
Mission Øst etablerede derfor tre 
vandhaner på skolen til at forsyne 
de omtrent 400 elever med rent 
drikkevand. Elever og lærere fik 
derudover træning i basal hygiejne 
og sundhedsfremme. Adgangen til 
rent vand ændrede pigernes dag-
ligdag fuldstændig. Ingen sygner 
længere tørstige og ukoncentrede 
hen i timerne. Og vigtigst af alt er 
fremmødet steget til næsten 100 
procent. 

EN LYS FREMTID
Flere af pigerne fortæller om, 
hvordan de pjatter og plasker med 
det klare vand i deres pauser på 
de varme afghanske sommerdage. 
Mange elever fylder deres flasker 
op og tager det rene vand med 
hjem til deres familier. Og de ele-
ver, der før droppede ud, er meget 
aktive i skolen og håber på en lys 
fremtid. 

Efter at den afghanske pige-
skole har fået rent drikkevand, 
er fremmødet steget til næsten 
100 procent. 
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Du kan støtte Mission Østs arbejde i  
Afganistan.  
Brug girokortet på bag siden og mærk  
din betaling 1601-MAG2-03

Skolens elever nyder det rene vand og plasker det på 
hinanden i pauserne. 

Vidste du at …
...  kun 40 procent af alle piger i Afghanistan går 

i grundskole, og kun én ud af 20 fortsætter i 
skole efter 6. klasse? 

...   der er seks gange mindre risiko for, at en pige 
med en ungdomsuddannelse bliver gift før sit 
attende år sammenlignet med piger med kun lidt 
eller slet ingen uddannelse. 
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Sammen yder vi
    optimal nødhjælp
Når katastrofen rammer, samarbejder  
Mission Øst med andre pålidelige hjælpe
organisationer for at sikre den bedst mulige 
indsats. Organisationen MAF’s helikoptere 
bragte bl.a. Mission Østs nødhjælp ud til 
utilgængelige bjerglandsbyer efter jord
skælvene i Nepal.

Når Mission Øst rykker ud med 
nødhjælp til katastrofeområder, 
sikrer et netværk af pålidelige og 
erfarne samarbejdspartnere, at 
hjælpen når helt frem til dem, der 
har allermest brug for den. Senest 
i Nepal, som blev ramt af to vold-
somme jordskælv den 25. april og 
12. maj 2015.

Med over 8.000 døde, 14.000 
sårede og 300.000 hjemløse var 
jordskælvene i 2015 de værste, det 
lille fattige land har oplevet i 80 år. 
Men et tæt samarbejde mellem Mis-
sion Øst og organisationerne MAF 
(Mission Aviation Fellowship) og 
Medair sikrede, at ofrene hurtigt fik 
det nødvendige udstyr til at bygge 
midlertidigt husly og holde smit-
somme sygdomme fra døren med. 

OP I BJERGENE VED JORD-
SKÆLVENES EPICENTRE
Mission Øst fløj med MAF’s 
helikoptertjeneste til landsbyer i 
de mest fjerntliggende og svært 
tilgængelige bjerge i Sindhu-
palchowk-distriktet nordøst for 
Nepals hovedstad Kathmandu. 

Sindhupalchowk-distriktet ligger 
tæt på jordskælvenes epicentre, og 
landsbyerne her blev derfor særligt 
hårdt ramt. Over 90 procent af 
husene blev totalt ødelagt, og 
i nogle byer var alle huse jævnet 
med jorden. 

SÆTTER PRIS PÅ SAMARBEJDE 
Mission Øst var hurtigt på pletten 
med vanddunke, hygiejneartikler 
og lettere sanitetsudstyr takket 
være MAF’s helikoptertjeneste. 
Presenninger og andre tunge ma-
terialer til husly og hygiejne kom 
derefter frem med lastbil.
”Vi sætter stor pris på det samar-
bejde, der er mellem vore orga-
nisationer,” siger MAF Danmarks 
formand Arne Puggaard.

Fishtail Air er en af de helikopterfirmaer, som MAF bruger 
i Nepal. Her lander en helikopter i landsbykommunen 
Haibung. 
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FLYVNINGER FORUDSÆTNING 
FOR NØDHJÆLP
”Det er nærliggende at kalde MAF 
og Mission Øst for komplimentære 
organisationer, som på hver deres 
måde udfører et enestående ar-
bejde for at afhjælpe nød og yde 
livreddende støtte og hjælp. MAF 
er med sin flytjeneste med til at 
skabe forudsætningerne for, at 
andre NGO’er som Mission Øst kan 
yde en optimal indsats,” siger Arne 
Puggaard.
Under jordskælvene arbejdede Mis-
sion Øst også tæt sammen med or-
ganisationen Medair. Hvor Mission 
Østs medarbejdere trak på deres 
indgående viden om de lokale for-
hold, kunne Medair bidrage med 
organisationens store erfaring med 
logistik og uddeling af nødhjælp, 
når det skal gå stærkt.  

HØJ KVALITET I NØDHJÆLPEN
Mission Østs samarbejde med 
Medair sker gennem det interna-
tionale netværk Integral Alliance, 
der består af 23 nødhjælpsorgani-
sationer fra 13 lande, som tilsam-
men arbejder i 85 lande med over 
200 lokale partnere.
”Sammen kan vi reagere på flere 
katastrofer og nå flere mennesker 
med nødhjælp, end vi kunne hver 
for sig. Og fordi vi alle sammen har 
tilsluttet os et fælles værdisæt og 
en fælles aktionsplan, sikres opti-
mal koordinering og høj kvalitet i 
nødhjælpen,” fastslår Kim Hartz-
ner, generalsekretær i Mission Øst.

SAMARBEJDE OPMUNTRER 
LOKALBEFOLKNINGEN
Mission Østs samarbejde med 
MAF var netop nødvendigt for at 
komme hurtigt ud med nødhjælp 

til svært tilgængelige bjergegne: 
“Vejene til de jordskælvsramte 
landsbyer var særdeles vanskeligt 
tilgængelige. Derfor var det en 
gave fra himlen, at vi kunne be-
nytte MAF’s flytjeneste til at flyve 
ud og danne os et overblik over 
behovene og til løbende at holde 
øje med, at vores nødhjælp nåede 
helt ud til de ramte landsbyer,” 
konkluderer Kim Hartzner.

Og den fælles indsats får ros af de 
nepalesiske myndigheder:
”Det er meget opmuntrende for 
vores folk at opleve mennesker 
fra hele verden stå sammen med 
dem i arbejdet,” siger Sher Ba-
hadur Tamang, som repræsenterer 
Sindhupalchowk-distriktet i det 
nepalesiske parlament.

Mission Øst nåede tidligt ud med nødhjælp til de jordskælvsramte landsbyer i 
Nepal på grund af samarbejdet med MAF og Medair. Her i landsbykommunen 
Bothechaur den 2. maj 2015 syv dage efter det første skælv.  
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Pandekagesalg bliver til
nødhjælp i Irak

Ægteparret Finn og Mona Højland solgte i februar pandekager for over 18.500 kroner til eleverne på 
Andreasskolen i Holbæk. Pengene er gået til nødhjælp til fordrevne familier på Sinjarbjerget i Irak. 

En stor kø af elever venter utålmo-
digt på at købe én af de nybagte 
pandekager, som pedel Finn Høj-
land rutineret vender på panden på 
den opsatte pandekagebod på An-
dreasskolen i Holbæk. Det er ikke 
første gang, at han sammen med 
sin kone Mona sælger pandekager 
for at støtte et velgørende formål. 
Det har de gjort med jævne mel-
lemrum de sidste seks år, og som 
altid er det et stort tilløbsstykke. 
Pengene går denne gang til Mis-
sion Østs nødhjælpsarbejde blandt 
fordrevne i Irak. 

ARBEJDE DER GØR EN FORSKEL 
Finn og Mona Højland har fulgt 
Mission Øst, siden René og 

Kim Hartzner i begyndelsen af 
1990’erne delte nødhjælp ud til de 
kristne i Østeuropa, og det meget 
praktisk orienterede hjælpearbejde 
tiltaler parret: “Mission Øst er gode 
til at hjælpe i nærområderne med 
praktisk hjælp, der virkelig gør en 
forskel for de nødlidende,” fortæl-
ler Finn. 

VELGØRENHED PÅ  
KRISTNE VÆRDIER 
Om pandekagesalget siger Finn: 
“Det ligger dybt i vores kristne 
holdning at byde ind med det, vi 
nu engang har kræfter og evner 
til.” Finn er pedel på Andreas-
skolen, og Mona arbejder som 
servicemedarbejder. Andreassko-

len er en kristen friskole, og det 
er vigtigt for ægteparret at støtte 
velgørenhed, der baserer sig på de 
kristne værdier.

BLIVER IKKE SIDSTE GANG 
Samtidig betyder det meget, at 
Mission Øst også er anerkendt 
uden for kristne kredse. “Selv 
om vi er en kristen friskole, har 
vi mange forældre, der ikke er 
kirkeligt aktive. Det er vigtigt for 
os at støtte et projekt, som alle 
forældre kan støtte op om. Og her 
er Mission Øst et godt valg. Det 
bliver i hvert fald ikke sidste gang, 
at vi vælger at støtte Mission Østs 
arbejde,” siger Finn med eftertryk. 

 
Finn står selv for pandekagebagnin-
gen, når han og Mona samler ind til 
velgørende formål. 
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Eleverne er altid meget begejstrede, 
når der bliver solgt pandekager. 
Især de ældre elever er glade for at 
kunne støtte et godt formål samtidig 
med, at de fylder maven. 

30 kroner om dagen svarer til mad til en familie på 
seks personer i Irak. De 18.523,50 kroner samlet ind 
på Andreasskolen svarer til mad til 20 familier i over 
en måned. 

“ Fantastisk initiativ 
Det, som Finn og Mona gør, 
er et fantastisk initiativ! 
Deres støtte gør en stor  
forskel for de mennesker, 
der har måttet flygte fra 
krig, og deres initiativ er et 
stort klap på skulderen til 
os og vores medarbejdere  
i Irak „
Kim Hartzner, general sekretær  
i Mission Øst 

Gør som Finn og Mona!
Vil du også gerne samle ind til Mission Østs arbejde? 
Ring til fundraiser Susanne Madsen på 39 61 20 48 
eller skriv på susanne.madsen@missioneast.org og 
få tips og gode idéer til, hvordan du kan komme i 
gang. 
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K O R T  N Y T

Husk at komme til årsmødet den  
17. april!
Alle er velkomne til Mission Østs årsmøde i Sæby den 17. 
april. Hør bl.a. Kim Hartzners gribende fortællinger fra 
Irak og Nordkorea, og vær med, når Mission Østs 25 års 
jubilæum bliver skudt i gang. 

Hvornår? Søndag den 17. april kl. 13.00.
Hvor?  Mariehuset, Sæby Kirke, Strandgade 13, 

9300 Sæby.

Alle er velkomne til gudstjenesten i Sæby Kirke kl. 10.00, 
hvorefter der serveres gratis frokost. Inden årsmødet 
afholder frivillige fra Sæby Kirke amerikansk lotteri for 
alle. 

Mission Østs menneskeskæbner  
kommer på biblioteket 
Ramjita fra Nepal er en af de menneskeskæbner, som 
brugere af landets folkebiblioteker kan få indblik i, når 
Mission Øst i løbet af foråret viser portrætter af mennesker, 
som lever med handicap. Udstillingerne vil finde sted 
på en række folkebiblioteker landet over fra sidst i april 
til begyndelsen af juni, og der vil være uddeling af gratis 
hæfter med personernes historier. Se hvor og hvornår på 
Mission Østs facebook-side eller på www.miseast.org. 

Mød os på Folkemødet 16.-19. Juni 2016!

Se mere på facebook og www.miseast.org 

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB.  
PÅ DEN MÅDE KAN VI BEDRE PLANLÆGGE HJÆLPEARBEJDET  

– OG DIN GAVE BLIVER BRUGT MEST EFFEKTIVT 
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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

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.

15.200 kroners reglen
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.200 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: 1601-MAG2

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

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB.  
PÅ DEN MÅDE KAN VI BEDRE PLANLÆGGE HJÆLPEARBEJDET  

– OG DIN GAVE BLIVER BRUGT MEST EFFEKTIVT 



Skt. Lukas Vej 13 · 2900 HellerupSkt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

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

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<

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

 Hvor behovet er størst

 Land

GIRO
INDBETALING

12-15 – PNS 534-28412

1601-MAG2

Afrives inden betaling

Sammen kan vi hjælpe
når katastrofen  

rammer

STØT ARBEJDET NU OG HER ELLER MED ET FAST BELØB  
(opret PBSaftale på modstående side)


