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Lille pige gik to dage til fods  
gennem bjergene

I Afghanistan laver kvinderne 
deres egne butikker



Kontakt: Mission Øst · Skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup · Tlf. 39 61 20 48 · Fax 39 61 20 94 
Giro 773 1566 · CVR 1472 3692 · reg. 3170 konto: 3173089007 · miseast@missioneast.org · www.miseast.org · www.facebook.com/missionoest

Indhold

Forsidefoto:
En lille pige fra Mara-folket i det vestlige  
Burma, hvor befolkningen netop nu kæmper  
mod oversvømmelser. 

Bestyrelse
Carsten Wredstrøm
Benedikte Grenov
Ib Alstrup
Ib Nørholm 
Dietmar Roller

Produktion
Rosendahls, Esbjerg
ISSN 0908-2042

Redaktion
Kim Hartzner (ansvarshavende)
Peter S. Bøje 
Svend Løbner
Line Højland

Mission Øst er medlem af:

hjælper udsatte mennesker og støtter lokal-
samfund i at styrke og organisere sig selv.

Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingshjælp 
baseret på kristne værdier og hjælper mennesker i 
nød uanset race, religion og politisk ståsted.

Mission Øst gennemfører projekter direkte eller 
 gennem lokale partnere i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Irak, Nepal, Nordkorea, Rumænien, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst modtager økonomisk støtte 
fra blandt andre Det Danske Udenrigsministerium, 
EU og FN. Vi er certificeret af People in Aid.
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Burma kæmper  
mod vandmasserne
I det fattige Burma er høsten 
ødelagt af oversvømmelser 
efter kraftig monsun-regn 
denne sommer. Med broer og 
veje skyllet væk er det svært at 
nå frem med nødhjælpen.

Alene gennem bjergene
Det er svært for en pige at få en uddannelse i det vestlige 
Burma, men Mary Nuso ville så gerne, at hun som otte-årig 

gik to dage alene gennem 
bjergene for at nå frem til 
skolen.

Chili-salg er 
vejen ud af 
fattigdom
Kvinderne i Burmas 
vestlige Chin State 
tjente slet ikke nok på 
deres hjemmedyrkede chilier til at kunne klare sig. Men efter en 
træning med Mission Øst fik de en idé.

Musik skal  
ændre verden
Han kæmpede mod racisme 
under sin opvækst i USA’s 
sydstater og synger nu 
til fordel for verdens fat-
tige. Mød Mission Østs nye 
musikambassadør, steel pans-
musikeren Gregory Boyd.
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Vi må aldrig miste modet
Mens Burma er ramt af 
fatale oversvømmelser, 
kæmper vores lokale 
partnere i landet videre. 
For når hver dag er 
en kamp mod sult og 
naturkatastrofer, duer det 
ikke at miste modet.

Det er sjældent, at man møder så 
inspirerende mennesker som Mai 
Ki og Sa E Hmo. De besøgte os i 
maj måned for at fortælle om det 
arbejde, de udfører i Chin State i 
det vestlige Burma med støtte fra 
Mission Øst. Med smittende glæde 
og rørende ydmyghed berettede de 
om at uddanne børn og udrydde 
fattigdom. Men de fortalte også 
om de udfordringer, de møder.

MADEN SKYLLET VÆK
Udfordringerne er ikke blevet 
mindre siden besøget. Få måneder 

senere blev Burma ramt af de vær-
ste oversvømmelser i årtier. I Chin 
State er veje og broer skyllet væk, 
og den livsvigtige høst er ødelagt. 
Folk sulter, og syge mangler læ-
gehjælp. Med disse nedslående 
meldinger er det nemt at miste 
modet.

EN EVIG KAMP
Men vores venner i Burma mister 
ikke modet. Som ganske ung be-
talte Mai Ki for sin skolegang ved 
at gøre rent på skolen, mens hun 
sultede og levede uden tag over 
hovedet. På trods af disse strabad-
ser lykkedes det hende at lære en-
gelsk og gøre universitetet færdigt. 
Og lige nu, mens regnen stadig 
falder, planlægger hun, hvordan 
de skal få repareret veje og broer, 
så de kan bringe fødevarehjælp ud 
til de isolerede landsbyer.

VI PLANTER FRØ
Ved at træne og udvikle vores 
lokale partner planter Mission Øst 
frø, der i det lange løb vil spire og 

blomstre og føre til bedre levevilkår 
for Mara-folket i Chin State. Men 
vi må lære af burmeserne at have 
tålmodighed og ikke miste modet. 
En have vokser ikke til på en enkelt 
sommer, og det tager mere end en 
generation at uddanne et helt folk. 
Og når katastrofen pludselig ram-
mer, må vi selvfølgelig gribe ind. Vi 
giver ikke op!

Tak for din støtte!

Mai Ki og Sa E Hmo 
kæmper dagligt mod 
fattigdommen i Chin 
State. På deres besøg i 
Danmark i maj fortalte 
de om de udfordringer, 
de møder på deres vej.

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Mara-folket kæmper  
mod oversvømmelserne

Burma er ramt af de værste oversvømmelser i årtier. 
“Mad er det største problem,” siger Mission Østs 
lokale partner i ét af de berørte områder.

12 dages konstant regn og storm 
i juli og august har skabt omfat-
tende ødelæggelser i Chin State i 
det vestlige Burma. Det voldsomme 
vejr skyldes cyklonen Komen, der 
over sommeren har hærget i hele 

Sydøstasien. Og situationen er 
fortsat kaotisk.

VEJE OG BROER VÆK
“Vi har kun fået sparsomme oplys-
ninger fra landsbyerne. På grund af 

blokerede veje og fortsat regn kan 
vi ikke rejse fra den ene landsby til 
den anden,” fortæller Mai Ki fra 
Mission Østs lokale partner Service 
and Development Department of 
the Mara Evangelical Church (SDD).

HØSTEN ØDELAGT
De informationer, der er tilgænge-
lige, melder om ødelagte marker 
– med en høst, som befolkningen 
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40.000 familier hjemløse
Monsunen Komen har skabt alvorlige oversvømmelser i 
Bangladesh, Burma, Pakistan, Indien, Nepal and Vietnam. 
I Burma, hvor befolkningen i forvejen er ekstremt fattig, 
er 1,1 million mennesker direkte påvirket af de vold-
somme oversvømmelser og jordskred. Over 100 personer 
er dræbt, og omkring 40.000 familier – 240.000 personer 
– har måttet flygte fra hus og hjem.

Madolie og ris
Mission Øst er en del af nødhjælpssammenslutningen Inte-
gral, der gennem organisationen World Concern hjælper 
i den hårdt ramte Rakhine State. De uddeler i øjeblikket 
madolie og ris og sørger for rent drikkevand og hygiejne-
udstyr til 7.500 mennesker fordelt på syv landsbyer.

Huse og marker er blevet 
fuldstændig ødelagt i vand-
masserne, og Mission Østs 
lokale partner kæmper for 
at hjælpe lokalbefolkningen. 
Foto: SDD. 

De store vandmasser har skyllet broer væk, så folk må 
bære deres ting på ryggen over floderne. Foto: SDD. 

Ye Win Tun fra Mission Østs 
samarbejdspartner World 
Concern uddeler ris i Rakhine 
State, Burma.
Foto: Myo That Naing Win / 
World Concern.
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skulle have levet af de næste 12 
måneder.

“Alle majsmarker er oversvømmet. 
Folk plejer at høste den sidste 
uge i september, men nu er hele 
høsten ødelagt. Og på grund af de 
manglende veje og broer kan vi ikke 
komme ud med fødevarehjælp til 
dem,” siger Mai Ki.

NØDHJÆLPEN MÅ BÆRES
Første skridt er derfor hurtigt at 
få repareret de mest centrale veje, 
så nødhjælpen kan komme ud til 
landsbyerne. Transporten kommer 
til at foregå til fods og på motorcy-
kel. Et andet problem er manglen 
på lægehjælp.

AKUT OPERATION 
MÅ UDSÆTTES
Medicin kan, ligesom mad, ikke 
komme ud til landsbyerne på 

grund af de ødelagte veje, og de 
syge kan ikke komme på hospi-
talet.

”Vores elev Ketty har akut brug 
for en blindtarmsoperation. Men 
på grund af mudderskred kan hun 
ikke komme ud af landsbyen. Lige 
nu overlever hun på lidt vand, og 
når situationen er bedre, må vores 
mænd bære hende til Indien,” 
fortæller Mai Ki.

Mission Øst støtter SDD med at 
bringe nødhjælp ud til de 70 lands-
byer, hvor organisationen arbejder. 
På de næste sider kan du læse 
mere om SDD’s arbejde med at 
bekæmpe fattigdom i Chin State.

“ Folk plejer at høste den 
sidste uge i september, men nu 

er hele høsten ødelagt. „
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Lille pige gik to dage 
til fods gennem bjergene

Hente vand, samle brænde, gøre 
rent, lave mad. Hverdagen for 
en lille pige i Chin State i Burma 
består af hårdt arbejde og for lidt 
mad til at blive mæt af. Mary Nuso, 
den yngste af otte søskende, var 
ingen undtagelse. Lige indtil hun 
besluttede sig for at ændre sit liv.

GIK I TO DAGE
“Mary Nuso ville virkelig gerne 
studere på COME-skolen, men 
hendes forældre sagde nej, fordi 
de gerne ville beholde hendes ar-

bejdskraft i hjemmet. Uden at hun 
havde fået lov af sine forældre, gik 
hun selv den lange vej til skolen. 
Det tog hende to dage. Hun nåede 
frem til mit hus og fortalte, at hun 
gerne ville gå på skolen,” fortæller 
Mai Ki, der er projektleder for SDD 
og kvinden bag COME-skolen.

KAMP GØR INDTRYK
Skolens bestyrelse valgte at efter-
komme den lille piges ønske, og i 
dag er den nu 17-årige Mary Nuso 
– med forældrenes samtykke – ble-

vet sendt til Indien for at studere. 
Drømmen er at blive præst ligesom 
Mai Ki og gøre en forskel for lokal-
samfundet i Chin State.

Mai Ki fortæller:
“Jeg spurgte  Mary Nuso: ‘Kan du 
ikke se, hvor meget jeg kæmper i 
mit arbejde?’ og hun svarede: ‘Jo 
mere du kæmper, jo større indtryk 
gør det!’”

FORBILLEDER VIGTIGT
Mai Ki håber, at Mary Nuso kan 

Mary Nusos ønske om at studere var så højt, at 
hun som otte-årig begav sig ud på en to-dages 
vandring for at nå frem til COME-skolen. Nu er 
hun et af Mara-folkets håb for fremtiden.
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blive et forbillede for næste gene-
ration af elever på COME-skolen. 
For i den fattige Chin State er der 
mangel på piger, der tager en ud-
dannelse. “Vi lever i et patriarkalsk 
samfund, der også er meget fattigt. 
Forældre foretrækker altid at sende 
drenge i skole frem for piger,” for-
tæller Mai Ki. 

Ved at tilbyde børn – drenge såvel 
som piger – en gratis uddannelse, 
bl.a. med støtte fra Mission Øst, 
har COME-skolen mulighed for at I dag er Mary Nuso 17 år og et af Mara-folkets 

fremtidshåb. Men kun fordi hun som otte-årig gik 
den lange vej til COME-skolen helt på egen hånd.

forbedre vilkårene for Mara-folket 
ved at uddanne fremtidens læger, 
ingeniører, skolelærere og politikere.
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Viden om salg  
er vejen ud af fattigdom

Træning fra Mission Øst 
fik burmesiske kvinder 
til at gå sammen om salg 
af chili. Mere viden giver 
bedre fortjeneste, og det 
bringer befolkningen ud 
af fattigdom.

Forestil dig, at du aldrig har haft 
en bankkonto. Pengesedler er 
noget, du kun ser, når du vandrer 
til Indien for at sælge dine hjem-
medyrkede chilier og købe ris. 
Mangler du ellers noget, bytter du 
dig til det med de afgrøder, du selv 
har dyrket. Eller klarer dig uden.

EN ØJENÅBNER
Sådan er livet for befolkningen 
i den fattige Chin State i Burma. 
Men med træning fra Mission Øst 
får de fattige landsbyboere vigtig 
viden, hvormed de løfter sig selv 

ud af fattigdom. Et eksempel er 
salget af chili, som mange kvinder 
blandt Mara-folket dyrker. Hver for 
sig plejede de at gå seks dage frem 
og tilbage til Indien for at sælge 
frugterne til en meget lav pris. Over 
halvdelen gik til rejseomkostninger. 
Men efter træning fra Mission Øst 
om værdikæder – analysen af 
hvilke aktiviteter, der kan give et 
produkt mere værdi – ændrede 
kvinderne fremgangsmåde.

CHOKERENDE HØJ FORTJENESTE
“Vi fandt ud af, at opkøberne 
brugte chilierne til at lave pulver, 
og de havde en fortjeneste på 50 
procent,” fortæller Mai Ki, der er 
projektleder for Mission Østs lokale 
partner i Burma. “Så hvis vores 
kvinder selv laver chilien til pulver, 
og tusind kvinder lejer en lastbil, 
og kun to kvinder tager afsted, har 
vi sparet 5.000 rupees (ca. 500 kr., 
red.). Det blev vi meget chokerede 
over at finde ud af. Vi er ikke vant 

til at håndtere pengesager og 
har ingen fornemmelse for for-
retning.”

ØJENÅBNER
De fattige landsbyboere i det vest-
lige Burma lærer også om mere 
effektiv dyrkning af grøntsager ved 
at analysere jordbunden og bruge 
gødning. Ved at træne lokale 
organisationer – kaldet kapacitets-
opbygning – sikrer Mission Øst, at 
samfundet kommer til at klare sig 
på sigt.

Regnskabet gav mavepine
Mission Øst giver også den lokale partnerorganisation i 
Burma træning i bl.a. regnskabsførelse, så de selv kan søge 
penge fra fonde og køre deres egne projekter.

Mai Ki forklarer: “Før plejede vi at skrive vores regnskab ind i 
word-filer. Vi måtte stå tre mennesker om en lommeregner og 
tjekke tre gange for ikke at regne forkert. Det var spild af tid, og 
vi fik altid helt ondt i maven, fordi vi var bange for at lave fejl. Så 
viste Kendrah Jespersen fra Mission Øst os, hvordan program-
met Excel virkede. Det var spændende for os at se, hvordan man 
kunne lave udregningen i et snuptag. Kapacitetsopbygning er 
som at få åbnet sine øjne, og det giver virkelig positiv foran-
dring,” slutter Mai Ki.

Mai Ki fortæller om arbejdet 
i Burma under sit besøg i 

København i foråret. 
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Før træningen med Mission Øst tog kvinderne til Indien hver for sig for at 
sælge deres chili. De brugte 60 procent af det, de tjente, på selve rejsen.

10 kg

 = 4 kr. / kg

1000 kvinder 10.000 kg chilipulver

= 15 kr. / kg

Efter træningen er kvinderne gået sammen om at leje en lastbil. 
Desuden laver de chilien til pulver, så de kan få en højere pris.

én kvinde 6 dages rejse

+
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Ny Mission Øst-ambassadør

Olietøndernes mester vil forandre verden

Mission Østs nye musik-ambassadør Gregory Boyd er 
utrolig dygtig på de såkaldte steel pans. Når vellyden 
rammer øregangene, håber han, at publikum forstår 
symbolikken: Fattige kan rejse sig ud af deres elen-
dighed, ligesom hans blanke olietønder en gang var 
simple skraldespande.

Gregory Boyd spillede 
blandt andet til åbningen 
af Hjerterum i Svendborg, 
hvor al overskuddet fra 
genbrugsbutikken går til 
Mission Østs arbejde. Foto: 
Susanne Madsen.

Af Svend Løbner, journalist 

Lyden er på en gang sprød og 
blød. Tonerne skiftevis afløser 
og blander sig med hinanden i 
autentiske harmonier, der frem-
kalder billeder af salte strande, 
vajende palmer, pavilloner af 
bambus og udskænkning af ek-
sotiske drikke.

Men vi er ikke på De Caribiske Øer. 
Tonerne svæver derimod ud af vin-
duerne i en helt almindelig lejlighed 
i et gråt boligkompleks i Aarhus. 

DEN FATTIGE MANDS KLAVER
Gregory Boyd kommer fra de ame-
rikanske sydstater, og fra den be-
skedne lejlighed i Viby ved Aarhus 
turnerer han Danmark og verden 
rundt med sine olietønder. For det 
er olietønderne – på engelsk steel 
pans – der afgiver den bløde og 
sprøde lyd.

“Mine trommer er lavet af en 200 
liters olietønde, som normalt bliver 
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Da Gregory Boyd i gymnasiet blev leder af 
The Martin Band, var der flere lærere, elever 
og forældre, der fortalte ham, at han ikke 
kunne det samme som hvide. “Jeg kom tit 
grædende hjem. Til sidst sagde min far til 
mig: ‘Du er lavet af det rigtige materiale, 
søn. Det skal nok gå godt – tro mig!’” 
 Foto: Svend Løbner. 

brugt til affald. Låget former man 
som en skål, og derefter opvarmer 
man områder af skålen, så hver en-
kelt del afgiver en bestemt tone,” 
forklarer Gregory Boyd.

“Jeg har altid følt, at steel pans er 
et særligt instrument – ikke kun 
på grund af lyden, men på grund 
af instrumentets oprindelse. Det 
kommer fra fattige mennesker, 
mennesker der ikke havde noget 
som helst.”
 
SKØR NOK TIL AT  
FORANDRE VERDEN
Gregory Boyd ved, hvad det vil sige 
at være fattig. Da hans forældre 
blev skilt, boede han hos sin mor 
i en ussel lejlighed, hvor rotterne 
sprang hen over gulvet.

“Jeg har været fattig i en stor del 
af mit liv og ved, hvordan det føles 
at være i en position, hvor ingen 
tænker på dig. At mennesker bare 
går forbi dig på gaden. Det skal der 
et lydspor på, føler jeg. Og det vil 
jeg gerne give mit lille bidrag til.”

MENNESKER KAN REJSE SIG
“Jeg har valgt Mission Øst, fordi 
de hjælper mennesker direkte, fra 
person til person. På samme måde 
henvender mine steel pans sig til 
det enkelte menneske. Ligesom 
trommerne opstod ud af ingen-
ting, kan mennesker rejse sig ud 
af fattigdom. Jeg ved godt, at jeg 
er skør. Men jeg tror virkelig, at 
jeg kan forandre verden,” slutter 
Gregory Boyd.

Hvor kommer steel pans fra?
“Olietønder stammer fra Trinidad í Cuba, hvor myndighederne i 1800-tallet tog de 
afrikanske trommer fra lokalbefolkningen, fordi de var bange for, at musikken ville 
forene folket til oprør. Omkring Anden Verdenskrig udviklede befolkningen nye 
instrumenter lavet af konservesdåser og spande i forskellige størrelser, så de gav 
forskellige toner. Forskellige musikere udviklede efterhånden det instrument, vi i dag 
kender som olietønder eller steel pans,” fortæller Gregory Boyd.
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Højst 5 kroner om dagen og et 
enkelt måltid mad. Det var, hvad 
afghanske Majabin fik i løn for at 
arbejde som tjenestepige i nabohu-
set. Og det var slet ikke nok til at 
købe mad til hendes fem børn, der 
på grund af sulten led af hudsyg-

domme, havde fremstående ribben 
og konstant ondt i maven.

KRIGSENKE
For mange år siden blev Majabins 
mand dræbt i krig, og siden har 
familien levet en fattig tilværelse i 

en hytte på en lille stykke jord i en 
landsby i det nordøstlige Afghani-
stan. Børnene er endnu ikke særlig 
gamle, og Majabin er eneforsørger. 
Så da hun hørte om et nyt Mission 
Øst-projekt, spurgte hun, om hun 
måtte være med.

FORRETNINGSPLAN
Projektet gik ud på at undervise 
grupper af kvinder i at producere 
og sælge fødevarer. De første tre 
måneder fik kvinderne træning i 

For den 50-årige enke Majabin og hendes fem børn var 
hver dag en kamp mod sulten. Nu har hun med hjælp fra 
Mission Øst startet sin egen lille fødevarevirksomhed.

Majabin har en fortjeneste på 30 afghani pr. 
glas syltetøj eller æblegele. Det svarer til ca. 
3,50 kroner og gør, at hun og hendes børn 

ikke længere behøver at sulte.

Tjenestepigen  
lavede sin egen butik
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hygiejne og sundhed, om hvordan 
de skulle forarbejde fødevarer, og 
hvordan de kunne sælge dem til 
den rigtige pris. Derefter hjalp Mis-
sion Øst Majabin og de andre kvin-
der med at lave en forretningsplan 
for forarbejdning af frugt og grønt-
sager. De fik hver en kødhakker, et 
rivejern og nødvendige ingredienser 
til krydring og konservering, blandt 
andet citrondråber, natrium og sort 
peber.

DYRKNING AF GRØNTSAGER
Majabin blev også oplært i at 
dyrke grøntsager på sit lille jordlod. 
Med hjælp fra sine børn begyndte 
hun at dyrke aubergine, tomat 
og peberfrugt. Grøntsagerne fra 
køkkenhaven bruger hun nu til at 
producere chutney, tomatsovs og 
pickles, og på markedet køber hun 
frugt, som hun laver syltetøj og 
æblegelé af, alt sammen for at få 
en større indtjening til familien.

PLANER OM UDVIDELSE
Siden Majabin begyndte sin for-
retning, er den vokset betydeligt, og 
hendes varer er populære. Hun har 
fået en lokal købmand til at købe 
produkterne, og hun har nu en 
fortjeneste på 80-90 kr. om ugen. 
Også andre lokale opkøbere kom-
mer forbi, og de sælger hendes varer 
videre til markeder i distriktets større 
by. Pengene bruger hun på at give 
sine børn ordentlig mad, men hun 
har også sparet en del sammen og 
planlægger at udvide produktionen.
Hun gider ikke dvæle ved sin fat-
tige fortid:
”Jeg vil ikke kigge mig tilbage, 
men sørge for at uddanne mine 
børn, så de kan sørge vel for mig i 
fremtiden,” siger hun. I arbejdsgrupperne lærer kvinderne at konservere deres grøntsager på en hygiejnisk måde.

Fremskridt der holder
• Kvinder fra 350 familier deltog i fødevaregrupperne.

• Mission Øst underviser også i katastrofehåndtering og hygiejne, genopbygger 
veje og vandingskanaler og styrker lokale organisationer i de fattige provinser 
Takhar, Baghlan og Badakhshan i det nordøstlige Afghanistan.

• Målet er at gøre befolkningen modstandsdygtige og uafhængige af hjælp udefra.
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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 Nepal.

Nepal skal genopbygges

Flere end 33.000 mennesker har modtaget 
nødhjælp i form af presenninger og hygiej-
neudstyr fra Mission Øst og partnere efter 
jordskælvene i Nepal 25. april og 12. maj. På 
grund af monsun-regn og mudderskred har 
man flere steder måttet bære nødhjælpen 
ud, men hjælpen er nu nået frem til alle de 
landsbyer, Mission Øst arbejder i. Nu handler 
det om at genopbygge landsbyerne. Foreløbig 
har vi uddelt værktøjssæt og genopbygget 
latriner.

Læs mere på 
www.miseast.org/Publikationer
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Genbrugsbutik støtter Mission Østs arbejde
Den 22. august åbnede Hjerterum i Svendborg. Det er 
en kombination af café, værksted og genbrugsbutik 
startet af den lokale pinsekirke. Al overskuddet fra 
genbrugsbutikken går til Mission Østs arbejde med at 
bekæmpe fattigdom i udsatte og isolerede lokalsam-
fund i Syrien/Irak, Nepal, Nordkorea og Afghanistan. Til 
åbningen holdt Mission Østs ambassadør, musikeren 
Gregory Boyd, koncert.

Vil du gerne donere tøj til Hjerterum? Kontakt Poul 
Henning Krog på e-mail phkrog@hotmail.com
Du kan aflevere tøjet i butikken i Svendborg i åbnings-
tiden mandag, onsdag og torsdag kl. 11-17.30 og lørdag 
kl. 10-14 eller efter aftale. Adressen er Vestergade 32, 
5700 Svendborg. 



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 4-15

Send en sms
Skriv ME150 til 1245 og støt med 
150 kr.
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Hvert år rammes verdens mest 
udsatte mennesker af fatale 
katastrofer. De første 24 timer 
er afgørende, og du kan være 
med til at redde liv.

Sms 'k
lar' t

il 1
245 

og bliv
 en del a

f M
ission Østs katastro

fenetværk

Ved at sende ’klar’ giver du os muligheden for at bede dig om hjælp næste gang, en katastrofe rammer.  
Når det sker, vil du være blandt de første der får besked, og vi vil bede dig om at donere via SMS og sprede budskabet.



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

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

Magasinpost SMP 
ID nr. 46658

08-15 – PNS 534-28348

Magasin 4-15

Sammen kan vi hjælpe
når katastrofen  

rammer

STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


