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Mikael Jarnvig ny ambassadør 
for Mission øst

Armenien – Varazdat går nu 
i skole efter at være blevet 
gemt væk derhjemme i 16 år

Nepal – på rejse efter nye 
projekter
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Nepal
– Håbet om at kunne gøre 
en lille pige glad

I slutningen af december 2006 rejste et hold 

fra Mission øst til det nordvestlige Nepal for 

at vurdere, hvor behovet for nye hjælpe- 

projekter er størst. Holdleder Graeme 

Glover fortæller om rejsen – og om en lille 

pige, der har brændt sig ind i hans sind.

Mission Øst
er en dansk international 
hjælpeorganisation, der yder akut nødhjælp 
og langsigtet udviklingshjælp i østeuropa 
og Asien. Vi baserer arbejdet på kristne 
værdier og hjælper mennesker i nød uanset 
race, religion og politisk ståsted. Mission 
øst gennemfører projekter i Afghanistan, 
Armenien og tadsjikistan. Vi samarbejder 
med lokale partnere i Bulgarien, Nepal 
og Rumænien. Mission øst modtager 
økonomisk støtte fra blandt andre Det 
Danske Udenrigsministerium, EU og FN.
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Forsidefoto:  
Meteorologen Mikael Jarnvig er  
ny ambassadør for Mission øst. 
I marts besøgte han Armenien 
for at opleve arbejdet med 
handicappede og socialt 
udsatte børn. Her mødte han 
blandt andet otteårige Narine, 
der har indlæringsvanske-
ligheder. Før hun begyndte i 
skole græd hun meget. I dag 
har hun legekammerater, kan 
selv vaske sig og tage tøj på og 
er en glad og smilende pige.
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Indhold

Ny ambassadør
– Meteorologen Mikael 
Jarnvig er ny ambassadør 
for Mission øst. 

Mikael Jarnvig har besluttet at støtte 

Mission østs arbejde for at sætte fokus 

på de kriser, der ofte drukner i det store 

mediebillede.
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Invitation til 
Mission østs årsmøde
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Armenien
– Europas glemte børn
Varazdat er mentalt retarderet og begyndte 

først i skole som 16-årig. Før han fik hjælp 

af Mission øst var der ingen, der troede 

på, at han kunne lære noget som helst.  

I dag har han bevist, at folk tog fejl af ham. 

Læs også om Mariam, Victoria og Azat, 

der ikke længere behøver at lide under 

utilstrækkelig lægebehandling og  

manglende skolegang.
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Kim Hartzner, læge og 
generalsekretær

l e d e r

Det har været en hård vinter for  

vores lille familie i Armenien. Mens 

Europa har badet sig i forårs-

temperaturer, har det sydlige 

Kaukasus været ramt af én af de 

hårdeste vintre i mands minde. 

Før nytår måtte vi en nat på hotel 

efter mere end tre døgn uden 

vand. Et vandrør var frosset til 

uden for vores lejlighed på grund 

af temperaturer på under tyve 

minusgrader. For os var det muligt 

at tage på hotel for en enkelt nat, 

inden hjælpen kom. Men for 

mange tusinde armenske børn 

har det ikke været muligt. De har 

måttet klare sig i små faldefærdige 

hytter og utætte lejligheder, med 

sne fygende ind og med minusgra-

der inden døre. 

Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange 

børn, der er bukket under denne 

vinter – og myndighederne ved det 

givetvis heller ikke. Mellem 25 og 30 

procent af alle armenske børn bliver 

aldrig registeret, og det store antal 

tilhører sikkert de mindst privilege-

rede. Mange fødes uden at komme 

til myndighedernes bevågenhed – og 

dør også uden at de regnes med i de 

officielle statistikker. 

I februar var jeg til en hjerte-

skærende begravelse for 10-årige 

Anatolij, der var død af leukæmi. 

Måske havde han fået al den nød-

vendige opfølgning – måske ikke. 

Anatolij efterlod mor og far og to 

mindre søskende. Bortset fra ‘ind-

tægt’ fra familiens ene ko har fami-

Mission øst byder Mikael Jarnvig velkommen

liens eneste indtægt indtil Anatolijs 

død været den månedlige invalide-

pension for Anatolij på cirka 75 

kroner. Den er nu forsvundet, så 

familien kun lever af de grøntsager, 

de kan dyrke på en kvart hektar 

jord – og andres barmhjertighed. 

Mission Øst ønsker at tale med store 

bogstaver om disse børns og deres 

familiers nød og elendighed – både i 

Armenien og i Danmark. Den lands-

kendte meteorolog Mikael Jarnvig 

har besluttet sig for at hjælpe os ved 

at blive vores første ambassadør.

I marts havde vi besøg af Mikael 

Jarnvig i Armenien, og han fik 

lejlighed til at møde børnene,  

vi hjælper.

Nøden gjorde et lige så stort ind-

tryk på Mikael, som den har gjort 

på os. Læs om hans besøg på side 6.

Vores håb er, at vi kan hjælpe 

endnu flere børn, og at færre må 

dø, uden at der bliver lagt mærke 

til dem. 

Tak til Mikael Jarnvig, og tak til 

dig for din støtte i denne sag!

Kim Hartzner,  

læge og generalsekretær
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”Det handler om mere end mætte maver”

n y h e d e r

Meteorologen Mikael Jarnvig, kendt 

fra tv, er nyudnævnt ambassadør 

for Mission Øst. Han har bestemt 

sig for at støtte arbejdet for at 

sætte fokus på de kriser, der ofte 

drukner i det store mediebillede.

”Det er viljen til at ændre et helt 

lands holdninger, der imponerer 

mig,” fortæller Mikael Jarnvig, der 

har besluttet at blive Mission Østs 

første ambassadør.

”Netop dét er organisationens 

store styrke – at ville forbedre 

livet for verdens allersvageste på 

lang sigt. Det er dét, der har fået 

mig til at gøre noget aktivt for de 

hundredetusinder, der med støtte 

fra de danske givere hvert år får et 

bedre liv. Det er nemlig ikke nok 

at mætte maver i dag, hvis det be-

tyder, at de samme mennesker må 

gå sultne i seng igen i morgen.”

Mikael Jarnvig har allerede besøgt 

arbejdet i Armenien, hvor handi-

cappede og socialt udsatte børn 

får hjælp til skolegang og lægebe-

handling.

”Jeg har oplevet, hvordan Mission 

Øst er godt i gang med at ændre et 

helt samfunds negative opfattelse 

af handicappede mennesker – en 

arv, Armenien har båret på i et 

halvt århundrede.”

”Mission Øst er helt ude hos 

det enkelte menneske, der har 

brug for støtte. Samtidig hjælper 

organisationen myndighederne i 

landene, så de på et tidspunkt selv 

bliver i stand til at tage sig af deres 

svage. Det er imponerende. Men 

meget af det arbejde, Mission Øst 

udfører, foregår desværre ofte i 

områder med kriser, der drukner i 

det store mediebillede.”

Tadsjikistan er et af de allerfat-

tigste lande under den tidli-

gere Sovjetunion. Omfanget af 

naturkatastrofer i Tadsjikistan er 

så overvældende, at jordskælv og 

oversvømmelser gentagne gange 

frarøver befolkningen deres chan-

cer for at forbedre livet for dem 

selv og den næste generation.

”De har virkelig brug for hjælpen 

for at komme videre. Desværre er 

det ikke noget, vi læser om i vores 

aviser eller hører om i tv hjemme 

i Danmark. Derfor glæder jeg mig 

til at være med til at sætte fokus på 

disse oversete mennesker.”

Læs om Mikael Jarnvigs besøg i 
Armenien på de næste sider.

Jordskælvsramte i tadsjikistan 
og handicappede i Armenien 
(billedet) er mennesker i 
nød, som vi sjældent hører 
om herhjemme. ”Det glæder 
mig, at jeg kan medvirke 
til, at vi også retter blikket 
mod de glemte kriser,” 
siger Mikael Jarnvig.

Mikael Jarnvig ny ambassadør for Mission øst:
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”Det handler om mere end mætte maver”
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I slutningen af december 2006 

rejste et hold fra Mission Øst 

til det nordvestlige Nepal for at 

vurdere, hvor behovet for nye 

hjælpeprojekter er størst. Her 

fortæller holdleder Graeme Glover 

om rejsen – og om en lille pige, der 

har brændt sig ind i hans sind.

 

 

Jeg glemmer aldrig 

den dag, vi ankom til 

landsbyen Dhainakot på 

en bjergskråning i det 

nordvestlige Nepal.  

Eller rettere, jeg glem-

mer aldrig mit møde 

med én særlig lille pige.

Det havde været en lang rejse for at 

nå til landsbyen. Vi havde vandret 

i forladte bjerge, på smalle stier og 

over faldefærdige broer i flere dage 

fra Nepals nordligste lufthavn, 

inden vi nåede frem.

Da vi nærmede os, så vi tegn på diar-

ré på stierne i området, og fluerne 

var alle vegne. Ved vores ankomst til 

landsbyen, oplevede vi, hvordan de 

sad på børnene i store grupper.  

 

Vi kaldte til et møde i byen og lige 

som i de andre landsbyer, vi havde 

besøgt på turen, mødte et stort an-

tal indbyggere op. Vi præsenterede 

Mission Øst og fortalte, at vi var 

kommet for at finde ud af, hvad vi 

kan hjælpe dem med, og spurgte 

derefter ind til, hvad deres største 

problemer var.

De fortalte os om deres mangel på 

mad, og om hvor svært det er at 

mætte alle munde, når høsten ikke 

rækker hele året rundt.

Især hos børnene så vi tegn på  

underernæring og sygdomme  

som for eksempel orm.

Det var i løbet af dette møde, jeg 

fik øje på den lille pige.

Måske den største udfordring  

nogensinde 

På trods af kulden gik hun rundt 

i bare tæer. Hendes næse løb. I 

modsætning til de andre børn, 

der aldrig havde set en udlænding 

som mig før, blev hun ved med at 

komme hen til mig. Jeg kunne se 

på den hårde måde, hun behand-

lede andre, og den hårde måde 

hun til gengæld selv blev behand-

let på, at livet var slemt for hende. 

Hendes forældre levede ikke mere. 

Hun boede derfor hos sine bedste-

forældre, hvor hun ganske tydeligt 

ikke var ønsket. I deres høje 

alder havde de nok besvær med 

at brødføde dem selv. Da mødet 

Da mødet var færdigt, betrag-

tede jeg hende, mens hun blev 

fulgt hjem. Og jeg kunne ikke 

lade være med at tænke over, 

hvad hendes fremtid byder på.

Graeme Glover

"Jeg kunne se, at livet er 
slemt for denne lille pige. 

Det var et desperat, trist 
syn, som jeg ikke har været 

i stand til at slippe siden."

Mission østs Graeme 
Glover i landsbyen 
Dhainakot. Drengen 
forrest til højre vidner 
om et gennemgående 
problem hos børnene i 
de landsbyer, Mission øst 
besøgte. Hans mave er 
udspilet, og han lider af en 
ekstrem underernæring.

Håbet om at kunne 
gøre en lille pige glad
- en rejsebeskrivelse fra Nepal

n e p a l

Af Graeme Glover,  
Mission øst
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var færdigt, betragtede jeg hende, 

mens hun blev fulgt hjem. Og jeg  

kunne ikke lade være med at 

tænke over, hvad hendes fremtid 

byder på. Det var et desperat, trist 

syn, som jeg ikke har været i  

stand til at slippe siden.

Mens vi vandrede ned ad bjergskrå-

ningen, og lydene fra landsbyen 

døde hen, vidste jeg, at jeg om et 

par dage ville være tilbage i det  

 

mere bekvemmelige Kathmandu. 

Men samtidig var jeg klar over, at 

indbyggerne ikke har andet valg 

end at fortsætte deres liv i fattig-

dom, uden rent drikkevand og mad 

til at mætte deres børn. Og med en 

konstant fare for at blive syg.

Der er ingen tvivl om, at det bliver 

svært at hjælpe denne og andre 

landsbyer i området. Der er for 

eksempel ingen veje, og det tager 

tre dage til fods at nå den nærmeste 

lufthavn. Hjælpearbejdet i denne del 

af landet kan meget vel blive Mission 

Østs største udfordring nogensinde.

Men vi har kompetencerne til at 

hjælpe landsbyerne. Og jeg ved, 

at vores arbejde vil gøre en masse 

mennesker, og især en vis lille 

pige, meget glade. 

Mission Øst håber at starte nye 

projekter i landsbyerne i det nord- 

vestlige Nepal i løbet af 2007

Nye projekter i Nepal

sammen med nationale og regionale 

ledere i Nepal, hjælpeorganisatio-

ner i landet og offentlige donorer 

har Mission øst udpeget området 

ved soru bæltet i Humla og Muga 

distriktet som det område, der har 

størst brug for vores hjælp.  

Vi håber, at vi i løbet af 2007 vil være 

i stand til at hjælpe flere ekstremt 

fattige landsbyer med blandt andet, 

-  adgang til rent drikkevand 

-  undervisning i hygiejne og  

 sygdomsforebyggelse 

-  opførelse af latriner 

-  konstruktion og reparation af  

 vandingskanaler 

-  undervisning i landbrug"Det var altid lidt af et 
chok at finde ud af, hvor vi 
skulle overnatte. Dette var 
et af de bedre steder."

"Det er svært at nå frem 
til landsbyerne. På turen 
krydsede vi denne bro, og 
én af vores indfødte guider 
fortalte mig bagefter, at 
han havde lukket øjnene, 
mens han gik over."
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tag med til Mission østs årsmøde den 28. maj
Vil du vide mere om vores 

arbejde med handicappede 

børn i Armenien? Eller hvorfor 

vi har styrket beredskabet mod 

jordskælv og oversvømmelse i 

Tadsjikistan? På årsmødet den 

28. maj kan du få svar på dine 

spørgsmål om Mission Øst.

I 2006 hjalp vi flere end 

250.000 nødlidende mennesker 

i Østeuropa og Asien. Årsmødet 

er din chance for at komme 

endnu tættere på det arbejde, 

du er med til at støtte. 

Vi fortæller om året, der er 

gået, hvor generalsekretær Kim 

Hartzner blandt andet udstatione-

rede sig selv i Armenien for at stå i 

spidsen for hjælpearbejdet dér.

Vicegeneralsekretær Peter Blum 

Samuelsen har netop været på 

besøg i Afghanistan og fortæller 

om genopbygningen i landet.

Og vi fortæller om vores planer 

for fremtiden, hvor vi blandt  

 
På årsmødet vil generalsekretær Kim 

Hartzner blandt andet fortælle om arbejdet 
med handicappede og socialt udsatte 
i Armenien, hvor han har boet med sin 

familie siden august 2006. Her ses han med 
børnene Arthur, Araik, Albert og Hermine 

og deres mor Anahit i landsbyen Hacik.

andet håber at starte nye  

projekter op i Nepal. 

Vi håber, at du vil gribe 

chancen og tilbringe et 

par spændende timer 

sammen med os. 

 

Vi ses mandag  

den 28. maj  

kl. 13.00  

på Vorbasse skole 

østergade 18 

6623  Vorbasse 

 

- Vi lægger ud med 

en let frokost kl. 12, 

hvor alle er velkomne

sådan støtter du Mission øst

For hver krone, du giver til 
Mission Øst, går 86 øre til at 
hjælpe fattige mennesker. Du 
kan støtte Mission Østs hjælpe-
arbejde på flere måder. 

Brug netbank
Hvis du har netbank på din com-
puter, er det eneste, du skal have 
ved hånden, disse numre. Vores 
registreringsnummer er 31 70 og 
vores kontonummer er  
31 73 08 90 07. 

Du kan også give en gave til 
 Mission Øst på www.miseast.org.

14.100 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig penge-
gave til Mission Øst, kan du trække 
pengene fra i skat, hvis du giver 
mere end 500 kroner på årsbasis. 
De første 500 kroner er altså ikke 
fradragsberettigede. Hvis du bruger 
denne regel, kan du maksimalt 
fratrække 13.600 kroner. Alle i din 
husstand kan bruge reglen. 

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

Arv og testamente
For mange mennesker 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 gave har fremtiden i sig, fordi 
den giver Mission Øst mulighed 
for at hjælpe mennesker i nød – i 
dag og i morgen.

Brug girokort
Du kan også støtte Mission Øst 
ved at give en gave på girokortet 
på bagsiden af bladet. 
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Bs-tilmeldingsblanket

Postboks 149

Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup

Navn

Adresse

Postnr. By

Pengeinstitut 

Bankkonto reg. nr. Konto nr.

CPR nr. -

Støtte til   Mission Øst eller   Land, angiv venligst hvilket     

  Ønsker ikke takkebrev

Dato
   

Underskrift
 

Beløb

  100 kr.   300 kr. 

  600 kr.    

 Andet beløb  kr.

Overførsel hver  

  måned   kvartal 

  halve år   år 

Fra dato 

Udfyld kuponen og send den  

i en lukket kuvert til: 

 

Flere end 850 handicappede og socialt udsatte børn 

i Armenien er allerede ved at få hjælp. Du kan være 

med til at give endnu flere chancen for et bedre liv.

støt Mission øst i dag.  
Dit bidrag har betydning.

Giv endnu flere  
børn en chance

– hjælp der når frem

Indbetaler

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

,

Kroner

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Overførsel fra kontonummer

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År Sæt X

Betales nu

. . ,

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 4030S 2004-11 BG 1097-23820 

Gebyr for indbetaling betales kontant

78

Betalingsdato eller

 +7731566<

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

GIROINDBETALING KVITTERING

MØ-MAG 0705

– hjælp der når frem

skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

 Hvor behovet er størst

 Land

 Ønsker ikke takkebrev

773 1566

– hjælp der når frem

skt. Lukas Vej 13 · 2900 Hellerup

773 1566

+01<


