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Pakistan – Små firbenede dyr bringer 
håb til oversvømmelses-ofre 

Rumænien – Hjælpen nåede Rodica, 
mens hun stadig var i live
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20.000 børn i Nordkorea får hjælp
i en tid med tomme rislagre
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Nordkorea
– Se de nye billeder
20.000 børn og 1.500 gravide får i disse måneder 
ernæringstilskud, så de kan klare sig igennem den magre 
periode, hvor høsten i Nordkorea er ved at slippe op.

14

11-13

Pakistan
– Små firbenede 
dyr bringer nyt håb 
til 600 familier
600 familier i Pakistans 
hårdt ramte Swatdal 
har fået geder og er  
på vej videre efter 
den ødelæggende 
oversvømmelse i 2010.

Rumænien
– ”Jeg er glad for, at vi gjorde, hvad vi kunne 
for at hjælpe Rodica, mens hun levede”
Felicia Rotar leder den organisation, som Mission Øst 
samarbejder med i Rumænien. I sin indsats for at 
hjælpe mange af landets allermest sårbare mennesker, 
mødte hun en dag en mor, hvis situation gjorde et ekstra 
stort indtryk på hende.

Nyt samarbejde
– Nye muligheder når 
katastrofen rammer
Et tættere internationalt 
samarbejde sikrer, at 
flere hundrede tusinde 
nødlidende får bedre 
og hurtigere hjælp, når 
katastrofen rammer. 

Rejser
– Hils personligt  
på de børn, du er  
med til at hjælpe
Oplev hjælpearbejdet helt tæt 
på. Rejs med til Armenien i 
efteråret eller til Nepal i foråret.
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L E D E R

Jeg er lige kommet hjem 
fra en dramatisk rejse til 
Nordkorea. I alle mine 20 år 
i Mission Øst har jeg aldrig 
oplevet noget så hjerte
skærende forfærdeligt. 

Jeg mødte børn, hvoraf flere 
med sikkerhed ville dø af 
sult, hvis de ikke hurtigt 
fik hjælp. Den hjælp har 
de nu fået i form af ernæ
ringstilskud med vitaminer, 
mineraler og proteiner. 
Sammen med en kollega har 
jeg besøgt diverse børne
institutioner for at kontrol
lere, at hjælpen fra Danmark 
når frem til dem, der har 
allermest brug for den. I alt 
har 20.000 børn og 1.500 
gravide fået det ernærings
tilskud, der gør, at de nu kan 
overleve den magre periode 
indtil næste høst.

Hjælpen rækker til seks 
måneder for de værst ramte 
børn på tre børnehjem, 
og til tre måneder for de 
øvrige børn i vuggestuer og 
børnehaver. Spørgsmålet er 
så, hvad der sker efter den 
tid, og hvad der sker med 
de mange andre, som endnu 
ikke har fået hjælp, hverken 
af Mission Øst eller det 
internationale samfund.

Frem til høsten af ris i 
slutningen af november er 
situationen særlig kritisk 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

Vi har fået en enestående 
mulighed for at hjælpe. Det 
er nu, der skal handles. Tak 
for enhver håndsrækning i 
denne situation. 
Den redder liv.

efter toenhalv måned med 
tørke i foråret. Høsten af 
hvede, byg og kartofler her til 
sommer og majs til septem
ber ser heller ikke god ud. 
Går det helt galt med høsten, 
er store dele af befolkningen 
truet af hungersnød.

Hvad skal der ske med børnene?

Uden hjælpen fra Danmark ville nordkoreanske børn som disse have svært ved at overleve,  
indtil efterårets høst er i hus.
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N O R D K O R E A

En lille pige læner sig op ad 
betonrækværket på børne
hjemmet i Nordkorea. 

Hendes tynde ben kan slet 
ikke udfylde de røde shorts, 
som er trukket godt op om 
den udspilede mave. Blikket 
er fjernt. Da hun begynder 
at gå, er det med små, usikre 
skridt, og hænderne holder 
hele tiden fast på rækværket. 
Rundt om hende på det 
nøgne betongulv sidder 
flere børn helt stille med det 
samme fjerne blik.

”Det var det værste, jeg 
nogensinde har set,” siger ge
neralsekretær Kim Hartzner. 
Han er netop kommet hjem 
fra Nordkorea og er taget 
direkte fra Kastrup Lufthavn 
til Mission Østs kontor, 
selvom rejsen har været både 
krævende og udmattende. 
Billeder og videoklip er 
simpelthen for barske til ikke 
at dele med nogen med det 
samme.

Videoklip efter videoklip 
viser energiforladte børn 
med tynde lemmer, apatiske 
udtryk, og udspilede maver 
som symptom på alvorlig 
proteinmangel.
”Men der er også gode nyhe
der,” påpeger Kim Hartzner.

”Lige nu får 20.000 af de 
mest udsatte børn samt 
1.500 gravide kvinder et 
ernæringstilskud, som giver 
dem de vitaminer, proteiner 
og mineraler, deres kroppe 
skriger på. At se dem spise 
vækker en følelse, jeg ikke 
kan beskrive. Det giver mig 
et håb for dem,” siger Kim 
Hartzner. Han slutter med en 
appel:

”Se billederne, del dem med 
andre og lad os stå sammen 
om at hjælpe flere børn.”

Hjælp til 20.000 børn og 1.500 gravide

At se dem spise vækker en 
følelse, jeg ikke kan beskrive. 
Det giver mig et håb for dem.

KINA

SYDKOREA

JAPANSKE HAV

GULE HAV

Nordkorea

KANGWON  

PYONGYANG

NORDLIGE 
PYONGAN

SYDLIGE 
HWANGHAE

Nordkorea på sigt
På længere sigt 
ønsker Mission Øst at 
hjælpe Nordkorea med at 
forbedre landbruget, så 
modstandsdygtigheden 
øges, høstudbyttet bliver 
større, og befolkningen 
kan brødføde sig selv.
Nordkoreas landbrug er 
for det meste baseret på 
håndkraft og dyrknings-
metoder, der ikke giver 
det optimale udbytte. 
I de seneste mange år 
har Nordkorea oplevet 
såkaldte “magre perioder” 
to gange om året: Når 
forårets høst slipper op, 
og det endnu ikke er tid til 
at høste efterårets marker. 
Og ligeledes når efterårets 
lagre er tomme, og forårets 
produktion endnu ikke er 
klar til høst.
Med et forbedret landbrug, 
der samtidig er bedre 
beskyttet mod tørke og 
oversvømmelser, er håbet, 
at de magre perioder på 
sigt kan udryddes.
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Et forfærdeligt syn 
mødte Mission Øst på 

børnehjemmet for 0-4 
årige børn i provinsen 

Sydlige Hwanghae. 
Læg mærke til, hvordan 

den lille piges hår er 
faldet af – et symptom 

på alvorlig under-
ernæring. Fotos: Kim 

Hartzner, Mission Øst
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Provinsen Sydlige 
Hwanghae, hvor disse børn 
vokser op på et børnehjem, 
kaldes Nordkoreas korn-
kammer. Men flere marker 
ligger nøgne hen. Fra midten 
af april til slutningen af juni i 
år regnede det overhovedet 
ikke, og vejrudsigten lyder 
heller ikke lovende i nær 
fremtid. Det kan have 
dramatiske følger for de 
kommende måneder, da 
sommerens høst af hvede, 
byg og kartofler ifølge FN 
forventes at ligge 20 procent 
under det normale.

 En 14-årig pige er indlagt med underernæring 
på centralsygehuset. Hun vejer kun 20 kg.

I kølvandet på oversvømmelser i Nordkorea i efteråret 2010, 
ekstrem kulde forrige vinter og tørke i foråret 2011 blev provinsen 
Sydlige Hwanghae sidste sommer ramt af tyfoner, som her gik ud 
over et studenterhjem med 1.500 beboere. Heldigvis nåede alle 
ud i tide.
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Hvert år mangler Nordkorea i gennemsnit cirka 
20 procent, for at høsten rækker til at brødføde 

befolkningen. Værst går det ud over børnene. Selv 
om  forrådene af ris i år har rakt helt frem til juni, er 

flere lagre nu tomme, og udsigterne for de kom-
mende måneder er dystre, særligt efter en periode 

på over to måneder uden regn.

20.000 børn på institutioner 
i Nordkorea har netop fået 
ernæringstilskud fra Mission 
Øst. Tilskuddet blandes i 
risen og indeholder tilstræk-
keligt med vitaminer, 
proteiner og mineraler til 
at dække de udsatte børns 
behov, så de kan klare sig 
igennem de kommende 
måneder.

Se flere billeder
På vores hjemmeside www.miseast.org  
kan du se flere billeder fra Nordkorea. 
Besøg os også på Facebook  
(www.facebook.com/missionoest), og bliv 
opdateret om arbejdet blandt de mest 
sårbare.
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P A K I S T A N

600 familier i Pakistans 
hårdt ramte Swatdal er på 
vej videre efter den ødelæg
gende oversvømmelse i 2010. 

Hver familie har fået en ged 
og foder, og de små firbenede 
dyr har bragt nyt håb med 
sig. Efter at have mistet alt, 
huse, ejendele, såsæd og i 
værste fald familiemedlem

Nyt håb til 600 familier
mer, er de godt på vej til igen 
at blive selvforsynende.

Swatdalen er et af de områder 
i Pakistan, der blev hårdest 
ramt af vandmasserne, og 
som i dag, to år efter, stadig 
kæmper for at komme på fode 
igen. Flere hundrede broer er 
skyllet væk, hvilket afskærer 
indbyggerne fra resten af 

omverdenen og gør det svært 
for hjælpen at nå frem.

Flere end 20 millioner 
mennesker blev ramt af 
oversvømmelsen i Pakistan i 
2010. Det er flere mennesker 
end under tsunamien i 2004, 
Kashmirjordskælvet i 2005 
og jordskælvet i Haiti i 2010 
tilsammen.

56årige Shahi og hans 
familie måtte flygte fra deres 
hjem i al hast, da vandet kom 
væltende ind i landsbyen for 
to år siden.

”Inden oversvømmelsen 
havde vi et godt liv, selvom 
vi ikke ejede meget. Vi havde 
vores lille landbrug og nogle 
få dyr, og det gav os mad på 
bordet,” siger Shahi.

Efter 15 dage, da vandet 
endelig havde trukket sig 

Gedemælk sender  
børnene tilbage i skole

tilbage, vendte han og familien 
hjem til landsbyen.

”Vi troede ikke vores egne 
øjne. Huse, stier, afgrøder, sko
len – alt var vasket væk. Rundt 
omkring lå efterladenskaber 
fra kollapsede bygninger. Vi 
havde mistet vores lerhus, 
vores dyr, vores såsæd. Der var 
intet tilbage,” fortæller Shahi.

Alligevel valgte han at flytte sin 
familie tilbage til landsbyen.
”Vi havde intet andet valg. 

Hvor skulle vi tage hen? 
Vores marker ligger her. 
Vi var nødt til at prøve at 
genopbygge det ødelagte.”

En bliver til tre
I tre måneder levede familien 
af hjælpepakker fra velgø
rende organisationer.
”Det reddede mine børns 
liv,” siger en taknemmelig 
Shahi, der efter de tre 
måneder fik en ged af 
Mission Øst og den lokale 
partnerorganisation SDO, 
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Maden, vi fik, er væk. Men 
gederne er stadig hos os.

Glæden er ikke til at tage fejl af hos Shahi. Gederne har givet ham håbet tilbage. Sohail (tv.) fra Mission Østs pakistanske partner-
organisation, der distribuerede gederne til landsbyen, er her i gang med at tjekke op på Shahis situation.

samt foder og redskaber til 
at bygge et skur til dyret.

”Maden, vi fik fra de andre 
organisationer, er væk. Men 
gederne er stadig hos os, og 
de er en langvarig kilde til 
indtjening. Vores ged har 
siden fået to kid, så i dag 
har vi tre geder, der giver os 
mælk. Mælken sælger vi, 
og det er nok til, at jeg kan 

sende mine børn tilbage i 
skole. Udover det gør jeg 
mit bedste for at dyrke mine 
marker igen,” siger Shahi, 
der i dag kan se en fremtid 
for sig selv og sin familie 
efter oversvømmelsen.
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Kalim mistede sin far 
kun tre måneder før, de 
enorme vandmasser indtog 
Pakistan.

Efter faderens død blev 
Kalim, som familiens ældste 

søn, eneforsørger 
for sin mor og sine 
søskende i en alder 
af 16 år. Med en 
katastrofe lurende 
lige om hjørnet.

”Det var svært 
for mig at balan
cere både arbejde 

og skole,” siger Kalim, der 
i dag er 18 år gammel og 
efter oversvømmelsen stadig 
drømmer om at uddanne sig 
til skolelærer.
”Jeg kom kun i skole, hvis 
jeg nåede at blive færdig med 
arbejdet i marken, inden un
dervisningen begyndte. Hvis 
der altså var noget arbejde at 

få,” fortæller han og mindes 
de dage, hvor familien ikke 
fik noget at spise.

Siden faderens død havde 
Kalim ikke haft tid til at 
være sammen med sine 
venner og bare være teen
ager. Men livet blev for alvor 
hårdt for den unge mand, da 
vandet kom. 
”Vi mistede vores få husdyr, 
og dele af vores hjem blev 
ødelagt,” fortæller han.
Og med oversvømmede 
marker var der lige pludselig 
slet ikke mere arbejde at få.

Frygten er væk
Mission Øst og den lokale 
partnerorganisation SDO så 
familiens behov og gav den 
nyt håb i form af en ged. En 
gravid én af slagsen på grund 
af familiens ekstra sårbare 
situation.
”Siden vi fik geden, har jeg 

ikke haft brug for at slide i 
marken mere. Vi har nu to 
kid, og indtægten fra mælken 
er nok til at betale for de ting, 
vi behøver for at overleve,” 
siger Kalim.
”Der var engang, hvor jeg fryg
tede, at jeg ikke havde penge 
nok at købe mad for. Men 
sådan er det ikke længere.”

En gang imellem bliver Kalim 
ked af, at han ikke bare kan 
være teeanger og nyde sin 
ungdom. Men han er stolt af, 
at han nu er i stand til at tage 
sig af sin familie og bygge en 
bedre fremtid for sig selv og 
sine søskende.
”Jeg går i 9. klasse og har i 
dag endda tid til at lave mine 
lektier. Den hjælp, vi har fået, 
opmuntrer mig til at gøre 
noget ud af min skolegang. 
Uden at skulle bekymre mig 
om, hvor det næste måltid 
skal komme fra.”

Der var engang, hvor jeg 
frygtede, at jeg ikke havde 
penge nok at købe mad 
for. Men sådan er det ikke 
længere.

En gravid ged 
reddede Kalim

Kalim med sin ged og 
det ene af de to kid.

10



R U M Æ N I E N

Felicia Rotar leder den 
organisation, som Mission 
Øst samarbejder med i 
Rumænien. I sin indsats for 
at hjælpe mange af landets 
allermest sårbare men
nesker, mødte hun en dag 
en mor, hvis situation gjorde 
et ekstra stort indtryk på 
hende. Her fortæller Felicia 
sin historie.

Jeg mødte Rodica på hospita
lets kræftafdeling.
“Hun er kommet for sent. 
Der er ikke mere, vi kan gøre 
for hende,” sagde lægerne.

”Jeg er glad for, at vi gjorde, hvad vi kunne 
for at hjælpe Rodica, mens hun levede”

Af Felicia Rotar, 
leder af Mission Østs 
partner organisation i 
Rumænien

Jeg var taget hen på hospi
talet den dag for at aflevere 
nogle bleer til min veninde, 
der var syg. Vores sundheds
væsen er en katastrofe. Der 
er hverken råd til medicin, 
sprøjter, forbindinger, mad... 
de fleste patienter skal selv 
sørge for alt, mens de er 
indlagt. 
Rodica havde ingen penge. 
Hun blev sendt hjem fra 
hospitalet efter en uge.

Hjemme hos Rodica
Et par dage efter tog jeg 
hen for at besøge Rodica 

”Der er mange af 
Rodicas slags, og 
vores bidrag er så lille. 
Men jeg har lært, at 
selv en lille smule håb 
er en stor hjælp,” siger 
Felicia Rotar.
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Rodicas situation gjorde ondt 
helt ind i hjertet på mig, og 
jeg følte, at jeg måtte gøre 
mere for at hjælpe hende og 
børnene. Men med hvad og 
hvordan?

i hendes hjem. Jeg var 
chokeret. I et lille hus, der 
ikke var andet end fire 
vægge med et vindue og den 
nøgne jord som gulv, boede 
hun med sine tre børn på 
13, 5 og 3 år. Brændeovnen 
virkede ikke, og der var 
koldt indenfor.

Rodica lå udmattet på 
sengen med et tæppe over 
sig. Det var tydeligt, at hun 
elskede sine børn, men hun 
havde ikke meget at tilbyde 
dem. Kræften havde gjort 
hende til en skygge af sig 
selv.

Den første dag, jeg besøgte 
dem, besluttede jeg at samle 
penge sammen til en ny 
brændeovn. Jeg var forfærdet 
over at se dem leve under 
sådanne forhold i vinterens 
kulde.

Mad og en ny brændeovn
En uge efter fik vi sat en ny 
ovn op i hjemmet. Rodicas 
og børnenes situation gjorde 
ondt helt ind i hjertet på 
mig, og jeg følte, at jeg måtte 
gøre mere for at hjælpe dem. 
Men med hvad og hvordan? 
Rodica var meget beskeden, 

og hver gang, jeg kom for at 
besøge hende, sagde hun, at 
hun var okay, og at hun var 
glad og tilfreds med, hvad 
jeg allerede havde gjort for 
hende.

Der var ingen til at lave mad 
til Rodica og børnene, så min 
veninde og jeg besluttede at 
gå i køkkenet derhjemme og 
besøge familien med maden 
den næste dag.
Da vi kom, tog børnene imod 
os ude ved vejen. Imens vi 
sørgede for, at de fik noget at 
spise, fortalte Rodica om sine 
bekymringer for fremtiden.

Hvad med børnene?
Rodica tænkte meget på, 
hvad der skulle ske med 
børnene, når hun 
var død. Hun var 
bekymret for, at 
der ikke ville være 
nogen til at tage 
sig af dem. Og hun 
havde ikke lyst 
til, at de skulle se 
hende få det værre 
og værre. Så hun 
spurgte os om hjælp.

På hendes opfordring 
sørgede vi for et godt hjem 

BISTRITA

BIHOR VASLUI

M
OLDOVA

UNGARN
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BUKAREST

CLUJ-NAPOCA

UKRAINE

BULGARIEN

Rumænien

Patienter skal selv 
sørge for mad og 
medicin

Nedskæringer i 2011 
har lukket hospitaler i 
Rumæniens landdistrikter, 
og ofte har sygehusene 
hverken råd til medicin 
eller mad til patienterne, 
der derfor er afhængige 
af hjælp fra venner og 
slægtninge. For en 
fattig familie, der bor 
langt derfra, er det en 
umulig opgave at varetage. 
Samtidig kræver lægerne 
nu betaling for mange 
af de behandlinger, der 
førhen var gratis.
Gennem den lokale 
rumænske organisation 
Solia Speranţei sørger 
Mission Øst blandt andet 
for gratis lægeundersø-
gelser, medicin og omsorg 
til de allermest udsatte, 
der ikke har andre at 
henvende sig til for at få 
hjælp.
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Rodicas to mindste børn spiste med stor appetit den mad, som Felicia havde med til dem.

til børnene. Og i månederne 
derefter besøgte vi hende 
regelmæssigt for at opmun
tre hende og bringe en lille 
smule solskin ind i hendes 
liv.

I dag er hun her ikke mere. 
Jeg er glad for, at vi gjorde, 
hvad vi kunne for at hjælpe 
Rodica, mens hun levede, og 
at børnene har det godt.
Der er mange af hendes slags, 

og vores bidrag er så lille. 
Men jeg har lært, at selv en 
lille smule håb er en stor 
hjælp.
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Et tættere internationalt 
samarbejde sikrer, at flere 
hundrede tusinde nødli
dende får bedre og hurti
gere hjælp, når katastrofen 
rammer. 

Pludselig sker katastrofen. 
Tadsjikistans fattige be
folkning i Zerafshandalen 
bliver ramt af det værste 
mudderskred i 80 år. Eller 
Afghanistans familier i 
nordøst overraskes af en 
ødelæggende oversvøm
melse, som tvinger børn og 
voksne til at flygte fra deres 
landsby. Der er brug for 
hjælp med det samme, og 
fremover kan Mission Øst få 
bedre og hurtigere hjælp af 

Nye muligheder
når katastrofen rammer
Af Maria Vibe Lynge 
Callesen, journalist i 
Mission Øst

sted til de i forvejen sårbare 
mennesker, der rammes af en 
katastrofe. Det sker gennem 
et intensiveret samarbejde 
med 17 andre nødhjælps og 
udviklingsorganisationer i 
det internationale netværk 
Integral. 

”Jeg glæder mig over, at 
Mission Øst i kraft af sit 
netværk nu har endnu flere 
muligheder for at hjælpe de 
2/3 af verdens fattige, der 
bor i Østeuropa og Asien. Vi 
kan bedre og hurtigere nå de 
mennesker, der bor i afsides
liggende egne og reagere på 
katastrofer, som ofte bliver 
overset,” siger generalsekre
tær Kim Hartzner.

Hvad er Integral?

Mission Øst er medlem af 
Integral, som er en global 
alliance af uafhængige 
kristne nødhjælps- og 
udviklingsorganisationer, 
der samarbejder om at 
sikre en effektiv indsats 
mod fattigdom i hele 
verden. Samarbejdet 
mellem medlemmerne 
er nu intensiveret, så 
hjælpen bliver hurtigere, 
mere effektiv og bedre 
koordineret i forbindelse 
med jordskælv, hungers-
nød og andre katastrofer. 
Medlemmer af Integral 
arbejder tilsammen i 
flere end 85 lande med 
flere end 1.100 projekter 
årligt.
Læs mere på  
www.miseast.org

Et mudderskred i 
Tadsjikistan i 2010 
ødelagde adskillige 
hjem samt vandfor-
syningen til flere tusinde 
mennesker i den fattige 
Zerafshan-dal.
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I Mission Øst bruges 84 øre af 
hver krone direkte til  
at hjælpe fattige. Du kan  
støtte Mission Østs hjælpe
arbejde på flere måder.

Brug netbank
Hvis du har netbank på din 
computer, er det eneste, du skal 
bruge, disse numre:
Vores registreringsnummer er  
31 70 og vores kontonummer er 
31 73 08 90 07.

Sådan støtter du Mission Øst

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.

Ring til Mission Øst, hvis du 
ønsker mere vejledning i dette.

Kontakt Unitas Rejser 
for tilmelding og 
mere information om 
rejserne til Armenien 
og Nepal på 
www.unitasrejser.dk 
eller tlf. 87 231 240

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

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

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.

14.500 kroners reglen
Hvis du giver en almindelig pengegave 
til Mission Øst, kan du trække pengene 
fra i skat. Fra og med år 2012 frafalder 
den hidtidige bundgrænse på 500 kroner, 
hvilket betyder, at hele det donerede beløb 
er fradragsberettiget. Bruger du denne regel, 
kan du maksimalt fratrække 14.500 kroner.
Vil du give et større beløb, som du ønsker 
fradrag for, kan du tegne et gavebrev. 
Kontakt os eller læs mere på hjemmesiden.

Hils på de børn, du er med til at hjælpe
Oplev hjælpearbejdet helt tæt 
på, når turen går til Armenien 
og de landsbyer, hvor Mission 
Øst må banke på døre for at 
finde børn med handicap, der 
gemmes væk i skam. 

Der er stadig pladser tilbage 
på rejsen til verdens første 
kristne nation. Vi tager afsted 
den 6. september og er tilbage 
i Danmark den 14. september.

På turen skal du også opleve 
sporene efter næsten 2.000 
års kristendom: den armen

ske kirkes hovedsæde fra det 
4. århundrede i Echmiadzin, 
ruinkatedralen Zvartnots 
og kirken Khor Virap, 
hvor missionæren Gregor 
Lysbringeren sad 13 år i 
fangehullet. I hovedstaden 
Jerevan besøger vi folke
drabsmuseet, der fortæller 
om det forfærdelige folke
drab i 1915, hvor danske 
Karen Jeppe spillede en 
vigtig rolle.

Og så skal vi selvføl
gelig smage på alle de 

nationale specialiteter 
og hygge os i hinandens 
selskab. Rejseleder er 
René Hartzner, stifter af 
og forhenværende general
sekretær i Mission Øst. Han 
vil med sine utallige besøg 
i Armenien underholde 
med historier fra den første 
nødhjælpsuddeling i 1992 
til vedtagelsen af landets 
første nationale lov om 
skolegang til børn med 
handicap.

Prisen for rejsen er 10.795 kr.

Der er allerede udsolgt på efterårets rejse til det fanta
stiske Nepal, hvor vi blandt andet tager på safari i en af 
Asiens fineste nationalparker og besøger byen Bhaktapur, 
som er på UNESCOs verdensarvliste.

Men du kan stadig nå at komme med til foråret! 
Vi rejser den 3.14. marts 2013 og din rejseleder er Mission 
Østs stifter og forhenværende generalsekretær, der kender 
Nepal, menneskene og kulturen som sin egen baglomme.

Nepal i foråret 2013
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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 
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Udfyld kuponen og send den 
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Skt. Lukas Vej 13

2900 Hellerup
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Afrives inden betaling

Nordkoreas børn har 
brug for din hjælp
20.000 alvorligt underernærede 
børn har allerede fået hjælp til at 
overleve de kommende måneder. 
Sammen kan vi hjælpe endnu flere.

Støt Mission Øst i dag


