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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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Sammen er vi stærkere 

Mission Øst arbejder 
for at samle mennesker 
i fællesskaber, hvor de 
sammen kan bryde de 
tabuer, der holder dem 
selv og deres børn fast i 
fortvivlelse og uden for 
samfundet.

Fællesskab og følelsen af at høre til er afgørende for et værdigt liv. Men i de lande, 
hvor Mission Øst arbejder, lever mange mennesker en glemt tilværelse i isolation.

Mennesker har brug for at føle sig 
som en del af et fællesskab. Når 
livet bliver svært, er det en ufattelig 
trøst at vide, at man ikke er alene, 
og at der er andre, der kender til 
de problemer, man kæmper med. 
Men den tragiske sandhed er 
desværre, at det alt for ofte er de 
mennesker, der har det allersvæ-
rest, der også er allermest alene.

BØRN LEVER I ISOLATION
I Armenien og Tadsjikistan er 
det så stor en skam at få et barn 
med handicap, at børnene bliver 
gemt væk. De lever ensomme og 
ulykkelige uden overhovedet at 
eksistere i omverdenens øjne. Og 
deres forældre bøjer hovedet i 
skam i den tro, at de er alene om 
deres problemer.

FÆLLESSKAB MOD TABUER
Da Mission Øst og den lokale partner 
Håbets Lys for to år siden startede 

et projekt for børn med handicap i 
Tadsjikistan, blev deres motto “sam-
men er vi stærkere”. For de vidste, 
at sammenhold er det allervigtigste, 
når tabuer skal brydes, og menne-
sker skal ud af isolation. De etable-
rede derfor grupper, hvor forældre til 
børn med handicap kan dele deres 
erfaringer – med stor succes.

FRIHED TIL AT ÅNDE
I de landsbyer, hvor Mission Øst og 
Håbets Lys har etableret foræld-
regrupper, er børn med handicap 
ikke længere et særsyn til bryllup-
per og byfester. Og børnene smiler 
og er glade, når de stolt fremviser 
deres tegninger. For når isolationen 
brydes, får mennesker frihed til at 
ånde, og hidtil usete potentialer 
kommer frem i dagens lys.

VEJEN TIL ET VÆRDIGT LIV
Men sammenhold er ikke kun 
vigtigt i de fjerne tadsjikiske 

landsbyer. Overalt, hvor Mission 
Øst arbejder, er vi dybt afhængige 
af vores lokale partnere. Og uden 
frivillige, medlemmer og støtter 
kunne vi aldrig hjælpe verdens 
mest udsatte mennesker til at 
træde ud af skyggerne og skabe 
sig et værdigt liv.

Tak for din støtte!

Kim Hartzner, læge
Generalsekretær
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Familier flygter fra kampe 
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I slutningen af september angreb 
hundredvis af Taliban-krigere den 
strategisk vigtige storby Kunduz 
ikke langt fra Mission Østs konto-
rer i det nordlige Afghanistan og 
indtog sygehus og politistation og 
befriede hundredvis af islamistiske 
fanger fra byens fængsel.

BOR I TELTE
Ingen af Mission Østs lokale med-
arbejdere blev påvirket af kam-
pene, men hundredvis af familier 
i området måtte flygte. De internt 
fordrevne familier har søgt tilflugt 
på åbne arealer uden for Taloqan, 
Faizabad og andre byer. De fleste 
af de fordrevne bor i telte. Behovet 
for hjælp er enormt, og de for-
drevne mangler bl.a. mad, sanitet, 
husly til vinteren og psykosocial 
støtte.

SMITSOMME SYGDOMME
Mission Øst reagerede hurtigt og 
har indtil videre uddelt 480 kasser 

med hygiejneartikler i Taloqan og 
Faizabad for at forhindre spredning 
af smitsomme sygdomme. Samti-
dig har Mission Østs medarbejdere 
bygget midlertidige latriner – fem 
til kvinder og fem til mænd. Mis-
sion Øst vurderer løbende beho-
vene med henblik på at forøge 
indsatsen.

OFRE FOR KONFLIKT OG 
NATURKATASTROFER
I Afghanistan arbejder Mission Øst 
i provinserne Baghlan, Takhar og 
Badakhshan. Mission Øst etablerer 
vandsystemer, bygger fremkom-
melige veje og støtter bæredygtigt 
landbrug i området. Samtidig 
trænes befolkningen i at dyrke 
jorden med hårdføre afgrøder og 
i at håndtere og forebygge natur-
katastrofer. Mission Østs indsats 
modvirker fattigdom og hjælper 
mennesker, som er ofre for kon-
flikt og naturkatastrofer.

Mission Øst har uddelt hygiejneudstyr og opstillet 
latriner i flygtningelejre nær Taloqan og Faizabad for 
at forhindre smitsomme sygdomme.

Mission Øst har uddelt nødhjælp til 
familier, der er flygtet fra kampene i det 
nordlige Afghanistan.
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“Jeg ved ikke, hvad der skal 
  blive af hende, når jeg dør.”
I en lille tadsjikisk landsby lever Pokiza et usikkert liv med sin farmor. Resten af familien vil ikke 
kendes ved hende på grund af hendes handicap. Nu vil en gruppe forældre til børn med handicap 
finde en løsning på Pokizas problemer med hjælp fra Mission Østs advokat.

“Jeg er gammel nu, og jeg ved 
ikke, hvem der skal tage sig af 
hende, når jeg dør. Hun kan ikke 
klare sig selv, og hendes fars kone 
slår hende,” fortæller den gamle 
kvinde med tårer, der blinker i 
øjenkrogene. De andre kvinder i 

den lille stue ryster forfærdede på 
hovedet. De har hørt Pokizas histo-
rie mange gange før, men det er 
første gang, de hører om, at Pokiza 
får bank af sin stedmor.

FORLADT AF MODEREN
Jeg har bedt Khosiyat fortælle 
historien om, hvordan hun har 
opfostret sit barnebarn Pokiza. Og 
det viser sig at være en historie 
fyldt med sorg for den lille familie. 
Den tynde pige med det milde an-
sigt og de nysgerrige øjne kom til 
verden for 18 år siden. Forældrene 
skændtes hele tiden, og moderen 
rejste derfor sin vej i nogle måne-
der. Da hun kom tilbage, så hun, 
at barnet ikke var som alle andre.
“Hun sagde: ‘Jeg vil ikke opfostre 
hende, for hun vil blive handicap-
pet.’ Så rejste hun igen,” fortæller 
Pokizas farmor Khosiyat, som siden 
da har taget sig af sit barnebarn.

HAR KUN HINANDEN
Pokizas far giftede sig igen, og selv 
om han bor i huset lige ved siden af, 
er Khosiyat og Pokiza overladt til sig 
selv. “Indtil hun var seks år, kunne 
hun hverken gå eller tale. Men nu 
har hun lært begge dele. Vi hjælpes 
ad med tøjvask og madlavning,” 
fortæller Khosiyat. En anden sviger-
datter hjælper dem med madlavning 
engang imellem, men ellers er der 
ikke nogen, der tager sig af de to.

BANGE FOR FREMTIDEN
For nogle uger siden kunne Kho-
siyat mærke, at hun blev gradvist 
svagere. “Jeg lå i sengen i 14 dage, 
og dér begyndte jeg for alvor at 
tænke på, hvad der skal blive af 
lille Pokiza. Jeg kunne overdrage 
hende til et hjem for ældre men-
nesker inde i Penjakent. Men så 
er der ingen til at tage sig af mig. 
Og hvis jeg pludselig dør, ved jeg 
ikke, hvad der vil ske med hende,” 
fortæller Khosiyat fortvivlet. Det er 
derfor, hun nu har valgt at fortælle 
gruppen om stedmoderens volde-
lige overgreb.

HJÆLP FRA ADVOKATEN
Det er ikke første gang, Khosiyat 
beder gruppen om hjælp. Indtil 
for nylig fik Pokiza en lille pension, 
men af uforklarlige årsager stop-
pede den pludselig med at komme. 
Farmoren fortalte om problemet til 
gruppen, som kontaktede Mission 
Østs advokat. Og nu er pensionen 
kommet tilbage. Også denne gang 
er gruppen parat til at hjælpe.
“Nu vil vi samle familien og ad-
vokaten til et møde. Faderen skal 
have at vide, at han ifølge loven 
har pligt til at sørge for sin datter, 
og stedmoderen skal vide, at hun 
ikke må slå Pokiza,” siger Fatima, 
som er medlem af forældregrup-
pen og selv mor til et barn med 
handicap.

Af Line Højland,
kommunikations medarbejder

Pokiza begyndte i skole i første klasse, men 
dengang kunne hun ikke tale, så hun var 
nødt til at stoppe skolegangen. Hun fik 
også bank af de andre elever. 
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I Tadsjikistan betragtes det som skamfuldt at få et 
barn med handicap. Men Mission Øst har startet 
grupper for forældre til børn med handicap, hvor de 
kan dele deres erfaringer, og det har indflydelse på 
hele landsbyen.

Zikrullo på 13 år har indlæringsvan-
skeligheder og har altid haft svært ved 

at koncentrere sig. Han har deltaget 
i Mission Østs børnehjørne i tre år, 

og han elsker at tegne. Børnehjørnet 
ligger på den lokale skole og er støttet 

af Y’s men Region Danmark.

“Mine børn
 har også rettigheder”

En lille gruppe kvinder mødes 
lørdag formiddag i en stue i 
landsbyen Zeri Hisor i det nordlige 
Tadsjikistan. Det er tydeligt, at de 
kender hinanden godt, for snakken 
går lystigt, mens de små skåle med 
te bliver delt rundt. Men sådan har 
det ikke altid været. For ganske få 
år siden levede de hver for sig et 
isoleret liv i skam over deres børn. 
Fælles for dem er nemlig, at de 
alle har et barn med handicap. Og 
det er normalt ikke noget, man 
taler højt om i Tadsjikistans små 
landsbyer.

UDSTØDT I FAMILIEN
Når et barn med handicap fødes 
i Tadsjikistan, gør forældrene alt, 

hvad de kan, for at skjule det for 
omverdenen. Barnet kommer ikke 
med til bryllupper og byfester, og 
selv inden for familiens rammer bli-
ver barnet udstødt og får ikke lov 
til at deltage i de fælles måltider. 
Forældrene er bange for naboer-
nes misbilligende blikke, og man er 
derfor ikke vant til at se børn med 
handicap i landsbyerne. Mission 
Øst har startet forældregrupper for 
at bryde dette tabu.

MOTORIK OG SKOLEFAG
“Da vi mødtes første gang, kendte 
vi ikke hinanden, og vi var allesam-
men fulde af skam over vores børn. 
Men på møderne fandt vi ud af, at 
vores børn har de samme rettig-

heder som andre børn,” fortæller 
Fatima fra gruppen. De mødes en 
gang om måneden, og sammen 
med deres børn tager de hen på de 
såkaldte børnehjørner – legerum 
etableret af Mission Øst – hvor 
specialuddannede medarbejdere 
træner børnenes motorik og sko-
lefærdigheder. Her har forældrene 
også mulighed for at spørge en 
advokat til råds og få hjælp til 
pension og skolegang.

ACCEPTERET I LANDSBYEN
Og der er sket store fremskridt – 
både hos børnene og i lokalsam-
fundet. “Børnene bliver mere ud-
advendte. Man kan se på dem, at 
de er glade og taknemmelige over 
at få opmærksomhed,” fortæller 
Fatima. “Og fordi forældrene nu 
tager deres børn med til fester, er 
folk i landsbyen blevet vant til at 
se børn med handicap. Før rynkede 
de på næsen, men nu accepterer 
de det som noget helt naturligt,” 
slutter hun.
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Mission Øst
bryder tabu i Armenien

Af Svend Løbner,
journalist

Det er hundekoldt, og maven 
snører sig sammen af sult. Smalle 
lysstrimler trænger sig gennem 
sprækkerne i døren til det lumre 
soveværelse. Madrassen stinker af 
tis, men det har du snart vænnet 
dig til. Selv om du ikke har din 
fulde førlighed, og dine søskende 
kalder dig dum, kan du mærke 
smerten indeni. Du er ikke helt ok. 

Sådan er det at vokse op som barn 
med handicap i Armenien, som 
bærer en tung arv fra sovjettiden: 
Foragten for den svage.
 
SULT OG ISOLATION
Forholdene for børn med handi-
cap forværres af, at 43 procent af 
de armenske familier lever under 
landets fattigdomsgrænse på 20 
kroner om dagen. Fattigdommen 
gør, at børnene lever i sult og 
isolation, som forværrer deres 
tilstand. For børn med handicap 

To-årige Andranik sidder på 
sin bedstefars skød uden 
for den skurvogn, hvor 
familien bor. Børnene har 
intet legetøj, og familien 
må samle svampe i skoven 
for at overleve.

Armenske børn med handicap gemmes væk af skam og frygt. 
Men Mission Øst finder dem og tilbyder lægehjælp, rehabilitering 
og uddannelse. Medarbejdere oplæres, og forældre hjælper 
hinanden med at løse børnenes udfordringer.
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bliver ondt kun værre af, at foræl-
drene gemmer dem bag lukkede 
døre af skam og af frygt for, at 
andre skal opdage børnenes han-
dicap. Fysisk hæmmede børn har 
brug for at komme ud at lege, og 
psykisk hæmmede børn har brug 
for at blive stimuleret med nye 
indtryk.
 
TABU FRA SOVJET
“Tabuet stammer fra sovjettiden, 
hvor man hyldede det stærke og 
heltemodige menneske. Bagsiden 
af medaljen blev så, at man gemte 
syge og svage i lukkede institutio-
ner ude i landområderne,” fortæl-
ler Kim Harzner.
Gennem de seneste 10 år har 
Mission Øst samarbejdet med 
organisationen Bridge of Hope i 
Armenien om at finde frem til børn 
med handicap, som lider under det 
massive tabu.
“Tabuet medfører skam, og skamfø-

lelsen mærkes især hos forældre til 
piger med handicap. Disse forældre 
har svært ved at finde ægtefæller 
til deres børn, fordi også søskende 
uden handicap regnes for smit-
tebærere af en ‘sygdom’,” fortæller 
Kim Hartzner, der for nylig besøgte 
Armenien for at tilse arbejdet.
 
SUCCES I FATTIG PROVINS
Mission Øst driver syv centre, hvor 
børn med handicap modtager læge-
hjælp, rehabilitering og skolegang.
Kim Hartzner besøgte bl.a. et 
center i den fattige Tavush-provins 
i det nordlige Armenien. Her 
bliver medarbejdere oplært i at 
rehabilitere og inkludere børn 
med handicap i undervisningen, 
og forældre samles i grupper, hvor 
de samarbejder om at afhjælpe 
børnenes problemer.
Projektet blev afsluttet for tre år 
siden, men systemet virker stadig, 
fortæller Kim Hartzner:

“Alle samarbejder for, at børnene 
får den hjælp, de har brug for. 
Derfor vil vi gå et skridt videre og 
overføre modellen til hele landet 
og begynde i hovedstaden Yere-
van, hvor 40 procent af befolk-
ningen bor. Vi ønsker, at alle børn 
med handicap i Armenien får al 
den hjælp, de har brug for.”
Tilbage midt i 1990’erne regnede 
man med, at der var omkring 
10.000 børn med handicap i 
Armenien. Størstedelen var gemt 
væk og uden lægehjælp. Antallet 
af gemte børn bliver mindre i takt 
med, at Mission Øst og Bridge of 
Hope arbejder sig igennem Arme-
nien, finder frem til de bortgemte 
børn med handicap og sikrer, at 
de får lægehjælp og bliver reha-
biliteret og inkluderet i landets 
undervisningssystem.

11-årige Shushan kommer 
fra en meget sårbar familie. 
På Mission Østs center for 
børn med handicap i Berd 
er hun blevet et af de mest 
aktive og glade børn.

TYRKIET

IRAN

ASERBAJDSJAN

ASERBAJDSJAN

GEORGIEN

ARMAVIR

TAVUSH

GEGHARKUNIK
JEREVAN

Armenien

Mission Øst arbejder bl.a. i 
den fattige Tavush-region.
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Børn skal ikke ende som
tiggere på gaden

Mission Øst opretter børnevenlige områder i Nord
irak, hvor børn lærer skolefag, kammeratskab, 
konfliktløsning og har et sikkert sted at lege.

“Børn skal ikke ende som tiggere 
på gaden. Derfor opretter vi bør-
nevenlige områder, hvor børnene 
kan lege, lære og forebygge kon-
flikter.”
Det siger Binay Basyal, der er Mis-
sion Østs passionerede landechef i 
Irak. Han står for uddeling af vin-
terhjælp til tusindvis af flygtninge 
og fordrevne med penge fra den 
landsdækkende TV-indsamling 
‘Hjælp Nu’, der løb af stablen 
den 20. september. En del af de 
indsamlede penge går til at oprette 
børnecentre. 

FORBEREDER SKOLEGANG
Centrene er børnevenlige områder 
for børn, der har oplevet konflikt, 
traumer og anden elendighed, 
fortæller han.
Der er oprettet tre centre i Do-
huk og Sinjar-området i kurdisk 
Nordirak. Og der bliver oprettet 
yderligere fire centre og et mobilt 
center i form af en minibus med 
lærere og legeredskaber. Bussen 
vil køre rundt mellem landsbyer og 
flygtningelejre med aktiviteter for 
børnene.
“Her lærer de tal og alfabetet, så 
de en dag kan komme i skole. Og 
de hygger sig med indendørs og 
udendørs lege,” fortæller Binay 
Basyal.

LÆRER KONFLIKTLØSNING
Børnene opøver også færdigheder, 
der kan forebygge konflikter:
“De lærer, hvordan de får nye ven-
ner, og hvordan de deler med hin-
anden. De lærer om forældrenes 

I Mission Østs børnevenlige 
områder kan børnene lege, 
tegne og forberede sig på 
at komme i skole.
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rolle og om ikke at være krævende, 
men have en positiv attitude over 
for andre mennesker,” fortæller 
Binay Basyal.
Mission Øst har oplært medarbej-
derne, som alle er unge og frivil-
lige, til at tjene lokalsamfundets 
børn.
“I øjeblikket hjælper vi omkring 
600 børn i disse børnevenlige 
centre. Børnene er mellem 4 og 10 
år gamle. Centrene hjælper bør-
nene til at udfolde sig i almindelige 
børneaktiviteter og forebygger, at 
de ender som tiggere på gaden,” 
pointerer Binay Basyal.

VANT TIL KRISELANDE
Binay Basyal er ikke uvant med 
at arbejde blandt flygtninge og 
fordrevne i konfliktområder og 
sårbare stater. Han har været 
ledelsesrådgiver for myndighe-
derne i Somalia, undervist om 

menneskerettigheder i Uganda, 
styrket sundhedsvæsenet i både 
Nepal og Burma og har arbejdet 
for at skaffe rent vand og dyrke 
afgrøder effektivt i Afghanistan. 
Her var han også med til at sikre 
nødhjælp til hjemvendte flygt-
ninge fra Pakistan.
Ud over de børnevenlige centre 
har Mission Øst oprettet centre, 
der skal hjælpe kvinder og mødre 
med at bearbejde traumer efter 
overgreb. Mission Øst uddeler også 
petroleum til petroleumsovne, for 
at de fordrevne kan lave mad og 
opvarme deres telte.
“Det vil skabe et varmt miljø og 
forebygge sygdomme hos børnene 
i den barske vinter oppe i bjergene. 
Vi vil også skaffe måtter og tæp-
per, for at de kan have et varmt 
sted at sove,” slutter Binay Baysal 
fra Mission Øst.

Binay Basyal er Mission 
Østs landechef i Irak og 

har erfaring med at hjælpe 
flygtninge i konfliktzoner.
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“ Børn skal ikke ende som tiggere på gaden.  
Derfor opretter vi børnevenlige områder, hvor bør-

nene kan lege, lære og forebygge konflikter. „

• Mission Øst har oprettet tre centre for fordrevne i Nordirak.
• Omkring 600 børn i alderen 4-10 år kommer på centrene.
• På centrene mødes også kvinder og taler om deres oplevelser.



Fællesskab og en ny chance
til Iraks fordrevne
En tidlig morgen måtte Ade og hendes børn flygte fra deres hjem i Sinjar og lægge 
alt bag sig. Livet som fordrevet i Nordirak er fortvivlende hårdt, men på Mission 
Østs center får hun chancen for en ny begyndelse.

Af Mev Bardiqi og Azad 
Rasho, nødhjælpsarbej-
dere i Irak.

“Andre yezidier har begået selv-
mord, fordi de er så fortvivlede 
over deres situation. Men jeg vil 
gerne gå i skole,” siger Ade, en 
kvinde på 35 år, der lever med 
sin familie i en ufærdig bygning i 
Nordirak. Her har de boet, siden 
de sidste år måtte flygte fra deres 
hjem, da Islamisk Stat indtog byen 

Sinjar. Bygningens døre og vin-
duer er dækket med tæpper for at 
holde kulden ude. På det bare gulv 
sidder familien på hynder, de har 
fået gennem nødhjælp.

“VI HAVDE ET GODT LIV”
“Vi havde en gård og dyrkede 
vores egne grøntsager. Vi havde 

et godt liv. Men en dag klokken 
otte om morgenen, da vi lå og sov, 
kom vores mænd og sagde, at vi 
skulle tage afsted nu. Vi lod alle 
vores ejendele bag os,” fortæller 
hun. “Jeg er ikke lykkelig her. Min 
mand kan ikke finde arbejde, og 
jeg savner mine gamle naboer og 
slægtninge,” siger Ade grædende.
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De fordrevne i Nordirak lever under kummerlige 
forhold, og fortvivlelsen er stor. Med psykosocial 
støtte får de fordrevne nyt håb for fremtiden.



Ade har aldrig gået i 
skole, og hendes søn har 
et svært handicap, så han 
har brug for konstant 
pleje. På Mission Østs 
center får Ade uddannel-
se og et fællesskab med 
andre kvinder, og hendes 
børn lærer skolefag og 
livsfærdigheder i et trygt 
miljø.

AT HØRE TIL
På trods af den ulykkelige si-
tuation, bryder der alligevel et 
smil frem på Ades ansigt, da hun 
fortæller om det fællesskab, hun 
møder på Mission Østs center for 
fordrevne. Her er hun begyndt 
at komme, efter at centret blev 
etableret i sommer.
“Der kan jeg tage hen og tale med 
andre kvinder. Det får mig til at 
føle, at jeg hører til et sted. Det er 
så dejligt at få nye venner.”

SØN MED HANDICAP
To af Ades døtre kommer også på 
centrets børnevenlige område. Her 
har de lært om hygiejne, og efter 
at de er begyndt at komme på 
centret, har de også lært at hjælpe 
til med opvasken. Og Ade har 
brug for hjælpen, da en af hendes 

sønner har et svært handicap og 
kræver meget pleje.
“Jeg lider her, fordi jeg må kigge 
efter min søn og har svært ved 

at sove. Der er mange søvnløse 
nætter. Men når jeg tager hen i 
centret, er jeg glad, fordi jeg glem-
mer alle de dårlige ting, mens jeg 
er der. Jeg er også glad for, at mine 
to piger kommer der.”

ET GAMMELT ØNSKE
Centret giver ikke kun Ade nye ven-

ner og et afbræk i en trist hverdag. 
Hun får også et gammelt ønske 
opfyldt. “Som barn drømte jeg altid 
om at læse og skrive, men jeg har 

ikke gået i skole. Nu kan jeg skrive 
nogle ord.” Centret tilbyder nemlig 
uddannelse i læsning og skrivning 
til fordrevne kvinder. Ade begynder 
stolt at sige alfabetet højt.

“Tak, og Gud velsigne jer! Meget 
af det, der gør mig glad, kommer 
fra jer,” slutter hun.
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“ Der kan jeg tage hen og tale med andre  
kvinder. Det får mig til at føle, at jeg hører til et  

sted. Det er så dejligt at få nye venner. „



K O R T  N Y T

Hør Kim Hartzners øjenvidne-
beretninger fra Irak og Nordkorea
Som generalsekretær i Mission Øst kommer Kim Hartzner helt 
tæt på de mennesker, der lever i verdens mest udsatte områder. 
I løbet af november er der flere muligheder for at høre hans 
indlevende øjenvidneberetninger fra nødhjælpsarbejdets 
frontlinje.

SYRIEN OG NORDIRAK 
9. november kl. 13-16
Ledøje-Smørum Kirke 
Konfirmandhuset Flodvej 73 E, 2765 Smørum

25. november kl. 19-22
Tveje-Merløse Kirke
Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk 

Her kan du høre om den alvorlige flygtningesituation i Syrien og 
Nordirak, hvor millioner af mænd, kvinder og børn lever en udsat 
tilværelse på flugt.

NORDKOREA
22. november kl. 11-15 
Holstebro Pinsekirke 
Allégade 1-2, 7500 Holstebro

Her kan du høre om Nordkorea og de udfordringer, befolkningen 
i verdens mest lukkede land står overfor.

86 millioner til Syriens flygtninge
Den 20. september samlede Danmarks 
Radio og TV2 ind til fordel for flygtninge 
fra Syrien og nærområder. I alt 86 millioner 
kroner blev det til, og en del af pengene går 
til Mission Østs arbejde blandt fordrevne 
i Nordirak. Takket være de gavmilde dan-
skere kan endnu flere fordrevne i Nordirak 
få hjælp til at bearbejde deres traumer og 
holde varmen i den kommende vinter.

René Hartzner  
fylder 80
Den 29. oktober fylder Mission Østs 
stifter René Hartzner 80 år.  
I den anledning bydes alle venner, 
medlemmer og bekendte til recep-
tion fredag den 30. oktober  
kl. 15.00-18.00 på Sankt Lukas Vej 13, 
2900 Hellerup. 
Vi håber at se mange til en festlig 
eftermiddag.
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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 5-15

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

1515

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 5-15

Sammen kan vi hjælpe
når katastrofen  

rammer

STØT MISSION ØST MED ET FAST BELØB


