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i orden, hvis man vil bevæge sig rundt.  
Foto: Christophe Belperron. 
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Nordkoreanske fru Kim Kyong Ok 
mistede sit hjem, da hendes landsby 
blev ramt af alvorlige oversvømmelser 
den 29. august sidste år. Mission Øst 
hjælper bl.a. familierne med nye 
vandsystemer. 

Per Stig Møller: ”I er klar til at  
rykke ud – og tage det seje træk”

Mission Øst har i januar uddelt 
nødhjælp inde i den krigshærgede 
storby Mosul. Nødhjælpen skaber  
glæde blandt børn og voksne. 
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Mission Øst hjælper udsatte mennesker og støtter  
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J eg husker tydeligt den dag i 
2010, da jeg sammen med 
min far og min ældste søn 

landede med en helikopter i den 
lille landsby Duli i Karnali-regio-
nen i det vestlige Nepal. Det var 
en overstrømmende velkomst, 
der mødte os. Store dele af 
landsbyen og repræsentanter for 
de lokale myndigheder var mødt 
op for at tage imod os og sætte 
de traditionelle nepalesiske røde 
mærker i vores pande som tegn 
på velkomst og taknemmelighed. 

Men mere end den overstrøm-
mende venlighed blev jeg slået 
af de ufatteligt barske vilkår, som 
disse mennesker lever under. 
Deres liv er en daglig kamp for at 
udvinde et sparsomt levebrød af 
de stejle bjergskråninger gennem 

landbrug og husdyrhold, der 
foregår fuldstændig ved manuel 
arbejdskraft. 

REJSE TIL FODS 
OG PÅ MULDYR  
Vi var så heldige at have 
en helikopter til rådighed, 
men for alle andre tager 
det syv dage bare at nå fra 
hovedstaden Kathmandu til 
provinshovedstaden Simikot, 
hvorfra der er yderligere 
flere dage på muldyrryg ud i 
landsbyerne. Over halvdelen af de 
syv dage foregår rejsen til fods, 
fordi de hullede grusveje ikke kan 
klare motoriserede køretøjer.  
 
Det er et af de mest vanskelige 
områder på jorden at lave 
udviklingsarbejde. 

Af netop denne grund har Mission 
Øst valgt at arbejde i området 
siden 2006. Mennesker, der bor 
så afsides, at de er afskåret fra 
rent vand og mad nok til at fylde 
maven, er netop de mennesker i 
verden, der har mest brug for en 
hjælpende hånd. Derfor glæder 
det mig, at regeringen i den net-
op vedtagne udviklingspolitiske 
og humanitære strategi har fokus 
på princippet om ‘ikke at efterlade 
nogen’ (leaving no-one behind), 
som blev vedtaget af FN’s med-
lemslande i New York i 2015 i for-
bindelse med de nye bæredygtige 
udviklingsmål.
 
VI MÅ VÆRE TÅLMODIGE 
For at nå disse mennesker må 
man væbne sig med tålmodig-
hed. Folk, som har boet hele 

deres liv i bjergene og ikke kender 
andet, behøver tid til at lære at 
skabe bedre vilkår for sig selv. 
Derfor kan vi ikke forvente at få 
succeshistorier fra Karnali hver 
dag. Men de succeshistorier, der 
opstår, er den slags, der har gjort 
forskellen på liv eller død. 

Tak for din støtte!

Kim Hartzner
Læge og generalsekretær

I verdens udkant
Kvinder fra Kalikot, Karnali, på en 
bjergvej. Foto: Asha Budha Magar, 
Mission Øst.

Siden Mission Østs begyndelse har det været vores højeste prioritet at skaffe hjælp  
til mennesker, som lever i de fjerneste og mest utilgængelige egne. 
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Lederen af Mission 
Østs arbejde i Nepal 
erkender, at det kan 
være dyrt at arbejde 
i de fjerneste egne 
af landet. Men det 
er også nødvendigt, 
understreger han, 
for Mission Øst vil nå 
de allermest udsatte.

D a Patrick Sweeting begynd-
te at besøge Nepals fjernt 
beliggende Karnali-region 

for at tilse Mission Østs projek-
ter, forstod han, at man altid 
må tage et ekstra skridt for at 
finde de mest udsatte og sårbare 
mennesker. 
 

”Når man tager til fjerne egne, 
kan man faktisk aldrig komme 
langt nok ud. Man ankommer til 
en landsby og tror, at dette må 
være det mest utilgængelige 
område, man overhovedet kan 
arbejde i. Men så finder man ud 
af, at der er mennesker, som er 
endnu sværere at nå,” siger den 
britiske antropolog og nødhjælps-
arbejder, der bl.a. arbejdede man-
ge år i FN-systemet, før han kom 
til Mission Øst.

Som et eksempel angiver Patrick 
Sweeting, at han, da han begynd-
te at arbejde for Mission Øst i 
2016, egentlig var overbevist om, 
at man nåede ud til de allermest 
forsømte og udsatte menne-
sker gennem hjælpen til fattige 
kvinder i Karnali-regionen i den 
vestlige del af landet. 

Men på et projektbesøg stødte 
han på en mobil skole for blinde 
børn i landdistrikterne.

”Jeg sagde til dem, at de prøvede 
at nå de mest udsatte – ud fra 
hvad jeg havde set. Men jeg fik 
det svar, at der er mennesker, der 
er endnu mere forsømte, så jeg 
tog med skolen ud til de fjerneste 
distrikter, og de viste mig folk, der 
var endnu mere marginaliserede 
– som den lille dreng Ram, der 
blev gjort blind som fire-årig (se 
artikel side 6-7, red.), blev smidt 
ud af sit hjem og tvunget til at bo 
i en kostald.”

FORPLIGTELSE PÅ LANG SIGT
Patrick Sweeting indså ved dette 
besøg, at man altid må afprøve 
grænserne og nå endnu længere 
ud. Og når man gør det, må man 
også tage konsekvenserne: ”Du 
kan ikke forvente, at de mest 
forsømte mennesker pludselig 
ændrer deres liv. Der er grunde til, 
at de er forsømte – det kan være, 
at de bor langt væk, det kan være 
uvidenhed, det kan være et han-
dicap, der er alle mulige grunde, 

og det tager meget, meget lang 
tid at hjælpe dem til at blive i 
stand til at klare sig.

Så når man siger, at man vil arbej-
de med børn med handicap, som 
f.eks. er blinde, eller med deres 
mødre, der ikke kan læse eller 
skrive, så forpligter man sig for en 
periode på måske 10 år, så de kan 
få noget basal skolegang, lære at 
læse lidt, tælle, drive handel, sæl-
ge varer, få adgang til lidt kapital, 
forbedre deres landbrug. Alle dis-
se små ting gør dem i stand til at 
konkurrere med folk, der ikke har 
været lige så dårligt stillet. 

Hvis vi ikke hjælper 
dem, vil de altid være 
dårligt stillet, og de vil 
blive udnyttet.”  
Patrick Sweeting, Mission Øst  

” Man kan aldrig  
komme langt nok ud”

Patrick Sweeting 
(tv.) sammen med 
Gobindra fra den 

lokale samarbejds-
partner KIRDARC i 
Mugu-distriktet på 
en vej , der er ved 
at blive etableret 

ved hjælp af manu-
el arbejdskraft. Det 
vil tage år, før den 

er færdigbygget.  
Foto: Mission Øst.

Tre dage på muldyrryg
Karnali-regionen ligger i det vestlige Nepal og grænser  
op til Tibet. Det er en af de få regioner, der endnu ikke har  
et vejnet til motoriserede køretøjer. Har man ikke adgang til 
helikopter, er den eneste vej ind i området at køre tre dage  
fra Kathmandu til Gamghadi og derfra vandre 4 dage til 
hoved byen Simikot. Transport derfra og ud i landsbyerne  
tager endnu 3-4 dage på ryggen af mulddyr, hest eller  
yakokse. Mange landsbyer er ikke tilgængelige om vinteren  
på grund af kraftigt snefald.

Af Kim Wiesener 
Kommunikationsmedarbejder 
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Udnyttelse kan antage mange 
ubehagelige former, især når 
mange af indbyggerne i de fjerne 
landsbyer er kvinder, fordi mæn-
dene er rejst væk for at finde 
arbejde. Landsbyerne kan ende 
med kun at være beboet af kvin-
der, gamle mennesker og børn 
og blive helt ignoreret, fordi kun 
arbejdende mænd har status. Jo 
mindre landsbyerne bliver, desto 
mindre er chancen for, at de no-
gensinde får adgang til offentlige 
serviceydelser. Nogle forlader 
landsbyen og ender med at leve i 
stor fattigdom inde i byerne.

Vi er så afhængige  
af individuelle støtter, 
der kan forstå und
tagelserne her i livet.”   
Patrick Sweeting, Mission Øst

Men det behøver ikke at være 
sådan, der er et alternativ! siger 
Patrick Sweeting. Fattige lokal-
samfund kan godt blomstre, 

men det kræver, at ”vi, når vi har 
foretaget det valg at arbejde med 
dem, er nødt til at acceptere, at vi 
forpligter os på lang sigt.”

VALG HAR EN PRIS
Den slags engagement – og 
især i så afsides et område som 
Karnali-regionen – koster penge. 
Patrick Sweeting konstaterer, at 
nogle større organisationer, der 
arbejder inde i byerne og ikke 
når ud til de fjerneste egne, kan 
hjælpe flere mennesker for det 
samme beløb. Og det sker, at sto-
re donorer ikke vil være med, når 
det bliver for dyrt, også selv om 
de på papiret støtter princippet 
om, at ingen skal sakke bagud i 
udvikling.

”Det er også derfor, at vi er så 
af ængige af individuelle støtter, 
der kan forstå undtagelserne her 
i livet. Der er måske nok tale om 
en undtagelse og ikke reglen, for 
vi taler ikke om den gennemsnit-
lige fattige person, vi taler om 
de ekstremt forsømte i ekstremt 
fjerne egne. Så derfor har vi brug 

for hjælp og støtte fra folk, der 
føler med og har sympati for 
disse mennesker. I Mission Øst har 
vi besluttet at hjælpe dem, det 
er sværest at nå, og det koster. 
Der er måske ikke så mange af 
dem, men det er dem, der højst 
sandsynligt vil blive udelukket, 
marginaliseret og med tiden 
glemt, medmindre folk som os 
gør noget nu.”
 
Dermed siger Patrick Sweeting 
også, at han fuldt ud støtter 

Mission Østs princip om at hjælpe 
dem, der er mest forsømt og 
længst væk. Han henviser til sin 
baggrund i FN-systemet, hvor  
 
 
man ofte beskæftigede sig med 
store grupper mennesker, men 
hvor der altid var nogen, der ikke 
passede ind og faldt igennem 
hullerne. Hjælpeorganisationer 
og deres støtter kan sikre, at de 
mennesker ikke bliver glemt.

I bjerglandsbyen Shreenaga i Humla-distriktet er flade arealer så sjældne, at større møder altid bliver afholdt på husenes tage. Her et møde med en kvindegruppe.  
Foto: Mission Øst.   

Mission Øst-projekt  
anerkendt med pris
Husker du de nye soldrevne vandpumper i landsbyen Chhepi, 
som vi omtalte i Mission Øst nr. 4, 2016? Med vandpumperne 
kan de lokale bønder trække vand op fra floden til at vande  
deres marker og dermed lettere klare sig i de barske bjergegne.  
I december modtog Mission Østs lokale samarbejdespartner  
ANSAB en pris for projektet. Prisen uddeles af den britiske  
regerings Department for International Development (DFID) og 
er en stor anerkendelse af det arbejde, som ANSAB gør for at 
skabe bæredygtig klimatilpasning i Nepals fattige bjergegne. 
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En blind nepalesisk 
dreng blev tvunget 
til at bo i en 
kostald. Nu er Ram 
blomstret op på et 
hjem, der drives 
af Mission Østs 
partnerorganisation.

R am Banadur Shahi blev ikke 
født blind, men han blev 
født fattig. Som yngste søn 

af en forarmet landmand i det 
bjergrige og golde Humla-distrikt 
i det vestlige Nepal havde han 
et hårdt liv foran sig. Men ingen 
kunne have forudset, hvor barsk 
en skæbne, der ventede ham.

Hans far har et handicap og er 
ude af stand til at tage sig af 
familien, og da Ram var fire år 
gammel, blev hans mor bidt af en 
hund med hundegalskab og blev 
fuldstændig uarbejdsdygtig. Hans 
ældre brødre overtog ansvaret for 
familien, og de mishandlede ham 
jævnligt, fordi han var for lille til at 
arbejde og spiste for meget.

En dag slog de ham så hårdt med 
tornebuske, at han blev blind. 

Så var han slet ikke noget værd i 
familiens øjne, men blev sat ud i 
kostalden. I de næste to år måtte 
han selv finde vej gennem et ste-
net terræn for at tigge om mad 
hos naboerne. Sådan levede han, 
indtil Mission Østs lokale partne-
rorganisation, HEAD Nepal, hørte 
om hans situation.

HEAD Nepal har specialiseret sig 
i at hjælpe børn med handicap i 
nogle af de mest afsides belig-
gende landsbyer i Humla-distrik-
tet. Organisationen driver bl.a. en 
mobil blindeskole, der besøger 
landsbyerne på ugentlig basis og 
underviser blinde børn i livsfær-
digheder og blindeskrift. Gennem 
skolen har HEAD Nepal identifi-
ceret de fleste af områdets børn 
med handicap.

UNDERVISNING TIL FAMILIER
Fra marts 2017 vil Mission Øst og 
HEAD Nepal i fællesskab hjælpe 
børn med handicap med at blive 
integreret i samfundet. Projektet 
vil via blindeskolens netværk nå 
ud til alle familier med disse børn. 
Familierne vil bl.a. få undervisning 
i ernæringsbehov og madlavning 
og lære, at børn med handicap 
har ret til mad, og at de kan og 
bør deltage på lige fod i familien 
og lokalsamfundet. Dermed 

undgår man, at andre børn lider 
samme skæbne som Ram.

HEAD Nepal har også etableret et 
hjem og en skole, der i øjeblikket 
huser 20 blinde og svagtseende 
børn i alderen 6-16 år. De fleste 
af børnene går også på lokale 
statsskoler, men på HEAD Nepals 
skole bliver de desuden undervist 
i en række fag som blindeskrift, 
livsfærdigheder, IT, sang og dans.
Ram er et af disse børn. Da Missi-
on Øst besøgte hjemmet, havde 
han kun været der i 15 dage. Men 
han var allerede blevet alles ynd-
ling på grund af sit gode humør, 
der stod i skarp kontrast til de 
rædsler, han havde gennemgået.

I de første dage måtte personalet 
lære ham at spise, vaske sig og gå 

med stok. Nu var han allerede 
meget aktiv, sang for gæsterne 
og fortalte stolt, at han var den 
bedste på hele skolen til at gribe 
klokkebolden, der hjælper børne-
ne til at forbedre deres øre-til-
hånd koordinering. 
 
Historien om Ram har – efter 
manges målestok – ikke en lykke-
lig slutning. Han har en medfødt 
lidelse i hovedet, og ifølge den lo-
kale læge vil han ikke leve i man-
ge år. Men selv om hans liv måske 
bliver kort, og hans handicap er 
alvorlige, vil HEAD Nepal sikre, at 
den tid, han har, bliver fyldt med 
aktiviteter, undervisning og sjov, 
så han kan få en værdig og me-
ningsfyldt tilværelse.

6-årige Ram blev ikke født blind, 
men han blev født fattig. Som 
fire-årig mistede han synet, efter at 
hans brødre havde mishandlet ham.

Drengen Ram  
har nu et værdigt liv

Af Patrick Sweeting
Mission Østs landechef, Nepal 

Du kan stadig nå at støtte!
Lørdag den 4. februar gav danskerne godt 90 millioner kroner  
til DR’s årlige Danmarks Indsamling. Pengene går til bekæmpel-
se af sult, og en lille del af det indsamlede beløb vil gå til HEAD 
Nepals arbejde blandt børn som Ram. Du kan støtte arbejdet  
direkte ved at sende et beløb til MobilePay 20 13 12 12 og  
mærke betalingen ”Nepal”. Husk at skrive dit fulde navn og 
cpr.-nummer, hvis du vil have fradrag for din donation. Du kan 
også bruge girokortet på bagsiden af bladet.  
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I en afsides bjerglandsby i det nordøstlige 
Afghanistan underviser Mission Øst lokale 
kvinder i at lave biologisk brændsel 
ved at bruge billige og tilgængelige 
naturressourcer. 
 

M an tager noget ukrudt og 
nogle blade og kommer 
dem ned i et 90 cm dybt 

hul. Så brænder man dem for-
sigtigt uden at lade dem brænde 
fuldstændigt ud, tager dem op af 
fordybningen, blander dem med 
jord og noget vand og former 
dem til runde briketter ved hjælp 
af en metalform.

Disse biobriketter har i flere 
afghanske hjem afløst træ som 
det foretrukne brændsel – takket 
være et Mission Øst-projekt, der 
i en fjern landsby i Badakhshan 
har lært 10 udvalgte indbyggere 
at fremstille miljøvenligt brændsel 
af materiale, der ellers ville være 
blevet smidt ud. 

En af dem er Anisa, en 52-årig 
mor til syv, som plejede at skaffe 
sit brænde fra den nærliggende 
skov. At bruge træ som brænde  
 

er skadeligt for områdets miljø,  
for når træerne bliver fældet og 
buskadset fjernet, går det ud over 
jordens kvalitet i en sådan grad, 
at risikoen for jordskred og over-
svømmelser blev større.
For at mindste risikoen for jord-
skred og oversvømmelser er 
Anisa nu blevet en af drivkræf-
terne i et projekt, der både er 
miljøvenligt og gør livet lettere 
for landsbyens familier. Sammen 
med en gruppe andre kvinder er 
hun blevet trænet i at fremstille 
biobriketter. Denne viden skal hun 
derefter give videre til sine naboer 
i landsbyen.

Landsbyen ligger i provinsen 
Badakhshan, der ligger op ad 
grænsen til Tadsjikistan. Man kan 
næsten ikke komme længere væk 
i Afghanistan, og det uvejsom-
me område hærges af både 
bevæbnede oppositionsgrupper 
og kriminelle. Befolkningen døjer 
med underernæring og beskidt 
vand, der giver alvorlige mavesyg-
domme. Langt størstedelen af 

Formene, som projektets deltagere 
hælder biomassen i, fremstilles i 
hånden af lokale smede. 

Af Kim Wiesener og Line Højland
Kommunikationsmedarbejdere

Afghanske biobriketter  
sparer energi
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Biomassen til briketterne består af blade, ukrudt, 
jord og vand; materialer, som alle og enhver i 
landsbyen med lethed kan få fat på. 

De færdige biobriketter har samme form som 
bikuber og kan brænde i mellem 1 og 2,5 time, 
afhængigt af kvaliteten. 

Kvinderne hygger sig med at fremstille biobriketter 
sammen i stedet for at skulle trave rundt i bjergene 
for at finde brænde. 

de 306 familier i landsbyen lever 
af landbrug og husdyrhold, og 
en lille skole samt en klinik udgør 
landsbyens eneste moderne 
faciliteter. 

BRUGTE TIMER PÅ AT FINDE 
BRÆNDE 
Når man er vant til centralvarme 
og op til flere stikkontakter i væg-
gen, kan det være vanskeligt at 
begribe fuldt ud, hvor livsnødven-
dig en stabil forsyning af brænde 
er for familierne i landsbyen. 
Men Anisa og hendes naboer er 
afængige af brænde i alt fra 
madlavning til opvarmning af de 
små huse i de lange og tilsneede 
vintre. “Jeg plejede at presse min 
mand og mine store børn til at gå 
ud i bjergene og hugge brænde 
fra træer, buskads og buske,” 
fortæller en kvinde, der deltager 
i projektet. “Jeg vidste ikke, at det 
ville være farligt for mig og mit lo-
kalsamfund at fjerne beplantning.”    

Før kunne familierne bruge timer 
på at trave rundt i bjergene for 

at finde brugbart brænde. Nogle 
gange måtte børnene blive væk 
fra skolen, fordi de skulle indsam-
le brænde til familien, og de øde 
bjerge var ikke ufarlige at færdes 
i. Nu kan kvinderne i stedet have 
et fællesskab om at fremstille bri-
ketterne. Fatima, en lokal Mission  
Øst-medarbejder, forklarer, at 
briketterne er så populære, fordi 
materialet er tilgængeligt alle 
vegne, og alle kan indsamle det til 
at fremstille biobriketter.

Materialet er tilgænge
ligt alle vegne, og alle 
kan indsamle det til at 
fremstille biobriketter.“ 
 
Fatima, lokal Mission Østmedarbejder

 
AFHÆNGIGE AF NATURENS 
RESSOURCER  
I en tid, hvor presset på jordens 
ressourcer aldrig har været større, 
vil projekter som dette udgøre 
fremtiden. Mission Østs pro-

gramansvarlige for Afghanistan, 
Joohi Haleem, forklarer: 

“Naturressourcer – og deres brug 
og forvaltning – spiller en central 
rolle i livet for de afsidesliggende 
landsbysamfund i det nordøstlige 
Afghanistan, hvor Mission Øst 
arbejder. I manglen på beskæf-
tigelsesmuligheder er disse 
lokalsamfund dybt afængige af 
naturens ressourcer som skove 
og græsningsarealer for at kunne 
opretholde deres levebrød. Ved 
at indføre og fremme brugen af  
 
 
 

genanvendelig energi – fx. bio-
briketter – hjælper vi med at 
formindske deres afængighed 
af traditionel brændsel såsom 
træ, der efterhånden er en knap 
ressource.” 

Hun forklarer desuden, at projek-
tet særligt kommer kvinderne til 
gode: ”Gennem træningen får de 
mulighed for at opfylde de behov, 
de har i deres daglige hushold-
ning og at anvende de til gænge-
lige naturressourcer på bedste og 
mest bæredygtige vis.”  
 

Mod en mere bæredygtig fremtid
•  I projektet trænes 10-15 kvinder i at fremstille biobriketter,  

så de kan give denne viden videre til andre familier i  
deres landsby. 

•  Biobriketterne er en del af et større projekt, hvor indbyggerne 
i området også får træning i bl.a. forvaltning af regnvand  
og indsamling af solenergi. 
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K im Kyong Ok sidder ved ind-
gangen til det telt, som hun 
bor i sammen med sin datter 

og svigersøn. Hun er omgivet af 
nogle få, beskedne genstande – lidt 
kogegrej, en cykel og et par sko.

Den midaldrende nordkorean-
ske kvinde og hendes familie fik 

langtfra alle deres ejendele med 
sig, da vandmasserne ødelagde 
deres hus i slutningen af august 
2016, og de måtte flygte over 
hals og hoved. Dermed deler de 
skæbne med tusinder af lands-
mænd, der mistede hus og hjem, 
da en orkan ramte provinsen 
Nord-Hamyong og forårsagede 

voldsomme oversvømmelser.
Vandmasserne kostede i første 
omgang 138 menneskeliv, mens 
400 blev meldt savnet – af dem 
formodes mange at være om-
kommet. Omkring 120.000 men-
nesker blev hjemløse. Alene i Kim 
Kyong Oks landsby i amtet Musan 
døde 14, endnu flere savnes, og 
200 familier mistede deres hjem.
Mange af de ramte familier bor 
stadig i telte, offentlige bygninger 
eller huse, der er delvist ødelag-
te som følge af katastrofen. Og 
hjælpearbejdet vanskeliggøres af 
vinterkulde og frost.

GOD HYGIEJNE
Mission Øst er en af de få inter-
nationale hjælpeorganisationer i 

området og hjælper berørte fami-
lier i de værst ramte amter, Musan 
og Yonsa. Mens de nordkoreanske 
myndigheder reparerer og bygger 
nye huse til de nødstedte, sørger 
Mission Øst for at genetablere 
forsyningen af rent drikkevand. 
Samtidig underviser hjælpeor-
ganisationen befolkningen i god 
hygiejne, så folk undgår at blive 
smittet af bakterier fra det forure-
nede flodvand. 
 
I Musan vil Mission Øst reparere 
eksisterende, men delvist ødelag-
te, vandsystemer, og det vil bl.a. 
komme Kim Kyong Ok og hendes 
familie til gavn. I deres landsby er 
planen at udskifte gamle forde-
lingsrør til gavn for 400 familier 

Af Svend Løbner
Freelancejournalist 

Voldsomme over svømmelser i provinsen 
Nord-Hamyong har gjort tusinder af 
mennesker hjemløse. Mission Øst er en af 
de få internationale hjælpeorganisationer 
på stedet og sørger bl.a. for rent drikkevand 
og undervisning i hygiejne, så befolkningen 
undgår smitte fra det beskidte flodvand.

Hjælp til 

nordkoreanere 
efter katastrofe

T E M A:  I  VERDENS  UDK ANT
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Fru Kim Kyong Ok foran sit midlertidige husly i amtet Musan, hvor hun bor med 
sin søn og svigerdatter. I hendes landsby mistede 200 familier deres hjem, 14 

mennesker døde, og mange flere savnes.



samt landsbyens børnehave og to 
skoler med 480 elever.
I Yonsa konstruerer Mission Øst 
vandsystemer til 120 familier, 
hvis huse er blevet totalt ødelagt. 
Blandt de ramte familier i dette 
amt er fru Ri Yon Ok, hendes 
mand og parrets fire børn i 
alderen 12, 8 og 4 år samt en få 
måneder gammel baby. Hendes 
mor på 75 år bor også hos famili-
en, hvis ødelagte hus i landsbyen 
Yonsuri må tjene som midlertidigt 
husly, indtil myndighederne får 
bygget nye huse på højere grund.  
 
Behovene i områder er enorme. 
Ud over de mange ødelagte  
boliger er yderligere 16.400 
bygninger, herunder skoler, 

børne haver og sundhedsklinikker, 
blevet beskadiget, og mere end 
27.000 hektar landbrugsjord er 
blevet oversvømmet.

20 GRADERS FROST
Efter aftale med FN og lokale 
myndigheder starter projektet 
her til foråret, når frosten går af 
jorden, og det igen bliver muligt 
at arbejde med infrastruktur. 
Om vinteren kan det fryse op til 
20 minusgrader, og frosten kan 
række hele to meter ned i jorden. 
 
Indtil da uddeler Mission Øst 
vandrensningstabletter, så befolk-
ningen kan klare sig igennem vin-
teren. Drikkevandet er grundvand, 
som folk graver i flodbredden for 

at få fat på. Da også grundvandet 
kan være forurenet af vandet fra 
bjergene, er sådanne tabletter en 
stor hjælp, indtil permanente 
vandsystemer er etableret. 
 
 

Med flere midler kan Mission Øst 
hjælpe endnu flere af de mange  
tusinde nordkoreanere, som er  
drevet fra hus og hjem på grund 
af de voldsomme oversvømmelser.

Fru Kim Myong uden for sit telt i Musan-regionen, hvor vintertemperaturen  
kan styrtdykke til 20 minusgrader. Mission Øst opretter vandsystemer med  
rent drikkevand til planlagte nye boliger.

Ødelagte huse er midlertidige tilflugtssteder for befolkningen i Yonsuri. I denne 
landsby blev 202 huse totalt ødelagt, og 240 huse blev så slemt beskadiget,  
at de er ubeboelige.

Sårbart område 
Nord-Hamyong er den nordligste provins i Nordkorea.  
Området er bjergrigt med smalle slugter ned til dalene.  
Det forklarer formentlig, hvorfor Tumen-floden kunne stige  
så voldsomt og så hurtigt nå op på mellem 6 og 12 meter  
over normal vandstand. Det forårsagede også jordskred,  
da floden gik over sine bredder, og vandmasserne strømme-
de ned ad bjergsiderne, hvor befolkningen har fældet mange 
træer for at dyrke deres afgrøder.
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RE SU LTAT E R 2016 

Armenien
•  266 børn med handicap har  

fået bedre undervisning takket 
være skræddersyede lære
planer og trænede lærere. 

•  93 unge med handicap har  
fundet beskæftigelse efter  
endt uddannelse. 

•  Over 400 børn med handicap  
har fået bedre klasselokaler  
på i alt 17 skoler. 

•  Eksilarmeniere træner deres  
landsmænd i fire fattige  
provinser via internettet.  

•  Over 7.600 mennesker har  
modtaget støtte til at undgå  
smitte med HIV/AIDS.

•  Over 1.400 mennesker, der  
lever med HIV/AIDS har  
modtaget pleje og støtte. 

Irak
•  Over 8.000 fordrevne familier  

har fået vinterhjælp i form af  
bl.a. opvarmning.  

•  1.400 fordrevne familier har  
modtaget køleudstyr til den  
ekstreme sommervarme.

•  Over 4.000 fordrevne familier  
har fået hygiejneudstyr. 

•  5.572 overlevelsespakker  
blev gjort klar til at hjælpe 
fordrevne fra Mosul. 

•  Over 2.500 konfliktramte  
børn og unge har deltaget 
i aktiviteter, der støtter  
deres velbefindende. 

•  2.000 fordrevne eller  
hjemvendte familier har fået 
adgang til rent drikkevand. 

•  100 fordrevne familier har  
fået latriner. 

•  809 nylig fordrevne familier  
har modtaget akutpakker med 
fødevarer. 

Syrien
•  156 syriskarmenske familier,  

der lever som flygtninge i  
Armenien, har modtaget  
bolig og vinterhjælp.

•  Støtte til Karagheusian 
Foundations arbejde med  
at uddele vinterudstyr og  
føde varehjælp til udsatte 
familier i Aleppo. 

AFGHANISTAN

ARMENIEN

TADSJIKISTAN

                Det har vi opnået i 2016 

 sammen
NEPAL

IRAK

SYRIEN

Afghanistan
•  Bygning af 23 vandsystemer,  

1.819 husholdningslatriner og  
37 offentlige latriner. 

•  Træning af 3.638 kvinder og  
mænd i hygiejne og af 880  
kvinder i ernæring og kost. 

•  8 lokalsamfund kan nu vande  
deres marker efter renoverin
gen af 5 vandingskanaler. 

•  1.751 familier (mest kvinder) 
har fået træning og bidrag til 
at øge deres indtægtsgrund
lag. Træning af 12 nye selv
hjælpsgrupper.

•  Finansiel støtte og kapacitets
opbygning til to lokale  
organisationer.  

•  Træning af 20 lokalsamfund  
i forvaltning af naturressourcer 
og vandskel. 16 lokalsamfund 
producerer nu bæredygtigt  
brændstof.  

•  Træning af 471 landbrugere  
i jordbeskyttelse og forebyg
gelse af oversvømmelser.

•  Nødhjælp til 800 konflikt ramte 
familier i Takhar. Tre lejre for  
internt fordrevne er blevet 
drevet af Mission Øst. 
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Tadsjikistan  
•  Lokale partnere har fået  

organisationstræning. 

•  3.000 mennesker har fået  
rent vand gennem nye  
vandsystemer. 

•  3.000 mennesker har deltaget  
i 140 workshops om hygiejne. 

•  320 husstands og offentlige 
latriner er blevet bygget. 

•  Seks nyopførte broer giver  
adgang til landsbyer året 
rundt. 

•  Fire landsbyer er beskyttet 
mod jordskred gennem  
bygning af faskiner. 

•  Træningsworkshops i  
inkluderende katastrofe
beredskab på lokalt,  
regionalt og nationalt niveau. 

•  Fortalervirksomhed for  
inkluderende undervisning  
på nationalt niveau. 

Nordkorea 
•  400 sårbare familier har  

fået adgang til rent vand  
gennem et nyt vandsystem. 

•  Over 350 skolebørn har fået  
bedre helbredsforhold gen
nem adgang til rent vand og 
sanitet.  

•  Over 20 lokale teknikere er  
blevet trænet i vedligeholdelse  
af nye vandsystemer. 

•  520 oversvømmelsesramte  
husstande og børneinstitu
tioner vil få glæde af nye  
vandsystemer. 

                Det har vi opnået i 2016 

 sammen
NEPAL

BURMA

Nepal
•  1.275 kvinder i afsides  

bjerglandsbyer har deltaget  
i læsetræning. 

•  425 kvinder har dannet  
netværk for at styrke kvinde  
og handicaprettigheder. 

•  Et soldrevet kunstvandings
projekt har modtaget en 
klimapris fra  
den britiske regering. 

•  Et system til at spore klima
forandringer i Himalaya er  
blevet etableret. 

•  1.400 jordskælvsramte  
husstande har fået støtte  
til madproduktion og  
husdyrhold. 

•  18 katastrofehåndterings  
komitéer er blevet etableret 
i jordskælvsområder. 

•  153 undersøgelser af sårbar
hed og kapacitet er blevet 
udført i jordskælvsområder. 

•  Oplysningskampagner på den  
internationale dag for perso
ner med handicap – 30% af 
deltagerne var personer med 
handicap. 

NORDKOREA

Burma 
•  Lokale samarbejdspartnere  

og lokalsamfund er blevet  
trænet i bæredygtige land
brugsmetoder. 

•  Eleverne på COMEskolen har  
fået næringsrig kost gennem  
eget bæredygtigt havebrug. 

•  Hønsehus, svinesti og  
fiskedam er blevet bygget  
på COMEskolens område for  
at forbedre elevernes kost. 

•  Elever fra Maraland er har  
fået støtte til deres videre ud
dannelse. 



Af Svend Løbner
Freelancejournalist 

I januar uddelte Mission Øst 
pakker med nødhjælp til 
mennesker på flugt fra kam-

pene i den irakiske storby Mosul. 
Hjælpeorganisationen har uddelt 
kogegrej og hygiejneudstyr til 
hundredvis af familier tæt ved 
krigszonen.

“Ikke langt herfra raser kampe-
ne inde i Mosul, og vi kan faktisk 
høre både fly og artilleri komme 
ind over. Vi er tæt ved frontlinjen, 
og det skal vi også være for vir-
kelig at gøre en forskel,” fortæller 
Mission Østs nødhjælpskoordi-
nator Knud Andersen direkte fra 
uddelingen.

Ifølge FN er omkring 162.000 
mennesker i skrivende stund 
fordrevet som følge af kampe-
ne mellem terrororganisatio-
nen Islamisk Stat og de irakiske 
sikkerhedsstyrker. Mission Øst har 
uddelt hjælpepakker til i alt 9.000 
krigsramte i og uden for Mosul.

“Tak til Mission Øst, som igen og 
igen kommer ind i Mosul for at 
hjælpe os,” siger en leder for et af 
de lokalområder, hvor Mission Øst 
arbejder.

UEKSPLODERET AMMUNITION 
PÅ MARKERNE
Tirsdag den 16. januar modtog 
153 familier i en landsby nordøst 
for Mosul centrum såkaldte etab-
leringspakker til gavn for i alt 900 
personer. Pakkerne indeholder 
blandt andet madrasser, tæpper, 
hygiejneudstyr, køkkenudstyr, 
gaskomfur og brændstof.

Hjælpepakker til fordrevne i og 
omkring Mosul skal hjælpe befolk-
ningen med at genoptage en normal 
tilværelse efter IS’ besættelse.
Foto: Ben Granby, Mission Øst.

Danske Knud Andersen er med sit Mission Øst-team i og 
omkring det krigshærgede Mosul og har uddelt nødhjælp  
til i alt 9.000 fordrevne. ”Vi er tæt ved frontlinjen og kan  
høre fly og artilleri komme ind over os,” fortæller han. 

Mission Øst  
uddeler nødhjælp  
i Mosul

1 4  |  MISSION ØST  |  NR . 1 2017

N Y T FR A I R A K



Modtagerne er dels mennesker 
på flugt fra kampene i det indre 
Mosul, dels mennesker, der kom-
mer tilbage til deres hjem efter 
en kort flugt til flygtningelejre 
uden for Mosul. Deres hjem er 
stærkt beskadiget af måneders 
beskydning, hyppige luftangreb 
og plyndringer for alt af værdi. 
Familier finder ly i de huse, der 
er nogenlunde intakte, men 
ueksploderet ammunition på de 
omgivende marker udgør stadig 
en fare. 

“Disse mennesker er vendt tilbage 
til deres landsby i håb om at få 
lov til at leve i fred. De er afskåret 
fra alt og har ingen mulighed 
for at købe noget. Så derfor får 
de disse pakker med madras-
ser, tæpper, kogegrej, gas og så 
videre, så de kan komme i gang 
med at lave mad og få en normal 
tilværelse op at køre igen,” siger 
Knud Andersen.

RISIKERER LIV OG LEMMER 
VED AT VENDE TILBAGE
Dagene efter uddelingen – både  
18. og 19. januar - kom Mission 
Østs lastbiler ind i selve Mosul by, 

nærmere betegnet i den befriede 
østlige del af byen. Her modtog 
først 500 familier, senere yderli-
gere 505 familier, dvs. over 6000 
personer, mobile overlevelses-
pakker. Pakkerne indeholder bl.a. 
tæpper, presenninger, soldrevne 
lamper, køkkengrej, samt hygiej-
ne- og førstehjælpsudstyr.

“Der var så mange glade ansigter 
under uddelingen,” rapporterer 
Mission Øst-teamet.
Disse fordrevne er flygtet fra 
kampene i andre dele af Mosul 
by. De opholder sig i private hjem, 
der er fyldt til bristepunktet med 
op til fire familier. Nogle risikerer 
liv og lemmer, når de vover sig 
tilbage til konfliktområderne for 
at hente deres ejendele, fordi så 
mange må deles om de samme 
ting. De fordrevne modtager 
mobile overlevelsespakker, fordi 
de ventes at opholde sig her i 
kort tid, hvorefter de enten rejser 
tilbage til deres hjem, når deres 
områder er befriet, eller flygter 
videre til mere sikre områder.

Mission Øst uddelte desuden tidli-
gere på måneden hjælpepakker til 

2.100 fordrevne inde i Mosul. Nød-
hjælpen er en koordineret indsats  
 
under FN’s ledelse, og nødhjælps-
pakkerne er et godt supplement til 
fødevarehjælp og sundhedsydel-
ser fra andre hjælpeorganisationer.

Nødhjælpsuddelingerne skaber 
glæde blandt børn og voksne i og 

omkring Mosul. Der er mange glade 
ansigter ved uddelingerne, fortæller 

Mission Øst-teamet.
Foto: Ben Granby, Mission Øst.

Tæpper og madrasser uddeles til fordrevne, der nu må opholde sig i private  
hjem med op til fire familier i hvert hjem. Foto: Ben Granby, Mission Øst.

Det indeholder hjælpepakkerne
Overlevelsespakke: Bestik, kopper, tallerkener, skål, sæbe, 
shampoo, vaskepulver, bleer, tandbørster, tandpasta, hygiej-
nebind, håndklæde, presenning, reb, tæpper, soldrevet lampe, 
gaffatape, nylonreb, rygsæk og førstehjælpskasse med plastre, 
bandager, sikkerhedsnåle, stifter, engangshandsker, saks, klude, 
tape, solcreme, salve mod insektbid, myggespray, pincet  
og gazebind.

Etableringspakke: Skåle, kander, gryde, stegepande, bestik, 
køkkenknive – alt sammen i rustfrit stål. Desuden grydeske-
er, skuresvamp, gaskomfur, gasflaske, madrasser og tæpper. 
Derudover spande med låg, sammenklappelig vanddunk, 
potte, sæbe, vaskemiddel, opvaskemiddel, desinfektionsmiddel, 
shampoo, bleer, tandpasta, tandbørster, hygiejnebind, bade-
håndklæder, tørresnor og skraldeposer.
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Der er hårdt brug for 
ngo’er som Mission 
Øst i en fremtid med 
klimaændringer 
og overbefolkning, 
siger tidligere 
udenrigsminister  
Per Stig Møller.

M ission Øst har en bred 
agenda, for det er både 
akut nødhjælp og lang-

sigtet opbygning, som for eksem-
pel vejarbejde i Afghanistan. I har 
en bredde i virkefeltet, så I både 
kan nå hurtigt ud, men også gøre 
en meget langvarig og langsigtet 
indsats. Det er meget specielt for 
så ung en organisation.”
Ordene kommer fra Per Stig Møl-
ler, der var Danmarks udenrigsmi-
nister fra 2001 til 2010, og i den 
forbindelse fik et godt kendskab 
til Mission Østs hjælpearbejde.
 
KLAR TIL AT RYKKE UD  
OG BYGGE OP
“Det er betydningsfuldt at have 
hjælpeorganisationer som Mission 
Øst, der både kan være i et land 
i fredelige tider, hvor der stille 

og roligt skal bygges op, og i 
katastrofetider, hvor man hurtigt 
kan gå ind med nødhjælp. Det 
kan være ved naturkatastrofer, 
men også ved krigskatastrofer, 
som når I for eksempel går ind og 
hjælper i Mosul. Eller i Afgha-
nistan, hvor der stadig er stor uro, 
men hvor I er med til at sørge for, 
at der er fremgang for landet.”
Per Stig Møller mener, at det er 
klogt af Mission Øst at satse på 
både nødhjælp og udvikling:
“Man skal gøre begge dele. For 
man skal jo være klar til at rykke 
ud, når der virkelig er nød. Men 
man skal også ned i det træk, 
som betyder, at man efter krisen, 
efter sammenbruddet, kan bygge 
op. Så vi ikke står i en ny slem si-
tuation senere. Da er jeres indsats 
i Afghanistan en succes,” siger 
den tidligere udenrigsminister.
 
HOLD ØJE MED DE 
SKRØBELIGE LANDE
Men det er ikke kun i krigsramte 
lande, at Mission Øst arbejder, har 
Per Stig Møller noteret sig:
“Jeg har bemærket mig, at I også 
er ude i områder, som jeg selv 
som udenrigsminister lagde vægt 
på, at vi åbner øjnene for. Det 
var min vurdering, at disse lande 
kommer til at spille en stadig 

større rolle, enten som urofelter 
eller som mulige samarbejdspart-
nere. Her tænker jeg for eksempel 
på jeres indsats i Armenien og 
Tadsjikistan. Normalt går disse 
lande ikke ind på nethinden, vel? 
Der er heller ikke borgerkrig dér,” 
siger han. Men han påpeger, at 
der hurtigt kan ske noget i et land 
som Tadsjikistan, og i Armenien 
vil det stå alvorligt til, hvis det får 
store tilbageskridt. “Så det er vig-
tigt også at være i områder, som 
verden ikke er opmærksom på.”
 
NGO’ER HAR VILJE  
OG RÅSTYRKE
Da Per Stig Møller var udenrigsmi-
nister, satte han pris på samarbej-
det med ngo’er som Mission Øst, 
fortæller han: “De er spændende 
at arbejde med, for de er meget 
dedikerede mennesker; de bræn-
der virkelig for noget. Og det er jo 
klart, at de var utilfredse med os, 
fordi de ønsker, at vi skulle give 
noget mere og noget hurtigere. 
De er jo både lobbyister for sig 
selv og for mennesker ude i ver-
den. Men det, jeg respekterer og 
kan lide ved dem, er deres enga-
gement. De er villige til at arbejde 
ude, hvor det er svært.”

 

Det er vigtigt også  
at være i områder,  
som verden ikke er 
opmærksom på.” 
 
Per Stig Møller, tidl. udenrigsminister

 
“Jeg har jo også som udenrigs-
minister været ude og har set 
mange af de steder. Det kan være 
hamrende ubehageligt. Men da er 
det jo vigtigt, at der er nogen, der 
har fysik, styrke, vilje og lyst til 
det, og det kendetegner ngo’erne. 
Ellers kunne de jo have fundet 
på noget andet at lave, noget 
stille og roligt i Danmark, hvor de 
kunne komme hjem til aftensma-
den. Men her arbejder ngo’er som 
Mission Øst helt ude i felten.

DET 21. ÅRHUNDREDE 
KAN BLIVE UBEHAGELIGT
Den forhenværende udenrigsmi-
nister konkluderer:
“Vi må indstille os på, at vi i de 
næste 25 år vil få nye former 
for problemer. I øjeblikket er det 
krigsproblemer eller efterkrigspro-
blemer. Men de næste problemer 
bliver meget mere langvarige, 
for det er befolkningsproblemer 
og klimaproblemer. Vi kan lige 

 I er klar til at rykke ud  
– og tage det seje træk”

Af Svend Løbner 
Freelancejournalist 
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 I er klar til at rykke ud  
– og tage det seje træk”

Som udenrigsminister fulgte Per Stig Møller (tv) Mission Østs arbejde tæt.  
Her deltager han i Mission Østs 25 års jubilæum den 18. november sidste år.  
Foto: Kennet Hovgaard. 

Per Stig Møller roser blandt andet Mission Østs arbejde i Afghanistan med 
at genopbygge landets infrastruktur efter årtiers konflikt. Her er en gruppe 
landsbyboere i gang med at kortlægge deres landsby for at få overblik over 
risikoen for katastrofer. 

Mission Øst byder velkommen  
til tre nye ministre
Den 28. november tiltrådte tre nye ministre i Udenrigs-
ministeriet: Anders Samuelsen (LA) er ny udenrigsminister,  
Karen Ellemann (V) er minister for ligestilling og nordisk  
samarbejde, og Ulla Tørnæs (V) er udviklingsminister.  
Mission Øst glæder sig over, at udviklingsområdet igen 
har fået sin egen minister og ser frem til et fortsat godt  
samarbejde med Udenrigsministeriet.

så godt indstille os på, at vi får 
nogle meget vanskelige år. Det 21. 
århundrede bliver et meget ufor-
udsigeligt og kan blive et meget 
ubehageligt århundrede.” 
Og derfor vil der være brug for et 
tæt samarbejde mellem myndig-
heder og ngo’er som Mission Øst, 
slutter Per Stig Møller:
“Det er der i høj grad brug for. For 
regeringen går jo ikke selv rundt 
og laver hjælpearbejdet, og vi kan 
jo heller ikke ansætte så mange 

offentlige funktionærer til at rejse 
ud og gøre det. Derfor vil det være 
nødvendigt med et tæt og pålide-
ligt samarbejde mellem Udenrigs-
ministeriet og ngo’erne,” slutter 
den tidligere udenrigsminister. 

Per Stig Møller blev interviewet af 
Svend Løbner til Mission Østs 25 
års jubilæum 18. november 2016.

Per Stig Møller. Foto: Folketinget.
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Velkommen til Mission Østs årsmøde!
På Mission Østs årsmøde 
får du beretninger fra 
Mission Østs arbejde i 
udsatte og fjerntliggende 
lokalsamfund. Det er des-
uden en unik mulighed  
for os, som arbejder i Mis-
sion Øst, til at møde og 
takke de mennesker, der 
får hjulet til at dreje:  
Nemlig dig, der støtter 
det vigtige arbejde.

Hvorfor skal jeg  
komme til årsmødet?
Det er på årsmødet, at Mission 
Østs bestyrelse bliver valgt.  
Bestyrelsen er med til at formu-
lere Mission Østs vision og har 
ansvaret for, at den bliver ført 
ud i livet. På årsmødet vil du 
også møde Mission Østs med-
arbejdere. Sammen kan vi tale 
om de projekter, som du, din 
kirke eller klub brænder for, og 
vi kan lægge planer for, hvordan 
støtten fremover skal virke.

Hvor og hvornår  
finder årsmødet sted?
Årsmødet 2017 finder sted 
søndag den 23. april kl. 
13.00-16.00 i Klippen, Øster 
Snede Missionshus, Ribevej 
60, 8723 Løsning. Årsmødet 
indledes med frokost kl. 12.30. 
Alle er velkomne til at deltage i 
gudstjenesten kl. 10.30 i Øster 
Snede Kirke, Lindvedvej 34, 
8723 Løsning.

Skal jeg tilmelde mig?
Du behøver ikke at tilmelde dig, 
men send os gerne en e-mail 
på admin@missioneast.org, 
hvis du ønsker at deltage i 
frokosten. På den måde kan vi 
lettere planlægge, hvor meget 
mad vi skal have klar. Du kan 
også tilmelde dig årsmødet 
som begivenhed på Mission 
Østs facebookside  
www.facebook.com/ 
missionoest under ‘events’. 

Få indflydelse på Mission Østs fremtid ved at blive medlem! 
Som medlem af Mission Øst har du stemmeret på års mødet og dermed indflydelse på, hvilken retning, 
arbejdet skal tage fremover. Dit med lemskab er desuden en ekstra måde at støtte arbejdet på:  
Jo flere medlemmer, des større mulighed for at søge midler til at finansiere arbejdet. 

ER JEG MEDLEM AF MISSION ØST?
Mange tror, at de er medlem af Mission Øst, når de har støttet 
Mission Østs arbejde og mod taget magasinet i mange år. Men du 
bliver først medlem af Mission Øst, i det øjeblik du aktivt udtrykker 
ønske om det.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?
Send en e-mail til admin@missioneast.org med dit tilsagn om 
medlemskab eller tilmeld dig via www.miseast.org/medlemskab. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er medlem, er du altid velkommen til at 
ringe eller sende en e-mail til Mission Øst med dit navn, adresse og 
eventuelt støttenummer. Mission Østs telefonnummer 39 61 20 48.  

HVAD KOSTER ET MEDLEMSKAB?
Et medlemskab koster 50 kr. om året og er ikke fradrags berettiget. 
Hvis du er registreret som medlem, bliver kontin gentet automatisk 
trukket fra din første donation hvert år og bliver ikke på den måde 
opkrævet særskilt.

Jeg har støttet Mission Øst i flere år på grund af det meget betydelige og 
omfattende arbejde, der gøres, såvel for Armeniens børn med handicap,  

som i forbindelse med de vitale kæmpeopgaver, som Mission Øst er 
involveret i. Jeg kan helhjertet støtte en fremsynet organisation som 
Mission Øst. Et medlemskab sikrer, at organisationen kan få et bedre 

overblik over ressourcerne, så der kan handles hurtigt og målrettet.  
Man har stemmeret ved afstemninger på det meget inspirerende  

årsmøde blandt alle andre, engagerede medlemmer.” 
 

Lisbet Lyngenbo Sekkelsten
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I Mission Øst bruges 92,8 øre 
af hver krone direkte til at  
hjælpe fattige
De sidste 7,2 øre går til administration  
og til at sikre, at hjælpen er af høj kva  litet, 
at den når frem, og at der er gennem-
sigtighed. 

BRUG MOBILEPAY
Donér via MobilePay til 20 13 12 12.  
Skriv dit fulde navn og cpr.-nummer  
i beskedfeltet, hvis du vil have fradrag  
for din donation.

BRUG NETBANK 
Registreringsnummer: 3170 
Kontonummer: 3173089007
Mærk din betaling: 1701-MAG1

SEND EN SMS
Skriv ME30 til 1245 og støt med 30 kr.
Skriv ME50 til 1245 og støt med 50 kr.
Skriv ME100 til 1245 og støt med 100 kr.
Skriv ME150 til 1245 og støt med 150 kr.

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 betalingsser-
vice. 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 
hjælpe arbejde fremover. Det er en billig 
og enkel løsning – både for dig og for 
Mission Øst.

15.600 KRONERS REGLEN
Giver du en almindelig pengegave til Mis-
sion Øst, kan du trække op til 15.600 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 testamen-
tere en pengegave til et godt formål. En 
sådan gave har fremtiden i sig, fordi den 
giver os mulighed for at hjælpe men-
nesker i nød – også fremover. Hvis du 
ønsker vejledning, så ring til Mission Øst.

Sådan støtter du Mission Øst

STØT MISSION ØSTS ARBEJDE MED ET FAST BELØB 
Så kan vi bedre planlægge hjælpearbejdet 

– og bruge din gave mest effektivt. 

Udfyld kuponen og send den
i en lukket kuvert til:

Skt. Lukas Vej 13
2900 Hellerup

BS-t i lmeldingsblanket

Navn

Adresse

Postnr./By

E-mail

Pengeinstitut

Bankkonto reg.nr.                    kontonr.

CPR nr.

Beløb

Overførsel hver

150 kr.

måned

1.250 kr.

halve år

Fra dato

350 kr.

kvartal

2.500 kr.

år

Dato Underskrift

Andet beløb kr. kr. 

✁

Ønsker ikke takkebrev

Støt et bestemt land

Støt Mission Øst, hvor behovet er størst Jeg vil gerne være medlem 
(koster 50 kr. årligt.  
Medlemskontingentet er  
ikke fradragsberettiget).  



 

Hjælp
familier på flugt 
fra krigens rædsler! 
Khadija og hendes ét-årige søn  
Mahmoud mistede begge højre øje,  
da de flygtede fra Islamisk Stat.  
Tusindvis af mennesker som dem  
lever på flugt i Irak. Støt arbejdet  
og giv dem håbet om en fremtid. 

 

Indbetaler

Meddelelser vedr. betaling kan kun anføres i dette felt

PBS/kreditor-nr.: 02292084
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Dit støttenummer

Hvor behovet er størst 

Irak   Et andet land:

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

KVITTERING
GIRO

INDBETALING

Kroner Øre

Dag Måned År Sæt X
 4030S 2017.02 DB 495-136825

Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre

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

. . , . . ,

8 7

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

773 1566 773 1566

Afrives inden betaling

1701-MAG1

r 

+01< +7731566<


