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Nordkorea
– Hvad der gemmer sig bag tallene
28-årige Kendrah Jespersen fra Mission Øst tog til 
Nordkorea for at tælle. Tælle sække med majs, tælle 
kasser med ernæringstilskud, tælle børn, tælle rationer. 
Midt i alle 
tallene og 
kontrollisterne 
fik hun øje på 
det, det hele 
handler om: 
mennesker.

Armenien
– At ændre et helt  
lands skolesystem
Mission Øst er rykket ind på 
Det Pædagogiske Universitet 
i Armenien for at hjælpe 
med at uddanne den næste 
generation af skolelærere i 
at undervise børn med han-
dicap. Det gør en verden til 
forskel for tusindvis af børn 
som 10-årige Edmond.

Tadsjikistan
– ”Nu taler jeg mere med folk i bussen”
24-årige Line Højland har tilbragt fire måneder i Tadsjikistan 
i forbindelse med sin uddannelse og har blandt andet 
været helt tæt på de mennesker, der får hjælp.

Rumænien
– Hjælp til kulderamte mennesker
”I løbet af vinteren har vi især besøgt de mest udsatte 
ældre og hjulpet dem med, hvad de måtte have brug for,” 
fortæller Felicia Rotar fra Rumænien.

8

Arv og testamente
– Få hjælp til det gode 
testamente
En testamentarisk gave betyder 
ikke alene, at vi kan redde liv. Den 
betyder, at vi kan sikre et værdigt 
liv til mennesker, der desperat har 
brug for hjælp.

Årsmøde
– Husk at betale dit 
medlemskab inden 
årsmødet
Sæt kryds i kalenderen 
den 29. april, hvor du 
er inviteret til årsmøde 
med nyt fra blandt andet 
Nordkorea. 
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I december gik generatoren 
på kontoret i Tadsjikistan i 
stykker. Og i den fattigste af 
de tidligere sovjetrepublik-
ker ringer man ikke bare 
efter en, der kommer og 
reparerer den med det 
samme. 

Med strømafbrydelser i op til 
15 timer om dagen, og uden 
en generator til at dække 
hullerne i elektricitetsfor-
syningen, blev arbejdet for 
at hjælpe de mest udsatte 
en del sværere. Heldigvis er 
kontoret opvarmet ved hjælp 
af gas, men som landeleder 
Barbara James fortæller: ”Jeg 
beholder alligevel altid min 
frakke på!”

Det er ikke let at arbejde så 
tæt på dem, der har brug for 
hjælp. Jeg er fuld af beun-
dring og respekt for de men-
nesker, der kan tilsidesætte 
deres egen bekvemmelighed 
for at være noget for de ²/³ af 
verdens fattige, der bor i øst. 
Med mine tyve års erfaring 
inden for hjælpearbejde 
bliver jeg stadig ydmyg, 
når jeg ser Mission Østs 
medarbejdere, der vandrer 
bjerge op og bjerge ned i 
Nepal for at sørge for vand 
til fattige landsbyer. Eller 
medarbejdere, som er flere 
dage undervejs på æselryg i 
Afghanistans yderste kroge 
for at nå frem til nogle af 

Kim Hartzner,
Læge og generalsekretær

kvalitetsstandard i kampen 
mod ekstrem fattigdom.

For Mission Øst ville det 
ikke være muligt at hjælpe 
så mange uden folkelig 
opbakning fra mange tusinde 
danskere. Du, kære læser, 
gør det muligt. Tak, fordi 
du ser behovene. Netop din 
opbakning er der i disse år 
mere brug for end nogen-
sinde. Kun med den kan 
Mission Øst reagere hurtigt 
og effektivt med hjælp til de 
nødlidende i øst.

verdens mest udsatte – men-
nesker, der ikke har andre.

Mens de knokler under 
vanskelige vilkår, arbejdes 
der herhjemme på hovedkon-
toret med at sikre kvaliteten 
af og informationen om det 
hjælpearbejde, Mission Øst 
leverer. Det skal gøre en 
forskel, hvor der er størst 
behov og være bæredygtigt. 
De opgaver, som år efter 
år bliver betroet os som 
dansk organisation af de 
tyske, norske og danske 
udenrigsministerier samt EU, 
FN og andre internationalt 
anerkendte aktører, tager vi 
som en anerkendelse af, at 
Mission Øst lever op til en 
meget høj og bredt accepteret 

Hvem ser behovet i øst?

Med støtte fra rigtig mange i Danmark har 27.000 børn i Nordkorea fået mad.
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Line Højland tilbragte fire 
måneder i Tadsjikistan i 
forbindelse med sin uddan-
nelse, og kom blandt andet 
helt tæt på de mennesker, 
Mission Øst hjælper.

En stor 20 liters beholder, 
fem mindre dunke og to 
gulvspande – alle fyldt med 
vand – var fast inventar 
i den lille et-værelses 

Lines møde med Tadsjikistans  kvinder
Af Tania Maria Lüders 
Rusbjerg, journalist i 
Mission Øst

lejlighed, som Line Højland 
delte med sin udlejer i en af 
Tadsjikistans større byer.
”Der var kun vand tre gange 
i døgnet. Når der blev åbnet 
for vandet, skyndte man sig 
at fylde beholderne, så der 
var til resten af dagen. Hvis 
man ville have et bad, gjaldt 
det om at stå op inden kl. 
otte,” fortæller 24-årige Line, 
der studerer antropologi 
ved Københavns Universitet 
og var taget til Tadsjikistan 
for at samle materiale til sit 
speciale. 

”Bygningen var udstyret med 
radiatorer, som ikke havde 
virket siden sovjettiden. Jeg 
så, hvordan folk gik og hug-
gede i træerne lige uden for 
vinduet for at få brænde til 
deres ovne. Et af de spørgs-
mål, jeg ofte blev stillet, var: 
”Har du frosset i nat?””

”Jeg havde regnet med, at der 
ville være et meget større skel 
mellem at bo inde i byen og 
ude på landet,” siger Line, 
der udover manglende vand 
og varme måtte affinde sig 
med strømafbrydelser i op til 
15 timer dagligt.
”Men det blev dog hurtigt 
en del af hverdagen,” tilføjer 
hun.

Snydt af svigerfamilien
I løbet af de fire måneder 
i Tadsjikistan fik Line rig 
mulighed for også at opleve 

livet uden for byerne.
”Alle historier, jeg hørte 
i landsbyerne, var meget 
forskellige – de problemer, 
folk har, ligger langt fra dem, 
man oplever herhjemme,” 
fortæller Line, der fulgtes 
med Mission Øst, som i 

Kvinders rettigheder 
i Tadsjikistan
Flere end 5.600 mænd og 
kvinder fra Tadsjikistans 
landsbyer har indtil 
videre deltaget i rollespil, 
seminarer, foredrag, 
stileskrivning og konkur-
rencer, der opfordrer 
forældre til at lade deres 
døtre uddanne sig, og 
som samtidig oplyser om 
vigtigheden af at lade 
ægteskaber registrere, så 
kvinder får ret til halvde-
len af ejendelene ved en 
skilsmisse. Underviserne 
er mennesker fra lokal-
miljøet, der har oplevet 
de samme problemer på 
egen krop. Allerede nu 
ses en stigning i antallet 
af kvinder, der sørger 
for at få registreret deres 
ægteskab, så de ikke 
risikerer at stå tomhændet 
på gaden, hvis deres 
mænd skiller sig fra dem.
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Lines møde med Tadsjikistans  kvinder
øjeblikket arbejder for at 
fremme kvinders rettigheder 
blandt de mest udsatte.

”Vi besøgte en 45-årig kvinde 
i hendes hjem. Hun var i 
gang med at bage, mens 
hun snakkede løs og brugte 

store armbevægelser. Hun 
var vred. Hendes datter 
var for nyligt blevet skilt 
efter 40 dages ægteskab. 
Svigerfamilien havde taget 
datterens smykker og tvunget 
hende til at skrive under 
på, at hun var sindssyg, så 

hun ikke kunne gøre krav 
på ejendele ved skilsmissen. 
Nu var hun flyttet hjem igen 
og gik tavs rundt i huset, 
mens hendes mor fortalte os 
historien. Det gjorde ondt 
at vide, at de går rundt med 
de her problemer,” fortæller 

Danske Line Højland deltog i Mission Østs undervisning i kvinders rettigheder i Tadsjikistans landsbyer. Som en del af undervisningen havde 
skolepiger skrevet stile om, hvorfor uddannelse er vigtig. Og der blev quizzet med spørgsmål om, hvor gammel man skal være for at blive gift, 
hvornår kvinder har ret til børnebidrag og arv med mere. Præmierne var t-shirts, kopper og notesbøger, som Line fik æren af at uddele.

5



Fire måneder i Centralasiens 
fattigste land har gjort Line 
Højland mere opmærksom 
på sit forhold til andre 
mennesker.

”I Tadsjikistan undrede jeg 
mig over, at ingen af dem, jeg 
besøgte inde i byen, ejede en 
bogreol. Men at læse en bog 
betyder alenetid, hvilket er 
utænkeligt. Især de tadsjiki-
ske kvinder er meget sociale. 
Jeg var aldrig alene, mens jeg 
var der. Når min udlejer og 
jeg ikke selv havde gæster, så 
tog vi på besøg.
Ude i landsbyerne var det 
umuligt at komme til at tale 

”Jeg taler mere med folk i bussen”
med folk alene. Familien var 
altid lige i nærheden. Mange 
steder havde de også kun 
råd til at opvarme ét rum ad 
gangen, så alle opholdt sig 
i det rum. Der var intet pri-
vatliv. Det savnede jeg. Men 

Line, der er på cirka samme 
alder som den fraskilte datter. 

Datteren ejer nu 
intet og får svært 
ved at blive gift 
igen.

Tre kilo brød og  
et græskar
”Jeg husker en 
anden kvinde, hvis 
svigerfar var imod, 

at hun arbejdede. Han syntes, 
at hun skulle gå hjemme 
og tage sig af huset. Folk bag-
talte hende og sagde, at hun 
var et dårligt menneske, der 
hele tiden skabte konflikt. 
Men da jeg mødte hende, 
kunne jeg fornemme, at hun 
bare kæmpede for det, hun 
gerne ville. Det gjorde mig 
vred,” fortæller Line.
”Ligestillingsdebatten 

herhjemme i Danmark virker 
pludselig så lille. Vi er i en 
helt anden situation. Med en 
helt anden valgfrihed. Jeg er 
glad for, at jeg ikke har de 
problemer.”

Men ikke kun ude i de fattige 
landsbyer var det en kamp 
for kvinderne at komme 
igennem dagen.
”I vores opgang inde i byen 

samtidig har det gjort mig 
mere opmærksom på andre. 
Efter at jeg er kommet hjem, 
prøver jeg for eksempel at 
tale mere med folk i bussen,” 
smiler Line.

24-årige Line Højland er tilbage i 
Danmark, hvor det i modsætning 
til Tadsjikistan ikke er ualminde-

ligt at eje en bogreol.

Inden jeg rejste til 
Tadsjikistan, havde jeg 
tænkt over, hvordan jeg ville 
reagere på, at jeg ikke kan 
hjælpe folk. Jeg kom frem til, 
at det gør jeg ved at fortælle 
deres historie.
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Line optrådte i tadsjikisk rollespil 
Rollespil er effektivt til at få 
folk til at forstå et budskab 
på. I Tadsjikistans lands-
byer bruger Mission Øst det 
blandt andet til at kaste lys 
over kvinders rettigheder – 
senest med danske Line i en 
hovedrolle:
”Jeg taler ikke tadsjikisk, 
så jeg havde lært mine 
replikker udenad. Stykket 
handlede om en voksen 
kvinde, hvis familie tidligere 
i livet havde nægtet hende 
en uddannelse, fordi hun 
alligevel bare skulle giftes 
og forsørges af sin kom-
mende mand. Hun møder 

så en gammel veninde, og 
de begynder at snakke. Jeg 
spillede veninden, der havde 
uddannet sig til læge og 
levede et godt liv. Den første 
kvinde fortæller til gengæld, 
at hendes mand er flyttet til 
Rusland for at finde arbejde, 
og at hun nu står alene 
tilbage med børnene helt 
uden penge. Moralen er, at 
hvis familierne ikke giver 
deres døtre en chance for at 
komme i skole, så  
kan det ende galt. Folk 
reagerede bagefter ved at 
sige, at ”Jamen, det er jo 
rigtigt...”.

Det er blandt andre disse børn, som rollespillene og arbejdet for kvinders 
rettigheder handler om. Tadsjikistan er stadig den fattigste af de tidligere 
sovjetrepublikker, og hvis landet skal bevæge sig fremad, er det vigtigt, at 
den næste generation får lov til at uddanne sig.

boede en mor med tre små 
børn. Hendes mand var rejst 
til Rusland for at finde ar-
bejde. Det var svært for ham 
at sende penge hjem, og det 
var svært for hende at klare 
nødvendighederne uden 
ham. Hun fik meget hjælp af 
naboerne. Der var i det hele 
taget en stor cirkulation af 
fødevarer mellem naboerne, 
hvor dem med mest gav til 
dem, der havde mindst.,” 
fortæller Line.

”Inden jeg rejste til 
Tadsjikistan, havde jeg 
tænkt over, hvordan jeg ville 
reagere på, at jeg ikke kan 
hjælpe folk. I mit fag, antro-
pologien, diskuterer vi, om 
man som feltarbejder har en 
pligt til at give noget tilbage. 
Jeg kom frem til, at det gør 
jeg ved at fortælle deres 
historie,” siger Line, der ikke 
kom uden om selv at tage 
imod gaver. På trods af fat-
tigdommen er gæstfrihed og 
det at give en gaver en stor 
del af tadsjikkernes kultur.
”I en af landsbyerne fik jeg et 
græskar. Og inden jeg rejste, 
havde min udlejers familie 
bagt tre kilo brød, som jeg 
skulle tage med hjem til 
Danmark,” smiler hun og 
fortæller, at hun måtte opgive 
at pakke nogen af delene ned 
i kufferten.
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”I dag havde vi minus 13 
grader. Det var ikke så slemt,” 
siger Felicia Rotar fra Mission 
Østs partnerorganisation i 
Rumænien. Hun referer til 
ugen før, hvor det lokale ter-
mometer i starten af februar 
var helt nede på minus 22 
grader.

”I løbet af vinteren har vi især 
besøgt de mest udsatte ældre 
og hjulpet dem med, hvad de 
måtte have brug for,” fortæl-
ler Felicica Rotar.

”Det er simpelthen for farligt 
for dem at gå udenfor i den 
her kulde.”

Frosten, der har plaget 
befolkningen i store dele 
af Central- og Østeuropa 
denne vinter, har også i 
Rumænien krævet men-
neskeliv. Ifølge nyhedsbu-
reauerne har regeringen 
opfordret de kommunale 
myndigheder til at holde 
offentlige bygninger åbne, 
så hjemløse og folk uden 

vand og varme kan tilbydes 
overnatning og beskyttelse 
mod kulden.

Felicia Rotar er i løbende 
kontakt med flere 
af de fattige familier 
uden for byen, der 
i forvejen modtager 
hjælp til at overleve, 
og forsikrer, at de 
har brænde nok til at 
klare sig, indtil temperaturen 
igen stiger.

Hjælp til kulderamte  
mennesker i Rumænien

I samarbejde med den 
lokale partnerorga-
nisation i Rumænien 
har Mission Øst siden 
1996 sørget for hjælp 
til nogle af Rumæniens 
mest udsatte, heri-
blandt mange sårbare 
romafamilier.

Det er simpelthen for farligt 
for de ældre at gå udenfor i 
den her kulde.
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28-årige Kendrah 
Jespersen fra Mission 
Øst tog til Nordkorea for 
at tælle. Tælle sække 
med majs, tælle kasser 
med ernæringstilskud, 
tælle børn, tælle kilo, tælle 
rationer. Midt i alle tallene 
og kontrollisterne kom hun 
helt tæt på det, det hele 
handler om: mennesker.

Hvad der gemmer sig bag tallene 
”En dag fangede mit blik 
en ældre dame, der gik i 
vejkanten og trak en vogn 
gennem sneen. I vognen lå 
der nogle kålhoveder. Jeg 
gættede på, at hun var en af 
de få heldige byboere, der 
havde en lillebitte køkken-
have et godt stykke ude på 
landet, og som nu var på vej 
tilbage til byen for at dele 

ud af den sparsomme høst 
til sine slægtninge. Hun gik 
foroverbøjet, og hendes ryg 
krummede på en 
måde, der fik mig 
til at konkludere, at 
hun sikkert havde 
trukket så tunge 
læs i årevis. Oven 
på kålhovederne 
sad et lille barn og 

Den gamle dame og hendes 
vogn med kålhoveder fik 
mig til at tænke på, hvor hård 
tilværelsen er for mange 
mennesker i Nordkorea.

”I en af vuggestuerne fortalte personalet, at børnene var begyndt at live mere op inden for de sidste uger, hvor en længe ventet høst var 
ved at være i hus, og Mission Øst havde uddelt mad,” fortæller Kendrah Jespersen.
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hoppede i takt med hullerne i 
vejen. Her i vinterkulden var 
det pakket ind i et tørklæde, 
så kun øjnene var synlige. 
Billedet af den gamle dame, 
hendes vogn og det lille 
barn fik mig til at tænke 
på, hvor hård tilværelsen 
er for mange mennesker i 
Nordkorea. Selv små ting 
som at transportere et 

lille læs kål hjem kræver en 
masse arbejde, udholdenhed 
og modstandsdygtighed.

Børnene liver op
Et par dage senere besøgte 
jeg en af de vuggestuer, vi 
uddeler mad til. Her satte 
jeg mig på gulvet ved siden 
af to små piger. Mens de 
andre børn spiste ivrigt 

fra skålen med proteinrigt 
poppet majs, der var stillet i 
midten af rundkredsen, sad 
de to piger blot og 
kiggede tomt og 
energiforladt ud 
i luften. Det var 
tydeligt, at de ikke 
havde det godt. Jeg 
tog en håndfuld 
majs fra skålen 
og holdt den hen 
til dem, mens jeg 
opfordrede dem til at spise. 
Personalet fortalte, at børn-
ene var begyndt at live mere 
op inden for de sidste uger, 
hvor en længe ventet høst var 
ved at være i hus, og Mission 
Øst havde uddelt mad. Mens 
jeg iagttog pigerne, der 
langsomt spiste ét majskorn 
ad gangen, håbede jeg 
virkelig, at de og de andre 
børn snart ville være lige så 
legesyge og nysgerrige, som 
børn bør være.

En fisk der redder liv
På et af hjemmene for 
forældreløse børn hørte jeg 
en smuk historie om at tage 
sig af andre og om at ofre sig. 
Forstanderen fortalte mig 
om en af sygeplejerskerne, 
som havde taget sig af en 

Det var tydeligt, at de to piger 
ikke havde det godt. Jeg tog 
en håndfuld majs fra skålen 
og holdt den hen til dem, 
mens jeg opfordrede dem til 
at spise.

På børnehjem og i vuggestuer bærer børnene 
tydeligt præg af manglen på mad. Mange af dem 
er livløse og energiforladte. Andre har fysiske 
tegn på underernæringen, blandt andet sår i 
ansigtet som hos denne pige.
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alvorligt underernæret dreng, 
dengang manglen på mad var 
allerstørst i foråret. Korn-
rationerne var skåret drastisk 
ned, og andre fødevarer som 
grøntsager og soya var stort 
set ikke til at få fat i. Nogle 
klarede sig ved at samle urter 
eller ved at fiske. Eller måske 
havde de slægtninge – som 
den gamle dame med kål-
hovederne – der kunne bringe 
dem en smule grøntsager 
fra en køkkenhave uden 

for byen. Men for børnene 
på hjemmet var det ikke en 
mulighed. Sygeplejersken, der 
var så bekymret for det lille 
barn, besluttede sig for at tage 
en fisk fra sit eget mangel-
fulde spisekammer og sørge 
for, at drengen fik næring 
og protein nok til at bringe 
ham ud af farezonen. Hendes 
medfølelse rørte mig dybt. 

Overalt i verden kæmper vi 
for at få mad på bordet. Men 

for nogle er den kamp så 
hård, at den alene handler 
om at overleve dagen i dag. 
Hjælpen, vi kommer med, er 
så meget mere end kilogram 
og antal sække. Den handler 
om at lette den byrde, som 
millioner af nordkoreanere 
er tvunget til at bære. Hver 
eneste dag.”

Kendrah Jespersen tæller efter, om alle sækkene med majs er 
nået frem til centrallageret i Nordkorea. Her har hun besøgt 
den ene børneinstitution efter den anden for at kontrollere, at 
alle får den mad, de skal have.

Som Mission Østs 
landeansvarlige for 
Nordkorea sørger 
Kendrah Jespersen for, 
at nødhjælpen lever 
op til de de nødven-
dige kvalitetskrav. 
Kendrah er en erfaren 
nødhjælpsarbejder og 
har boet eller rejst i 49 
lande i løbet af sit liv.
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Mission Øst er rykket ind på 
Det Pædagogiske Universitet 
i Armenien  for at hjælpe 
med at uddanne den næste 
generation af skolelærere 
i at undervise børn med 
handicap. Det gør en verden 
til forskel for tusindvis af 
børn som 10-årige Edmond.

Edmond er hyperaktiv. Da 
han var yngre, kunne han 
ikke sidde stille længere 

end et kvarter ad 
gangen. Så rejste 
han sig fra sin 
plads og gik 
rundt mellem 
de andre børn i 
klasselokalet. Han 
havde svært ved 
at tage viden til 

sig og forstyrrede samtidig 
sine kammerater i deres 
undervisning. Men lærerne 
gav ikke op.

“Da Edmond begyndte i 
klassen, kunne han ikke 
engang holde på en blyant,” 
fortæller Sofia, en af skolens 
specialister, som Mission Øst 

At ændre et helt lands skolesystem
har været med til at uddanne. 
Med hjælp fra hende og de 
andre ansatte skriver og 
tegner Edmond i dag på livet 
løs.

Mange børn forsømmes
Som en arv fra det 
gamle sovjet har skolegang i 
Armenien i mange år været 
præget af stringent tavle-
undervisning. Hyperaktive 
børn, børn med tale- og hø-
reproblemer, ordblinde børn, 
eller børn med et andet 
handicap, der kræver særlig 

opmærksomhed, bliver groft 
forsømt. Mens de stærke 
elever bliver stærkere, bliver 
de svage kun svagere.

Ved at tage fat om roden 
håber Mission Øst at 
kunne ændre et helt lands 
skolesystem. Der skal være 
plads til børn med sær-
lige behov. Som en del af en 
mangeårig indsats modtager 
2.400 studerende ved Det 
Pædagogiske Universitet 
derfor undervisning i at 
inkludere disse elever i deres 

8.000 børn har brug for ekstra hjælp

Der findes flere end 8.000 børn med handicap i Armenien i dag. 
De fleste af dem er udelukket fra uddannelsessystemet, fordi 
skolerne på nuværende tidspunkt ikke har kapacitet til at tage sig 
af børn med særlige undervisningsbehov.

Sammen med den lokale partnerorganisation i Armenien 
underviser Mission Øst lige nu 2.400 studerende ved Armeniens 
Pædagogiske Universitet, så de i fremtiden bliver i stand til at inklu-
dere børn med indlæringsvanskeligheder i deres undervisning.

For Edmond betyder det 
alverden, at han ikke mødes 
med diskrimination og 
misbilligende blikke, når han 
træder ind i klasselokalet.
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”Skolen har givet mig håb om, 
at min søn også har en plads i 

samfundet,” siger Edmonds mor, 
Varsik. Hun glæder sig over, at 

andre har set potentialet i hendes 
dreng i stedet for at fokusere på 

hans handicap.

egen undervisning. Dette 
nye tiltag skal være med 
til at lukke endnu et hul i 
skolesystemet.

En fremtid med slips
”Jeg har set en stor foran-
dring hos Edmond, siden han 
startede her på skolen,” siger 
Edmonds mor.
”Nu kan han sidde stille og 
lytte efter. Jeg kan have en 
samtale med ham nu!” smiler 
hun.
For Edmond betyder det 
alverden, at han ikke mødes 
med diskrimination og 
misbilligende blikke, når han 
træder ind i klasselokalet. 
Omsorgen fra hans lærere og 
kammerater motiverer ham 
til at overvinde sine forhin-
dringer. Engelsk og matema-
tik er hans yndlingsfag, og 
han har allerede lagt planer 
for sin fremtidige karriere:
”Jeg drømmer om at få et 
arbejde, hvor jeg skal gå med 
uniform og bære slips!” siger 
han forventningsfuldt.

13



Hvorfor Mission Øst
I 1991 kunne vi ikke længere blot være tilskuere til den nød og 
desperation, vi oplevede på vores rejser i sammenbrudte lande. 
Derfor etablerede vi Mission Øst. Lige siden har det været vores 
hjertesag at drage omsorg for de svageste i øst. I begyndelsen var 
vi to danskere, der mærkede et kald til at hjælpe. I dag er vi over 
250, der brænder for at gøre en betydelig forskel i Østeuropa og 
i Asien, hvor nu ²/³ af verdens fattigste bor. En testamentarisk 
gave til Mission Øst betyder ikke alene, at vi kan redde liv. Den 
betyder, at vi kan sikre et værdigt liv til mennesker, der desperat 
har brug for hjælp. I 2011 var sådanne gaver med til at hjælpe 
flere end en halv million udsatte, der ikke har andre. I Mission 
Øst ønsker vi at efterlade en arv af livsmod og næstekærlighed 
hos dem, vi hjælper. Det, synes vi, er værd at kæmpe for.

Kim og René Hartzner,
Mission Østs stiftere

Få gratis hjælp til det 
gode testamente
Ønsker du selv at bestemme, hvem 
der skal arve dig, er det nødvendigt at 
skrive et gyldigt testamente. Alle over 
18 år kan oprette et testamente og frit 
bestemme over ind til ¾ af, hvad man 
efterlader sig. Staten modtager hvert år 
mange millioner kroner, som med et 
gennemtænkt testamente kunne komme 
velgørende organisationer som Mission 
Øst til gode, og dermed de fattige i øst. 
Arveloven har set store revisioner i 2005 
og senest i 2008 og kan ikke tage højde 
for alle arveforhold. Derfor er korrekt 
udførte testamenter vigtige. Ønsker du 
at betænke Mission Øst via testamente 
eller tillæg til testamente, stiller jeg mig 
hermed gratis til rådighed.

Aksel Holst Nielsen,
advokat med møderet for Højesteret
tlf. 87 20 64 55

Det er altid en alvorlig sag, når en testamentarisk gave lander på mit 
bord, men samtidig er det også et vidnesbyrd om en omsorg, som nu 
med omhu skal forvaltes. Mission Øst er stadig en ung organisation, 
så det er de færreste, der har haft anledning til at betænke os i deres 
testamente. Men det er ofte netop testamenter eller tillæg til testamen-
ter, der gør, at vi kan tage nye udfordringer op i områder med ekstrem 
fattigdom, hvor der ikke er andre end Mission Øst.

 Jesper Holst,
 kommunikationschef 

i Mission Øst
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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.

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.

Hør Mikael Jarnvig fortælle om Nordkorea
Sæt X i kalenderen søndag 
den 29. april.

Som nogle af de få danskere, 
der har været i Nordkorea, vil 
Mikael Jarnvig og generalse-
kretær Kim Hartzner fortælle 
om deres nylige rejser med 
nødhjælp til det lukkede 
land. Det sker, når Mission 
Øst holder årsmøde søndag 
den 29. april. De vil både 
vise billeder og film og tage 
os med til et land, som de 
færreste kender indefra.

Der bliver også mulighed 
for at høre mere om frem-
skridtene i Armenien og se 
den nye udstilling fra Nepals 
fjerne landsbyer. Ruth Jensen 
fra Varde, der var med på 
årsmødet sidste år, fortæller:
”Det er spændende at høre 

om arbejdet ude i landene 
og på den måde lære om, 
hvordan livet er også helt 
ude i bjergene. Jeg synes, at 
årsmødet har været flot og 
spændende præsenteret.”

Alle er velkomne til nogle 
hyggelige timer, når vi mødes 
i Karlslunde Strandkirke  
kl. 12.00. Vi starter med en 
let frokost og begynder mødet 
kl. 12.30.

HUSK at betale dit medlem-
skab på 50,- inden årsmødet!

 

OBS!

Bemærk, at datoen for rejsen til 

Nepal er rykket til den 31. oktober 

– 11. november. Kontakt Unitas 

Rejser for mere information.
Mikael Jarnvig, ambassadør for Mission 

Øst, vil fortælle om sine meget personlige 
oplevelser på nordkoreanske børnehjem 

og hospitaler. 400.000 børn i Nordkorea er 
lige nu truet af en sultkatastrofe.
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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.
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